
www.greennetworkseminar.com/substation

ขอเชิญเข�าร�วมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ ครั้งที่ 2

สถานีไฟฟ�าแรงสูง: 
ข�อกำหนดการเชื่อมต�อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข�าใช�งาน 
High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning

วันที่ 25 -27 กุมภาพันธ� 2562 
ณ ห�อง Lotus ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร�กิติ์

หมายเหตุ : วิทยากรอยูระหวางการทาบทาม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Source : ABB

IEEE Power & Energy Series: 

Power Engineering

Non-conventional
instrument transformers

increase safety and 
reduce footprint

Substation automation
protection and control

system with IEC 61850
station bus

IEC 61850 process bus,
connecting the switchyard

ti the protection and 
control system

Merging units, bridging
the gap between analog

and digital world.
Compliant to IEC 61850



   วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
   ทดสอบ และนำาเข้าใช้งาน สถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
   cost-effective, intelligent, high performance, compact 
   design

2. เพื่อนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมและปฏิบัติ
   การระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อบรมด้วยกัน และสามารถ
   ถามปัญหาได้โดยตรงจากวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 

   กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า 
2. วิศวกรไฟฟ้าของการไฟฟ้า
3. นิสิต นักศึกษา นักวิจัยท่ีศึกษาค้นคว้าในเร่ืองสถานีไฟฟ้าแรงสูง

หลักการและเหตุผล 
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานท่ีมนุษย์นำามาใช้เป็นพลังงาน สำาหรับเคร่ืองมือ

เครือ่งใชต้า่งๆ ใหส้ามารถทำางานได ้พลงังานไฟฟา้เปน็สิง่จำาเปน็ตอ่การดำาเนนิชวีติ
ของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรสำาคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม 
ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี    
ตามอัตราการเพิ่มจำานวนประชากรและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านมายังผู้ใช้ไฟฟ้า ทางระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ปรบัแรงดนัทีเ่หมาะสม ความเขา้ใจในการออกแบบ การใชง้านและการบำารุงรักษา
สถานีไฟฟ้าจึงมีความสำาคัญต่อความความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) และ IEEE- Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็งเห็น
ถึงความสำาคัญในเร่ืองดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “สถานี
ไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำาเข้า
ใช้งาน” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค, สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.   พิธีเปิด
  โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน ์รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  และคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนา   โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ 
  ผู้อำานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, 
  กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand 

 Session 1 
08.45 - 09.30 น.   ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้านครหลวง
  (MEA - Connection Code for 115 kV substation) 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 - 10.45 น.  ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 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.   ข้อกำาหนดที่สำาคัญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า (Substation Design Criteria) 
  ด้าน Primary System และด้านงานโยธา (Civil Work) 
  โดย คุณชยพัทธ์ พงษ์เพชร บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
15.00 - 15.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 17.00 น.   การออกแบบและการคำานวณหาแรงทางกลและระยะตกหย่อนของบัส
  (Bus Design, Short Circuit Force and Wind Force & Sag and Tension)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ประกอบการ



วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 Session 3 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 09.45 น.  การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  Insulation Coordination - Surge Arrester Selection 
  พร้อม CASE STUDY : Effect of underground cable length
  โดย ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.45 - 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.   การออกแบบและการคำานวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
    (Lightning protection Outdoor AIS l Indoor GIS) 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี 
  บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 4  
13.00 - 14.30 น.   การออกแบบและการคำานวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
  (Grounding system Outdoor AIS Indoor GIS)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี 
  บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 17.00 น.   Digital Substation 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
 

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 Session 5
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.   ระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.00 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.   การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำาเข้างาน 
  (Testing and Commissioning of Substation) 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 Session 6
13.00 - 14.30 น.    การทดสอบอุปกรณ์ และระบบสถานีไฟฟ้า และการนำาเข้างาน 
  (Testing and Commissioning of Substation) (ต่อ)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 - 17.00 น.   การบำารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17.00 น.   ปิดการสัมมนา
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ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

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

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ
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รอมสำเนาพบัรบอตบใ

l ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

”ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ“

*** ณาสงแฟกซุรก 2235-4532-0 รอบเ่ีทนิงเนอโบใ  ***

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

การชำระเง�น

l

สถานีไฟฟ�าแรงสูง: ข�อกำหนดการเชื่อมต�อ, 
การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข�าใช�งาน 

รับจำนวนจำกัด

 สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
 ยัลายทิวาหมะลแ จกิหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห 

l
l ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท


