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หลักการและเหตุผล
โรงไฟฟาชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตไฟฟาสำหรับชุมชนและเปน
ธุรกิจใหกับชุมชนในบริเวณทองถิ่นนั้น วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง
คือ การใชแหลงพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่มีในพื้นที่ของชุมชนหรือ
ผสมผสานกันมากกวาหนึ่งชนิดผลิตไฟฟาแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในโรงไฟฟาของการไฟฟา โรงไฟฟาชุมชนสามารถปรับเพิ่มหรือลด
ขนาดกำลั ง ผลิ ต และพลั ง งานขาออกได เพื ่ อ ให เ หมาะสมกั บ แหล ง
พลังงานและความตองไฟฟาของชุมชน โดยโรงไฟฟาในชุมชนหนึ่ง
สามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนใกลเคียงได จึงชวยลดกำลังไฟฟาสูญเสีย
ในสายสงและสายจำหนายของการไฟฟาขณะที่เพิ่มความมั่นคงของ
ระบบไฟฟาใหสูงขึ้น อยางไรก็ตามโรงไฟฟาดังกลาวยังตองมีงานดาน
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารโดยการไฟฟ า รวมอยู  ด  ว ย จึ ง ต อ งใช ผ ู  เชี ่ ย วชาญด า น
วิศวกรรมไฟฟาและการบริหารจัดการ สวนเจาของโรงไฟฟาชุมชน
อาจเป น ชุ ม ชนเอง หรื อ เป น ธุ ร กิ จ ที ่ ร  ว มลงทุ น กั น ระหว า งบุ ค คลใน
ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter เห็นถึงประโยชน ข องโครงการโรงไฟฟ า ชุ ม ชน
ซึ่งเปนการสรางเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เสริมสราง
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามหลัก
การของการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) จึงจัด
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนแบบครบวงจร
เพื่อความยั่งยืนของทองถิ่นไทย (Development of CommunityBased Power Plants for Thai Local Sustainability)” โดยการ
สนับสนุนวิชาการจาก กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวน
ภู ม ิ ภ าค ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ และผู  ป ระกอบการ ซึ ่ ง เป น ผู  ม ี ค วามรู  แ ละ
ประสบการณทางดานพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
ประเภทตางๆ และการปฏิบัติงานดานโรงไฟฟาและระบบไฟฟามาเปน
อยางดี

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
นโยบาย การพั ฒ นา การออกแบบ ก อ สร า ง บริ ห ารโครงการ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารและบำรุ ง รั ก ษา รวมทั ้ ง การบริ ห ารจั ด การโรงไฟฟ า
ชุมชนจากแหลงพลังงานหมุนเวียนชนิดตางๆ และโรงไฟฟาชุ ม ชน
แบบผสมผสาน (Hybrid) แบบครบวงจร เพื ่ อ ให ก ารลงทุ น และ
การดำเนิ น โครงการโรงไฟฟ า ชุ ม ชนประสบความสำเร็ จ และไดรับ
ประโยชนสูงสุด

กลุมเปาหมาย

1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูประสานงาน
โครงการ
2. ผูพัฒนาและที่ปรึกษาโครงการ ผูรับจางออกแบบ กอสราง
และติดตั้งระบบโรงไฟฟา
3. ผูนำชุมชน ผูผลิตไฟฟา IPP, SPP, VSPP, นักลงทุนดาน
พลังงาน อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
08:00 – 08:30 น.
08:30 – 08:45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูว า การปฏิบตั กิ ารและบำรุง
รักษา การไฟฟาสวนภูมิภาค และรองประธานกรรมการ
บริหาร IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter
ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟา
นครหลวง และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy
Society - Thailand Chapter
Session 1
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08.45 – 09.30 น. นโยบาย รูปแบบ และมาตรการสงเสริมโรงไฟฟาชุมชนเพื่อ
สรางเศรษฐกิจฐานราก โดย ผูเชี่ยวชาญ จากกระทรวง
พลังงาน หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
09.30 – 10.00 น. ศักยภาพแหลงพลังงานหมุนเวียนสำหรับโรงไฟฟาชุมชน
ของ ประเทศไทย โดย ผูเชี่ยวชาญ จากกระทรวงพลังงาน
หรือสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 11.15 น. การปลูกพืชพลังงานสำหรับปอนใหโรงไฟฟาชุมชน:
เทคโนโลยี และการประเมินตนทุน โดย ดร.ไกรลาศ เขียวทอง
ผูอ ำนวยการศูนยวจิ ยั และพัฒนาอาหารสัตวชยั นาท กรมปศุสตั ว

Session 2

11.15 – 12.15 น.

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
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โรงไฟฟาชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวล: แหลงพลังงานชีวมวล
เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง ปฏิบัติการ และการ
ประเมิน ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
โดย คุณเกียรติศกั ดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ
บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จำกัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
โรงไฟฟาชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวล: แหลงพลังงานชีวมวล
เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง ปฏิบัติการ และการ
ประเมิน ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (ตอ)
โดย คุณเกียรติศกั ดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ
บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จำกัด
พักรับประทานอาหารวาง
โรงไฟฟาชุมชนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm และ Solar
Rooftop): การพิจารณาที่ตั้งโครงการ เทคโนโลยี
การออกแบบ กอสราง ปฏิบัติการ ประเมินความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร และการบำรุงรักษา
โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการ
บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
Session 3

08.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.
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โรงไฟฟาชุมชนเชือ้ เพลิงกาซชีวภาพ: แหลงพลังงานกาซ
ชีวภาพ เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง ปฏิบตั กิ าร และ
การประเมินความคุม คาทางเศรษฐศาสตร
โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจ ดั การ
บริษทั กรีน เอ็นเนอรย่ี เน็ทเวอรค จำกัด
พักรับประทานอาหารวาง
โรงไฟฟาชุมชนเชือ้ เพลิงกาซชีวภาพ: แหลงพลังงานกาซ
ชีวภาพ เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง ปฏิบตั กิ าร และ
การประเมินความคุม คาทางเศรษฐศาสตร (ตอ)
โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจ ดั การ
บริษทั กรีน เอ็นเนอรย่ี เน็ทเวอรค จำกัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
โรงไฟฟาชุมชนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable
Energy System): การออกแบบ และการกำหนดขนาดกำลัง
ผลิตติดตั้งใหไดตนทุนต่ำสุด โดยรูปแบบการผสมผสานเปน
ทางเลือกระหวางพลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ
หรือระบบแบตเตอรี่สะสมพลังงาน เพื่อสรางรายไดใหโรง
ไฟฟาชุมชนอยางมั่นคงและตอเนื่อง
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ
โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และ
กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter
พักรับประทานอาหารวาง
การจัดซื้อจัดจาง การประมูลงานวาจาง และการบริหาร
โครงการกอสรางโรงไฟฟาชุมชน โดย คุณสมพร วรรณาศรี
General Manager, One Power Solutions Co., Ltd.

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
Session 4
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08.45 – 10.00 น.

การรับซื้อไฟฟาและการรับเชื่อมโยงโรงไฟฟาชุมชนของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค โดย คุณกฤษณพล ดวงหอม
ผูชวยผูอำนวยการกองสงเสริมพลังงานทดแทนและผูผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 11.15 น. การรับซื้อไฟฟาและการรับเชื่อมโยงโรงไฟฟาชุมชนของการ
ไฟฟานครหลวง โดย คุณศิริวรรณ วรเดช ผูอำนวยการกอง
บริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา
การไฟฟานครหลวง
11.15 – 12.30 น. การบริหารจัดการพลังงานและปฏิบตั กิ ารในระบบไฟฟาแรงสูง
เพือ่ รองรับการเดินเครือ่ งโรงไฟฟาชุมชนของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย กรณีศึกษา: การพัฒนาโรงไฟฟา
ชุมชนแมแจม โดย กฟผ. (โรงไฟฟาชุมชนแหงแรก)
โดย คุณธวัชชัย สำราญวานิช ผูอ ำนวยการฝายแผนการผลิต
ไฟฟาและระบบสงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 5

13.30 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.30 น.

16.30 น.
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การบริหารจัดการและการดำเนินงานปฏิบตั กิ ารและบำรุงรักษา
โรงไฟฟาชุมชุนเชื้อเพลิงชีวมวล โดย คุณสมพร วรรณาศรี
General Manager, One Power Solutions Co., Ltd.
พักรับประทานอาหารวาง
การบริหารจัดการและการดำเนินงานปฏิบตั กิ ารและบำรุงรักษา
โรงไฟฟาชุมชุนเชือ้ เพลิงกาซชีวภาพ โดย คุณธวัชชัย กาสิงห
รองหัวหนาสวนผลิตภัณฑชวี ภาพ บริษทั เค ไอ เอทานอล จำกัด
ปดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

การพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนแบบครบวงจร
เพื่อความยั่งยืนของทองถิ่นไทย

รับจำนวน
จำกัด

(Development of Community-Based Power Plants
for Thai Local Sustainability)
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คาใชจายในการลงทะเบียน

การชำระเงิน

สมาชิก IEEE
คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย
คาลงทะเบียน ทานละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025 บาท
บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป
คาลงทะเบียน ทานละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095 บาท
อั ต รานี ้ ร วมค าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว า ง และสามารถ
หั ก ภาษี ณ ที ่ จ ายได 3% คาสัม มนาสามารถลงรายจ า ยได 200%

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

