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Session 1 ·ÄÉ®ÕáÅÐËÅÑ¡à¡³±�»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¾ÅÑ§§Ò¹

Session 2 âÃ§ä¿¿‡Òàª×้Íà¾ÅÔ§¿ÍÊ«ÔÅ

      ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกและประเทศไทยจัด
หัวขอเรื่องพลังงานแหงอนาคตเปนวาระลำดับสูงสุด 
โดยความยั่งยืน (Sustainability) และ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) เปนปจจัยแหงความสำเร็จของการถายโอน
หรือแปลงพลังงานในการผลิตไฟฟา แมวาประเทศไทย
มีการสงเสริมใหใชพลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึน 
แตปจจุบันโรงไฟฟาขนาดใหญที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมี
สัดสวนกวา 80% ยังคงเปนแกนหลักสำหรับผลิตไฟฟา
ในประเทศ และคาดวาจะเปนเชนน้ีตอไปอีกเปนหลาย
ทศวรรษตามความตองการไฟฟาที ่มากขึ ้น ดังนั ้น
ความพยายามอยางตอเน่ืองในการเพ่ิมสัดสวนพลังงาน
หมุนเวียน อีกท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ของโรงไฟฟาทุกเชื้อเพลิงจะชวยทำใหลดคาใชจาย
ดานพลังงานสำหรับผูบริโภค และลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกดวย    
      สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แหงประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ 
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานสำหรับผลิตไฟฟาใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื ่อง 
“การปรับปรุงประสิทธิภาพ สมรรถนะ และคุณภาพ 
โรงไฟฟาสำหรับเช้ือเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน: 
หลักเกณฑ การออกแบบ และปฏิบัติการ (Improvement 
of Efficiency, Performance and Quality for Fossil 
Fuel and Renewable Energy Power Plants: 
Criterion, Design, and Operation)” โดยการ
สนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ปตท. 
มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผูผลิตอุปกรณ ผูประกอบการ 
ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณทางดานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟาเปนอยางดี

08.00 - 08.30 น.      ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.      พิธีเปด

                            โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา 

                            การไฟฟาสวนภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & 

                            Energy Society – Thailand Chapter

ดำเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ

                            บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

08.45 – 10.15 น.      ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (Energy Conversion Efficiency):  

                            รูปแบบและแหลงพลังงาน, กระบวนการแปลงพลังงาน,   ประสิทธิภาพของ

                            อุปกรณแปลงพลังงาน, การคำนวณประสิทธิภาพทั้งหมด, การใชพลังงานใน

                            แตละภาคสวน และพลังงานสำหรับผลิตไฟฟา 

                            โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการ

                            ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร 

                            IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

10.15 – 10.30 น.      พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.      การเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาและผลทางสัญญาซื้อขายไฟฟา: สำหรับผูผลิต

                            ไฟฟา IPP และ SPP (Firm, Non-Firm, Firm Renewable Energy และ 

                            Hybrid Renewable Energy)

                            โดย ดร.นิทัศน วรพนพิพัฒน  ผูอำนวยการฝายสัญญาซื้อขายไฟฟา 

                            การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.      การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังความรอนและพลังความรอนรวม: 

                            Coal-Fired Power Plant และ Natural Gas Power Plant  

                            โดย คุณสุเทพ จาวทวิภาส วิศวกรระดับ 10  ฝายบริหารจัดการสินทรัพย

                            ผลิตไฟฟา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

15.00 – 15.15 น.      พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 16.45 น.      การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น 

                            (เทคโนโลยีผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำเย็น): แนวคิดในการออกแบบโครงการ 

                            การปรับปรุงสมรรถนะ และการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  

                            โดย คุณมนัสชัย คงรักษกวิน ผูจัดการสวนกลยุทธองคกร ฝายกลยุทธและ

                            แผนงานองคกร บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
      เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับหลักเกณฑสิทธิประโยชนท่ีไดรับ การประเมิน
ประสิทธ ิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟาเช ื ้อเพลิง
รูปแบบตางๆ และแนวคิดในการออกแบบโครงการ 
การปรับปรุงสมรรถนะ และการประเมินความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร ตลอดจนเทคโนโลยี อุปกรณ ระบบ
ควบคุม ที่นำมาประยุกตใชในโรงไฟฟาเพื่อใหการเดิน
เครื่องโรงไฟฟาตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย
   

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ
      1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน 
ผูประสานงานโครงการ
      2. ที่ปรึกษาโครงการ ผูรับจางออกแบบ กอสราง 
และติดตั้งระบบโรงไฟฟา  
      3. ผูผลิตไฟฟา IPP, SPP, VSPP, อาจารย และ
ผูที่สนใจทั่วไป
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08.45 – 10.30 น.     การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟาชีวมวล

                           และขยะชุมชน (Biomass and MSW Power Plant): 

                           แนวคิดในการออกแบบโครงการ การปรับปรุงสมรรถนะ 

                           และการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

                           โดย คุณสมพร วรรณาศรี  

                           General Manager, One Power Solutions Co., Ltd.

10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.15 น.     การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟากาซชีวภาพ 

                           (Biogas Power Plant): แนวคิดในการออกแบบโครงการ 

                           การปรับปรุงสมรรถนะ และการประเมินความคุมคา

                           ทางเศรษฐศาสตร โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร 

                           กรรมการผูจัดการ บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จำกัด

12.15 – 13.15 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.     การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟาพลังงาน

                           แสงอาทิตย (Solar Farm และ Solar Rooftop): 

                           แนวคิดในการออกแบบโครงการ การปรับปรุงสมรรถนะ 

                           และการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

                           โดย คุณสถาพร สุนทรา  ผูจัดการโครงการ 

                           บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด

15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 16.45 น.     การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะโรงไฟฟาพลังงานลม 

                           (Wind Farm): แนวคิดในการออกแบบกังหันลม 

                           ระบบควบคุม และการปรับปรุงสมรรถนะกังหันลม 

                           โดย รศ. ดร.บัลลังก เนียมมณี  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

                           และคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  

                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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Session 3 âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

08.45 – 10.15 น.     เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระบบควบคุม และซอฟตแวร

                           สำหรับวิเคราะหและเฝาตรวจประสิทธิภาพและสมรรถนะ

                           ของโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน

                           โดย คุณปรเมษฐ คงสุวรรณ Sales Manager, ABB Limited

10.15 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 11.30 น.     เทคนิคการปรับปรุงสมรรถนะของชุดเครื่องกังหันไอน้ำ 

                           (Steam Turbine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟา 

                           โดย Mr.Vikranth Tonse Regional Manager, 

                           Triveni Turbines Co., Ltd.

11.30 – 12.00 น.     สิทธิประโยชนและมาตรการสงเสริมการลงทุนในการปรับปรุง

                           ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา

                           โดย ผูเช่ียวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.     การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังความรอน: 

                           กรณีโรงไฟฟาหงสา 

                           โดย คุณสมนึก จินดาทรัพย รองกรรมการผูจัดการใหญ

                           บริหารสินทรัพย  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จำกัด (มหาชน)

14.00 – 15.00 น.     การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น: 

                           กรณีบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) พลิกธุรกิจ

                           จากขาดทุนเปนกำไร โดย คุณดรุณพร กมลภุส ผูจัดการฝาย 

                           โครงการอิเล็คทริคซิตี้แวลูเชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 16.30 น.     การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน:  

                           กรณีโรงงานสกัดน้ำมันปาลมของไทย

                           โดย คุณสุริยา อยชานันท  

                           Advisor, Innovation Power Energy Co., Ltd.

16.30 น.                ปดการสัมมนา

Session 4 ÃÐººáÅÐÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºÊÓËÃÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾âÃ§ä¿¿‡Ò

Session 5 ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

âÃ§ä¿¿‡Ò·Õ่»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨
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