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กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า

2. วิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้า

3. นิสิต นักศึกษา นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถานีไฟฟ้า
   แรงสูง

4. วิศวกรที่สนใจในเรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูง

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ทดสอบ และนำาเข้าใช้งานสถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 
Cost-Effective, Intelligent, High Performance, Compact 
Design

2. เพ่ือนำาความรูท้ี่ได้รบัไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบ ควบคมุและ
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อบรมด้วยกัน และสามารถ
ถามปัญหาได้โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ 

หลักการและเหตุผล 
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์นำามาใช้เป็นพลังงานสำาหรับ            

เครือ่งมอืเครือ่งใชต้า่งๆ ใหส้ามารถทำางานได ้พลงังานไฟฟา้เปน็สิง่จำาเปน็ตอ่
การดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสำาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต การใช้
พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีตามอัตราการเพิ่มจำานวนประชากรและ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านมายัง           
ผูใ้ชไ้ฟฟา้ ทางระบบสายสง่และสถานีไฟฟา้ปรบัแรงดนัทีเ่หมาะสม ความเขา้ใจ
ในการออกแบบ การใช้งานและการบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้าจึงมีความสำาคัญ
ต่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย              
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand 
Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนา
เชงิวชิาการเรือ่ง “สถานีไฟฟา้แรงสงู: ขอ้กำาหนดการเชือ่มต่อ, การออกแบบ, 
การทดสอบและการนำาเข้าใช้งาน” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน        
ภาคปฏิบัติโดยตรง

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.   โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  และประธานคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำาเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman คุณรักธรรม สหัสรังษี กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด 

 Session 1
08.45 - 09.30 น.   ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้านครหลวง
  (MEA - Connection Code for 115 kV substation) 
  โดย คุณชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 - 10.45 น.   ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 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 
  1. Air Insulated Substation - AIS 
  2. GIS Insulated Switchgear - GIS 
  3. Mixed Technology Solution - MTS 
  โดย คุณสุริยะ ปรุงขวัญเมือง หัวหน้าแผนกวิชาการและอุปกรณ์พิเศษ กองวิศวกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2
13.00 - 15.00 น.   ข้อกำาหนดที่สำาคัญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า (Substation Design Criteria) 
  ด้าน Primary System และด้านงานโยธา (Civil Work) 
  โดย คุณชยพัทธ์ พงษ์เพชร รองประธานบริหาร บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
15.00 - 15.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 17.00 น.   การออกแบบและการคำานวณด้าน Primary System ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  (Bus Design, RIV, Conductor Capacity, Short Circuit Force and Wind Force, Sag and Tension)
  โดย คุณชาญชัย เลาห์พงศ์ไพศาล ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
  บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง: 
ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำาเข้าใช้งาน 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ              
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ และรองรับการสัมมนาแบบออนไลน์ (Webinar) 



วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
 Session 3 
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 9.45 น.    การออกแบบและการคำานวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐาน
  IEEE 998 Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations
  โดย คุณรักธรรม สหัสรังษี กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด 
09.45 - 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.   การออกแบบและการคำานวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
    (Lightning protection Outdoor AIS and Indoor GIS) 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี 
  บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 4  
13.00 - 14.00 น.   การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  Insulation Coordination - Surge Arrester Selection 
  พร้อม CASE STUDY : Effect of underground cable length  
  โดย ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 - 15.30 น.   การออกแบบและการคำานวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
  (Grounding system Outdoor AIS Indoor GIS)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี 
  บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15.30 - 16.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 - 17.00 น.   การออกแบบและการคำานวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  โดยโปรแกรมสำาหรับออกแบบกราวด์กริดและกรณีศึกษา 
  (Grounding grid design by Software and case study)
  โดย คุณรักธรรม สหัสรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำากัด 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
 Session 5
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.   ระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า 
  โดย คุณวีรภัทร เสนวิรัช แผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.   การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำาเข้าใช้งาน 
  (Testing and Commissioning of Substation) 
  โดย คุณนิพนธ์ เกียรติพวงชัย รองผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 6
13.00 - 14.30 น.    การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำาเข้าใช้งาน 
  (Testing and Commissioning of Substation) (ต่อ)
  โดย คุณกิตติศักดิ์ ทอนฮามแก้ว 
  หัวหน้าแผนกควบคุมงานและทดสอบเพื่อการส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 17.00 น.   การบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 
  โดย คุณพิทยา ปาละคะ ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17.00 น.   ปิดการสัมมนา 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



 
 

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

), 503 (ศิริภักตร)ตนักรทัภ( 005 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
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ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร

 00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุงงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

  

 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห
 

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช

 ยูอ่ีท

โทร. ซกฟแ  e-Mail : .

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : .

 

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

1.

2.

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

l

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

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

*** 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

สถานีไฟฟาแรงสูง: ขอกำหนดการเชื่อมตอ, 
การออกแบบ, การทดสอบและการนำเขาใชงาน
(High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning)

รับจำนวนจำกัด

% ตามมาตรการ1.5 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(
%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาคืนสภาพคลองใหแกผูประกอบการในประเทศ) สำหรับนิติบุคคล

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563  ณ หองราชเทว� 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 


