
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ ามนัหมอ้แปลงเป็นส่วนหน่ึงของระบบฉนวน หนา้ท่ีหลกั  

คือ เป็นฉนวนไฟฟ้าและทาํหนา้ท่ีระบายความร้อน นํ้ ามนัเป็นด่าน

แรกท่ีตอ้งรับความเครียดทางไฟฟ้าและความร้อนในขณะท่ีอุปกรณ์

ทาํงานอยู ่การทดสอบนํ้ ามนัในหมอ้แปลงโดยทัว่ไปจะมี

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

       1. เพื่อดูสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําหน้าท่ีของน้ํามันหม้อ

แปลงขณะหม้อแปลงไฟฟ้าทํางาน 

       2. เป็นส่ือเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์  

       3. เป็นส่ือเพื่อประเมินอายขุองอุปกรณ์  

การทดสอบ DGA เป็นส่ือท่ีจะบ่งบอกถึงความผิดปกติภายใน

ของอุปกรณ์ อาทิเช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นตน้ และนาํ ขอ้มูล

ผลทดสอบมาเป็นแนวทางในการบาํรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์

ล่วงหนา้ ซ่ึงผลการทดสอบ DGA ตอ้งประกอบดว้ย การวิเคราะห์ท่ี

ถูกตอ้งและแมน่ยาํ 

 

 

- ผูท่ี้ทาํงานดา้นบาํรุงรักษา และเคยผา่นการอบรม 

หลกัสูตรท่ี 1 การทดสอบนํ้ ามนัหมอ้แปลง  

 
 

 

 

- คุณเพิ่มศักดิ์    ควรสถิตย์ และคณะ 

 
 

 

 การศึกษา 

- ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟ้ากาํลงั 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

 การทํางาน 

 - หวัหนา้กองหมอ้แปลงและโรงงานซ่อม การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (2555 - 2559) 

 - หวัหนา้กองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (2554 - 2555) 

 - หวัหนา้แผนกทดสอบสภาพฉนวนและวิเคราะห์ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2535 - 2550) 

 การทํางานด้านวชิาการ 

 - สมาชิก Doble oil committee (2540 – 2550) 

 - คณะทาํงานองคก์ารซีเกร ( Cigre) ในฐานะ study 

committee (SC A2 Transformers) ประชุมทุก 2 ปี ท่ีกรุงปารีส ฝร่ังเศส 

(2553 - 2559) 

 - คณะทาํงาน Transformer Taskforce ของ JOINT 

MAINTENANCE CO - OPERATION COMMITTEE เพ่ือ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในดา้นการบาํรุงรักษา ระหวา่ง  ไทย มาเลเซีย 

และ อินโดนีเซีย (2553 - 2559) 

 - ไดรั้บรางวลั CIGRE Awards 2014 (CIGRE 

DISTINGUISHED MEMBERS)  

 งานบรรยายทางวชิาการ 

- บรรยายหลกัสูตรในหวัขอ้ นํ้ ามนัหมอ้แปลง จดัโดย IEEE 

Thailand 

 
 

 

- บรรยายหลกัสูตร Best Practice for Substation ให้

การไฟฟ้าภฏูาน , ใหก้ารไฟฟ้าซูดาน จดัโดย การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

- บรรยายงานสัมมนาในหวัขอ้ “Transformer Oil and 

Its Life Assessment” จดัโดย องคก์ารซีเกรฝ่ายไทย  

- บรรยายหวัขอ้ New Dissolved Gas Analysis (DGA) 

Diagnostic Methods for Load Tap Changers ในงาน CIGRE 

SC A2 & D1 JOINT COLLOQUIUM 2011, ท่ี KYOTO 

JAPAN 

 การทํางานในปัจจุบัน 

- วิทยากรบรรยาย ศูนยเ์ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้น

เทคโนโลยีไฟฟ้ากาํลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัสูตร การ

ทดสอบ DGA ตั้งแต่ 2551 ถึง ปัจจุบนั 

- คณะทาํงานองคก์ารซีเกร Joint Working Group 

(JWG D1/A2.47) ตั้งแต่ 2553 ถึง ปัจจุบนั 

- ท่ีปรึกษาอาวโุส กลุ่มบริษัท TIS จํากัด 

 
 

- วนัพธุและพฤหสับดี ท่ี 27 และ 28 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอ้งอบรม กลุ่มบริษทั TIS จาํกดั. 

ซอยจตุโชติ 14  กรุงเทพฯ 10220 

  
 

 วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 

 09.00 - 10.30 น.  บทบาทของ Dissolved Gas Analysis (DGA) 

10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 11.15 น. วิธีการเกบ็ตวัอยา่งนํ้ ามนัที่ถูกตอ้ง  

11.15 – 12.00 น. กา๊ซในหมอ้แปลงเกดิขึ้นได ้อยา่งไร 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น. ชนิดของความผดิปกติและกา๊ซที่เกดิขึ้น 

14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น. ชนิดของความผดิปกติและกา๊ซที่เกดิขึ้น (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํา้มนั

Dissolves Gas Analysis (DGA) 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กําหนดการ 

วันเวลา และสถานที่ 

ประวัติวิทยากรผู้บรรยาย  

วิทยากรผู้บรรยาย  



 

การวเิคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํา้มนั 

Dissolved Gas Analysis 
(DGA) 

 

 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 

09.00 - 10.30 น. วิธีการวิเคราะห์ผลของกา๊ซจากนํ้ ามนัหมอ้แปลง 

10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. วิธีการวิเคราะห์ผลของกา๊ซจากนํ้ ามนัหมอ้แปลง (ต่อ) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น. ตวัอยา่งการวิเคราะห์ผลนํ้ ามนัหมอ้แปลง 

14.30 - 14.45 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 15.30 น.  ทดลองวิเคราะห์ผล โดยผูเ้ขา้รับการอบรม 

15.30 - 16.00 น.  ซกัถามขอ้สงสยัและตอบคาํถาม 

                     

                                       พิกดัท่ีตั้ง บริษทั ฯ                            
13.894944, 100.683870 

           (บริษทั ทีไอเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิส จาํกดั)  &       

       (บริษทั อินซูเลชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนซัลแทนท ์จาํกดั) 

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

         คุณอรทยั  ใจมูล (คุณผ้ึง) ฝ่ายประสานงานการอบรม  

                        บริษทั TIS GROUP จาํกดั 

          Tel. 02 - 992 - 4477.   โทรสาร. 02 - 992 - 4447 

          Mobile.:    088-022-9258 (คุณอรทยั), 

                           089-796-5252 (คุณยทุธนา), 

                           088-022-9255 (คุณสุรินทร์) 

          E - mail.: orathaij.iec@gmail.com , 

                      yutthana@tisservice.com , 

                      surin@tisservice.com 

 

 

 

*หลกัสูตรท่ี  2* 

 
 

 

 

 

** กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง เพื่อความชัดเจน และถูกต้อง ** 

ช่ือ - นามสกุล ..................................................................................  

บริษทั / บา้น.....................................................................................  

เลขท่ี....................หมู่ท่ี..........อาคาร............................ชั้น.............. .. 

ซอย...........................................ถนน................................................  

ตาํบล / แขวง.................................อาํเภอ / เขต.................................  

จงัหวดั ...................... ...............รหสัไปรษณีย ์................................  

โทรศพัท.์................................. มือถือ ............................................... 

E – mail.: ........................................................................................ 

ผูติ้ดต่อประสานงาน..........................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี......................................................................  

                    สาํนกังานใหญ่                             สาขา    ....................  
 

                                               ท่านละ 7, 500 บาท 

(หากสมคัร ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมีส่วนลดให ้500 บาทต่อท่าน) 

(ค่าฝึกอบรมนี ้: รวมค่าเอกสารที่ใช้ในการอบรม ค่าอาหารกลางวนัและค่าอาหารว่าง) 
 

 
 

              เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย 

“ บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ” 

              โอนเงิน  เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั  

             สาขา บ๊ิกซี สุขาภิบาล 5       เลขท่ีบญัชี      
403 - 282738 - 3 

     หรือ  โอนเงิน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารธนชาต จาํกดั  

0        สาขา รามอินทรา กม.8      เลขท่ีบญัชี      
                149 - 2 - 36047 - 8  

(*กรุณานําส่ง หลกัฐานการชําระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวนัอบรมภายใน 1 สัปดาห์ 

ทางบริษัท ฯ จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์ โดยรายละเอยีดการติดต่อ 

ระบุไว้ในส่วนของ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม*) 

                                      การจดัอบรมพิเศษเร่ือง                     *หลกัสูตรท่ี  2* 

                                                                                                   

 

          

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
        
 
 
 

 

 

… ดําเนินงานโดย กลุ่ม บริษัท TIS จํากัด ...  

แผนที ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

By 

ค่าลงทะเบียน 

การวิเคราะห์ก๊าซท่ีละลายในน้ํามัน 

Dissolved Gas Analysis (DGA) 

ใบสมัครเข้าอบรม 

การชําระเงิน  

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%80%25E
mailto:orathaij.iec@gmail.com
mailto:yutthana@tisservice.com
mailto:surin@tisservice.com
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