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งานนวัตกรรม “ระบบต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง” (Hybrid renewable power system) 
คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (Hutchison Medal and Prize) ผลงาน
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กทม. และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  เป็นรางวัลระดับ International ที่ม ีImpact   ผลงาน Hutchison Medal ของ 
IChemE เป็นงานวิจัยร่วมของ ChE และ CPe ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลในที่ประชุม  IChemE  โดยจะจัดขึ้นในปี 2562  
นวัตกรรมต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเองนี้ ตอบโจทย์ในเรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะ และพลังงาน
ทางเลือกที่น าระบบชุดควบคุมเทคโนโลยีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะ  เทคโนโลยีเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์  และ
เทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม  สามารถผลิตกระแสฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนใน
การผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยมีราคาต่ ากว่าเมื่อเทียบกับค่า  FT  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการหันมาใช้พลังงาน
สะอาด 

ทีมนักวิจัยประกอบด้วย (1) ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ (2) รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา (3) อาจารย์บพิธ  
ฉุยฉาย (4) คุณ อภิชาติ มีชัย (5) คุณ เกษียร สุขีโมกข์ (6) อาจารย์ สมพล โคศรี (7) ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา (8) 
Dr. Peam Cheali Associate Professor และ (10) Dr. Gürkan Sin 
 “ระบบต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง” ที่มาและปัญหาคือ ปัญหาของค่า Ft เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระปัญหาอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นตาม ส่งผลให้ประชาชนหันมาติด Solar PV panel เพ่ิมขึ้น แต่ก็
ยังพบเจอปัญหาที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชม. เพราะประสิทธิภาพของ Solar PV system นั้นขึ้นอยู่กับความ
ไม่แน่นอนของธรรมชาติ อันเนื่องมาจากสภาวะอากาศแปรปรวนท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม และความเข้มแสงน้อย และ
ถึงแม้ว่าจะมีการน าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เข้ามาช่วยกักเก็บไฟฟ้า แต่ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
อยู่ดี นั่นจึงเป็นเหตุผลให้เกิดนวัตกรรมผสมผสาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเอง  ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะจากชีวมวลเหลือทิ้ง (Smart syngas generator) 2) เทคโนโลยีเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มี
ใช้อยู่ทั่วไป (Conventional solar PV panels)  3) เทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม 
(Lithium-ion batteries) และ 4) ระบบชุดควบคุมอัจฉริยะ (Smart control system) 

หลักการท างาน มี 3 ส่วนคือ 1. On sunshine days  2. On cloudy days และ 3. At the night times
ระบบต้นแบบฯ มีลักษณะที่โดดเด่น โดยสามารถใช้ร่วมกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลากหลาย เช่น เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าชีวมวล  กังหันลม  กังหันน้ า และแผงโซลาร์เซลล์ สามารถผลิตกระแสฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนในการ
ผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยมีราคาต่ ากว่าเมื่อเทียบกับค่า  FT  ที่ภาครัฐซึ่งเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี  ระบบสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือผลิต
ความร้อน เพ่ือน ามาใช้ภายในครัวเรือนได้ และระบบง่ายต่อการใช้งาน มีวิศวกรดูแล ให้ค าปรึกษา และรับประกัน 3 ปี  
นอกจากนี้ยัง พบว่า ระบบ Hybrid renewable power system สามารถเพ่ิมเสถียรภาพ (Stability) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ให้กับระบบพลังงานทางเลือก เพ่ือพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ 
อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการหันมาใช้พลังงานสะอาดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ในการติดตั้ง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
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 งานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์  
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” 

 
 

อัจฉริยะ ยืนยันด้วยหลักฐานทางวิชาการของแบบจ าลอง โดยวางกรอบการท างานให้ท าหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายส ารอง 
รับมือกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ โดยผสมผสานระบบ (Synchronized 
system) การจ่ายกระแสชาร์ตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกักเก็บพลังงานโดยตรง เพื่อรักษาระดับ SOC และรักษาเสถียรภาพ
ของการท างานของประจุภายในแบตเตอรี่ และในบางครั้งท าหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายหลัก หากเกิดเหตุล่มของระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่พ่วงกับระบบกักเก็บพลังงาน มุ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเอง 

สอบถามรายละเอียด นวัตกรรมได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงศ์  หรรษ์ภิญโญ 080-044-9344 หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.icheme.org/knowledge/medals-and-prizes/publications 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  (KMUTNB’s 60th 

Anniversary :  Form Invention to Innovation”) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ  60  ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  จัดงานนิทรรศการ "มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ
กรรมสู่นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562   มจพ. ได้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและสื่อสาร
การเรียนการสอนเพื่อทูลเกล้า ฯ ส าหรับการศึกษาในเครือจิตรลดา 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ  ส่วนของจัดแสดงนิทรรศการ จัดเป็นแบ่งเป็นโซน A,B,C  ประกอบด้วย 6 Cluster 
อาทิ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่ม SMART Mobility กลุ่มด้านเทคโนโลยีเกษตร กลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม 
IT   รวมถึงบริเวณที่เป็น  Out Door จะเป็นบริษัทเอกชน ศิษย์เก่า EU เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ Open House 
จากคณะต่างๆ และหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  และการบรรยายทางวิชาการ  

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 1121, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th 
 

 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ก าหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11  

The 11th National Conference on Technical Education (NCTechEd11) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุ ต ส าห ก ร ร ม ร ะดั บ น า น าช าติ  ค รั้ ง ที่  6 The 6th International Conference on Technical Education 
(ICTechEd6) หัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” ระหว่างวันที่ 19-20 
มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. ระยอง  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4  SciEE  เข้าร่วม 
กิจกรรม "เพ่ิมพลังเชิงบวก เพ่ือก้าวสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ" ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 - 
16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ระยอง  กิจกรรมประกอบด้วย รู้จักตัวเองก่อนเข้า
ตลาดแรงงาน การท าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ Work Shop สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน Resume แบบไหน
โดนใจ HR และการสร้างความคิดท่ีตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตส์ 

https://www.icheme.org/knowledge/medals-and-prizes/publications/
http://www.kmutnb.ac.th/

