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ขอเชิญเขารวมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย 
1.	บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้อง	และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2.	 ผู้ออกแบบ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ประสานงานโครงการ														
ผูร้บัเหมา	วศิวกร	ช่างเทคนคิ	และเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบั
สถานีไฟฟ้าแรงสูง

3.	นิสิต	นักศึกษา	นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถานี	
ไฟฟ้าแรงสูง	

วัตถุประสงค์ 
1.	สร้างความรู้	ความเข้าใจและนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

การทดสอบ	และนำาเขา้ใชง้านสถานีไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ,	
Cost-Effective,	Intelligent,	High	Performance,	Compact	
Design

2.	 เพ่ือนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ	
ควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

3.	เพ่ือเปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง		

หลักการและเหตุผล 
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานท่ีมนุษย์นำามาใช้เป็นพลังงานสำาหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่างๆ	 ให้สามารถทำางานได้	 พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์
ในปัจจุบัน	และเป็นตัวแปรสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	ประเทศในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	
ด้านคมนาคม	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านอุตสาหกรรม	 ด้านเกษตรกรรม	 ด้านบริการ	 และ		
ด้านคุณภาพชีวิต	 การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเพิ่ม															
จำานวนประชากรและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ผ่านมายังผู้ใช้ไฟฟ้าทางระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้าปรับแรงดันที่ เหมาะสม																			
ความเขา้ใจในการออกแบบ	การใช้งานและการบำารงุรักษาสถานีไฟฟ้าจงึมคีวามสำาคัญ
ต่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า	

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี	(ประเทศไทย)	 หรือ	IEEE	Power	&	
Energy	Society	-	Thailand	(IEEE	PES	-	Thailand)	ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรื่อง
ดงักล่าว	จงึไดจ้ดัให้มกีารสมัมนาเชงิวิชาการ	เรือ่ง	“สถานีไฟฟา้แรงสงู: ขอ้กำาหนดการ
เชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำาเข้าใช้งาน”	 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ														
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย	 โดยการสนับสนุนวิชาการจาก	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต																	
แห่งประเทศไทย,	 การไฟฟ้านครหลวง,	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,	 สถาบันอุดมศึกษา																	
ในประเทศไทย	 และหน่วยงานภาคเอกชน	 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ
โดยตรง

วันจันทร์ที่ 28  มีนาคม 2565
08.00	-	08.30	น.		 	 ลงทะเบียน
08.30	-	08.45	น.		 	 โดย	คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้านครหลวง	
	 	 และ	Vice	Chairman,	Technical	&	Social	Activities,	IEEE	Power	&	Energy	Society	-	Thailand
ดำาเนินการสัมมนา		 	 โดย	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	ผู้เชี่ยวชาญจากการไฟฟ้านครหลวง
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 หัวหน้าแผนกออกแบบสถานีไฟฟ้า	2	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	คุณอุทัย ศานุวงษ์ Senior	Service	Engineer,	Hitachi	Energy	(Thailand)	Limited.	
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	ผู้เชี่ยวชาญ	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	คุณอุดมการณ์ สมานมิตร ผู้เชี่ยวชาญ	บริษัท	เมกะ	คอนซัลแตนท์	จำากัด

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง: 
ข้อกำ�หนดก�รเชื่อมต่อ, ก�รออกแบบ, ก�รทดสอบและก�รนำ�เข้�ใช้ง�น

*** สมาคมฯ ใหค้วามสำาคญักบัมาตรการของภาครัฐ เพ่ือลดความเสีย่งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนา 
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
   

  Session 3 
08.00	-	08.30	น.	 	 ลงทะเบียน
08.30	-	10.30	น.			 	 การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
  Insulation Coordination - Surge Arrester Selection 
	 	 พร้อม	CASE	STUDY:	Effect	of	underground	cable	length		
	 	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30	-	10.45	น.		 	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45	-	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	-	14.30	น.		 	 การออกแบบและการคำานวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
    (Lightning Protection Outdoor AIS and Indoor GIS) (ต่อ)
	 	 โดย	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัย	วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน	
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14.30	-	15.00	น.		 	 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00	-	17.00	น.		 	 การออกแบบและการคำานวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
  (Grounding System Outdoor AIS Indoor GIS) (ต่อ)
	 	 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัย	วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน	
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565  
  Session 5
08.00	-	08.30	น.		 	 ลงทะเบียน
08.30	-	10.00	น.		 	 ระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า 
	 	 โดย	คุณกานต์ ณรงค์ หัวหน้าแผนกระบบรีเลย์	5	กองระบบป้องกัน	ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน	
	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
10.00	-	10.30	น.		 	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30	-	12.00	น.		 	 การทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (Substation Equipment Testing) - HV Circuit Breaker - Capacitive 
  Voltage Transformer and Voltage Transformer - Surge Arrester 
	 	 โดย	คุณสุริยา อุทามุล วิศวกรระดับ	7	แผนกทดสอบและส่งมอบ	กองระบบควบคุมและทดสอบ	ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง	
	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
12.00	-	13.00	น.		 	 พักรับประทานอาหารกลางวัน	

  Session 6 
13.00	-	14.30	น.			 	 การทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (Substation Equipment Testing) - Current Transformer - Power
   Transformer - GIS
	 	 โดย	คุณปิยะพงศ์ แสงมณี วิศวกรระดับ	7	แผนกทดสอบและส่งมอบ	กองระบบควบคุมและทดสอบ	ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง	
	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
14.30	-	15.00	น.		 	 พักรับประทานอาหารว่าง	
15.00	-	17.00	น.		 	 การทดสอบอุปกรณ์และระบบสถานีไฟฟ้าและการนำาเข้างาน 
  (Functional Testing and Commissioning of Substation)
	 	 โดย	คุณปิยบุตร เดชะพรประเสริฐ วิศวกรระดับ	8	แผนกทดสอบและส่งมอบ	กองระบบควบคุมและทดสอบ	
	 	 ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
17.00	น.		 	 จบการสัมมนา	



 
 

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565   ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
kseminar.com/substationrowtenneerg.www : enilno นยีบเะทงล

ดร. ถาวิริสขุส ษงพฐษิดะรป 7116-1281-80 อืถอืม dnaliahT - yteicoS ygrenE & rewoP EEEI ,yraterceS ลุกร

500, 503

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 : 
.

1.

2.

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

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 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

รับจำนวนจำกัด

(High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning)

สถานีไฟฟาแรงสูง: ขอกำหนดการเชื่อมตอ, การออกแบบ,
                                                การทดสอบและการนำเขาใชงาน

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


