
 

 

 
 

ฝ�ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
วิสัยทัศน�ใหม� กฟผ. “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ"าเพ่ือชีวิตท่ีดีกว�า
ระหว�างวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเกษม 
16.00 น. โดยมี นายวิบูลย� ฤกษ�ศิระทัย ผู9ว�าการการไฟฟ"าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 
นิทรรศการฯ และมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน� รองผู9ว�าการนโยบายและแผน 
ภัคโชตานนท� อดีตผู9ว�าการ กฟผ. กล�าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเป>ด รวมถึงมี
ผู9ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู9อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ
ผู9 เ ช่ียวชาญด9านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
บุญโพธิภักดี รองผู9ว�าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม�
(รวพม.) เพ่ือสร9างแรงบันดาลใจในการต�อยอดนวัตกรรม 
นําไปประยุกต�ให9เกิดประโยชน� อีกท้ังยังมี
ผลงานวิจั ย กฟผ. การจัดบอร� ดนิทรรศการแสดง
ผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ�ของ กฟผ
นิทรรศการรถยนต�ไฟฟ"าดัดแปลง กฟผ
มีผู9บริหารระดับสูงของ กฟผ. ผู9ปฏิบัติงาน กฟผ
ภายนอก และประชาชนท่ัวไปให9ความสนใจเข9าร�วมงาน 
มากกว�า 800 คน 

 

อจพ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 
นําเสนอ

ปTที่ 12 ฉบับที่ 3   
 

 

 

ฝ�ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ"าเพ่ือชีวิตท่ีดีกว�า” (Innovate Power Solutions for a Better Life)

ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 สํานักงานกลาง 
โดยมี นายวิบูลย� ฤกษ�ศิระทัย ผู9ว�าการการไฟฟ"าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (ผวก

นิทรรศการฯ และมี นายพัฒนา แสงศรีโรจน� รองผู9ว�าการนโยบายและแผน (รวผ.) เปhนผู9กล�าวรายงาน ซ่ึงมี 
กล�าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเป>ด รวมถึงมีการจัดเสวนาด9านนวัตกรรมพลังงาน

ทวารัฐ สูตะบุตร ผู9อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ
ผู9 เ ช่ียวชาญด9านวิศวกรรมและเทคโนโลยี คุณสหรัฐ       

รองผู9ว�าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม� 
เพ่ือสร9างแรงบันดาลใจในการต�อยอดนวัตกรรม 

อีกท้ังยังมีการบรรยาย
การจัดบอร� ดนิทรรศการแสดง  

ผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ�ของ กฟผ. และการจัดแสดง
ง กฟผ.  โดยภายในงาน     

ผู9ปฏิบัติงาน กฟผ . นักวิจัย
ภายนอก และประชาชนท่ัวไปให9ความสนใจเข9าร�วมงาน 

EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 
นําเสนอนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต 

          วันที่ 

EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 ภายใต9 Theme 
” (Innovate Power Solutions for a Better Life) 

สํานักงานกลาง กฟผ . จ.นนทบุรี เวลา 08.00 – 
ผวก .) เปhนประธานในพิธีเป>ดงาน

เปhนผู9กล�าวรายงาน ซ่ึงมี นายกรศิษฏ� 
การจัดเสวนาด9านนวัตกรรมพลังงาน โดย

ทวารัฐ สูตะบุตร ผู9อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ 

EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018  

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



นายวิบูลย� ฤกษ�ศิระทัย ผู9ว�าการ กฟผ
4.0 ท่ีต	องปรับตัวให	พร	อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส งเสริมการคิดค	นนวัตกรรม และงานวิจัยท่ีจะช วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ*า อาทิ 
ฉนวนไฟฟ*าขณะจ ายไฟ ป*องกันการลัดวงจรของอุปกรณ.ไฟฟ*าท่ีเกิดจาก
ความสกปรกบนลูกถ	วย โดยไม กระทบต อการใช	ไฟฟ*าของประชาชน การ
พัฒนาซอฟท.แวร. และแบบจําลองทางคณิตศาสตร.ต างๆ เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ*าและระบบส งในยุคดิจิตอล ได	แก  การแก	ป8ญหา 
Power System Oscillation ท่ีช วยลดความไม เสถียรของระบบไฟฟ*าซ่ึง
มักเกิดข้ึนกับสายส งท่ีมีระยะทางไกล เช น ในพ้ืนท่ีภาคใต	 ไม ให	เกิดป8ญหา
ไฟฟ*าดับในวงกว	าง ซ่ึงท้ัง 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ.ยังสามารถคว	ารางวัล
เหรียญทองจากเวทีนานาชาติในการประกวด 
Exhibition of Inventions Geneva” 
1,000 ผลงาน รวมถึงรางวัลพิเศษจากประเทศจีนด	วย

  นายกรศิษฏ� ภัคโชตานนท� อดีตผู9ว�าการ กฟผ
พิเศษเรื่อง “Innovation as a Solution for a Better Life"
กฟผ. ต	องปรับตัวรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง 
เปZน “หน วยงานแห งความทรงจํา” เท านั้น คล	ายกับ 
ผลกระทบจากกล	องดิจิตอล ซ่ึง Disruptive Technology 
และลบ กฟผ . ต	องปรับรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปด	วย
ผลิตไฟฟ*าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส วนท่ีสูง
ผู	ประกอบการท่ีผลิตเพ่ือใช	เอง ทําให	การใช	ไฟฟ*า
ความต	องการใช	ไฟฟ*าสูงสุดในช วงกลางวัน
ลดลง และมาเพ่ิมข้ึนสูงในช วงหัวคํ่า ซ่ึงระบบต	องเร งกําลังการผลิต
โรงไฟฟ*าข้ึนมารองรับ  ท้ังนี้ หากไม มีการปรับแผนพัฒนากําลังผลิต
เพ่ือรองรับ ก็จะทําให	ความม่ันคงไฟฟ*าของประเทศมีป8ญหา
Micro Grid, Energy  Storage System
รวมอยู ด	วย เพ่ือให	สามารถบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีจะเข	าสู ระบบ 

 นายพัฒนา แสงศรีโรจน� รองผู9ว�าการ
(รวผ.) กล าวว า ฝeายนโยบายให	ความสําคัญด	านนวัตกรรมต างๆมาก
ข้ึน โดย กฟผ. จัดสรรงบประมาณปfละ 
วิจัยพัฒนา นวัตกรรมท่ีเปZนประโยชน. วางแผนให	มีการแสวงหาวิธีการ
ใหม  หรือนวัตกรรมใหม ๆ ด	านการผลิตและการส ง
และสิ่งแวดล	อมรวมถึงพิจารณานวัตกรรมเดิมท่ีมีอยู  โดยปรับปรุง
ระบบเดิม หรือพิจารณาดูว าสามารถนําไปต อยอดเปZนธุรกิจใหม ของ 
กฟผ. ได	หรือไม  ซ่ึงจะเปZนทิศทางท่ีจะวางกรอบในการบ

ผู9ว�าการ กฟผ. กล าวว า ในยุค Energy 
พร	อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  กฟผ. จึง

ส งเสริมการคิดค	นนวัตกรรม และงานวิจัยท่ีจะช วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ไฟฟ*า อาทิ หุ นยนต.ทําความสะอาดลูกถ	วย

ฉนวนไฟฟ*าขณะจ ายไฟ ป*องกันการลัดวงจรของอุปกรณ.ไฟฟ*าท่ีเกิดจาก
โดยไม กระทบต อการใช	ไฟฟ*าของประชาชน การ

าซอฟท.แวร. และแบบจําลองทางคณิตศาสตร.ต างๆ เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ*าและระบบส งในยุคดิจิตอล ได	แก  การแก	ป8ญหา 

ท่ีช วยลดความไม เสถียรของระบบไฟฟ*าซ่ึง
มักเกิดข้ึนกับสายส งท่ีมีระยะทางไกล เช น ในพ้ืนท่ีภาคใต	 ไม ให	เกิดป8ญหา

ผลงานสิ่งประดิษฐ.ยังสามารถคว	ารางวัล
เหรียญทองจากเวทีนานาชาติในการประกวด “46th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีนักวิจัยจากท่ัวโลกนําผลงานเข	าประกวดกว า 

จากประเทศจีนด	วย 
นายกรศิษฏ� ภัคโชตานนท� อดีตผู9ว�าการ กฟผ . ร วมปาฐกถา
“Innovation as a Solution for a Better Life" ว า 

ต	องปรับตัวรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง หากไม ปรับตัวก็คงจะเหลือ
เท านั้น คล	ายกับ “โกดัก” ท่ีได	รับ

Disruptive Technology เปZนท้ังบวก
ต	องปรับรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปด	วย ส วนด	านการ

จากพลังงานหมุนเวียนในสัดส วนท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะส วนของ
ผู	ประกอบการท่ีผลิตเพ่ือใช	เอง ทําให	การใช	ไฟฟ*าลดลง จากท่ีเคยเกิด

ช วงกลางวัน กลายเปZนความต	องการใช	
ลดลง และมาเพ่ิมข้ึนสูงในช วงหัวคํ่า ซ่ึงระบบต	องเร งกําลังการผลิต

ท้ังนี้ หากไม มีการปรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ*า
ความม่ันคงไฟฟ*าของประเทศมีป8ญหาได	     ดังนั้น ในแผนพีดีพี ฉบับใหม  ควรจะต	องมีเรื่องของ 

Storage System, Grid Flexibility, Power Plant Flexibility และ 
รวมอยู ด	วย เพ่ือให	สามารถบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีจะเข	าสู ระบบ ได	อย างมีประสิทธิภาพ

นายพัฒนา แสงศรีโรจน� รองผู9ว�าการนโยบายและแผน 
ฝeายนโยบายให	ความสําคัญด	านนวัตกรรมต างๆมาก

จัดสรรงบประมาณปfละ 1,000 ล	านบาท ในการคิดค	น 
วางแผนให	มีการแสวงหาวิธีการ
และการส งไฟฟ*า สังคม ชุมชน

รวมถึงพิจารณานวัตกรรมเดิมท่ีมีอยู  โดยปรับปรุง
ระบบเดิม หรือพิจารณาดูว าสามารถนําไปต อยอดเปZนธุรกิจใหม ของ 

ได	หรือไม  ซ่ึงจะเปZนทิศทางท่ีจะวางกรอบในการบริหารจัดการ

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีนักวิจัยจากท่ัวโลกนําผลงานเข	าประกวดกว า 

แผนพีดีพี ฉบับใหม  ควรจะต	องมีเรื่องของ Smart Grid, 
และ Demand Response เข	ามา

ได	อย างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



งบประมาณ พร	อมท้ังทิศทางในอนาคต ซ่ึงจะเปZนการนําไปสู การใช	พลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถใช	ได	อย างยั่งยืน
นวัตกรรมท่ี กฟผ. ต้ังเป*าหมายจะพัฒนามี 
ด	านสิ่งแวดล	อม การตอบแทนสังคมและชุมชน

“Thinking Beyond Innovation”
Better Life” โดย คุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี
บรรยายผลงานวิจัย กฟผ. ท่ีโดดเด น 
โรงไฟฟ"าระยะท่ี 2” บรรยายโดย 
ดร. อิศราวิทย� เชาว�พานิช ตําแหน�ง หวร
(EGAT Substation Automation System 
ตําแหน�ง วิศวกรระดับ 9 สังกัด กพส-ส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในงานนิทรรศการฯ ได	แบ งเปZน 

ประโยชน.ต อ กฟผ. ซ่ึงเกิดจากการประดิษฐ.คิดค	นของผู	ปฏิบัติงาน กฟผ
ทางด	านพลังงานท่ีทันสมัยและเปZนมิตรต อสิ่งแวดล	อม จํานวนท้ังหมด 
Super Cool Idea Contest จํานวน 3 ผลงาน และมีบูธ 

งบประมาณ พร	อมท้ังทิศทางในอนาคต ซ่ึงจะเปZนการนําไปสู การใช	พลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถใช	ได	อย างยั่งยืน
ต้ังเป*าหมายจะพัฒนามี 5 ด	าน ได	แก   การหาแหล งพลังงานใหม  การปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ*า

การตอบแทนสังคมและชุมชน และ การต อยอดธุรกิจใหม สร	างรายได	 

” โดย     รศ.ดร. สุธี อักษรกิตติ์ การเสวนา เรื่อง “EGAT Innovation; The Era of 
สหรัฐ บุญโพธิภักดี  รองผู9ว�าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม� 

 จํานวน 2 ผลงาน ได9แก� เรื่อง “ระบบหุ�นยนต�เช่ือมพอกอัตโนมัติสําหรับช้ินส�วน
บรรยายโดย ดร.นิรุตต� นาคสุข จาก ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ 

อิศราวิทย� เชาว�พานิช ตําแหน�ง หวร-ธ. สังกัด กงค-ธ. อรอ. และเรื่อง “ระบบควบคุมสถานีไฟฟ"าแรงสูงอัตโนมัติ
EGAT Substation Automation System หรือ EGAT IEC 61850 SAS) บรรยายโดย 

ส. อรค. 

แบ งเปZน 2 โซน  โซนแรก การแสดงบอร.ดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ.ท่ีเปZน
ซ่ึงเกิดจากการประดิษฐ.คิดค	นของผู	ปฏิบัติงาน กฟผ. และพันธมิตร เพ่ือรวบรวมองค.ความรู	และเทคโนโลยี

ทางด	านพลังงานท่ีทันสมัยและเปZนมิตรต อสิ่งแวดล	อม จํานวนท้ังหมด 40 ผลงาน  และบอร.ดแสดงผลงานท่ีชนะร
 ผลงาน และมีบูธ Start Up กฟผ. ท่ีบริเวณหอประชุมเกษม

งบประมาณ พร	อมท้ังทิศทางในอนาคต ซ่ึงจะเปZนการนําไปสู การใช	พลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถใช	ได	อย างยั่งยืน ท้ังนี้ 
การปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ*า  การดูแล

 

       น อ ก จ า ก นี้  ยั ง มี ก า ร
เสวนา เรื่อง “Invention to 
Innovation” โดย ดร.ทวารัฐ 
สู ต ะ บุ ต ร  ผู9 อํ า น ว ย ก า ร
สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน การเสวนา เรื่อง 

EGAT Innovation; The Era of 
รองผู9ว�าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม� (รวพม.) รวมถึงมีการ

ระบบหุ�นยนต�เช่ือมพอกอัตโนมัติสําหรับช้ินส�วน
นิรุตต� นาคสุข จาก ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ (MTEC) และ             

ระบบควบคุมสถานีไฟฟ"าแรงสูงอัตโนมัติ” 
บรรยายโดย ดร. ธรรมนูญ พ�อค9าทอง 

บอร.ดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ.ท่ีเปZน
และพันธมิตร เพ่ือรวบรวมองค.ความรู	และเทคโนโลยี

บอร.ดแสดงผลงานท่ีชนะรางวัล      
เกษม จาติกวณิช 1-2 



 

ส วนโซนท่ีสอง เปZนการจัดแสดงนิทรรศการรถยนต.ไฟฟ*าดัดแปลง จํานวนรวมประมาณ 27   คัน ท่ีหน	าอาคาร   
ท .102 สํานักงานกลาง กฟผ. โดยสรุปดังนี้ (1) รถยนต.ไฟฟ*า จํานวน 7 คัน ได	แก  รถ EV กฟผ./รถ Tesla X90D /รถ 
BYD e6 /รถ BMW330E /รถ BMW530E/ รถ FOMM ONE และรถจากชมรมรถไฟฟ*าไทย เปZนต	น รถยนต. Porsche 
plug in hybrid จํานวน 1 คัน (2) รถจักรยานยนต.ไฟฟ*า จํานวน 11 คัน (3) รถบัสไฟฟ*า จํานวน 4 คัน (4) รถจักรยาน
ไฟฟ*า จํานวน 1 คัน (5) รถสามล	อไฟฟ*า จํานวน 2 คัน และ (6) รถกอล.ฟ จํานวน 1 คัน 

ส�วนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีน�าสนใจ ได9แก� การเดินแฟช่ันส่ิงประดิษฐ� เพ่ือให	ผู	ประดิษฐ.นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ./
ผลงานวิจัย กฟผ. บนเวทีกลางภายในหอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2 จํานวน 20 ผลงาน เพ่ือเปZนการเชิดชูนักวิจัยและ   
นักประดิษฐ. กฟผ. ให	เกิดความภาคภูมิใจ สร	างขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา การประดิษฐ.คิดค	น และ
สร	างสรรค.นวัตกรรม อย างต อเนื่องต อไป รวมถึงเปZนการสร	างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ.ให	กับนักประดิษฐ.ท านอ่ืนๆ ได	ใน
อนาคต∆ 
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