
 

 

 
 

 
วช. จัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ 

โดยมีผลงานจาก กฟผ. ได้รับรางวัล ๒ ผลงาน 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและ

พัฒนา (ช.อจพ.) น าสมาชิกคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมงาน “สรุปผลการน าผลงานเข้าร่วมประกวดและ

จัดแสดงนิทรรศการในงาน ๑) “The International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2016” 

( I-ENVEX 2016) ณ รั ฐ เปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  ๒) “44th International Exhibition of Inventions of 

Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ ๓) “27th International Invention & Innovation Exhibition” 

(ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย” จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุม

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี และ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว 

ปีที่  ๑๐  ฉบับที่ ๑๐                 วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และนางสาวสุกญัญา ธีระกูรณ์เลิศ รว่มเป็นประธานในพิธีเปิด 



รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและ

นักประดิษฐ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ พร้อมทั้งขอชื่นชมในความรู้ 

ความสามารถ และความวิริยะอุสาหะในการศึกษาวิจัย ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่

เป็นประโยชน์ จนประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลก อย่างไร

ก็ตาม ในการพัฒนางานวิจัย และประดิษฐ์คิดค้นให้ เจริญก้าวหน้า 

จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการประดิษฐ์

คิดค้น วิจัยพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าประเทศไทย มี

บุคลากรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ ไม่แพ้ชาติใดในโลก 

การน าผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ

ในเวทีนานาชาติ นับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ต่างๆ จะได้

เผยแพร่ผลงาน และแสดงความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่

เป็นประโยชน์ต่อสายตาประชาโลก สะสมประสบการณ์เพ่ิมเติม จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการ

ส่งเสริมงานวิจัยระหว่างประเทศอีกด้วย” 

โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ส่งผลงานจาก

นักวิ จั ย /นักประดิษฐ์  ของ  กฟผ .  เข้ าร่ วมประกวดในงาน  “44th 

International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒ 

ผลงาน และได้รับรางวัลทั้ง ๒ ผลงาน 

๑. ผลงานเรื่อง “เทคนิคใหม่ในการบ ารุงรักษาหม้อแปลง

ไฟฟ้าโดยใช้หลักการสร้างสภาพสุญญากาศ” โดย นายสาโรจน์ มากคง 

และคณะ จาก ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล 

Special Prize จาก Hong Kong Science & Technology Parks Corporation 

(HKSTP) ประเทศฮ่องกง เป็นการอาศัยหลักการสร้างสภาวะสมดุลความดัน

ระหว่างหม้อแปลงและบรรยากาศ โดยไม่มีน้ ามันรั่วไหลออกจากรอยเปิด 

สามารถถอดเปลี่ยนประเก็นเพ่ือซ่อมแซมรอยรั่วได้ ไม่จ าเป็นต้องลดระดับ

น้ ามันภายใน 

 

๒ 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตร ี
 

แบบจ าลองผลงาน “เทคนิคใหม่ในการ
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้หลักการ

สร้างสภาพสญุญากาศ” 

ผลงาน “ระบบป้องกันการอุดตัน Intake 
โรงไฟฟ้า โดยวิธี Air Spiral Barrier” 



๒. ผลงานเรื่อง “ระบบป้องกันการอุดตัน Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี Air Spiral Barrier” โดย นายณัฐพล 

พินิจจันทร์ และคณะ จาก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จาก Solar Energy 

Research Institute (SERI) ประเทศมาเลซีย เป็นระบบป้องกันขยะและสิ่งแขวนลอยเข้ามาท าความเสียหายในระบบกรองน้ า

และระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้หลักการม่านอากาศ เป็นตัวกั้นขยะและสิ่งแขวนลอย โดยฟองอากาศขนาดเล็กที่

สร้างข้ึน ไม่มีสิ่งเจือปนที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของแม่น้ า อีกท้ังยังเพ่ิมคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นอีกด้วย 

วช. ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและผลักดันในผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย/นัก

ประดิษฐ์ไทยได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย/นักประดิษฐ์

นานาชาติ และพัฒนายกระดับศักยภาพของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑) “The International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2016” ( I-ENVEX 

2016) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้น าผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ๓ ผลงาน 

ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ๑ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน ๒ รางวัล และรางวัล Special Prize จากหน่วยงานต่างๆ ๗ รางวัล 

๒) “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย

ประเทศไทยได้น าผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ๕๐ ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ๗ 

รางวัล รางวัลเหรียญทอง ๘ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน ๑๗ รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง ๑๘ รางวัล และรางวัล Special 

Prize จากหน่วยงานต่างๆ ๒๘ รางวัล 

๓) “27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  

ประเทศมาเลเซีย” โดยประเทศไทยได้น าผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแวดงนิทรรศการ จ านวน ๓๕ ผลงาน ซึ่งได้รับ 

รางวัลเหรียญทอง ๒๑ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน ๑๑ รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง ๓ รางวัล และรางวัลพิเศษ Special 

Prize จากหน่วยงานต่างๆ ๒๗ รางวัล ∆ 

 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

โทรศัพท์ ๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐ http://research.egat.co.th/ 

๓ 


