
ขอเช�ญเขารวมงานสัมมนาเช�งว�ชาการ ครั้งที่ 2

22 - 24 กรกฎาคม 2562
ณ หอง Arnoma โรงแรมอโนมา 

กรุงเทพฯ ถนนราชดำร�

www.greennetworkseminar.com/safety

IEEE Power & Energy Series: 

Power Engineering

ความปลอดภัยและข�อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา 

อุปกรณ�ในสถานีไฟฟ�าแรงสูง
และระบบส�งจ�ายไฟฟ�า และมอเตอร�และ

เคร�่องกำเนิดไฟฟ�าในโรงจักรไฟฟ�า 
(High Voltage Substation Equipment, 

Motor and Generator:
 Safety, Operation and Maintenance)



   กลุ่มเป้าหมาย 
  วิศวกรและช่างอาวุโสท่ีปฏิบัติงานท้ังในภาครัฐและเอกชน 
   อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำาลังไฟฟ้า
   ขนาดมากกว่า 1,000 kVA

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า  
   เกี่ยวกับงานบำารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. เปดิโอกาสใหม้กีารปรกึษาและแลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่ง
   ผูเ้ขา้อบรมทกุคนและรว่มกนัแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการบำารุงรักษา 
  อุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญในงานบำารุง
   รักษา

หลักการและเหตุผล 
การบำารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านับเป็นหัวใจอันสำาคัญย่ิงในการลดค่าใช้จ่าย

ต้นทุน และทำาให้เกิดความมั่นคง เช่ือถือได้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

ภารกิจอันสำาคัญนี้นับเป็นที่สนใจยิ่งในปัจจุบันเน่ืองจากมีภาวะการแข่งขัน     

เชิงพาณิชย์สูงยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จำาเป็นต้องมีความรู้ความชำานาญและ

สามารถเสรมิสรา้งมาตรการปอ้งกนัอย่างถกูวธิทีัง้ทางเทคนคิและการจดัการ 

และมิให้เกิดผลเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 

สมาคมวิศกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนคิสแ์ห่งประเทศไทย (IEEE Thailand 

Section) และ IEEE - Power & Energy Society - Thailand Chapter โดย

การสนับสนุนด้านวิชาการจาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. ได้เล็งเห็นว่า ควร  

จัดสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำาหรับการบำารุง

รักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และ

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับอุปกรณ์ใน

สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้าของไทย 

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.   โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน ์รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

ดำาเนินการสัมมนา   โดย Session Chairman - เรอือากาศตร ีดร.โตศกัดิ ์ทศันานตุรยิะ ผูอ้ำานวยการโครงการธรุกจิพฒันากจิการไฟฟ้า 

  การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  

 Session 1          
08.45 - 09.15 น.  ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำาหรับการบำารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  

  โดย คุณวิฑูรย์ เทพอำา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอุปกรณ์สถานีย่อย 2 ฝ่ายบำารุงรักษา การไฟฟ้านครหลวง

09.15 - 09.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

09.45 - 11.00 น.  การบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformers) 

  โดย คุณวิฑูรย์ เทพอำา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอุปกรณ์สถานีย่อย 2 ฝ่ายบำารุงรักษา การไฟฟ้านครหลวง

11.00 - 12.00 น.  การบำารุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูง (Live Tank Circuit Breakers) 

  โดย คุณพิทยา ปาละคะ ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2     

13.00 - 14.30 น.   การบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสและแรงดัน (Instrument Transformers : Current Transformers & 

  Voltage Transformer) และอุปกรณ์ตัดตอน (Disconnecting & Grounding Switches) 

  การบำารุงรักษากับดักฟ้าผ่า (Surge Arresters) การบำารุงรักษาแบตเตอรี่ และชาร์จเจอร์ (Battery & Charger) 

  โดย คุณนิวัฒน์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบำารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 1 กองบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00 - 15.45 น.  การบำารุงรักษาสายใต้ดิน Power Cable “XLPE” 

  โดย คุณวิรชัย เก่งตรง หัวหน้าแผนกรักษาสายส่งใต้ดิน 1 ฝ่ายบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

15.45 - 16.30 น.  การบำารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อ Cable Accessories

  โดย คุณสาธิต อำานวยพาณิชย์ MV & HV Jointer Service Manager, CBA Power Technology Co., Ltd.

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำาหรับการบำารุงรักษา 
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
 Session 3
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.  การบำารุงรักษา Gas Insulated Switchgear (GIS) 
  โดย คุณโชคชัย บุญส่ง หัวหน้าแผนกสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า กองมาตรวิทยา ฝ่ายบำารุงรักษาไฟฟ้า
  ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำารุงรักษา รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.  การบำารุงรักษา Mixed Technologies Substations (Hybrid Switchgear) 
  โดย คุณวิชาวุฒิ นามวงศ์ หัวหน้าแผนกบำารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 2 กองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 4
13.00 - 14.30 น.  การบำารุงรักษา Medium Voltage Switchgear (GIS & AIS)
  โดย คุณวิชาวุฒิ นามวงศ์ หัวหน้าแผนกบำารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 2 กองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.  การบำารุงรักษาระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้า (Relay Control Protection and CSCS)
  โดย คุณวีระยุทธ บัวคง หัวหน้าแผนกรีเลย์ 2 กองอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
 Session 5
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น.  การบำารุงรักษาเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า (Generators) และระบบควบคุมแรงดัน (Automatic Voltage Regulator : AVR) 
  โดย คุณชนฏ ศรีพรวัฒนา อดีตผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.   การบำารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Motors) และระบบควบคุมความเร็ว (Variable Speed Drives) 
  โดย คุณชัยนัฏฐ์ สุพัฒนา หัวหน้าหมวดวางแผนและบำารุงรักษา โครงการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า
  บริษัท เบิกไพร โครเจนเนอเรชั่น จำากัด 
  ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 6
13.00 - 13.45 น.   เทคโนโลยีการบำารุงรักษา โดยใช้เครื่องมือ X-Ray Service for High Voltage Switchgear 
  และ SF

6
 Gas Detection System: Health & Safety System

  โดย คุณเนติกาจ เทียนทอง Field Service Manager, High Voltage Products, Power Grids, ABB Limited.
13.45 - 14.30 น.   เทคโนโลยีการบำารุงรักษา ระบบป้องกันหม้อแปลงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ (Transformer Protector) 
  โดย คุณบุญผ่อง เลิศมานะ Power Testing Product Co., Ltd.
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น.  เทคโนโลยีการบำารุงรักษา โดยใช้เครื่องมือหุ่นยนต์ TXploreTM for Power Transformer  
  โดย คุณอรุณกร ทองสว่าง Senior Service Sales Engineer, Power Transformers Products, Power Grids,  
  ABB Limited.
15.45 - 16.30 น.   เทคโนโลยีการบำารุงรักษา โดยใช้การตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge) 
  ของ Gas Insulated Switchgear
  โดย คุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล Managing Director, Advanced Power Equipment (Thailand) Co., Ltd.
16.30 น.  จบการสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



 
 

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562  ณ ห�อง Arnoma โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ถนนราชดำร�

ความปลอดภัยและขอปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูง
และระบบสงจายไฟฟา และมอเตอรและเคร�่องกำเนิดไฟฟาในโรงจักรไฟฟา 
(High Voltage Substation Equipment, Motor and Generator: Safety, Operation and Maintenance)

รับจำนวนจำกัด

ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ
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การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท


