การอบรมเรื่อง

“ประสบการณ์ ปรับปรุงและพัฒนาโรงไฟฟ้ า Thermal Plant”

PDU 6 หน่วย

วันพฤหัสที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย
สมาคมหม้อน้าและภาชนะรับความดันไทย
ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการระบบไอน้า หม้อน้า และภาชนะรับความ
ดัน ในคณะกรรมการสาขาวิ ศวกรรมเครื่องกล วสท.
*************************************************************************************************

หลักการและเหตุผล
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อ นหรือ Thermal Plant เป็ นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ าหลักในปั จจุบนั แม้ว่าจะมีโรงไฟฟ้ านิวเคลีย
หรือโรงไฟฟ้ ากังหันก๊าซและ Combined Cycle เข้ามาผลิตแข่งขัน และเช่นกันที่พลังงานหมุนเวียนประเภท Biomass และพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่กี าลังได้รบั ความสนใจพัฒนาอยู่ทวโลกขณะนี
ั่
้ แต่โรงไฟฟ้ าที่ใช้ Fossil เป็ นเชื้อเพลิงก็ยงั คงรักษาความแข็งแกร่งให้แก่
ระบบพลังงานอยู่ในปัจจุบนั และในอนาคตอีกหลายปี ต่อจากนี้
การใช้น้ าและไอน้ าสร้างแรงดันสูงจากเปลวเพลิงเพื่อ มาขับ กัง หันไอน้ าเป็ นกระบวนการทาง Thermodynamic ที่มีความ
ซับซ้อนจาเพาะและต้องอาศัยความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้องพอเพียงที่จะส่งถ่ายพลังงานมาเป็ นไฟฟ้ าให้เราได้ใช้เพื่อประโยชน์และ
ความสุขในด้านการศึกษาและสาธารณสุขพืน้ ฐานก่อนการอานวยความสะดวกและความสุขในด้านอื่นๆ ตามมา
กระบวนการผลิต หลักและอุป กรณ์ คู่ควบมีผลต่ อประสิทธิภ าพการถ่ ายเทพลังงานจากความร้อนไปสู่ระบบไฟฟ้ าซึ่งอาจมี
สัดส่วนทศนิยมของร้อยละพลังงานทีป่ ้ อนหรือเป็ น first digit ก็เป็ นไปได้ ดังนัน้ การเสวนาทีจ่ ดั ขึน้ นี้จงึ เป็ นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ าคัญ
ที่วทิ ยากรชาวไทยที่มปี ระสบการณ์ กว่า 35 ปี ในการอ านวยการใช้จะมาช่วยเผยแพร่สงิ่ ที่ได้ พ บเห็นสังสมทั
่
ง้ ด้านวิชาการและการ
บริหารงานเพื่อผูท้ างานในสายงานนี้จะสามารถนาไปใช้และเผยแพร่ให้แพร่หลายยิง่ ขึน้ ในหน่วยงานของตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เผยแพร่ประสบการณ์ของวิทยากรทีอ่ านวยการใช้และแก้ไขปั ญหาสาคัญตลอดอายุการทางานทีผ่ า่ นมาเพือ่ ผูเ้ ข้า
รับการอบรมสัมนาสามารถเลือกนาไปใช้ในหน่วยงานของตน
2. เป็ นโอกาสทีผ่ รู้ ว่ มอบรมสัมนาจะนาเสนอผลงานทีเ่ ป็ นแนวคิดของตนเองทีผ่ า่ นมาเพือ่ ให้ทปี่ ระชุม ช่วยทบทวนและ
ยืนยันความครบถ้วนถูกต้องทัง้ ทางวิชาการและการบริหารทีท่ า่ นดาเนินการมาแล้ว
3. เป็ นโอกาสทีส่ มาชิกแต่ละท่านจะเสนอปั ญหาทีห่ น่วยงานของท่านเผชิญอยู่เพือ่ ให้วทิ ยากรและผูร้ ว่ มอบรมสัมนาท่าน
อืน่ ๆ ได้รว่ มวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นตามควร
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูร้ บั การอบรมสัมนาจะได้ทราบประสบการณ์ของวิทยากรจากการอานวยการใช้ การแก้ไขปั ญหาและการอนุรกั ษ์
พลังงานในโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อน
2. ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั พนักงานด้านวิชาการและผูบ้ ริหารในโรงไฟฟ้ าของประเทศไทยและใกล้เคียง
3. การวิเคราะห์เพือ่ แก้ไขปั ญหาทางวิชาการทีต่ นเองเสนอขึน้ มาในทีป่ ระชุมสัมมนา
4. เฉพาะวิศวกรผูร้ ว่ มประชุมสัมนาจะได้รบั คะแนน PDU จานวน 6 หน่วย
5. ผูร้ ว่ มอบรมสัมมนาจะได้มโี อกาสรวมกลุม่ นักวิชาการและผูบ้ ริหารโรงไฟฟ้ าของประเทศไทยและประเทศข้างเคียง
อย่างไม่เป็ นทางการ

กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้ารับการอบรมสัมนา
1. ผูร้ บั ผิดชอบด้านการแก้ไขปั ญหาของหน่วยงานโรงไฟฟ้ าทัง้ Thermal Plant และหรือ Combined Cycle
2. ผูบ้ ริหารของโรงไฟฟ้ าทีม่ สี ว่ นในการพิจารณาโครงการเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้ า
3. Project Manager ทีจ่ ะก่อตัง้ หรือจัดทาโครงการออกแบบและลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ า
4. นักวิชาการทีเ่ คยอานวยการใช้โรงไฟฟ้ ามาไม่น้อยกว่าห้าปี ทเี่ คยรูเ้ ห็นการทา Performance test การตวจสอบ
ประสิทธิภาพหม้อน้า กังหันไอน้า และเครือ่ งปั น่ ไฟฟ้ า รูแ้ ละเข้าใจวัตถุประสงค์ของ Feed water heater เป็ นต้น
5. นักวิชาการทีส่ นใจการแก้ไขปั ญหา Condenser vacuum, Firing equipment ทัง้ ชนิด น้ามันเตา ถ่านหินหรือ ก๊าซ
ธรรมชาติ

กาหนดการ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
บรรยายหัวข้อ
• Introduction to course outline
• Feed water heater case study in Sourth Bangkok
• Fluid coupling energy loss study project
• Condenser vacuum case study
• Light oil changing for Mae Moh Coal fire plant
• Ignitor booster fan energy conservation

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง

“ประสบการณ์ปรับปรุงและพัฒนาโรงไฟฟ้ า Thermal Plant”
วันพฤหัสที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ทีอ่ ยู่ (หน่วยงาน/บริษทั )................................................................................................................................................................
เลขที่ ...................... หมู่ท่ี.............................. อาคาร .................................................. ซอย .....................................................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง .................................................อาเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................... โทรศัพท์ .............................................................
โทรสาร ..................................................................................... E-mail : ......................................................................................
ผูป้ ระสานงานโดย .................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ..............................................................  สานักงานใหญ่  สาขา ...................................................

สมัครและสารองรายชื่อได้ที่
แผนทีก่ ารเดินทาง

อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก สมาคมหม้อน้าฯ
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัวไป
่

2,000
2,500
3,500

บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
บาท/ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย)

การชาระเงิ น
โอนเงิ น

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมหม้อน้าและภาชนะรับความดันไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่ 254-206-0827
หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุช่อื ผูเ้ ข้าอบรมทีอ่ ยู่ในการออกใบเสร็จส่ง
มาที่ Email มาที่ thaiboilerorg@gmail.com

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติ มติ ดต่อ
นางสาวธิ ดา บุญเกิ ด Tel: 061-449-0555
E-mail: thaiboilerorg@gmail.com

