หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

คุณภาพไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญต่อทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าที่ดี
ทำ�ให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพ และผูใ้ ช้ไฟฟ้าเองก็สามารถ
ใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในการผลิต อย่างไรก็ตามสิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
มีมากมาย เช่น ฮาร์มอนิก (Harmonic) แรงดันตกชั่วขณะ (Voltage Sag หรือ Voltage Dip)
ไฟกะพริบ (Flicker) แรงดันไม่สมดุล (Unbalance) เป็นต้น สิ่งรบกวนทางคุณภาพไฟฟ้า
เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าได้ การที่จะวิเคราะห์ปัญหาจากสิ่งรบกวน
ทางคุณภาพเหล่านี้ให้ถูกต้องได้นั้น ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้และความเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆ
ของสิ่งรบกวนทางคุณ ภาพเหล่านี้ก่อน จึงจะสามารถทำ�การแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
งานการป้องกันระบบไฟฟ้านับเป็น หัวใจสำ�คัญของการจ่ายไฟฟ้าและเป็นตัวกำ�หนด
ความปลอดภัย ความมัน่ คงและความเชือ่ ถือได้ รวมถึงคุณภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ซึง่ เป็นปัจจัย
พื้นฐานสำ�คัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนกิจการในทุกๆ ด้าน ความผิดปกติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
สูญเสียและความเสียหายอันเนือ่ งมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำ�รุดเสียหาย หรืออุปกรณ์ปอ้ งกันทำ�งาน
ผิดพลาด ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายไฟฟ้า และทำ�ให้เกิดการสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลต่อ
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้แล้ว ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่มีการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนสูงทำ�ให้ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างทีเ่ กิดขึน้ จากการเชือ่ มต่อของ
ระบบไฟฟ้า ข้อจำ�กัดในการช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ความแปรปรวนของ
พลังงานหมุนเวียนและความหลากหลายในลักษณะของระบบใหม่ จึงจำ�เป็นจะต้องมีแนวทาง
ใหม่ๆ ในการป้องกันระบบไฟฟ้าเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy
Society – Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ปัญหา
คุณภาพไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้าและแนวทางการแก้ไขปัญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา”
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และวิศวกรจากบริษัทเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพไฟฟ้าและการป้องกันระบบไฟฟ้า ทั้งในภาคทฤษฎีและงานภาคปฏิบัติโดยตรง

1. สร้ า งความรู้ ด้ า นการวิ เ คราะห์
ปัญหาทางคุณภาพไฟฟ้าและการ
ป้องกันระบบไฟฟ้า
2. สร้างความรู้ด้านการแก้ไขปัญหา
ทางคุณภาพไฟฟ้า
3. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับ
ปั ญ หาและการแก้ ไ ขปั ญ หา
คุณภาพไฟฟ้า
4. รับทราบแนวทาง เทคนิค การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยตรง

กลุ่มเป้าหมาย

1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
2. อาจารย์มหาวิทยาลัยและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ

*** สมาคมฯ ให้ความสำ�คัญกับมาตรการ
ของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนา
และวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนา
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำ�แนะนำ�
ของทางราชการ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
การป้องกันระบบไฟฟ้าและแนวทางการแก้ ไขปัญหา: ทฤษฎีและกรณีศึกษา

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
ดำ�เนินการสัมมนา โดย Session Chairman รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำ�ราญนุกูล
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 ผู้อำ�นวยการกองวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

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

Session 3

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

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 สายจำ�หน่าย และกรณีศึกษา
โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง

Session 5

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น. การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำ�ลัง 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. การป้องกันกระแสเกินในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ� และกรณีศึกษา
โดย คุณลือชัย ทองนิล ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. การป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
โดย คุณพนากร การเก็บ หัวหน้าแผนกบำ�รุงรักษาระบบไฟฟ้าสำ�รอง กองบำ�รุงรักษาไฟฟ้า
ระบบควบคุมและพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายบำ�รุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.30 น.
จบการสัมมนา
หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับจำนวนจำกัด

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ปญหาคุณภาพไฟฟา การปองกันระบบไฟฟา

และแนวทางการแก
ไ
ขป
ญ
หา:
ทฤษฎี
แ
ละกรณี
ศ
ก
ึ
ษา
(Power Quality Problems, Power System Protection and Solution: Theory and Case Studies)

วันที่ 6-8 กันยายน 2565 ณ หองกมลทิพย โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จำานวน 18 PDUs

***ระบเุลขประจาำตวัผูเสยีภาษแีละสถานประกอบการ เนอ่ืงจากเปน็ขอมลูสาำคญ
ั ใชระบอุอกใบเสรจ็
หมายเลขประจำาตวัผูเสยีภาษี 13 หลกั
สำานกังานใหญ
สาขาท่ี
เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร
IEEE PES Member No.
1. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ทอ่ียู
โทร.

IEEE

PES Member No.

ตำาแหนง

แฟกซ

อายุ

ป

e-Mail :

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

.

2. ชอ่ื - สกลุ
ตำาแหนง
อายุ
ป
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ที่อยู
โทร.
แฟกซ
e-Mail :
(** เนือ่ งจากสถานการณ COVID-19 ผูเ ขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เปนผลลบภายใน 24 ชัว่ โมงกอนเขาสัมมนา).

คาใชจายในการลงทะเบียน

สมาชิก IEEE ทานละ 8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท
หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 10,000 + Vat 700 = 10,700 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 (สาำนกังานใหญ)
โทร. 0-2354-5333 Ext. 500, 503 แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ลงทะเบยีน online : www.greennetworkseminar.com/power

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

