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สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556 
 

Policy, planning and management 
 

สาขา ความส าคัญ 
1.  Energy policy, energy and resource planning, 

energy economics, energy and resource 
economics 

เพ่ือความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน การวางแผนด้านนโยบายพลังงานในอนาคตซึ่งต้องมีการแสวงหาพลังงานทดแทน
มากขึ้นเรื่อยๆ จะต้องค้านึงถึงการแข่งขันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (เช่น ที่ดิน และน้้า) ที่มีอยู่อย่างจ้ากัด
เพ่ือประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะเพ่ือพลังงาน อาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งการป้องกันปัญหาสภาวะโลกร้อน 
จึงต้องมีการวางแผนอย่างบูรณาการ โดยอาศัยองค์ความรู้และเครื่องมือวิเคราะห์ (Analysis tools) ใหม่ๆ ซึ่งในทางสากล 
มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างมาก 

2.  Energy related environment planning, 
environmental economics,  
climate change policy, etc. 

 
 

การใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีผลกระทบเชิงบวกส้าหรับสิ่งแวดล้อม แต่การลงทุนที่
เพ่ิมขึ้นจะต้องสมดุลกับผลประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือประโยชน์เชิงสาธารณะที่จะได้คืนมา การส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานจึงต้องควบคู่กับการประเมินประโยชน์เชิงสาธารณะและ
การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ในระยะสั้นถึงกลาง แรงกดดันทางสากลเพ่ือให้มีการยอมรับกติกาสากลที่เกี่ยวกับ
การค้าคาร์บอนในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และในระยะยาว อัตรา  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย อาจมีปริมาณสูงจนต้องมีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
ดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องมีองค์ความรู้ส้าหรับการเจรจาในเวทีสากล การวางมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการจัดการ
การเปลี่ยนผ่าน (Transition) จาก “High carbon economy” เป็น “Low carbon economy” ในระยะยาว รวมทั้ง 
การผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่้า (Low carbon society) 

3.  Carbon management, carbon and 
     climate change management 
      

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหัวใจส้าคัญในการเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งต้องอาศัยบุคลากรที่
สามารถบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ กับความรู้ด้านวัฏจักรคาร์บอน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มาตรการป้องกัน และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ (Adaptation) ทั้งนี้ เพ่ือให้เข้าใจและ
สามารถประเมินผลกระทบของนโยบายและกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว รวมทั้ง
การท้างานของตลาดคาร์บอน (Carbon market) เป็นต้น 

4.   Energy efficiency planning and regulation การวางแผนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การก้าหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เช่น  
การก้าหนดมาตรฐานและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน การวิเคราะห์ผลกระทบและผลประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
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สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556 
 

Policy, planning and management 
 

สาขา ความส าคัญ 
5.  Energy law, resource and environmental law, 

power sector deregulation, etc. 
 

การแปรรูปและการก้ากับดูแลตลาดกิจการไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานจะมีความซับซ้อนมากขึ้นในเชิงกฎกติกาและสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ จึงต้อง
มีนักกฎหมายที่มีความรู้ด้านพลังงานโดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเชิงการวางกฎกติกา และการก้ากับดูแลให้
เป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ 

6.  Power system  planning and management 
      

ในอนาคต ทั้งภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรมจะมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองและจ้าหน่ายส่วนเกินเข้าสู่ระบบสายส่งมากข้ึน
เรื่อยๆ ท้าให้จ้าเป็นต้องมีการวางแผนและกติการองรับ และก้ากับดูแลให้เป็นไปตามกติกาเพ่ือให้ระบบในภาพรวมมี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

7.  Transportation management and 
     energy planning 

การวางแผนและจัดการด้านการขนส่งสามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานและลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีนัยส้าคัญ 
หากมีการบูรณาการวางแผนด้านพลังงานกับวางแผนด้านการขนส่ง 

8. Urban planning 
 

 

ผังเมืองที่ยั่งยืนเป็นพื้นฐานที่ส้าคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพราะเอ้ือต่อการวางแผนและจัดการด้านการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่เมืองต่างๆ ก้าลังขยายตัว หากมีการวางแผนการขยายตัวที่ดีโดยค้านึงถึงพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมจะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีนัยส้าคัญ 
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Science and Technology 
 

สาขา ความส าคัญ 
1. Renewable energy technology : 
 Bio energy, wind energy, solar energy,  
 hydropower 
 

ประเทศไทยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และมีเป้าหมายเพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนค่อนข้างมาก จึง
จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ทั้งด้านการประเมินศักยภาพ และด้านการ
พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีกระบวนการแปลงพลังงาน และด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน 
รวมทั้ง การบริหารจัดการโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน 

2. Fuel Technology : 
 clean coal technology, natural gas 
  technology, bio fuel processing,  

 engine technology (เน้น alternative fuels),  
 carbon capture,  etc. 

ประมาณ 98% ของพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยยังอยู่ในรูปของเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงที่มีบทบาทส้าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ 
ถ่านหิน และชีวมวลเนื่องจากแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศมีเป้าหมายที่จะใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวมากขึ้น และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ (bio fuels) นั้น ก็มีศักยภาพที่จะลดการพ่ึงพาการน้าเข้าน้้ามันจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ 
นอกจากนี้เทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นเงื่อนไขส้าคัญส้าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย 

3. Energy efficiency : 
 thermal process technology, cogeneration, 
 tri-generation, sustainable building design, 
 energy management in buildings, energy 
 management in industry, energy  
 management in transportation, etc. 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดการพ่ึงพาการน้าเข้า
พลังงานแล้ว ยังเป็นมาตรการที่ส้าคัญยิ่งส้าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ซึ่งต้องอาศัยทั้งการใช้
เทคโนโลยีและการจัดการ ทั้งในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย 

4.  Power system  
   Power system design and management,  energy storage,  

  batteries, distributed generation, smart grid 

การรักษาระบบส่งและจ่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ มีความเชื่อถือได้สูง และมีประสิทธิภาพหรือสูญเสียน้อย เป็นเรื่องที่มี
ความส้าคัญมากขึ้นเป็นล้าดับ โดยเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งโดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยที่ใช้พลังงาน
หมุนเวียนมากข้ึน 

 
 
 
  




