Hot End V-String Yoke
มูลเหตุจูงใจ
การปฏิบตั ิงานเปลียนลูกถ้วย 230 เควี V – STRING สายส่ ง 230 เควี บ้านโป่ ง 2 - นครชัยศรี วงจร 1,2 ทั,งด้านทีมี Arcing Horn 1 ชุด
พวงลูกถ้วยจํานวน 14 ลูก ด้านไม่มี Arcing Horn 1 ชุดพวงลูกถ้วยจํานวน 16 ลูก ใช้เวลารวม 147 นาที ใน 1 วัน จะปฏิบตั ิงานได้แค่ 2 พวงลูก
ถ้วย ( ต่างต้นกัน ) แต่หากมีลูกถ้วยเสี ยหลายชุดพวงลูกถ้วยการเปลียนจะใช้เวลามากตาม เพือเป็ นการลดเวลาในการทํางานลงจําเป็ นต้องคิดหา
วิธีการทํางานให้ใช้เวลาน้อยทีสุด หรื อต้องเพิมงานในแต่ละวันให้มากขึ,น เพราะหากการปฏิบตั ิงานเป็ นช่วงฤดูฝนต้องปฏิบตั ิงานบนเสาให้ใช้
เวลาน้อยทีสุดเท่าทีจะทําได้ การติดตั,งอุปกรณ์ทีปลาย Arm ของเสา Lineman ก็ตอ้ งนอนลงมาปฏิบตั ิงานทําให้เกิดการอ่อนล้าและหน้าท้องถูก
กดทับ ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดการบาดเจ็บจากการถูกกดทับได้ จึงได้คิดหาทางโดยการประดิษฐ์เครื องมือช่วยในการปฏิบตั ิงาน

วิธีการดําเนินงาน
การประดิษฐ์เครื องมือมีทีมาจากตะขอหิ,วถังนํ,าทีนํามาเป็ นต้นแบบการออกแบบเครื องมือ โดยนําไปคล้องเข้ากับ Socket Clevis ของ
ชุดพวงลูกถ้วย

นํารู ปแบบมาออกแบบเครื องมือโดยการออกแบบชิ,นส่วนต่างๆ ทีเป็ นส่วนประกอบของเครื องมือทั,งคานรับแรง และส่วน

คล้องเข้ากับ Socket Clevis โดยวัดจากขนาด Socket Clevis จนได้เครื องมือทีชือ “ Hot End V-String Yoke ”
หลังจากได้เครื องมือแล้วนําไปทดสอบการรับแรงทีแรงดึง 2,500 kg. โดยตามมาตรฐาน JIS ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่าของนํ,าหนักที
รองรับ นําเครื องมือไปปฏิบตั ิงานเปลียนลูกถ้วยทีเสาส่งจริ งในการปฏิบตั ิงานจริ ง ทําการบันทึกเวลาในการปฏิบตั ิงานทั,งขบวนการได้ 109
นาที ( หลังจากทดลองเครื องมือและปรับปรุ งข้อบกพร่ องเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว )

เปรียบเทียบกับวิธีเดิมทีเ, คยใช้ งาน
วิธีการปฏิบัตงิ านแบบเดิม

วิธีการปฏิบัตงิ านแบบใหม่

1. ใช้ อุปกรณ์ จาํ นวน 12 ชิ9น

1. ใช้ อุปกรณ์ จาํ นวน 7 ชิ9น

2. ติดตั9งซํ9าซ้ อน 4 ขั9นตอน

2. ติดตั9งได้ ในครั9งเดียว

3. แยกชิ9นติดตั9ง

3. ประกอบเป็ นชุดเดียวกัน

4. นอนติดตั9ง

4. นั,งติดตั9ง

5. ปฏิบัตงิ านถึง 13 ขั9นตอน

5. ปฏิบัตงิ านรวม 5 ขั9นตอน

การจดสิ ทธิบัตร
อยูใ่ นช่วงดําเนินการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเห็นชอบ

รางวัลที,เคยได้ รับ
รางวัล “ Silver Prize ” งาน QCC สายงานระบบส่ งปี 2555
รางวัล “ Golden Prize ” งาน QCC กฟผ.ปี 2555
รางวัล “ Golden Award Thailand Quality Prize 2013 ” สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี,ปุ่น
รางวัล “ Best Practice ” วิธีการทํางานทีเ, ป็ นเลิศด้ านสายส่ งไฟฟ้าแรงสู ง ปี 2556
ประกวดสิ,งประดิษฐ์ ทเี, ป็ นประโยชน์ กฟผ. ปี 2556 ได้ รับ “ รางวัลดีเยีย, ม ”
รางวัล “ Golden Award ” งานประกวดสิ,งประดิษฐ์ Seoul International Invention Fair 2014

ประโยชน์ ที, กฟผ. ได้ รับ
ลดเวลาในการปฏิบตั ิงานเปลียนลูกถ้วย V-String สายส่ง 230 เควี บ้านโป่ ง 2 - นครชัยศรี ลง 38 นาที ต่อชุดพวงลูกถ้วยหรื อคิด
เป็ น 25.85 % ทําให้ระบบมันคงขึ,น
เพิมงานในแต่ละวันจากเดิมทีปฏิบตั ิงานได้เพียงวันละ 2 พวงลูกถ้วย เป็ นสามารถปฏิบตั ิงานได้วนั ละ 3 พวงลูกถ้วย
ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานได้ถึง 33.33 % โดยคิดค่าใช้จ่ายรวมจากค่าเบี,ยเลี,ยง ค่านํ,ามัน จากจํานวนผูป้ ฏิบตั ิงานจํานวน 9
คน ต่อต้น ต่อวัน
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื,อเครื องมือจากต่างประเทศ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื,อเครื องมือจากต่างประเทศ
เป็ นเงิน 60,000 บาท ต่อ ชิ,น รวม 5 ฝ่ ายปฏิบตั ิการ และศูนย์ฝึกอบรม รวมเป็ นเงิน 360,000 บาท
ลดความเสี ยงต่อการเกิดปั ญหาไฟดับจากลูกถ้วยเสี ยความเป็ นฉนวน
ลดค่าใช้จ่ายจากค่าปรับจากโรงงานอุตสาหกรรมกรณี ปัญหาไฟดับ

เพราะต้องจ่ายไฟให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

สมุทรสาครกว่า 200 โรง

การขยายผล
1.นําไปขยายผลในการเปลียนลูกถ้วยด้านทีมี Arcing Horn ทีไม่สามารถเปลียนแบบไม่ดบั ไฟได้
2.ขยายผลไปยังโรงเรี ยนช่างสายโดยนําไปเป็ นหลักสูตรเพือสอนให้ช่างสายทัวประเทศ ในการอบรมหลักสูตร 230 kV. Live Line
Maintenance ( Advance Technique ) ประจําปี 2256 – 2558 และประจําทุกปี

