กลุ่มเป้ าหมาย
- ผูท้ ี่ทาํ งานด้านบํารุ งรักษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้
นํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า
- ผูท้ ี่สนใจ (บุคคลทัว่ ไป)

วิทยากรกิตติมศักดิ์

การทดสอบนํ้ามันหม้ อแปลงไฟฟ้า
Transformer Oil Testing
นํ้ามันหม้อแปลงเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบฉนวนหน้าที่หลัก
คือ เป็ นฉนวนไฟฟ้า และ ทําหน้าที่ระบายความร้อน นํ้ามัน เป็ นด่าน
แรกที่ตอ้ งรับความเครี ยดทางไฟฟ้าและความร้อนในขณะ ที่อุปกรณ์
กําลังทํางานอยูซ่ ่ ึ งนํ้ามันหม้อแปลงสามารถใช้เป็ นสื่ อ ที่จะแสดง
ถึงความผิดปกติภายในของอุปกรณ์เองได้ เช่น
หม้อแปลง
ไฟฟ้ากําลัง เป็ นต้น การทดสอบนํ้ามันหม้อแปลงโดยทัว่ ไปจะมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อดูสภาวะที่เหมาะสมในการทําหน้ าที่ของนํ้ามัน
หม้ อแปลงขณะใช้ งาน
2. เป็ นสื่อเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์
3. เป็ นสื่อเพื่อประเมินอายุของอุปกรณ์
ดังนั้น จึงควรทราบถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับนํ้ามันหม้อแปลง
ซึ่ งวิธีที่จะทําให้ทราบ คือ การทดสอบเพื่อที่จะบอกได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับสภาวะการทําหน้าที่ของนํ้ามันหม้อแปลงเอง หรื อ
ต่อตัวอุปกรณ์ และ นําข้อมูลผลการทดสอบมาเป็ นแนวทางในการ
บํารุ งรักษาและดูแลอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่ งไม่เพียงแค่ดูว่า
ผลทดสอบถูกต้องเท่านั้น แต่ตอ้ งประกอบกับการวิเคราะห์ที่
ถูกต้องและแม่นยําด้วย

- คุณ เพิ่มศักดิ์ ควรสถิตย์ และ คณะ

ประวัติวทิ ยากรกิตติมศักดิ์


การศึกษา
- ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

การทํางาน
- หัวหน้ากองหม้อแปลงและโรงงานซ่อม การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (2555 - 2559)
- หัวหน้ากองทดสอบไฟฟ้าแรงสู ง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (2554 - 2555)
- หัวหน้าแผนกทดสอบสภาพฉนวนและวิเคราะห์ การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2535 - 2550)

การทํางานด้ านวิชาการ
- สมาชิ กDoble oil committee (2540 – 2550)
- คณะทํางานองค์การซี เกร (Cigre) ในฐานะ study committee
(SC A2 Transformers) ประชุมทุก 2 ปี ที่กรุ งปารี ส ฝรั่งเศส (2553 - 2559)
- คณะทํางาน Transformer Taskforce ของ JOINT
MAINTENANCE CO - OPERATION COMMITTEE เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในด้านการบํารุ งรักษา ระหว่าง ไทย มาเลเซี ย และ
อินโดนี เซี ย (2553 - 2559)
- ได้รับรางวัล CIGRE Awards 2014 (CIGRE
DISTINGUISHED MEMBERS)


งานบรรยายทางวิชาการ
- บรรยายหลักสู ตรในหัวข้อ นํ้ามันหม้อแปลง จัดโดย IEEE
Thailand
- บรรยายหลักสู ตร Best Practice for Substation ให้การไฟฟ้า
ภูฏาน, ให้การไฟฟ้าซูดาน จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
- บรรยายงานสัมมนาในหัวข้อ “Transformer Oil and Its Life
Assessment” จัดโดย องค์การซี เกรฝ่ ายไทย
- บรรยายหัวข้อ New Dissolved Gas Analysis (DGA)
Diagnostic Methods for Load Tap Changers ในงาน CIGRE SC A2
& D1 JOINT COLLOQUIUM 2011, ที่ KYOTO JAPAN

การทํางานในปัจจุบัน
- วิทยากรบรรยาย ศูนย์เชี่ ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสู ตร การทดสอบ DGA
ตั้งแต่ 2551 ถึง ปั จจุบนั
- คณะทํางานองค์การซี เกร Joint Working Group (JWG
D1/A2.47) ตั้งแต่ 2553 ถึง ปั จจุบนั

- ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัท TIS จํากัด

วันเวลา และสถานที่
- วันอังคาร-พุธที่ 3 และ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องอบรม กลุ่มบริ ษทั TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุ งเทพฯ

กําหนดการ
 วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561

09.00 – 10.30 น. โครงสร้าง ชนิด และ ประเภทของนํ้ามันฉนวน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การเสื่ อมสภาพของนํ้ามันหม้อแปลง
13.00 – 14.30 น. การทดสอบนํ้ามันหม้อแปลง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การทดสอบนํ้ามันหม้อแปลง (ต่อ)

ใบสมัครเข้ าอบรม

 วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561

09.00 – 10.30 น. การบํารุ งรักษาหม้อแปลง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบํารุ งรักษานํ้ามันหม้อแปลง (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30 น. หลักเกณฑ์ในการปรับปรุ งสภาพนํ้ามัน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. การนํานํ้ามันเก่าไปใช้งาน
15.30 – 16.00 น. ซักถาม ข้อสงสัย และตอบคําถาม

แผนที่

การทดสอบนํ้ามันหม้ อแปลง
Transformer Oil Testing
** กรุณากรอกด้ วยตัวบรรจง เพื่อความชั ดเจน และถูกต้ อง **

ชื่อ - นามสกุล ....................................................................................
บริ ษทั / บ้าน ......................................................................................
เลขที่.......................หมู่ที่..........อาคาร..............................ชั้น.............
ซอย................................................ถนน............................................
ตําบล / แขวง.................................อําเภอ / เขต..................................
จังหวัด ........................................รหัสไปรษณี ย ์ ................................
โทรศัพท์....................................... มือถือ...........................................
E – mail.: ..........................................................................................
ผูต้ ิดต่อประสานงาน...........................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี........................................................................
สํานักงานใหญ่
สาขา .................

ค่าลงทะเบียน

การจัดอบรมพิเศษเรื่ อง

การทดสอบนํ้ามันหม้ อแปลงไฟฟ้ า
Transformer Oil Testing

ท่ านละ 7, 500 บาท

(หากสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีส่วนลดให้ 500 บาทต่ อท่ าน)

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
คุณอรทัย ใจมูล (ฝ่ ายประสานงานการอบรม)
Tel. 02 - 992 - 4477. โทรสาร. 02 - 992 - 4447
Mobile. 088-022-9258 (คุณอรทัย)
089-796-5252 (คุณยุทธนา)
088-022-9255 (คุณสุ รินทร์ )
E - mail.: orathaij.iec@gmail.com.,
yutthana@tisservice.com,, surin@tisservice.com

(ค่าฝึ กอบรมนี้ : รวมค่าเอกสารที่ใช้ในการอบรม ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง)

การชําระเงิน

By

เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย
“บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด ”

โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด
สาขา บิ๊กซี สุ ขาภิบาล 5 เลขที่บญั ชี 403 - 282738 - 3
และ โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต จํากัด
สาขา รามอินทรา กม.8 เลขที่บญั ชี 149 - 2 - 36047 - 8

… ดําเนินงานโดย กลุ่ม บริ ษัท TIS จํากัด ...

