
 
 

 

 

 

 

 

การทดสอบนํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า 

Transformer Oil Testing 

 นํ้ามนัหมอ้แปลงเป็นส่วนหน่ึงของระบบฉนวนหนา้ท่ีหลกั 

คือ เป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อน นํ้ามนั เป็นด่าน

แรกท่ีตอ้งรับความเครียดทางไฟฟ้าและความร้อนในขณะ  ท่ีอุปกรณ์

กาํลงัทาํงานอยูซ่ึ่งนํ้ามนัหมอ้แปลงสามารถใชเ้ป็นส่ือ      ท่ีจะแสดง

ถึงความผิดปกติภายในของอุปกรณ์เองได ้เช่น            หมอ้แปลง

ไฟฟ้ากาํลงั เป็นตน้ การทดสอบนํ้ามนัหมอ้แปลงโดยทัว่ไปจะมี

วตัถปุระสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่อดูสภาวะที่เหมาะสมในการทําหน้าที่ของน้ํามัน   

หม้อแปลงขณะใช้งาน 

 2. เป็นส่ือเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์  

 3. เป็นส่ือเพื่อประเมินอายขุองอุปกรณ์  

 ดงันั้น จึงควรทราบถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบันํ้ามนัหมอ้แปลง 

ซ่ึงวิธีท่ีจะทาํใหท้ราบ คือ การทดสอบเพื่อท่ีจะบอกไดว้่าเกิด 

อะไรข้ึนกบัสภาวะการทาํหนา้ท่ีของนํ้ามนัหมอ้แปลงเอง หรือ  

ต่อตวัอุปกรณ์ และ นาํขอ้มูลผลการทดสอบมาเป็นแนวทางในการ

บาํรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ไดล้่วงหนา้ ซ่ึงไม่เพียงแค่ดูว่า 

ผลทดสอบถูกตอ้งเท่านั้น แต่ตอ้งประกอบกบัการวิเคราะห์ท่ี 

ถูกตอ้งและแม่นยาํดว้ย 

 

 
 

 - ผูท่ี้ทาํงานดา้นบาํรุงรักษาและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการใช้

นํ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 - ผูท่ี้สนใจ (บุคคลทัว่ไป) 

 
 

 - คุณ เพิ่มศกัด์ิ ควรสถิตย ์และ คณะ 
 

 

 การศึกษา 

 - ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

 การทํางาน 

 - หวัหนา้กองหมอ้แปลงและโรงงานซ่อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (2555 - 2559) 

 - หวัหนา้กองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (2554 - 2555) 

 - หวัหนา้แผนกทดสอบสภาพฉนวนและวิเคราะห์ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (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 เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในดา้นการบาํรุงรักษา 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 ใหก้ารไฟฟ้า

ภฏูาน, ใหก้ารไฟฟ้าซูดาน จดัโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย 

   - 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 ศูนยเ์ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้นเทคโนโลยี

ไฟฟ้ากาํลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัสูตร การทดสอบ DGA 

ตั้งแต่ 2551 ถึง ปัจจุบนั 

  - คณะทาํงานองคก์ารซีเกร Joint Working Group (JWG 

D1/A2.47) ตั้งแต่ 2553 ถึง ปัจจุบนั 

 - ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัท TIS จํากัด  
 

 
 

 - วนัองัคาร-พุธท่ี 3 และ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 

16.00 น. ณ หอ้งอบรม กลุ่มบริษทั TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ 
 

 
 

 วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 

09.00 – 10.30 น. โครงสร้าง ชนิด และ ประเภทของนํ้ ามนัฉนวน 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การเส่ือมสภาพของนํ้ ามนัหมอ้แปลง  

13.00 – 14.30 น. การทดสอบนํ้ ามนัหมอ้แปลง 

14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. การทดสอบนํ้ ามนัหมอ้แปลง (ต่อ) 

 

วนัเวลา และสถานที ่

วทิยากรกติติมศักดิ ์

กาํหนดการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประวตัิวทิยากรกติติมศักดิ ์



 
 วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561 

09.00 – 10.30 น. การบาํรุงรักษาหมอ้แปลง 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การบาํรุงรักษานํ้ ามนัหมอ้แปลง (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 –14.30 น. หลกัเกณฑใ์นการปรับปรุงสภาพนํ้ ามนั 

14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 15.30 น. การนาํนํ้ ามนัเกา่ไปใชง้าน 

15.30 – 16.00 น. ซกัถาม ขอ้สงสัย และตอบคาํถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คณุอรทัย  ใจมูล  (ฝ่ายประสานงานการอบรม)  

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

 Mobile. 088-022-9258 (คณุอรทัย) 

  089-796-5252 (คณุยทุธนา) 

  088-022-9255 (คณุสุรินทร์) 

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

 yutthana@tisservice.com,, surin@tisservice.com 

 

 

 

 

 
 

** กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง เพื่อความชัดเจน และถกูต้อง ** 

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 
 

(หากสมัครต้ังแต่ 2 คนข้ึนไปมีส่วนลดให้ 500 บาทต่อท่าน)  
(ค่าฝึกอบรมน้ี : รวมค่าเอกสารท่ีใชใ้นการอบรม ค่าอาหารกลางวนัและค่าอาหารว่าง) 
 

 

  เงินสด / เชค็ สั่งจ่าย 

 “บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์เซอร์วิส จํากัด” 
 

 โอนเงิน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั 

    สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 เลขท่ีบญัชี 403 - 282738 - 3 

และ โอนเงิน เขา้บญัชีออมทรัพย ์ธนาคารธนชาต จาํกดั  

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

 

 

          การจัดอบรมพิเศษเร่ือง 
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          … ดําเนินงานโดย กลุ่ม บริษัท TIS จํากัด  ...   

ค่าลงทะเบียน 

แผนที ่
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