
 

 
 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน.กฟผ.) ใน

การประชุม ครั้งที่   ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๕๐๙ 

ชั้น ๑๕ อาคาร ท.๑๐๑ โดยมี นายกิจจา  

ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโนบายและ

แผน (รวผ.) เป็นประธานในที่ประชุม มีมติอนุ มัติ

โครงการวิจัยภายนอก จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

หาป ริ ม า ต ร ขุ ด ข น ดิ น หิ น ป ก ค ลุ ม แ ล ะ ถ่ า น หิ น

ใ น เ ห มื อ ง แม่เมาะ  โดยอากาศยานไร้นักบิน” โดย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ ๑,๖๕๗,๐๐๐ บาท  

(หนึ่ งล้ านหกแสนห้ าหม่ืนเจ็ดพั นบาทถ้วน) โดยมี

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๒ เดือน (กรอบงานวิจัยที่ ๔ 

ผู้ใช้งาน อบม.) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์หา

ความคลาดเคลื่อน และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในการ

หาปริมาตรขุดขนดินและถ่านหินจากการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ โดยอากาศยานไร้นักบินแบบ Fixed wing 

เป้าหมายของโครงการวิจัย คือ ได้ทราบปริมาณความคลาดเคลื่อนในการหาปริมาตรขุดขนดินและ

ถ่านหินจากการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ โดยอากาศยานไร้นักบินแบบ Fixed wing พร้อมทั้งจัดท า

ข้อเสนอแนะและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

 ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๒๐                          วันที่  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

คบวน.กฟผ. อนุมัติ ๓ โครงการวิจัย งบประมาณ ๔๗.๘ ล้านบาท  



ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ การหาปริมาตรขุดขนดินและถ่านหินที่มคีวาม

แม่นย าสูง สามารถสร้างแผนที่ภาพออร์โทและแบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข เพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการรังวัดและการท าแผนที่ รวมทั้งยังได้แนวทางเบื้องต้นในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ

น าเอา UAV มาตรวจสอบเสถียรภาพความลาดชันของผนังบ่อเหมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อ

การบริหารจัดการ และการท าเหมืองถ่านหินบริเวณเหมืองแม่เมาะ 

 
๒.  โครงการ  “การพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ าหนักด้วยน้ าส าหรับระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนทุ่นลอยน้ า” โดย ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า งบประมาณ 

๓๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (กรอบ

งานวิจัยท่ี ๔ ผู้ใช้งาน อผร.) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าต้นแบบขนาดใหญ่ ที่

เหมาะสมกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศ และใช้เป็นสถานีทดสอบ

อ้างอิง ในการศึกษาตัวแปรทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ อีก

ทั้งยังศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าต้นแบบขนาดใหญ่ 

เป้าหมายของโครงการวิจัย คือ ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าต้นแบบ

ขนาด ๒๕๐KW ณ อ่างเก็บน้ าเขื่อนสิรินธร จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศไม่น้อยกว่า ๘๐% โดยไม่รวมถึง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และได้ผลการศึกษาทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง 

ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ ได้ข้อมูลขนาดมาตรฐานของระบบผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ าขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาดในประเทศไทย อัน

จะส่งผลต่อความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้นในหน่วย MW และอาจเกิดการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าให้ชุดควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตย์ และ

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ า แทนการ

จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจากบนฝั่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอยภัยของระบบ อีกทั้งยังสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ระบบไฟฟ้าบนฝั่งจะเกิดการขัดข้อง รวมไปถึงการน าข้อมูลผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นสถานีทดสอบอ้างอิงของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในหน่วย MW  

 
 

๒ 



๓.  โครงการ  “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับประเมินอายุการใช้งานของใบพัดกังหันก๊าซ” โดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืองบประมาณ ๘,๕๔๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่

หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (กรอบงานวิจัยท่ี ๔ ผู้ใช้งาน อบค.) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือสร้าง

แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์  ซึ่ งน าไปใช้ ในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมทางการไหล การถ่ายเทความร้อน 

แล ะค วาม เค้ น บ น ใบ พั ดกั งหั น ก๊ าซ  รุ่ น  701F 

Mitsubishi และ รุ่น V94.3A Siemens ที่ ๒ stages 

แรก จาก ๔ stages และที่สภาวะการท างานจริงแบบ

ต่างๆ โดยน าข้อมูลมาพัฒนาโมเดลท านายความคงทน

และอายุ ก าร ใช้ งาน  พ ร้อมทั้ งส ร้ างโป รแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ส าหรับสภาวะการใช้งาน

จริงแบบต่างๆ ในเครื่องยนต์กังหันก๊าซทั้ง ๒ รุ่น  

เป้าหมายของโครงการวิจัย คือ ได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคงทนและ

ท านายอายุการใช้งานของใบพัดกังหันก๊าซ ส าหรับสภาวะการใช้งานแบบต่างๆ ในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ รุ่น 

701F Mitsubishi และ รุ่น V94.3A Siemens ที่ ๒ stages แรก 

ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้ คือ น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท านาย

ความเสียหายและอายุการใช้งานของใบพัดกังหันก๊าซ รุ่น 701F Mitsubishi และ รุ่น V94.3A Siemens ที่ ๒ 

stages แรก เพ่ือเป็นแนวทางในการซ่อมบ ารุง เปรียบเทียบการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานที่ผู้ผลิต

ก าหนด และการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพเสียหายจริง ซึ่งเป็นการเพ่ิมอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่าย อีกท้ังยัง

ท าให้บุคลากรของ กฟผ. มีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมการไหล การถ่ายเทความร้อนในระบบระบายความ

ร้อน และการวิเคราะห์ความเสียหายภายในใบพัดกังหัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมีการ

เปลี่ยนแปลงสูง ให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต ∆ 

 

  

 
  

 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๔๐  โทรสาร  ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๙๐  http://research.egat.co.th/ 

๓ 


