
 

 

การอบรมเร่ือง 

การลดกําลังไฟฟาสญูเสียและความเสยีหายในระบบไฟฟา 

อันเนือ่งจากปญหาคณุภาพกําลังไฟฟาและกรณศีกึษา 
วันองัคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถัมภ  (วสท.) 
 

หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันปญหาคุณภาพไฟฟานับเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดความผิดปกติ กําลังงานสูญเสียและลดทอนพิกัดใน

การใชงานระบบไฟฟาตลอดจนทําใหเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรและอุปกรณในระบบ เน่ืองจากมีการปรับปรงุและ

ติดต้ังอุปกรณไฟฟาและเคร่ืองจักรสมัยใหมที่ควบคุมหรือทํางานดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังที่สรางปญหาคุณภาพไฟฟา

เปนจํานวนมาก ความรูความเขาใจพื้นฐานดานคุณภาพไฟฟาไดมีการเผยแพรจากหลายหนวยงานใหแกผูรับผิดชอบดาน

ไฟฟาที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามสําหรับผูที่ตองการขอมูลเชิงลึกของปญหาที่เกิดขึ้น ตัวอยางปญหา การแกไขดวยเทคนคิ

และวิธกีารที่เหมาะสมตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงแกไขยังมีจาํเปนเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา การ

อบรมน้ีจะเนนการวิเคราะหและแกไขปญหาในเชิงปฏิบัติจากประสบการณโดยตรงของวิทยากรเพื่อตอบขอสงสัยตางๆ

ใหแกผูรวมอบรม 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

- เพื่อความเขาใจขอมูลและขอบังคับที่ใชอางอิงจากหนวยงานที่เก่ียวของปจจุบันภายในประเทศ 

- เพื่อความเขาใจปญหาขอของใจดานปญหาคณุภาพกําลังไฟฟาท่ีเกี่ยวของกับปญหาความเสียหายการทํางานผิดพลาด ความ

รอนสูงผิดปกติ ของเคร่ืองจักรและระบบไฟฟา ตลอดจนคาไฟฟาที่สูญเสียโดยไมเกิดประโยชน 

- ขอมูลภาพถาย ผลการตรวจวัดและวิเคราะหจากเหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นในอาคารและกลุมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ

ภายในประเทศ 

- เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนจัดหา กําหนดรายละเอยีดดานเทคนิคของเคร่ืองจักรและอุปกรณระบบไฟฟา ที่จะไมสรางปญหา

คุณภาพไฟฟาในอนาคต 

- เพื่อเปนแนวทางในการประเมิณความเส่ียง ความสูญเสีย เพื่อวางแผนเลือกวิธกีารแกไขที่ถูกตองและคุมคาในการลงทุน 
 

กลุมเปาหมาย :    วิศวกรไฟฟา ฝายซอมบาํรุง ผูจัดการโรงงาน ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  

 ฝายจัดซื้อดานอุปกรณไฟฟาและเทคโนโลย ี

รปูแบบการอบรม :  บรรยาย ถาม-ตอบ workshop กรณีศึกษาปญหาดานคุณภาพไฟฟาที่เกี่ยวของกับงานที่ผูรับการอบรม

  รับผิดชอบหริอตองการคําตอบแนวทางการจัดการปญหา 

 

 
 

PDU 9 หนวย 

รุนที่ 3 



วิทยากร 
    ผศ.ดร. อิษฎา บุญญาอรุณเนตร 

    High vocational certificate, Electronic (RMIT/BTC) 

    BEE. Electronic and telecommunication (KMITT) 

    MEE. Power Electronic (NIT, Japan) 

    DEE.  Power Electronic (NIT, Japan) 

 

กําหนดการ   
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวขอ 

- การวิเคราะหและการจัดการจากขอมูลใบเรียกเก็บคาไฟฟา 
- คุณลักษณะของแรงดันและกระแสไฟฟาในอุดมคติท่ีมีกําลังไฟฟาสูญเสียตํ่าสุด 
- คุณลักษณะการใชกําลังไฟฟาและปญหาท่ีเกิดขึ้นของโหลดและเครื่องจักรชนิดตางๆที่มีใชใน

ระบบไฟฟาอาคารและอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนปญหาและความเสียหายตอเน่ืองที่เกิดขึ้น
ตามมา 

- การประเมิณ คาํนวณ กําลังไฟฟาสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากปญหาคุณภาพไฟฟาในระบบไฟฟา 
และการประเมิณความเส่ียงที่เกิดขึ้น 

- การกาํหนดความตองการและเปาหมายการปรับปรุงที่สอดคลองกับทรัพยากร และเทคโนโลยี
ท่ีมีในปจจุบัน 

- ข้ันตอนการดําเนินงาน ตลอดจนการประเมิณผลสําเร็จ 
- กรณีศึกษา การวิเคราะหสาเหตุปญหา ผลกระทบและความเสียหาย แนวทางการแกไข

ปรับปรุง และผลหลังการปรับปรุง 
- สรปุ การการถาม-ตอบขอสงสัย 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวาง 10.30-10.45 น.  และ 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 
******************************************* 

 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงนิคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี 

  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตใุดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชาํระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80 % ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน  คืนเงินให 50 % ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคนืคาลงทะเบียน 
  



  -ใบสมัคร- การอบรมเร่ือง 

การลดกําลังไฟฟาสูญเสียและความเสยีหายในระบบไฟฟา  
อนัเนื่องจากปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาและกรณีศึกษา รุนที่ 3 

วันองัคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

 
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ........................................................................................................................................................................  

เลขที่ ............................ หมูท่ี .............................. อาคาร  ....................................................  ซอย   ........................................................ 

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

จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ............................................. โทรศัพท ................................................................ 

โทรสาร ............................................................................................. E-mail : ......................................................................................... 

ผูประสานงานโดย ...........................................................................  โทรศัพท   ....................................................................................... 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  .....................................................................   สํานกังานใหญ    สาขา .................................................... 

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   .......................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .................................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   .......................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .................................................  

อัตราคาลงทะเบียน 
 สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตรี     2,500  บาท/ทาน  
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    3,000  บาท/ทาน  
 บุคคลท่ัวไป      3,500  บาท/ทาน  

(อัตราน้ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%) 
 

การชําระเงนิ 

เช็ค        ส่ังจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาส่ีแยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ  เลขที่ 147-4-32388-6 
กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จสงมาท่ี 0-2184-4662 

หรือสงมาที่  Email มาที่ supannee@eit.or.th  
 

 

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ คุณเยาวพา สินพาณิชย 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ 520  FAX:(02)184-4662 

E-mail : yaowapha.eit@gmail.com  ,Website : www.eit.or.th 


