
 

 

 
 

 
 

กฟผ. ขยายผลงานวิจัย นําระบบ Static Excitation Control ไปใช$งานจริง
ที่ โรงไฟฟ)า กฟผ.  

 

ระบบ Excitation Control เป�นอุปกรณ�ส�วนท่ีสําคัญส�วนหนึ่งของโรงไฟฟ+า โดยมีหน/าท่ีจ�ายกระแส
กระตุ/นให/กับขดลวด Field ท่ี Rotor ของเครื่องกําเนิดไฟฟ+า เพ่ือควบคุมแรงดันไฟฟ+าของเครื่องกําเนิดไฟฟ+า และการจ�าย 
Reactive Power ให/อยู�ในค�าท่ีเหมาะสม ซ่ึงปAจจุบัน มีโรงไฟฟ+าของ กฟผ. ท่ีมีอายุการใช/งานเกิน ๑๕ ปG มีอยู�เป�นจํานวน
มาก ท่ีพบปAญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ� ภายในระบบ Excitation Control รวมถึง ปAญหาการขาดแคลนอะไหล� 
(Spare Part) เนื่องจากผู/ผลิตได/ยกเลิกการผลิตรุ�นเดิมท่ีใช/งานอยู� ซ่ึงอาจส�งผลกระทบให/ความน�าเชื่อถือ (Reliability) ใน
การเดินเครื่องผลิตไฟฟ+าของโรงไฟฟ+าลดตํ่าลง รวมถึงอาจส�งผลให/กําลังการผลิตไฟฟ+าไม�เพียงพอต�อความต/องการของ  
ผู/ใช/ไฟฟ+า  

กฟผ. โดย ฝQายบํารุงรักษาไฟฟ+า (อบฟ.) มีประสบการณ�และความเชี่ยวชาญในงานบํารุงรักษาระบบ 
Excitation Control ยาวนานมากกว�า ๔๐ ปG จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยีของกฟผ. ข้ึนมาใช/งานเอง ดังนั้น กฟผ. 
จึงได/มอบทุนสนับสนุนการวิจัย แก� อบฟ. เรื่อง “การพัฒนาต$นแบบระบบ Static Excitation Control แบบ 
Redundant ใช$งานท่ีโรงไฟฟ)าเข่ือนท5าทุ5งนา” งบประมาณจํานวน ๑๒ ล/านบาท เพ่ือพัฒนาต/นแบบระบบ Static 
Excitation Control แบบ Redundant ตามมาตรฐานสากล (IEEE 421.4 และ 421.5) ท่ีมีขนาดกําลังขับไม�น/อยกว�า 
๒๕๐ กิโลวัตต� โดยเน/นเรื่องประสิทธิภาพ และง�ายต�อการบํารุงรักษาเป�นหลัก โดยระบบนี้มีสําคัญสําหรับการผลิตไฟฟ+า 
ทําหน/าท่ีควบคุมแรงดันของเครื่องกําเนิดไฟฟ+าและการจ�ายกําลังงานเข/าสู�ระบบไฟฟ+า  

คณะวิจัยได/ออกแบบและ
พัฒนา ระบบ Excitation Control โดยนํา
ระบบ Programmable Logic Control 
(PLC) ม า ใ ช/ ใ น ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ห ลั ก 
เนื่องจากมีความน�าเชื่อถือสูง สามารถใช/
ภาษามาตรฐาน IEC 61131-3  ได/ รวมท้ัง
สามารถพัฒนา Human Machine 
Interface ให/ใช/งานได/ง�าย ป8จจุบันได$มี
การตั้งช่ือย5อไว$ว5า EGAT-AVR โดย อบฟ. 
ได/นําระบบดังกล�าว ไปใช/งานท่ีโรงไฟฟ+า

ปAที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๘                   วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



เข่ือนท�าทุ�งนาเครื่องท่ี ๑ ซ่ึงมีการออกแบบพิเศษ ให/ Operator สามารถเลือกเดินเครื่องด/วยระบบ Excitation เดิมได/ ซ่ึง
สามารถใช/งานได/ดีตลอดมา นอกจากนี้ อบฟ. ได/นําไปทดลองใช/ร�วมกับโรงไฟฟ+าเข่ือนรัชชประภาอีก ๓ หน�วย ปAจจุบันทํา
ให/มีการนําไปขยายผลเพ่ิมเติมยังโรงไฟฟ+าเข่ือนต�างๆ ของ กฟผ. อีกด/วย ซ่ึงได/ผลการใช/งานเป�นท่ีน�าพอใจ 

สําหรับการดําเนินงานโครงการวิจัยนี้ 
นายธนบดี ดวงสร$อยทอง ตําแหน�ง หรคฟ-ธ. สังกัด 
กคจ-ธ. อบฟ. ในฐานะคณะทํางานโครงการวิจัยฯ และ
จะเป�นผู/ใช/ประโยชน�จากโครงการวิจัยนี้ ได/กล�าวถึงการ
นํางานวิจัยไปขยายผลเพ่ิมเติมท่ีโรงไฟฟ+า กฟผ. ต�างๆ   
“ป� พ.ศ. ๒๕๕๗ อบฟ. ได�มีการติดตั้งใช�งานเพ่ิมเติมท่ี 
โรงไฟฟ!าเข่ือนรัชชประภาเครื่องท่ี ๒  ต'อมา ป� พ.ศ. 
๒๕๕๘ ได�มีการติดตั้งใช�งานเพ่ิมเติมท่ีโรงไฟฟ!าเข่ือน 
ท'าทุ'งนา เครื่องท่ี ๒ และมีการปรับปรุงรื้อถอน ระบบ 
Excitation เดิม ท่ีมีการออกแบบพิเศษให�สามารถใช�
งานได� ๒ ระบบ และติดตั้ง EGAT-AVR ชุดใหม'ใช�งานระบบเดียว ท่ีโรงไฟฟ!าเข่ือนท'าทุ'งนา เครื่องท่ี ๑ ด�วย สําหรับ
ป�นี้ เดือนกุมภาพันธCได�มีการติดตั้งใช�งานเพ่ิมเติมท่ีโรงไฟฟ!าเข่ือนศรีนครินทรC เครื่องท่ี ๔ เรียบร�อยแล�ว และเดือน
เมษายนท่ีผ'านมา ได�ติดตั้ง EGAT-AVR ท่ีโรงไฟฟ!าเข่ือนศรีนครินทรC เครื่องท่ี ๕ เรียบร�อยแล�ว” 

นายธนบดีฯ กล�าวต�อว�า “นอกจากนี้
ปลายป� ๒๕๕๙ จะมีงานติดตั้ง EGAT-AVR เพ่ิมเติมท่ี
โรงไฟฟ!าเข่ือนรัชชประภา เครื่องท่ี ๑ และได�จัดซ้ือ
อุปกรณCท่ี เข่ือนวชิราลงกรณ เครื่องท่ี ๑-๓ ในป�นี้แล�ว 
ส'วนป� พ.ศ. ๒๕๖๐  มีแผนนําเข�าใช�งาน EGAT-AVR ท่ี
โรงไฟฟ!าเข่ือนวชิราลงกรณ เครื่องท่ี ๓ คาดว'าแล�วเสร็จ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และ จะติดตั้งเพ่ิมเติมท่ีโรงไฟฟ!า
เข่ือนรัชชประภา เครื่องท่ี ๒ ด�วย  ส'วนป� พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีแผนนําเข� าใช�งาน EGAT-AVR ท่ีโรงไฟฟ!าเ ข่ือน      
วชิราลงกรณ เครื่องท่ี ๒ คาดว'าแล�วเสร็จเดือน
กุมภาพันธC ๒๕๖๑  และ ป� พ.ศ. ๒๕๖๒ อบฟ. มีแผน
นําเข�าใช�งาน EGAT-AVR โรงไฟฟ!าเข่ือนวชิราลงกรณ 
เครื่องท่ี ๑ คาดว'าแล�วเสร็จเดือนกุมภาพันธC ๒๕๖๒ 
สําหรับการขยายผลไปหน'วยงานต'างๆ ภายใน กฟผ. 
ปQจจุบันทาง อบฟ. ยังได�รับการประสานงานจาก อขภ 
และ อขส. ให�ติดตั้งเพ่ิมเติมท่ี โรงไฟฟ!าเข่ือนเจ�าพระยา 
และโรงไฟฟ!าเข่ือนนเรศวร อีกด�วย ท้ังนี้ยังไม'ได�ได�กําหนดแผนการดําเนินงานว'าจะปรับปรุงช'วงใด” 

นายธนบดี ดวงสร/อยทอง บรรยายผลงานวิจัย Static Excitation Control  
ในงาน EGAT R&D FORUM 2016 เม่ือวันท่ี 17 มิ.ย ท่ีผ�านมา 



นายภัทรพงศQ เทพา ผู$อํานวยการฝTายบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม กฟผ. (คบวน.กฟผ.) ได/ให/มุมมองเก่ียวกับโครงการวิจัยนี้ว�า ระบบ 
Excitation Control ท่ีได/ออกแบบและพัฒนาข้ึนมานี้ สามารถทํางานได/เป�น
อย�างดี โดยมีฟAงก�ชันการทํางานเทียบเท�าระบบ Excitation Control ท่ีมีใช/งาน
อยู�เดิม และยังมีจุดเด�นในส�วนของการใช/งานและการบํารุงรักษาท่ีทําได/ง�ายข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับระบบฯ เดิม นอกจากนี้ต/นทุนในการผลิตระบบต/นแบบ
ดังกล�าวยังมีราคาตํ่ากว�าการจัดซ้ือจากต�างประเทศ ท้ังนี้งานวิจัยนี้ ยังได/ช�วย
สร/างองค�ความรู/ในการออกแบบระบบ ติดต้ัง และทดสอบ Excitation Control 
ให/กับผู/ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการทํางานร�วมกันเป�นทีม ซ่ึงประโยชน�จาก
โครงการวิจัยนี้ ทําให/ กฟผ. สามารถลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและผู/เชี่ยวชาญจาก
ต�างประเทศ และสามารถนําไปขยายผล โดยนําไปติดต้ังใช/งานให/กับโรงไฟฟ+า
อ่ืนๆของ กฟผ. ได/ทุกประเภทอีกด/วย ซ่ึงถ/าสามารถนําระบบนี้ไปติดต้ังท่ีโรงไฟฟ+าของ กฟผ.ได/ท้ังหมด จะช�วยลด
ค�าใช/จ�ายในการลงทุนให/ กฟผ. ได/เป�นจํานวนมาก∆ 
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จัดทําโดย   ฝTายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพทQ ๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐ http://research.egat.co.th/ 


