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,yแบบเสนอผลงาน (RID INNOVATION 2013)
(สำหรับนวัตกรรมที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์กรมชลประทำน และ นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร )
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ส่งผลงำน (โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง )
 ประเภทบุคคล
ชื่อ-นำมสกุล..................................................................................................
ตำแหน่ง........................................................................................................
สังกัด ส่วน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน..............................................................................
สำนัก/กอง....................................................................................................
 ประเภททีมงาน
ประกอบด้วยสมำชิกทีมงำน ดังนี้
1. . ชื่อ-นำมสกุล จ.ส.อ.ปรีชำ แก้ววัน
ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยช่ำงกล
สังกัด ส่วน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน ฝ่ำยวิศวกรรม โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
สำนัก/กอง สำนักชลประทำนที่ 10
2. ชื่อ-นำมสกุล นำยอำมำตย์ คำสุนทร
ตำแหน่ง ช่ำงฝีมือโรงงำน ช 1
สังกัด ส่วน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน ฝ่ำยช่ำงกล โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
สำนัก/กอง สำนักชลประทำนที่ 10
3. ชื่อ-นำมสกุล นำยคงศักดิ์ บัวศิริ
ตำแหน่ง พนักงำนงำนชลประทำน บ 2
สังกัด ส่วน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน ฝ่ำยช่ำงกล โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
สำนัก/กอง สำนักชลประทำนที่ 10
4. ชื่อ-นำมสกุล นำยเช้ำ ขำวงษ์
ตำแหน่ง ช่ำงฝีมือสนำม ช 3
สังกัด ส่วน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน ฝ่ำยช่ำงกล โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
สำนัก/กอง สำนักชลประทำนที่ 10
5. ชื่อ-นำมสกุล นำยนุกูล คุ้มภัย
ตำแหน่ง พนักงำนชลประทำน บ 2
สังกัด ส่วน/ฝ่ำย/กลุ่มงำน ฝ่ำยช่ำงกล โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
สำนัก/กอง สำนักชลประทำนที่ 10
2. ลักษณะผลงาน (โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง)
2.1. หัวข้อผลงำนเข้ำร่วมประกวด มีดังนี้
 1. นวัตกรรมที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์กรมชลประทำน
 2. นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร
 3. นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
โดยผลงำนดังกล่ำวเป็นผลงำนที่มีกำรสร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนของกรมชลประทำน
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-23. รายละเอียดผลงาน
3.1 ชื่อผลงาน (ที่สื่อความหมายตรงกับผลงาน)
- กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้ำ
3.2 ลักษณะของผลงาน
 1. สร้ำงขึ้นมำใหม่ ไม่เคยมีมำก่อน

2. พัฒนำต่อยอด  เป็นผลงำน วิธีกำร กระบวนกำรที่มีอยู่แล้ว
แต่ปรับปรุงหรือพัฒนำบำงส่วนและได้ผลดี
 เป็นผลงำน วิธีกำร กระบวนกำรที่มีอยู่แล้ว
แต่ปรับปรุงหรือพัฒนำและได้ผลดี
ชื่อผลงำนเดิม…………………………………………………………………………............
ชื่อเจ้ำของผลงำนเดิม
.................................................................
3.3 วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาผลงาน (โปรดระบุวัตถุป ระสงค์ เป้าหมายในแต่ล ะระดับ
ระดับใดไม่มี ไม่จาเป็นต้องระบุระดับนั้น)
วัตถุประสงค์ คือ
1. สร้ำงกังหันน้ำขนำดเล็กผลิตกระแสไฟฟ้ำ จำกพลังงำนน้ำไหลและนำกระแสไฟฟ้ำที่ได้มำใช้
ให้เกิดประโยชน์
2. ได้กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้ำ มีลักษณะทุ่นลอยน้ำ สำมำรถนำไปใช้งำนได้จริง
3. เลือกสถำนที่ตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยกังหันแบบแกนแนวนอนตำมสถำนที่น้ำไหล เพียงพอที่
กังหันน้ำจำกกำรศึกษำสำมำรถหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำก็สำมำรถติดตั้งได้
วัตถุประสงค์และระดับของเป้าหมาย
 1. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะกำรปฏิบัติงำนระดับบุคคล
 2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะกำรปฏิบัติงำนระดับกลุ่ม/สำนัก/กอง
 3. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนระดับกรมหรือพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
3.4 ปัญหา และสาเหตุที่ทาให้เกิดการพัฒนาผลงาน และ/หรือหลักการและเหตุผล แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ใน
กำรพัฒนำผลงำน
ปัญหำ และสำเหตุที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำผลงำน
- เพื่อให้โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค สำมำรถประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำจำกค่ำไฟฟ้ำที่เคย
เสียไม่มำกก็น้อย
หลักกำรและเหตุผล แนวคิด ทฤษฎี
- เป็นกังหันน้ำแบบแกนแนวนอนที่อำศัยแรงจำกกำรไหลของน้ำทำให้เกิดกำรหมุนโดยน้ำจะไหล
ผ่ำนเข้ำทำงด้ำนล่ำงของตัวกังหัน ชนกับใบพัดและผลักใบพัดให้หมุนไปใบต่อใบจึงทำให้เกิด
กำรหมุนกังหันน้ำชนิดน้ำเป็นกังหันที่ออกแบบสร้ำงใช้งำนง่ำย ขนย้ำยสะดวก ระบบไม่ซับซ้อน
กำรซ่อมบำรุงรักษำได้ง่ำย จึงเหมำะกับกำรพัฒนำใช้กับพื้นที่ห่ำงไกล
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-33.5 ขั้นตอนการจัดทาผลงาน (โปรดระบุให้เข้าใจพอสังเขป ตามลาดับขั้นตอนก่อนหลัง)
1. ใช้เจนเนอเรเตอร์หรือไดชำร์ตรถยนต์ขนำดเล็ก 120A เป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ำ
ไหล และเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ ขนำด 120 A
2. ใช้อินเวอร์เตอร์ ขนำด 400 วัตต์ แปลงกระแสไฟฟ้ำกระแสตรง 12 โวลล์ ซึ่งเก็บประจุไว้ใน
แบตเตอร์รี่แปลงเป็นกระแสสลับ 220 โวลล์ นำมำใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
3. ทุ่นลอยน้ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 45 ซม. ยำว 100 ซม. มีจำนวน 4 ทุ่น
4. ชุดกังหันน้ำแบบแกนแนวนอน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในกำรออกแบบกังหัน คือ ลักษณะและขนำดของ
ใบพัดของกังหันรวมถึงจำนวนใบกังหัน ซึ่งในกำรออกแบบต้องใช้ ควำมรู้ ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ คือ ต้อง
มีค่ำใช้สำหรับกำรทดลองมี เส้นผ่ำศูนย์กลำงกังหัน 144 ซม. ขนำดของใบกังหันแบบโค้ง 20 x 50 ซม.
จำนวนใบกังหัน 16 ใบ
โดยนำกังหันน้ำไปลอยในคลองชลประทำนของโครงกำรส่งน้ำฯ และทำกำรวัดควำมเร็วรอบควำมต่ำง
ศักย์และกระแสไฟฟ้ำ กังหันน้ำที่เปลี่ยนพลังงำนจลน์เป็นพลังงำนกลเพื่อขับเคลื่อ นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ำออกมำ
5. ชุดโครงสร้ำง
ใช้สำหรับเป็นฐำนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของเครื่องทดสอบจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำมู่เลย์สำยพำน,
อลูมิเนียมฉำกขนำด 1” x 1”, อลูมิเนียมแผ่นแบบขนำด 1”, เพลำเหล็ก Øขนำด 1”, เหล็กฉำก ขนำด 1 ½” x 1
½”, เหล็กแผ่นบำง ขนำด 30x 180 ซม. และหน้ำแปลยึดโครงกังหัน Ø 12” เจำะรู 36 รู
นำอุปกรณ์ทั้งหมดประกอบเข้ำด้วยกัน ดังรำยละเอียดภำพที่เห็นในรูป
3.6 การออกแบบพัฒนาผลงานสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของบุคคล/กลุ่ม/สำนัก/กอง
/กรมอย่างไรโปรดระบุ
- เพื่อศึกษำกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ำ ในโครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค แล้ว
นำมำใช้กับระบบแสงสว่ำง บริเวณ ปตร. ช่องแค และอำคำรสถำนที่บริเวณใกล้เคียง
- เพื่อเอำพลังงำนจำกกำรไหลของน้ำมำใช้งำนได้โดยตรง น้ำก็ยังคงไหลไปตำมลำน้ำเหมือนเดิมต้นไม้
พืช และสัตว์ก็ยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกน้ำได้ และไม่เป็นกำรทำลำยระบบนิเวศน์
3.7 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน (โปรดอธิบายแนวทางการแสวงหาองค์ความรู้หรือบูรณาการการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ หรือปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อพัฒนาผลงาน)
1. ได้ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนเครื่องจักรกลจำกตำรำกำรประเมินสมรรถนะของกังหันน้ำขนำดเล็กแบบหลุก
ต่ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ ของนำยอัศวิน ปศุศฤทธำกร
2. กำรออกแบบและพัฒนำกังหันน้ำขนำดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ของ นำยทวีศักดิ์ มหำวรรณ์ และ
นำยนพฤทธิ์ เนตรสว่ำง
3. ได้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรไหลของกระแสน้ำ จำกเพื่อนร่วมงำนที่โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
3.8 ความสาเร็จของการพัฒนาผลงาน
 1. กำรพัฒนำผลงำนดำเนินกำรเสร็จสิ้น
 2. กำรพัฒนำผลงำนดำเนินกำรเสร็จสิ้น มีกำรเผยแพร่
 3. กำรพัฒนำผลงำนดำเนินกำรเสร็จสิ้น มีกำรเผยแพร่และนำผลงำนไปใช้ในหน่วยงำน/บุคคลอื่น
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-4*** หำกมีกำรเผยแพร่และนำผลงำนไปใช้ในหน่วยงำนโปรดระบุหลักฐำนกำรเผยแพร่ให้เห็นเป็นรูปธรรม
กำรพัฒนำผลงำนดำเนินกำรเสร็จสิ้น มีกำรเผยแพร่และนำผลงำนไปใช้ในหน่วยงำนของโครงกำรส่งน้ำ
และบำรุงรักษำได้จริง
3.9 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
 1. กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
 2. กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
 3. กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำได้ตรงตำมวัตถุประสงค์เกิดควำมคำดหวัง /เกิดประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง
3.10 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนาผลงาน (โปรดอธิบายหรือระบุทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างผลงานและ
งบประมาณ)
1. คน
2. งบประมำณ (เงิน) 30,000.- บำท/1 ชุด
3. เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์
4. ระบบกำรจัดกำร
5. ชุดโครงสร้ำง
6. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
7. ชุดมู่เลย์สำยพำนทดกำลัง
8. ชุดแปลงกระแสไฟฟ้ำตรงเป็นกระแสสลับ
9. ชุดวงจรแบตเตอร์รี่
3.11 ข้อเสนอแนะในการนาผลงานไปใช้ป ระโยชน์หรือต่อยอดพัฒนาต่อไป
นำไปใช้เผยแพร่ให้กับโครงกำรฯ อื่น ๆ เพื่อพัฒนำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ จำก
ผลสรุปที่ได้กล่ำวในหัวข้อผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำพบปัญหำที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหำที่ควรนำไปพัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้ เพื่อให้มีสมรรถนะกำรทำงำน และคุณภำพในกำรใช้งำนที่ดี และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ดังกล่ำวต่อ
ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกลที่มีศักยภำพในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกกังหันน้ำขนำดเล็กได้
3.12 หลักฐานผลงานจริง (เอกสารรูปเล่ม, CD, ภาพถ่าย, วิดีโอ ฯลฯ) พร้อมแนบกับแบบนาเสนอผลงาน
1) เอกสำรประกอบ จำนวน 3 ชุด
2) ภำพถ่ำย และวิดีโอ
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-5สาหรับผู้เสนอผลงานลงนาม
ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวเป็นของข้ำพเจ้ำ/ทีมงำน จริง
ลงชื่อ.......................................................................
(นำยเจตจิตร โพธิ์ปลั่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำช่องแค
ลงวันที่............................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(จ.ส.อ.ปรีชำ แก้ววัน)
ตำแหน่ง นำยช่ำงเครื่องกลชำนำญงำน
ลงวันที่............................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(นำยอำมำตย์ คำสุนทร))
ตำแหน่ง
ช่ำงฝีมือโรงงำน ช 1
ลงวันที่............................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(นำยคงศักดิ์ บัวศิริ)
ตำแหน่ง
พนักงำนชลประทำน บ 2
ลงวันที่............................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(นำยเช้ำ ขำวงษ์)
ตำแหน่ง
ช่ำงฝีมือสนำม ช 3
ลงวันที่............................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(นำยนุกูล คุ้มภัย)
ตำแหน่ง พนักงำนชลประทำน บ 2
ลงวันที่............................................................
(หมายเหตุ กรณีเป็นผลงำนของทีมงำนให้ลงชื่อและตำแหน่งของทีมงำนทุกคน)
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- 7สาหรับผู้บังคับบัญชาระดับสานัก/กอง ลงนาม
ผู้บังคับบัญชำระดับสำนัก/กองได้พิจำรณำคัดเลือกผลงำนบุคคล/ทีมงำนนี้เพื่อเสนอเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น
บุคคลหรือทีมงำนที่มีผลงำนที่สร้ำงสรรค์และเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในระดับกรมฯ โดยมีคุณสมบัติของผลงำน ดังนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง)
ผลงำนสร้ำงสรรค์หรือผลงำนที่เป็นนวัตกรรม หมำยถึง ผลงำนที่คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ หรือผลงำนที่ผลิตขึ้น
ใหม่ที่ยังไม่มีผใู้ ดเคยทำมำก่อนในกรมชลประทำน
 1. ผลงำนดั งกล่ำ วเป็ นที่ ย อมรับ จำกผู้บั ง คับ บัญ ชำว่ ำเป็ นแบบอย่ำ งที่ ดี แ ละมี ก ำรนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริงแล้ว
 2. เป็นผลงำนที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมชลประทำน
 3. เป็นผลงำนที่เห็นประจักษ์ มีหลักฐำนอ้ำงอิงกำรดำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้
 4. กรณีเป็นผลงำนเดิมที่เคยได้รับรำงวัลมำแล้ว ได้มีผลงำนต่อยอดที่แสดงให้เห็นพัฒนำกำรของ
เนื้องำนที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนที่เพิ่มขึ้นจำกเดิมอย่ำง
เห็ นได้ชั ดเจน เช่ น มี นวั ตกรรมใหม่ กำรลดควำมสู ญเปล่ำ กำรเพิ่ม ประสิ ทธิภำพ และ
คุณภำพในกำรปฏิบัติงำน
เงื่อนไข : ผลงานสร้างสรรค์ที่มีที่มาจากการทาวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ จะต้องเป็นเรื่องที่นามาใช้ในหน่วยงาน
แล้ว และเห็นผลของการดาเนินงานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

ลงชื่อ..........................................................
(...................................................................)
ลงวันที่............/................/................
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โครงการส่งน้าและบารุงรักษาช่องแค
สานักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กังหันน้าผลิตกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ติดตั้ง
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ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ประตูระบายน้าช่องแค
( ขนาด 5 – 6.00 เมตร )
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ติดตั้งกังหันน้า บริเวณ ด้านท้าย ปตร.ช่องแค
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ติดตั้งพร้อมใช้งาน

