
 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ได้จัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 

กฟผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุม

เมาะหลวง อาคารสมานฉันท์ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. จ.ล าปาง โดยมี นายไวบูลย์ ชาญเชี่ยว ผู้ช่วย

ผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชผท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ภายในงานมีอาจารย์ นักวิจัย 

และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาภาคพายัพ

เชียงใหม่ เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๗๐ คน    

 

  ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๒๑                        วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อจพ. จัดงานประชุมวิชาการเผยแพร่งานวิจัย ๗ เรื่อง 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. 



โดย นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) กล่าวรายงานว่า ภารกิจที่

ส าคัญประการหนึ่งของฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา นอกจากการส่งเสริมให้มีการท างานวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหา 

การเพ่ิมสมรรถนะและความสามารถในทางเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการของ กฟผ. แล้ว ยังมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้

น าองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้งานจริงให้เต็มศักยภาพ ทั้งภายในและภายนอก กฟผ. ในรูปแบบ

ของการจัดประชุมวิชาการ การจัดบอร์ดนิทรรศการหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ นับจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ 

กฟผ. ได้อนุมัติโครงการวิจัยไปแล้วทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ เป็นเงินมากกว่า ๑,๗๕๕ ล้านบาท โดยมีโครงการวิจัยที่

แล้วเสร็จและอนุมัติให้ปิดโครงการไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๖๑ โครงการ และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย 

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ 

ได้จัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 

ส าหรับการประชุมวิชาการในวันนี้นับเป็นครั้งที่   ๒ เพ่ือน าเสนอโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ และสนับสนุนภารกิจ

ของ กฟผ.  และเพ่ือความสุขของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จ านวน ๗ โครงการ รวมทั้งมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ

แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะหน้าหอประชุมอีกด้วย 

นายไวบูลย์ ชาญเชี่ยว ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชผท.) กล่าวเปิดงานว่า นับตั้งแต่ กฟผ. มี

นโยบายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมในรูปของ

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาตลอดมานั้น เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเงินทุนวิจัยเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้ กฟผ. บรรลุผลตามเป้าหมายในการด าเนินงานตาม

ภารกิจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องการ

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่แม่เมาะที่ก าลังเป็นโจทย์ปัญหาในกระแสสังคม และเสริมสร้างความสุข ความ

มั่นใจให้คนไทยได้อีกด้วย 

ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านผลงานวิจัย โดยมีโครงการวิจัยฯ ที่น ามาเผยแพร่จ านวน ๗ โครงการ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนัง

ภายในหม้อไอน้ า  น า เสนอโดย พ .ท .อาศิส  บุณ ยะประภัศร  กองวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) 

ส าหรับตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อไอน้ า โดยมีการติดตั้ งอุปกรณ์  Electro Magnetic Acoustic 

Transducer (EMAT) และกล้อง VDO ท าให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ผ่านระบบไร้สายได้ เกิด

๒ 



การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เข้าถึงต าแหน่งต่างๆ ภายในก าแพงท่อได้ อีกทั้งยังลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

๒. โครงการการพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ า 

ส าหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

น าเสนอโดย รศ.ดร.พิษณุ  บุญนวล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์  

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ ากว่าการระเบิดด้วยเทคนิค

ทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะในพ้ืนที่ขอบเหมืองที่

อยู่ใกล้ชุมชนมาก ซึ่งเทคนิคการระเบิดที่ใช้ ได้แก่ เทคนิคการระเบิดแบบ Air Deck Blasting เทคนิคการระเบิด

แบบ Stem Plug Blasting เทคนิคการระเบิดแบบ Deck Charged และเทคนิคการระเบิด Wave Form 

Interference พร้อมทั้งท าการประเมินการแตกหักของดินแข็ง Fragmentation หลังการระเบิด เพ่ือให้ได้

รูปแบบการระเบิดที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนลงได้มากท่ีสุดและมีการแตกหักของดินทีเ่หมาะสมต่อการใช้งาน 

๓.  โครงการกา รพัฒ น าแ น วท า งก า รจัด ก า รจัด กลุ ่ม อ าชีพ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ เหมาะสม

กับชุมชนรอบพื้นที่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภ อแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

น าเสนอโดย รศ.ดร.สมพงษ์ บุญเลิศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ เครือข่ายบริหาร

การวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาการจัดการกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่

ยอมรับในตลาดของกลุ่มอาชีพ ในชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง โดยท าการส ารวจสภาพตลาด 

วิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพธุรกิจของแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มอาชีพจ านวน ๘ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเย็บกระเป๋า กลุ่มข้าวกล้อง กลุ่มปุ๋ย กลุ่มขนมอบ กลุ่มมะนาว 

กลุ่มขนมจีน กลุ่มทอผ้า และกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ อีกทั้งยังมีการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มอาชีพ โดย

เน้นกลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสาน สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบตราผลิตภัณฑ์ 

และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเว็ปไซต์ เพ่ือสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสู่สังคม 

๔ .  โครงการการพัฒนาโปรแกรมประเมินสมรรถนะของสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง น าเสนอโดย ผศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ

๓ 



บริหารจัดการฐานข้อมูล สร้างการเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์ผล ส าหรับประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์หลัก

ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้อากาศเป็นฉนวนในระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูงในลานไก

ไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกัน และอุปกรณ์ระบบสื่อสาร พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมต้นแบบส าหรับ

ประเมินปริมาณงานและความจ าเป็นเร่งด่วนของงานปรับปรุงอุปกรณ์หลักและสถานีไฟฟ้าแรงสู ง โดยมีการใช้

งานผ่านระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Application เพ่ือให้สามารถท าการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าได้อย่าง

เหมาะสมทั้งทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ 

๕.  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

กรณีศึกษา อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง น าเสนอโดย ดร.วันชาติ  นภาศรี 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และจัดท า

เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันระหว่างอ าเภอแม่เมาะกับจังหวัดล าปาง และได้เพ่ิมแหล่งท่องเที่ยว Unseen 

ต าบลละ ๑ แห่ง โดยมีการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวตามประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็น ๕ มิติ ได้แก่ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและประเพณี 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและศาสนา ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชย์  พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

มัคคุเทศน์น าเที่ยวท้องถิ่น และได้จัดท าคู่มือน าเที่ยวอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

๖.  โครงการการศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ใช้เถ้าลอยที่มี

ปริมาณ Free lime และ SO3 สูง และการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณสมบัติของถ่านหินและเถ้าลอย น าเสนอโดย ดร.ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ-สิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือหาปริมาณ Free Lime และ SO3 

สูงสุดในเถ้าลอยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยดังกล่าว และศึกษาสัดส่วนการใช้เถ้า

ลอยที่มีปริมาณ Free Lime และ SO3 สูง โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ผสมเถ้าลอยที่มีปริมาณ Free 

Lime และ SO3 สูง กับคุณสมบัติของมอร์ต้าที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วนและมอร์ต้าที่ผสมเถ้าลอยที่มีปริมาณ  Free 

Lime และ SO3 ต่ า ในด้านคุณสมบัติพ้ืนฐาน คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติด้านความคงทน รวมทั้งจัดท า

สมการหรือแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของถ่านหินและคุณสมบัติของเถ้าลอย เพ่ือใช้ในการควบคุม

คุณภาพเถ้าลอยต่อไปในอนาคต 

๔ 



๗.  โครงการการพัฒนาสูตรอาหารปลาและเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบ

ผสมผสาน เพื่อสร้างอาชีพในชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

น าเสนอโดย อ.ภัทราภรณ์ ชุติด ารง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร

ทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โครงการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารปลา โดยเน้นการใช้วัสดุอาหารที่หาได้ในชุมชนผสมกับ

อาหารที่จ าเป็น เป็นการลดต้นทุนอาหารปลา และสามารถผลิตแบบพ้ืนบ้านได้ ซึ่งได้น ากากเหลือจากบ่อแก๊ส

ชีวภาพทดแทนการใช้ปลาป่น มาผสมร่วมกับการเสริมสารไลซีนและเมธไธโอนีนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ผลตอบแทนที่ได้จะเทียบเท่ากับสูตรอาหารส าเร็จรูปและยังมีราคาในการผลิตต่ ากว่าอีกด้วย และโครงการนี้ยังได้

พัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับชุมชนพ้ืนที่สูง โดยใช้อาหารปลาที่ได้พัฒนาเอง ซึ่ง

พบว่าการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ร่วมกับปลานิลภายนอกกระชัง ให้ผลก าไรสูงสุด เมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาดุก

ร่วมกับปลาตะเพียน หรือปลาไน พร้อมทั้งน าความรู้และผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนาสูตรอาหารปลา และการ

เลี้ยงปลาแบบผสมผสานมาถ่ายทอดและฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์

ชล เพ่ือน าไปประยุกต์ปรับใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมอาชีพในระดับยังชีพและเชิงพาณิชย์ได้ ∆  

 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา  (อจพ.) 

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