
 
 

 
 

 

ช.อจพ. ร่วมงานแถลงข่าวกับ วช. หลัง กฟผ. คว้า ๗ รางวัลจากงาน 
“43rd International Exhibition of Inventions of Geneva”           

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
  

เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายเอกชัย   
สินรัตนภักดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. น านักประดิษฐ์ 
กฟผ. เจ้ าของ ๖ ผลงาน จากเวที  “43nd 

International  Exhibition of Inventions of 
Geneva” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ร ะห ว่ า ง วั น ที่  ๑๕ -
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส เข้าร่วมงานแถลงข่าว การน า
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ  นักประดิษฐ์ไทยที่
เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการจาก
เวทีดังกล่าว  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุ ท ธิ พ ร  จิ ต ต์ มิ ต ร ภ า พ  เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยที่เข้าร่วมการ
ประกวดและแสดงนิทรรศการ  

ปีที่  ๙  ฉบับที่  ๖                          วันที่  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



การจัดการแถลงข่าว
ค รั้ ง นี้  เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์การน าผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัย 
และนักประดิษฐ์ไทย ที่ส่ ง  
ผลงานเข้าร่วมประกวด โดย
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ. 
ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย
เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง
นิทรรศการในงานนี้ สามารถคว้ามาได้ถึง ๗ รางวัล จาก ๖ ผลงาน  ได้แก่ 

๑. ผลงาน “ระบบ SCADA ลุ่มน้ า กฟผ. ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ” โดย นายอาทร        
ศรีอัจฉริยะ และคณะ จาก กฟผ. ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

๒. ผลงาน “เครื่องล้างท่อของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน” โดย นายนิพนธ์ ศิริมหาวรรณ 
และคณะ จาก กฟผ. ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

๓. ผลงาน “อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้ไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง” โดย         
นายเศรษฐศิษฏ์ ชาติการุณ และคณะ จาก กฟผ. ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ ได้รับรางวัล Special 
Prize จากประเทศโปแลนด์ 

๔. ผลงาน “ระบบควบคุมและติดตามเฝ้าดูการท างานของกังหันไอน้ า” โดย นายณรงค์       
แจ่มรัศมี และคณะ จาก กฟผ. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 

๕. ผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพและก าลังการผลิตส าหรับเครื่องกังหันก๊าซ โดยการปรับมุม
การเปิด IGV” โดย นายณัฐพล ชะเอม และคณะ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

๖. ผลงาน “อุปกรณ์ปรับสายพานไม่ให้เอียง (Slide) หรือเท แบบอัตโนมัติ” โดย นายประสิทธิ์ 
บุศราค า และคณะ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

 
ซึ่งผลงานของนักประดิษฐ์ทั่วโลกที่ส่งเข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการครั้งนี้ มีประมาณ ๑,๐๐๐ 

ผลงาน  และเป็นที่น่ายินดีที่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทย ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจ านวน ๖๙ ผลงานจาก ๑๗ 
หน่วยงาน ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๓๓ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จ านวน ๘ ผลงาน 
รางวัลเหรียญทอง ๒๑ ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน ๒๐ ผลงาน รางวัลเหรียญทองแดง ๑๕ ผลงาน รางวัล 
Special Prize [On Stage] และ รางวัล Special Prize จากประเทศต่างๆ จ านวน ๖ ผลงาน และ จ านวน 
๓๓ ผลงาน ตามล าดับ∆ 

    

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา  (อจพ.) 
โทรศัพท ์๐ ๒๔๓๖ ๔๙๔๐  โทรสาร  ๐ ๒๔๓๖ ๔๙๙๐  http://research.egat.co.th/ 


