
 

 

 

 
 

ผู�ว�าการ กฟผ. ร�วมลงนาม MOU และเสวนาในงาน  
CEO FORUM : Electricity R&I Challenges in the 21st Century  

“พลังงานไฟฟ2าก�าวไกล วิจัยนําไทยยั่งยืน” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กฟผ. ร�วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) การไฟฟ2า
ส�วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ2านครหลวง (กฟน.) และสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) เปHนเจ�าภาพร�วมจัดงาน CEO FORUM : Electricity R&I Challenges 
in the 21st Century “พลังงานไฟฟ2าก�าวไกล วิจัยนําไทยย่ังยืน” เม่ือวันท่ี           
2 กรกฎาคม 2561 ณ ห�องเวิลดNบอลรูม ช้ัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดNและบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอรN เซ็นทรัลเวิลดN กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน 
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปHนประธานในพิธีเปVดงานและแถลงนโยบายเป2าหมาย
ด�านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพลังงานไฟฟ2า และเปHนประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข�อตกลงความร�วมมือการส�งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด�านพลังงานไฟฟ2าเพ่ือการพัฒนาประเทศ กับ 5 หน�วยงาน 
ระหว�าง วช. กฟผ. กฟภ. กฟน. และ ส.อ.ท. เพ่ือส�งเสริมให�มีการนําไปต�อยอดให�เกิดประโยชนNในทุกภาคส�วน ท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน ซ่ึงจะเปHนการตอบโจทยNในการเสริมสร�างความม่ันคงทางด�านพลังงานให�กับ
ประเทศ 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล�าวว�า การวิจัยและนวัตกรรมได�ถูกนํามาเป�นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมของประเทศ ตามยุทธศาสตร*การวิจัยและนวัตกรรม 20 ป- (2560-2579) ดังนั้น การจัดงาน

ป[ที่ 12 ฉบับที่ 4             วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 



ในครั้งนี้ถือเป�นโอกาสอันดีท่ีท้ัง 5 หน�วยงาน ได�ร�วมลงนามความร�วมมือการส�งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด�านพลังงาน
ไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ในอนาคตจะได�มาร�วมกันบูรณาการหาแนวทางด�านวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะด�าน
พลังงานไฟฟ;าท่ีสามารถนําไปตอบโจทย*ตามความต�องการของผู�ใช�ได�อย�างเป�นรูปธรรมแท�จริงต�อไป  

ท้ังนี้ นายวิบูลย* ฤกษ*ศิระทัย ผู�ว�าการ กฟผ. ได�ร�วมลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือการส�งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ* และนวัตกรรม ด�านพลังงานไฟฟ;าสู�การใช�ประโยชน* กับผู�บริหารอีก 4 หน�วยงาน ได�แก� 
ศาสตราจารย* นพ.สิริฤกษ* ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ นายสมพงษ* ปรีเปรม รองผู�ว�าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ;า กฟภ. นายกีรพัฒน* เจียมเศรษฐ* รองผู�ว�าการวิชาการและบริหารพัสดุ กฟน. และ นายชัยวัฒน* โควาวิสารัช  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย เพ่ือร�วมกันส�งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยฯ ด�านพลังงานไฟฟ;าไปสู�การใช�
ประโยชน* รวมถึงเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูล ความรู� ความเข�าใจด�านวิจัยและวิชาการ เพ่ือนําไปสู�การใช�ประโยชน*ต�อไป 

 
 
  

 

 

 

 

ภายในงานฯ ได�มีการเสวนาหัวข�อ “Electricity R&I Challenges in the 21st Century”กับผู�บริหารท้ัง 
5 หน�วยงาน เก่ียวกับบทบาทด�านการวิจัย สิ่งประดิษฐ* และนวัตกรรม กฟผ. มีการส�งเสริมให�มีการนําไปใช�ประโยชน*ในการ
ทํางาน รวมถึงภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม อย�างไร  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิบูลยN ฤกษNศิระทัย ผู�ว�าการ กฟผ. กล�าวว�า กฟผ. มีนวัตกรรมหลากหลายเพ่ือนําไปใช�ในการปรับปรุง
งานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เช�น นวัตกรรมโรงไฟฟ;า นวัตกรรมระบบส�ง เพ่ือให�การดําเนินงานในโรงไฟฟ;ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ท่ีผ�านมา กฟผ. มีการส�งเสริมนวัตกรรมต�อเนื่องตลอดมา เช�น การ Overhaul โรงไฟฟ;า ปกติจะใช�
เวลานาน ถ�าเราสามารถทํานวัตกรรมมาใช�ได� เช�น กฟผ. มีงานวิจัยพัฒนาต�นแบบหุ�นยนต*ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ;า โดย



ใช�หุ�นยนต*ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ;า ทําให� กฟผ. สามารถลดเวลาการตรวจสอบหรือแก�ไขได�ถึงครึ่งหนึ่ง ถือเป�นการช�วย
ลดค�าใช�จ�ายให� กฟผ. ได� และโรงไฟฟ;าสามารถเดินเครื่องต�อไปได� เป�นต�น สําหรับนวัตกรรมด�านระบบส�ง กฟผ. เน�นเรื่อง
การส�งจ�ายไฟฟ;าให�สามารถทําได�อย�างต�อเนื่อง เช�น สิ่งประดิษฐ* กฟผ. อุปกรณ*ซ�อมสายไฟฟ;าแรงสูง โดยวิธีไม�ดับกระแสฟ;า 
ผลงานนี้ ทําให�เราสามารถซ�อมสายไฟฟ;าโดยไม�ต�องดับกระแสไฟฟ;าเป�นเวลาหลายชั่วโมง ซ่ึงทําให�ไม�เกิดผลกระทบต�อ
ประชาชน ซ่ึงนวัตกรรมเหล�านี้ยังทําให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด�วยความปลอดภัยอีกด�วย  

บทบาท กฟผ. ในภาคอุตสาหกรรม กฟผ. ได�มีความร�วมมือกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
แห�งชาติ (สวทช.) โดยมีการทํางานวิจัยรถยนต*ไฟฟ;าดัดแปลง 3 ระยะ ได�แก� ในระยะท่ี 1 ป[ 2553-2559 โครงการนี้ได�
ดัดแปลงรถยนต* 2 รุ�น คือ Honda Jazz และ Toyota Vios ซ่ึงโครงการนี้ดําเนินการแล�วเสร็จ และทาง สวทช. ได�ส�งมอบ
รถยนต*ไฟฟ;าดัดแปลงให�กับ กฟผ. เพ่ือนําไปใช�งานจริงแล�ว ป_จจุบันอยู�ระหว�างการวิจัยฯ ระยะท่ี 2 ป[ 2560-2563 ได�แก� 
“โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ2าดัดแปลงและคู�มือการดัดแปลง” ซ่ึงโครงการวิจัยระยะท่ี 2 นี้ มุ�งขยายผลไปสู�
การดัดแปลงรถยนต*รุ�นอ่ืนๆ ให�เป�นรถไฟฟ;า เพ่ือพัฒนาและนําไปใช�ได�ในเชิงพาณิชย* โดยดัดแปลงรถยนต*ท่ีใช�เครื่องยนต*
สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine, ICE) หรือ รถยนต* ICE ให�เป�นรถยนต*ไฟฟ;า EV รวมถึงพัฒนาต�นแบบ
ภาคสนามชุดอุปกรณ*ดัดแปลง (Kit) พร�อมแบบทางวิศวกรรม (Blueprint) ส�วนการวิจัยรถ EV ในระยะท่ี 3 ตั้งแต�ป[ 2563 
เปHนต�นไป จะมีการขยายผลพัฒนาให�เกิดศูนย*บริการดัดแปลงยนต*ให�เป�นรถไฟฟ;า เพ่ือให�ผู�ประกอบการสามารถดัดแปลง
รถยนต*ใช�แล�วไปสู�รถไฟฟ;าได�ต�อไป 

บทบาท กฟผ. ในภาคชุมชน กฟผ. ให�ทุนวิจัยแก� สถาบันวิจัยดาราศาสตรNแห�งชาติ (องคNการมหาชน) 
(สดร.) เพ่ือทําวิจัย โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงท่ีอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนทN หรือ โครงการ Dark Sky 
เพ่ือศึกษาแนวทางแก�ไขผลกระทบจากมลภาวะทางแสงในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท* โดยวิธีเปลี่ยนชนิดของ
หลอดไฟจาก CFL มาเป�น LED เพ่ือให�สามารถบังคับทิศทางของแสงได� ซ่ึงในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท* มีการปลูก
ดอกเบญจมาศเป�นจํานวนมาก จึงต�องมีการเพ่ิมจํานวนแสงต�อวันให�ยาวข้ึน เพ่ือยับยั้งไม�ให�ดอกเบญจมาศออกดอกเร็ว    
เป�นการกระตุ�นให�ลําต�นของดอกเบญจมาศตรงและสูง นอกจากนี้ โครงการนี้ยังช�วยลดมลภาวะทางแสง ลดผลกระทบจาก
ระบบนิเวศ เช�น การหลงทิศของนก เป�นต�น ซ่ึงถือเป�นผลกระทบจากการใช�ไฟฟ;า ดังนั้น กฟผ. จึงมีส�วนร�วมในการแก�ไข
ผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อม  

ส�วนป_จจัยท่ีจะทําให�นวัตกรรม กฟผ. ประสบความสําเร็จ คือ กฟผ. มีการกําหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาท่ี
ชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดกรอบวิจัย 6 กรอบ ได�แก� (1) การทดแทนการนําเข�าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ*จาก
ต�างประเทศเพ่ือใช�ในกิจการไฟฟ;า (2) การลดความต�องการใช�พลังไฟฟ;าสูงสุด (Peak Cut) และหรือ การพัฒนาเพ่ือส�งเสริม
ให�ใช�พลังงานไฟฟ;าอย�างมีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนาพลังงานใหม�เพ่ือใช�ในการผลิตไฟฟ;า (4) การเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
หรือลดต�นทุนท่ีเก่ียวข�องกับกิจการไฟฟ;า (5) การป;องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล�อมจากการดําเนินงานท่ี
เก่ียวข�องกับกิจการไฟฟ;า และ (6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนของประเทศ  

บทบาทการส�งเสริมนวัตกรรม กฟผ. ในอนาคต กฟผ. ยังคงมุ�งม่ันปรับปรุงนวัตกรรมต�อไป โดยส�งเสริมความ
ร�วมมือต�างๆ กับหน�วยงานวิจัยในประเทศ สถาบันการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด�านเทคโนโลยี รวมถึงคํานึงถึงชุมชน 
และ สิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ กฟผ. ได�มีความร�วมมือกับต�างประเทศทําวิจัยในเรื่องเฉพาะเจาะจง ท่ีมีความสนใจร�วมกันใน
บางประเด็นด�วยเช�นกัน เพ่ือเป�นการเสริมสร�างความม่ันคงให�ระบบไฟฟ;าในประเทศมีความม่ันคงทางพลังงานตลอดไป 
 

 



นอกจากนี้  กฟผ. ได�ร�วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ* และ นวัตกรรม กฟผ จํานวน 5 ผลงาน 

ได�แก� ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ได�แก� โครงการพัฒนาต�นแบบหุ�นยนตNตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ2าท่ีมีความหนาไม�เกิน 
2 เซนติเมตร  โดย ศูนย*เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส*และคอมพิวเตอร*แห�งชาติ (NECTEC) และผลงานสิ่งประดิษฐ* กฟผ. 

จํานวน 4 เรื่อง ได�แก� (1) หุ�นยนตNทําความสะอาดลูกถ�วยฉนวนไฟฟ2า Main Bus Support ขณะจ�ายไฟ จาก ฝtาย

ปฏิบัติการภาคใต�  (2) การแก�ปgญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ2า กฟผ. ด�วยเทคนิคการทํา PSS 
Tuning แบบ Frequency Injection จาก ฝtายบํารุงรักษาไฟฟ;า (3) การปรับปรุงระบบเผาไหม�ของโรงไฟฟ2าแม�เมาะ 
เพ่ือรองรับถ�านหินลิกไนตNท่ีมีส�วนประกอบของ CaO สูง จาก ฝtายบํารุงรักษาโรงไฟฟ;าแม�เมาะ ฝtายการผลิตโรงไฟฟ;า     

แม�เมาะ และสายงานผู�ช�วยผู�ว�าการผลิตไฟฟ;า 2 และ (4) อุปกรณNซ�อมสายไฟฟ2าแรงสูง โดยวิธีไม�ดับกระแสไฟฟ2า จาก 

ฝtายปฏิบัติการภาคเหนือ ซ่ึงการร�วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ถือเป�นการเผยแพร�ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ* และนวัตกรรม 

กฟผ. สู�สาธารณชนอันจะนําไปสู�การไปประยุกต*ใช�ประโยชน*ในอนาคต∆   

 

 
 

 
 

 

 

 

จัดทําโดย ฝpายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพทN 0-2436-4940 โทรสาร 0-2436-4990 http://research.egat.co.th/ 


