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วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบ
    สะสมพลังงานและการประยุกต์ใช้งานแก่ผู้สนใจลงทุน  
    ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้า
    หน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

2. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
   ผู้เข้าสัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการดำาเนินการ
   เกี่ยวกับระบบสะสมพลังงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสะสม 
   พลังงาน

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 

3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจระบบสะสมพลังงาน

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
   เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักการและเหตุผล 
ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีบทบาทสำาคัญต่อประชากรและเป็นปัจจัยพื้นฐาน

สำาหรับการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต อย่างไร
ก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก       
ผลกระทบอย่างมีนัยยะจากภาคการขนส่งด้วยไฟฟ้า (รถไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า) 
การใช้พลังงานจากผู้ใช้ไฟฟ้า (บ้านและอาคารอัจฉริยะ) และการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม) ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน
ที่มีหลากหลายรูปแบบจึงเป็นจำาเป็นในการนำามาประกอบเพื่อสร้างศักยภาพของ
การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าทั้งระบบเข้าสู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้ระบบสะสมพลังงานจะมี
ศักยภาพต่อตลาดพลังงานในอนาคตอันใกล้นี้อย่างมาก

 สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็ง
เห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน:
เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงานทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ บริษัท
ผู้ประกอบการ และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์

ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

โปรแกรมการสัมนาเชิงวิชาการ 
ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด 
  โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
  และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนา  โดย Session Chairman - เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำานวยการโครงการธุรกิจพัฒนา
  กิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
08.45 - 09.30 น.  นโยบายและการส่งเสริมการใช้งานระบบสะสมพลังงาน 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 Session 1:    ระบบสะสมพลังงานทั่วไป
09.30 - 10.15 น.  คำานิยามและพารามิเตอร์ของระบบสะสมพลังงาน 
  โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า 
  การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
10.15 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

 Session 2:    เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน
10.45 - 11.30 น.  ระบบสะสมพลังงานเชิงกล (Mechanical Energy Storage System: MESS) 
  • Pumped Hydro (PHS)
  • Compressed Air (CAES)
  • Flywheel (FES)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัย
11.30 - 12.00 น.  ระบบสะสมพลังงานแบบปฐมภูมิ (Primary Energy Storage System: PESS)   
  • Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)
  • Supercapacitor
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน



13.00 - 14.00 น.  ระบบสะสมพลังงานเชิงเคมี-ไฟฟ้า (Electrochemical Energy Storage System: EESS)   
  • Battery Energy Storage (BESS): Lead Acid, Nickel Cadmium, Lithium-Ion, Sodium Sulfur, Vanadium Redox 
  โดย ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์ หน่วยวิจัยวัสดุสำาหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ 
14.00 - 15.00 น.  ระบบสะสมพลังงานเชิงเคมี-ไฟฟ้า (Electrochemical Energy Storage System: EESS)   
  • Hydrogen and Fuel Cell
  โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล หน่วยวิจัยวัสดุสำาหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.  การเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน: พิกัด, ช่วงเวลาการจ่ายพลังงาน, ประสิทธิภาพ, 
  สถานะในเชิงพาณิชย์ , ระดับของการประยุกต์ใช้งาน    
  โดย ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ หน่วยวิจัยวัสดุสำาหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
 Session 3:    การประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟ้า
08.30 - 09.30 น.  บทบาทของระบบสะสมพลังงานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่
                        โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.  บทบาทของระบบสะสมพลังงานกับระบบส่งและจำาหน่ายไฟฟ้า
                        โดย คุณปริญญา เอกพรพิศาล วิศวกรระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11.00 - 12.00 น.   ระบบสะสมพลังงานกับการเชื่อมโยงพลังงานหมุนเวียนเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
  โดย ดร.จักรเพชร มัทราช ผู้อำานวยการกองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
  ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.   ระบบสะสมพลังงานกับการบริหารจัดการพลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้า
  โดย ดร.อรรถ พยอมหอม วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
14.00 - 15.00 น.   ระบบสะสมพลังงานกับรถยนต์ไฟฟ้า
  โดย รศ. ร.อ. ดร.วรีะเชษฐ ์ขนัเงนิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.  ระบบควบคุมสำาหรับบริหารจัดการระบบสะสมพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า  
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Solution Provider

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
 Session 4:    การออกแบบและการเลือกใช้ระบบสะสมพลังงาน
08.30 - 10.00 น.  การออกแบบระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟ้า
  โดย คุณเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น.  ราคาและความคุมค่าของการติดตั้งใช้งานระบบสะสมพลังงาน
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Developer 
11.15 - 12.00 น.  แนวโน้มการตลาดของระบบสะสมพลังงาน: ปัจจุบันและอนาคต 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Developer
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 5:    กรณีศึกษา
13.00 - 14.30 น.  กรณีศึกษา: การติดตั้งใช้งานระบบสะสมพลังงานในเอเชีย
  โดย ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา Managing Director - Leonics Co., Ltd.
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.  กรณีศึกษา: การลงทุนและพัฒนาโครงการระบบสะสมพลังงานในประเทศ
  โดย คุณพีรพล กิ่งพุทธพงษ ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำากัด
16.00 น.  พิธีปิด 



 

ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

), 510 (ศิริภักตร)ตนักรทัภ( 005 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
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ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร

 00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุงงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

  

 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห
 

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช

 ยูอ่ีท

โทร. ซกฟแ  e-Mail : .

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : .

 

 ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

1.

2.

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสีม านวน 18 PDUs

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ  ห�อง Arnoma โรงแรม อโนมา 

รอมสำเนาพบัรบอตบใ

”ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ“

*** ณาสงแฟกซุรก 2235-4532-0 รอบเ่ีทนิงเนอโบใ  ***

การชำระเง�น

l

ระบบสะสมพลังงาน: 
เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต�ใช�งาน

รับจำนวนจำกัด

 สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห 

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  
)%3 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(

%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาสำหรับนิติบุคคล

l
l ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
l ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน


