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ระหว่างวันที่  29-31  สิงหาคม 2561 

เวลา 08.30-16.00 น. 

ณ ห้องประชมุ 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 
 

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



หลักการเหตุผล 
  

 ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งถือเป็นหัวใจหลักใน
การรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ร่วมด าเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง  Railway 
Electrification Engineering ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมี
การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานของผู้ด าเนินการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร      
อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้เข้าใจพ้ืนฐานงานในด้านระบบไฟฟ้า
ส าหรับระบบขนส่งทางราง 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้าส าหรับระบบขนส่งทางราง 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วิทยากร 

1. คุณสุจินต์  สุวรรณกิจบริหาร คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง 
2. รศ.ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานชิพงษ์    คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง 
              

ก าหนดการ 
ระบบไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรมระบบราง (Railway Electrification Engineering) 

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

    
 
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 
 

วิทยากรโดย :   นายสุจินต ์ สุวรรณกิจบริหาร 
09.00 – 10.15  ระบบไฟฟ้าส าหรับงานระบบรางเบื้องต้น  
   โดย นายสุจินต์  สุวรรณกิจบริการ 
10.45 – 12.00  ส่วนประกอบการขับเคลื่อนกระแสตรงและกระแสสลับ 

-  การน าเสนออุปกรณ์ส่วนประกอบหลักและท่ีใช้งานของระบบจ่ายไฟฟ้า 
12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



13.00 – 14.15  วงจรชีวิตของโครงการ  
   - การน าเสนอส่วนประกอบของโครงการ เริ่มจากเฟสการออกแบบเชิงหลักการ  
    จนถึงเฟสการทดสอบเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  
   โดย นายสุจินต์  สุวรรณกิจบริการ 
14.45-16.00  การต่อลงดิน การเชื่อมประสานและกระแสรั่ว 

  - การประยุกต์วิธีการการต่อร่วมลงดินและการเชื่อมประสานของระบบย่อยทั้งหมด 
  - การกัดกร่อนเนื่องจากผลของกระแสรั่วจากระบบและวิธีการป้องกัน  

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
 

วิทยากรโดย  :  รศ.ดร.ธนัดชยั  กลุวรวานิชพงษ์ 
        :  นายมนัส  อรุณวัฒนากร 
  การไฟฟ้านครหลวง 
09.00 – 10.15  แหล่งจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

  - ระบบรถไฟฟ้าทางไกล  
  - สถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนกระแสตรง  
  - รางตัวน าและวงจรกระแสขับเคลื่อนไหลกลับ  
  - ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัส าหรับสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อน 
   และสถานีไฟฟ้า บริการ  

10.45 – 12.00  แหล่งจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อนส าหรับระบบรถไฟฟ้าทางหลัก 
  - รถไฟฟ้าทางไกล 
  - สถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนกระแสสลับ  
  - ระบบสายป้อนรถไฟฟ้ากระแสสลับ  

12.00 – 13.00  พักอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15  การจ าลองผลโหลดขับเคลือ่น 

  - การเคลื่อนที่ของรถไฟและการค านวณสมรรถนะ  
  - การท างานของรถไฟหนึ่งขบวน  
  - การท างานของรถไฟหลายขบวน  
  - การเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าขับเคลื่อน  

14.45 – 16.00  คุณภาพไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ  กฟน. กฟภ. และ กฟผ 
  - ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกส์  
  - การแกว่งของแรงดัน  
  - แรงดันกระพริบ  

 
 
 
 
 
 



วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 
09.00-16.00  การศึกษาดูงาน  
   - ระบบกระแสตรง ณ  BEM  
   - ระบบกระแสสลับ ณ แอรพ์อร์ตเรลลิงก ์
  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งได้ที่ 

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง เจ้าหน้าที่ วสท. 

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 โทรสาร. 02-184-4662 

e-mail : pt3972@gmail.com www.eit.or.th 

mailto:pt3972@gmail.com


 
ก าหนดการ 

ระบบไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรมระบบราง (Railway Electrification Engineering) 
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 

เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล            

หน่วยงาน/บริษัท           

เลขที่    อาคาร    ถนน    

ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์    มือถือ    โทรศัพท์    

ผู้ประสานงาน           

เบอร์ติดต่อ       มือถือ     

E-mail.com             

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี     ส านักงานใหญ่           สาขา   

 อัตราค่าลงทะเบีบยน      :      คนละ  8,700 บาท 
 

อัตราราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน 
 

   เงินสด ช าระเงินที่ วสท. 
   เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
  โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ธนาคารไทยพาณิชย์  สภากาชาดไทย เลขท่ีบัญชี 045-2-03026-1 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6 

ข้อปฏิบตัิกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการ อบรม สมัมนา ศกึษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนือ่งจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน คนืเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน คนืเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงานก่อน 7 วนัก่อนงาน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกภายหลังจาก 7 วัน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 


