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คณะกรรมการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมของ กปภ. (KM-RDI) 

  



คํานํา 
 

 คณะกรรมการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรมของ กปภ. (KM-RDI) มีอํานาจหนาท่ีในการ
กําหนดหลักเกณฑและพิจารณาใหทุนและรางวัลดานการวิจัยและนวัตกรรมของการประปาสวนภูมิภาค 
กําหนดรางวัลและทุนในแตละระดับผลงาน รวมถึงปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีผูวาการมอบหมาย โดยปจจุบันมี
จํานวนคณะกรรมการรวมท้ังสิ้น 17 ทาน ซ่ึงเปนคณะผูบริหารภายในการประปาสวนภูมิภาค โดยชวยกัน
พิจารณาและประกาศผล ดังในรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดการความรูและการสราง 
นวัตกรรมของ กปภ. (KM-RDI)  

กุมภาพันธ 2561   
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ประกาศผลงานที่ไดรับทุนวิจัย ป 2556   

 ตามคําสั่ง กปภ.ท่ี 1321/2556 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมของ 
กปภ. ประกอบดวย รผว. เปนประธาน ผชว.เปนรองประธาน   ผชท. ผชส.  ผอ.ฝวศ. ผอ.สปก.2.  ผอ.ฝงบ. 
ผอ.ฝยอ. ผอ.ฝคส. ผอ.กคน. เปนกรรมการ นายวิโรจน  กิตติรัตนชัย วิศวกร 9  ฝทน. เปนกรรมการและ
เลขานุการ และนายธีระ ประสพศักดิ์ เปนท่ีปรึกษา  

คณะกรรมการนวัตกรรมของ กปภ. ไดพิจารณาผลงานนวัตกรรมท่ีหนวยงานตางๆ เสนอมาแลว เห็นวา
เปนผลงานท่ีสมควรไดรับทุนวิจัย ป 2556 จํานวน 5 ทุน ดังนี้ 

 

 

20. ชุดวัดระดับน้ําเปลี่ยนเปนอัตราการไหลควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมแบบดิจิตอล                                                  
เสนอโดย   นายจักรวรรณ  แวนแกว นายวีรพล  แลคํา และ นายเอกชัย  
ทรัพยเสถียร กรค.กปภ.ข. 10 

- ใชแนวคิดจากการทดลองวัดคาความแตกตางของระดับนํ้าและคา
ความแตกตางของอัตราการไหล (ในปริมาตรของถังเดียวกัน) โดยมี
แนวความคิดวาอัตราการสูบนํ้าจะมากหรือนอยจะข้ึนกับระดับนํ้า ทําการ
ติดตั้งชุดวัดระดับนํ้าเปลี่ยนเปนอัตราการไหลฯท่ีบอแบงนํ้าดิบกอนเขาถัง
กวนชา 
 ดําเนินการ 2 เดือน ลงทุน 15,000 บาท 

 

22. เคร่ืองจารเทสควบคุมขั้นตอนการทํางานแบบอัตโนมัติ 
เสนอโดย นายบุญลือ  ปานภู และนายทนงศักดิ์  ชางคํา กปภ.ข.10 สาขา
เพชรบูรณ   
  - สามารถตั้งโปรแกรมการทํางานเปนข้ันตอนตางๆไว  จากน้ันเครื่องจะ
ทํางานตามโปรแกรมท่ีตั้งไวโดยอัตโนมัติ เมือ่เครื่องทํางานเสร็จ สามารถ
คํานวณผลจากการทําจารเทสได เชน ผลการทดสอบจารเทส (mg/l หรือ 
ppm) ความเขมขนสารเคมีในถังหมัก (%) ขนาดถังหมักสารเคมี (ลิตร) 
และนํ้าหนักสารเคมีท่ีหมักตอถังหมัก (kg) เปนตน และเครื่องจารเทสท่ี
ศึกษาน้ีก็ยังมีระบบสํารองไฟฟาในตัวอีกดวย          
 ดําเนินการ 4 เดือน  ลงทุน 40,000 บาท 
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23. รถบังคับสํารวจน้ําสูญเสียในระบบทอจายน้ํา 

เสนอโดย  นายสุกิจ  สงวนทรัพย นายนฤชา  ชาตะวราหะ และ

นายประเสริฐศักดิ์  อินทนาศักดิ์ กปภ.ข.10 สาขานครสวรรค  
  - รถสามารถเดินในทอระบายน้ําไดดี โดยการบังคับผาน
สายควบคุม พรอมท้ังแสดงภาพและเสียงภายในทอไดอยาง
ชัดเจน 
  ดําเนินการ 2 เดือน  ลงทุน 30,000 บาท 

 

27. ตูจายน้ําประปาหยอดเหรียญไรสายไฟฟา 
เสนอโดย  วาท่ี ร.ต.วรวิทย เตจาคํา กปภ.ข.1 สาขาพัทยา 

  - เครื่องไมตองเชื่อมตอกระแสไฟฟาภายนอกกับตูจายน้ําประปา
หยอดเหรียญไรสายไฟฟา  ทําใหเพ่ิมจุดติดตั้งตูจายน้ําประปา
หยอดเหรียญไรสายไฟฟาซ่ึงสามารถเพ่ิมยอดขายน้ําประปาได  
และลูกคาผูใชงานยังมีความม่ันใจในความปลอดภัยดานไฟฟา
จากการใชตูจายน้ําประปาหยอดเหรียญไรสายไฟฟา 
  ดําเนินการ 4 เดือน  ลงทุน 4,500 บาท 

 

28. เคร่ืองวัดความขุนแบบพกพาแสดงผลผานโทรศัพทมือถือระบบ
แอนดรอยด    

เสนอโดย  วาท่ี ร.ต.วรวิทย เตจาคํา กปภ.ข.1 สาขาพัทยา 

    - สามารถใชงานไดดี ราคาถูก สรางงายและมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชทดแทนการสั่งซ้ือเครื่องวัดความขุนท่ีมีราคาแพงได 
เนื่องจากจากการทดสอบคาความขุนท่ีวัดไดจากเครื่องนี้กับคา
ความขุนจากเครื่องท่ีซ้ือมาใชในประปา ถือวา ใกลเคียงกันมาก      
  ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 9,000 บาท 
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 ผูเสนอผลงานที่ไดรับทุนวิจัย ป 2556    
 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ช่ือผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

20 ชุดวัดระดับน้ําเปล่ียนเปนอัตราการไหล
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรควบคุม
แบบดิจิตอล (ขอทุน) 

กรค. 
กปภ.ข.10 

นายจักรวรรณ  แวนแกว 
นายวีรพล  แลคํา 
นายเอกชัย  ทรัพยเสถียร 

วิศวกร 4 
วิศวกร 4 
วิศวกร 4 

0-5625-5814-5 ตอ 305 
aekachaisu@pwa.co.th 

22 เครื่องจารเทสทํางานแบบอัตโนมัติ (ขอทุน) กปภ. เพชรบูรณ 
กปภ.ข.10 

นายบุญลือ  ปานภู 
นายทนงศักดิ์  ชางคํา 

หนง.งานผลิต 
ชางไฟฟา 4 

056-5671-1310 
tanongsakc@pwa.co.th 

23 รถบังคับสํารวจน้ําสูญเสีย                   
ในระบบทอจายน้ํา (ขอทุน) 

กปภ. นครสวรรค 
กปภ.ข.10 

นายสุกิจ  สงวนทรัพย 
นายนฤชา  ชาตะวราหะ 
นายประเสริฐศักดิ์  อินทนาศักดิ ์

หนง.งานผลิต 
นายชางไฟฟา 6 
ชางไฟฟา 3 

0-5625-5456 
5512011@pwa.co.th 

27 ตูจายน้ําประปาหยอดเหรียญไรสายไฟฟา
(ขอทุน)  

กปภ.พัทยา  
กปภ.ข.1 

วาท่ีร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา3 083-2047220 
daymodify@gmail.com 

28 เครื่องวัดความขุนแบบพกพาแสดงผลผาน
โทรศัพทมือถือระบบแอนดรอย (ขอทุน)  

กปภ.พัทยา 
กปภ.ข.1 

วาท่ีร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา3 083-2047220 
daymodify@gmail.com 
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ประกาศผลงานที่ไดรับทนุวิจัย ป 2557   

 กปภ.ท่ี 484/2557 ลงวนัท่ี 20 มีนาคม 2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 
ประกอบดวย รผว. เปนประธาน ผชว.เปนรองประธาน ผชบ.1 ผูเชี่ยงชาญ ผอ.สทส.  ผอ.ฝวศ. ผอ.ฝคส. ผอ.สปก.2.  ผอ.ฝ
ยอ.  ผอ.ฝงบ. และ ผอ.กคน. เปนกรรมการ ผอ.กวพ เปนกรรมการและเลขานุการ และนายธีระ ประสพศักดิ์ เปนท่ีปรึกษา  

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. ไดพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีหนวยงานตางๆเสนอมาแลว 
เห็นวาเปนผลงานท่ีสมควรไดรับทุนวิจัย ป 2557 จํานวน 3 ทุน ดังนี้ 

 

 

03. ชุดทดลองเครื่องแยกทราย (ขอทุน) 

เสนอโดย นายบุญสง วิเศษสิงห ชางเครื่องกล 3 กปภ.ข.4 

- จัดทําชุด Model จําลองเครื่องแยกทรายและโรงกรองน้ํา
เพ่ือทดลองหลักการแยกทรายออกจากน้ําดิบโดยใช
ความเร็วของน้ํา 

ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 5,700 บาท 

 

17.  เครื่องจายสารสมในหอรับน้ําดิบแบบอัตโนมัติตาม
คาความขุนของน้ํา (ขอทุน) 

เสนอโดย วาท่ี ร.ต.วรวิทย เตจาคํา ชางไฟฟา 3 ,นาย
ราชันย พรมแกวงาม เครื่องกล 3 กปภ.ข.1   

- สรางระบบวัดคาความขุนท่ีหอรับน้ําดิบ, ถังกวนชา และ
ถังตกตะกอน แลวนําคาท่ีไดไปประมวลผลดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร  แลวควบคุมการจายสารสมของ
เครื่องสูบสารเคมีตามความเหมาะสมไดอยางอัตโนมัติ 
ดําเนินการ 5 เดือน ลงทุน 40,000 บาท 

 

40. หุนยนตดูดตะกอนในถังน้ําใส (ขอทุน)  

เสนอโดย นายสัญลักษณ เบาดี ผอ.กองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ํา นายสรศิษฏ ทีบัวบาน, นายสุเทพ นิยม
พงษ, นายสมภพ ทีบัวบาน   ข.6 

- จากผลงานนวัตกรรม กปภ. 2555  ไดมีแนวคิดพัฒนา
หุนยนตดูดตะกอนแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพ ราคาถูก งาย
ตอการใชงาน 

ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 89,500 บาท 
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ผูเสนอผลงานที่ไดรับทุนวิจัย ป 2557 

 
ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 

3 เคร่ืองแยกทราย (ขอทุน) กปภ.ข.4 ป. 
บานนาสาร   

นายบุญสง   วิเศษสิงห ชางเครื่องกล 3 077361110 
0861056899 

Fax 077361095 
17 เครื่องจายสารสมในหอรับนํ้าดิบแบบอัตโนมัตติาม

คาความขุนของนํ้า (ขอทุน) 
กปภ.ข.1  

ป.พัทยา (พ.) 
วาท่ี ร.ต.วรวิทย  เตจาคํา 
 

ชางไฟฟา 3 
 

038222462 
worrawitt@pwa.co.th 

40 หุนยนตดดูตะกอนในถังนํ้าใส (หนูนอยเจาสมุทร 
V.2) (ขอทุน) 

กปภ.ข.6 ป.ชัยภูม ิ นายสัญญลักษณ  เบาด ี
นายสรศิษฏ  ทีบัวบาน 
นายสุเทพ  นิยมพงษ 
นายสมภพ  ทีบัวบาน   

ผอ.กองระบบผลิตและควบคุม 
หนง.ผลิต 
วิศวกร 4 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 
ชางไฟฟา 4 งานผลิต 

กองระบบผลิตและควบคุม
คุณภาพนํ้า งานเทคโนโลยีควบคุม

ผลิต กปภ.ข.6 สาขาชัยภมู ิ
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ประกาศผลงานที่ไดรับทนุวิจัย ประจําป 2558 

กปภ.ท่ี 484/2557 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. 
ประกอบดวย รผว. เปนประธาน ผชว. เปนรองประธาน ผชบ.1 ผูเชี่ยวชาญ ผอ.สทส. ผอ.ฝวศ. ผอ.ฝคส.    
ผอ.สปก.2 ผอ.ฝยอ. ผอ.ฝงบ. และ ผอ.กคน. เปนกรรมการ ผอ.กวพ เปนกรรมการและเลขานุการ และ นายธี
ระ ประสพศักดิ์ เปนท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมของ กปภ. ไดพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีหนวยงานตางๆ 
เสนอ มาแลว เห็นวาเปนผลงานท่ีสมควรไดรับทุนวิจัย ประจําป 2558 จํานวน 1 ทุน ดังนี้ 

 06. เครื่องบําบัดแกสคลอรีนรั่ว  
เสนอโดย  นายพรรษวัชร กิมานันโท หนง. 8 งานผลิต, 
            นายสายชล มัติโก, นายวัชรชัยนันท วงษนอย, 
             นายชวนากร พรมมา,นายณพกรณ อภิวงคงาม,                  
            นายทีปกร อาทิตย กปภ.บานฉาง กปภ.ข.1 
- ขอทุนเพ่ือสรางชุดบําบัดแกสคลอรีนรั่ว โดยดูดแกสท่ีรั่ว
ผานระบบท่ีใช ฟลเตอร/ถาน และพนละอองสารละลาย 
NaOH เพ่ือลดอันตรายจากแกสคลอรีนรั่ว 
ดําเนินการ 12 เดือน ขอทุน 65,000 บาท 
 

 กปภ. ท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ของ กปภ. ประกอบดวย รผว. เปนประธานฯ รผผ. เปนรองประธานฯ กรรมการประกอบดวย ผชว. ผชบ1. 
ผชท. ผอ.ฝวศ. ผอ.ฝคส. ผอ.สปก.1 ผอ.ฝยอ. ผอ.ฝงบ. ผอ.กคน. และ นายธีระ ประสพศักดิ์ ท่ีปรึกษา โดยมี
ผอ.กวพ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. ไดพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีหนวยงาน
ตางๆ เสนอ มาแลว เห็นวาเปนผลงานท่ีสมควรไดรับทุนวิจัย ประจําป 2558 จํานวน 1 ทุน ดังนี้ 

 01. เครื่องดูดตะกอนลอยแบบทุนลอย 
เสนอโดย นายวิชัย นพเกสร หนง.8 งานวิจัย, 
            นายเจนณรงค  ถานา วิศวกร 4 เครื่องกล, 
            นายธีรสันต  รัตนบํารุง วิศวกร 4 คอมพิวเตอร 
- สรางเครื่องดูดตะกอนลอยบนผิวน้ําท่ีสามารถเคลื่อนท่ี
ไดสะดวกโดยอาศัยหลักการทุนลอยผิวน้ําและดูดตะกอน
ออกโดยใชหลักการไซฟอนและ Submersible Pump  
ดําเนินการ 3 เดือน ขอทุน 22,500 บาท 
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ผูเสนอผลงานที่ไดรับทุนวิจัยของ กปภ. ป 2558 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน / สังกัด ผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 
ผลงานท่ีไดรับทุนวิจัยป 2558 จํานวน 1 ผลงาน เปนเงิน 65,000 บาท 

06 เครื่องบําบัดแกสคลอรีนรั่ว 
กปภ.สาขาบานฉาง 

กปภ.ข.1 

นายพรรษวัชร กิมานันโท 
นายสายชล มัติโก 
นายวัชรชัยนันท วงษนอย 
นายชวนากร พรมมา 
นายณพกรณ อภิวงคงาม 
นายทีปกร อาทิตย  

หนง.8 งานผลิต 
นายชางไฟฟา 5 
ชางเครื่องกล 3 
ชางไฟฟา 3 
ชางเครื่องกล 3 
ชางเครื่องกล 3 

sinwere.cm@hotmail.com 
watchainan21@gmail.com 

038-602008 
038-601292 

01 เครื่องดูดตะกอนลอยแบบทุนลอย กวพ. รผบ. 
นายวิชัย นพเกสร  
นายเจนณรงค  ถานา 
นายธีรสันต  รัตนบํารุง 

หนง.8 งานวิจัย 
วิศวกร 4 เครื่องกล 
วิศวกร 4 คอมพิวเตอร 

teerasanra@pwa.co.th 
02-5518859 
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ประกาศผลงานที่ไดรับทนุวิจัย ประจําป 2559 

กปภ.ท่ี 1287/2559 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลงานท่ีเสนอขอทุน
วิจัยเเละรางวัลนวัตกรรมดีเดนป 2559 คณะทํางานพิจารณาผลงานฯ ประกอบดวย รผว. เปนประธาน รผผ. 
เปนรองประธาน ผชว. ผชบ.1 ผชท. ผอ.ฝวศ. ผอ.ฝคส. ผอ.สปก.1 ผอ.ฝยอ. ผอ.ฝงบ. และ ผอ.กคน. เปน
คณะทํางาน ผอ.กวพ เปนคณะทํางานและเลขานุการ  

คณะทํางานพิจารณาผลงานฯ ไดพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีหนวยงานตางๆ เสนอ มาแลว 
เห็นวาเปนผลงานท่ีสมควรไดรับทุนวิจัย ประจําป 2559 จํานวน 2 ทุน ดังนี้ 

38.ชุดทดสอบ ColiFast
เสนอโดย กคน. รผว. 
- จากผลงานชุดทดสอบแบคทีเรียอยางงายเดิมท่ีใชเวลา
ในการรอผล 24 ชั่วโมง จึงไดคิดวิธีเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหโดยสามารถใช
ระยะเวลาท่ีสั้นกวาเดิม และใหผลการทดสอบท่ีเท่ียงตรง 
ดําเนินการ 12 เดือน ลงทุน 78,500 บาท 

2.ระบบเติมอากาศแบบเทอรไบน โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย 
เสนอโดย  กปภ.สาขาเชียงใหม กปภ.ข.9 
- จะสรางระบบเติมอากาศใหกับน้ํา เพ่ือชวยลดพวกเหล็ก
และแมงกานีสในน้ําดิบ โดยการใชพลังงานแสงอาทิตยขับ
มอเตอรเพ่ือดูดอากาศจากผิวน้ํา และกระจายอากาศ    
ใตน้ํา 
ดําเนินการ 6 เดือน ลงทุน 35,000 บาท 
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ผูเสนอผลงานที่ไดรับทุนวิจัยของ กปภ. ป 2559 

ผลงาน/ลําดับท่ี หนวยงาน / สังกัด ผูเสนอผลงาน ตําแหนง เบอรโทรศัพท/e-mail 
ผลงานท่ีไดรับทุนวิจัยป 2558 จํานวน 1 ผลงาน เปนเงิน 65,000 บาท

02 
ระบบเติมอากาศแบบเทอรไบน โดยใชพลงังาน
แสงอาทิตย 

กปภ.สาขาเชียงใหม 
กปภ.ข.9 

วาที่ ร.ต.วรวิทย  เตจาคํา 
นายประพัฒน  ทิพยเดโช 

ชางไฟฟา 4 
พนักงานประปา 5 

ajdaycm@gmail.com 
083-2047220 

38 ชุดทดสอบ ColiFast กคน. รผว. 

น.ส.ขัตติยา  สุขประเสริฐ 
น.ส.รัตนาภรณ ถาวรยุติธรรม 
น.ส.เพชรัตน  รัตนพงศผาสุข 
นายชัชนันท  นิวาสวงษ นาง 
นางพวงทอง  วังสดาน 
น.ส.ชลนิชา  ทองขลิบ 

นักวิทยาศาสตร 5 
นักวิทยาศาสตร 7 
นักวิทยาศาสตร 6 
นักวิทยาศาสตร 4 
ผอ.กคน. 
หนง.เคมีและจุลชีวะ 

khattiyas@pwa.co.th 

084-6546720 
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ประกาศผลงานที่ได้รบัทนุวิจัย ประจําปี 2560 
----------------------------------- 

ตามคําสั่ง กปภ. ที่ 837/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เร่ืองแต่งต้ังคณะทํางานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมของ กปภ. ประกอบด้วย รผว. เป็นประธานฯ  รผผ. เป็นรองประธานฯ ผชว., ผชบ.1, ผชท.,  
ผอ.ฝคส., ผอ.สปก.1,  ผอ.ฝยอ.,  ผอ.ฝงบ., ผอ.ฝวศ.,  ผอ.ฝทน., ผอ.สทส., ผอ.กมว., ผอ.กคน. เป็น
คณะทํางาน และ ผอ.กวพ. เป็นคณะทํางานและเลขานุการฯ นั้น 

คณะทํางานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ กปภ. (RDI) ได้สรุปผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของ กปภ. ปี 2560 นําเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ กปภ. (KM-RDI) และ  
ผวก. ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนวิจัยของ กปภ. ปี 2560 จํานวน 2 
ผลงาน ดังนี้ 
 

1. เครื่องล้างเมมเบรนแบบ Super Clean ควบคุมด้วย
ระบบ PLC/SCADA 

เสนอโดย  กรค.4 กปภ.สาขาเกาะสมุย กปภ.ข.4 
- เม่ือเมมเบรน RO อุดตันก็จะทําการล้างย้อนโดยใช้น้ํายา 
ระบบเดิมต่ออนุกรม 7 ท่อน ท่อนท่ีอยู่ท้ายจะไม่สะอาด 
จึงมีแนวคิดสร้างเครื่องล้างระบบขนาน โดยนําท่อนท่ี 

   6-7 ท่ีไม่เสียหายมาล้างแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ 
ดําเนินการ 12 เดือน ทุนวิจัย 93,510 บาท 

 
2. ระบบสั่งการปรับต้ังค่าแรงดันน้ําและเปิด-ปิด

ประตูน้ําเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน โดยใช้ Control 
Valve ร่วมกับระบบสั่งการ  ระยะไกลผ่านมือถือ 

เสนอโดย กรจ.9 กปภ.ข.9 
- การปรับตั้ง PRV หรือปิดน้ําเม่ือท่อแตก ต้องไปท่ีจุดติดต้ัง
ซ่ึงใช้เวลาและน้ําสูญเสียปริมาณมาก จึงมีแนวคิดสร้าง
ระบบควบคุมสั่งการผ่านมือถือ โดยใช้ Stepping Motor
ปรับแต่ง PRV เพ่ือควบคุมแรงดันน้ําและปิดเปิดประตูน้ํา 

ดําเนินการ 3 เดือน ทุนวิจัย 25,000 บาท 
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รายชื่อผู้ไดร้บัทนุวิจัยและรางวัลนวัตกรรมของ กปภ. ปี 2560 

ผลงาน 
หน่วยงาน/

สังกัด 
ผู้เสนอผลงาน 

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1. เคร่ืองล้างเมนเมมเบรนแบบ 

Super Clean  

กปภ.เกาะสมุย 
และ 

กรค.4 
กปภ.ข.4 

นายเอกวัฒน์ สุขประจันทร์ 
นายปองพล คุ้มภัย 
นายธีระพงค์ ชูหนู 
นายปวเรศวน์ ตีรนานุกุล 
นางเจษฎา คงกจิ 
นายนพดล จันทร์จําปา 

รก.หนง.งทผ.กปภ.ข.4 
วิศวกร 4 
ช่างไฟฟ้า 4 
วิศวกร 5 
ผอ.กรค.กปภ.ข.4 
หนง.กบร.กปภ.ข.4 

08 6595 6049 
08 3704 9405 
08 9182 0474 
08 9159 6866 
08 9871 3191 
08 3690 2580 

2. ระบบสัง่การปรับต้ังคา่แรงดันน้าํ
และเปิด-ปิดประตูน้ําเนื่องจาก
เหตุฉุกเฉิน โดยใช้ Control 
Valve ร่วมกับระบบสั่งการ
ระยะไกลผ่านมือถือ 

กรจ.9 
กปภ.ข.9 

นายกฤษณะ สุรินทร์ 
นายกษิดิส วรรณกลาง 
นายพงษ์ศักด์ิ เด่ียววิไล 

นายช่างเคร่ืองกล ๕ 
นายช่างโยธา ๕ 
ผอ.กรจ.กปภ.ข.9 

08 3156 2870 
08 3380 3380 
08 1614 9545 
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