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หมายเหตุ : วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการสัมมนา

หลักการและเหตุผล

ดวยความตองการไฟฟาที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น และ
เทคโนโลยีของระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัว
(Distributed Energy Resources: DERs) มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เปนผลใหแนวคิดของการผลิตไฟฟาแบบ
กระจายตัว (Distributed Generation: DG) และไมโครกริด
(Microgrid) กำลังไดรบั ความสนใจพุง ขึน้ สูแ ถวหนาอยางรวดเร็ว
ไมโครกริดคือ โครงขายไฟฟาขนาดเล็กสมัยใหมทม่ี โี หลดและ
การผลิ ต ไฟฟ า ตั ้ ง อยู  ใ นพื ้ น ที ่ เ ดี ย วกั น หรื อ ใกล เ คี ย งกั น
ซึ่งสามารถบริหารงานปฏิบัติการของ DERs เชน ระบบผลิต
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย กังหันลม รถยนตไฟฟา ระบบสะสม
พลั ง งาน และการตอบสนองความต อ งการ (Demand
Response) ไดภายในทองถิน่ นัน้ โดยจะเชือ่ มโยงกับโครงขาย
ไฟฟาหลักของการไฟฟา หรือเปนระบบไฟฟาอิสระก็ได
ไมโครกริดจึงบรรลุเปาหมายจำเพาะของทองถิ่น เชน ความ
เชื่อถือได การลดการปลอยกาซ CO2 การใชแหลงพลังงาน
ใหอยางหลากหลาย การลดคาใชจาย และการมีไฟฟาใช
อยางตอเนือ่ งแมวา ในขณะนัน้ ทองถิน่ กำลังเผชิญกับภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติก็ตาม
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy
Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึง
การประยุกตใชและบูรณาการเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาจาก
แหลงพลังงานกระจายตัวและไมโครกริดเขากันอยางเปนระบบ
จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรือ่ ง “การบูรณาการระบบผลิต
ไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด: การวางแผน
ออกแบบ ระบบควบคุม ปฏิบัติการ บริหารจัดการ และ
ประยุกตใชงาน (Integration of Power Generation from
Distributed Energy Resources in Microgrid: Planning,
Design, Control, Operation, Management Systems,
and Applications)” โดยการสนั บ สนุ น วิ ช าการจาก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าค มหาวิ ท ยาลั ย ผู  ผ ลิ ต อุ ป กรณ
ผูป ระกอบการ และนักวิจยั ซึง่ เปนผูม คี วามรูแ ละประสบการณ
ในการพัฒนาระบบ DERs และไมโครกริดมาเปนอยางดี
วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี
ระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัวและระบบ
ไมโครกริดตลอดทั้งหวงโซคุณคาของระบบดังกลาว เพื่อ
สามารถใชเปนแนวทางสำหรับศึกษา วางแผน ออกแบบ
และลงทุนพัฒนาโครงการไมโครกริดไดอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
กลุมเปาหมาย

1. ผู  บ ริ ห าร วิ ศ วกร และเจ า หน า ที ่ ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านใน
กิจการไฟฟาและพลังงาน
2. ผู  บ ริ ห ารและเจ า หน า ที ่ ภ าครั ฐ ที ่ ก ำหนดนโยบาย
กิจการไฟฟาและพลังงาน
3. ผูผลิตและผูใหบริการเทคโนโลยี DERs, ไมโครกริด
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
4. ที ่ ป รึ ก ษา ผู  ป ระกอบการ อาจารย และนัก ลงทุน
ในกิจการไฟฟาและพลังงาน และผูที่สนใจทั่วไป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟา
สวนภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy
Society – Thailand Chapter
ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอ ำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ
บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 1
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08.45 – 10.15 น. การวิเคราะห วางแผน และพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัว
(DERs) และไมโครกริดเชิงบูรณาการ: นิยาม บทบาท หนาที่ สถาปตยกรรม
เทคโนโลยี และประโยชนทไ่ี ดรบั โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอ ำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ
บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 – 12.15 น. การวางแผนและออกแบบระบบผลิตไฟฟาในไมโครกริดดวยเทคโนโลยี DERs
ใหเหมาะสมทีส่ ดุ (Optimal Planning and Design)
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอ ำนวยการโครงการธุรกิจ
พัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2
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13.15 – 15.00 น. การสรางโมเดล การจำลอง และการออกแบบตัวควบคุมไมโครกริด
(Microgrid Controller) โดย ผศ. ดร.คมสันต หงษสมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 16.45 น. การประยุกตใชระบบแบตเตอรี่สะสมพลังงาน (BESS) สำหรับควบคุมความถี่
(Primary Frequency Reserve) และลดการกระเพื่อมของกำลังไฟฟา
(Smoothing Power Fluctuation) โดย ผศ. ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กำหนดการสัมมนา
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Session 3
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08.45 - 10.30 น. ระบบปองกันไมโครกริด (Microgrid Protection)
โดย ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.15 น. ระบบควบคุมและปฏิบัติการ (Control and Operation
System) สำหรับไมโครกริด: Hardware and Software
โดย คุณสาริษฐ กอนแกว SCADA Engineering Manager,
Power Grid Division, ABB Limited
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.45 น. ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Function)
โดยระบบ SCADA สำหรับไมโครกริด: Weather Forecast,
Optimization, Data Analysis โดย คุณสาริษฐ กอนแกว
SCADA Engineering Manager, Power Grid Division,
ABB Limited
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. การประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
บริหารจัดการระบบไมโครกริด
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ
โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter
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Session 4
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08.45 - 10.15 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับบริษัทประกอบกิจการธุรกิจ
และกรณีศึกษา โดย คุณพงษศีล ทรัพยอนันต
Solution Architecture – Advance Solution &
Smart Grid, Schneider Electric Thailand
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 – 11.30 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับบริษทั ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
และกรณีศึกษา: การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมศรีราชาเปน
สวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดย คุณกิตติโชติ จงดำเกิง
Sales and Tendering Manager, GE Renewable Energy,
Grid Solutions (Thailand) Ltd
Session 5
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11.30 – 12.30 น. การพัฒนาโครงการไมโครกริดสำหรับการไฟฟานครหลวง
โดย คุณมนัส อรุณวัฒนาพร ผูอำนวยการฝายวิจัยและ
พัฒนา การไฟฟานครหลวง
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.45 น. การพัฒนาโครงการไมโครกริดสำหรับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย โดย คุณธวัชชัย สำราญวานิช
ผูอำนวยการฝายแผนการผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 – 16.30 น. การพัฒนาโครงการไมโครกริดสำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดย ดร.จักรเพชร มัทราช ผูอำนวยการกองแผนงานระบบ
ไฟฟาอัจฉริยะ ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมภิ าค
16.30 น.
ปดการสัมมนา

Microgrid

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

การบูรณาการระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัว
ในไมโครกริด: การวางแผน ออกแบบ ระบบควบคุม
ปฏิบต
ั ก
ิ าร บริหารจัดการ และประยุกตใชงาน

รับจำนวน
จำกัด

(Integration of Power Generation from Distributed Energy Resources in Microgrid:
Planning, Design, Control, Operation, Management Systems, and Applications)
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