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ระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟามีการกอสรางและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาประกอบเขาดวยกันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณไฟฟาแรงสูงและ
แรงดันปานกลาง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงกําลัง เซอรกิตเบรกเกอร
สวิตชเกียรฉนวนดวยกาซ SF6 สายเคเบิล และมอเตอร ทัง้ ในระบบของการไฟฟาและ
ของผูใชไฟฟาซึ่งเปนสินทรัพยที่มีมูลคาสูงมากสําหรับผูลงทุน ผูประกอบการ และ
ผูใ ชงาน ดังนัน้ เมือ่ อุปกรณไฟฟาใหมทจี่ ะนํามาตอเขากับระบบเปนครัง้ แรก หรืออุปกรณ
ไฟฟาที่นําไปซอมบํารุงเนื่องจากเกิดความผิดพรองหรือเสื่อมสภาพแลวจะนํากลับเขา
ใชงานในระบบอีกครั้งหนึ่งนั้น ในกระบวนการตอเชื่อมอุปกรณไฟฟาดังกลาวกับระบบ
มีความจําเปนที่ตองทําการทดสอบอุปกรณไฟฟาเหลานั้นใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล
กอน เพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาสามารถทํางานตามหนาที่ในระบบไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและทรัพยสินในบริเวณพื้นที่
ใชงาน
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “การทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงในระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟา:
มาตรฐาน เทคโนโลยี เทคนิค การวิเคราะหผล และการแกไขปญหา (High-Voltage
Equipment Testing in Power Generation Transmission and Distribution
Systems: Standards, Technologies, Techniques, Result Analysis and
Solutions)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟ า นครหลวง การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค ผู ผ ลิ ต อุ ป กรณ ไ ฟฟ า แรงสู ง บริ ษั ท
ผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมีประสบการณในงาน
ภาคปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงโดยตรง

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงวาดวยเรื่องการ
ทดสอบอุ ป กรณ แ ละการวั ด ค า ไฟฟ า แรงสู ง ตาม
มาตรฐานสากล เทคโนโลยี อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใช
ทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การแปลผลการทดสอบ และ
แนวทางการแกปญหาหากอุปกรณไฟฟาไมผานการทดสอบ
รวมถึงการใหคําปรึกษาและการถายทอดประสบการณจากผูที่มี
ความรูแ ละความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านทดสอบอุปกรณไฟฟา
แรงสูงของการไฟฟา สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน

กลุมเปาหมาย

1. ผูบ ริหาร วิศวกร ชางเทคนิค เจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในระบบผลิต
สง และจําหนายไฟฟา
2. วิศวกร ชางเทคนิค เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในบริษัทผูผลิต
อุปกรณไฟฟาแรงสูง
3. ผูใหบริการออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุง
รักษาระบบไฟฟา
4. ที่ปรึกษางานระบบไฟฟาแรงสูง และผูที่สนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.

วันจันทรที่ 2 เมษายน 2561

ลงทะเบียน
พิธีเปด
โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค
รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนา โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 1 สินทรัพยในระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟา
08.45 - 09.30 น. บริบทของการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงกับความมั่นคงและความเชื่อถือไดของระบบผลิต สง และจําหนายไฟฟา
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 2 มาตรฐานและเทคโนโลยีการทดสอบไฟฟาแรงสูง
09.30 - 10.15 น. แนะนํามาตรฐานสําหรับการทดสอบไฟฟาแรงสูง: IEC 60060-1, IEC 60060-2, IEC 60060-3, IEC 61180, IEEE Std. 4-2013
โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. หองทดสอบไฟฟาแรงสูง: เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงกระแสตรง กระแสสลับ แรงดันอิมพัลส หมอแปลงทดสอบ และระบบการวัด
ไฟฟาแรงสูง
โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 3 เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงสูง
13.00 - 14.00 น. การทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC Voltage Test)
โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14.00 - 14.45 น. การทดสอบแรงดันอิมพัลส (Impulse Voltage Test)
โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.00 น. การทดสอบดีสชารจบางสวน (Partial Discharge Test): IEC 60270
โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
16.00 - 17.00 น. การทดสอบลัดวงจรและอารกเนื่องจากฟอลต (Short-Circuit and Arc Fault Test)
โดย รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสริ นิ ธร ไทย–เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
Session 4 การทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟาแรงสูง
08.45 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

การทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) และมอเตอร (Motor)
โดย คุณจิตติยะ คุมแกว หัวหนาแผนกวิศวกรรมอุปกรณและระบบไฟฟา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
พักรับประทานอาหารวาง
การทดสอบหมอแปลงกําลัง (Power Transformer) และหมอแปลงจําหนาย
(Distribution Transformer)
โดย คุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 - 13.00 น.
Session 5 การทดสอบหมอแปลงเครื่องมือวัด
13.00 - 14.00 น. การทดสอบหมอแปลงกระแส (Current Transformer) และหมอแปลงแรงดัน
(Voltage Transformer)
โดย วศ.ศุภโชค สุทธาพานิช หัวหนาแผนกสอบเทียบไฟฟาแรงสูง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
Session 6 การทดสอบลูกถวยและกับดักเสิรจ
14.00 - 15.00 น. การทดสอบลูกถวย (Insulators): Porcelain, Glass and Composite
โดย ดร.ชาญณรงค บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.00 น. การทดสอบกับดักเสิรจ (Surge Arrester)
โดย คุณสุทัศน สุขสกุลปญญา หัวหนาแผนกทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
Session 7 การทดสอบสวิตชเกียรฉนวนดวยกาซ SF6
16.00 - 17.00 น. การทดสอบสถานีไฟฟาแรงสูงแบบฉนวนดวยกาซ SF6 (Gas Insulated Switchgear)
โดย คุณสุวพิชญ ลิขิตสุภิณ หัวหนากองทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
Session 8 การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร และสวิตชเกียร
08.45 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 11.15 น.
11.15 - 12.15 น.

การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร: HV and MV Circuit Breakers
โดย คุณนิพนธ เกียรติพวงชัย รองผูอํานวยการฝายกอสรางสถานีไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารวาง
การทดสอบสวิตชเกียรแรงดันปานกลาง (MV Switchgear)
โดย คุณนิพนธ เกียรติพวงชัย รองผูอํานวยการฝายกอสรางสถานีไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
การทดสอบ Ring Main Unit และ Unit Substation
โดย คุณภัทรวรรธน วองไววรารักษ Senior Field Service Specialist, Schneider Electric
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.15 - 13.15 น.
Session 9 การทดสอบสายเคเบิลและอุปกรณประกอบ
13.15 - 14.45 น. การทดสอบอุปกรณประกอบสายเคเบิล: Termination and Splicing Kits และสาธิตวิธีการทดสอบ (Demonstration)
โดย คุณสาธิต อํานวยพาณิชย MV & HV Jointer Service Manager, CBA Power Technology Co., Ltd.
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.00 น. การทดสอบสายเคเบิลฉนวนดวยครอสลิงคโพลิเอทธิลีน (XLPE)
โดย ผศ. ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Session 10 เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง
16.00 - 17.00 น. เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง (Innovative Power System Testing Solutions)
โดย คุณกิติชัย ถนอมวงษ Product Specialist, Unipower Engineering Co., Ltd.
17.00 น.
ปดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า:
มาตรฐาน เทคโนโลยี เทคนิค การวิเคราะห์ผล และการแก้ไขปัญหา
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เวลา 08-30-17.00 น.
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ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สมาชิก IEEE หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย
คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท
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