
 
 

 
 

 

คบวน.กฟผ. อนุมัติ ๔ โครงการวิจัย  รวม ๒๕๙.๕ ล้านบาท 
 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน.กฟผ.) ในการประชุม ครั้งที่      
๗/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๕๐๙      
ชั้น ๑๕ อาคาร ท.๑๐๑ โดยมี นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) เป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้อนุมัติโครงการวิจัยภายนอก จ านวน ๒ โครงการ และโครงการวิจัยภายใน จ านวน             
๑ โครงการ รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๐๙๓,๐๗๐ บาท และรายงานเพิ่มเติม อ้างถึง การประชุม             
คบวน.กฟผ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการวิจัยภายใน จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่     
“การพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม” เป็นเงิน ๒๔๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท รวมอนุมัติ
โครงการวิจัยทั้งหมด จ านวน ๔ โครงการ ใช้งบประมาณในการวิจัยทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๕๙,๕๓๘,๐๗๐ บาท ดังนี้ 

๑.  โครงการ  “การศึกษาผลกระทบจากการระบายน้ าในระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อ
ทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศทางน้ าในแม่น้ าบางปะกง” เสนอโครงการโดย รศ. ณรงค์  วีระไวทยะ 
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณ ๖,๗๘๘,๐๘๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันแปดสิบ
บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๕ เดือน (กรอบงานวิจัยท่ี ๕ ผู้ใช้งาน อฟก. ) 

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาผลกระทบของการระบายน ้าจากระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
บางปะกงที่มีต่อคุณภาพน ้า คุณภาพดินตะกอน และทรัพยากรชีวภาพของแม่น ้าบางปะกง (๒) เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาที่อาจมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน ้า (๓) เพ่ือศึกษาผลด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจาก
การระบายน ้าของระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกงในพื นที่ปากแม่น ้าบางปะกง และ (๔) เพ่ือประเมิน
มูลค่าความสูญเสียของสัตว์น ้าและนิเวศทางน ้าในพื นที่ปากแม่น ้าบางปะกง โดยมีเป้าหมายของโครงการวิจัย 
คือ ได้ข้อมูล ชนิดและปริมาณสัตว์น ้า นิเวศวิทยาทางน ้าและคุณภาพน ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน ้า
จากระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกงในรอบปี ได้มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจขึ นจากการประเมิน

ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๑๒                          วันที่  ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



ทางนิเวศต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงได้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในบริเวณปากแม่น ้าบางปะกง 
และได้แนวทางการประเมินมูลค่าความสูญเสียของสัตว์น ้าและนิเวศทางน ้าจากระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
บางปะกงในบริเวณปากแม่น ้า∆ 

 ๒. โครงการ “การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ปัญหาการเคลื่อนตัวเสียรูปที่มากเกินไปของ
ทางว่ิงเครื่องโปรยและเครื่องตักในลานกองถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ” เสนอโครงการโดย อาจารย์     
พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล จาก มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณ ๖,๔๕๒,๔๖๐ บาท  (หกล้านส่ีแสนห้า
หม่ืนสองพันส่ีร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๓ เดือน (กรอบงานวิจัยที่ ๔ ผู้ใช้งาน   
อผม. อบม.)  

  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุปัจจัยที่แน่ชัดอันก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวเสียรูปที่มาก
เกินไปของพื นทางวิ่งเครื่องโปรยและเครื่องตักในลานกองถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ (Concepts of 
Forensic Foundation Engineering) รวมถึงเพ่ือท้าการวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม เพ่ือประเมินวิธีส้าหรับ
กาซ่อมแซมและปรับปรุงพื นทางวิ่งเครื่องกองและเครื่องตักที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และเพ่ือน้าเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพทางใหม่ เพ่ือลดงบประมาณซ่อมบ้ารุงพื นทางวิ่งในระยะยาว  

  โดยมีเป้าหมายของโครงการวิจัย คือ ได้ทราบถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทรุดตัวเสียรูปที่มาก
เกินไปของพื นทางวิ่งเครื่องโปรยและเครื่องตักในลานกองถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ  และสามารถน้าเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาซึ่งจะประกอบไปด้วยเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภ าพของระบบฐานรากเสาเข็ม 
นอกจากนั นยังจะทราบถึงงบซ่อมบ้ารุงพื นทางวิ่ง และข้อแนะน้าส้าหรับการใช้งานของเครื่องจักรที่เหมาะสม
กับสภาพทางใหม่ 

  ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ ได้ทราบถึงสาเหตุของการเคลื่อนตัวที่มาก
เกินไปของทางวิ่งเครื่องโปรยเครื่องตัก ซึ่งมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานและความปลอดภัยของเครื่องจักรและ
ประสิทธิภาพของระบบป้อนเชื อเพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้า รวมถึงได้แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเครื่องจักร โดยแนวทางการแก้ปัญหานั นจะเป็นแบบ
วิธีทางเลือกเพ่ือแสวงหาวิธีการซ่อมบ้ารุงทางที่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายต่้ากว่าวิธีแบบเดิม  และได้แนว
ทางการออกแบบก่อสร้างทางวิ่งเครื่องโปรยเครื่องจักรใหม่ เพ่ือรองรับโครงการขยายขนาดลานกองถ่านและ
การเพ่ิมก้าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในอนาคตให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประหยัด∆ 

๓. โครงการ “การออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อน
น้ ามันหล่อลื่นเครื่องกังหันก๊าซหน่วยที่ ๓ โรงไฟฟ้าลานกระบือ” 
เสนอโครงการโดย นาย สุนทร สิงหจารุ ต าแหน่ง หดกม2-ฟ จาก 
อฟม. งบประมาณ ๘๕๒,๕๓๐ บาท  (แปดแสนห้าหม่ืนสองพันห้า
ร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (กรอบ
งานวิจัยที่ ๔ ผู้ใช้งาน อฟม.)  

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนจากอากาศที่เหลือทิ งในการลดอุณหภูมิของน ้ามันหล่อลื่น เครื่องกังหันก๊าซ หน่วยที่ ๓ โรงไฟฟ้าลาน
กระบือ ให้มีค่าไม่เกิน ๖๐ OC โดยมีเป้าหมายของโครงการวิจัย คือ ได้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจาก



อากาศที่เหลือทิ ง ในการลดอุณหภูมิของน ้ามันหล่อลื่น เครื่องกังหันก๊าซ หน่วยที่ ๓ โรงไฟฟ้าลานกระบือ ให้มี
ค่าไม่เกิน ๖๐ OC และ ได้คู่มือและข้อควรระวังในการใช้งาน  

ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ ได้อุปกรณ์ช่วยระบายความร้อนออกจาก
น ้ามันหล่อลื่น ที่มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดพลังงานและทรัพยากร และสามารถลดอุณหภูมิของ
น ้ามันหล่อลื่น ส่งให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ∆ 

๔. โครงการ “การพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม” เสนอโครงการโดย นายไพสิฐ 
ตัณฑุลพงษ์ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า (อผร.) งบประมาณ ๒๔๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยส่ีสิบห้าล้าน
บาทสี่แสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (กรอบงานวิจัยที่ ๓ ผู้ใช้งาน อผร.)  

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาการเพิ่มเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงาน
ทดแทน โดยศึกษาว่าการเก็บพลังงานจะสามารถให้ก้าลังไฟฟ้าที่คงที่ได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งจะต้องหาค่า 
Plant Factor และจ้านวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเก็บไฟฟ้า และศึกษาอัตราส่วนระหว่างขนาดโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนและการเก็บพลังงานที่เหมาะสม (๒) เพ่ือเป็นการศึกษาข้อดีข้อเสีย ความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วย Wind Hydrogen Hybrid (๓) เพ่ือศึกษาว่าการเก็บ
พลังงานสามารถให้ประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เช่น การควบคุมพลังงานลมให้มีการจ่ายไฟฟ้า
ตามท่ีก้าหนดไว้ล่วงหน้า และ (๔) ศึกษาเรื่องความปลอดภัยของก๊าซไฮโดรเจนและวิธีการเพ่ิมความปลอดภัย
ในการใช้งานก๊าซเชื อเพลิงนี   

โดยมีเป้าหมายของโครงการวิจัย คือ ได้พัฒนาระบบ Wind Hydrogen Hybrid System ซึ่งจะเก็บ
พลังงานไฟฟ้าจากโครงการกังหันลมล้าตะคองและจ่ายไฟฟ้าคงที่ให้กับศูนย์เรียนรู้ล้าตะคอง เพ่ือให้ศูนย์
ดังกล่าวเป็น Zero Energy Building และได้ศึกษาเสถียรภาพและประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าที่ได้จากการเก็บ
พลังงานทดแทน  

ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ ได้ระบบ Wind Hydrogen Hybrid ที่เก็บ
พลังงานจากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานที่เก็บจะน้ามาผลิตเป็นไฟฟ้าจ่ายให้กับศูนย์เรียนรู้
ของ กฟผ. ซึ่งทาง กฟผ. จะได้รับความรู้ด้านการท้างาน การเดินเครื่อง และการบ้ารุงรักษาระบบ Wind 
Hydrogen Hybrid ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็น
เทคโนโลยีที่ประชาชนสนใจและสามารถใช้สนับสนุนภาพพจน์ของ กฟผ. เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่รับผิดชอบต่อสังคม∆ 

 
 
 
 
  

 
 
 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๔๐  โทรสาร  ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๙๐  http://research.egat.co.th/ 


