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พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทีม่ นุษย์น�ำ มาใช้เป็นพลังงานสำ�หรับเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ต่างๆ ให้สามารถทำ�งานได้ พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์    
ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสำ�คัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ และด้าน
คุณ ภาพชีวิต การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทุกปีตามอัตราการเพิ่มจำ�นวน
ประชากรและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านมายัง
ผู้ใช้ไฟฟ้า ทางระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าปรับแรงดันที่เหมาะสม ความเข้าใจในการ
ออกแบบ การใช้งานและการบำ�รุงรักษาสถานีไฟฟ้าจึงมีความสำ�คัญต่อความความมัน่ คง
และเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึง   
ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “สถานี ไฟฟ้า      
แรงสูง: ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำ�เข้าใช้งาน”
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุนวิชาการจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค, สถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน           
ภาคปฏิบัติโดยตรง

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ทดสอบ และนำ�เข้าใช้งาน สถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
Cost-Effective, Intelligent, High Performance, Compact
Design
2. เพือ่ นำ�ความรูท้ ี่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ควบคุม
และปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
3. เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นระหว่างผูอ้ บรมด้วยกัน และสามารถ
ถามปัญหาได้โดยตรงจากวิทยากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย
1. วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้า
3. นิสติ นักศึกษา นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถานีไฟฟ้า
แรงสูงนิสิต
4. วิศวกรที่สนใจในเรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง

*** สมาคมฯ ให้ความสำ�คัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำ�แนะนำ�ของทางราชการ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ
สถานี ไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำ�เข้าใช้งาน
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.
ดำ�เนินการสัมมนา

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ลงทะเบียน
โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวิชาการและพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
และ Vice Chairman - Technical & Social Activities, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
โดย Session Chairman คุณรักธรรม สหัสรังษี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

Session 1
08.45 - 09.30 น.

ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 69 - 115 เควี กับการไฟฟ้านครหลวง
(MEA - Connection Code for 69 - 115 kV substation)
    โดย คุณทววรรธ จันทวิมล วิศวกรไฟฟ้าระดับ 7 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.45 น.
ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA - Connection Code for 115 kV substation)
โดย คุณสาธิต เหลืองทอง หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า กองออกแบบสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.45 - 12.00 น.
รูปแบบการจัดวาง (Single Line & Layout) และประเภทของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบ่งตาม Technology
			• Air Insulated Substation - AIS
			• GIS Insulated Switchgear - GIS
			• Mixed Technology Solution - MTS
โดย คุณสุริยะ ปรุงขวัญเมือง หัวหน้าแผนกวิชาการและอุปกรณ์พิเศษ กองวิศวกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 17.00 น.

ข้อกำ�หนดที่สำ�คัญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า (Substation Design Criteria)
ด้าน Primary System และด้านงานโยธา (Civil Work)
โดย คุณชยพัทธ์ พงษ์เพชร รองประธาน บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
พักรับประทานอาหารว่าง
การออกแบบและการคํานวณด้าน Primary System ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(Bus Design, RIV, Conductor Capacity, Short Circuit Force and Wind Force, Sag and Tension)
โดย คุณชาญชัย เลาห์พงศ์ไพศาล ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
Session 3
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 09.45 น.  
09.45 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
Session 4
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 - 17.00 น.

ลงทะเบียน
การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
Insulation Coordination - Surge Arrester Selection พร้อม Case Study: Effect of underground cable length  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารว่าง
การออกแบบและการคำ�นวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(Lightning protection Outdoor AIS and Indoor GIS)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การออกแบบและการคำ�นวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐาน
IEEE 998 Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations
โดย คุณรักธรรม สหัสรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
การออกแบบและการคำ�นวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Grounding system Outdoor AIS Indoor GIS)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารว่าง
การออกแบบและการคำ�นวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยโปรแกรมสำ�หรับออกแบบกราวด์กริด
และกรณีศึกษา (Grounding grid design by Software and case study)
โดย คุณรักธรรม สหัสรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
Session 5
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
Session 6
13.00 - 14.30 น.  
14.30 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.
17.00 น.

ลงทะเบียน
ระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า
โดย คุณวีรภัทร เสนวิรัช หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำ�เข้างาน (Testing and Commissioning of Substation)
โดย คุณกิตติศักดิ์ ทอนฮามแก้ว ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำ�เข้างาน (Testing and Commissioning of Substation) (ต่อ)
โดย คุณฐากุล อุเทน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมงานและทดสอบเพื่อส่งมอบ กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
การบำ�รุงรักษาสถานีไฟฟ้า
โดย คุณพิทยา ปาละคะ รองผู้อำ�นวยการกองบำ�รุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จบการสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

สถานี ไฟฟาแรงสูง: ขอกำหนดการเชื่อมตอ,

รับจำนวนจำกัด

การออกแบบ, การทดสอบและการนำเขาใชงาน

(High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning)

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ หองกมลทิพย โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จำานวน 18 PDUs
***ระบเุลขประจาำตวัผูเสยีภาษแีละสถานประกอบการ เนอ่ืงจากเปน็ขอมลูสาำคญ
ั ใชระบอุอกใบเสรจ็
หมายเลขประจำาตวัผูเสยีภาษี 13 หลกั
สำานกังานใหญ
สาขาท่ี
IEEE

1. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ทอ่ียู
โทร.

IEEE

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

ตำาแหนง

แฟกซ

ป

e-Mail :

.

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

2. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ที่อยู
โทร.

อายุ

ตำาแหนง

แฟกซ

อายุ

ป

e-Mail :

.

คาใชจายในการลงทะเบียน

สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
กรณ
ุ าชาำระเงนิภายใน 5 วนั นบัจากวนัลงทะเบยีน

สอบถามขอมลูเพม่ิเตมิ และสาำรองทน่ีง่ัไดท่ี บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั
(ผูไดรบัการมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดำเนนิการรบัลงทะเบยีน รบัชาำระคาลงทะเบยีน และออกใบเสรจ็รบัเงนิ)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรอียธุยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400
เลขประจำาตวัผูเสยีภาษอีากร 0-1055-36060-06-5 (สำานกังานใหญ)
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