
ผู�บริหาร กฟผ. พร�อมด�วยรองอธิบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก#น 

 

 

 

อจพ. จัดการ
เผยแพร#

เม่ือวันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 
พัฒนา (อจพ.) ได�จัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ
ครั้งท่ี 2/2559 ภายใต�แนวคิด “งานวิจัยสร�างสรรค� นวัตกรรมสร�างเสริม
ณ ห�อง สัมมนา 1 ช้ัน  9 อาคาร
มหาวิทยาลัยขอนแก#น จังหวัดขอนแก#น
นโยบาย (ชผน.) เป;นประธานในพิธีเป<ด
ฝ>ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ
ซ่ึ ง ภ า ย ใ น ง าน มีอ าจ า ร ย�  นั ก วิ จั ย  แ ล ะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟBาส#วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก#น สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก#น
รวมถึงผู�ปฏิบัติงาน กฟผ. เข�าร#วมการประชุม จํานวน 

ปFที่ 10 ฉบับที่ 25   

พร�อมด�วยรองอธิบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก#น และ

 
 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 2/
เผยแพร# 6 ผลงานวิจัยและพัฒนา กฟผ

พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ฝ>ายบริหารงานวิจัยและ
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. 

งานวิจัยสร�างสรรค� นวัตกรรมสร�างเสริม” 
อาคาร เ พียร วิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร� 
ขอนแก#น โดยมี นายภัทรพงศ� เทพา ผู�ช#วยผู�ว#าการ

เป;นประธานในพิธีเป<ด และมี ดร.จิราพร ศิริคํา ผู�อํานวยการ
จพ.) กล#าวรายงานการจัดการประชุมฯ 

อ าจ า ร ย�  นั ก วิ จั ย  แ ล ะนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา  จ าก มหา วิ ทย า ลั ยขอน แก# น  มห า วิ ทย า ลั ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟBาส#วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก#น สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก#น

เข�าร#วมการประชุม จํานวน 250 คน 

              วันที่ 24

นายภัทรพงศ� เทพา (ชผน.) 

และนักวิจัยผู�บรรยาย 

2/2559 
ผลงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. 

จ าก มหา วิ ทย า ลั ยขอน แก# น  มห า วิ ทย า ลั ย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟBาส#วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก#น สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแก#น และหน#วยงานอ่ืนๆ 

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 



อจพ. กล�าวว�า กฟผ. ได�มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัย
ป� พ.ศ. 2559 โดยมี ฝ!ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
การทํางานวิจัยและพัฒนา ผ�านสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและ
ภายในประเทศ ซ่ึงได�อนุมัติโครงการวิจัย
2,600 ล�านบาท โดยโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีแล�วเสร็จ
ซ่ึงคณะผู�บริหาร ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร� สนับสนุน และขยายผล
ให�เกิดการนําไปใช�งานได�จริงท้ังภายในและภายนอกองค?การตามความเหมาะสมและเต็มศักยภาพ โดย
วิชาการท้ังในส�วนกลาง และภูมิภาคมาอย�างต�อเนื่อ
ครั้งนี้นับเป@นครั้งท่ี 2 มีการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีแล�วเสร็จจํานวน 
จํานวน 7 ท�าน มาเป@นวิทยากรบรรยายผลงานวิจัย
ผู�ปฏิบัติงาน กฟผ. เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมการประชุม

ชผน. กล�าวว�า กฟผ. ได�ส�งเสริม
6 ด�าน ได�แก� 1) การทดแทนการนําเข�าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ?จากต�างประเทศ
2) การลดความต�องการใช�พลังไฟฟEาสูงสุด
3) การพัฒนาพลังงานใหม� เพ่ือใช�ในการผลิต
5) การปEองกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล�อมจากการดําเนินงาน
6) การสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟEา
ปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู� เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม
กฟผ. ท่ีจะเสริมสร�างให�มีงานวิจัยและนวัตกรรมมากข้ึน
สังคม โดยการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา กฟผ
เผยแพร�ผลงานวิจัยและพัฒนาสู�ชุมชนภาคอีสาน 
งานวิจัยและพัฒนาต�อไป 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ?ด�านผลงานวิจัย โดยมีโครงการวิจัย

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
ประเทศไทย นําเสนอโดย ดร.เอกรัตน� 
วิภาสุรมณฑล ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห#งชาติ 

โครงการวิจัยนี้ ดําเนินการพัฒนารถยนต?ต�นแบบจากรถยนต?
ส�วนบุคคล โดยมีแนวคิดท่ีจะมุ�งเน�นการพัฒนาต�อยอดองค?ความรู�เดิม
ของคณะวิจัยเพ่ือสร�างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชิ้นส�วนหลักและนํามาบูรณาการร�วมกันเป@นยานยนต?
พร�อมท้ังทําการทดสอบการทํางานร�วมกันของระบบไฟฟEา ร
ภายในรถยนต?ไฟฟEา อันเป@นการเตรียมความพร�อมให�กับประเทศในการต�

ดร.เอกรัตน� ไวยนิตย� และ ดร

ได�มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต� 
โดยมี ฝ!ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา เป@นผู�ดําเนินการสนับสนุนให�มี

การทํางานวิจัยและพัฒนา ผ�านสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได�อนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนาไปแล�ว 252 โครงการ เป@นเงิน  

ละพัฒนาท่ีแล�วเสร็จมีจํานวน 184 โครงการ 
คณะผู�บริหาร ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร� สนับสนุน และขยายผล

ให�เกิดการนําไปใช�งานได�จริงท้ังภายในและภายนอกองค?การตามความเหมาะสมและเต็มศักยภาพ โดย
มาอย�างต�อเนื่อง สําหรับการจัดการประชุมวิชาการในป�นี้ กําหนดจัดงานรวม 

มีการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีแล�วเสร็จจํานวน 6 เรื่อง ซ่ึงได�รับเกียรติจากนักวิจัย
มาเป@นวิทยากรบรรยายผลงานวิจัย รวมท้ังมีการจัดบอร?ดนิทรรศการแสดงผลงาน

เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมการประชุมได�รับชมอีกด�วย 

ได�ส�งเสริมงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงของ
การทดแทนการนําเข�าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ?จากต�างประเทศ

สูงสุด และหรือ การพัฒนาเพ่ือส�งเสริมให�ใช�พลังงานไฟฟEาอย�างมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟEา 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพ และหรือ ลดต�นทุนท่ีเก่ียวข�องกับ

การปEองกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล�อมจากการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับกิจการไฟฟEา
การสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟEา เม่ือรัฐบาลกําหนดวิสัยทัศน?

ปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู� เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม จึงเกิดวิสัยทัศน? EGAT 
ให�มีงานวิจัยและนวัตกรรมมากข้ึน เพ่ือให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน?ของรัฐบาล

โดยการจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. ครั้งนี้ ได�รับความร�วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือ
ะพัฒนาสู�ชุมชนภาคอีสาน อันจะนําไปสู�การใช�ประโยชน?จากผลงานวิจัย และสนับสนุนให�เกิด

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป@นการนําเสนอโครงการวิจัยท่ีแล�วเสร็จ และเปPดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ?ด�านผลงานวิจัย โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีนํามาเผยแพร� 6 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

 การพัฒนายานยนต�ไฟฟBาใน
เอกรัตน� ไวยนิตย� และ ดร.พงศ�พิชญ� 

ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห#งชาติ (MTEC) 
ดําเนินการพัฒนารถยนต?ต�นแบบจากรถยนต?

โดยมีแนวคิดท่ีจะมุ�งเน�นการพัฒนาต�อยอดองค?ความรู�เดิม
ของคณะวิจัยเพ่ือสร�างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด�านการพัฒนา
ชิ้นส�วนหลักและนํามาบูรณาการร�วมกันเป@นยานยนต?ไฟฟEาท่ีใช�แพลตฟอร?มของรถยนต?นั่งส�วนบุคคลขนาดเล็ก
พร�อมท้ังทําการทดสอบการทํางานร�วมกันของระบบไฟฟEา ระบบเครื่องกล และทดสอบการสื่อสารข�อมูลระหว�างอุปกรณ?ต�างๆ
ภายในรถยนต?ไฟฟEา อันเป@นการเตรียมความพร�อมให�กับประเทศในการต�อยอดสู�ระดับอุตสาหกรรม

ดร.จิราพร ศิริคํา (อจพ.) 

เอกรัตน� ไวยนิตย� และ ดร.พงศ�พิชญ� วิภาสุรมณฑล 

ให�เกิดการนําไปใช�งานได�จริงท้ังภายในและภายนอกองค?การตามความเหมาะสมและเต็มศักยภาพ โดยได�จัดการประชุม
สําหรับการจัดการประชุมวิชาการในป�นี้ กําหนดจัดงานรวม 2 ครั้ง 

ซ่ึงได�รับเกียรติจากนักวิจัยภายในและภายนอก 
รวมท้ังมีการจัดบอร?ดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ?ของ

ความม่ันคงขององค?การ ภายใต�กรอบงานวิจัย 
การทดแทนการนําเข�าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ?จากต�างประเทศ เพ่ือใช�ในกิจการไฟฟEา 

งานไฟฟEาอย�างมีประสิทธิภาพ 
และหรือ ลดต�นทุนท่ีเก่ียวข�องกับกิจการไฟฟEา 

ท่ีเก่ียวข�องกับกิจการไฟฟEา และ  
วิสัยทัศน? Thailand 4.0 มุ�งเน�นการ

EGAT 4.0 ซ่ึงเป@นความมุ�งม่ันของ 
เพ่ือให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน?ของรัฐบาล พร�อมท้ังขยายงานวิจัยสู�

ได�รับความร�วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือ
อันจะนําไปสู�การใช�ประโยชน?จากผลงานวิจัย และสนับสนุนให�เกิด

ละเปPดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมได�
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ถยนต?นั่งส�วนบุคคลขนาดเล็ก-กลาง 
การสื่อสารข�อมูลระหว�างอุปกรณ?ต�างๆ 

อยอดสู�ระดับอุตสาหกรรมต�อไปในอนาคต 
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ผศ.ดร.ชนกนันท� สขุกําเนิด 

2. การบรรยายผลงานวิจัย เรื่อง 
สุขกําเนิด คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก#น
โรงไฟฟEาน้ําพอง วิเคราะห?พลังงานสูญเสียอันเกิดจากกระบวนการต�างๆ ของการผลิตกระแสไฟฟEา และ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟEาแบบ Real Time

3. การบรรยายผลงานวิจัย การทดลองทํานาน้ําน�อย กรณีบ�านห�วยยาง
จังหวัดขอนแก#น โดย อ.สุพจน�  ทองเสมียน
ได�นําแนวคิดเรื่องข�าวเป@นพืชทนน้ํา ต�องการอินทรีย?
อุดมสมบูรณ? โดยการปลูกในพ้ืนท่ีน้ําท�
การทดลองปลูกข�าวใช�น้ําน�อยท่ีให�ผลผลิตสูง

4. การบรรยายผลงานวิจัย เรื่อง 
ของ กฟผ. : การวิเคราะห�ในสถานะอยู#ตัว
ฝ>ายวางแผนระบบไฟฟBา กฟผ. โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนา
ใช�ในการวางแผนระบบส�งไฟฟEาของ กฟผ
DIgSILENT และพัฒนาองค?ความรู�ด�านการวิเคราะห?ระบ
ระบบส�งไฟฟEาของ กฟผ. ในอนาคต 

5. การบรรยายผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองการพยากรณ�
ความเร็วลมล#วงหน�าระยะส้ัน กรณีศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณอ#างเก็บน้ําเข่ือนลําตะคอง 
โดย รศ.ดร.เกษมสันต� มโนมัยพิบูลย� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาชุดระบบพยากรณ?ความเร็วลมล�วงหน�าในระยะสั้น
สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณอ�างเก็บน้ําเข่ือนลําตะคอง ให�มีค�าความผิดพลาดจากการ
พยากรณ?อยู�ในระดับท่ียอมรับได� สร�างระบบพยากรณ?ต�นแบบท่ีสามารถพยากรณ?
ความเร็วลมรายชั่วโมงล�วงหน�าเป@นเวลา 
บุคลากรในประเทศ 

 
 
 

อ.สุพจน�  ทองเสมียน ดร

รศ

เรื่อง การศึกษาความสมดุลพลังงานของโรงไฟฟBาน้ําพอง
มหาวิทยาลัยขอนแก#น โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาความสมดุลพลังงานของ

สียอันเกิดจากกระบวนการต�างๆ ของการผลิตกระแสไฟฟEา และ
Real Time 

ผลงานวิจัย การทดลองทํานาน้ําน�อย กรณีบ�านห�วยยาง ตําบลดงเมืองแอม
สุพจน�  ทองเสมียน ประธานเครือข#ายรักษ�โลกเพ่ือชีวิต (Care Earth for Life)

พืชทนน้ํา ต�องการอินทรีย?วัตถุในดินสูง ซ่ึงการปลูกข�าวบริเวณริมคันนา 
พ้ืนท่ีน้ําท�วมขังจะทําให�โคนต�นอ�อน ล�มง�าย และมีศัตรูพืชเป@นจํานวนมาก 

ปลูกข�าวใช�น้ําน�อยท่ีให�ผลผลิตสูงข้ึน ต�นทุนตํ่าลง และส�งผลดีต�อสุขภาพของผู�บริโภคอีกด�วย

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห�ระบบไฟฟBาสําหรับการวางแผนระบบส#งไฟฟBา
การวิเคราะห�ในสถานะอยู#ตัว โดย ดร.สมภพ อัษฎมงคล หัวหน�าแผนกวางแผนพัฒนาระบบส#งไฟฟBา

โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห?ระบบไฟฟEาในสถานะอยู�ตัว สําหรับ
ใช�ในการวางแผนระบบส�งไฟฟEาของ กฟผ. ท่ีมีฟbงก?ชันการวิเคราะห?ระบบไฟฟEาในสถานะอยู�ตัว เช�นเดียวกับโปรแกรม 

พัฒนาองค?ความรู�ด�านการวิเคราะห?ระบบไฟฟEาให�เกิดข้ึนในองค?กร ซ่ึงจะเป@นประโยชน?สําหรับการวางแผน

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองการพยากรณ�
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณอ#างเก็บน้ําเข่ือนลําตะคอง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี 
โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาชุดระบบพยากรณ?ความเร็วลมล�วงหน�าในระยะสั้น 

อ�างเก็บน้ําเข่ือนลําตะคอง ให�มีค�าความผิดพลาดจากการ
พยากรณ?อยู�ในระดับท่ียอมรับได� สร�างระบบพยากรณ?ต�นแบบท่ีสามารถพยากรณ?
ความเร็วลมรายชั่วโมงล�วงหน�าเป@นเวลา 3 วัน รวมถึงเสริมสร�างองค?ความรู�และ

ดร.สมภพ  อัษฎมงคล 

รศ.ดร.เกษมสันต� มโนมัยพิบูลย� 

การศึกษาความสมดุลพลังงานของโรงไฟฟBาน้ําพอง โดย ผศ.ดร.ชนกนันท� 
โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาความสมดุลพลังงานของ

สียอันเกิดจากกระบวนการต�างๆ ของการผลิตกระแสไฟฟEา และพัฒนาการติดตาม

ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง 
Care Earth for Life) โครงการวิจัยนี้
บริเวณริมคันนา จะมีลักษณะแตกกอดี 

โคนต�นอ�อน ล�มง�าย และมีศัตรูพืชเป@นจํานวนมาก มาประยุกต?ใช�ใน
ผลดีต�อสุขภาพของผู�บริโภคอีกด�วย 

ไฟฟBาสําหรับการวางแผนระบบส#งไฟฟBา
หัวหน�าแผนกวางแผนพัฒนาระบบส#งไฟฟBา 

โปรแกรมวิเคราะห?ระบบไฟฟEาในสถานะอยู�ตัว สําหรับ
มีฟbงก?ชันการวิเคราะห?ระบบไฟฟEาในสถานะอยู�ตัว เช�นเดียวกับโปรแกรม 

เป@นประโยชน?สําหรับการวางแผน

3 



ภาพบรรยากาศภายใน

6. การบรรยายผลงานวิจัย เรื่อง 
สถานีไฟฟBาแรงสูงอัตโนมัติด�วยมาตรฐาน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟBาและคอมพิวเตอร�
พระนครเหนือ 

โครงการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือออกแบบและสร�างหน�วยควบคุมเบย?สําหรับ
การควบคุมระยะไกลในสถานีไฟฟEาแรงสูง ด�วยมาตรฐาน
โปรแกรมประยุกต?เพ่ือใช�สําหรับต้ังค�าการใช�งาน 
ควบคุมและจําลองการทํางานของหน�วยควบคุมเบย?
ระบบควบคุมสถานีไฟฟEาแรงสูงอัตโนมัติ
มาตรฐาน IEC 61850 ∆ 

 

 
จัดทําโดย   ฝ>ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท� 024364940 โทรสาร  

ภาพบรรยากาศภายในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. คร้ังท่ี 

ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหน#วยควบคุมเบย� สําหรับ
สถานีไฟฟBาแรงสูงอัตโนมัติด�วยมาตรฐาน IEC 61850 โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา 

วิศวกรรมไฟฟBาและคอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า

ออกแบบและสร�างหน�วยควบคุมเบย?สําหรับ
ลในสถานีไฟฟEาแรงสูง ด�วยมาตรฐาน IEC 61850 สร�าง

โปรแกรมประยุกต?เพ่ือใช�สําหรับต้ังค�าการใช�งาน (Configuration) การตรวจสอบ
ควบคุมและจําลองการทํางานของหน�วยควบคุมเบย? รวมถึงสร�างแบบจําลองของ

งอัตโนมัติ เพ่ือใช�สาธิตและศึกษาการทํางานของ
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