
 

 

 
 

 
 

อจพ. ผลักดันผลงานสิง่ประดิษฐ� กฟผ. คว�ารางวัลจาก 
เวทีนานาชาติ 2 เวที 

คณะนักประดิษฐ� กฟผ. ร"วมงานแถลงความสําเร็จ “การนําผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ�ไทยร"วมประกวดและจัด
แสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ 2 เวที ได�แก" เวที “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) 
ระหว"างวันท่ี 30 พฤศจิกายน –3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเวที "2017 Kaohsiung 
International Invention and Design EXPO" (KIDE 2017) ระหว"างวันท่ี 8-10 ธันวาคม 2560 ณ เมืองเกาสง 
ไต�หวัน โดยการประกวดท่ีเกาหลี กฟผ. ได�รับรางวัลถึง 5 รางวัล จาก  4 ผลงาน ส"วนท่ีไต�หวันได�รับรางวัล 10 รางวัล 
จาก 7 ผลงาน ซ่ึงงานแถลงข"าวจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห"งชาติ (วช.) เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560      
ณ ห�องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต� ช้ัน 2 อาคาร วช.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห"งชาติ โดยมี ศาสตราจารย� 
นายแพทย�สิริฤกษ� ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห"งชาติ (วช.) เป̂นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ศาสตราจารย	 นายแพทย	สิริฤกษ	 ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ เป"ดเผยว�า สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) ได)ส�งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ	ไทยในการนํา ผลงานท่ีมีคุณภาพและมี
ศักยภาพเข)าร�วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซ่ึงในช�วงท่ีผ�านมา วช.ได)นํานักวิจัยและ       
นักประดิษฐ	ไทยไปคว)ารางวัลเกียรติยศจากหลายประเทศหลายเวทีและล�าสุดได)ไปสร)างชื่อเสียงใน 2 ประเทศ ได)แก� 
สาธารณรัฐเกาหลี และไต)หวัน ดังนี้ 

ป_ที่ 11 ฉบับที่ 25                 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 



1. งาน  “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ระหว"างวันท่ี 30 พฤศจิกายน –        
3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition Hall ศูนย�นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผลงานเข)าร�วมประกวดและจัดแสดงในงานมากกว�า  600 ผลงาน จาก 33 ประเทศ 

ผลปรากฏว�า ผลงานของนักประดิษฐ	 กฟผ. สามารถคว)ารางวัลมารวม 5 รางวัล จาก 4 ผลงาน โดยได)รับรางวัล
เหรียญทอง จํานวน 2 ผลงาน ได)แก� เรื่อง อุปกรณ�ปรับสไลด�สายพานลําเลียงถ"านหินอัตโนมัติ โดย ฝAายการผลิตเหมือง 
แม�เมาะ (อผม.) สายงาน รวช.   และ เรื่อง การปรับปรุงสภาพน้ํามันหม�อแปลงไฟฟhาโดยไม"ปลดหม�อแปลงออกจากระบบ
ไฟฟhา โดย ฝAายบํารุงรักษาไฟฟBา (อบฟ.) สายงาน รวธ. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 2 ผลงาน ได)แก� เรื่อง ชุดเครื่องมือดึงลาก
เชือกนําเหนือพ้ืนดิน โดยฝAายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) สายงาน รวส. ซ่ึงผลงานสิ่งประดิษฐ	นี้ ได)รับรางวัล Special 
Award จาก ประเทศอินโดนีเซีย อีกจํานวน 1 รางวัล และ เรื่อง Surge Protection for CCTV โดย ฝAายระบบสื่อสาร 
(อรส.) สายงาน รวส.  

 

2. งาน “2017 Kaohsiung International Invention & Design EXPO” (KIDE 2017) ระหว"างวันท่ี 8-10 
ธันวาคม 2560 ณ เมืองเกาสง ไต�หวัน โดยมีผลงานเข)าร�วมประกวดและจัดแสดงในงานมากกว�า 500 ผลงานจาก 20 
ประเทศ ซ่ึง วช. ได)นําผลงานฯ เข)าร�วมประกวด จํานวน 12 ผลงาน จาก 2 หน�วยงาน ประกอบด)วย กฟผ. และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ผลปรากฏว�า ผลงานของนักประดิษฐ	 กฟผ. สามารถคว)ารางวัลมารวม 10 รางวัล จาก 7 ผลงาน ดังนี้ 

รางวัลเหรียญทอง จํานวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ จํานวน 1 รางวัล 

1. เรื่อง Smart operation โดย นายชวลิต กันคํา และคณะ สังกัด อขศ. อขว. สายงาน รวฟ. 

  Smart Power Plant Application เปXนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนใน
ระบบปฏิบัติการ Android และ IOS เพ่ือติดตามการทํางาน แสดงข)อมูลและ
แจ)ง เตือนหากเกิดความผิดพลาดในระบบของโรงไฟฟBาพลังงานน้ํ าแก� 
ผู)ปฏิบัติงาน กฟผ. ได)อย�างรวดเร็ว ส�งผลผู)ปฏิบัติงานสามารถทํางานได)อย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเพ่ิมค�าความพร)อมจ�าย ซ่ึงแสดงเปXนมูลค�าได)กว�า 6 
ล)านบาทต�อป_ 

2. เรื่อง กรองธรรมชาติ โดย นายสุชิน สุวรรณโฆษิต และคณะ สังกัด อรก. สายงาน รวฟ.  

 กรองธรรมชาติ เปXนอุปกรณ	ท่ีออกแบบมาเพ่ือกรองคราบไขมันใน
ครัวเรือน จากการประกอบอาหารและล)างทําความสะอาดภาชนะ ซ่ึงเปXนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําให)เกิดป̀ญหาในระบบระบายน้ํา และส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล)อมได) โดย
ใช)ต)นธูปฤาษี ซ่ึงเปXนวัสดุท)องถ่ินธรรมชาติรอบโรงไฟฟBาบางปะกงและราคาถูก
มาก โดยผลงานส่ิงประดิษฐ�นี้ ได�รับรางวัลพิเศษจากประเทศอินโดนี เซีย 
(Indonesian Invention and Innovation Promotion Association) ด�วย 
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รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ จํานวน 1 รางวัล 
1. เรื่อง Corrosion Product Sampler - CP3  โดย นายสาธิต ผ"องแผ�ว และคณะ สังกัด อคม. สายงาน รวธ.  
 Corrosion Product Sampler - CP3 เปXนเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับ
การเก็บค�า Corrosion Product ซ่ึงเปXนค�าท่ีแสดงถึงการกัดกร�อนของอุปกรณ	
ภายในระบบหม)อไอน้ํา โดย CP3 ได)ออกแบบให)สามารถเก็บค�าได) 4 ตัวอย�าง
พร)อมกัน โดยใช)วิธี “Integrated Sampling Method” หรือ วิธีท่ีเก็บค�าจากน้ํา
ท่ีทราบปริมาตรผ�านตัวกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร เพ่ือกรองอนุภาคท่ีไม�
ละลายน้ํา ด)วยอัตราการไหลของคงท่ี ส�งผลให)เพ่ิมความแม�นยําในการวัด และ
ลดเวลาการทํางานอย�างมาก โดยผลงานส่ิงประดิษฐ�นี้ได�รับรางวัลพิเศษจากประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian 
Invention and Innovation Promotion Association) 
 

2. เรื่อง วิธีการเปล่ียนลูกถ�วย Tension แถวเดี่ยวแตก โดยไม"ดับกระแสไฟฟhา โดย ดร.ธงชัย ดิษยเดช และคณะ สังกัด 
อปน. สายงาน รวส. 
 ในการบํารุงรักษาสายส�งแรงสูง จะต)องมีการเปลี่ยนลูกถ)วย Tension 

แถวเด่ียวเม่ือลูกถ)วยเกิดความเสียหาย โดยเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนนี้ เพ่ือปรับปรุง

วิธีการเปลี่ยนลูกถ)วยโดยไม�ต)องดับกระแสไฟฟBา ส�งผลให)สามารถลดเวลาทํางาน

ได)อย�างมาก อีกท้ังยังเพ่ิมความปลอดภัยให)กับผู)ปฏิบัติงานได)อีกด)วย 

 
3. เรื่อง รถดูดตะกอนใต�น้ํา โดย นายย่ิงศักดิ์ กําลังใบ และคณะ สังกัด อบฟ. สายงาน รวธ.  
 รถดูดตะกอนใต)น้ํา เปXนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบและทํา
ความสะอาดตะกอนในถังบรรจุในเวลาเดียวกัน แทนการใช)นักประดาน้ํา ส�งผลให)
สามารถลดค�าใช)จ�ายจากการสํารวจและการทําความสะอาดได)กว�า 138,000 
บาทต�อป_ รวมถึงเปXนการเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางานด)วย 
 

รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษจากผู�จัดงาน 
จํานวน 1 รางวัล 
1. เรื่อง เครื่องมือช"วยงานประกอบแขวนสายตัวนํา โดย นายภาณุพงศ�   
ต"วนภูษา สังกัด อปก. สายงาน รวส. 

 เครื่องมือช�วยงานประกอบแขวนสายตัวนํา ประกอบไปด)วย คานแขวน
สายตัวนํา และบันไดแสนกล ซ่ึงสามารถกางออกเปXนนั่งร)านลอยฟBาสําหรับยืน
หรือนั่งทํางานได)อย�างปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยเครื่องมือนี้ ช�วยให)
ผู)ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถประกอบแขวนสายตัวนําได)อย�างสะดวกและ
ปลอดภัยข้ึน อุปกรณ	นี้ใช)แทนกระบวนการเดิมท่ีช�างสายต)องนั่งทํางานบน
สายตัวนํา 
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2. เรื่อง ระบบสเปรย�น้ําลดฝุuนสนิมโรงไฟฟhาพลังความร�อนพระนครใต� โดย นายทรงพล ปอประสิทธิ์ และคณะ สังกัด 
อรต. อบค. สายงาน รวฟ.  

 ระบบสเปรย	น้ําลดฝุAนสนิม เปXนระบบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือดักจับฝุAนสนิมท่ี
ตกค)างในระบบก�อนปล�อยออกจากโรงไฟฟBาพลังความร)อนพระนครใต) โดยใช)
วิธีการเปAาลมจาก FD-FAN ไล�ฝุAนสนิมไปยังระบบสเปรย	น้ํา ส�งผลให)ฝุAนสนิมถูก
ดักจับได)อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดผลกระทบต�อชุมชนโดยรอบ โดยผลงาน
สิ่งประดิษฐ	นี้ได)รับรางวัล The Top of Machines and Equipment 
(รางวัลพิเศษจากผู�จัดงาน)∆ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

การเข)าร�วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ	ในเวทีนานาชาติ นอกจากได)แสดงผลงานวิจัยและ

ผลงานประดิษฐ	อันเปXนความคิดสร)างสรรค	ของนักประดิษฐ	 กฟผ. ให)ประจักษ	ต�อชาวโลกแล)ว ยังเปXนโอกาสดีท่ีนักประดิษฐ	 

กฟผ.ได)แลกเปลี่ยนประสบการณ	กับนักประดิษฐ	จากนานาประเทศอีกด)วย∆ 

 
 

 
จัดทําโดย   ฝuายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

โทรศัพท� 0 2436 4940  โทรสาร  0 2436 4990   http://research.egat.co.th/ 
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