
 

 

 

 
 

กฟผ. ร�วมเฝ�ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาส
เสด็จฯ เป%นประธานในพิธีเป(ดงานภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห�งชาติประจําป/ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.จิราพร ศิริคํา ผู5อํานวยการฝ6ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา และ นายเจริญ คําคง นักประดิษฐ< กฟผ. สังกัด 
ฝ6ายปฏิบัติการภาคใต5 ร�วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราช
ดําเนินเป%นประธานในพิธีเป(ดงานภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห�งชาติประจําป/ 2561 ซ่ึงจัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.)  

เม่ือวันศุกร�ท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด� และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร� เซ็นทรัลเวิลด� ทรงเป/ดงาน "มหกรรมงานวิจัย
แห�งชาติ 2561" และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร�ไทย-จีน ครั้งท่ี 7 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห6งชาติ ร6วมกับ
หน6วยงานภาคีเครือข6ายในระบบวิจัยท่ัวประเทศ และภาคส6วนท่ีเก่ียวข:อง จัดข้ึน ระหว6างวันท่ี9-13 สิงหาคม 2561 ภายใต:
แนวคิด "วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู�ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน:อมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ:าอยู6หัว และพระบรมวงศ� ท่ี
ทรงมีต6องานวิจัยของประเทศมาโดยตลอด ตลอดจน เพ่ือเป>นเวทีในการเชื่อมโยงการวิจัยท่ีมีศักยภาพของไทยออกไปสู6กลุ6ม
ผู:ใช:ประโยชน� ระดับประเทศและระดับนานาชาติ    

ท้ังนี้ กฟผ. ได:รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ� กฟผ. โอกาสนี้ ดร.จิราพร ศิริคํา ผู:อํานวยการฝDายบริหารงานวิจัยและพัฒนา และนายเจริญ   คําคง 

ป/ที่ 12 ฉบับที่ 5             วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



ผู:ปฏิบัติงานสังกัด ฝDายปฏิบัติการภาคใต: เฝHาทูลละอองพระบาทรับเสด็จและบรรยายผลงานฯ กฟผ. โดยปIนี้ กฟผ. โดย ฝDาย
บริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ได:นําผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ� กฟผ. จํานวน 4 ผลงาน มาร6วมจัดนิทรรศการในงาน
มหกรรมฯ ครั้งนี้ ภายใต:แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ�าเพ่ือชีวิตท่ีดีกว�า”  ได:แก6  

1) ผลงานสิ่งประดิษฐ� เรื่อง “หุ�นยนต<ทําความสะอาดลูกถ5วยฉนวนไฟฟ�า Main Bus Support ขณะจ�ายไฟ” 
จาก ฝDายปฏิบัติการภาคใต: (อปต.) ซ่ึงได:รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีการประกวด “46th International Exhibition of 
Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร�แลนด�  

2) ผลงานสิ่งประดิษฐ� เรื่อง “การแก5ปYญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ�า กฟผ. ด5วยเทคนิคการ
ทํา PSS Tuning แบบ Frequency Injection” จากฝDายบํารุงรักษาไฟฟHา (อบฟ.) ซ่ึงได:รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล
พิเศษจากประเทศจีน ในเวทีการประกวด “46th International Exhibition of Inventions Geneva” เช6นกัน  

3) ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการระบบหุ�นยนต<เช่ือมพอกอัตโนมัติสําหรับช้ินส�วนโรงไฟฟ�าระยะท่ี 2” จาก ศูนย�
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห6งชาติ (MTEC) ร6วมกับ ฝDายโรงงานและอะไหล6 (อรอ.) 

4) ผลงานวิจัยเก่ียวกับรถไฟฟHาดัดแปลง ซ่ึงแบ6งเป>นระยะท่ี 1 EV1 เริ่มต้ังแต6ปI 2553 - 2559 ได:แก6 “โครงการ
พัฒนารถไฟฟ�าต5นแบบจากรถยนต<ท่ีใช5แล5ว” จาก ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห6งชาติ (MTEC) ร6วมกับ ฝDายบริหาร
งานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) และระยะท่ี 2 EV2 เริ่มต้ังแต6ปI 2560 - 2563 ได:แก6 “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ�า
ดัดแปลงและคู�มือการดัดแปลง” จากศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห6งชาติ (NECTEC) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห6งชาติ (สวทช.) ร6วมกับ ฝDายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 

 

ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพัฒนา แสงศรีโรจน� รองผู:ว6าการนโยบายและแผน (รวผ.) 

พร:อมด:วย ดร.จิราพร ศิริคํา ผู:อํานวยการฝDายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) และ รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ิ ผู:ทรงคุณวุฒิ

ด:านวิศวกรรมไฟฟHาและเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีอากาศ ในฐานะท่ีปรึกษา กฟผ. ได:เข:าร6วมพิธีเป/ดงาน

ภาคการประชุม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห6งชาติ 2561  ณ ห:องประชุมเวิลด� บอลรูม (ชั้น 23) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด� 

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร� เซ็นทรัลเวิลด� กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป>น

ประธานเป/ดงานภาคการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมใน

ไทยแลนด� 4.0” และมี ศ.นพ.สิริฤกษ� ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห6งชาติ กล6าวรายงานวัตถุประสงค�การจัดงาน 



สําหรับพิธีป/ดงาน วันท่ี 13 สิงหาคม 2561 ดร.จิราพร ศิริคํา ผู:อํานวยการฝDายบริหารงานวิจัยและพัฒนา ได:ข้ึนรับ
มอบโล6จาก ศาสตราจารย� นายแพทย�สิริฤกษ� ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห6งชาติ เพ่ือแสดงความขอบคุณแก6 
กฟผ.  ท่ีนําผลงานร6วมนําเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห6งชาติ 2561  

 

การนําผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ� นวัตกรรม กฟผ. ไปร6วมจัดแสดงนิทรรศการฯ นับเป>นการเผยแพร6ผลงานของ 

กฟผ. สู6สาธารณชนในวงกว:างอย6างเป>นรูปธรรมในเวทีระดับชาติ ท่ีนําเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมซ่ึงมี

คุณภาพ เพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการองค�ความรู: ไปสู6การใช:ประโยชน�ในการพัฒนาประเทศต6อไป∆ 

 

 จัดทําโดย ฝ6ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) 
โทรศัพท< 0-2436-4940 โทรสาร 0-2436-4990 http://research.egat.co.th/ 


