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ความปลอดภัยและขอปฏิบัติ
สำหรับการบำรุงรักษา 
อุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูง
และระบบสงจายไฟฟา และ
มอเตอรและเคร�่องกำเนิดไฟฟา
ในโรงจักรไฟฟา 
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and Maintenance)
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หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย 
วิศวกรและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและ

เอกชนอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูป้ฏบัิตงิานระบบ
กำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA

วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า 

และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับงานบำารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการบำารุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

3. ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญ
ในงานบำารุงรักษา

หลักการและเหตุผล 
การบำารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านับเป็นหัวใจอันสำาคัญย่ิงในการลดค่า            

ใช้จ่ายต้นทุน และทำาให้เกิดความมั่นคง เช่ือถือได้ในการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม ภารกิจอันสำาคัญนี้นับเป็นที่สนใจยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากมีภาวะ
การแขง่ขนัเชิงพาณิชยสู์งยิง่ข้ึน ผูป้ฏบัิตหิน้าทีจ่ำาเปน็ตอ้งมคีวามรูค้วามชำานาญ
และสามารถเสริมสร้างมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งทางเทคนิคและ                
การจัดการ และมิให้เกิดผลเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE-                       
Power & Energy Society – Thailand Chapter โดยการสนบัสนนุดา้นวชิาการ
จาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน (Solution 
Providers) ได้เล็งเห็นว่า ควรจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยและ
ขอ้ปฏบัิตสิำาหรบัการบำารงุรักษาอปุกรณใ์นสถานีไฟฟา้แรงสูงและระบบสง่จ่าย
ไฟฟ้า และมอเตอร์และเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความ
มัน่คงใหก้บัอปุกรณ์ในสถานีไฟฟา้แรงสงู ระบบสง่จ่ายไฟฟา้ และโรงจกัรไฟฟา้
ของไทย 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.  โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
 และ Senior Vice Chairman, IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter 
 ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman 
 ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  Session 1
08.45 - 09.15 น. ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติ สำาหรับการบำารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  
 โดย ดร.สมชาย ทรงศิริ ผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 คุณนิวัฒน์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบำารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 1 กองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 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) 
 การบำารุงรักษาแบตเตอร์รี่ และชาร์จเจอร์ (Battery & Charger) 
 โดย คุณนิวัฒน์ อินทโชติ หัวหน้าแผนกบำารุงรักษาสวิตช์เกียร์ 1 กองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 15.45 น. การบำารุงรักษาสายใต้ดิน Power Cable “XLPE” 
 โดย คุณวิรชัย เก่งตรง หัวหน้าแผนกรักษาสายส่งใต้ดิน 1 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

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการ              
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 แกผู้่เขา้สมัมนาและวทิยากรทกุทา่น ทางสมาคมฯ 
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 



หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
  Session 3
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น. การบำารุงรักษา Gas Insulated Switchgear (GIS) 
 โดย คุณโชคชัย บุญส่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีการทดสอบและบำารุงรักษา 
 ฝ่ายบำารุงรักษาไฟฟ้า 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 วิศวกรระดับ 9 กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
  Session 5
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 10.30 น. การบำารุงรักษาเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (Generators) และระบบควบคุมแรงดัน (Automatic Voltage Regulator: AVR) 
 โดย คุณชนฎ ศรีพรวัฒนา อดีตผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.  การบำารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า (Motors) และระบบควบคุมความเร็ว (Variable Speed Drives) 
 โดย คุณชัยณัฏฐ์ สุพัฒนา หัวหน้าหมวดวางแผนและบำารุงรักษาโครงการเดินเครื่องและบำารุงรักษา 
 โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  Session 6
13.00 - 13.45 น.  Modular Switchgear Monitoring (MSM) for High Voltage Switchgear
 โดย คุณเมธาวี นิชี Service Engineer, High Voltage Products, Hitachi Energy (Thailand) Limited
13.45 - 14.30 น.  เทคโนโลยีการบำารุงรักษาระบบป้องกันหม้อแปลงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ (Transformer Protector)
 โดย คุณบุญผ่อง เลิศมานะ กรรมการผู้จัดการ Power Testing Product Co., Ltd.
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น. Asset Performance Management of Transformers through Digitalization-the “TXpert Ecosystem”
 โดย คุณอรุณกร ทองสว่าง Service Sales Manager, Power Transformers Products, 
 Hitachi Energy (Thailand) Limited
15.45 - 16.30 น.  เทคโนโลยีการบำารุงรักษา โดยใช้การตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วน (Partial Discharge) 
 ของ Gas Insulated Switchgear
 โดย คุณกิตติมศักดิ์ ติกะโกศล Advanced Power Equipment (Thailand) Co., Ltd.



 
 

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ
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ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
kseminar.com/safetyrowtenneerg.www : enilno นยีบเะทงล

ดร. ถาวิริสขุส ษงพฐษิดะรป 7116-1281-80 อืถอืม dnaliahT - yteicoS ygrenE & rewoP EEEI ,yraterceS ลุกร

500, 503

ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร

 00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุงงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

  

 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห
 

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช

 ยูอ่ีท

โทร. ซกฟแ  e-Mail : 
.

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : 
.

1.

2.

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

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

 

 ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

l

*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

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

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

(High Voltage Substation Equipment, Motor and Generator: Safety, Operation and Maintenance)

ความปลอดภัยและขอปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา
อุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูงและระบบสงจายไฟฟา และมอเตอร
และเคร�่องกำเนิดไฟฟาในโรงจักรไฟฟา

(** เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 ผูเขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เปนผลลบภายใน 24 ช่ัวโมงกอนเขาสัมมนา)

รับจำนวนจำกัด


