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วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

หลักการและเหตุผล

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน

08:30 – 08:45 น. พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา

                            โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการการไฟฟา

                             นครหลวง  President, PEN Academy

ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟา

                            นครหลวง และ Secretary, PEN Academy

08.45 – 10.00 น.    นโยบาย รูปแบบ ขอกำหนดการรับซื้อไฟฟา ขอเสนอแนะ  

                           การจัดทำขอเสนอและเกณฑการเขารวมโครงการโรงไฟฟา

                           ชุมชน 700 เมกะวัตต (โครงการ Quick Win และโครงการท่ัวไป)

                           โดย คุณนที สิทธิประศาสน รองประธานกลุมอุตสาหกรรม

                           พลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.15 – 11.15 น. การปลูกพืชพลังงานสำหรับปอนใหโรงไฟฟาชุมชน:

                            เทคโนโลยี และการประเมินตนทุน โดย ดร.ไกรลาศ เขียวทอง  

                             ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท 

                           กรมปศุสัตว 

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 18 มีนาคม 2563

Session 1       â¤Ã§¡ÒÃâÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹

11.15 – 12.15 น. โรงไฟฟาชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวล: แหลงพลังงานชีวมวล  

                            เทคโนโลยี และการออกแบบ

                            โดย คุณเกียรติศักด์ิ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ

                            บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จำกัด 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น. โรงไฟฟาชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวล: การกอสราง ติดตั้ง 

                            และการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรการประเมิน

                            ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร กรณีศึกษา: การพัฒนา

                            โรงไฟฟาชุมชนเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 3, 4.5 และ 9 MW

                            โดย คุณเกียรติศักด์ิ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ

                            บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จำกัด 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.00 – 17.00 น. โรงไฟฟาชุมชนพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm และ Solar 

                            Rooftop): การพิจารณาที่ตั้งโครงการ เทคโนโลยี 

                            การออกแบบ กอสราง ปฏิบัติการ ประเมินความคุมคาทาง   

                            เศรษฐศาสตร และการบำรุงรักษา โดย คุณสถาพร สุนทรา   

                            ผูจัดการโครงการ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด

Session 2       ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹

        โรงไฟฟาชุมชนจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อผลิตไฟฟาสำหรับชุมชนและ
เปนธุรกิจใหกับชุมชนในบริเวณทองถิ่นนั้น วัตถุประสงคอีกประการ
หนึ ่งคือ การใชแหลงพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ ่งที ่มีในพื ้นที ่ของ
ชุมชนหรือผสมผสานกันมากกวาหนึ ่งชนิดผลิตไฟฟาแทนการใช
เชื ้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟาของการไฟฟา โรงไฟฟาชุมชนสามารถ
ปรับเพิ ่มหรือลดขนาดกำลังผลิตและพลังงานขาออกได เพื ่อให
เหมาะสมกับแหลงพลังงานและความตองไฟฟาของชุมชน โดยโรง
ไฟฟาในชุมชนหนึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนใกลเคียงได จึงชวย
ลดกำลังไฟฟาสูญเสียในสายสงและสายจำหนายของการไฟฟาขณะ
ที่เพิ ่มความมั่นคงของระบบไฟฟาใหสูงขึ ้น อยางไรก็ตามโรงไฟฟา
ดังกลาวยังตองมีงานดานปฏิบัติการโดยการไฟฟารวมอยู ดวย จึง
ตองใชผู เชี ่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาและการบริหารจัดการ สวน
เจาของโรงไฟฟาชุมชนอาจเปนชุมชนเอง หรือเปนธุรกิจที ่ร วม
ลงทุนกันระหวางบุคคลในชุมชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
        PEN Academy เล็งเห็นถึงประโยชนของโครงการโรงไฟฟา
ชุมชนซึ่งเปนการสรางเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เสริม
สรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ตามหลักการของการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development) 
จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื ่อง “การพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนแบบ
ครบวงจรเพื ่อความยั ่งย ืนของทองถิ ่นไทย (Development of 
Community-Based Power Plants for Thai Local Sustainability)” 
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ การไฟฟา
นครหลวง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผู ทรงคุณวุฒิ และ
ผูประกอบการ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณทางดานพลังงาน

        เพื ่อใหผู เขารวมสัมมนาไดรับความรู  ความเขาใจ เกี ่ยวกับ
นโยบาย การพัฒนา การออกแบบ ก อสร าง บร ิหารโครงการ 
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา รวมทั้งการบริหารจัดการโรงไฟฟาชุมชน
จากแหลงพลังงานหมุนเวียนชนิดตางๆ และโรงไฟฟาชุมชนแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) แบบครบวงจร  เพื่อใหสามารถนำไปเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานไดจริง สงผลใหการลงทุนและการดำเนินโครงการ
โรงไฟฟาชุมชนประสบความสำเร็จและไดรับประโยชนสูงสุด   

หมุนเวียน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาประเภทตางๆ และการ
ปฏิบัต ิงานดานโรงไฟฟาและระบบไฟฟามาเปนอยางดี

        1. ผู บริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผู ควบคุมงาน ผู ประสาน
งานโครงการ
        2. ผูพัฒนาและที่ปรึกษาโครงการ ผูรับจางออกแบบ กอสราง 
ติดตั ้งปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบโรงไฟฟา  
        3. ผูนำชุมชน ผูผลิตไฟฟา IPP, SPP, VSPP, นักลงทุนดาน
พลังงาน อาจารย และผูที ่สนใจทั่วไป



08.45 – 10.15 น.     โรงไฟฟาชุมชนเช้ือเพลิงกาซชีวภาพ: แหลงพลังงาน

                             กาซชีวภาพ เทคโนโลยี การออกแบบ

                             โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ

                             บริษัท กรีน เอ็นเนอรย่ี เน็ทเวอรค จำกัด

10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.  โรงไฟฟาชุมชนเช้ือเพลิงกาซชีวภาพ: การกอสราง ติดต้ัง  

                             และการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร

                             กรณีศึกษา: การพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนเช้ือเพลิงกาซชีวภาพ

                             ขนาด 3, 4.5 และ 9 MW 

                             โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ

                             บริษัท กรีน เอ็นเนอรย่ี เน็ทเวอรค จำกัด

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.  โรงไฟฟาชุมชนแบบผสมผสาน (Hybrid Renewable  

                             Energy System): การออกแบบ และการกำหนดขนาดกำลัง

                             ผลิตติดตั้งใหไดตนทุนต่ำสุด โดยรูปแบบการผสมผสานเปน

                             ทางเลือกระหวางพลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ 

                             หรือระบบแบตเตอรี่สะสมพลังงาน เพื่อสรางรายไดใหโรง  

                             ไฟฟาชุมชนอยางมั่นคงและตอเนื่อง

                             โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ

                             โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และ

                             Secretary, PEN Academy

15.00 – 15.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 17.00 น.  การจัดซื้อจัดจาง การประมูลงานวาจาง เทคนิคการ

                             พิจารณาคัดเลือกผูรับจาง และการบริหารโครงการ

                             กอสรางโรงไฟฟาชุมชนใหประสบความสำเร็จ

                             โดย คุณสมพร วรรณาศรี  General Manager, 

                             One Power Solutions Co., Ltd.

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 19 มีนาคม 2563

Session 3       ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹ (µ‹Í)

08.45 – 09.45 น. รูปแบบและขอกำหนดการรับเชื่อมโยงโรงไฟฟาชุมชน

                            ในรูปแบบ VSPP  (โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟากาซชีวภาพ 

                            และโรงไฟฟาไฮบริดกับ Solar PV) โดย เรืออากาศตรี 

                           ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการธุรกิจ  

                             พัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และ Secretary,  

                             PEN Academy

09.45 – 10.30 น. ประสบการณ และเทคโนโลยีกังหันไอน้ำสำหรับโรงไฟฟา

                            ชีวมวล พรอมทั้งกรณีศึกษา โดย ผูเชี่ยวชาญ 

                            จากบริษัทผูผลิตกังหันไอน้ำ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 11.45 น. ประสบการณ และเทคโนโลยีเตาเผา-หมอไอน้ำ และระบบ

                             บำบัดมลพิษของหมอไอน้ำสำหรับโรงไฟฟาชีวมวล 

                             พรอมท้ังกรณีศึกษา โดย ผูเชี่ยวชาญ จากบริษัทผูผลิต

                             หมอไอน้ำและระบบบำบัดมลพิษหมอไอน้ำ 

11.45 – 12.30 น. ประสบการณ และเทคโนโลยีเครื่องยนตกาซสำหรับ

                            โรงไฟฟากาซชีวภาพ พรอมทั้งกรณีศึกษา 

                            โดย ผูเชี่ยวชาญ จากบริษัทผูผลิตเครื่องยนตกาซ

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น. การบริหารจัดการและการดำเนินงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา

                            โรงไฟฟาชุมชุนเชื้อเพลิงชีวมวล  โดย คุณสมพร วรรณาศรี        

                            General Manager, One Power Solutions Co., Ltd.

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 16.30 น. การบริหารจัดการและการดำเนินงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา

                            โรงไฟฟาชุมชุนเช้ือเพลิงกาซชีวภาพ โดย คุณธวัชชัย กาสิงห   

                            รองหัวหนาสวนผลิตภัณฑชีวภาพ บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัด

16.30 น.            ปดการสัมมนา

Session 4       ¡ÒÃàª×่ÍÁâÂ§âÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
                   âÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹

Session 5       §Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒâÃ§ä¿¿‡ÒªØÁªØ¹

วันที่ 20 มีนาคม 2563



ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

การพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนแบบครบวงจร
เพื่อความยั่งยืนของทองถิ่นไทย ครั้งที่ 2  

รับจำนวน
จำกัด

ÇÑ¹·Õ ่ 18-20 ÁÕ¹Ò¤Á 2563 ³ ËŒÍ§¸ÒÃÒà·¾ ÎÍÅÅ� âÃ§áÃÁà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ»ÒÃ�¤ ¡ÃØ§à·¾Ï

(The 2nd Development of Community-Based Power 
Plants for Thai Local Sustainability)

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถ
หักภาษี ณ ที ่จ ายได 3% คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%  

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  

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา การชำระเงิน
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