
โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

โรงไฟฟาและการบํารุงรักษาหมอน้ําขนาดใหญ 
ณ โรงไฟฟาแมเมาะ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

ระหวางวันที่  18 – 20 ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
จัดโดย     คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอน้ํา และภาชนะรับความดัน   

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 
รวมกับ  สมาคมหมอน้ํา และภาชนะรับความดันไทย 

 
 

หลักการและเหตุผล 
โรงไฟฟาแมเมาะเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาขนาดใหญในภาคเหนือ เปนสื่อกลางในการนํา 

ความเจริญรุงเรืองมาสูทองถิ่นของชุมชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟาสวนท่ีเหลือยังสามารถ สงไปหลอเลี้ยงจุดศูนยกลางที่หนาแนนไปดวยอุตสาหกรรม 

ธุรกิจ การคา และที่อยูอาศัย ที่มีความตองการใชไฟฟาในปริมาณมากเปนลําดับของประเทศ อยางเชนกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลาง 

รวมทั้งสงพลังงานไฟฟาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย  

การที่แมเมาะมีโรงไฟฟาถึง 10 เครื่อง เนื่องจากแมเมาะอุดมสมบูรณไปดวยแหลงเชื้อเพลิงลิกไนต ซึ่งเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญยิ่งของประเทศ หากไม

นํามาพัฒนาและใชประโยชนในยามที่ประเทศตองการพลงังานไฟฟา ก็จะเปนการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองนําเขาน้ํามัน เชื้อเพลิงจากตางประเทศ 

ซึ่งมีราคาแพงและไมแนนอน ทั้งยังทําใหตนทุนในการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น สงผลกระทบแกผูใชไฟฟาโดยรวม ควบคูไปกับการดําเนินงานผลิตไฟฟา กฟผ. 

ไดเฝาระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ํา และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของชุมชน สัตวเล้ียงและพืชตางๆ อันเกิดจากการดําเนินงานขยาย

เหมือง การลําเลียงถานลิกไนตเขาสูโรงไฟฟา และการเดินเครื่องโรงไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหแมเมาะเปนเมืองที่นาอยู ปราศจากมลภาวะ สามารถอํานวย

ประโยชนดาน พลังงานไฟฟาสรางความเจริญใหแกทองถิ่น ท้ังจังหวัดลาํปางและหลายจังหวัดในประเทศ 

จึงเห็นสมควรท่ีจะไดจัดใหผูท่ีสนใจในกิจการผลิตไฟฟาขนาดใหญ ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพ่ือเปนแนวทางนําไปใชประโยชนตอไปในการ

พัฒนาในกิจการของตนเอง 

วัตถุประสงค 1.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ. 

 2.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับวิวฒันาการของการเกิดของถานหินและการขุดถานหิน ที่พิพิธภัณฑศูนยถานหินลกิไนตศึกษาฯ  

 3.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการเดินเครื่องของโรงไฟฟาแมเมาะ 

 4.ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการบํารุงรักษา ประเภท Major Overhaul ของโรงไฟฟาแมเมาะ 

ผลที่คาดวาผูเยี่ยมชมจะไดรับ 

เพิ่มพูนความรูความเขาใจในกิจการของ กฟผ. สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศกึษา ดูงาน หมอน้ําขนาดใหญ กฟผ.แมเมาะ ไป

พัฒนาในองคกรของตนเอง ตลอดจนนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรใหแกนักศึกษาและผูที่สนใจทั่วไป    เพ่ือใหผูเขารวมศึกษาดูงาน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นและประสบการณกับบุคคลากรผูเชี่ยวชาญของ กฟผ.     เพ่ือความสมัครสมานสามัคคใีนหมูคณะ 

กําหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่  18  ตุลาคม พ.ศ. 2561  (กรุงเทพฯ – ลําปาง) 
07.00 น. ลงทะเบียนสาํหรับผูเดินทางดวยพาหนะ วสท.  (รถตู) 
08.00-16.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึงโรงไฟฟาแมเมาะ  จ.ลําปาง /พักผอนตามอัธยาศัย 
วันศกุรที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2561   โรงไฟฟาแมเมาะ 
08.00 น. ลงทะเบียน  ณ  อาคารประชาสัมพันธ โรงไฟฟาแมเมาะ  หอง 137  ตึกแดง   (ทางเขาประตู 1  Unit 4) 
09.00-12.00  น. -  กลาวตอนรับ และรวมรับฟงการบรรยายภารกิจของ กฟผ. 
  -  นําเสนอเทคโนโลยี โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7  (MMRP1) โดยใชเทคโนโลยี Ultra 

supercritical Boiler 
  -  ศึกษาดูงานการกอสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7  (MMRP1)  
12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.30  น. ศึกษาดูงานการซอมประจําป  (Minor Inspection) ของโรงไฟฟาแมเมาะหนวยท่ี 12 (MM-T 12) 
 และเยี่ยมชมศูนยควบคมุการเดนิเครื่องและมลภาวะ  (ฝุน  SOx   NOx) 
  วิทยากรโดย   ทีมงานผูเชี่ยวชาญโรงไฟฟาแมเมาะ กฟผ. 
18.30-22.00  น. รับประทานอาหารค่ํา และพักผอนตามอัธยาศัย 
     

รับจํานวนจํากัด  40  ทาน 



วันเสารที่  20 ตุลาคม พ.ศ. 2561   (โรงไฟฟาแมเมาะ-กรุงเทพฯ) 
เวลา  07.30  น.   รับประทานอาหารเชา 
เวลา  09.00  น. เย่ียมชมพิพิธภัณฑศนูยถานหินลิกไนตศึกษาฯ   
เวลาโดยประมาณ 10.30 น. ออกเดนิทางกลับ 
เวลา  12.30  น.   รับประทานอาหารกลางวนั   
เวลา  13.00  น.   ออกเดินทางจาก จังหวัดลําปาง 
เวลา  22.00  น. (โดยประมาณ) ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************************************************ 

-ใบสมัคร-    

โครงการศึกษาดูงาน   โรงไฟฟาและการบํารุงรักษาหมอน้ําขนาดใหญ 
ณ   โรงไฟฟาแมเมาะ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย     ระหวางวันที่  18 – 20  ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

หนวยงาน/บริษัท                

เลขที่     อาคาร     หมู      ซอย       

ถนน        ตําบล/แขวง          

อําเภอ/เขต     จังหวัด        รหัสไปรษณยี     

โทรศัพท         โทรสาร         

เลขประจําตัวผูเสียภาษี          สํานักงานใหญ    สาขา     

ชื่อ-สกุล  ผูประสานงาน               

โทรศัพท       E-mail:           

รายนามผูเขารวม 

ชื่อ-นามสกุล  .................................................................................................................................................................................................   

ชือ่-นามสกุล  .................................................................................................................................................................................................    

ประเภท 
อัตราคาลงทะเบียน 

เดินทางไป-กลับ รถ วสท. เดินทางดวยพาหนะตนเอง 
สมาชิก วสท. และสมาคมหมอน้ําฯ   5,500 บาท/คน   2,500  บาท/คน 
ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ   6,000 บาท/คน   3,000  บาท/คน 
บุคคลทั่วไป   6,500 บาท/คน   3,500  บาท/คน 
 อัตรานี้รวม 

1. คาเดินทาง ไป-กลับ รถตู วสท. 
2. คาที่พัก  2  คืน   
(วันที่ 18 และ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
3. คาอาหาร  6  มื้อ  
4. คาประกันภัย 
5. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

อัตรานี้รวม 
1. คาอาหาร  1  มื้อ   
(มื้อกลางวัน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
2.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
อัตรานี้ไมรวม    
1. คาเดินทาง    
2. ที่พัก และอาหารของพนักงานขับรถ  

การชําระเงิน  
  โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ                       เลขที่ 147-4-32388-6 
      หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาที่  โทรสาร 0-2319-2710  ระบุชื่อโครงการ   ชือ่ผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 

 

ติดตอสอบถามไดท่ี    วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 
 โทร  0-2184-4600-09  ตอ 538  โทรสาร  0-2184-4662   E-mail: supannee@eit.or.th  


