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เม่ือวันศุกร�ท่ี 24 กุมภาพันธ� 2560 ฝ8ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) โดยกลุ�มงานส�งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย (สพ-ผ.) จัดพิธีมอบรางวัลผลงานท่ีคิดค�นหรือประดิษฐ�ส่ิงท่ีเป<นประโยชน�แก� กฟผ. ประจําป> 2559 ในการประชุม
ผู�บริหารระดับ 11 ข้ึนไป ครั้งท่ี 2/2560 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 2 โดยมี นายกรศิษฏ� ภัคโชตานนท� ผู�ว�าการ
การไฟฟFาฝ8ายผลิตแห�งประเทศไทย เป<นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ซ่ึงมี นายสุพัฒนพงศ� สิกขาบัณฑิต ผู�ช�วยผู�อํานวยการ 
ฝ8ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (ช.อจพ.) กล�าวรายงานการจัดพิธีครั้งนี้ พร�อมเรียนเชิญ
ผู�แทนนักประดิษฐ�คิดค�นข้ึนรับรางวัลจาก ผู�ว�าการ กฟผ. 

ผู�ว�าการ กฟผ. กล�าวให	โอวาทว�า ความเจริญก	าวหน	าของทุกสิ่งในโลกนี้ จะต	อง
มีความคิดสร	างสรรค� เพ่ือคิดค	นสิ่งประดิษฐ�ใหม�ๆ รวมท้ังการพัฒนาต�อยอดการประดิษฐ�ท่ี
มีอยู�แล	ว โดยชาว กฟผ. สามารถนําความคิดสร	างสรรค�นี้มาประยุกต�ใช	ในการพัฒนา
กระบวนการทํางานให	มีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือประดิษฐ�คิดค	นสิ่งท่ีเป5นประโยชน�แก� กฟผ. 
ท่ีอยู�ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร อันจะทําให	สังคม กฟผ. เกิดความก	าวหน	า
อย�างม่ันคงต�อไปในอนาคต 

ช.อจพ. กล�าวว�า การจัดประกวดผลงานท่ีคิดค	นหรือประดิษฐ�สิ่งท่ีเป5นประโยชน�
แก� กฟผ. ประจําป7 2559 มีวัตถุประสงค� เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให	ผู	ปฏิบัติงาน กฟผ. 
ได	มีโอกาสนําเสนอผลงานจากความคิดริเริ่มและสร	างสรรค�ผลงานท่ีคิดค	นหรือประดิษฐ� 
ซ่ึงเป5นประโยชน�ต�อ กฟผ. รวมท้ังยังเป5นการพัฒนาองค�ความรู	ความสามารถให	เกิดข้ึนแก�
ตัวผู	ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งด	วย โดยผลงานท่ีส�งเข	าประกวดท้ังหมด 58 เรื่อง มีผลงานท่ี
ได	รับรางวัล 25 เรื่อง มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

อจพ. จัดพิธีมอบรางวัล 
ผลงานท่ีคิดค�นหรือประดิษฐ�สิ่งท่ีเป<นประโยชน�แก� กฟผ. ประจําป> 2559 

ป>ที่ 11 ฉบับที่ 4                    วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 



รางวัลดีเลิศ เร่ือง 
“การดัดสตีมเทอร�ไบน�โรเตอร�” 

รางวัลดีเลิศ เร่ือง “Fully 
Redundancy EGAT-AVR” 

รางวัลดีเลิศ เร่ือง “การปรับปรุง
ระบบเผาไหม�ของโรงไฟฟFาแม�เมาะ

เพ่ือรองรับถ�านหินลิกไนต�ท่ีมี
ส�วนประกอบของ CaO สูง” 

รางวัลดีเลิศ : ได	รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร	อมโล�ประกาศเกียรติคุณและ
ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ มี 3 รางวัล  ได	แก� 

1. เรื่อง “Fully Redundancy EGAT-AVR” โดย นายสุวัฒน� รติวัชรากร 
และคณะ สังกัด ฝEายบํารุงรักษาไฟฟFา 

2. เรื่อง “การปรับปรุงระบบเผาไหม�ของโรงไฟฟFาแม�เมาะเพ่ือรองรับ 
ถ�านหินลิกไนต�ท่ีมีส�วนประกอบของ CaO สูง” โดย นายพัฒนพงศ� ขันทา และ
คณะ สังกัด ผู	ช�วยผู	ว�าการผลิตไฟฟFา 2 ฝEายบํารุงรักษาโรงไฟฟFาแม�เมาะ 

3. เรื่อง “การดัดสตีมเทอร�ไบน�โรเตอร�” โดย นายอิศราวิทย� เชาว�พานิช 
และคณะ สังกัด ฝEายโรงงานและอะไหล� 

รางวัลดีเย่ียม : ได	รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร	อมโล�ประกาศเกียรติคุณและ
ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ มี 3 รางวัล ได	แก� 

1. เรื่อง “กล�องพิฆาตฝุ8น” โดย นายวิรัตน� คําพรม และคณะ สังกัด 
ฝEายการผลิตเหมืองแม�เมาะ 

2. เรื่อง “อุปกรณ�ซ�อมสายไฟฟFาแรงสูง โดยวิธีไม�ดับกระแสไฟ” โดย 
นายฤทธิรงค� มีปbcน และคณะ สังกัด ฝEายปฏิบัติการภาคเหนือ 

3. เรื่อง “อุปกรณ�ช�วยดูดและเก็บไอน้ํามันจากอ�างน้ํามัน Generator 
ของเครื่องกําเนิดไฟฟFา เครื่องท่ี 1 เข่ือนภูมิพล” โดย นายวิเชษฐ� เครือม่ิงมงคล 
และคณะ สังกัด เข่ือนภูมิพล 

รางวัลดีมาก : ได	รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร	อมโล�ประกาศเกียรติคุณและ
ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ มี 4 รางวัล ได	แก� 

1. เรื่อง “อุปกรณ�ปรับสไลด�สายพานลําเลียงถ�านหินอัตโนมัติ” โดย 
นายกิตติโรจน� องค�สรณะคม และคณะ สังกัด ฝEายการผลิตเหมืองแม�เมาะ 

2. เรื่อง “ชุดเครื่องมือดึงลากเชือกนําเหนือพ้ืนดิน” โดย นายจตุพร 
พรมจันทร� และคณะ สังกัด ฝEายปฏิบัติการภาคเหนือ 

3. เรื่อง “การปรับปรุงสภาพน้ํามันหม�อแปลงไฟฟFาโดยไม�ปลดหม�อแปลง
ออกจากระบบไฟฟFา” โดย นายสาโรจน� มากคง และคณะ สังกัด ฝEายบํารุงรักษาไฟฟFา 

4. เรื่อง “Surge Protection for CCTV” โดย นายไพฑูรย� ปล�องมาก  
และคณะ สังกัด ฝEายระบบสื่อสาร 

รางวัลชมเชย :  ได	รับโล�ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ 
มี 15 รางวัล ได	แก� 

1. เรื่อง “เครื่องม�วนจัดเก็บสายพาน” โดย นายนิวัฒ ศรีคํามูล และคณะ สังกัด ฝEายบํารุงรักษาโรงไฟฟFาแม�เมาะ 
2. เรื่อง “เครื่องตัด Shaft Sleeve” โดย นายปริญญา เรืองแย�ม และคณะ สังกัด ฝEายบํารุงรักษาเครื่องกล 
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3. เรื่อง “อุปกรณ�ช�วยในการถอดประกอบล�อ และยํ้าหมุดผ�าเบรครถบรรทุก รถโดยสาร” โดย นายฤกษ�ชัย 
ศิริพัฒน� และคณะ สังกัด เข่ือนวชิราลงกรณ 

4. เรื่อง “Smart Operation” โดย นายชวลิต กันคํา และคณะ สังกัด เข่ือนวชิราลงกรณ 
5. เรื่อง “รถดูดตะกอนใต�น้ํา” โดย นายย่ิงศักดิ์ กําลังใบ และคณะ สังกัด โครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษา

ประจําโรงไฟฟFา บริษัท ผลิตไฟฟFาราชบุรี จํากัด 
6. เรื่อง “ระบบสเปรย�น้ําลดฝุ8นสนิมโรงไฟฟFาพลังความร�อนพระนครใต�” โดย นายทรงพล ปอประสิทธิ์ 

และคณะ สังกัด ฝEายบํารุงรักษาโรงไฟฟFาพระนครใต	 และฝEายบํารุงรักษาเครื่องกล 
7. เรื่อง “อุปกรณ�พิเศษประกอบแผงท�อหม�อน้ําแรงดันสูง” โดย นางสาวโสฬส สมยศ และคณะ สังกัด 

ฝEายบํารุงรักษาโรงไฟฟFาแม�เมาะ 
8. เรื่อง “อีเธอร�เน็ตสวิทช�แบบแยกส�วน” โดย นายวรชาติ ชาติวรรณ และคณะ สังกัด ฝEายปฏิบัติการเขตนครหลวง 
9. เรื่อง “วิธีการเปล่ียนลูกถ�วย Tension แถวเดี่ยวแตก โดยไม�ดับกระแสไฟฟFา” โดย นายสงัด คําเหลือง 

และคณะ สังกัด ฝEายปฏิบัติการภาคเหนือ 
10. เรื่อง “เครื่องทดสอบ Surge Counter NROD EGAT Model 25SET” โดย นายประสิทธิ์ชัย ฟองจางวาง 

และคณะ สังกัด ปฏิบัติการภาคเหนือ 
11. เรื่อง “เครื่องมือช�วยงานประกอบแขวนสายตัวนํา” โดย นายวัชท�พล ทานะกุล และคณะ สังกัด 

ฝEายปฏิบัติการภาคกลาง 
12. เรื่อง “กว�านมอเตอร�ไฟฟFากระแสตรง” โดย นายประเมษฐ วุฒิสินธุ� และคณะ สังกัด ฝEายปฏิบัติการภาคกลาง 
13. เรื่อง “กรองธรรมชาติ” โดย นายเทิดศักดิ์ จิตทัย สังกัด ฝEายบํารุงรักษาโรงไฟฟFาบางปะกง 
14. เรื่อง “เครื่องดัดรีด Seal Strip” โดย นายขจรศักดิ์ เคหะลุน และคณะ สังกัด ฝEายบํารุงรักษาโรงไฟฟFาแม�เมาะ 
15. เรื่อง “Corrosion Product Sampler : CP 3” โดย นางโชษิตา สุขสะอาด และคณะ สังกัด ฝEายเคมี ∆ 
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จัดทําโดย   ฝ8ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท� 0-2436-4940 โทรสาร 0-2436-4990 http://research.egat.co.th/ 

 


