
นายภัทรพงศ์ เทพา (ชผน.) และ ดร.จิราพร ศิริค า (จจพ.) พร้จมคณะนักประดิษฐ์ กฟผ. 

 

 

 

 

 
 

นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย (ชผน.) และ ดร.จิราพร ศิริค า ผู้จ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย
และพัฒนา (จจพ.) พร้จมคณะนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “46th International Exhibition of Inventions of Geneva” ระหว่างวันที่ 11 - 15 
เมษายน 2561 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ด าเนินการ 
น านักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน 97 ผลงาน กฟผ. ได้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัลดีเลิศ 3 ผลงาน 
จากเวทกีารประกวดผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจ าปี 2560 โดยไดร้ับรางวัลเหรียญทอง 2 
รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล และรางวัลพิเศษจากประเทศจีน 1 รางวัล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รางวัลเหรียญทจง และรางวัลพิเศษจากประเทศจีน 

การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการท า PSS Tuning แบบ Frequency 
Injection จาก ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า (จบฟ.)  

วัตถุประสงค์ ขจงการคิ ดค้ น  เ พ่ื อ พัฒนาวิ ธี ก า รหา 
Parameter ของ Power System Stabilizer (PSS) ที่เหมาะสม เพ่ือ
แก้ปัญหาเหตุการณ์ Power Oscillation ของระบบไฟฟ้าที่พบ
บ่อยครั้งในบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา Blackout 
โดยคิดค้นวิธีการหาค่า PSS Parameter ด้วยเทคนิค Frequency 
Injection ให้กับอุปกรณ์ AVR ท าให้สามารถช่วยลดการเกิด Power 
Oscillation ได้  ส่ งผลให้ ระบบไฟฟ้ามีความแข็งแกร่ ง  และมี
เ สถี ย รภาพที่ ดี  อีกทั้ ง ยั ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ให้ กั บผู้ ปฏิบั ติ ง าน 
ลดการพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้อีกด้วย 

ชผน. น าทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 4 รางวัล 
จากเวที 46th International Exhibition of Inventions of Geneva  

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2                 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 

ชผน. และ จจพ. พร้จมนักประดษิฐ์ จบฟ. 



 
รางวัลเหรียญทจง 

หุ่นยนต์ท าความสะจาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (จปต.)  
วัตถุประสงค์ขจงการคิดค้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความสกปรกบนพ้ืนผิวลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าในลานไก อันเกิดจากฝุ่น 

ไอเกลือ หรือมลภาวะทางอากาศอ่ืนๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ามีสภาพความเป็นฉนวนลดลง 
น ามาซึ่งการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า และอาจท าให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ จึงได้พัฒนา
และออกแบบหุ่นยนต์ส าหรับท าความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ (โดยไม่ดับไฟ) ใน
ลักษณะชุดแขนกลที่มีความโค้งเหมาะสมกับรูปร่างลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ประกอบเข้ากับ Hot Stick และจับยึดกับโครงสร้าง
เหล็กรองรับ Main Bus Support ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ได้ตลอดความยาวของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า โดยสั่งการผ่าน
การควบคุมระยะไกล (Remote Control) เพ่ือให้การท าความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัย แก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าดับ เสริมสร้างความมั่นคงในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมใน 
งานบ ารุงรักษาของ กฟผ. 

รางวัลเหรียญทจงแดง 

โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดต าแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่งเพื่จการประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมก าลังไฟฟ้า 
จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันจจกเฉียงเหนืจ (จปจ.) และฝ่ายบ ารุงรักษาระบบส่ง (จษส.) 

วัตถุประสงค์ขจงการคิดค้น เพ่ือพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดต าแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่ง 
(LLS2Line) ส าหรับค้นหาข้อมูลฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่งเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบควบคุมก าลังไฟฟ้า โดยบูรณาการข้อมูล
จากระบบ EGAT SCADA ระบบตรวจจับฟ้าผ่า VAISALA ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใน กฟผ. เว็ปไซต์ Google Map 
และ LINE Application เพ่ือท าการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลให้แก่ผู้ควบคุมระบบฯ และส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติส าหรับ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ระยะเวลาในการตรวจสอบลดลง ลดการสูญเสียรายได้จากการหยุดจ่าย
กระแสไฟฟ้า เพ่ิมความมั่นคงให้ระบบส่งก าลังไฟฟ้า และยังสามารถน าไปขยายผลใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วย ∆ 
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ชผน. และ จจพ. พร้จมนักประดษิฐ์ จปต.  
 

ชผน. และ จจพ. พร้จมนักประดษิฐ์ จปจ. และ จษส. 
 

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


