
 

 

 

 

 
    

  

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) พร้อมคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและ
จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “13th Taipei International Invention Show & 
Technomart” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้จัดงานน านักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน 46 ผลงาน 

กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น
ประโยชน์แก่ กฟผ. ประจ าปี 2559 จ านวน 8 ผลงาน โดยได้คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ “13th Taipei International 
Invention Show & Technomart” จ านวน 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จ านวน 2 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 
จ านวน 3 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง จ านวน 3 รางวัล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รางวัลเหรียญทอง 

อุปกรณ์พิเศษประกอบแผงท่อหม้อน  าแรงดันสูง  จาก 
สังกัด ฝ่ายบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
เปลี่ยนและติดตั้งท่อหม้อน้ าแบบแผง หรือ  Panel ที่ ได้รับความ
เสียหายจาก Slag ที่มีปริมาณมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในโรงไฟฟ้าหน่วยอื่นได้อีกด้วย 

 

อจพ. ส่งนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 8 รางวัล 
จากเวท ี13th Taipei International Invention Show & Technomart 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 19                    วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

คุณวิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักวจิัยและนักประดิษฐ์ไทย 

นักประดิษฐอุ์ปกรณ์พิเศษประกอบแผงท่อหม้อน  า
แรงดันสูง (อรม.) 



 

อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบล้อ และย  าหมุดผ้า เบรค
รถบรรทุก รถบัสโดยสาร จาก สังกัด เขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.)  

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือสร้างเครื่องมือส าหรับซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ ในการถอด-ประกอบล้อรถ และย้ าหมุดผ้าเบรค
รถบรรทุก ลดการจ้างงานจากร้านภายนอก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการ
ซ่อมบ ารุง ลดค่าใช้จ่ายได้ 264,000 บาทต่อปี และยังลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย 

รางวัลเหรียญเงิน 

เครื่องตัด Shaft Sleeve จาก สังกัด ฝ่ายบ ารุงรักษา
เครื่องกล (อบค.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือพัฒนากระบวนการตัดหรือ
ผ่า Shaft Sleeve ในการซ่อมบ ารุง Circulating Pump ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ลดความเสียหายจากการตัดโดนตัว Shaft ลดระยะเวลาการ
ซ่อมบ ารุงได้มากกว่าร้อยละ 70 ลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน และยังลด
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 

เครื่องกว้านไฟฟ้ากระแสตรง จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคกลาง (อปก.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือสร้างเครื่องมือเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา สะดวกต่อการขนย้ายไปใช้ตรวจสอบ
เสาส่งไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่เข้าถึงล าบาก โดยสามารถลดค่าจ้างเหมาได้กว่า 
100,000 บาทต่อปี และยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 

อีเธอร์เน็ตสวิทช์แบบแยกส่วน จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ
เขตนครหลวง (อปล.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือลดความเสียหายจากการ
เกิดสนิมที่หน้าสัมผัสของอีเธอร์เน็ตสวิทช์เชิงกลด้วยการปรับเปลี่ยนมา
ใช้อีเธอร์เน็ตสวิทช์ไฟฟ้า และออกแบบแยกส่วนเป็นโมดูล เพ่ือให้ง่าย
ต่อการติดตั้ง/แก้ไข สามารถด าเนินการได้เองทันที ลดโอกาสสูญเสีย
การจ่ายไฟฟ้า และยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ 

รางวัลเหรียญทองแดง 

เครื่องทดสอบ Portable Surge Counter จาก สังกัด 
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือสร้างเครื่องทดสอบ Surge 
Counter ที่มีน้ าหนักเบา พกพาง่ายด้วยการใช้แบตเตอรี่ ติดตั้งมัลติ
มิเตอร์เพ่ือความสะดวกในการตรวจวัด ลดระยะเวลาในการตรวจวัด
และจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุจาก
ไฟฟ้าแรงสูง 

 

นักประดิษฐอุ์ปกรณ์ช่วยถอดประกอบล้อ และย  าหมุดผ้า
เบรครถบรรทุก รถบัสโดยสาร (อขว.) 

นักประดิษฐเ์ครื่องตัด Shaft Sleeve (อบค.) 

เครื่องกว้านไฟฟ้ากระแสตรง (อปก.) 

อีเธอร์เน็ตสวิทช์แบบแยกส่วน (อปล.) 

อีเธอร์เน็ตสวิทช์แบบแยกส่วน (อปน.) 



 

เครื่องม้วนจัดเก็บสายพาน จาก สังกัด ฝ่ายบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  (อรม.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพใน
กระบวนการเปลี่ยนสายพานล าเลียงให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จ ากัด ลด
ขั้นตอน ลดระยะเวลาในการท างานได้ และลดการใช้เครื่องจักรที่อาจ
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งสามารถน าไปขยายผลได้กับ
การเปลี่ยนสายพานทุกเส้นได้ 

เครื่องดัดรีด Seal Strip จาก สังกัด ฝ่ายบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) 

วัตถุประสงค์ของการคิดค้น เพ่ือประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรง
ส าหรับการดัดรีด Seal Strip ทดแทนการใช้ค้อนตี ที่จะส่งผลให้ Seal 
Strip มีรูปร่างบิดเบี้ยว ส่วนโค้งไม่ตรงตามความต้องการ ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความเมื่อยล้าจากการใช้แรงเป็นเวลานาน โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้น 
สามารถปรับเปลี่ยนความโค้งของ Seal Strip ได้หลายขนาดและมี
เสถียรภาพ ∆ 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท์ 0-2436-4940 โทรสาร 0-2436-4990 http://research.egat.co.th/ 

คณะนักวิจัยและนกัประดิษฐ์ กฟผ. 

เครื่องม้วนจัดเก็บสายพาน (อรม.) 

เครื่องดัดรีด Seal Strip (อรม.) 


