
 

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   

โรงไฟฟ้าและการบ้ารุงรักษาหม้อน ้าขนาดใหญ่ 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม , 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

จัดโดย     คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หม้อน ้า และภาชนะรับความดัน   
 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
ร่วมกับ   สมาคมหม้อน ้า และภาชนะรับความดันไทย 

 
หลักการและเหตุผล 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการน้า 
ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของชุมชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี ยงจุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วย
อุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากเป็นล้าดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล 
และหลายจังหวัดในภาคกลาง รวมทั งส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย  

การที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เคร่ือง เนื่องจากแม่เมาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื อเพลิงลิกไนต์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญยิ่งของ
ประเทศ หากไม่น้ามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องน้าเข้า
น ้ามัน เชื อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั งยังท้าให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยรวม ควบคู่ไปกับการด้าเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ น ้า และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด้ารงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการด้าเนินงานขยายเหมือง การล้าเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเคร่ือง
โรงไฟฟ้าอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอ้านวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้าสร้างความเจริญ
ให้แก่ท้องถิ่น ทั งจังหวัดล้าปางและหลายจังหวัดในประเทศ 

จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้ผู้ที่สนใจในกิจการผลิตไฟฟ้ าขนาดใหญ่ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางน้าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาในกิจการของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ 1.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ. 

 2.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับววิัฒนาการของการเกิดของถ่านหินและการขุดถ่านหิน ที่พิพธิภัณฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์ศึกษาฯ  
 3.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 4.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา ประเภท Major Overhaul ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 

ผลท่ีคาดว่าผู้เย่ียมชมจะได้รับ 

เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกจิการของ กฟผ. สามารถน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา ดูงาน หม้อน ้าขนาดใหญ่ กฟผ.
แม่เมาะ ไปพัฒนาในองค์กรของตนเอง ตลอดจนน้าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ.   เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
 

ก ำหนดกำร 

วันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  (กรุงเทพฯ – ล้าปาง) 
07.00 น. ลงทะเบียนส้าหรับผู้เดินทางด้วยพาหนะ วสท.  (รถตู้) 
08.00-16.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จ.ล้าปาง /พักผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
08.00 น. ลงทะเบียน  ณ  อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ห้อง 137  ตึกแดง   (ทางเข้าประตู 1  Unit 4) 
09.00-12.00  น. กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจของ กฟผ. 
  น้าเสนอเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  (MMRP1)  
  โดยใช้เทคโนโลยี Ultra supercritical Boiler 
  ศึกษาดูงานการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  (MMRP1)  
12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30  น. ศึกษาดูงานการซอ่มประจ้าปี  (Minor Inspection) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 13 (MM-T 13) 
 และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินเครื่องและมลภาวะ  (ฝุน่ SOx  NOx) 
  วิทยากรโดย   ทีมงานผู้เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. 
18.30-22.00  น. รับประทานอาหารค่้า และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

รับจ ำนวนจ ำกัด 40 ท่ำน 



วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ-กรุงเทพฯ) 
เวลา  07.30  น.   รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  09.00  น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหนิลิกไนต์ศึกษาฯ   
เวลาโดยประมาณ 10.30 น. ออกเดนิทางกลับ 
เวลา  12.30  น.   รับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา  13.00  น.   ออกเดนิทางจาก จังหวัดล้าปาง 
เวลา  22.00  น. (โดยประมาณ) ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************************************************************ 
-ใบสมัคร-    

โครงการศึกษาดูงาน   โรงไฟฟ้าและการบ้ารุงรักษาหม้อน ้าขนาดใหญ่ 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม, 1 - 2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ   โรงไฟฟา้แม่เมาะ  การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      

 

หน่วยงาน/บริษัท                
เลขที่     อาคาร     หมู่      ซอย       
ถนน        ต้าบล/แขวง          
อ้าเภอ/เขต     จังหวัด        รหัสไปรษณีย ์     
โทรศัพท์         โทรสาร         
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี          ส้านักงานใหญ่    สาขา     
ชื่อ-สกุล  ผู้ประสานงาน               
โทรศัพท์       E-mail:           

ขอส้ารองที่นั่งดังรายชื่อต่อไปนี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจง เพื่อความถกูต้องของวฒุิบัตร) 

ชื่อ-นามสกุล    1)   ...............................................................................................................................  เลขที่สมาชิก   

 2)   ................................................................................................................................  เลขที่สมาชิก  ....................................................  

ประเภท 
อัตราค่าลงทะเบียน 

เดินทางไป-กลับ รถ วสท. เดินทางด้วยพาหนะตนเอง 
สมาชิก วสท. และสมาคมหม้อน ้าฯ   5,500 บาท/คน   2,500  บาท/คน 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ   6,000 บาท/คน   3,000  บาท/คน 
บุคคลทั่วไป   6,500 บาท/คน   3,500  บาท/คน 
 อัตรานี รวม 

1. ค่าเดินทาง ไป-กลับ รถตู้ วสท. 
2. ค่าท่ีพัก  2  คืน   
(วันท่ี 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2562) 
3. ค่าอาหาร  6  มื อ  
4. ค่าประกันภัย 
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตรานี รวม 
1. ค่าอาหาร  1  มื อ   
(มื อกลางวัน วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) 
2.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
อัตรานี ไม่รวม    
1. ค่าเดินทาง    
2. ท่ีพัก และอาหารของพนักงานขับรถ  

 

การช้าระเงิน  
  โอนเงิน  เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                       เลขที่ 147-4-32388-6 

      หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการช้าระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2319-2710  ระบุชื่อโครงการ   ชื่อผู้เข้าร่วม และท่ีอยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 

โทร  0-2184-4600-09  ต่อ 538  โทรสาร  0-2184-4662   E-mail: supannee@eit.or.th 

mailto:supannee@eit.or.th

