
 

 

 

 
 

อจพ. จัดพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ กฟผ. 

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา  (อจพ.) จัดพิธีมอบรางวัลผลงาน

ที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ในการประชุมผู้บริหาร

ระดับ ๑๑ ครั้งที่  ๔ /๒๕๕๙ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง

ประชุม เกษม จาติกวาณิช ๒ ชั้น ๙ อาคาร ต.๐๔๐ โดยมี นายภัทรพงศ์ 

เทพา ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) เป็นผู้เปิดงาน 

และมี นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกับเป็นผู้มอบรางวัล 

อจพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรม กฟผ. (คบวน. กฟผ.) เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณท่านผู้ว่าการ

เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวด

ผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจ าปี ๒๕๕๘  ใน

ครั้งนี้  การจัดประกวดผลงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานจากความคิดริเริ่ม

และสร้างสรรค์ผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์ฯ กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็น

ประโยชน์ต่อ กฟผ.  แล้วยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถให้

เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด้วย คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

ปีที่  ๑๐  ฉบับที่ ๙               วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายสุนชัย ค านณูเศรษฐ์ (ผู้ว่าการ กฟผ.) กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้แกผู่้ปฏิบตัิงาน 

นายภัทรพงศ์ เทพา (อจพ.) 

นายสุนชัย ค านูณเศรษฐ์ (ผวก. กฟผ.) 



พัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 

๔๐ เรื่อง และผ่านเข้ารอบสุดท้าย จ านวน  ๑๓ เรื่อง  ซึ่งได้รับรางวัลดีเลิศ 

๑ เรื่อง รางวัลดีเยี่ยม ๒ เรื่อง รางวัลดีมาก ๒ เรื่อง และรางวัลชมเชย ๘ 

เรื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. เรื่อง “อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้บอร์ดขนาดใหญ่” โดย นาย

เศรษฐศิษฏ์ ชาติการุณ และคณะ จาก ฝ่ายก่อสร้างระบบ

ส่ง ได้รับรางวัลดีเลิศ 

๒. เรื่อง “เทคนิคใหม่ในการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโดย

ใช้หลักสร้างสภาพสุญญากาศ” โดย นายสาโรจน์ มากคง 

และคณะ จาก ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 

๓. เรื่อง “ระบบป้องกันการอุดตัน Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี 

Air Spiral Barrier” โดย นายณัฐพล พินิจจันทร์ และ

คณะ จาก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 

๔. เรื่อง  “ชุดเครื่องมือติดตั้ง TLA. Suspension V-String 

โดยวิธีการไม่ดับกระแสไฟฟ้าสายส่ง ๒๓๐ เควี แม่เมาะ 

๓ – เชียงราย” โดย นายจตุพร พรมจันทร์ และคณะ จาก 

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ได้รับรางวัลดีมาก 

๕. เรื่อง “เครื่องมือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงสั่นของสายตัว

น าสายส่ง ๒๓๐ เควี” โดย นายวัชท์พล ทานะกุล และ

คณะ จาก ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ได้รับรางวัลดีมาก 

๖. เรื่อง “อุปกรณ์เคลียร์ถ่านติดสะสม DISTRIBUTION 

BUNKER” โดย นายกิติศักดิ์ แก้วมนู และคณะ จาก ฝ่าย

การผลิตเหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลชมเชย 

๗. เรื่อง “รีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้าแบบตรวจสอบความถี่ต่ า” 

โดย นายสมคะเน พรหมศร และคณะ จาก ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน ได้รับรางวัลชมเชย 

๘. เรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมการสับเบรคเกอร์ ที่ต าแหน่งใดๆ บนรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า ให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนตัวแปรควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ” โดย นายครรชิต ขุนทอง และคณะ จาก ฝ่ายบ ารุงรักษา

ระบบส่ง ได้รับรางวัลชมเชย 

๙. เรื่อง “การตรวจสอบการรั่วของท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่ด้วยพลาสติกแบบบาง” โดย 

นายวีระศักดิ์ วังสินธุ์ และคณะ จาก ฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องกล ได้รับรางวัลชมเชย 

รางวัลดีเยี่ยม เรื่อง “เทคนิคใหม่ในการบ ารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้หลักสร้างสภาพสุญญากาศ” 

รางวัลดีเยี่ยม เรื่อง “ระบบป้องกันการอุดตัน 

Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี Air Spiral Barrier” 

รางวัลดีเลิศ “อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้บอร์ดขนาดใหญ่” 

๒ 



๑๐. เรื่อง “การออกแบบและจัดสร้างตัวดูดซับความสั่นสะเทือน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบโมดัล 

เพื่อแก้ปัญหาความสั่นสะเทือนที่มอเตอร์ของระบบปั๊มน้ ามันหล่อลื่นส าหรับเครื่องกังหันก๊าซ” 

โดย นายวรเทพ กู้สมานเกียรติ และคณะ จาก โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับรางวัลชมเชย 

๑๑. เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและก าลังการผลิตส าหรับเครื่องกังหันก๊าซ Siemens รุ่น V 94.3A โดยระบบ

ควบคุม Outlet Temperature Optimization Control” โดย นายนัดโชค คงประเสริฐ และคณะ จาก 

ฝ่ายบ ารุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต และฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องกล ได้รับรางวัลชมเชย 

๑๒. เรื่อง “เครื่องมือถอด - ใส่ สลักลูกถ้วย ชนิด Fog – Type” โดย นายสมพร รัตนแก้ว และคณะ จาก ฝ่าย

ปฏิบัติการภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย 

๑๓. เรื่อง “เครื่องเติมน้ ากลั่นแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบอัตโนมัติ” โดย นายเจริญ ค าคง และคณะ จาก 

ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้รับรางวัลชมเชย   

ผวก. เผยว่า รู้สึกชื่นชม และยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล 

เพราะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ ทั้งแก่ตนเองและแก่หน่วยงาน 

แสดงถึงความวิริยะ อุตสาหะ จากการทุ่มเท ทั้งก าลังกาย ก าลังความคิด 

และเวลาอันมีค่า เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็น

ประโยชน์แก่ กฟผ. อันส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน การแก้ไขปัญหาในการ

ท างาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องให้กับ กฟผ. ได้เป็นอย่างมาก 

ผวก. ขอชมเชยและขอให้ก าลังใจแก่ทุกท่านที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดไว้ 

ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความส าคัญ ในการ

ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่

คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นใหม่ๆ ได้เพ่ิมข้ึนอีกในปีต่อ ๆ ไป 

และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปโดยทั่วกัน ∆ 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

โทรศัพท ์๐๒๔๓๖๔๙๔๐  โทรสาร  ๐๒๔๓๖๔๙๙๐ http://research.egat.co.th/ 

๓ 


