
  

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมส่ังการระบบจำหน่ายไฟฟ้า
(Supervisory Distribution Training Center : SDTC)

ชุดฝึกปฏิบัติการ Substation Operation Simulator (SOS) 
(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บทนำบทนำบทนำบทนำ
ปัจจุบันสถานไีฟฟ้า (substation) ในกำกับของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความ
หลากหลาย แตกต่างกันทั้งลักษณะตู้ ชนิด รุ่นของรีเลย์และตำแหน่งการวาง เป็นต้น 
ประกอบกับนโยบาย Unmanned Substation ทำให้ไม่มีพนักงานที่ชำนาญประจำอยู่ใน
แต่ละสถานีและในอนาคตพนักงานแต่ละคนจะต้องควบคุมดูแลมากกว่าหนึ่งสถานี การจัด
ทำชุดฝึกปฏิบัติการ SOS จึงมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรของ กฟภ. ให้เกิด
ความเข้าใจ และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบริการที่ให้แก่ประชาชน โดยนำเทคนิคใน
การพัฒนาระบบเสมือนจริง (Virtual Reality) มาใช้ ในการจำลองสถานที่จริงในสถานี
ไฟฟ้าของ กฟภ. ร่วมกับการจำลองเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ 

AbstractAbstractAbstractAbstract

ข้อจำกัดของวิธีการเดิมข้อจำกัดของวิธีการเดิมข้อจำกัดของวิธีการเดิมข้อจำกัดของวิธีการเดิม
● มีค่าใช้จ่ายและใช้งบประมาณในการฝึกอบรมสูง
● พนักงานแต่ละคนมีความชำนาญเฉพาะกบัอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าที่ตนเองรับผิดชอบ 

ทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการกรณี Unmanned Substation ในรูปแบบของ
หน่วยปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า (หน่วย Unman)

● สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมแตกต่างไปจากสถานีไฟฟ้าที่ต้องไปปฏิบัติงานจริง
● ผู้ฝึกอบรมต้องเดินทางมาทำการฝึกอบรมตามเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเลือกเวลาฝึกได้

ด้วยตนเองตามเวลาที่ต้องการอย่างสะดวก

รูปท่ี 1  ตัวอย่างตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสถานนีไฟฟ้า
Fig. 1   Examples of the control box in a substation

รูปท่ี 2  ตัวอย่างสถานีไฟฟ้าแปลงแรงดันสูงหรือลานไกไฟฟ้า
Fig. 2   Example of a Step-Up substation or Switch Yard

คุณลักษณะคุณลักษณะคุณลักษณะคุณลักษณะ
● ผู้เข้าฝึกอบรม (trainee) สามารถฝึกปฏิบัติงานใน substation ได้บน PC ผ่านสถานี

ไฟฟ้าแบบเสมือน (Virtual Substation)
● ผู้ฝึกอบรม (trainer) สามารถกำหนดบทเรียนซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาและข้ันตอน

สำหรับแก้ไขปัญหาในสถานีไฟฟ้าได้
● กฟภ. สามารถสร้างสถานีไฟฟ้าเสมือนเพิ่มเติมเองได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
● สามารถฝึกอบรมบุคลากรของ กฟภ. เพื่อให้ทำงานในสถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผล 

โดยสามารถเลือกการฝึกสำหรับสถานีไฟฟ้าใดก็ได้
● สามารถจัดการทดสอบวัดผลของการฝึกได้
● ลดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปสถานที่จริง และสามารถ

ทบทวนด้วยตัวเองได้ตามที่ต้องการ
● ลดงบประมาณในการฝึกอบรม

รูปท่ี 3  ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีระบบเสมือนจริงในการจำลองตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
Fig. 3   Example of using Virtual Reality technology to simulate a control box

Currently, the substations supervised by Provincial Electricity Authority (PEA) 
have many variations of the equipments such as different brands and types 
of the control boxes, switches, and relays and different equipment layouts. 
Moreover, PEA had adopted the Unmanned Substation policy in which the 
skillful operator may not reside in just one substation but needs to oversee 
for many of the sites. Therefore, the initiative of implementing the 
Substation Operation Simulator (SOS) is indispensable to effectively train the 
operators of PEA to be well-equipped with the knowledge and skill. This 
allows the operators to effciently resolve issues of the transmission systems 
for a variety of situations and results in a better quality of the service that 
PEA provides to the residents. In this project, SOS employs the Virtual 
Reality technology to imitate the actual substations and simulate the 
situations happened in reality. 

Preceding LimitationsPreceding LimitationsPreceding LimitationsPreceding Limitations
● The training process is complicated and costly since PEA needs to hire a 

private company to provide the training.
● Each staff is expert on devices only in his/her responsible substation. As a 

result, the management of unmanned substations is diffcult in the form
 of substation operation units (unmanned units)  

● The setup environment in the training is different from the actual 
substation site.

● The trainees cannot choose the time slot for the training themselves. 
They must attend the training only when the training is offered.

FeaturesFeaturesFeaturesFeatures
● Trainee can practise operating the substation by using just a PC through 

the implemented Virtual Substation.
● Trainer can specify the lessons for the trainee, which composes of the 

problems and the steps to solve them.
● PEA can create their own sites of the Virtual Substations later.

Expected BenefitsExpected BenefitsExpected BenefitsExpected Benefits
● Effciently train the PEA substation operator for any pre-selected 

substation.
● Can provide the examination for the trainee to objectively probe the 

training result.
● Reduce the training period since there is no need to go to the physical 

sites. The trainees can frequently practise the lessons by themselves.
● Reduce the cost of training.
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