
 

 

 
 

 

อจพ. จัดงานEGAT R&D FORUM 2016 
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. 

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) จัดการ
ประชุ ม วิชาการ EGAT R&D FORUM 2016 ภายใต้ แนวคิ ด 
“Innovation for Future Drive” เม่ือวันศุกร์ที่  ๑๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง Ballroom และห้องประชุม Meeting Room 
๓&๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
โดยมี ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (ผอ. สนพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการฯ และ นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ ว่าการระบบส่ง 
(รวส.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ใน
ฐานะ Keynote Speaker กล่าวบรรยายพิเศษในพิธีเปิด อีกทั้ง
ยังมีการบรรยายผลงานวิจัย กฟผ. และการจัดบอร์ดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. โดยภายในงานมี
ผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. นักวิจัยภายนอก และสาธารณะชน
ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มากกว่า ๗๐๐ คน 

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๔                   วันที่ ๒๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ EGAT R&D FORUM 2016 



นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) ในนามของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวรายงานว่า เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งเสริมความสามารถในการด าเนินงานตามภารกิจของ กฟผ. ให้
บรรลุผลตามเป้ าหมาย  โดยงานวิจัยถือเป็นหัวใจส าคัญ ในการพัฒนา
ประเทศชาติไปสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
กฟผ. และประเทศไทย โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยมาแล้ว จ านวน 
๒๓๙ โครงการ เป็นเงินกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม กฟผ. จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ EGAT R&D 
FORUM 2016 ซึ่งเป็นเวทีน าเสนอเทคโนโลยีที่เกิดจากองค์ความรู้และการวิจัย
พัฒนาของ กฟผ. ให้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในทุกมิติ  โดยทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและพร้อมพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน การประชุม
วิชาการฯ ครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาไว้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (ผอ. สนพ.) ให้เกียรติเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 
“งานวิจัยที่น าไปสู่ความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” โดยกล่าวว่า 
นวัตกรรมเป็นเรื่องส าคัญยิ่งกับประเทศไทย ท าให้ อุปกรณ์ต่างๆ พัฒนา
เปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในอดีตเคยใช้
พลังงานจากสัตว์ ปิโตรเลียม และก๊าซ ดังนั้น นวัตกรรมเปลี่ยนโลกก าลังจะเข้า
มามีผลต่อชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะอยู่กับเราไปตลอด ซึ่งมี ๓ นวัตกรรม ที่จะเข้ามาใกล้ชิดเรามาก
ขึ้น ๑) Energy Management System (EMS) คือ ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร ๒) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle: EV) ที่จะน ามาใช้งานร่วมกับนโยบายเมืองอัจฉริยะ ๓) ระบบสะสมพลังงาน (Energy Storage Battery) ให้มี
ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและพกพาได้ง่าย พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีต่อทาง กฟผ. และคณะวิจัยที่ได้ร่วมงานกับ 
กฟผ. ว่าท่านก าลังจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนบทบาทการใช้พลังงาน จากการพ่ึงพาปิโตรเลียมและก๊าซ มาเป็น All 
Electric ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก าลังก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของท่านในอนาคตต่อไป 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะ Keynote Speaker ได้บรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับประเทศไทย” เปิดเผยว่า ใน
วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและโมเดลทาง
ธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในหลากหลายอาชีพ โดยเกิดการแข่งขัน
ทางการค้าจากทุกหนทุกแห่งบนโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทางรัฐบาลไทยจึง
มุ่งเน้นการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม และเติม ๕ อุตสาหกรรมใหม่ พร้อมทั้ง

๒ ๒ 



ใช้มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ประกาศพ้ืนที่ลงทุน และการเจรจากับนักลงทุนเฉพาะราย ที่ส าคัญจะต้องมี
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กฟผ. มีหน่วยงานวิจัยที่เข้มแข็งรองรับการวิจัยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี และเห็นว่าประเทศไทยควรมีสถาบันเฉพาะ ทีจ่ะพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ภายในการประชุมวิชาการฯ ได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
กฟผ. ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และพันธมิตร เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน
พลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ จ านวน ๒๑ ผลงาน ดังต่อไปนี้ 

๑) EGAT SAS IEC 61850 ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

๒) ภารกิจ กฟผ. 
๓) ชีววิถี 
๔) ระบบ SCADA โทรมาตรลุ่มน้ า กฟผ. 
๕) เทคนิคใหม่ในการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโดย

การใช้หลักการสร้างสภาพสุญญากาศ 
๖) เครื่องเติมน้ ากลั่นแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบ

อัตโนมัติ 
๗) ระบบป้องกันการอุดตัน Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี 

Air Spiral Barrier 
๘) เครื่องมือล้างท่อของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
๙) การพัฒนาชุดกังหันน้ าขนาดเล็กมาก นวัตกรรม

ทั่วถึงส าหรับผลิตไฟฟ้าในชนบท 
๑๐) โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ส่องสว่าง LED เบอร์ ๕ 
๑๑) บันไดทรงกระบอก 

๑๒) ชุด เครื่องมือติดตั้ ง TLA. Suspension V-String 
โดยวิธีการไม่ดับกระแสไฟฟ้า 

๑๓) เครื่องมือถอด-ใส่ สลักลูกถ้วย ชนิด  Fog–Type 
๑๔) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้บอร์ดขนาดใหญ่ 
๑๕) การประยุกต์ใช้ก าแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน

เป็นโครงสร้างกันดินในงานเหมืองแม่เมาะ 
๑๖) ระบบสูบน้ าแบบอนุกรมต่างระดับแบบอัตโนมัติ ๓ 

Stage 
๑๗) การพัฒนาเทคนิคการระเบิดที่เกิดแรงสั่นสะเทือน

ต่ า ส าหรับการระเบิดเปลือกดินที่เหมืองแม่เมาะ 
๑๘) กล่องพิฆาตฝุ่น 
๑๙) UAV กับภาระกิจ กฟผ. 
๒๐) การสร้างต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถ

ใช้แล้ว 
๒๑) การอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอผลงานวิจัย Smart Substation “EGAT SAS IEC 61850” โดยฝ่ายระบบควบคุม
และป้องกัน (อรค.) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบควบคุมของสถานีไฟฟ้า และการบรรยายเผยแพร่ผลงานวิจัยของ กฟผ. ที่เกิด
จากความร่วมมือของ กฟผ. และหน่วยงานภายนอกอีก ๗ โครงการ รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า Electric 
Vehicle เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการพัฒนางานวิจัยด้านพลังงาน
ไปสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนในอนาคต ∆ 

๓ 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท์ ๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐ http://research.egat.co.th/ 


