
 

 

 
 

 
 

คณะนักประดิษฐ� กฟผ. คว�า 5 รางวัล ในเวทีนานาชาติ 

สาธารณรัฐเกาหล ีSIIF 2017 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ)ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ1าฝ)ายผลิต
แห2งประเทศไทย นําคณะนักประดิษฐ� กฟผ. คว�า 2 เหรียญ
ทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 รางวัล Special Award จากเวที
ประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ� และนวัตกรรม
ในเวทีนานาชาติ “Seoul International Invention Fair 
2017” (SIIF 2017) ระหว2างวันท่ี 30 พฤศจิกายน –         
3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition Hall ศูนย�
นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ�ไทย 
เข�าร2วมประกวดจํานวน 101  ผลงาน จาก 20 หน2วยงาน 
          สําหรับ กฟผ. ได�ส�งผลงานการประดิษฐ�คิดค�นท่ีได�รับรางวัลดีมาก จากการประกวดผลงานท่ีคิดค�นหรือสิ่งประดิษฐ�ท่ี
เป%นประโยชน�แก� กฟผ. ประจําป* 2559 จํานวน 4 ผลงาน เข�าประกวด โดยได�รับรางวัล 5 รางวัล ประกอบด�วย เหรียญทอง 

ป^ที่ 11 ฉบับที่ 24                 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 



จํานวน 2 รางวัล เหรียญเงิน จํานวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 1 รางวัล 
ดังนี้ 

        รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) 2 รางวัล ประกอบด�วย 
       1. เรื่อง อุปกรณ�ปรับสไลด�สายพานลําเลียงถ2านหินอัตโนมัติ 
โดย นายกิตติโรจน� องค�สรณะคม และคณะ จาก ฝ)ายการผลิต
เหมืองแม2เมาะ (อผม.) สายงาน รวช. 

สิ่งประดิษฐ�นี้ ผู�ประดิษฐ�ได�นําแนวคิดการเล�นสเก็ตบอร�ด มา
ดัดแปลงปรับปรุงโครงสร�าง Carrying Idler ให�สามารถเคลื่อนท่ีได� 
โดยมีตัวบังคับให�โครงสร�าง Carrying Idler  เคลื่อนท่ีเบ่ียงไปตาม
แนวของสายพานท่ี  Slide เม่ือเกิดการ Slide  ขอบของสายพานก็จะ

ไปชนกับลูกกลิ้ง แรงกระทําท่ีเกิดจากขอบของสายพานกับลูกกลิ้งจะถูกส�งไปท่ีคานงัด ทําให�เกิดแรงผลักโครงสร�าง Carrying 
Idler ท้ังสองชุด ให�ปรับสายพานกลับเข�าสู�แนวปกติ โดยจุดเด�น คือ สามารถตอบสนองการเบ่ียงเบนออกนอกแนวของ
สายพานลําเลียง (Slide) ได�ทันที โดยอาศัยแรงกระทําของสายพานท่ีเสียสมดุลเอง มาปรับสายพานให�กลับเข�าสู�แนวปกติได�
โดยอัตโนมัติ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ�นี้สามารถแก�ไขปOญหาสายพาน Slide ได�ทันที และมีประสิทธิภาพ โดยไม�ต�องใช�แรงงานคนใน
การแก�ปOญหา เป%นการเพ่ิมความม่ันคงและประสิทธิภาพให�แก�ระบบสายพานลําเลียงถ�านหินลิกไนต�ของเหมืองแม�เมาะ∆  

2. เรื่อง การปรับปรุงสภาพน้ํามันหม�อแปลงไฟฟ1าโดยไม2
ปลดหม�อแปลงออกจากระบบไฟฟ1า โดย นายสาโรจน� มากคง และ
คณะ จาก ฝ)ายบํารุงรักษาไฟฟ1า (อบฟ.) สายงาน รวธ. 
 สิ่งประดิษฐ�นี้  มาจากการแนวคิดของโรงไฟฟSาท่ีไม�ต�อง     
De-Energize หม�อแปลงไฟฟSา เพ่ือทําการ Oil Transformer 
Recondition โดยท่ัวไปนั้น การปรับปรุงสภาพน้ํามันหม�อแปลงไฟฟSา
ใน กฟผ. จะใช�วิธี Off-line Transformer Oil Recondition  ซ่ึง
จําเป%นจะต�องดับไฟและปลดหม�อแปลงออกจากระบบไฟฟSาก�อนทํา
การปรับปรุงสภาพน้ํามัน ซ่ึงวิธีดังกล�าวนั้นจะใช�เวลาประมาณ 2 - 3 วัน ทําให�โรงไฟฟSาเสียโอกาสในการจ�ายกระแสไฟฟSา 
ดังนั้นเพ่ือปรับปรุงสภาพการทํางานให�สอดคล�องและรักษาผลประโยชน�ในการจ�ายกระแสไฟฟSาของทางโรงไฟฟSา จึงได�มีการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ�นี้มาเพ่ือให�เครื่องปรับปรุงสภาพน้ํามันหม�อแปลงไฟฟSาท่ีต�องดับไฟ (Off-line Purifier) สามารถนํามา
ปรับปรุงน้ํามันหม�อแปลงโดยไม�ต�องดับไฟและปลดหม�อแปลงออกจากระบบไฟฟSา ซ่ึงสิ่งประดิษฐ�นี้ช�วยรักษาค�าความพร�อม
จ�ายไฟของโรงไฟฟSา ทําให�โรงไฟฟSาไม�เสียโอกาสในการจ�ายไฟ รวมถึงไม�ต�องสั่งซ้ือเครื่อง ปรับปรุงสภาพน้ํามันแบบไม�ต�อง
ดับไฟจากต�างประเทศมาใช�∆  

รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)  2 รางวัล และ รางวัล Special Award จาก ประเทศอินโดนีเซีย 1 รางวัล 
ประกอบด�วย 

 

 1. เรื่อง ชุดเครื่องมือดึงลากเชือกนําเหนือพ้ืนดิน โดย ดร.ธงชัย ดิษยเดช และคณะ จาก ฝ)ายปฏิบัติการ
ภาคเหนือ (อปน.) สายงาน รวส. ซ่ึงผลงานส่ิงประดิษฐ�นี้ ได�รับรางวัล Special Award จาก ประเทศอินโดนีเซีย อีก
ด�วย 
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สิ่งประดิษฐ�นี้ มาจากการแนวคิดท่ีจะพัฒนาวิธีการปฏิบัติขึง
สายไฟฟSาเพ่ิม โดยไม�ให�ส�งผลกระทบต�อประชาชน ในการปฏิบัติงาน
ขึงสายไฟฟSาเพ่ิมนั้น มีข้ันตอนการดึงลากเชือกนํา ท่ีต�องใช� คน 
รถยนต� หรือ เรือ ดึงลากเชือกเรียดไปตามพ้ืนท่ีใต�แนวสายส�ง ทําให�
พ้ืนท่ีใต�แนวสายส�งได�รับความเสียหาย ทีมผู�ประดิษฐ� จึงได�พัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานดึงลากเชือกนํา ในงานขึงสายไฟฟSาเพ่ิม โดยไม�ให�
ส�งผลกระทบต�อประชาชน และได�ประดิษฐ�คิดค�นเครื่องมือ ท่ีช�วยใน
การดึงลากเชือกนํา เหนือพ้ืนดิน เพ่ือให�ข้ันตอนในการดึงลากเชือก
นํา มีความสะดวก ปลอดภัยในการดึงลากเชือกนํา ข�ามผ�านถนน แม�น้ํา สายไฟฟSาแรงสูง (กฟภ.) ลานไกไฟฟSา และไม�สร�าง
ความเสียหายแก�ทรัพย�สินหรือพ้ืนท่ีของประชาชน และไม�สร�างผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม∆ 

2. เรื่อง Surge Protection for CCTV โดย นายอมร     
ปoยมาพรชัย และคณะ จากฝ)ายระบบส่ือสาร (อรส.) สายงาน 
รวส.  

สิ่งประดิษฐ�นี้  มาจากแนวคิดท่ีจะแก�ไขปOญหาแรงดัน
กระโชก (Surge) ท่ีเกิดข้ึนกับระบบ CCTV Phase 1 ของทุก สฟ.
ท่ัวประเทศท่ีมีผลกระทบทําให�อุปกรณ�กล�อง CCTV และ LAN 
Switch รวมไปถึงอุปกรณ�ขยายสัญญาณระหว�างทางต�างๆ ได�รับ
ความเสียหายจํานวนมาก ขาดเสถียรภาพ และไม�ครอบคลุมเง่ือนไข

การรับประกันของทางบริษัทคู�สัญญา ทําให� กฟผ. เสียค�าใช�จ�ายให�การซ�อมอุปกรณ�ท้ังหมดเอง ทางผู�ประดิษฐ�จึงประดิษฐ�
คิดค�นอุปกรณ� Surge Protection สําหรับปSองกันไม�ให�อุปกรณ�ในระบบ CCTV ได�รับความเสียหาย โดยต�องติดต้ังใช�งานได�
จริงกับระบบ CCTV ท่ัวประเทศ ทําให�ระบบ CCTV มีเสถียรภาพและม่ันคง โดยคาดว�าจะสามารถยืดอายุการใช�งานของ
อุปกรณ�ได� รวมถึงช�วยลดเวลาและค�าใช�จ�ายในการบํารุงรักษาระบบ CCTV∆ 
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จัดทําโดย   ฝ)ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท� 0 2436 4940  โทรสาร  0 2436 4990   http://research.egat.co.th/ 


