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หลักการและเหตุผล

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นำ�มาใช้เป็นพลังงาน สำ�หรับเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ให้สามารถทำ�งานได้ พลังงานไฟฟ้าเป็นสิง่ จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวติ
ของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสำ�คัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ตามอัตราการเพิ่มจำ�นวนประชากรและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านมายังผู้ใช้ไฟฟ้า ทางระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ปรับแรงดันทีเ่ หมาะสม ความเข้าใจในการออกแบบ การใช้งานและการบำ�รุงรักษา
สถานีไฟฟ้าจึงมีความสำ�คัญต่อความความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE- Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “สถานี
ไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำ�เข้า
ใช้งาน” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค, สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

08.00 - 08.30 น. 		
08.30 - 08.45 น. 		
		
		
ดำ�เนินการสัมมนา 		
		
		

วัตถุประสงค์

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและนำ�ความรู้ที่ ได้รับไปใช้ในการ
ทดสอบ และนำ�เข้าใช้งาน สถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
cost-effective, intelligent, high performance, compact
design
2. เพื่อนำ�ความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมและปฏิบัติ
การระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อบรมด้วยกัน และสามารถ
ถามปัญหาได้โดยตรงจากวิทยากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

1. วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้า
3. นิสติ นักศึกษา นักวิจยั ทีศ่ กึ ษาค้นคว้าในเรือ่ งสถานีไฟฟ้าแรงสูง

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ สถานี ไฟฟ้าแรงสูง
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำ�รุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และคณะทำ�งาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter
โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผู้อำ�นวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง,
กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand

Session 1

08.45 - 09.30 น. 		 ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้านครหลวง
		 (MEA - Connection Code for 115 kV substation)
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.00 น. 		 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.45 น.		 ข้อกำ�หนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		
(PEA - Connection Code for 115 kV substation)
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.45 - 12.00 น. 		 รูปแบบการจัดวาง (Single Line & Layout) และประเภทของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบ่งตาม Technology
		 1. Air Insulated Substation - AIS
		 2. GIS Insulated Switchgear - GIS
		 3. Mixed Technology Solution - MTS
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต
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 บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
พักรับประทานอาหารว่าง
การออกแบบและการคำ�นวณหาแรงทางกลและระยะตกหย่อนของบัส
(Bus Design, Short Circuit Force and Wind Force & Sag and Tension)
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ประกอบการ

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 - 14.30 น. 		
		
		
		
		
14.30 - 15.00 น. 		
15.15 - 17.00 น. 		
		

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียน
การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
Insulation Coordination - Surge Arrester Selection
พร้อม CASE STUDY : Effect of underground cable length
โดย ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พักรับประทานอาหารว่าง
การออกแบบและการคำ�นวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(Lightning protection Outdoor AIS l Indoor GIS)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี
บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การออกแบบและการคำ�นวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(Grounding system Outdoor AIS Indoor GIS)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี
บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารว่าง
Digital Substation
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (อยู่ระหว่างการทาบทาม)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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

ลงทะเบียน
ระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำ�เข้างาน
(Testing and Commissioning of Substation)
โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. 		 การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำ�เข้างาน
		
(Testing and Commissioning of Substation) (ต่อ)
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น. 		 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 17.00 น. 		 การบำ�รุงรักษาสถานีไฟฟ้า
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17.00 น. 		 ปิดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

สถานี ไฟฟาแรงสูง: ขอกำหนดการเชื่อมตอ,

รับจำนวนจำกัด

การออกแบบ, การทดสอบและการนำเขาใชงาน

วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอง Lotus ศูนยการประชุมแหงชาติสิร�กิติ์
***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จานวน
ำ 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

e-Mail :

ป

.

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

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

อายุ

ตำาแหนง

แฟกซ
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e-Mail :

ป
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คาใชจายในการลงทะเบียน

l สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
l หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
l บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
(อตัรานร้ีวมคาเอกสาร อาหารกลางวนั Coffee Break และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจายได 3%)
สำหรับนิติบุคคลคาสมัมนาสามารถลงรายจายได 200%

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี “บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั”
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
*** กรุณาสงแฟกซใบตอบรบัพรอมสำเนาใบโอนเงนิทเ่ีบอร 0-2354-5322 ***
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 (สาำนกังานใหญ)

โทร. 0-2354-5333 Ext. 500 (ภทัรกนัต), 510 (ศิริภักตร) แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ลงทะเบยีน online : www.greennetworkseminar.com/substation

หรอืสอบถามขอมลูเพม่ิเตมิจากเจาหนาทส่ีมาคมฯ
นายประดษิฐพงษ สขุสริถาว
ิ รกลุ Secretary, IEEE Power & Energy Society - Thailand มอืถอื 08-1821-6117

