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08:00 – 08:30น.       ลงทะเบียน

08:30 – 08:45น.       พิธีเปดโดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการ

                            และบำรุงรักษา การไฟฟาสวนภูมิภาค  และรองประธาน

                            กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society – 

                            Thailand  Chapter

ดำเนินการสัมมนาโดย      Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา 

                            การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร IEEE Power & 

                            Energy Society - Thailand Chapter

13.30 – 14.30 น.       การทดสอบแรงดันไฟฟากระแสสลับ (AC Voltage Test)  

                            โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                            คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

14.30 – 15.30 น.    การทดสอบแรงดันอิมพัลส (Impulse Voltage Test)  

                            โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                            คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย08.45 - 09.45 น.       บริบทของการทดสอบและเฝาตรวจออนไลนอุปกรณไฟฟา

                            แรงสูงกับความม่ันคง ความเช่ือถือได และการบริหารสินทรัพย

                            ในระบบไฟฟา โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟา

                            นครหลวง และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy 

                            Society - Thailand Chapter

10.00 – 11.00 น.       มาตรฐานสำหรับการทดสอบไฟฟาแรงสูง: IEC 60060-1, 

                            IEC 60060-2, IEC 60060-3, IEC 61180, IEEE Std. 4-2013 

                            โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                            คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

                            เจาคุณทหารลาดกระบัง

11.00 – 12.30 น.      หองทดสอบไฟฟาแรงสูง: เคร่ืองกำเนิดไฟฟาแรงสูงกระแสตรง 

                            กระแสสลับ แรงดันอิมพัลส หมอแปลงทดสอบ และระบบการ

                            วัดไฟฟาแรงสูง โดย ผศ. ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ ภาควิชา

                            วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

     ระบบไฟฟามีการกอสรางและติดต้ังอุปกรณไฟฟาประกอบเขาดวยกันเปน
จำนวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณไฟฟาแรงสูงและแรงดันปานกลาง เชน หมอ
แปลงกำลัง เซอรกิตเบรกเกอร สวิตชเกียรฉนวนดวยกาซ SF6 หมอแปลง
เคร่ืองมือวัด สายเคเบิล และมอเตอร ท้ังท่ีใชงานในระบบของการไฟฟาและ
ของผูใชไฟฟาซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีมีมูลคาสูงมากสำหรับผูลงทุน ผูประกอบการ 
และผูใชงาน ดังน้ันเม่ืออุปกรณไฟฟาใหมท่ีจะนำมาตอเขากับระบบเปนคร้ังแรก 
หรืออุปกรณไฟฟาท่ีนำไปซอมบำรุงเน่ืองจากเกิดความผิดพรองหรือเส่ือมสภาพ
แลวจะนำกลับเขาใชงานในระบบอีกคร้ังหน่ึง  ในกระบวนการตอเช่ือมอุปกรณ
ไฟฟาดังกลาวกับระบบมีความจำเปนที่ตองทำการทดสอบอุปกรณไฟฟา
เหลาน้ันใหสอดคลองตามมาตรฐานสากลกอน เพ่ือใหม่ันใจวาอุปกรณไฟฟา
สามารถทำงานตามหนาท่ีในระบบไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและทรัพยสินในบริเวณพ้ืนท่ีใชงาน นอกจากน้ี
การประยุกตใชเทคโนโลยีเฝาตรวจออนไลนกับอุปกรณระหวางการใชงาน

     เพื่อใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูงวาดวยเร่ืองการทดสอบอุปกรณและการวัดคาไฟฟาแรงสูงตาม
มาตรฐานสากล เทคโนโลยีอุปกรณและเครื่องมือที่ใชทดสอบ เทคนิคการ
ทดสอบ การเฝาตรวจแบบออนไลน การแปลผลการทดสอบ และแนวทาง
การแกปญหาหากอุปกรณไฟฟาไมผานการทดสอบ รวมถึงการใหคำปรึกษา
และการถายทอดประสบการณจากผูที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูงของการไฟฟา สถาบันอุดมศึกษา 
และภาคเอกชน

อุปกรณในระบบไฟฟาแรงสูงนั้น สามารถชวยประเมินและวิเคราะหสภาพ
และสมรรถนะของอุปกรณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย 
     สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand 
Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการทดสอบและเฝาตรวจอุปกรณไฟฟา
แรงสูง จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง “การทดสอบและเฝาตรวจ
ออนไลนอุปกรณไฟฟาแรงสูง: มาตรฐาน เทคโนโลยี เทคนิค และการ
วิเคราะหผล (High-Voltage Equipment Testing and Online Monitoring 
in Power System: Standards, Technologies, Techniques,  and Result 
Analysis)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูผลิตอุปกรณไฟฟาแรงสูง บริษัท
ผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงเปนผูมีประสบการณ
ในงานภาคปฏิบัติวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงโดยตรง

Session 1              การทดสอบและเฝาตรวจอุปกรณในระบบไฟฟา

Session 2              มาตรฐานและเทคโนโลยีการทดสอบไฟฟาแรงสูง

Session 3              เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงสูง

09.45 – 10.00 น.       พักรับประทานอาหารวาง

15.30 - 15.45 น.      พักรับประทานอาหารวาง

15.45 – 16.45 น.      การทดสอบดีสชารจบางสวน (Partial Discharge Test): 

                            IEC 60270  โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช 

                            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

12.30 – 13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในระบบ
ผลิต สงและจำหนายไฟฟา

2. วิศวกร ชางเทคนิค เจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานในบริษัทผูผลิต
อุปกรณไฟฟาแรงสูง

3. ผูใหบริการออกแบบ 
กอสราง ติดต้ัง ทดสอบ 
และบำรุงรักษาระบบไฟฟา 

4. ท่ีปรึกษางานระบบไฟฟา
แรงสูง อาจารย และผูท่ี
สนใจท่ัวไป  
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08.45 – 10.30 น.      การทดสอบหมอแปลงกำลัง (Power Transformer) และ

                            หมอแปลงจำหนาย (Distribution Transformer)

                            โดย คุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟาและ

                            ประกันคุณภาพ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

10.45 – 12.15 น.    การทดสอบสถานีไฟฟาแรงสูงแบบฉนวนดวยกาซ SF

                            (Gas Insulated Switchgear)

                            โดย คุณสุวพิชญ ลิขิตสุภิณ หัวหนากองทดสอบไฟฟาแรงสูง   

                            ฝายบริหารจัดการสินทรัพยระบบสง การไฟฟาฝายผลิตแหง

                            ประเทศไทย

13.15 – 14.15 น.       การทดสอบหมอแปลงกระแส (Current Transformer)  

                            และหมอแปลงแรงดัน (Voltage Transformer)   

                            โดย คุณศุภโชค สุทธาพานิช หัวหนาแผนกสอบเทียบไฟฟา

                            แรงสูง กองทดสอบไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิต

                            แหงประเทศไทย

14.15 – 15.15 น.       การทดสอบลูกถวย (Insulators): Porcelain, Glass and 

                            Composite โดย ดร.ชาญณรงค บาลมงคล ภาควิชา

                            วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

                            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15.30 – 16.30 น.       การทดสอบกับดักเสิรจ (Surge Arrester)

                            โดย คุณสุทัศน สุขสกุลปญญา หัวหนาแผนกทดสอบ

                            อุปกรณไฟฟาแรงสูง กองทดสอบไฟฟาแรงสูง 

                            การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

Session 4              การทดสอบอุปกรณในระบบสงและจำหนายไฟฟา
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08.45 – 10.15 น.      การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอรและสวิตชเกียรแรงสูง: 

                            HV and MV Circuit Breaker and Switchgear

                            โดย คุณนิพนธ เกียรติพวงชัย รองผูอำนวยการฝายกอสราง

                            สถานีไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

10.30 – 12.00 น.       การทดสอบสายเคเบิลฉนวนดวยครอสลิงคโพลิเอทธิลีน (XLPE)  

                            และอุปกรณประกอบ: Termination and Splicing Kits

                            โดย ผศ. ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา 

                            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

                            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13.00 – 14.30 น.       การประยุกตใชระบบเฝาตรวจออนไลนกับหมอแปลงกำลัง

                            ในสถานีไฟฟา โดย  รศ. ดร.ธนพงศ สุวรรณศรี  

                            บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรนานาชาติ สิรินธร ไทย–

                            เยอรมัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

14.30 – 15.15 น.       ระบบเฝาตรวจออนไลนหมอแปลงจำหนายบนฐาน 

                            The Internet of Thing (IoT): สำหรับบริหารจัดการพลังงาน 

                            และตรวจสอบคุณภาพไฟฟา  

                            โดย คุณประจักษ กิตติรัตนวิวัฒน รองกรรมการผูจัดการ

                            (วิศวกรรมและการผลิต) บริษัท เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จำกัด

15.30 – 16.30 น.       การพัฒนาและประยุกตใชงานระบบเฝาตรวจออนไลน

                            อุปกรณไฟฟาแรงสูงสำหรับงานบริหารสินทรัพย 

                            และการจายไฟฟาใหผูใชไฟฟาแรงสูง: กรณีการไฟฟานครหลวง   

                            โดย คุณศรชัย บัวแกว ผูชวยผูอำนวยการกองบำรุงรักษา

                            อุปกรณสถานียอย ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา 

                            การไฟฟานครหลวง

Session 5               การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร สวิตชเกียร และสายเคเบิล

Session 6              การเฝาตรวจออนไลนอุปกรณไฟฟาแรงสูง และกรณีศึกษา

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง 10.15 – 10.30 น.       พักรับประทานอาหารวาง

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน12.15 – 13.15 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.15 – 15.30 น.       พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 15.30 น.      พักรับประทานอาหารวาง

16.30 น.            ปดการสัมมนา

6 



(High-Voltage Equipment Testing and Online Monitoring: 
Standards, Technologies, Techniques,  and Result Analysis) 

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การทดสอบและเฝาตรวจ
ออนไลนอุปกรณไฟฟาแรงสูง: มาตรฐาน เทคโนโลยี 
เทคนิค และการวิเคราะหผล

รับจำนวน

จำกัด
ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
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154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

อัตรานี ้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถ
หักภาษี ณ ที ่จายได 3% คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%  

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย 
คาลงทะเบียน ทานละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025 บาท 

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

บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป 
คาลงทะเบียน ทานละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095 บาท  

คาใชจายในการลงทะเบียน การชำระเงิน


