
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายภัทรพงศ์ เทพา 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) และ 

นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษา

ไฟฟ้า-วิชาการ (ช.อบฟ-ว.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. น าสมาชิก

คณะนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การน า

ผ ล ง า น เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ก ว ด ใน ง า น  2 0 1 5  Taipei 

International Invention Show & Technomart 

(INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 

๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๘” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รักษาการแทนเลขาธิการ วช. เป็นประธานใน

การแถลงข่าว  

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการ วช. รักษาการแทน
เลขาธิการ วช. เป็นประธานในการแถลงข่าว 

ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๑๘                          วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อจพ. น าสมาชิกคณะนักประดิษฐ ์กฟผ. ร่วมงานแถลงข่าวกับ วช. หลังคว้า 10 รางวัล 
จากงาน “2015 Taipei International Show & Technomart (INST2015)  

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 



การจัดการแถลงข่าวครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การน า

ผลงานวิจัยและผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วม

ประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ โดย กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์ เข้า

ร่วมประกวดและคว้ารางวัลจากการประกวด จ านวน ๑๐ ผลงาน ซึ่งเป็นการ

สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรและประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. รถไต่สายตัวน า แบบ ๔ ล้อ โดย นายประเมษฐ วุฒิสินธุ์ และคณะ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัล Special Prize จาก WORLD INVENTION 
INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATIONS (WIIPA) ประเทศไต้หวัน  

๒. เครื่องมือตรวจสอบค่าสเกลแฟกเตอร์ของดิฟเฟอเรนเชียลเอ็กซ์แพนชั่น

เซ็นเซอร์ โดย นายประเสริฐ โพธิ์เดช และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๓. อุปกรณ์ตรวจสอบ Digital Input Unit (DIU) โดย นายปรีชา ธีระวงศ์ 
และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัล Special Award จาก TAIWAN 
INVENTION ASSOCIATION (TIA) ประเทศไต้หวัน 

๔. โปรแกรมจ าลองการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน  าเขื่อนสิริกิติ์ โดย 

นายสมชาย วิริยะพงษ์ และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๕. ระบบโครงข่าย Party Line อัจฉริยะ โดย นายไพฑูรย์ ปล้องมาก และคณะ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๖. การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนที่ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าภาคเหนือ โดย 
นายมนู ป่งแก้ว และคณะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๗. บันไดทรงกระบอก โดย นายเมธี รัตนรักษ์มงคล และคณะ ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง 

๘. อุปกรณ์ตรวจจับถ่านลิกไนต์ร่วงลงสายพานเส้นล่าง โดย นายวิรัตน์ 

ค าพรม และคณะ ได้รับรางวัล Special Prize จาก INTERNATIONAL 

INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK  FORUM (IIPNF) ประเทศมาเลเซีย  

๙. ระบบติดตามและลดการใช้พลังงาน Dry Ash Air Compressor โดย 

นายอรรถวิทย์ บุญพิพัฒนกุล และคณะ ได้รับรางวัล Special Prize จาก 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK FORUM (IIPNF) 

ประเทศมาเลเซีย 

 

ผลงาน รถไตส่ายตัวน า แบบ ๔ ลอ้ 

ผลงาน เครื่องมือตรวจสอบค่าสเกลแฟกเตอร์
ของดิฟเฟอเรนเชียลเอ็กซ์แพนช่ันเซ็นเซอร ์

ผลงาน ระบบโครงข่าย Party Line อัจฉริยะ 

 



๑๐. โปรแกรมวัดผลตอบสนองเชิงความถี่ของขดลวดหม้อแปลง โดย 

นายสุทัศน์ สุขสกุลปัญญา และคณะ ได้รับรางวัล Special Prize จาก 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK FORUM (IIPNF) 

ประเทศมาเลเซีย 

ผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ทั่วโลกที่ส่งเข้าร่วมประกวดและจัด

แสดงมีประมาณ ๑,๐๐๐ ผลงาน จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประมาณ ๑๓ 

ประเทศ โดยนักวิจัย/นักประดิษฐ์ของไทยได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวด 

จ านวน ๕๓ ผลงาน จาก ๒๑ องค์กร/หน่วยงาน โดยผลงานของนักวิจัย/นัก

ประดิษฐ์ของไทยได้รับรางวัล Platinum จ านวน ๑ รางวัล รางวัลเหรียญทอง 

จ านวน ๘ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จ านวน ๘ รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 

จ านวน ๒๔ รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากองค์กร/หน่วยงาน

ต่างๆ จ านวน ๓๖ รางวัล ∆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดท าโดย ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

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

ผลงาน ระบบติดตามและลดการใช้พลังงาน 
Dry Ash Air Compressor 

ผลงาน บันไดทรงกระบอก 


