
 
 

 

 

 

 

การวิเคราะห DGA ในหอง 

ON LOAD TAP CHANGERS (OLTC) 
 

ส่ิงที่จะทําใหหมอแปลงไฟฟากําลังไมสามารถใชงาน

ไดตามอายุงานคือ การเสียหายของอุปกรณสวน 

ประกอบหลักคือ หอง OLTC การตรวจสอบหรือทดสอบ

โดยทั่วไปจะอิงตามคูมือของบริษัท เชน ข้ึนอยูกับจํานวน

ครั้งที่ใชงานหรือตามวาระเชนทุก 5-6 ป แตการ

ตรวจสอบดังกลาวตองมีการปลดหมอแปลงออกจาก

ระบบ การทดสอบและวิเคราะห DGA ในหอง OLTC เปน

การทดสอบโดยไมตองปลดหมอแปลงออกจากระบบ 

สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา แตการวิเคราะห

แตกตางจากของ Main tank และบางรุนก็ไมสามารถ

วิเคราะหไดจากวิธีการเดียวกัน หลักสูตรนี้จึงจัดข้ึนตาม

วัตถุประสงคตอไปนี้ 

1. เพื่อใหทราบถึงการทํางานเบื้องตนของหอง  

OLTC และการทดสอบ  OLTC ที่ใชอยูในปจจุบัน   

2. เปนส่ือเพื่อหาสภาพความผิดปกติของหอง  

OLTC 

3. การวางแผนการบํารุงรักษาหอง OLTC โดยไมตอง

ดับไฟ ดวยการทดสอบน้ํามัน 

 

 

 

- ผูท่ีทํางานดานบํารุงรักษาท่ีเกี่ยวกับการใชน้ํามันฉนวน 

และเคยผานการอบรมหลักสูตรท่ี 1 การทดสอบน้ํามันหมอ

แปลงและ หลักสูตรท่ี 2 การวิเคราะหกาซท่ีละลายในน้ํามัน 

(DGA) 

- ผูท่ีสนใจ (บุคคลท่ัวไป) 

 
 

- คุณ เพิ่มศักดิ์ ควรสถิตย และคณะ 
 
 

 การศึกษา 

- ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

 การทํางาน 

- หัวหนากองหมอแปลงและโรงงานซอม การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (2555 - 2559) 

- หัวหนากองทดสอบไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (2554 - 2555) 

- หัวหนาแผนกทดสอบสภาพฉนวนและวิเคราะห การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2535 - 2550) 

 การทํางานดานวิชาการ 

- สมาชิก Doble oil committee (2540 - 2550) 

- คณะทํางานองคการซีเกร (Cigre) ในฐานะ study 

committee (SC A2 Transformers) ประชุมทุก 2 ป ท่ีกรุง

ปารีส ฝรั่งเศส (2553 - 2559) 

- คณะทํางาน Transformer Taskforce ของ JOINT 

MAINTENANCE CO - OPERATION COMMITTEE เพื่อ

แลกเปล่ียนประสบการณในดานการบํารุงรักษา ระหวาง ไทย 

มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย (2553 - 2559) 

- ไดรับรางวัล CIGRE Awards 2014 (CIGRE 

DISTINGUISHED MEMBERS) 

 

 งานบรรยายทางวิชาการ 

 - บรรยายหลักสูตรในหัวขอ น้ํามันหมอแปลงจัด

โดย IEEE Thailand 

 - บรรยายหลักสูตร Best Practice for Substation 

ใหการไฟฟาภูฏาน, ใหการไฟฟาซูดาน จัดโดย การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 - บรรยายงานสัมมนาในหัวขอ “Transformer Oil 

and Its Life Assessment” จัดโดยองคการซีเกร ฝาย

ไทย 

 - บรรยายหัวขอ New Dissolved Gas Analysis 

(DGA) Diagnostic Methods for Load Tap Changers 

ในงาน CIGRE SC A2 & D1 JOINT COLLOQUIUM 2011, 

ท่ี KYOTO JAPAN 

 การทํางานในปจจุบัน 

 - วิทยากรบรรยาย ศูนยเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดาน

เทคโนโลยีไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการทดสอบ DGA ต้ังแต 2551 ถึง ปจจุบัน 

 - คณะทํางานองคการซีเกร Joint Working Group 

(JWG D1/A2.47) ต้ังแต 2553 ถึง ปจจุบัน 

- ที่ปรึกษาอาวุโส กลุมบริษัท TIS จํากัด 

 
 

- วันพุธ - พฤหัสบดี ท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2561 

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองอบรม กลุมบริษัท TIS 

ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ 

 
 

 วันพุธ ท่ี 19 ธันวาคม 2561 

09.00 – 10.30 น. หลักการทํางานเบื้องตนของหอง OLTC  
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. หลักการทํางานเบื้องตนของหอง OLTC (ตอ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. กาซที่เกิดจากความปกติและผิดปกต ิ
 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

 14.45 – 15.30 น. กาซที่เกิดจากความปกติและผิดปกต ิ(ตอ) 
 15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ สรุปประจําวัน 

วันเวลา และสถานท่ี 

วิทยากร 

กําหนดการ 

กลุมเปาหมาย 

ประวัติวิทยากร 



 วันพฤหัสบด ีท่ี 20 ธันวาคม 2561

09.00 – 10.30 น. วิธีการวิเคราะห 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. วิธีการวิเคราะห (ตอ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ประสบการณในการหาความผิดปกติของ

หอง OLTC 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.30 น. ประสบการณในการหาความผิดปกติของ

หอง OLTC (ตอ) 

15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ สรุปประจําวัน 

พิกัด 13.894944. , 100.683870. 

           Search location name:  

(บริษัทอินซูเลช่ัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท จํากัด) 

      คุณอรทัย  ใจมูล (นํ้าผึ้ง) 

     (ฝายประสานงานการอบรม) 

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

Mobile. 088-022-9258 (คุณอรทัย) 

089-796-5252 (คุณยุทธนา) 

088-022-9255 (คุณสุรินทร) 

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

yutthana@tisservice.com. 

surinv.iec@gmail.com. 

 

 

** กรุณากรอกดวยตัวบรรจง เพื่อความชัดเจน และถูกตอง ** 

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

บริษัท / บาน .................................................................. 

เลขที่.......................หมูที่..........อาคาร............ช้ัน............. 

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

ตําบล / แขวง....................อําเภอ / เขต.......................... 

จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย ............................ 

โทรศัพท..............................มือถือ................................... 

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

ผูติดตอประสานงาน......................................................... 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 

           สํานักงานใหญ               สาขา ..................... 

    ทานละ 7 , 500 บาท 

(หากสมัครตั้งแต 2 คนข้ึนไปมีสวนลดให 500 บาทตอทาน) 
(คาฝกอบรมนี้ : รวมคาเอกสารที่ใชในการอบรม คาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง)  

 เงินสด / เช็ค ส่ังจาย 

    “บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส จํากัด” 

โอนเงิน เขาบัญชีออมทรัพย ̧ ¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò¹ÔªÂ� ¨ํÒ¡Ñ  ́

สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 5 เลขที่บัญชี  

403 - 282738 - 3 

และ โอนเงิน เขาบัญชีออมทรัพย ¸¹Ò¤ÒÃ¸¹ªÒµ ¨ํÒ¡Ñ  ́
สาขา รามอินทรา กม.8 เลขที่บัญชี  

149 - 2 - 36047 - 8 
(*กรุณานําสง หลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียนกอนวันอบรมภายใน 1 สัปดาห ทางบริษัท ฯ 

จึงจะถือวาเปนการลงทะเบียนอยางสมบูรณ โดยรายละเอียดการติดตอ ระบุไวในสวนของ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*) 

หลักสูตรที่ 3 

 จัดอบรมพิเศษ 

             เรื่อง

By 

… ดําเนินงานโดย กลุมบริษัท TIS จํากัด ...

คาลงทะเบียน 

แผนท่ี 

การวิเคราะห DGA ในหอง  

ON LOAD TAP CHANGERS (OLTC) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ใบสมัครเขาอบรม 

การวิเคราะห DGA ในหอง 

ON LOAD TAP CHANGERS (OLTC) 

การชําระเงิน 
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