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โปรแกรมการสัมนาเชิงวิชาการ “ทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย: 
แรงดันเกิน การฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การควบคุม และกรณีศึกษา

หลักการและเหตุผล 
ทรานเซีย้นตไ์ฟฟา้ (Electrical Transients) เปน็การเปลีย่นแปลงคา่ทางไฟฟา้ แรงดนั

หรือกระแสไฟฟ้าอย่างกะทันหันและรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์
อย่างทันทีทันใดในวงจร เช่น การเปิดหรือปิดสวิตช์ หรือเกิดผิดพร่องขึ้นในระบบ ช่วงเวลา
การเกดิทรานเซีย้นตจ์ะมชีว่งสัน้มาก ซึง่ชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ  เช่นนัน้ ในสถานะคงตวั (Steady 
State) หรือทำางานปกติจะไม่มีความหมายหรือความสำาคัญเลย แต่ในช่วงเวลาของการเกิด
ทรานเซี้ยนต์จะมีความสำาคัญยิ่งยวด เพราะในช่วงเวลาสั้นๆ ดังกล่าวนั้น องค์ประกอบต่างๆ 
ของวงจรจะได้รับความเครียด (Stress) ทั้งทางไฟฟ้าและทางกลสูงมาก อันเป็นผลจาก               
แรงดันหรือกระแสท่ีมีค่าสูงมากเกินปกติ เรียกว่า แรงดันเกิน (Overvoltage) หรือกระแสเกิน
(Overcurrent) ในกรณีที่เกิดแรงดันเกินหรือกระแสเกินมากไปย่อมทำาให้เกิดความเสียหาย
แก่ระบบไฟฟ้าได้มากมายดังกล่าวข้างต้น จึงต้องทำาความเข้าใจให้ชัดแจ้งในเหตุการณ์ที่               
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการเกิดทรานเซี้ยนต์ เมื่อก่อนเรื่องทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าเป็น                  
เรื่องคลุมเครือสำาหรับวิศวกร หรือวิศวกรจะมีความคิดท่ีไม่ชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นในวงจร   
เป็นสิ่งลึกลับสุดวิสัย แต่ปัจจุบันเราสามารถทำาความเข้าใจถึงพฤติกรรมของทรานเซี้ยนต์ได้
คำานวณได้ และในบางกรณียังสามารถป้องกันได้ หรืออย่างน้อยสามารถควบคุมได้                  
ไม่ทำาให้เกิดอันตรายต่อวงจรและระบบส่งจ่าย 

ในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะมีทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะเป็นต้นเหตุ                  
ที่นำาไปสู่การเกิดความผิดพร่อง (Fault) ขึ้นในระบบได้ และเกิดการหยุดชะงักของ               
การส่งจ่ายกำาลังไฟฟ้า หรือไฟฟ้าดับ จะทำาให้เกิดความเสียหาย ทำาให้ระบบส่งจ่ายขาด
เสถยีรภาพ ความเชือ่ถอืได้ลดลง ดงัน้ันวิศวกรหรือผู้ปฏบัิติงานเก่ียวกบัการทำางานของระบบ
ส่งจ่ายต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทรานเซี้ยนต์ไฟฟ้า

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy 
Society (Thailand) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
“ทรานเซ้ียนต์ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย: แรงดันเกิน การฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การควบคุม               
และกรณีศึกษา” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต                   
เครื่องมือทดสอบ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน                
ภาคปฏิบัติโดยตรง

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
   โดย ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society (Thailand) 
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society (Thailand) 
 Session 1   ทรานเซี้ยนต์ ไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย
08.45 - 09.30 น.  ทรานเซียนต์ไฟฟ้าคืออะไร ต้นกำาเนิดแรงดันเกิน แรงดันเกินฟ้าผ่า แรงดันเกินสวิตชิ่ง และแรงดันเกินชั่วครู่ 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 - 11.00 น.  การฉนวนไฟฟ้าแรงสูงกับแรงดันเกิน และการควบคุมแรงดันเกิน  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 Session 2   การสร้างและวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
11.00 - 12.00 น.  การสร้างและวัดแรงดันสูงกระแสสลับ 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  การสร้างและวัดแรงดันสูงกระแสตรง  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.00 -15.00 น.  การสร้างและวัดแรงดันสูงอิมพัลส์ 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน              
ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 



หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
   สิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   และกรรมการ IEEE Power & Energy Society (Thailand)
15.30 - 16.30 น.  การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง มาตรฐาน และวิธีทดสอบ
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society (Thailand)
 Session 3   การวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินฟ้าผ่าในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและตัวอย่างกรณีศึกษา
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินฟ้าผ่าในระบบส่ง โดยใช้โปรแกรม EMTP และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย คุณชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย กองวิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 - 11.00 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินฟ้าผ่าในระบบจำาหน่าย โดยใช้โปรแกรม EMTP และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย คุณณัฐธนพงศ์ คงตระกูล แผนกวิจัยระบบไฟฟ้ากำาลัง กองวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 Session 4  การวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินสวิตชิ่งในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและตัวอย่างกรณีศึกษา
11.00 - 12.00 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินสวิตชิ่งในระบบส่ง โดยใช้โปรแกรม EMTP และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้อำานวยการโครงการเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำาเขื่อนน้ำางึม 2 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินสวิตชิ่งในระบบจำาหน่าย โดยใช้โปรแกรม EMTP และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย คุณศักดิ์สิทธิ์ สุขชัยศรี แผนกวิจัยระบบไฟฟ้ากำาลัง กองวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 Session 5   การวิเคราะห์ปัญหาแรงดันเกินชั่วครู่ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและตัวอย่างกรณีศึกษา
14.00 - 15.00 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินชั่วครู่ในระบบส่ง โดยใช้โปรแกรม EMTP และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย คุณชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย กองวิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินชั่วครู่ในระบบจำาหน่าย โดยใช้โปรแกรม EMTP และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย คุณธนพงศ์ บุรณรัตนวิจิตร แผนกวิจัยระบบไฟฟ้ากำาลัง กองวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   และกรรมการ IEEE Power & Energy Society (Thailand)
 Session 6   การใช้ Real Time Simulation & Simulator และตัวอย่างกรณีศึกษา
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น.  การวิเคราะห์แรงดันเกินในระบบส่งและระบบจำาหน่าย โดยใช้ RTDS และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 - 11.00 น.  การสาธิต (DEMO) การใช้ RTDS และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11.00 - 12.00 น.  การวิเคราะห์ทรานเซี้ยนต์ในระบบไฟฟ้ากำาลัง โดยใช้การจำาลองตามเวลาจริงและการสาธิตบนเครื่อง OPAL-RT
   โดย Mr.Benoit Marcoux, Business Development Manager - Asia OPAL-RT TECHNOLOGIES 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  การวิเคราะห์ทรานเซี้ยนต์ในระบบไฟฟ้ากำาลัง โดยใช้การจำาลองตามเวลาจริงและการสาธิตบนเครื่อง OPAL-RT
   โดย Mr.Benoit Marcoux, Business Development Manager - Asia OPAL-RT TECHNOLOGIES 
 Session 7   การจัดสัมพันธ์ฉนวนไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายและการเลือกอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเกินโดยใช้กับดักเสิร์จ
14.00 - 15.00 น.  การจัดสัมพันธ์ฉนวนไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย ตามมาตรฐาน IEC
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 16.30 น.  การเลือกอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเกินโดยใช้กับดักเสิร์จ และตัวอย่างกรณีศึกษา
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16.30 น.  จบการสัมมนา
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การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียนสัมมนา

ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
ทานละ 10,000 + Vat 700 = 10,700 บาท

ทานละ 8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

Electrical Transient Overvoltage in Power System: Overvoltage, Insulation Coordination, Controlling and Case Studies

(** เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 ผูเขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เปนผลลบภายใน 24 ช่ัวโมงกอนเขาสัมมนา)
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 ใบตอบรับเขารวมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ

“ทรานเซี้ยนต ไฟฟาในระบบสงจาย:
แรงดันเกิน การฉนวนไฟฟาแรงสูง การควบคุม และกรณีศึกษา” 


