
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานวิจัย

งานบริหารจัดการขอมูลและเผยแพรงานวิจัย 

02-849-6242

มหาวทิยาลัยมหิดล 
ปญญาของแผนดิน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใหทุนวจัิยและพัฒนาทางดานเทคโนโลย ี
 

เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  กองบริหารงานวจิัย ไดจัดประชุมเรื่อง “นโยบายการใหทุนวิจัยและพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย” ณ หองประชุม K101 อาคารเฉลมิพระเกียรติ์ คณะ
วิทยาศาสตร (พญาไท) โดยมี รองศาสตราจารยศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ ใหการ
ตอนรบั คุณพนิิจ ศิรพิฤกษพงษ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิจยัและพัฒนาจาก กฟผ. และทีมงานวิทยากร กฟผ.
ชี้แจงนโยบายการใหทุน แนวทางการทําวจิัย และประชาสัมพันธโครงการตางๆ ที ่กฟฝ. ใหการสนับสนุน รวมทั้งมีโจทยวิจัย
ที่ กฟผ. จะสนบัสนุนเรงดวนในป 2553 ดวย ตาม powerpoint ที่นําเสนอ  

 
ทั้งนี้  ผูทีส่นใจสามารถยื่นขอเสนอโครงการไดตลอดทั้งป ไมจํากัดวงเงิน และระยะเวลา ผูทีส่นใจสามารถสอบ 

ถามรายละเอียดไดที่กลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย โทร. 02-4364910, 15, 19 หรือ http://www.egat.co.th/research 
 
 

  
 

  
 

 
  



การสนับสนุนงานวิจัย

ฝายบริหารงานวิจัยและพัฒนา

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

http://www.egat.co.th/research
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กฟผ. จะจัดสรรเงนิสนับสนุนโครงการวิจัยซึ่งเปนไปตามกรอบงานวิจัยและ

พัฒนาที่ กฟผ. กําหนด

ผลลัพธของงานวิจยัและพัฒนา มุงเนน เพื่อลดการนําเขา Technology 

จากตางประเทศ และเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆของ กฟผ.

เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับนักวิจัย 

สถาบันวิจัย ของประเทศ

กฟผ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม

นโยบายใหทุนสนบัสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา กฟผ.

2ผูสนใจสามารถ download แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยไดที่ www.egat.co.th/research



 กรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนบัสนุน

กรอบงานวิจัยกรอบงานวิจัย
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การทดแทนการนําเขา

เทคโนโลยี วัสดุ และ

อุปกรณจากตางประเทศ

เพื่อใชในกิจการไฟฟา 

การลดความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุด (Peak Cut) และหรือ 

การพัฒนาเพื่อสงเสริมใหใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาพลังงานใหม

เพื่อใชในการผลิตไฟฟา

การปองกันและลดผลกระทบ

ทางสังคมและสิ่งแวดลอมจาก

การดําเนนิงานทีเ่กี่ยวของกับ

กิจการไฟฟา 

การเพิ่มประสิทธิภาพ และ

หรือลดตนทุนทีเ่กี่ยวของกับ

กิจการไฟฟา  
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ขอเสนอโครงการวิจัยฯ ควรอยูในกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุนซึ่ง

ประเด็นที่จะพิจารณาคัดเลือกใหทุนสนับสนนุโครงการวิจัยฯ มีดังตอไปนี้

1.มุงสรางองคความรูใหม หรือสรางนวัตกรรม หรือพัฒนาตอยอดทาง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกิจการไฟฟา

2.ผลงานวิจัยจะสรางคุณคาเพิ่ม และนาํไปใชประโยชนไดจริง

3.แนวคิดและแนวทางดําเนินงานวิจัย มีความเปนไปได มีหลกัเหตุผล

ทางวิทยาศาสตรรองรับชัดเจน

4.ผลงานวิจัยตรงกับความตองการของหนวยงานที่นําไปใช

ขอเสนอโครงการวิจัยฯ ควรอยูในกรอบงานวิจัยและพัฒนาที่ กฟผ. สนับสนุนซึ่ง

ประเด็นที่จะพิจารณาคัดเลือกใหทุนสนับสนนุโครงการวิจัยฯ มีดังตอไปนี้

1.มุงสรางองคความรูใหม หรือสรางนวัตกรรม หรือพัฒนาตอยอดทาง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกิจการไฟฟา

2.ผลงานวิจัยจะสรางคุณคาเพิ่ม และนาํไปใชประโยชนไดจริง

3.แนวคิดและแนวทางดําเนินงานวิจัย มีความเปนไปได มีหลกัเหตุผล

ทางวิทยาศาสตรรองรับชัดเจน

4.ผลงานวิจัยตรงกับความตองการของหนวยงานที่นําไปใช

ประเด็นที่ใชในการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัย
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โครงสราง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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จัดการดาน

การใชไฟฟา 

กฟผ.

กอสรางโรงไฟฟา

พลังน้ํา 

วิศวกรรมระบบสง 

พัฒนา ผลิตไฟฟา ระบบสง

กอสรางโรงไฟฟา

พลังความรอน

ปฏิบัติการ

ระบบสง 

บํารุงรักษา

ระบบสง 

กอสรางระบบสง 

สิ่งแวดลอม

บํารุงรักษา

โรงไฟฟา 

เชื้อเพลิง 

ปฏิบัติการ

เชื้อเพลิง 

วิศวกรรมโรงไฟฟา โรงไฟฟาพลัง

ความรอน

โรงไฟฟาพลังน้ํา 

เดินเครื่องและ

บํารุงรักษา 

บริหาร

เชื้อเพลิง 

ควบคุมระบบ

กาํลังไฟฟา



แนวทางการเสนอโครงการวิจัย

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3

ผูวิจัย ผูใชงาน

ขอเสนอโครงการ

ผูวิจัย ผูใชงาน

ขอเสนอโครงการ

อจพ.

ผูวิจัย ผูใชงาน

ผูใชงาน

อจพ.

ผูวิจัย 1

ขอเสนอ

โครงการ

ผูวิจัย 2 ผูวิจัย 3

กอน หลัง

ขอเสนอ

โครงการ

ขอเสนอ

โครงการ

โจทยวิจัย

TOR
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สรุปกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยและพฒันา

รับขอเสนอโครงการ

ปรับปรุงขอเสนอโครงการ

นําเสนอโครงการ

จัดทําบันทึกขอตกลง/สัญญารับทุน

กรอบงานวิจัยและพัฒนาที ่

กฟผ. ใหการสนับสนุน

1. การทดแทนการนําเขาเทคโนโลย ีวัสดุ และ 

อุปกรณจากตางประเทศเพื่อใชในกิจการไฟฟา

2. การลดความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุด 

(Peak Cut) และหรือ การพัฒนาเพื่อ

สงเสริมใหใชพลังงานไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาพลังงานใหมเพื่อใชในการผลิต

ไฟฟา

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ และหรอืลดตนทุนที่

เกี่ยวของกบักิจการไฟฟา

5. การปองกันและลดผลกระทบทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานที่เกี่ยวของกบั

กจิการไฟฟา
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คณะทํางาน

พิจารณา

กลั่นกรอง

คณะทํางาน

พิจารณา

กลั่นกรอง

ปรับปรุงขอเสนอโครงการ

นําเสนอโครงการ

คบวพ. กฟผ.
พิจารณาอนมุัติ

คบวพ. กฟผ.
พิจารณาอนมุัติ

แกไข

ผาน

แกไข

ผาน

ผูวิจัย

ไมผาน

ไมผาน
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หัวขอโจทยวิจัยความตองการของ กฟผ.



การแกไขเสียงจากกระบวนการผลิตไฟฟาของ โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระ

นครใต ชุดที่ 2 ที่กอใหเกิดความรําคาญกับชุมชนโรงเรยีน

9

วัตถุประสงค

เพื่อลดปญหาดานเสียงรบกวนชุมชนที่เกิดจาก

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต ชุดที่ 2

เปาหมาย

ชุมชนยอมรับการแกปญหาเรื่องเสียงรบกวนที่มี

ผลกระทบตอชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟาพลังความรอน

รวมพระนครใต ชุดที่ 2

ขอบเขตของงาน

- ตรวจวัดแหลงกําเนิดเสียงรบกวนและตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอความดงัของเสยีงที่กอใหเกิด

ความรําคาญกับชุมชนโรงเรียนวัดบางโปรง 

- กําหนดระดับความดงัและแนวทางการตรวจวัดเสยีงรบกวน ซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชนฯ 

- แกไขเสียงรบกวนตามความตองการของชุมชนฯ 

โรงเรียนวัดบางโปรง

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม

พระนครใต ชุดที่ 2



ปญหาการอุดตันระบบหลอเยน็ของโรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต

อันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

10

วัตถุประสงค

เพื่อลดการอุดตันของระบบหลอเย็นของ

โรงไฟฟาความรอนรวมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาด

เล็ก ที่ยังคงประสิทธิภาพการทํางานของโรงไฟฟา

ไว

เปาหมาย

ไดแนวทางในการลดปริมาณการอุดตันของตะแกรงปมน้ํา Condenser 

และระบบหลอเย็น โดยยังคงการผลิตกระแสไฟฟา และไมตองหยุดการเดินเครื่อง

โรงไฟฟาความรอนรวม โรงไฟฟาพระนครใต
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แนวทางความตองการงานวิจัยและตัวอยางงานวิจัยที่ได

ดําเนินการไปแลวของ สายงานผลิตไฟฟา สายงาน

เชื้อเพลิง และ สายงานระบบสงและควบคมุ



แนวทางความตองการของสายงาน ระบบสง
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1. งานศกึษาวิจัย และพัฒนาดาน SCADA Software / Hardware Technology

เพื่อรองรับมาตรฐาน (เชน IEC 61850) เทคโนโลยี และการประยุกตใชงานในระยะ

ยาว ที่ตองปรับปรุงใหมีประสทิธิภาพและมีความเชื่อถือไดอยางตอเนื่อง

ตัวอยางงานวิจัยของระบบ SCADA Software

1. การนํา Tools ดาน Open Source มาประยุกตใชงาน เชน

- CPP Compiler

- MySQL ใหรองรับงาน Real Time, Enterprise Data Center

- Linux ทํางานกับ EGAT SCADA ในแบบ Windows-GUI

- PHP ใหรองรับ SCADA Web Application



แนวทางความตองการของสายงาน ระบบสง
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ตัวอยางงานวิจัยของระบบ SCADA Software (ตอ)

2. จัดทํา Application Software เพิ่มเติม เชน

- Training Simulator Process

- Automatic Control Process

- Object Process Control

- Standard Protocol อื่นๆที่จะมีใชงานในอนาคต

- ระบบแสดงผลเชิงรูปภาพเพื่อการตัดสินใจลักษณะ        

management cockpit

- ระบบปญญาประดษิฐเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูควบคุม

- การประยุกตใชงานกับระบบควบคุมอื่นๆ
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ตัวอยางงานวิจัยของระบบ SCADA Hardware เชน

- ระบบอุปกรณ IED วัดและแปลงสัญญาณไฟฟาเปนขอมูลคาวัด   

รายละเอียดสงู

- ระบบอุปกรณ IED วัดและแปลงสัญญาณไฟฟาเปนขอมูลคาวัดดวย

ความเร็วสูง

- ระบบเครื่องทดสอบสําหรับอุปกรณ IED ที่ใช protocol IEC 60870-5-104

- ระบบเครื่องทดสอบสําหรับอุปกรณ IED ที่ใช protocol IEC 61850 

- ระบบอุปกรณตอเชื่อมและแปลงสัญญาณระหวาง IED ตางประเภทกัน

- การประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณในระบบควบคุมดานอื่นๆ

แนวทางความตองการของสายงาน ระบบสง



ตัวอยางงานวิจัยทางดานระบบ SCADA
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วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและพัฒนาตนแบบ RTU โดยใช Micro-Controller   

ใหสามารถใชงานรวมกบัระบบสื่อสารทั้งระบบ LAN และ 

GPRS และลดการนําเขาอุปกรณสําเร็จรูปจากตางประเทศ

การพัฒนา Micro – Controller RTU ที่ใชกับระบบ LAN และ GPRS

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและพัฒนาตนแบบ RTU ใหสามารถใชงานรวมกับ

ระบบสือ่สารทัง้ระบบ IP network และลดการนําเขาอุปกรณ

สําเร็จรูปจากตางประเทศ

โครงการพัฒนาตนแบบ RTU ที่ใช IP Protocol



แนวทางความตองการของสายงาน ระบบสง
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1. Real time monitoring & diagnostic of Transmission line  & substations 

พัฒนาเครื่องมือหรือ sensor แบบ Real time เพื่อคอยตรวจประเมินหรือแจง

เหตุผิดปกติในสายสงและสถานีไฟฟาแรงสูง

2. Assessment, Use cost-effective advanced high current capacity cables 

เชน สายสงประเภท GAP TYPE (High-Temperature Low-Sag Cables) 

โดยติดตั้ง Sensor วัดการ Sag ที่เปลีย่นแปลงไปตามอุณหภูมิ เปนตน

3. Design, build a “smart” prototype substation เชน IEC 61850 

substation, IP network, security, IEC 60870-5-104 for master station 

and RTU และ GPS standard time

4. Integration of Lighting Location System (LLS) & System Earthquake 

Risk Assessment (SERA) program output into SCADA



แนวทางความตองการของสายงาน ผลติไฟฟา
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เพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M เชน

- การพัฒนาอะไหลทดแทน 

- การพัฒนาวัสดุ

- พัฒนาขบวนการจัดการ ทีม่ีประสิทธิภาพ

ระบบกังหันของโรงไฟฟากังหันกาซ



ตัวอยางงานวิจัยทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M
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วัตถุประสงค

- เพื่อพัฒนาขั้นตอนกระบวนการเชื่อม (Welding Procedure Specification) เพื่อใชในการเชือ่มซอม

สาํหรับวัสดุชนิดตาง ๆ ดวยลวดเชือ่มตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการผลิตและทางดาน

โลหะวิทยา

- เพื่อทําการทดสอบผลของการเชือ่ม (Procedure Qualification Record)ในการเชื่อมซอมจากขั้นตอน

กระบวนการเชื่อมซอมในขอ (1) เพื่อเปนการทดสอบยืนยันความเหมาะสมของกระบวนการ

- เพื่อใหความรูความเขาใจถึงความสําคัญของ WPS และ PQR ที่ใชในกระบวนการเชือ่มใหกับบุคลากร

ที่เกี่ยวของของ กฟผ.

- เพื่อพัฒนาระบบการเชือ่มซอมใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยมีขั้นตอนกระบวนการเชือ่มและการ

ทดสอบผลของการเชือ่ม รองรับการเชือ่มซอมบํารุงอยางมีระบบ

โครงการพัฒนาขั้นตอนรายละเอียดในการเชื่อมวัสดุอุปกรณในโรงไฟฟา (มจธ.)



ตัวอยางงานวิจัยทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M

19

วัตถุประสงค

พัฒนาเกณฑการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํา (Operating Rule) ในลักษณะ 

Dynamic Rule Curve

เปาหมายของโครงการวิจัย 

สามารถนํา Rule Curve ไปใชงานไดจริง วางแผนการบริหารจัดการน้ํา

ในระบบอางเก็บน้ํา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โครงการพัฒนา Dynamic Rule Curve  ของระบบอางเก็บน้ําในลุมน้าํแมกลอง (มหดิล)



ตัวอยางงานวิจัยทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M
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วัตถุประสงค

1) พัฒนาตัวแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับงานวางแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟา 

ในกรณีทีม่ีการเสนอหยดุเดินเครื่องโรงไฟฟา

2) ใหไดเครื่องมือชวยในการตัดสินใจหยดุเดนิเครื่องโรงไฟฟาที่มีความนาเชื่อถือ

ไดทางวิชาการ ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพไมนอยกวาการตัดสินใจโดยมนุษย  

โครงการพัฒนาตัวแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับงานวางแผนบํารุงรักษาโรงงาน

ไฟฟาในกรณีทีม่ีการเสนอ หยดุเดินเครื่องโรงไฟฟา (มหดิล)

Maintenance Schedule



ตัวอยางงานวิจัยทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M
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วัตถปุระสงค

- เพื่อพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการวางแผนการผลิตไฟฟารายวันและรายสัปดาห

- เพื่อสรางเครื่องมือในการวางแผนที่มีความโปรงใส ใหแกผูกํากับดูแล

- เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยในดานการวางแผนภายใน กฟผ. และสถาบันการศึกษา

โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตไฟฟาประจําวันและรายสปัดาหโดยใช

แบบจําลองทางคณิตศาสตร (มธ.)

ความตองการการใชไฟฟาจาก Neural Network

การวางแผนการผลิตไฟฟา
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เปาหมายของโครงการวิจัย

1. เพื่อไดแผนบํารุงรักษาของอุปกรณในระบบการกระตุนสนามแมเหล็กไฟฟา

2. ไดระดับความสําคัญของอุปกรณและการบํารุงรักษาที่เหมาะสม

3. ไดคาความพรอมจายใหกับระบบการกระตุนสนามแมเหล็กไฟฟา

การบํารุงรักษาตามแผนที่เหมาะสมทีสุ่ดสําหรับระบบการกระตุนสนามแมเหล็ก 

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนภูมิพล 

วัตถปุระสงค

1. เพื่อกําหนดแผนบํารุงรกัษาของอุปกรณในระบบการกระตุนสนามแมเหล็กไฟฟา

2. เพื่อกําหนดระดับความสําคัญของอุปกรณและการบํารุงรักษาที่เหมาะสม

3. เพื่อเพิ่มคาความนาเชื่อถือใหกับระบบการกระตุนสนามแมเหล็กไฟฟา

ตัวอยางงานวิจัยทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M
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เปาหมายของโครงการวิจัย
1. ไดแบบจําลองทางอุทกวิทยาที่เหมาะสมกับสภาพลุมน้ําแมปง มีจํานวนพารามิเตอรตามความจําเปน มีความหมาย

ทางกายภาพ โดยประมาณคาจากการวิเคราะหขอมูล และใชการ Calibration ใหนอยที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

สามารถสะทอนผลโดยแบบจําลองไดทันที 

2. ไดผลการคาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขื่อนจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เชน การเพิ่มขึ้นของน้ําฝน เนื่องจาก 

Green House effect และทาํใหเกดิ Global warming

3. เปรียบเทียบผลการทํานายคา PMF ของเขื่อนภูมพิล ระหวางการใชวิธีเดิม 2 วิธีที่นิยมใชในการทํานาย PMF ของ

เขื่อนในประเทศ และผลการทํานายจากวิธีหรือแบบจําลองที่เสนอในการศึกษานี้

การทํานาย Probable Maximum Flood (PMF) โดยใชเขื่อนภูมิพลเปนตนแบบ

วัตถปุระสงค

ศึกษาและทํานาย Probable Maximum Flood (PMF) พรอมทั้งทบทวนคา Extreme Flood ที่ 

Return Period 1,000 ป ทํานายคา PMF ที่เปนผลจากความเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งจะเปนขอมูลในการพิจารณาความสามารถในการรับน้ําและระบายน้ําจากตัวเขื่อน

และใชทบทวน การบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ํา ซึ่งมีจุดมุงหมายดานความมั่นคงปลอดภัยของ

เขื่อนทั้งในปจจุบัน และในอนาคต

ตัวอยางงานวิจัยทางดานการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน O&M



แนวทางความตองการของสายงาน ผลติไฟฟา
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ศึกษาเทคโนโลยี ดาน Renewable Energy เชน

- พลังงานลม

- พลังงานแสงอาทิตย

- พลังน้ํา

- ขยะ เปนตน



ตัวอยางงานวิจัยทางดาน Renewable Energy

25

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟาตนแบบขนาด 50 กิโลวัตต (kW)

เปาหมาย

สามารถออกแบบและพัฒนากังหนัลมผลิตไฟฟากับ

ที่เหมาะกับสภาพความเร็วลมต่ํา โดยเริม่ผลิตไฟฟา

ไดที่ 2.5 เมตรตอวินาที
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โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก

วัตถปุระสงค

1. สามารถออกแบบและผลิตเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา ใหใชงานไดอยางเหมาะสม  สําหรับพื้นที่

ของประเทศไทย ในราคาที่ต่ํากวานําเขาจากตางประเทศ

2. เพื่อเสริมสรางองคความรูและเทคโนโลยีการออกแบบและผลิต เครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา ใน

ประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในดานการออกแบบและ ผลิต

เครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ํา

ตัวอยางงานวิจัยทางดาน Renewable Energy

เปาหมายของโครงการวิจัย

1. ดําเนนิการออกแบบและผลิตเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําประเภท propeller turbine ตนแบบ

สําหรับใชงานที่ความสูงหัวน้ํา (rated head) 15 – 20 เมตร ขนาดกําลังผลิต 70 kW

ใหไดประสิทธิภาพกังหันไมนอยกวา 80%

2. ดําเนนิการออกแบบและผลิตเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําประเภท propeller turbine 

ตนแบบ สําหรับใชงานที่ความสูงหัวน้ํา (rated head) 5–10 เมตร ขนาดกําลังผลิต 

55 kW ใหไดประสิทธิภาพกังหันไมนอยกวา 80%
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โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องกังหันน้ําขนาดเล็กชนิดตอตรงกับเครื่องกําเนิด ไฟฟา 

วัตถปุระสงค

1. เพื่อพัฒนาและสรางเครือ่งตนแบบของ กังหันน้ํา ชนิดตอตรงกับเครื่องกําเนิดไฟฟา    

2. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ Bearing เปน Bushing ที่ใชน้ําแทนน้ํามันในการหลอลื่นและ

ระบายความรอน 

ตัวอยางงานวิจัยทางดาน Renewable Energy

เปาหมายของโครงการวิจัย

1. ไดเครื่องกังหันน้ําตนแบบ แกนตั้ง โดยตัวกังหันน้าํอยูใตระดับน้ํา ชนิดตอตรงกับเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ทํางานที่ความเร็วรอบ 1,500 rpm. มีกําลังการผลิตสงออก 190 – 420 kW. ที่ระดับ

น้ํา เ18 – 40 มตรน้ํา  อัตราการไหลของน้ําคงที่ที่ 1.56 ลบ.เมตร / วินาที  

2. ไดผลการศึกษาการใช Bushing ที่หลอลื่นและระบายความรอนดวยน้ํา แทนการใช 

Bearing ที่หลอลื่นและระบายความรอนดวยน้ํามนั 



28

การพัฒนาและออกแบบ Cross Flow Turbine

วัตถปุระสงค

1. เพื่อพัฒนาและออกแบบ  Cross Flow Turbine ที่ผลิตในประเทศ

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและวิเคราะหแฟคเตอรตางๆที่มีผลตอประสิทธิภาพ การทํางานและ

การใชงาน ของ Cross Flow Turbine ในชวง 20 ถึง 400 kW และเฮด 6 ถึง 100 เมตร

ตัวอยางงานวิจัยทางดาน Renewable Energy

เปาหมายของโครงการวิจัย

1. ได Performance Curve Chart ของ Cross flow Turbine จากการคํานวณชวง 

20-400 kW และเฮด 6-100 เมตร  

2. ได Cross Flow Turbine ที่เปนแบบเฉพาะและสําเร็จรปูที่ตดิตั้งไดสะดวก 

3. ไดโมเดลของ Cross Flow Turbine ขนาด 100 kW จํานวน 1 ชุด ที่เฮดประมาณ 60- 80

เมตร
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การพัฒนากังหันกระแสน้ําแกนนอนเพื่อผลิตไฟฟาตนแบบขนาด 200 วัตต

วัตถปุระสงค

1. เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการผลิตกังหันกระแสน้ําแกนนอนที่มีตนทุนต่ําในการผลิตไฟฟา 

2. เพื่อสราง ติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพกังหันกระแสน้ําแกนนอนพรอมอุปกรณในการ

เปลี่ยนพลังงานจากกระแสน้ําใหเปนพลังงานไฟฟา

ตัวอยางงานวิจัยทางดาน Renewable Energy

เปาหมายของโครงการวิจัย

1. ไดรูปแบบกังหันกระแสน้ําแกนนอนที่เหมาะสมกับกระแสน้ําที่มีความเร็ว 1 เมตร/วินาที ซึ่ง

สามารถทํา Mold ผลิตไดจํานวนมาก และมีตนทุนต่ํา  

2. ไดกังหันกระแสน้ําแกนนอนพรอมอุปกรณผลิตไฟฟาขนาด 200 วัตต ที่มีประสิทธิภาพ 

ไมต่ํากวา 25 % ที่ความเร็วของกระแสน้ํา 1 เมตร /วินาที
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การพัฒนากังหันกระแสน้ําความเร็วต่ํา เพื่อผลิตกระแสไฟฟาขนาด 200 วัตต

วัตถปุระสงค

1. เพื่อออกแบบ Water duct และกังหันกระแสน้ําแกนนอนชนิดติดตั้งใน Duct ขนาดกําลังการ 

ผลิตไฟฟาประมาณ 200 วัตต ที่ความเร็วกระแสน้ํา 1.0 m/s

2. เพื่อสราง และทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของกังหันกระแสน้ําในสภาพแวดลอมจริง 

3. เพื่อประเมินความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ

ตัวอยางงานวิจัยทางดาน Renewable Energy

เปาหมายของโครงการวิจัย

1. ไดแบบ Water duct และกังหันกระแสน้ําแกนนอนชนิดติดตั้งใน Duct ขนาดกําลังการผลิต

ไฟฟาประมาณ 200 วัตต ที่ความเร็วกระแสน้ํา 1.0 m/s 

2. ไดประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของกังหันกระแสน้ําแกนนอนชนดิติดตั้งใน Duct 

ไมนอยกวา 25%

3. ทราบถึงจุดคุมทุน ความเหมาะสมเชงิเศรษฐศาสตรในการนําระบบกังหันชนดินี้มาใชงาน



แนวทางความตองการของสายงาน ผลติไฟฟา

31

การจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- SOx, NOx and Particulates

การนําวัตถุพลอยไดจากโรงไฟฟามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เชน

- ยิบซัมที่ไดจากขบวนการ flue gas desulfurization (FGD)

- เถาหนกัที่ไดจากการเผาไหมของถานหินลิกไนต

เถาหนัก ยิบซัม
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วัตถปุระสงค

1. เพื่อศึกษาหาขอมูลฐานของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)ซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOX) และฝุน ที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาของ กฟผ.

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการระบายกาซ รวมทั้งการดําเนินงาน ในการลดปริมาณการ

ระบายกาซดังกลาวของโรงไฟฟา กฟผ. กับ โรงไฟฟาของตางประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จเปนทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

โครงการประเมนิสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองโรงไฟฟาของ กฟผ.
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วัตถปุระสงค

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ออกไซดของ

ซัลเฟอรในรปูของซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุน ที่

ระบายออกจากโรงไฟฟาของ กฟผ.

2. เพื่อเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเชือ่ถือได ประเมินคาใชจาย และศึกษาความคุมคาใน

การลงทุนเพื่อปรบัปรงุโรงไฟฟาที่เปนกรณีศึกษา

3. เพื่อศึกษาผลกระทบเบื้องตนในรปูตนทุนสําหรับการปรับปรุงโรงไฟฟาที่เปนกรณีศึกษาตอ

หนวยการผลิตไฟฟา

โครงการศึกษาวิธีการและทางเลือกที่เหมาะสมในการลดปรมิาณกาซเรือนกระจก 

(CO2) รวมทั้งมวลสาร SO2, NOx และฝุนที่ปลอยออกจากปลองโรงไฟฟาของ กฟผ.
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เปาหมายของงานวจิัย

-ทําใหทราบศักยภาพสุทธิแทจริงเปนไปไดทางเทคนิค เศรษฐศาสตร ขอจํากัด

 ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ของแหลงพลังงานน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ลุมน้ํานาน

- ทําใหทราบถึงหลักเกณฑที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุมน้ํานาน

- ทําใหเกิดแนวทางการจัดการเบื้องตนทีเ่หมาะสมเพื่อผลิตไฟฟาจากแหลงน้ํา

ขนาดเล็กโดยใหมีผลกระทบ ดานสิ่งแวดลอมและสังคมใหนอยที่สุดและใหชุมชน

มีสวนในการจัดการและผลประโยชนที่พึงได

โครงการศึกษาหลักเกณฑที่เหมาะสมในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กแบบน้ําไหลผานในพื้นทีลุ่มน้ํานานโดยใชระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (มธ.)
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เปาหมายของโครงการวิจัย

- การวิจัยนี้มีเปาหมายศึกษาการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในลําน้ําทายเขื่อนในชวง

เวลากลางคืนโดยใชพืชน้ํา 3 ประเภทคือพืชลอยน้ํา (Floating plants)  พืชโผลพนน้ํา 

(Emerged plant)  และพืชใตน้ํา (Submerged plant) ใหเพียงพอตอการดํารง

ชีวิตของสัตวน้ําในสภาวะที่มีออกซิเจนต่ําในลําน้ําทายเขื่อน และทดสอบประสิทธิภาพ

การแพรกระจายของออกซิเจน และสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อนําไปใชที่

เขื่อนอื่น ๆ ตอไป 

การเพิ่มปรมิาณออกซิเจนละลายน้ําในแหลงน้ําทายเขื่อนโดยใชพืชน้ํา

วัตถปุระสงค

- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพืชน้ําแตละชนิดในการเพิม่ปริมาณออกซิเจนละลาย

น้ํา ในลําน้ําทายเขื่อนในเวลากลางคืนโดยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ
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1. Increase efficiency in operation & maintenance โดยการรวบรวมขอมูล

แบบ real time สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน การประเมนิและวิเคราะห 

life cycle ตามการปฏิบัติงานและการใช

2. Improve hydro generator efficiency due to head change

3. Asset management เชน การประเมนิอายุที่เหลือ แนวทางอายุเทียบกับ

ความสามารถ และระบบปญญาประดษิฐ เปนตน
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1. การแกปญหา slag ของโรงไฟฟา เนื่องจาก CaO ในถานหินสูง

วัตถุประสงคของโครการวิจัย 

เพื่อปองกันและลดปญหา slag ที่เกิดขึน้ในหองเผาไหมของ Boiler ของ

โรงไฟฟาแมเมาะ

เปาหมายของโครงการวิจัย

- เพื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิด Slag

-สามารถสรุปหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดหรือแกปญหา Slag

- เพื่อศึกษาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร
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2. การเพิ่มคุณคาผลพลอยไดจากการทําเหมืองถานหนิ

วัตถุประสงคของโครการวิจัย 

- เพื่อนํา Leonardite ซึง่เปนผลพลอยไดจาก

การทําเหมืองแมเมาะมาใชประโยชนในงานฟนฟูสภาพ

เหมืองแมเมาะ และนําไปทําผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาใช

ประโยชนไดอยางกวางขวางและมรีาคาสูงขึ้น
เปาหมายของโครงการวิจัย
- ทราบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของลีโอนาไดต
- ทดสอบและจัดทําผลิตภัณฑจาก Leonardite และทดลองใชกับพืชสําหรับงาน
ฟนฟูสภาพเหมือง
- ทดลองทําผลิตภัณฑจาก Leonardite ในสดัสวนตาง ๆ และใชทดลองปลูกพืชชนดิ
ตาง ๆ ตามสมมติฐานทีต่ั้ง ไวเพื่อใหไดผลิตภัณฑและผลลัพธที่ถูกตองสามารถ
นําไปใชในเชิงพาณิชยได
- สามารถลดการใชปุยเคมีและสารเคมีในงานฟนฟูสภาพเหมืองได
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3. การเสรมิเสถยีรภาพความลาดของผนังบอเหมืองแมเมาะระดับลึก

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
เพื่อศึกษาการเสรมิเสถยีรภาพความลาดผนังบอเหมืองใหมีความมั่นคง

เพียงพอตอการทําเหมอืงเปดทีเ่หมืองแมเมาะ

เปาหมาย
หาแนวทางในการเพิ่มความมั่นคงของผนังบอเหมืองใหมีความชนั

เพิ่มขึ้นและมีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร
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4. การทําเหมืองที่ระดับความลึก ประมาณ 500 เมตร

วัตถุประสงคของโครการวิจัย 

- เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมือง

ถานหินเหมืองแมเมาะทีร่ะดับลกึ

เปาหมายของโครงการวิจัย

- ทราบแนวทางถึงวิธีการทําเหมืองถานหินในระดับลกึขึ้นมาใช

เปนเชื้อเพลิง 

- ทราบปรมิาณถานหินในระดบัลึก ที่สามารถขุดขึ้นมาใช

ประโยชนได

- เพื่อศึกษาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร
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1. Develop “Advanced Reserve System” for mining to integrate geological 

data into models

2. Develop improved ground control techniques to handle difficult mining

environments for surface

- Deep mining and Underground mining ซึ่งรวมถึง
- ระบบควบคุมพื้นดิน (Ground control)
- วิธีการ Slope stabilization methods
- เทคนิคอื่นที่จะสามารถทําเหมืองดวยเงื่อนไขการทําเหมืองที่ยุงยากใน

บริเวณที่ต่ํากวา 
- การวิจัยทางดานกลไกของหิน (rock mechanics) 
- วิธีประเมนิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางธรณี 
- การกําหนดความมัน่คงของพื้นดิน
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3. Develop technology for more efficient in situ extraction and near-

face beneficiation

4. Improve separation/cleaning technologies

- dewatering ออกจากบอเหมอืง น้ําใตดิน และน้ําผิวดิน

- by-product management and utilization

5. Increase ground control/slope stability
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