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กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างอาวุโสท่ีปฏิบัติงานท้ังใน 
   ภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
   อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำาลังไฟฟ้าขนาด
   มากกว่า 1,000 kVA

2. อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และ 
   บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สรา้งความรู ้ความเข้าใจ ใหแ้กว่ศิวกรไฟฟา้ และ
   ช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุมและ
   ป้องกันระบบไฟฟ้า

2. เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปล่ียน  
   ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคน

3. รับทราบแนวทาง เทคนิค การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
   จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

หลักการและเหตุผล 
งานวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า นับเป็นหัวใจสำาคัญของการ         

จ่ายไฟฟ้า เป็นตัวกำาหนดความปลอดภัย ความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนกิจการในทุกๆ ด้าน ความผิดปกติต่างๆ ไม่ว่า      
จะเปน็ความสญูเสยีและความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากอปุกรณไ์ฟฟา้ชำารดุเสยีหาย หรอือุปกรณ์
ป้องกันทำางานผิดพลาด ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายไฟฟ้า และทำาให้เกิดการสูญเสียเป็น
มูลค่ามหาศาลต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การไฟฟา้หรอืผู้ผลติแต่ละรายมปีรชัญาการปอ้งกันระบบไฟฟา้โดยใช้เทคนคิของตนเอง 
ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามล้วนมีวัตถุประสงค์ให้การป้องกันระบบไฟฟ้ามีการประสานการ
ทำางานเหมอืนกนั นัน่คอืการจำากัดบรเิวณและเวลาของฟอลตใ์นการสรา้งความปลอดภยั มัน่คง
ของการจ่ายไฟ ในปัจจุบันการควบคุมป้องกันและการสั่งการของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ที่มี   
การใชพ้ลงังานหมนุเวยีนสงูจะตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายหลายอยา่งทีเ่กดิข้ึนจากการเช่ือมตอ่
ของระบบไฟฟ้า ข้อจำากัดในการช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ความแปรปรวน
ของพลังงานหมุนเวียนและความหลากหลายในลักษณะของระบบใหม่ จึงจำาเป็นจะต้องมี    
แนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

สมาคมวิศวกรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสแ์หง่ประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ 
IEEE Power & Energy Society-Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ จึงจัดให้มีการ
สมัมนาเชงิวิชาการเร่ือง “การป้องกนัระบบไฟฟา้: ทฤษฎ ีและกรณศีกึษา” ซึง่จะเปน็ประโยชน์
ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจกรรมพลังงาน  
ด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบควบคุม และป้องกันระบบไฟฟ้าและงาน     
ภาคปฏิบัติโดยตรง

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.   โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำาเนินการสัมมนา   โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำานวยการโครงการธุรกิจพัฒนา
  กิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter  

 Session 1         Overview 
08.45 - 10.00 น.   ความรู้พื้นฐานระบบผลิต ส่ง และจำาหน่ายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรม
            โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.   ปรัชญา และความสำาคัญ ของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำาลัง
  โดย ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2     Theory
13.00 - 14.30 น.   ฟอลต์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
             โดย ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.   เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการปลดโหลด
                        โดย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
16.00 - 17.00 น.    หม้อแปลงเครื่องมือวัด
                     โดย ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ 
การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทามอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
 Session 3  Practices
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน

08.30 - 10.00 น.    การป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้าแรงต่ำา และกรณีศึกษา

                        โดย คุณลือชัย ทองนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกระแสเกิน

10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.   การป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้าแรงต่ำา และกรณีศึกษา

                        โดย คุณลือชัย ทองนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกระแสเกิน

12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 4  Practices
13.00 - 14.30 น.  การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง และกรณีศึกษา

  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.    การป้องกันสายส่ง สายจำาหน่าย และกรณีศึกษา

        โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้านครหลวง

16.00 - 17.00 น.    การป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรม

                     โดย ผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ปรึกษา

 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
 Session 5     Practices
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน

08.30 - 10.00 น.   ระบบการป้องกันของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย และกรณีศึกษา 

  โดย คุณศุภกร แสงศรีธร รองผู้อำานวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.   Protection Relay Coordination - Principles and Application

      โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 6     Practices **กรุณานำา notebook มาเพื่อการทำา Workshop

13.00 - 14.30 น.   Protection Relay Coordination - Workshop

      โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.   Protection Relay Coordination - Workshop

      โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

16.30 น.   พิธีปิด

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทามอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท


