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รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558  คณะกรรมการวจิัยและนวัตกรรมของ กปภ.    มกราคม 2559    

รางวัลผลงานนวัตกรรมดเีดน ประจําป 2558 

1. รางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 60,000 บาท (ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัล)
2. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท
o ผลงานท่ี 05 เครื่องวัดระดับ ปริมาตร อัตราจายสารเคมี และเวลาเหลือใชของสารเคมี กปภ.เทิง กปภ.ข.9
o ผลงานท่ี 13 ระบบติดตามผลและแจงเตือนความผิดปกติการใชงานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผานระบบ

คลาวด กทน.
o ผลงานท่ี 33 ชุดสาธิตติดตั้งวาลวควบคุมแรงดัน (PRV) กรจ. กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 38 อุปกรณลดเวลากอนฉีดลางหนาทรายหมอกรองน้ำ กปภ.มุกดาหาร กปภ.ข.8
o ผลงานท่ี 40 กระบวนการสรางแบบจําลองทางชลศาสตรโครงขายทอจายน้ําประปาโดยใชฐานขอมูล GIS

กรจ. กปภ.ข.9
3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท
o ผลงานท่ี 08 อุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานท่ี 09 การซอมทอ PB และทอ HDPE โดยใชทอและเข็มขัดรัดทอ กปภ.หลังสวน กปภ.ข.4
o ผลงานท่ี 12 Mobile Application คนหามาตรวัดน้ํา กปภ. กปภ.ข.5
o ผลงานท่ี 14 รวมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บันทึกของ กปภ. โดยสํานักตรวจสอบ กปภ. กตท.
o ผลงานท่ี 16 โครงการปุยหมักจากดินตะกอนประปา (ปุยหมัก กปภ.รักษโลก) กปภ.อุดรธานี กปภ.ข.7
o ผลงานท่ี 17 ทอผสมเร็วชนิดพิเศษ version 2 กปภ.ข.6
o ผลงานท่ี 30 อุปกรณเเจงเตือนการจายแกสคลอรีนโดยอาศัยโรตามิเตอร กปภ.เพชรบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 34 โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน้ํา กทส. กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 39 ใบมีดความรอนตัดทอ PE กปภ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4

4. รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท
o ผลงานท่ี 02 แอรวาลว Anti Airlock กปภ.บําเหน็จณรงค กปภ.ข.6
o ผลงานท่ี 03 โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ (PIMS) กทส. กปภ.ข.5
o ผลงานท่ี 04 ลิฟทยกของเอนกประสงค กปภ.หาดใหญ กปภ.ข.5
o ผลงานท่ี 07 ระบบเติมน้ําถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1
o ผลงานท่ี 11 อุปกรณกําจัดตะกอนบนผิวน้ําเเบบ gravity ในกระบวนการผลิต กปภ.สกลนคร กปภ.ข.7
o ผลงานท่ี 15 ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ Audit (IMS) กตท.
o ผลงานท่ี 19 เครื่องวัดเเรงดันน้ําเเบบอัจฉริยะสงสัญญาณระยะไกลดวย Zigbee สําหรับระบบผลิต

น้ําประปา กปภ.ข.6
o ผลงานท่ี 22 ปาย  ELECTRONICS  แสดงผลการทํางานเครื่องจักรกลไฟฟาเเบบเหนี่ยวนําไฟฟา

กปภ.นครสวรรค กปภ.ข.10
o ผลงานท่ี 25 ชุดระบายตะกอนในเสนทออัตโนมัติ (สวนผึ้ง 58) กปภ.สวนผึ้ง กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 27 แผนวัดระดับน้ํา (Staffgage) สตาปเกจ แสดงผลดวยหลอด LED กปภ.กาญจนบุรี กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 28 เครื่องวัดความขุนอยางงาย กปภ.เลาขวัญ กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 29 สัญญาณเตือนลางกรอง กปภ.พนมทวน กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 31 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผูใชน้ําดวยระบบบารโคด กปภ.ประจวบคีรีขันธ กปภ.ข.3
o ผลงานท่ี 36 ระบบจัดสง SMS จากขอมูลระบบ CIS กทส. กปภ.ข.3

รวมท้ังส้ิน จํานวน 28 รางวัล เงินรางวัลรวม 520,000 บาท 
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ผลงานท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจาํปี 2558 
 

1. รางวัลเหรียญทอง รางวลัละ 60,000 บาท (ไมม่ีผลงานท่ีได้รับรางวลั) 

2. รางวัลเหรียญเงนิ จํานวน 5 รางวลัๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท ดงันี ้

 

05.เคร่ืองวัดระดบั ปริมาตร อตัราจ่ายสารเคมี  

 และเวลาเหลอืใช้ของสารเคมี 

เสนอโดย นายอมัรินทร์ ตรุงค์สมบรูณ์ นายชา่งเคร่ืองกล 5  

กปภ.เทิง กปภ.ข.9 

- ใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค วัดระยะเหนือถังสารเคมี เซนเซอร์วัด

อตัราการไหลติดตัง้ในเส้นท่อจ่ายสารเคมี และสง่ไปประมวลผลยงั

ไมโครคอนโทรลเลอร์ แจ้งระดับ/ปริมาตร/อัตราการจ่าย และ

ระยะเวลาเหลอืใช้ของสารเคมี 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน 3,900 บาท 

 

13.ระบบติดตามผลและเเจ้งเตือนความผิดปกติการใช้งาน

อุปกรณ์ตรวจวัดใน DMA ผ่านระบบคลาวด์    

เสนอโดย นายธรรมนูญ ตรีบุบผา หนง.8 งานพฒันาเทคโนโลยี 

นํา้สญูเสยี. กทน. 

- สร้าง Web application ตรวจสอบสถานะการทํางานของอปุกรณ์โดย

รับข้อมลูจากระบบ DMA และวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือรายงานผลและเเจ้ง

เตือนความผิดปกติ ผา่น E-mail/SMS 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 

 

33.ชุดสาธิตติดตัง้วาล์วควบคุมเเรงดัน (PRV) 

เสนอโดย นายศกัดิ์ชยั หอมกระแจะ นายช่างเคร่ืองกล 6, 

นายนนัทวรรธน์ สขุมุานนท์, นายปกรณ์ บวัทอง กรจ. กปภ.ข.3 

- สร้างชุดสาธิตติดตัง้วาล์วควบคุมเเรงดัน (PRV) ต่อยอดจาก

ผลงานเดิมโดยเป็น ชุดสาธิตวิธีการติดตัง้และปรับตัง้ PRV เพ่ือใช้

ในการฝึกอบรมพนกังานและร่วมออกบธูนิทรรศการ 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลเหรียญเงนิ จํานวน 5 รางวลัๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท (ตอ่) 

 

38.อุปกรณ์ลดเวลาก่อนฉีดล้างหน้าทรายหม้อกรองนํา้  

เสนอโดย นายฐานิต อินทวงศ์ นายช่างไฟฟ้า 5 กปภ.มกุดาหาร ข.8 

- สร้างอุปกรณ์ลดเวลาก่อนฉีดล้างหน้าทรายกรองนํา้ โดยใช้เช็ค

วาล์วเป็นลิน้เปิดระบายอากาศเพ่ือเปิดนํา้เข้าหม้อกรองและปิดเพ่ือ

ไม่ให้อากาศเข้าไปในท่อเมื่อมีการระบาย นํา้ทิง้ โดยอาศยัแรงโน้ม

ถ่วงของโลกช่วยลดเวลาในการระบายนํา้ก่อนฉีดล้างหน้าทราย 

ดาํเนินการ 3 เดือน ลงทุน 1,120 บาท 

 

40.กระบวนการสร้างแบบจําลองทางชลศาสตร์โครงข่าย 

ท่อจ่ายนํา้ประปาโดยใช้ฐานข้อมูล GIS 

เสนอโดย นายธนพล อตัถวิบลูย์กลุ หวัหน้างาน 8 กรจ. กปภ.ข.9 

- สร้างแบบจําลองทางชลศาสตร์โครงข่ายท่อจ่ายนํา้ โดยใช้

ฐานข้อมูล GIS ร่วมกับโปรแกรม Epanet เพ่ือใช้ออกแบบจําลอง

โครงขา่ยทอ่จ่ายนํา้ประปา 

ดาํเนินการ 11 เดือน ลงทุน 99,000 บาท 

 

3. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท ดงันี ้

 

08.อุปกรณ์วัดระดับตะกอนอย่างง่าย 

เสนอโดย นายพรรษวชัร์ กิมานนัโท หนง.8 งานผลติ,  

นายสายชล มตัิโก, นายอภิเชษฐ์  กุลบุญญา, นายวิทยา จ๋ิวแก้ว 

กปภ.บ้านฉาง กปภ.ข.1 

- ประดิษฐ์ชุดวดัระดบัตะกอนจากอุปกรณ์ท่ออะคริลิกใส และสวิง

เช็ควาล์ว เมื่อใช้จุ่มลงในถงัตกตะกอน นํา้และตะกอนจะถูกกักไว้

โดยเช็ควาล์ว สามารถตรวจสอบระดบัตะกอนในถงัตกตะกอนได้ 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 1,270 บาท 

 

09.การซ่อมท่อ PB และท่อ HDPE โดยใช้ท่อและเข็มขัดรัดท่อ 

เสนอโดย นายกมัพล ขยนัขาย หนง.8 งานบริการฯ กปภ.หลงัสวน 

กปภ.ข.4 

- ประยุกต์วิธีการซ่อมท่อ HDPE และ PB ท่ีแตกร่ัวขนาดต่างๆ 

ทดแทนรีแพร์แคล้มป์ โดยใช้ปะเก็นยาง เศษทอ่เก่า และเข็มขดัรัดทอ่ 

เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการซอ่มทอ่แตกร่ัว 

ดาํเนินการ 1 เดือน 14 วัน ลงทุน 16,951 บาท 

 

12. Mobile Application ค้นหามาตรวัดนํา้ 

เสนอโดย นายสมชาย บญุส่ง หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 

กรค. กปภ.ข.5 

- สร้าง Applicationเพ่ืออ่านข้อมลูตําแหน่งมาตรวดันํา้จาก Server 

มาแสดงผลในแผนท่ี google map บน Smart phone ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เพ่ือแสดงพิกดัตําแหนง่ปัจจบุนั ทําให้ค้นหามาตรวดันํา้

ได้ง่าย 

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ่) 

 

14.รวมข้อบังคับ ระเบียบ คาํสั่ง บันทึกของกปภ.  

โดยสาํนักตรวจสอบ กปภ. 

เสนอโดย นายณฐัวตัร บญุพิทกัษ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กตท. 

- สร้าง Web application เพ่ือ รวบรวมข้อมลู กฎ  ระเบียบ คําสัง่ 

และบนัทึก ของ กปภ. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับพนกังานใน

การค้นหาและนําไปใช้ 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน – บาท 

 

16.โครงการปุ๋ยหมักจากดินตะกอนประปา  

(ปุ๋ยหมัก กปภ.รักษ์โลก) 

เสนอโดย นายดุสิต ดวงมาตย์พล หนง.บริการคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ย, นายผะเด็จ ออ่นศรี กปภ.อดุรธานี กปภ.ข.7 

- ทําปุ๋ ยหมักจากดินตะกอนประปา โดยการลดกรดดินตะกอน

ประปาด้วยยิบซัม่ ผสมกบัมลูสตัว์ และเศษวชัพืชในปริมาณต่างๆ 

ให้เป็นปุ๋ ยหมกั เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้กบัดินตะกอนประปา 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 10,420 บาท 

 

17.ท่อผสมเร็วชนิดพิเศษ version 2 

เสนอโดย นายอทุยั พุม่บวั, นายเปรมชีวิน ไตรทิพย์,  

นายธีระ แก้วแสนชยั, นายสพุจน์  วงษ์สาจนัทร์,  

นายอนรัุกษ์  ศรีสพุรรณ  กรค. และ กปภ.ชยัภมูิ กปภ.ข.6 

- พฒันาต่อยอดผลงาน  Special Static Mixer ชนิดพิเศษเดิม โดย

ให้สามารถถอดเปิดฝาครอบตามแนวยาวได้ ช่วยให้การถอดล้าง 

Static Mixer ทําได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 720 บาท 

 

30.อุปกรณ์เเจ้งเตือนการจ่ายแก๊สคลอรีน  

โดยอาศัยโรตามิเตอร์ 

เสนอโดย นายเอกพล ปัทมดิลก วิศวกร 4 งานผลติ,  

นายเชิดศกัดิ์ วาสนา กปภ.เพชรบรีุ กปภ.ข.3 

- สร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนการจ่ายแก๊สคลอรีน โดยใช้ sensor 

ตรวจจบัลกูบอลภายในกระบอกโรตามิเตอร์ แล้วตอ่เข้ากบัสญัญาณ

ไซเรน เพ่ือเตือนเจ้าหน้าท่ีเมื่อแก๊สคลอรีนหมดถงั 

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน 3,400 บาท 

 

34.โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดนํา้ 

เสนอโดย นายวชัรชยั ปราบณรงค์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส. 

กปภ.ข.3 

- สร้าง Web application ประวตัิการตรวจสอบมาตรวดันํา้ สามารถ

นําเข้า เรียกดู แก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูลประวตัิเพ่ือรายงานผล ผ่าน

โทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบหรือจดัการมาตรวดันํา้ 

ดาํเนินการ 6 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 9 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ่) 

 

39.ใบมีดความร้อนตัดท่อ PE 

เสนอโดย นายเทพฤทธ์ิ ขนาบแก้ว หนง.8 งานผลติ,  

นายสายณัห์  โชติพนัธ์ กปภ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4 

- สร้างใบมีดความร้อนตดัท่อ PE โดยทําใบมีดจากแผ่นสแตนเลสและ

ฝังขดลวดความร้อนไว้ภายใน ติดตัง้บนโครงเหลก็ เมื่อตดัท่อด้วยใบมีด

ความร้อนจะ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน 5,000 บาท 

 

4. รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท ดงันี ้

 

02.แอร์วาล์ว Anti Airlock   

เสนอโดย นายธานินทร์  กินนาหล้า นายช่างโยธา 7  

รก.หนง.บริการฯ กปภ.บําเหน็จณรงค์ กปภ.ข.6 

- ดดัแปลง Air Valve จาก Check Valve ช่วยระบายอากาศ ป้องกนั

การเกิด Air lock ในระบบเส้นท่อ ลดต้นทนุ Air Valve ท่ีมีราคาสงู 

ป้องกนัทอ่เมนแตก-ร่ัว เน่ืองจากมีอากาศในเส้นทอ่ 

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน 700 บาท 

 

03.โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ กปภ.ข.5 ( PIMS ) 

เสนอโดย นางสาวรัชฎาภรณ์ แสงแก้ว งานประมวลข้อมูล กทส. 

กปภ.ข.5 

- สร้าง web application สาํหรับจดัเก็บข้อมลูระบบสารสนเทศ เช่น 

ผลติ-จ่าย รายได้-รายจ่าย สามารถประมวลผลและออกรายงานได้ 

เช่ือมตอ่อปุกรณ์สือ่สารผา่น Internet  

ดาํเนินการ 18 เดือน ลงทุน - บาท 

 

04.ลิฟท์ยกของเอนกประสงค์ 

เสนอโดย นายถาวร แกล้วทนงค์ พนกังานผลตินํา้ 4   

นายวีระชยั เก้าเอีย้น วิศวกร 4 กปภ.หาดใหญ่ กปภ.ข.5 

- ประยุกต์ของเหลือใช้เป็นลิฟท์ยกเอนกประสงค์สําหรับงานยก

สารเคมี โดยใช้มอเตอร์ขับกว้านจากเคร่ืองกวาดตะกอนเก่า 

(scraper) และนําเหลก็เก่ามาเป็นโครงสร้างเพ่ือใช้ช่วยยกสารเคม ี

ดาํเนินการ 1 เดือน ลงทุน 490 บาท 

 

07.ระบบเติมนํา้ถงัสูงอัตโนมัติแบบประหยดั 

เสนอโดย นายพรรษวชัร์ กิมานนัโท หนง.8 งานผลติ,  

นายสายชล มตัิโก, นายอภิเชษฐ์  กลุบญุญา,  

นายเอกพงษ์ จลุละสภุา กปภ.บ้านฉาง กปภ.ข.1 

- ดดัแปลงระบบควบคุมป๊ัมนํา้ขึน้หอถังสงูอตัโนมตัิโดยใช้ขีดบอก

ระดบันํา้หอถงัสงู ไปแตะลมิิตสวิทช์เปิด-ปิดป๊ัมนํา้ ทดแทนสวิทช์ลกู

ลอยบนหอถงัสงูซึง่ขึน้ไปดแูลยาก 

ดาํเนินการ 9 เดือน ลงทุน 5,490 บาท 
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  รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ่) 

 

11.อุปกรณ์กาํจัดตะกอนบนผิวนํา้เเบบ gravity  

ในกระบวนการผลิตนํา้ประปา 

เสนอโดย นายประสิทธ์ิ  วงษ์น้อย นายช่างไฟฟ้า กปภ.สกลนคร 

กปภ.ข.7 

- ประดิษฐ์ชุดกําจัดตะกอนลอยบนผิวนํา้ โดยทําแท่นรับวางตรง

ปากทอ่ระบายตะกอนในถงัตกตะกอนเดิม และสวมท่อ PVC ขนาด 

100 มม. ท่ีด้านบนติดกรวยไว้เพ่ือรับตะกอนลอย โดยใช้คนช่วย

กวาดตะกอนลอยเข้าสูก่รวยช่วงเปิดวาล์วระบายตะกอน 

ดาํเนินการ 2 เดือน 25 วัน ลงทุน 800 บาท/ชุด 

 

15.ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ  

Audit Issues management System (IMS) 

เสนอโดย นายณฐัวตัร บญุพิทกัษ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 กตท. 

- สร้าง Web application เพ่ือ รวบรวม ความรู้ในประเด็นการ

ตรวจสอบตา่งๆ ของ สตส.  เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการค้นหา

และการนําไปใช้ 

ดาํเนินการ 4 เดือน ลงทุน – บาท 

 

19.เคร่ืองวัดเเรงดันนํา้เเบบอัจฉริยะส่งสัญญาณระยะไกล

ด้วย Zigbee สาํหรับระบบผลิตนํา้ประปา 

เสนอโดย นายสญัญลกัษณ์ เบ้าด ีผอ.กรค., นายญาณะวฒัน์ ป่ีทอง, 

นายสเุทพ  นิยมพงษ์, นายยทุธภมูิ  รามศิริ กรค. กปภ.ข.6 

- สร้างเคร่ืองวดัเเรงดนันํา้โดยประยกุต์ผลงานนวตักรรมเคร่ืองวดัระดบั

นํา้ดิจิตอล ของกปภ.สาขาเทิง เข้ากบัการสง่สญัญาณด้วย zigbee เพ่ือ

ติดตัง้ในระบบประปา เช่น แหลง่นํา้ดิบ, ถงันํา้ใส และหอถงัสงู 

ดาํเนินการ 9 เดือน ลงทุน - บาท 

 

22.ป้าย ELECTRONICS แสดงผลการทํางานเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้าเเบบเหน่ียวนําไฟฟ้า 

เสนอโดย นายสุกิจ สงวนทรัพย์ หนง.8 งานผลิต, นายนฤชา  

ชาตะวราหะ, นายประเสริฐศกัดิ ์อินทนาศกัดิ ์กปภ.นครสวรรค์ ข.10 

- สร้างป้ายแสดงผลการทํางานของเคร่ืองสูบนํา้ไฟฟ้า โดยใช้ 

sensor ตรวจสอบการเหน่ียวนําไฟฟ้าของสายไฟฟ้ามอเตอร์แล้ว

แสดงผลการใช้งานทางป้าย LED  

ดาํเนินการ 5 เดือน ลงทุน 1,220 บาท 

 

25.ชุดระบายตะกอนในเส้นท่ออัตโนมัติ (สวนผึง้58)  

เสนอโดย นายรัตนิกร หนอ่แก้ว หนง.7 งานผลติ กปภ.สวนผึง้ ข.3 

- สร้างชุดวาล์วระบายตะกอนในเส้นท่ออัตโนมตัิ โดยใช้ Timer 

ควบคมุ Solenoid Valve เพ่ือเปิด-ปิดวาล์วระบายตะกอนซึง่ติดตัง้

ปลายหัวแกะท่อดับเพลิง โดยใช้แบตเตอร่ี 9VDC 1 ก้อน เป็น

แหลง่พลงังาน ใช้ได้นาน 3 – 4 เดือน 

ดาํเนินการ 3 เดือน ลงทุน - บาท 
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  รางวัลชมเชย จํานวน 14 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ่) 

 

27.แผ่นวัดระดับนํา้ (Staffgage) สต๊าปเกจ  

แสดงผลด้วยหลอด LED 

เสนอโดย นายนรินทร์ สนุจิรัตน์ กปภ.กาญจนบรีุ กปภ.ข.3 

- ปรับปรุงแผ่นวดัระดบันํา้ Staffgage เดิมให้แสดงผลด้วย LED 

ขึน้แถบสวา่งตามระดบันํา้โดยใช้วงจรทรานซิสเตอร์ตรวจวดัระดบั

นํา้และแสดงผลทําให้หลอด LED บนแผงแสดงผลติด 

ดาํเนินการ 5 เดือน ลงทุน 1,000 บาท 

 

28.เคร่ืองวัดความขุ่นอย่างง่าย  

เสนอโดย นายวสนัต์ พฒุเครือ ช่างไฟฟ้า กปภ.เลาขวญั กปภ.ข.3 

- สร้างเคร่ืองวดัความขุน่อยา่งง่าย โดยใช้หลกัการวดัค่าของแสงท่ี

ผ่านนํา้ เพ่ือนําไปใช้วดัค่าความขุ่นนํา้ Blow off และนํา้ดิบ ลด

คา่ใช้จ่ายในการซือ้เคร่ืองมือ  

ดาํเนินการ 5 เดือน ลงทุน 350 บาท 

 

29.สัญญาณเตือนล้างกรอง 

เสนอโดย นายสชุาติ ชาครีย์รัตน์ นายช่างไฟฟ้า 5  

กปภ.พนมทวน กปภ.ข.3 

- สร้างชดุแจ้งเตอืนการล้างกรอง โดยใช้ลกูลอยตอ่กบัทอ่ PVC เมื่อ

ระดบันํา้ในถงักรองสงูถึงระดบัจะดนัท่อ PVC มากดกับสวิทช์กร่ิง 

และมีเสยีงกร่ิงดงัเพ่ือแจ้งเตือนให้ พนง.ทราบวา่ถึงเวลาล้างกรอง 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน 3,500 บาท 

 

31.โครงการจัดทาํบัตรประจาํตัวผู้ใช้นํา้ด้วยระบบบาร์โค้ด 

เสนอโดย นายสะอาด จงดี ผจก. กปภ.ประจวบคีรีขนัธ์ กปภ.ข.3 

- จัดทําบัตรประจําตัวผู้ ใ ช้นํ า้ โดยใช้ระบบบาร์โค้ด ร่วมกับ

ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม มีความแม่นยํา ช่วยลดปัญหาการทํางาน

ซํา้ซ้อน สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ดาํเนินการ 12 เดือน ลงทุน 7,100 บาท 

 

36.ระบบจัดส่ง SMS จากข้อมูลระบบ CIS  

เสนอโดย นายสรุชยั เหลา่กรุงเก่า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส. 

กปภ.ข.3 

- สร้างระบบส่ง SMS แจ้งเตือนผู้ ใช้นํา้ โดยฐานข้อมูลจากระบบ 

CIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหนีข้อง กปภ. และลด

คา่ใช้จ่ายในการแจ้งเตือน ข้อมลู ขา่วสาร ตา่งๆ ของ กปภ.สาขา 

ดาํเนินการ 2 เดือน ลงทุน (SMS ข้อความละ 0.5 ส.ต.) 
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ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญเงิน 5 ผลงานๆ ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท 
05 เคร่ืองวัดระดับ ปริมาตร อัตราจายสารเคมี และ

เวลาเหลือใชของสารเคม ี
กปภ.เทิง กปภ.ข.9 นายอัมรินทร  ตุรงคสมบูรณ ชางเครื่องกล 5 ammarint@pwa.co.th 

086-1894548 

13 ระบบติดตามผลและแจงเตือนความผิดปกติการ
ใชงานอุปกรณตรวจวัดใน DMA ผานระบบ
คลาวด 

กทน. สทส. นายธรรมนูญ  ตรีบุบผา หนง.8 งานพัฒนาเทคโนโลยีน้ํา
สูญเสีย 

thammanoont@pwa.co.th 
089-1135516 , 02-5518756 

33 ชุดสาธิตติดตั้งวาลวควบคุมแรงดัน (PRV) กรจ. กปภ.ข.3 นายศักดิ์ชัย  หอมกระแจะ 

นายนันทวรรธน  สุขุมานนท 
นายปกรณ  บัวทอง 

นายชางเครื่องกล 6 

หนง.8 งานน้ําสูญเสีย 

หนง.8 งานมาตรวัดน้ํา 

sukchaih@pwa.co.th 
092-2478598 

38 อุปกรณลดเวลากอนฉีดลางหนาทราย 
หมอกรองน้ํา 

กปภ.มุกดาหาร 
กปภ.ข.8 

นายฐานิต  อินทวงศ นายชางไฟฟา 5 thaniti@pwa.co.th 
042-611131 , 089-9447681 

40 กระบวนการสรางแบบจําลองทางชลศาสตร
โครงขายทอจายน้ําประปาโดยใชฐานขอมูล GIS 

กรจ. กปภ.ข.9 นายธนพล อัตถวิบูลยกุล 

และทีมงานแผนท่ีแนวทอ (GIS) 
หนง.8 งานแผนท่ีแนวทอ (GIS) tanapona@pwa.co.th 

053-038500 ตอ 5103 

รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท 

08 อุปกรณวัดระดับตะกอนอยางงาย กปภ.บานฉาง 
กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร   กิมานันโท 

นายสายชล  มัติโก 

นายอภิเชษฐ  กุลบุญญา 

นายวิทยา  จิ๋วแกว 

นายนันทวัฒน  สืบเรือง 

หนง.8 งานผลิต 

นายชางไฟฟา 5 

ชางไฟฟา 4 

ชางเครื่องกล 3 

ชางเครื่องกล 3 

saychonm@pwa.co.th 
038-602008 , 038-601292 

09 การซอมทอ PB และทอ HDPE โดยใชทอและ
เข็มขัดรัดทอ 

กปภ.หลังสวน 
กปภ.ข.4 

นายกัมพล  ขยันขาย หนง.8 งานบริการและควบคุม
น้ําสูญเสีย 

khampolk@pwa.co.th 
082-5386200 

12 Mobile Application“คนหามาตรวัดน้าํ กปภ.” กปภ.ข.5 นายสมชาย บุญสง หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุม
ผลิต 

somchaib@pwa.co.th 
086-3079096 , 086-2864455 

 
 

mailto:tanapona@pwa.co.th
mailto:saychonm@pwa.co.th
mailto:khampolk@pwa.co.th
mailto:somchaib@pwa.co.th


9 
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558  คณะกรรมการวจิัยและนวัตกรรมของ กปภ.    มกราคม 2559                         

 

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ) 
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลเหรียญทองแดง 9 ผลงานๆ ละ 20,000 บาท รวม 180,000 บาท (ตอ) 
14 รวมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง บนัทึกของ กปภ. 

โดยสํานกัตรวจสอบ กปภ. 
กตท. สตส. นายณัฐวัตร บุญพิทักษ 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 natthawatb@pwa.co.th 

090-6195909 

16 โครงการปุยหมักจากดินตะกอนประปา 
“ปุยหมัก กปภ. รักษโลก” 

กปภ.อุดรธานี 
กปภ.ข.7 

นายดุสิต ดวงมาตยพล 
 

นายผะเด็จ ออนศรี 

หนง.บริการคอมพิวเตอรและ
เครือขาย กทส.7 
นักวิทยาศาสตร 5 กรค.7 

dusitd@pwa.co.th 
085-743-9504 , 0-4232-3007 

 

17 ทอผสมเร็วชนิดพิเศษ Special Static Mixer 
(version 2) 

กรค. กปภ.ข.6 นายอุทัย  พุมบัว 

นายเปรมชีวิน  ไตรทิพย 
นายธีระ  แกวแสนชัย 
นายสุพจน  วงษสาจันทร 
 

นายอนุรกัษ  ศรีสุพรรณ 

ชางเครื่องกล 4 

วิศวกร 4 
วิศวกร 4 
พนักงานผลิตน้ํา 4 (ป.ชาง
เครื่องกล) 
ชางเครื่องกล 4 

Uthaiph@pwa.co.th 

043-235163 ตอ 76 
089-7693920 ,095-6609119 

 

30 อุปกรณเเจงเตือนการจายแกสคลอรีนโดยอาศัย
โรตามิเตอร 

กปภ.เพชรบุรี 
กปภ.ข.3 

นายเอกพล ปทมดิลก 
นายเชิดศักดิ์ วาสนา 

วิศวกร 4 งานผลิต 

ชางเครื่องกล 3  งานผลิต 

eakapolp@pwa.co.th 
083-0828673 , 032-200780 

34 โปรแกรมประวัติการตรวจสอบมาตรวัดน้าํ กทส. กปภ.ข.3 นายวัชรชัย ปราบณรงค นักวิชาการคอมพิวเตอร watcharachaip@pwa.co.th 
083-6564521 , 032-200780 

39 ใบมีดความรอนตัดทอ PE กปภ.นครศรีฯ 
กปภ.ข.4 

นายเทพฤทธิ์  ขนาบแกว 

นายสายัณห  โชติพันธ 
หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 5 

thepritk@pwa.co.th 
083-5922557,086-5282863 

รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท 
02 แอรวาลว Anti Airlock กปภ.บําเหน็จณรงค 

กปภ.ข.6 
นายธานินทร  กินนาหลา นายชางโยธา 7 รก.หนง.8 งาน

บริการและควบคุมน้ําสูญเสีย 

TanapatS@pwa.co.th 
081-799-9916 

03 โปรแกรมระบบจัดการขอมูลสารสนเทศ  
กปภ.ข.5 (PWA5 Information Management 
System : PIMS) 

กทส.กปภ.ข.5 นางสาวรัชฎาภรณ แสงแกว 

งานประมวลขอมูล กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประปาสวนภูมิภาค 

หนง.ประมวลขอมูล ratchadaporns@pwa.co.th 

555205@pwa.co.th 
086-6946689 , 074-440441 

 

mailto:natthawatb@pwa.co.th
mailto:Uthaiph@pwa.co.th
mailto:watcharachaip@pwa.co.th
mailto:TanapatS@pwa.co.th
mailto:ratchadaporns@pwa.co.th
mailto:555205@pwa.co.th


10 
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558  คณะกรรมการวจิัยและนวัตกรรมของ กปภ.    มกราคม 2559                         

 

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ)  
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ) 
04 ลิฟทยกของเอนกประสงค กปภ.หาดใหญ 

กปภ.ข.5 
นายถาวร แกลวทนงค 
นายวีระชัย เกาเอ้ียน 

พนักงานผลิตน้ํา 4 

วิศวกร 4 

weerachaik@pwa.co.th 
074-598097 , 086-6949784 

07 ระบบเติมน้าํถังสูงอัตโนมัติแบบประหยัด กปภ.บานฉาง 
กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร   กิมานันโท 

นายสายชล  มัติโก 
นายอภิเชษฐ  กุลบุญญา 
นายเอกพงษ  จุลละสุภา 

หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 5 
ชางไฟฟา 4 

ชางไฟฟา 3 

patsawatk@pwa.co.th 
038-602008, 038-601292 

11 อุปกรณกําจัดตะกอนบนผิวน้ําเเบบ gravity ใน
กระบวนการผลิตน้าํประปา 

กปภ.สกลนคร 
กปภ.ข.7 

นายประสิทธิ์  วงษนอย 

 
นายชางไฟฟา 042-711413, 080-7583021 

15 ระบบจัดการประเด็นการตรวจสอบ Audit  
Issues Management System (IMS) 

กตท. สตส. นายณัฐวัตร บุญพิทักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 natthawatb@pwa.co.th 
090-6195909 

19 เคร่ืองวัดเเรงดันน้ําเเบบอัจฉริยะสงสัญญาณ
ระยะไกลดวย Zigbee สําหรับระบบผลิต
น้ําประปา 

กรค. กปภ.ข.6 นายสัญญลักษณ  เบาดี 
นายญาณะวัฒน ปทอง 
นายสุเทพ  นิยมพงษ 
นายยุทธภูมิ  รามศิริ 

ผอ.กรค. 
วิศวกร 6 
วิศวกร 4 
นายชางไฟฟา 5 

sanyalakb@pwa.co.th 
Yannawatp@pwa.co.th 
Suthepn@pwa.co.th 

Yuttapumr@pwa.co.th 
0-4323-7358 , 0-86025-8976 

22 ปาย   ELECTRONICS แสดงผลการทํางาน
เคร่ืองจักรกลไฟฟาเเบบเหนี่ยวนําไฟฟา 

กปภ.นครสวรรค 
กปภ.ข.10 

นายสุกิจ สงวนทรัพย 
นายนฤชา ชาตะวราหะ 

นายประเสริฐศักดิ์ อินทนาศักดิ ์

หนง.8 งานผลิต 

นายชางไฟฟา 6 

ชางไฟฟา 4 

sukits@pwa.co.th 
086-7377438 

25 ชุดระบายตะกอนในเสนทออัตโนมัติ (สวนผึ้ง 
58) 

กปภ.สวนผึ้ง 
กปภ.ข.3 

นายเกียรติศักดิ์ พ่ึงสมศักดิ์ 
นายรัตนิกร  หนอแกว 

ผจก.กปภ.สวนผึ้ง 
หนง.7 งานผลิต 

ratnikornn@pwa.co.th 
081-8586198 

27 แผนวัดระดบัน้าํ(Staffgage) สตาปเกจ แสดงผล
ดวยหลอด LED 

กปภ.กาญจนบุรี  
กปภ.ข.3 

นายนรินทร สุนจิรัตน  narinso@pwa.co.th 

28 เคร่ืองวัดความขุนอยางงาย กปภ.เลาขวัญ 
กปภ.ข.3 

นายวสันต พุฒเครือ ชางไฟฟา wasanpu@pwa.co.th 
085-820-1274 , 0-3457-6121 

 

mailto:weerachaik@pwa.co.th
mailto:natthawatb@pwa.co.th
mailto:Yannawatp@pwa.co.th
mailto:Yuttapumr@pwa.co.th


11 
รางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจําป 2558  คณะกรรมการวจิัยและนวัตกรรมของ กปภ.    มกราคม 2559                         

 

ผูนําเสนอผลงาน รางวัลนวัตกรรมดีเดนของ กปภ. ประจําป 2558 (ตอ) 
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

รางวัลชมเชย 14 ผลงานๆ ละ 10,000 บาท รวม 140,000 บาท (ตอ) 
29 สัญญาณเตือนลางกรอง กปภ.พนมทวน 

กปภ.ข.3 
นายสุชาติ ชาครียรัตน  
 

นายชางไฟฟา 5 suchartc@pwa.co.th 
083-7877427 

31 โครงการจัดทําบัตรประจาํตัวผูใชน้ําดวยระบบ
บารโคด 

กปภ.ประจวบคีรีขันธ 
กปภ.ข.3 

นายสะอาด จงดี 
 

ผจก.กปภ.ประจวบคีรีขันธ saardj@pwa.co.th 
089-4121957 , 032-611051 

36 ระบบจัดสง SMS จากขอมูลระบบ CIS กทส. กปภ.ข.3 นายสุรชัย เหลากรุงเกา นักวิชาการคอมพิวเตอร surachaila@pwa.co.th 
032-200780 

 
 

mailto:suchartc@pwa.co.th
mailto:saardj@pwa.co.th
mailto:surachaila@pwa.co.th

