ครั้ ง แรกในประเทศ ไทย
มิติ ใหมของการทดสอบไฟฟาแรงสูง
อันทรงประสิทธิภาพ

ขอเชิญเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การประเมินสภาพฉนวน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
โดยการทดสอบแบบไม่ทําลาย

(Insulation Condition Assessment of High Voltage
Electrical Apparatus by Non-Destructive Testing)

สถานที่จัดสัมมนา

หองเพชรชมพ� ชั้น 3
โรงแรม ดิ เอมเมอรั ล ด
ถ.รั ช ดาภิ เ ษก
วันที่จัดสัมมนา
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บร� ห ารงานสั ม มนาโดย

หลักการและเหตุผล
ความเชื่อถือไดและเสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
กําหนดไดโดยอุปกรณไฟฟาแรงสูงที่ติดตั้งใชงาน โดยมีฉนวน
ไฟฟาเปนหัวใจของอุปกรณไฟฟาแรงสูงเหลานี้ ในระหวาง
การใชงานฉนวนของอุปกรณไฟฟาตองรับกับกลไกการเสือ่ มสภาพ
หรือการชํารุดอันเปนผลจากความเครียดทางดานไฟฟา ความ
รอน สภาพแวดลอม และทางกล เพื่อใหการใชงานอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงมีความคุมคาสูงสุด จึงมีความจําเปนตองประเมิน
สภาพฉนวนของอุปกรณไฟฟาแรงสูงทีเ่ ปนองคประกอบสําคัญ
ที่มีผลตอประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบผลิต สง และ
จําหนายไฟฟา เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร หมอแปลง
กําลัง สายเคเบิล และสวิตชเกียร เปนตน ซึ่งอุปกรณดังกลาว
จัดวาเปนทรัพยสินที่มีคา การลงทุนสูง และสามารถสงผล
กระทบตอผลประกอบการของกิจการไดอยางมาก
ปจจุบันเทคนิคและวิธีประเมินสภาพฉนวนของอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงโดยการทดสอบแบบไมทาํ ลายไดรบั ความสนใจและ
นํามาปฏิบตั กิ นั มากขึน้ เปนลําดับ เนือ่ งจากไดรบั ประโยชนจาก
การปองกันความลมเหลวหรือความเสียหายอยางรุนแรง
ลดคาใชจา ยการบํารุงรักษา และยืดอายุการใชงานของอุปกรณ
ไฟฟา ซึง่ การทดสอบเพือ่ ประเมินสภาพอุปกรณไฟฟาแรงสูงนัน้
สามารถทําไดทั้งในระหวางการตรวจสอบประจํา บํารุงรักษา
และทดสอบเริ่มตนการทํางานของระบบไฟฟา
PEN Academy ไดเล็งเห็นความสําคัญของงาน
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงโดยเฉพาะการประเมินสภาพฉนวน
ของอุปกรณไฟฟาแรงสูง หากนําไปปฏิบัติอยางถูกตองจะ
ไดรับประโยชนทั้งดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรไดมาก
จึงจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การประเมินสภาพ
ฉนวนของอุ ป กรณ ไ ฟฟ า แรงสู ง โดยการทดสอบแบบ
ไมทําลาย (Insulation Condition Assessment of
High Voltage Electrical Apparatus by NonDestructive Testing)” โดยทีมวิทยากรซึ่งเปนผูมีความรู
และประสบการณในการศึกษา วิจัย และปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงมาโดยตลอด

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบฉนวนของอุปกรณไฟฟาแรงสูง หลักการและวิธีการ
ทดสอบฉนวนของอุปกรณไฟฟาแรงสูงแบบไมทําลาย การใช
เครื่ อ งมื อ วั ด และชุ ด ทดสอบฉนวนอุ ป กรณ ไ ฟฟ า แรงสู ง
สําหรับงานภาคสนาม การวิเคราะหผลการวัดและทดสอบ
และการแปลผลพรอมจัดทํารายงานผลการวัดและทดสอบ
สภาพฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูง รวมทัง้ ภาคปฏิบตั งิ านประเมิน
สภาพฉนวนของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร หมอแปลงกําลัง
สายเคเบิล และสวิตชเกียร

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูประสานงาน
โครงการระบบไฟฟา
2. ผูออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา
งานระบบไฟฟา
3. ผูผลิตและจําหนายอุปกรณไฟฟาแรงสูง
4. ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย นักวิจัย และผูที่สนใจทั่วไป

กําหนดการสัมมนา

วันที่ 2 พฤศจ�กายน 2565
08:00 – 08:30น.
08:30 – 08:45น.
ดําเนินการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการโดย
Session

1

08.45 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
Session

2

13.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา โดย คุณสมชาย
โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการการไฟฟานครหลวง President,
PEN Academy
Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy
ระบบฉนวนของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้า แรงสู ง

คุณลักษณะจําเพาะของฉนวนอุปกรณไฟฟาแรงสูงสําหรับการ
ติดตั้งใชงานในระบบผลิต สง จําหนายไฟฟา และในสถานที่ของ
ผูใชไฟฟา: ฉนวนกาซ ของเหลว และของแข็ง
พักรับประทานอาหารวาง
เทคนิคการควบคุมสนามไฟฟาในอุปกรณไฟฟาแรงสูง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การทดสอบฉนวนอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้า
แรงสู ง แบบไม่ ทํ า ลาย

กระบวนการ กลไก และปจจัยที่มีผลตอการชํารุดเสียหาย
การเสื่อมสภาพ และการหมดอายุการใชงานของฉนวนอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง
พักรับประทานอาหารวาง
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการทดสอบฉนวนอุปกรณไฟฟา
แรงสูงแบบไมทําลายดวยการวิเคราะหผลตอบสนองไดอิเล็ก
ทริก (Dielectric Response Analysis) และการวัดดิสชารจ
บางสวน (Partial Discharge: PD)
การวัดกระแสโพลาไรเชชั่นและดีโพลาไรเชชั่น (PDC
Measurements)
การวัดสเปกตรัมไดอิเล็กตริกในโดเมนความถี่ (FDS
Measurements)
การประเมินคาคาปาซิแตนซเชิงซอนและความสูญเสีย
ไดอิเล็กตริก (Complex Capacitance (C) and Dielectric
Loss (tan δ) Measurements)
การวิเคราะหผลตอบสนองความถี่ (Frequency Response
Analysis, FRA)
การวัดดิสชารจบางสวนยานความถี่ HF/VHF/UHF

กําหนดการสัมมนา

วันที่ 3 พฤศจ�กายน 2565
Session

3

08.45 – 09.45 น.

09.45 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.30 น.

11.30 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.00 น.

14.00 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
Session

4

15.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

Workshop: การประเมิ น สภาพฉนวน
ของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้า แรงสู ง ด้ ว ย
การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองไดอิ เ ล็ ก ทริ ก

การประเมินสภาพฉนวนหมอแปลงเครื่องมือวัด
(Instrument Transformers) และหมอแปลงกําลัง (Power
Transformers) ดวยการวิเคราะหผลตอบสนองไดอิเล็กทริก
ประเมินสภาพฉนวนนํ้ามันหมอแปลงกําลังดวยการวิเคราะห
คาความนําไฟฟาจากการวัดผลตอบสนองไดอิเล็กทริก (PDC,
FDS)
ประเมินสภาพฉนวนกระดาษหมอแปลงกําลังดวยการ
วิเคราะหความชื้นจากการวัดผลตอบสนองไดอิเล็กทริก (PDC,
FDS)
ภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารวาง
การประเมินสภาพฉนวนสายเคเบิลใตดิน (Underground
Cables) ดวยการวิเคราะหผลตอบสนองไดอิเล็กทริก
แยกแยะปญหาการนําไฟฟา (สิ่งปนเปอน) และปญหา
การโพลาไรเซชั่น (เนื้อฉนวนเสื่อมสภาพ) ของระบบฉนวน
สายเคเบิลใตดิน
ภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประเมินสภาพฉนวนสเตเตอรเครื่องกําเนิดไฟฟา
(Generators) และมอเตอร (Motors) ดวยการวิเคราะห
ผลตอบสนองไดอิเล็กทริก
แยกแยะปญหาการนําไฟฟา (สิ่งปนเปอน) และปญหาการโพ
ลาไรเซชั่น (เนื้อฉนวนเสื่อมสภาพ) ของระบบฉนวนสเตเตอร
เครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอร
ภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารวาง
Workshop: การประเมิ น สภาพ
ขดลวดหม้ อ แปลงกํ า ลั ง ด้ ว ยการ
วิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองความถี่

การประเมินสภาพขดลวดหมอแปลงกําลังดวยการวิเคราะหผล
ตอบสนองความถี่ (Frequency Response Analysis, FRA)
ภาคปฏิบัติ

วันที่ 4 พฤศจ�กายน 2565
Session

5

08.45 – 09.45 น.
09.45 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 น.

Workshop: การประเมิ น สภาพฉนวนของ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้า แรงสู ง ด้ ว ยการวั ด และ
วิเคราะห์ดิสชาร์จบางส่วนย่าน HF/VHF/UHF

การวัดและวิเคราะหดิสชารจบางสวนในขดลวดสเตเตอร
มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา
ภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารวาง
การวัดและวิเคราะหดิสชารจบางสวนในหมอแปลงไฟฟา
ภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวัดและวิเคราะหดิสชารจบางสวนในสายเคเบิลใตดิน
ภาคปฏิบัติ
การวัดและวิเคราะหดิสชารจบางสวนในสวิตชเกียรแรงดัน
ปานกลาง (MV switchgear)
ภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารวาง
การวัดและวิเคราะหดิสชารจบางสวนในสวิตชเกียรฉนวนดวย
กาซ (Gas Insulated Switchgear: GIS)
ภาคปฏิบัติ
ปดการสัมมนา

ว�ทยากร
เรื อ อากาศตรี ดร.โตศั ก ดิ์ ทั ศ นานุ ต ริ ย ะ

Secretary, PEN Academy
ดร.เพทาย นิ่ ม สนอง

ผูเชี่ยวชาญงานทดสอบไฟฟาแรงสูง การวินิจฉัยและประเมินสภาพฉนวน
คุ ณ สุ ริ ย ะ มงคลสาธิ ต พงศ์

ผูจัดการฝายวิศวกรรมและฝายขาย บริษัท พีดีโซลูชันส จํากัด

รับจำนวน

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การประเมินสภาพฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงสูงโดยการทดสอบแบบไม่ทําลาย

จำกัด

(Insulation Condition Assessment of High Voltage Electrical Apparatus
by Non-Destructive Testing)

วันที่ 2 - 4 พฤศจ�กายน 2565
ณ หองเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถ.รัชดาภิเษก

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา

ทานละ 12,000 บาท + VAT 840 = 12,840 บาท

อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง
และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

การชำระเงิน
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com

หากผูสัมมนาตองการใหจัดอาหารพิเศษ เชน มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจงใหทราบลวงหนากอนจัดงาน
ไมนอยกวา 7 วัน ไดที่คุณสาริณี โทร. 09-4871-4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด

(ผูไดรับการมอบหมายจากสถาบันในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

เลขที่ผูเสียภาษีอากร 0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ) ติดตอ คุณสาริณี สาณะเสน โทร. 094-871-4422, แฟกซ 0-2734-1089
Email : penthailand2016@gmail.com

ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

