


วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์

ปญัหาทางคณุภาพไฟฟา้และการ
ป้องกันระบบไฟฟ้า

2. สร้างความรู้ด้านการแก้ไขปัญหา
ทางคุณภาพไฟฟ้า

3. เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมอบรม
แลกเปลีย่นประสบการณเ์กีย่วกบั
ปัญหาและการแก้ ไขปัญหา
คุณภาพไฟฟ้า

4. รับทราบแนวทาง เทคนิค การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญ
โดยตรง

หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล 
คุณภาพไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อท้ังผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าที่ดี

ทำาให้ระบบไฟฟ้าสามารถจา่ยไฟฟา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง มปีระสทิธภิาพ และผูใ้ชไ้ฟฟา้เองกส็ามารถ
ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในการผลิต อย่างไรก็ตามสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำาลัง              
มีมากมาย เช่น ฮาร์มอนิก (Harmonic) แรงดันตกชั่วขณะ (Voltage Sag หรือ Voltage Dip) 
ไฟกะพริบ (Flicker) แรงดันไม่สมดุล (Unbalance) เป็นต้น สิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้า                 
เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าได้ การที่จะวิเคราะห์ปัญหาจากส่ิงรบกวน        
ทางคุณภาพเหล่านี้ให้ถูกต้องได้นั้น ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ            
ของสิ่งรบกวนทางคุณภาพเหล่านี้ก่อน จึงจะสามารถทำาการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและ                    
มีประสิทธิภาพ

งานการป้องกันระบบไฟฟ้านับเป็นหัวใจสำาคัญของการจ่ายไฟฟ้าและเป็นตัวกำาหนด                   
ความปลอดภัย ความม่ันคงและความเช่ือถือได้ รวมถึงคุณภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ซ่ึงเป็นปัจจัย
พ้ืนฐานสำาคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนกิจการในทุกๆ ด้าน ความผิดปกติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความ               
สญูเสยีและความเสยีหายอนัเนือ่งมาจากอปุกรณไ์ฟฟา้ชำารดุเสยีหาย หรอือปุกรณป์อ้งกนัทำางาน
ผิดพลาด ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายไฟฟ้า และทำาให้เกิดการสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลต่อ                    
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้แล้ว ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่มีการ                   
ใช้พลงังานหมนุเวยีนสงูทำาใหต้อ้งเผชญิกบัความทา้ทายหลายอย่างทีเ่กดิข้ึนจากการเชือ่มตอ่ของ
ระบบไฟฟ้า ข้อจำากัดในการช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ความแปรปรวนของ
พลังงานหมุนเวียนและความหลากหลายในลักษณะของระบบใหม่ จึงจำาเป็นจะต้องมีแนวทาง
ใหม่ๆ ในการป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy               
Society – Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ปัญหา
คุณภาพไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา” 
ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่ผูใ้ชไ้ฟฟา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยการสนบัสนนุ
วิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟา้สว่นภมูภิาค และวศิวกรจากบรษิัทเอกชนทีมี่ประสบการณใ์นการแกไ้ขปญัหา
คุณภาพไฟฟ้าและการป้องกันระบบไฟฟ้า ทั้งในภาคทฤษฎีและงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
 โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
 และ Senior Vice Chairman, IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนา  โดย Session Chairman รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำาราญนุกูล 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
  Session 1
08.45 - 10.00 น. Power Quality Disturbances, Analysis, Monitoring for Troubleshooting 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. Harmonics and Flicker Standards and Mitigation Methods   
 โดย คุณคมสันต์ แน่นอุดร ผู้อำานวยการกองวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 
การป้องกันระบบไฟฟ้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม

2. อาจารย์มหาวิทยาลัยและบุคคล

   ทั่วไปที่สนใจ

*** สมาคมฯ ใหค้วามสำาคญักบัมาตรการ
ของภาครัฐ เพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนา         
และวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนา
ให้เปน็ไปตามมาตรการป้องกนัโรคและคำาแนะนำา
ของทางราชการ 
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  Session 2
13.00 - 14.30 น. Overvoltage Problems and Mitigation Methods and Grounding System
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. Power Quality Regulation for Grid Connection of Customer and Power Producer  
 โดย คุณวุฒิชัย สราญรมย์ วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
16.00 - 17.00 น.  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการปลดโหลด
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
  Session 3 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. Case Studies and Solutions Part 1 - Harmonics and Flicker
 โดย คุณประวัติ ดีกล้า Engineering Manager, Hitachi Energy (Thailand) Limited
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. Case Studies and Solutions Part 2 – Voltage Sag Mitigation
 โดย คุณพัทรดล แสงศิลป์ General Manager, Active Solution System Co., Ltd.
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  Session 4
13.00 - 14.00 น. Protection Relay Coordination - Principles and Application
 โดย คุณวีรภัทร เสนวิรัช หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
14.00 - 15.00 น.  Protection Relay Coordination - Workshop
      โดย คุณวีรภัทร เสนวิรัช หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      คุณภาณุ สีสุขใส วิศวกรระดับ 6 แผนกรีเลย์ 1 กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 17.00 น. การป้องกันสายส่ง สายจำาหน่าย และกรณีศึกษา
 โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565
  Session 5 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลัง และกรณีศึกษา
 โดย คุณกิตติภัทร์ บัวแย้ม หัวหน้าแผนกระบบรีเลย์ 2 กองระบบป้องกัน ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น.  ระบบการป้องกันของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย และกรณีศึกษา 
 โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  Session 6
13.00 -14.30 น. การป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้าแรงต่ำา และกรณีศึกษา
 โดย คุณลือชัย ทองนิล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. การป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 โดย คุณพนากร การเก็บ หัวหน้าแผนกบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าสำารอง กองบำารุงรักษาไฟฟ้า
 ระบบควบคุมและพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายบำารุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.30 น. จบการสัมมนา



 
 

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ
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ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ
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ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร
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เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน
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 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : 
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1.

2.

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  
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รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

 

 ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

l

*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

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%)

(Power Quality Problems, Power System Protection and Solution: Theory and Case Studies)

ปญหาคุณภาพไฟฟา การปองกันระบบไฟฟา
และแนวทางการแกไขปญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา

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

รับจำนวนจำกัด


