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หมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั (Power transformer) ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในระบบไฟฟ้าและเป็นสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงท่ีสุด เราจะพบกบัหมอ้
แปลงตั้งแต่ระบบผลิตก าลงัไฟฟ้า Generator transformer (Step-up 

transformer) ต่อมาในระบบส่งก าลงัไฟฟ้าจะพบกบั Tie transformer (Step-

down transformer) และในระบบจ าหน่ายแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

(loading transformer) 
 เพื่อให้เราทราบถึงสภาพความพร้อมใชง้านของหมอ้แปลงไฟฟ้าตลอดอายกุารใช้
งาน เราจ าเป็นตอ้งด าเนินการทดสอบทางไฟฟ้า โดยการทดสอบทางไฟฟ้านั้นมีการทดสอบ
ตั้งแต่ท่ีโรงงานผูผ้ลิต (Factory test) เม่ือขนส่งมาท่ี Site และภายหลงัการติดตั้ง ก่อน
น าเขา้ใชง้านในระบบ ก็ตอ้งมีการทดสอบ (Pre-commissioning test) ภายหลงัจาก
หมอ้แปลงใชง้านไปก็ตอ้งมีการทดสอบตามวาระ (Periodic test) เพื่อติดตามสภาพและ
พิจารณาถึงแนวโนม้ความผดิปกติท่ีอาจเกิดขั้นในหมอ้แปลงผา่นผลการทดสอบ 

ทั้งน้ีส่ิงส าคญัส าหรับการทดสอบคือ ความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัการท างาน
พื้นฐานของหมอ้แปลง ทฤษฎีในการทดสอบ วธีิการทดสอบ และการวเิคราะห์ผลทดสอบท่ี
ถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล เช่น IEC, IEEE เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้สามารถบ่งบอกถึงสภาพ
ความเป็นจริงของหมอ้แปลงได ้เพื่อการด าเนินการบ ารุงรักษาท่ีถูกตอ้งต่อไป 

 
 

 ►เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึง หลกัการท างานพื้นฐานของหมอ้แปลงและ
อุปกรณ์ท่ีส าคญั เช่น Core, windings, insulation, bushings, tap 

changer 
 ►เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึง หลกัการ วธีิการการทดสอบทางไฟฟ้าขั้น
พื้นฐานท่ีใชใ้นการประเมิน สภาพหมอ้แปลง 
 ►เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึง การวเิคราะห์ผลทดสอบและการอ่านค่า
รายงานผลการทดสอบท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ►เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึง ความปลอดภยัในการทดสอบและขอ้ควรระวงั
ในการทดสอบ 

 ►เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทราบถึง ขอ้ผดิพลาดท่ีมกัจะเกิดข้ึนในการทดสอบและ
แนวทางการป้องกนั 

 
 ►ผูท่ี้ท างานในดา้นการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
 ►ผูท่ี้ท างานในดา้นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
 ►วิศวกรและช่างเทคนิคผูท่ี้มีความสนใจ (มีความรู้พื้นฐานเร่ืองหม้อแปลง
ไฟฟ้า) 
 
 

คุณวรชัย สวัสดมิงคล  และคณะ 
 
 

❖ การศึกษา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟ้าก าลงั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟ้าก าลงั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
❖ อบรมทกัษะพเิศษ 

- High Voltage Equipment Test at Baur / Austria in 
1997 
- Transformer Test at Toshaba / Japan in 1992 
- Generator Test at Hitachi / Japan in 1982 

❖ การท างาน 
- วศิวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กทม. (1980) 
- หวัหนา้แผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  ประเทศไทย 

(1980 - 1996) 
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Totems Industry Service Co, Ltd. 

(TOTEMS Group) (1996 - 1998) 
- อาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม โดยสอนในรายวชิา 

Power Plant และ Electrical Protection (1989 - 2000)  

❖ การท างานในปัจจุบัน 
- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั TIS Engineering and Service Co, Ltd. 

และบริษทั Insulation Engineering and Consultant Co, Ltd. 
(TIS Group) (2000 - ปัจจุบนั) 

 

 
 

- วนัพุธ - พฤหัสบดีท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องอบรม 1 และห้องอบรม 2 ของกลุ่มบริษทั TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ 
 

 
 

➢ วันพธุ ท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
09.00 – 10.30 น. ► ทฤษฎีหมอ้แปลงเบ้ืองตน้ส าหรับการทดสอบ 
  หลกัการท างานของหมอ้แปลงและวงจรสมมูล , โครงสร้างของหมอ้แปลง
  และส่วนประกอบท่ีส าคญั , Core form & Shell form design , 
  Type of winding (Auto winding, Two-Three winding) , 

  Vector group connection (Star-Delta) , การอ่านความหมาย 
  Nameplate ของหมอ้แปลง 
10.30 – 10.45 น. ► พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. ► ทฤษฎีหมอ้แปลงเบ้ืองตน้ส าหรับการทดสอบ (ต่อ) 

  Cooling system of power transformer , Tap changer ,    
  DETC & OLTC , OLTC design concept , Arrangement of 
tap   winding , การอ่าน Tap changer diagram จาก 

Nameplate ,   Bushing , Type of bushing 
12.00 - 13.00 น. ► พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น. ► Power transformer testing 

  Factory test & field test , Field basic test items , Ratio 
tes 

14.30 - 14.45 น. ► พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 15.50 น. ► Power transformer testing (ต่อ) 
  Exciting current measurement , Short circuit 
impedance   (leakage reactance) 
15.50 - 16.00 น. ► ถาม-ตอบ-สรุปประจ าวนั 

 

➢ วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
09.00 – 10.30 น. ► Power transformer testing (ต่อ) 
 Winding resistance measurement , Insulation 
 resistance measurement 

 10.30 – 10.45 น. ► พกัรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00 น. ► Power transformer testing (ต่อ) 

  Insulation power factor measurement , Bushing 
test 
 12.00 – 13.00 น. ► พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 
 
 
 13.00 – 14.30 น. ► Power transformer testing (ต่อ) 

  High voltage exciting current measurement , 
   Insulating oil test 
 14.30 – 14.45 น. ► พกัรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 15.50 น. ► Power transformer testing (ต่อ) 

  Bushing current transformer test, Surge arrester 
&   surge counter test 
 15.50 – 16.00 น. ►ถาม-ตอบ-สรุปประจ าวนั 

     
 

 

พิกดั 13.894944, 100.683870 

                   Search location name :  
(บริษทั อินซูเลชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนซัลแทนท ์จ ากดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           คุณอรทยั  ใจมูล (คุณผ้ึง) 
    (ฝ่ายประสานงานการอบรม) 
  Tel. 02 - 992 – 4477   โทรสาร. 02 - 992 - 4447 

  Mobile.  088 - 022-9258 (คุณอรทยั) 

วันเวลา และสถานที่ 
 

วิทยากรผู้บรรยาย 

ก าหนดการ 

เป้าหมายการจัดอบรม 

ประวัติวิทยากรผู้บรรยาย 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 
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การทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลง (ขั้นพื้นฐาน) 

Electrical basic testing of power 
transformer 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

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


 

ค่าลงทะเบียน 

  089 - 796-5252 (คุณยทุธนา) 
  088 - 022-9255 (คุณสุรินทร์) 
   E - mail.: orathaij.iec@gmail.com.,  
  yutthana@tisservice.com,,  
                             surin@tisservice.com 

 
 
 
 

 
 
** กรุณากรอกด้วยตวับรรจง เพ่ือความชัดเจน และถกูต้อง ** 

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

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

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

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

ต าบล / แขวง...............................อ าเภอ / เขต............................... 

จงัหวดั ........................................รหัสไปรษณีย ์............................ 
โทรศพัท.์...................................... มือถือ....................................... 

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

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี................................................................... 

             ส านกังานใหญ่                 สาขา ....................... 

    ท่านละ 7, 500 บาท 
 

   (หากสมคัรตั้งแต ่2 คนข้ึนไปมีส่วนลดให ้500 บาทต่อท่าน) 
(ค่าฝึกอบรมน้ี : รวมค่าเอกสารท่ีใชใ้นการอบรม ค่าอาหารกลางวนัและค่าอาหารว่าง) 
                       รับจ านวนจ ากดัไม่เกิน 20 คน ต่อหลกัสูตร 

 
 

    เงินสด / เช็ค สัง่จ่าย 
                  “ บริษทั ทีไอเอส เอน็จิเนียร่ิง แอนดเ์ซอรวิ์ส จ ำกดั ” 

   โอนเงิน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนำคำรไทยพำนิชย ์จ ำกดั 

    สำขำ บ๊ิกซี สขุำภิบำล 5 เลขท่ีบญัชี  
403 - 282738 - 3 

และ          โอนเงิน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนำคำรธนชำต  จ ำกดั 
สำขำ รำมอินทรำ กม.8  เลขท่ีบญัชี  

149 - 2 - 36047 - 8 

(*กรุณาน าส่ง หลกัฐานการช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวนัอบรมภายใน1 สัปดาห์ ทางบริษทัฯ จึงจะถือวา่เป็นการลงทะเบียน
อย่างสมบูรณ์ โดยรายละเอยีดการติดต่อ ระบุไวใ้นส่วนของ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม*) 

 
 

             
                          หลกัสูตรที ่1 

                
                      การอบรมพเิศษ 

                           เร่ือง 
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          …ด าเนินงานโดย กลุ่ม บริษัท TIS จ ากดั...   
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