
 

 

 

 
 

คบวน. กฟผ. อนุมัติงบประมาณ ๙.๑ ล้านบาท ขับเคลื่อน ๓ โครงการวิจัย 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน. 

กฟผ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุม ๑๕๐๙ ชั้น ๑๕ อาคาร ท.๑๐๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. โดยมี 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) เป็นประธานใน

ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จ านวน ๓ โครงการ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. โครงการ “การศึกษาการใช้อากาศยานไร้นักบินในการท าแผนที่

ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และแนวทางการนับจ านวนและหาความ

สูงต้นไม้” เสนอโครงการโดย รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน จาก ศูนย์บริการวิชาการ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ ๔,๘๒๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสน

สองหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (กรอบ

งานวิจัยท่ี ๔ ผู้ใช้งาน อทด. และ อสร.) 

 ปีที่  ๑๐  ฉบับที่  ๗                                            วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายกจิจา ศรีพัฑฒางกุระ (รวผ.) 

คณะกรรมการบรหิารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน. กฟผ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

นายภัทรพงศ์ เทพา (อจพ.) 



 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาแนวทางการน าอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle : 

UAV) ไปประยุกต์ใช้ในงานระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และสร้างแผนที่ภูมิประเทศ Topographic Map มีความถูก

ต้องที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ หรือดีกว่า ด้วย UAV Photogrammetry อีกทั้งยังศึกษาแนวทางการนับจ านวนและวัด

ความสูงของต้นไม้จากโมเดลสามมิติ และแนวทางการแปลงแบบจ าลองข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงพ้ืนผิว (Digital 

Surface Model : DSM) จาก UAV Photogrammetry ให้เป็นแบบจ าลองข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (Digital 

Elevation Model : DEM) 

เป้าหมายของโครงการ คือ ได้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการน า UAV ไปใช้ในงานระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

เช่น แผนการบินของ UAV การถ่ายภาพ การวางจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point : GCP) เป็นต้น ได้แผน

ที่ภูมิประเทศ Topographic Map มีความถูกต้องที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ หรือดีกว่า ด้วย UAV Photogrammetry 

พร้อมทั้งแนวทางการนับจ านวนและวัดความสูงของต้นไม้จากโมเดลสามมิติ และได้แนวทางการแปลงข้อมูล DSM จาก 

UAV Photogrammetry ให้เป็นข้อมูล DEM 

๒. โครงการ “การศึกษาคุณภาพน้ าจากระบบระบายความร้อนและการเกิดฟองของโรงไฟฟ้าบางปะกง” 

เสนอโครงการโดย อาจารย์กรประภา กาญจนะ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา งบประมาณ ๒,๘๘๖,๑๐๐ บาท (สองล้าน

แปดแสนแปดหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๓ เดือน (กรอบงานวิจัยที่ ๕ ผู้ใช้งาน 

อฟก.)  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาคุณภาพ

น้ าจากระบบระบายความร้อน โดยเปรียบเทียบคุณภาพน้ า

ก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ พร้อมทั้งศึกษาคุณภาพน้ าใน

แต่ละเดือน ตลอดเวลา ๑๒ เดือน เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ

คุณภาพน้ า การเกิดฟอง และผลกระทบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ า

ในแม่น้ าบางปะกง 

เป้าหมายของโครงการ คือ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ า เพ่ือน ามาพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  ๑) น้ าจาก

ระบบระบายความร้อนที่ปล่อยลงสู่แม่น้ าบางปะกงและท าให้เกิดฟองมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ๒) คุณภาพน้ า

ประเภทใดมีความสัมพันธ์กับการเกิดฟอง และ ๓) คุณภาพน้ าตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือนมีความสัมพันธ์กับการเกิดฟอง

โดยเฉพาะช่วงที่มีปริมาณฟองมาก ซึ่งข้อเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการบริการจัดการน้ า การแก้ไขปัญหาการเกิดฟอง 

และ การสร้างความเข้าใจด้านคุณภาพน้ ากับชุมชนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า 

อาจารย์กรประภา กาญจนะ และคณะท างานวิจยั 

    ๒ 



๓. โครงการ “การพัฒนาระบบตรวจวัดฝุ่นละอองชนิดต่างๆ ในบ่อเหมืองลึกแบบออนไลน์” เสนอโครงการ

โดย รศ.พานิช อินต๊ะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ งบประมาณ ๑,๔๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสน

หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๖ เดือน (กรอบงานวิจัยท่ี ๑ ผู้ใช้งาน อบม.) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดฝุ่นละอองรวม TSP (Total Suspended 

Particulate) ต้นแบบระบบตรวจวัดฝุ่ นละออง ขนาด เล็ ก  PM10  และ PM2 .5  (Particulate Matter with an 

aerodynamic diameter less than or equal to a nominal ๑๐  micrometers แ ล ะ  ๒ .๕  micrometers) ที่ ไ ด้

มาตรฐาน U.S. EPA ในเครื่องเดียวกัน และเวลาเดียวกัน รวมถึงระบบส่งข้อมูลแบบออนไลน์  เพ่ือใช้ตรวจหาสัดส่วน

ปริมาณฝุ่นละออง TSP, PM10 และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในบ่อเหมืองลึก โดยน าข้อมูลมาใช้ในการ

วิเคราะห์หาแหล่งฝุ่น และจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นได้เหมาะสมรวดเร็ว 

เ ป้ า หมายของ โ ค ร งกา ร  คื อ  ได้ ต้ นแบบระบบตรวจวั ดฝุ่ น ละออง  TSP, PM10  และ  PM2 . 5 

ที่สามารถวัดได้ในเครื่องเดียวกันและเวลาเดียวกันตามมาตรฐาน U.S. EPA พร้อมทั้งได้ระบบส่งข้อมูลแบบออนไลน์ ส่ง

ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G และสามารถแสดงผลผ่านเว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) เพ่ือจะได้มี

ข้อมูลสัดส่วนปริมาณฝุ่นละออง TSP, PM10 และ PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในบ่อเหมืองลึก และใช้วิเคราะห์

หาแหล่งฝุ่นจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ว ∆ 

 

    ๓ 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

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


