
  

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
(Substation Automation Laboratory : SAL)

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บทนำบทนำบทนำบทนำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มุ่งมั่นพัฒนาระบบปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โดยตอบสนองโครงการ SMART GRID เพื่อการพัฒนาดังกล่าว ห้องปฏิบัติ
การสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Substation Automation Laboratory : SAL) จะช่วย
ขยายความสามารถในการพัฒนาบุคลากรของ กฟภ. ให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน
ควบคุมในระบบไฟฟ้าแรงสูงได้ และมีความสามารถในการรองรับการดำเนินโครงการ      
SMART GRID ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงสร้างระบบ Substation Automation ส่วน Substation Protection Unit
Substation Automation Network Diagram of Substation Protection Unit

คุณลักษณะคุณลักษณะคุณลักษณะคุณลักษณะ
● ด้านการป้องกันภายในสถานีไฟฟ้า (Substation Protection Unit)

การควบคุมและป้องกันในสถานีไฟฟ้าด้วยการจำลองการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันและ
ควบคุมอันประกอบไปด้วย 115 kV Line Protection, Bus Bar Protection, Transfor- 
mer Protection และ 22 kV Line Protection ด้วย IEC-61850 Protocol โดย
อุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวจะถูกจัดเรียงการทำงานตาม Protection Schemes ของ กฟภ. 

● ด้านการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (Remote Control Unit)  
ส่งเสริมให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเข้าใจการทำงานของ Feeder RTU ก่อนการใช้งานจริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
● เพื่อให้บริการธุรกิจเชิงรุกในการเป็นที่ปรึกษาและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61850 

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือผู้ประสบปัญหาด้าน
ระบบป้องกันไฟฟ้าเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

● สามารถสร้างรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงระบบไฟฟ้าโดยภาพรวม สาเหตุ คุณลักษณะ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาระบบป้องกันไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าให้กับบุคคลทั่วไปทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

Provincial Electricity Authority (PEA) intentionally develops the high voltage 
electrical operating system to be effcient and contemporary corresponding 
to the SMART GRID project. Substation Automation Laboratory : SAL 
enhances the human resource development of PEA to be capable of 
controlling the high voltage electrical power system and effciently 
supporting the operations of the SMART GRID project.

FeaturesFeaturesFeaturesFeatures
● Substation Protection Unit: The control and protection of substations by 

modeling control and protection devices comprising of 115 kV Line  
Protection, Bus Bar Protection, Transformer Protection, and 22 kV Line 
Protection with IEC-61850 Protocol. The operating process of the 
protection devices complies with the protection scheme of PEA.

● Remote Control Units: Encourage trainees to understand the operations of 
feeder RTU before actual duty.

●

Expected BenefitsExpected BenefitsExpected BenefitsExpected Benefits
● To provide the proactive business services by consultation and 

examination of protective relays according to IEC 61850 to manufacturers 
or customers who have problems in the protection system for appropriate 
solutions 

● To eatablish a whole perspective of the protection system and relevant 
devices including causes, attributes, effects, and approaches to deal with 
problems of the protection system and electrical power system for 
industrial, manufacturing, and academic customers domestically and 
internationally
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