
 

 

 
 

 

คบวน. กฟผ. อนุมัตงิบประมาณ ๒๔.๗ ล้านบาท  
ผลักดันงานวิจัยส าหรับการระบายน  าผ่านอาคารระบายน  าล้นของเขื่อน กฟผ. 

และงานวิจัยการใช้เชื อเพลิงอัดแท่งเผาไหม้ร่วมกบัเชื อเพลิงหลักที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน. กฟผ.) ใน

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕ 

ชั้น ๒๐ อาคาร ท.๑๐๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี นายวราวุธ ศิริผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นโยบาย (ชผน.) เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จ านวน 

๒ โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. โครงการ “การศึกษาปริมาณน  าหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้และแนวทาง

ที่เหมาะสมในการระบายน  าผ่านอาคารระบายน  าล้นของเขื่อน กฟผ.” เสนอโครงการ

โดย ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์  จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน งบประมาณ ๗,๑๒๘,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันห้า

ร้อยบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการ ๒ ปี ๖ เดือน (กรอบงานวิจัยที่ ๕ ผู้ใช้งาน อบย. 

และ อสร.) 

ปีที่  ๑๐  ฉบับที่ ๑๓                 วันที ่๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวตักรรม กฟผ. (คบวน. กฟผ.) ในการประชุมครั งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

นายวราวุธ ศิริผล (ชผน.) 

 

นายภัทรพงศ์ เทพา (อจพ.) 

 



วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ 

(Probable Maximum Precipitation: PMP) และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม ส าหรับน ามาศึกษา และวิเคราะห์ร่วมกับ

การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ าต่างๆ ปริมาณน้ าหลากที่รอบปีการเกิดซ้ าต่างๆ และปริมาณน้ าหลาก

สูงสุดที่อาจเป็นไปได้ (Probable Maximum Flood: PMF) ให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และ

สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การปฏิบัติการในสภาวะน้ าหลากได้  พร้อมทั้งยังศึกษาเกณฑ์ที่

เหมาะสมส าหรับควบคุมการระบายน้ าช่วงน้ าหลาก (Flood Control Rule Curve: FCRC) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าในช่วงน้ าหลาก ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อตัวเขื่อน และศึกษาแนวทางที่

เหมาะสมในการระบายน้ าผ่านอาคารระบายน้ าล้นเพ่ือควบคุมน้ าหลากของเขื่อนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ พร้อมทั้งจัดท า

เป็นคู่มือปฏิบัติการการระบายน้ าผ่านอาคารระบายน้ าล้นของเขื่อน กฟผ. เพื่อน าไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ 

เป้าหมายของโครงการ คือ ได้ข้อมูลต่างๆ ที่มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันและสามารถ

น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ ปริมาณฝนสูงสุดที่รอบปีการเกิดซ้ าต่างๆ ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไป

ได้ (PMP) ปริมาณน้ าหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ (PMF) และปริมาณน้ าหลากที่รอบปีการเกิดซ้ า (Flood Frequency 

Hydrograph) อีกทั้งยังได้กราฟควบคุมน้ าหลากของอ่างเก็บน้ า 

(FCRC) มาใช้ เป็นเกณฑ์ควบคุมการระบายน้ าช่วงน้ าหลาก 

เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยต่อตัวเขื่อน พร้อมทั้งได้คู่มือ

ปฏิบัติการระบายน้ าผ่านอาคารระบายน้ าล้น ซึ่งเป็นแนวทางที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงานเปิด และปิดประตูระบายน้ าของ

อาคารระบายน้ าล้นของเขื่อน กฟผ. รวมทั้ง แนวทางลดการกัด

เซาะด้านท้ายน้ าของเขื่อนห้วยกุ่ม และเข่ือนจุฬาภรณ์ 

๒. โครงการ “การศึกษาการใช้เชื อเพลิงอัดแท่ง (Biomass Pellet) เผาไหม้ร่วมกับเชื อเพลิงหลักที่

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๑๒ หรือ ๑๓” เสนอโครงการโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา จาก ฝ่ายบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ (อรม.) งบประมาณ ๑๗,๖๓๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา

ด าเนินการ ๒ ปี (กรอบงานวิจัยท่ี ๓ ผู้ใช้งาน อรม.) 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ Biomass Pellet เผาใช้งานร่วมกับ

เชื้อเพลิงถ่านหิน พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบต่ออุปกรณ์และการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าจากการน าเชื้อเพลิง Biomass 

Pellet เผาใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงถ่านหิน ผลกระทบด้าน Emission และผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า เช่น เถ้าลอย เถ้าหนัก

ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ ๑๒ หรือ ๑๓ 

ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธ์ิ และคณะท างาน 

 

๒ 



เป้าหมายของโครงการ  คือ ได้รูปแบบที่

เหมาะสมของการใช้ Biomass Pellet เผาไหม้ร่วมกับ

เชื้อเพลิงถ่าน  ข้อมูลผลกระทบต่ออุปกรณ์และการ

เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าจากการน าเชื้อเพลิง Biomass 

Pellet เผาใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงถ่านหิน ข้อมูลผลกระทบ

ด้าน Emission และผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า เช่น 

เถ้าลอย เถ้าหนักที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่อง

ที่ ๑๒ หรือ ๑๓ ∆ 

 

 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

โทรศัพท์ ๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐ http://research.egat.co.th/ 

๓ 

นายพัฒนพงศ์ ขันทา และคณะท างาน 


