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หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมไฟฟากําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกโฉม โมเดลธุรกิจเชิงเสนของกิจการไฟฟาทีผ่ า นมา
รอยปกวากําลังถูกทาทาย ทดสอบ เชือ่ มโยง และรังสรรคใหม
เสมือนวากฎของการพัฒนาไฟฟากําลังเคลื่อนไปพรอมกับ
การเกิดผลกระทบในวงกวาง ซึ่งมีความสัมพันธที่ซับซอน
รวมกันไปทั้งระบบไฟฟาและพลังงานเชิงนิเวศ จึงเปนการ
เรี ย กร อ งให ผู นํ า ทางด า นไฟฟ า และพลั ง งานให เข า ใจถึ ง
สถานการณและผลกระทบของความทาทายเหลานี้ โดยมี
การผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว พลังงานหมุนเวียน ระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระบบสะสมพลังงาน และผูผ ลิตและ
ผูใชไฟฟาในรายเดียวกัน (Prosumers) กําลังเรงใหมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น อยางไรก็ตาม การมีเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับสูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ องคกรตางๆ จะสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีไ่ มเคยเกิดขึน้ มากอน
พรอมทั้งขีดความสามารถและโมเดลธุรกิจเชิงนวัตกรรม
ใหมๆ ทําใหไดมาซึ่งโอกาสที่กําลังเกิดขึ้นอยางมากมาย
สมาคมวิ ศ วกรไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห ง
ประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power &
Energy Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความ
สํ า คั ญ ถึ ง การประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ
เปลีย่ นแปลงและพลิกโฉมธุรกิจไฟฟาและพลังงาน จึงจัดการ
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัล
พลิ ก โฉมธุ ร กิ จ ไฟฟ า และพลั ง งาน (Application of
Digitalization Disruptive Technologies in Power
and Energy Business)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมภิ าค ผูผ ลิตอุปกรณ ผูป ระกอบการ ผูผ ลิต
ดิ จิ ทั ล เพลตฟอร ม และนั ก วิ จั ย ซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณ ใ นการพั ฒ นาและประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมสาขาดังกลาวขางตน

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจไฟฟาและ
พลังงาน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสามารถใชเปน
แนวทางสําหรับพัฒนาและปรับปรุงกิจการขององคกรใหเกิด
ความยั่งยืนไดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง

กลุมเปาหมาย
1. ผู บ ริ ห าร วิ ศ วกร และเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในกิจการไฟฟาและพลังงาน หรือกิจการที่เกี่ยวของ
2. ผูบริหารและเจาหนาที่ภาครัฐที่กําหนดนโยบาย
กิจการไฟฟาและพลังงาน หรือกิจการที่เกี่ยวของ
3. ผู ผ ลิ ต และผู ใ ห บ ริ ก ารเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
4. ที่ ป รึ ก ษาและผู ป ระกอบการด า นไฟฟ า และ
พลังงาน และผูที่สนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด
โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล
การไฟฟาสวนภูมิภาค
รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนา โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอ าํ นวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter
Session 1 ปจจัยขับเคลื่อนและเทคโนโลยีพลิกโฉมกิจการไฟฟาและพลังงาน
08.45 - 10.15 น. การไฟฟาดิจิทัล (The Digital Power Utility): ปจจัย 4-Ds
(Decarbonization, Deregulation, Decentralization, Degitalization),
องคประกอบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการ
พลิกโฉมธุรกิจไฟฟาและพลังงาน
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการ
โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
Session 2 เทคโนโลยีพลิกโฉมดานระบบสื่อสารและสารสนเทศ (ICT)
10.30 - 11.15 น. การแปลงสูเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
โดย คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผูอํานวยการฝายภาครัฐ
และการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
11.15 - 12.00 น. การลูเขาของเทคโนโลยีปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(OT/IT Convergence)
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น. อินเตอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT):
เทคโนโลยี ระบบการทํางาน และแนวทางการประยุกตใชงาน
โดย คุณโอม ศิวะดิตถ National Technology Oﬃcer
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
14.15 - 15.30 น. การสรางสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) และ Blockchain:
เทคโนโลยี ระบบการทํางาน และแนวทางการประยุกตใชงาน
โดย ผูเ ชีย่ วชาญจาก Kasikorn Business – Technology Group,
ธนาคารกสิกรไทย
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.45 - 17.00 น. การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และเทคนิค
เหมืองขอมูล (Data Mining Techniques): เทคโนโลยี
ระบบการทํางาน และแนวทางการประยุกตใชงาน
โดย ดร.จิตรลดา โรจนรัตนวิจิตร นักประมวลผลขอมูล 10
ฝายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟานครหลวง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
Session 3 เทคโนโลยีพลิกโฉมดานระบบสะสมพลังงาน
08.45 - 10.15 น. การประยุกตระบบสะสมพลังงานดวยแบตเตอรี่
(Battery Energy Storage System: BESS):
สําหรับ Grid Scale, Prosumer และ Consumer
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา
การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
Session 4 เทคโนโลยีพลิกโฉมดาน ICT กับพลังงานหมุนเวียน
และระบบสะสมพลังงาน
10.30 - 12.00 น. โรงไฟฟาเสมือน (Virtual Power Plant: VPP):
เทคโนโลยี การควบคุม ปฏิบตั กิ าร และกรณีศกึ ษา
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. ปฏิบัติการสําหรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคารวมกับ BESS
ของ Prosumers และการซื้อขายไฟฟาแบบ
Peer-to-Peer ดวย Blockchain
กรณีศึกษาประเทศ: ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี และไทย
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา
การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society Thailand Chapter
Session 5 เทคโนโลยีพลิกโฉมดาน ICT กับโครงขายไฟฟา
14.00 - 15.30 น. การประยุกตงานวิเคราะหขอมูลขนาดใหญกับ
โครงขายไฟฟา: การบริหารโครงขายไฟฟา
(Grid Management), บริหารสินทรัพย (Asset
Management), และการบูรณาการพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Integration)
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
Session 6 เทคโนโลยีพลิกโฉมดาน ICT กับงานบริการลูกคา
15.45 - 17.00 น. การประยุกตสื่อสังคม (Social Media) และการ
ประยุกตงานวิเคราะหขอมูลขนาดใหญกับงาน
บริการ และการสรางความพึงพอใจใหลูกคา
โดย ดร.จิตรลดา โรจนรัตนวิจิตร
นักประมวลผลขอมูล 10 ฝายพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟานครหลวง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
Session 7 เทคโนโลยีพลิกโฉมดานรถยนตไฟฟา
08.45 - 10.15 น. เทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV)
และสถานีอัดประจุแบตเตอรี่รถยนตไฟฟา
(Charging Station) ดวยการบูรณาการระบบ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
แบบติดตั้งบนหลังคา
โดย คุณสุขสันต ติยารัชกุล วิศวกรไฟฟา 6
ฝายวิจัยและพัฒนา การไฟฟานครหลวง
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 11.30 น. ระบบควบคุม บริหารจัดการ และการใหบริการ
สถานีอัดประจุแบตเตอรี่รถยนตไฟฟาในเชิง
พาณิชย
โดย คุณวิษณุ วงเวียน วิศวกรไฟฟา 6
ฝายวิจัยและพัฒนา การไฟฟานครหลวง
Session 8 เทคโนโลยีพลิกโฉมดาน ICT กับระบบอัตโนมัติ
(Automation System)
11.30 - 12.30 น. การประยุกตระบบสือ่ สารขอมูลและระบบอัตโนมัติ
ในงานบริหารโครงขายไฟฟาใหเกิดประโยชนสงู สุด
โดย คุณพิชิต จินตโกศลวิทย หัวหนาแผนก
ระบบปองกันและควบคุมอัตโนมัติ 5
การไฟฟานครหลวง
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. การประยุกตระบบสือ่ สารขอมูลและระบบอัตโนมัติ
สําหรับบาน (Home) อาคาร (Building) และ
อุตสาหกรรม (Industrial)
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider
Session 9 เทคโนโลยีพลิกโฉมและโมเดลธุรกิจกับนโยบาย
Thailand 4.0
14.30 - 15.30 น. การพัฒนาและประยุกตระบบ IoT สําหรับเกษตรกร
และงานอื่นๆ พรอมกับการสาธิตอุปกรณและการ
ทํางานของระบบ IoT
โดย คุณชัชนันท ถนอมวรสิน กรรมการผูจัดการ
Innovation Power Energy Co., Ltd.
และกรรมการบริหารและเหรัญญิก
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.45 - 17.00 น. การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจไฟฟาและพลังงาน
ภายใตเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม กระแสสังคม
และการปรับเปลีย่ นนโยบายและกฎระเบียบภาครัฐ
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา
การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
17.00 น.
ปดการสัมมนา

รับจำนวน

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
การประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัล พลิกโฉมธุรกิจไฟฟาและพลังงาน
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น.
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