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หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนี้เมืองอัจฉริยะเปนคำที่ถูกผูคนเรียก
ติดปากมากขึ้นเรื่อยๆ ไปพรอมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีพลิกโฉมขึ้นมาใชงาน เมืองอัจฉริยะ
สามารถนิยามได หลายแบบขึ้นอยูกับระดับ
การพั ฒ นาของแหล ง ทรั พ ยากร และความ
ปารถนาของผูอยูอาศัยในเมืองนั้น แตหาก
พิจารณาตามโครงสรางพื้นฐานที่พึงมีแลว
เมื อ งอั จ ฉริ ย ะมั ก พั ฒ นาโดยใช ข  อ มู ล และ
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ การเข า ถึ ง อย า ง
เทาเทียมกัน การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณภาพ
ชีวิตของผูอยูอาศัย นักทองเที่ยว หรือแขก
ผูมาเยี่ยมเยือนเมืองนั้นๆ เมืองอัจฉริยะจึง
พัฒนาขึ้นมาใหมในบางพื้นที่ของเมืองหรือ
ทั ้ ง เมื อ งโดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ระบบสื่อสารเพื่อเสริมสมรรถนะและคุณภาพ
การบริ ก ารของเมื อ ง เช น พลั ง งาน ไฟฟ า
การขนส ง และอื ่ น ๆ ทั ้ ง นี ้ ใ ห ส อดคล อ งกั บ
“ความยั ่ ง ยื น (Sustainability)” ทั ้ ง ด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
ประเทศไทยอยูร ะหวางดำเนินโครงการพัฒนา
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)
ซึง่ เปนยุทธศาสตรสำคัญภายใต Thailand 4.0
ซึ่งเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของเขตระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเมื อ ง
อัจฉริยะเปนไปในลักษณะเดียวกัน สมาคม
สถาบั น วิ ศ วกรไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
แหงประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
และ IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความ
สำคัญถึงศาสตรและศิลปรวมถึงเทคโนโลยี
ที่นำมาพัฒนาเมืองแหงอนาคตนี้ จึงจัดการ
สัมมนาเชิงวิชาการเรือ่ ง “การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดวยเทคโนโลยีพลิกโฉมสำหรับเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ:
เทคโนโลยี การออกแบบ และปฏิ บ ั ต ิ ก าร
(Development of Disruptive
Technologies Infrastructure for
Economic Corridor and Smart City:
Technologies, Design and Operation)”
โดยการสนั บ สนุ น วิ ช าการจาก การไฟฟ า
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค ปตท. มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ผูประกอบการ ซึ่งเปนผูมีความรูและ
ประสบการณทางดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดังกลาว

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความ
เขาใจ เกี ่ ย วกั บแนวคิ ด ในการวางแผนและ
ออกแบบเมื อ งอั จ ฉริ ย ะที ่ ม ี ก ารเชื ่ อ มต อ
ทุกสรรพสิง่ เขาดวยกันดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
แล ว นำข อ มู ล เป น จำนวนมากที ่ เ กิ ด ขึ ้ น มา
วิเคราะห เพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ โครงสรางพืน้ ฐาน สภาพแวดลอม และ
คุณภาพชีวติ ใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย
ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแหงอนาคต

ผูบ ริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูค วบคุมงาน
ผูประสานงานโครงการ

กำหนดการสัมมนา

ทีป่ รึกษาโครงการ ผูร บั จางออกแบบ กอสราง
และติดตั้งโครงสรางพื้นฐานเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ
ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน
อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟาสวน
ภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society –
Thailand Chapter
ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ
บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 1

08.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.15 น.

Session 2

11.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.30 น.

15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.45 น.
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองสูเมืองอัจฉริยะ: องคประกอบ การออกแบบ
โครงราง และบูรณาการเทคโนโลยี โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอ ำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
พักรับประทานอาหารวาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดย ผูเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹ ICT

เครือขายระบบสื่อสาร (Communication Network) สำหรับรองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะ โดย ผูเชี่ยวชาญ จาก
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
The Internet of Thing (IoT) สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Smart Sensor and Devices,
Edge Computing, Cloud, Functions and Applications โดย คุณสฤช สมุทรกลิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ดีพ เทค เทคโนโลยี จำกัด
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Machine
Learning, Artiﬁcial Intelligence (AI), Functions and Applications
โดย รศ. ดร.สรณะ นุชอนงค สำนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
พักรับประทานอาหารวาง
หุนยนต (Robotics) สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Technologies, Functions and
Applications โดย ดร.พิชัยรัตน จิรานันตรัตน ผูอำนวนการโครงการ Robotics AI
and Intelligentn Solution บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
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วันที่ 23 สิงหาคม 2562

Session 3

Session 5

08.45 – 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

Session 4

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹ä¿¿‡ÒáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹:
Smart Grid

ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสาน (Hybrid) สำหรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ: Cogeneration, Renewable
and Energy Storage Systems
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ
โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ
บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
พักรับประทานอาหารวาง
ระบบควบคุมและจายไฟฟาอัตโนมัติดวยสถานีไฟฟายอย
อัตโนมัติ (Substation Automation) มาตรฐาน IEC 61850
และการประยุกตใช PLC พรอมสาธิตการทำงานของอุปกรณ
ควบคุม โดย คุณพิชิต จินตโกศลวิทย หัวหนาแผนกระบบ
ปองกันและควบคุมอัตโนมัติ 5 ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา
การไฟฟานครหลวง
แหลงจายไฟฟา ระบบควบคุมและปองกันการจายไฟฟาสำหรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดวย SCADA/DMS
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย คุณไชยยันต พิเชฐจินดากุล
รองผูอำนวยการกองปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟา
สวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อาคารอัจฉริยะ (Smart Building and Smart Home)
สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Technologies, Functions and
Applications โดย คุณณัฎฐพัชร ชลภัทรธนัทสิริ Digital Energy
Business Director, Schneider Electric Thailand

08:45 – 10:00 น.

ระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะ (Smart Street Lighting)
สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Technologies, Functions and
Applications โดย รศ. ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 – 12.00 น. การพัฒนาบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
สำหรับการซื้อขายไฟฟาแบบ Peer-to-Peer และการซื้อขาย
ไฟฟาสำหรับ EV Charging Station
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอ ำนวยการโครงการ
ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 6

13:00 – 13:45 น.

13.45 – 14.45 น.

14.45 – 15.15 น.
15.15 – 16.30 น.

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹¢¹Ê‹§: e-Mobility

แหลงจายไฟฟาสำหรับขนสงทางน้ำ (Shore to Ship) สำหรับ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ: Technologies,
Functions and Applications โดย ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ
Local Produce Group Manager, Power Grid Division,
ABB Limited
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.30 –16.30 น. e-Bus, EV and EV Charging Station สำหรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ: Technologies,
Functions and Applications
โดย ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Local Produce Group
Manager, Power Grid Division, ABB Limited

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ«×้Í¢ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹:
Blockchain

14.30 – 15.15 น.

16.30 น.

¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะบริเวณ
สถานีกลางบางซื่อ ศูนยคมนาคมพหลโยธิน
โดย คุณดรุณพร กมลภุส ผูจัดการฝายโครงการอิเล็คทริคซิตี้
แวลูเชน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
Smart Factory: การผลิตถังหมอแปลงคุณภาพสูงดวยหุน ยนต
“Evoman” โดย คุณประจักษ กิตติรตั นวิวฒ
ั น
รองกรรมการผูจ ดั การ (วิศวกรรมและการผลิต)
บริษทั เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จำกัด
พักรับประทานอาหารวาง
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะบริเวณ
ศูนยการคาสยาม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดย รศ. ดร.นพนันท ตาปนานนท ภาควิชาการวางแผนภาค
และเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดวยเทคโนโลยี
พลิกโฉมสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองอัจฉริยะ: เทคโนโลยี การออกแบบ และปฏิบต
ั ก
ิ าร

รับจำนวน
จำกัด

(Development of Disruptive Technologies Infrastructure for Economic Corridor and Smart
City: Technologies, Design and Operation)
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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  า ยได 3% คาสัม มนาสามารถลงรายจ า ยได 200%

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

