
 

 

 

 
 

กฟผ. ร�วมงานแถลงข�าวกับ วช. หลังคว�ารางวัลใหญ�จาก 2 เวทีประกวด 
ระดับนานาชาติ 

 

เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม ท่ีผ�านมา เวลา 13.00 น.  นายณัฐวุฒิ แจ�มแจ�ง ผู�ช�วยผู�ว�าการโรงไฟฟ1าพลังน้ํา (ชฟน.) 
พร�อมคณะผู�บริหาร กฟผ.  และ คณะนักประดิษฐ8 กฟผ.  ร�วมงานแถลงข�าวและรับมอบประกาศนียบัตรแก�นักวิจัยและ    
นักประดิษฐ8ไทยท่ีสามารถคว�ารางวัลเกียรติยศจากเวทีประกวดระดับโลก 2   เวที ได�แก�  เวที  “11th International 
Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ณ กรุงวอร8ซอ สาธารณรัฐโปแลนด8 ระหว�างวันท่ี 9-11 ตุลาคม 2560 และเวที      
“13th Taipei International Invention Show &Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต�หวัน ระหว�าง
วันท่ี 28-30 กันยายน 2560 โดย มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปZนประธานในการแถลงข�าวฯ  
ณ ห�องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต8 ช้ัน 2 อาคาร วช. 1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)  

พลอากาศเอก ประจิน กล�าวว�า นับเป�นโอกาสอันดีท่ีนักวิจัยและนัก
ประดิษฐ� ไทยท่ีได� พัฒนาความรู�ความสามารถ เป%ดโลกทัศน�และสั่ งสม
ประสบการณ�จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ถึงความก�าวหน�าเทคโนโลยีต�างๆ รวมถึง
เผยแพร�ผลงานต�อสายตาชาวโลก ซ่ึงขอขอบคุณ วช. ท่ีได�ให�การส�งเสริมสนับสนุน
นักวิจัยและนักประดิษฐ�ไทยให�มีโอกาสสร�างสรรค�ผลงานท่ีมีคุณภาพอย�างจริงจัง 

การจัดงานแถลงข�าวครั้งนี้ เป�นการเผยแพร�และประชาสัมพันธ�การนํา
ผลงานประดิษฐ�คิดค�นของนักวิจัย และนักประดิษฐ�ไทย ท่ีส�งผลงานเข�าร�วม
ประกวดในเวทีนานาชาติ  โดยผลงานสิ่งประดิษฐ�ของ กฟผ . ท่ีเป�นตัวแทนของ
ประเทศไทยเข�าร�วมประกวดจํานวน 2 เวที  สามารถคว�ารางวัลมาได�รวมถึง 14 รางวัล ดังนี้ 
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โดยในเวทีนานาชาติ “11th International Warsaw 
Invention Show (IWIS 2017)” มีประเทศท่ีเข�าร�วมนําเสนอ
ผลงาน 32 ประเทศ มากกว�า 400 ผลงาน 
6 รางวัล จาก 3 ผลงาน และเป�นท่ีน�ายินดีเป�นอย�างยิ่งท่ี
สามารถคว�ารางวัล Platinum ซ่ึงเป�นรางวัลสูงสุดของงานในเวที
นี้ เป�นครั้งแรกของประเทศไทย จาก 
เรื่อง "อุปกรณ8ซ�อมสายไฟฟ1าแรงสูง โดยวิธีไม�ดับกระแสไฟฟ1า

โดยมี นายฤทธิรงค8 มีปbcน ในฐานะหัวหน�า
และคณะ สังกัด อปน. ซ่ึงผลงานสิ่งประดิษฐ�ดังกล�าว 
พัฒนาอุปกรณ�ท่ีใช�ในงานซ�อมสายไฟฟGาแรงสูงท่ีเสียหาย โดยไม�
ต�องดับกระแสไฟฟGา นับเป�นนวัตกรรมใหม�ยังไม�เคยมีหน�วยงาน
ใดทําข้ึนมาก�อน โดยใช�อุปกรณ�ฉนวน เครื่องมือ และเครื่องจักรท่ี
มีอยู�แล�วใน กฟผ. มาประยุกต�เข�าด�วยกัน มีหลักการทํางานโดย
การส�งพนักงานจากพ้ืนดินข้ึนสู�จุดท่ีสายไฟฟGาเสียหาย และซ�อม
บํารุงด�วยการพันอุปกรณ�ปGองกันโดยไม�ต�องดับกระแสไฟฟGา
นอกจากนี้ผลงานเรื่องนี้  ยังได�รับรางวัลพิเศษจากประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย อีกด�วย 

อจพ
เรียนรู
ประสบการณ�ต�างๆ

เหรียญทอง
มี นายวิรัตน8 คําพรม 
เป�นอุปกรณ�ท่ีช�วยลดปJญหาฝุLนฟุGงกระจาย ท่ีเกิดจากการทํางานของเครื่อง

ถ�านหินลิกไนต�ให�โรงไฟฟGาแม�เมาะ จังหวัดลําปาง โดยพัฒนาอุปกรณ�ติดต้ังกล�องพร�อมหัวฉีดน้ําเพ่ือควบคุมทิศทางฝุLนท่ี
ออกมา รวมท้ังติดต้ังเซ็นเซอร�ปรับปริมาณน้ําให�สัมพันธ�กับปริมาณฝุLนแบบอัตโนมัติ ซ่ึงทําให�สามารถลดฝุLนถ�าน จากค�าเฉลี่ย
ความทึบแสง 15.3% เหลือเพียง 0.3% 

 

“11th International Warsaw 
มีประเทศท่ีเข�าร�วมนําเสนอ

ผลงาน ซ่ึง กฟผ. สามารถคว�า 
และเป�นท่ีน�ายินดีเป�นอย�างยิ่งท่ี กฟผ. 

ซ่ึงเป�นรางวัลสูงสุดของงานในเวที
ผลงานสิ่งประดิษฐ� กฟผ. 

อุปกรณ8ซ�อมสายไฟฟ1าแรงสูง โดยวิธีไม�ดับกระแสไฟฟ1า" 

นายฤทธิรงค8 มีปbcน ในฐานะหัวหน�าคณะนักประดิษฐ8 
ผลงานสิ่งประดิษฐ�ดังกล�าว เป�นการ

พัฒนาอุปกรณ�ท่ีใช�ในงานซ�อมสายไฟฟGาแรงสูงท่ีเสียหาย โดยไม�
ต�องดับกระแสไฟฟGา นับเป�นนวัตกรรมใหม�ยังไม�เคยมีหน�วยงาน
ใดทําข้ึนมาก�อน โดยใช�อุปกรณ�ฉนวน เครื่องมือ และเครื่องจักรท่ี

มาประยุกต�เข�าด�วยกัน มีหลักการทํางานโดย
นดินข้ึนสู�จุดท่ีสายไฟฟGาเสียหาย และซ�อม

บํารุงด�วยการพันอุปกรณ�ปGองกันโดยไม�ต�องดับกระแสไฟฟGา 
รางวัลพิเศษจากประเทศ

นายฤทธิรงค8 กล�าวถึงความรู�สึกท่ีได�รับรางวัลในครั้งนี้ว�า
“รู
สึกยินดีและดีใจมากท่ีได
รับรางวัล และต
องขอขอบพระคุณผู
บริหาร

อจพ. ท่ีได
ให
การสนับสนุนทางผู
ปฏิบัติงาน กฟผ.
เรียนรู
ประสบการณ�ต�างๆ ในการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ในเวที IWIS 2017 ผลงานสิ่งประดิษฐ�
เหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศไต�หวัน จากผลงาน
มี นายวิรัตน8 คําพรม ในฐานะหัวหน�าคณะนักประดิษฐ8
เป�นอุปกรณ�ท่ีช�วยลดปJญหาฝุLนฟุGงกระจาย ท่ีเกิดจากการทํางานของเครื่อง

ถ�านหินลิกไนต�ให�โรงไฟฟGาแม�เมาะ จังหวัดลําปาง โดยพัฒนาอุปกรณ�ติดต้ังกล�องพร�อมหัวฉีดน้ําเพ่ือควบคุมทิศทางฝุLนท่ี
ออกมา รวมท้ังติดต้ังเซ็นเซอร�ปรับปริมาณน้ําให�สัมพันธ�กับปริมาณฝุLนแบบอัตโนมัติ ซ่ึงทําให�สามารถลดฝุLนถ�าน จากค�าเฉลี่ย

 

กล�าวถึงความรู�สึกท่ีได�รับรางวัลในครั้งนี้ว�า  
และต
องขอขอบพระคุณผู
บริหาร 

. ให
ได
มีโอกาสมาแลกเปล่ียน
ในการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ” 

ผลงานสิ่งประดิษฐ� กฟผ. ยังได�รับรางวัล
จากผลงาน “กล�องพิฆาตฝุfน” โดย

นักประดิษฐ8 และคณะ สังกัด อผม. ซ่ึง
เป�นอุปกรณ�ท่ีช�วยลดปJญหาฝุLนฟุGงกระจาย ท่ีเกิดจากการทํางานของเครื่องตักถ�านท่ีส�ง

ถ�านหินลิกไนต�ให�โรงไฟฟGาแม�เมาะ จังหวัดลําปาง โดยพัฒนาอุปกรณ�ติดต้ังกล�องพร�อมหัวฉีดน้ําเพ่ือควบคุมทิศทางฝุLนท่ี
ออกมา รวมท้ังติดต้ังเซ็นเซอร�ปรับปริมาณน้ําให�สัมพันธ�กับปริมาณฝุLนแบบอัตโนมัติ ซ่ึงทําให�สามารถลดฝุLนถ�าน จากค�าเฉลี่ย
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นายวิรัตน8 กล�าวถึงความรู�สึกท่ีได�รับรางวัลในครั้งนี้ว�า “อันดับแรก งานนี้จะสําเร็จด
วยดีไม�ได
เลย ถ
าไม�ได
การ

สนับสนุนจาก ผู
บริหาร อจพ. และผู
ประสานงาน อจพ. รวมถึงการเตรียมการและการซักซ
อมท่ี อจพ. ได
ให
คําแนะนํา
ไว
 เป5นตัวช�วยให
การประกวดของพวกเราประสบความสําเร็จไปแล
วถึง 70 เปอร�เซนต� และท่ีสําคัญคือ ขอขอบคุณ
ผู
บริหารทุกท�านของเหมืองแม�เมาะ ท่ีส�งเสริมให
พวกเรามีผลงานท่ีดี ทําให
เราสามารถคว
าเหรียญทองมาได
ในเวที IWIS 
2017 ซ่ึงเป5นเวทีระดับโลก นอกจากนี้ยังคว
ารางวัล Special Prize มาได
อีกด
วย ซ่ึงผมดีใจมากท่ีได
มีโอกาสสร
าง
ช่ือเสียงให
กับประเทศชาติครับ” 

         รางวัลเหรียญทองแดง และ
ร า ง วั ล พิ เ ศ ษ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
อิหร�าน จากผลงาน “อุปกรณ8ช�วย
ดูดและเก็บไอน้ํามันจากอ�างน้ํามัน 
Generator ของเครื่องกําเนิดไฟฟ1า
เครื่องท่ี 1 เข่ือนภูมิพล” โดยมี   
นายวิเชษฐ8 เครือม่ิงมงคล ในฐานะ

หัวหน�าคณะนักประดิษฐ8 และคณะ สังกัด อขภ.  ผลงานสิ่งประดิษฐ�นี้ เป�นการพัฒนาอุปกรณ�ช�วยดูดและเก็บไอน้ํามันจาก
ถาดรองน้ํามันหล�อลื่นของเครื่องกําเนิดไฟฟGา เพ่ือไม�ให�ไอน้ํามันรั่วไหลไปยังห�องเครื่อง ยิ่งไปกว�านั้น ยังทํางานได�แบบ
อัตโนมัติและประหยัดพลังงาน โดยไม�ต�องมีระบบไฟฟGาควบคุม 
 นายวิเชษฐ8 กล�าวถึงความรู�สึกท่ีได�รับรางวัลในครั้งนี้ว�า 
“รู
สึกดีใจและภูมิใจท่ีได
เข
าร�วมงาน IWIS 2017 เป5นครั้งแรก 
การนําเสนอได
รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษ คือ 
The Best Invention จากประเทศอิหร�าน ถือว�าได
มากเกินฝTน
แล
ว ต
องขอขอบคุณเพ่ือนร�วมงาน ผู
บริหาร อขภ. รวมถึง 
ชฟน. และ อจพ. ท่ีได
สนับสนุนให
ได
รับโอกาสนี้ ขอเป5นกําลังใจ
ให
นักประดิษฐ�ทุกท�านเดินหน
าสร
างผลงานและช่ือเสียงให
 
กฟผ. ต�อไปครับ” 
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สําหรับเวที  "13 th Taipei International Invention Show & Technomart”  กฟผ  .สามารถคว�ารางวัลมาได�

จํานวน 8 รางวัล ประกอบด�วย รางวัลเหรียญทอง จํานวน 2 รางวัล  ได�แก� เรื่อง อุปกรณ8พิเศษประกอบแผงท�อหม�อน้ํา
แรงดันสูง สังกัด อรม  .   และเรื่อง อุปกรณ8ช�วยถอดประกอบล�อ และยํ้าหมุดผ�าเบรครถบรรทุก รถบัสโดยสาร สังกัด 
อขว  .   สําหรับ รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 3 รางวัล ได�แก� เรื่อง เครื่องตัด Shaft Sleeve สังกัด อบค .   เครื่องกว�าน
ไฟฟ1ากระแสตรง สังกัด อปก  .   และ อีเธอร8เน็ตสวิทช8แบบแยกส�วน สังกัด อปล  .    และ รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 
3 ผลงาน ได�แก� เครื่องทดสอบ Portable Surge Counter สังกัด อปน. เครื่องม�วนจัดเก็บสายพาน สังกัด อรม  .และ 

เครื่องดัดรีด Seal Strip สังกัด อรม.  
ท้ังนี้ การนําผลงานของนักประดิษฐ8ไทยเข�าร�วมประกวดและจัดแสดง นิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ นับว�า

เปZนโอกาสอันดีท่ีนักประดิษฐ8 กฟผ   .จะได�เผยแพร�ผลงาน และแสดงความรู�ความสามารถในการประดิษฐ8คิดค�น ส่ิงท่ี
เปZนประโยชน8ต�อสายตาของชาวโลก และมีโอกาสเปbดโลกทัศน8 ส่ังสมประสบการณ8เพ่ิมเติมจากการแลกเปล่ียนเรียนรู�ถึง
ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีด�านต�างๆ รวมถึงเปZนการแสดงให�เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของนักวิจัยไทยเปZนท่ี
ยอมรับในระดับสากลอีกด�วย∆ 
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จัดทําโดย ฝfายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท8 0-2436-4940 โทรสาร 0-2436-4990 http://research.egat.co.th/ 


