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ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีบทบาทสำ�คัญต่อประชากรและเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำ�หรับการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต อย่างไร
ก็ ต ามในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาระบบไฟฟ้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปเนื่ อ งจาก
ผลกระทบอย่างมีนัยยะจากภาคการขนส่งด้วยไฟฟ้า (รถไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า)
การใช้พลังงานจากผู้ใช้ไฟฟ้า (บ้านและอาคารอัจฉริยะ) และการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ลม) ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน
ที่มีหลากหลายรูปแบบจึงเป็นจำ�เป็นในการนำ�มาประกอบเพื่อสร้างศักยภาพของ
การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าทั้งระบบเข้าสู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้ระบบสะสมพลังงานจะมี
ศักยภาพต่อตลาดพลังงานในอนาคตอันใกล้นี้อย่างมาก
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ได้เล็ง
เห็นถึงความสำ�คัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน:
เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงานทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ บริษั ท
ผู้ประกอบการ และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์
ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบ
สะสมพลังงานและการประยุกต์ใช้งานแก่ผู้สนใจลงทุน
ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
2. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผูเ้ ข้าสัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับระบบสะสมพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย
1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสะสม
พลังงาน
2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจระบบสะสมพลังงาน
4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โปรแกรมการสัมนาเชิงวิชาการ
ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ ใช้งาน
08.00 - 08.30 น.		
08.30 - 08.45 น.		
		
		
ดำ�เนินการสัมมนา		
		
08.45 - 09.30 น.		
		

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำ�รุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
โดย Session Chairman - เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำ�นวยการโครงการธุรกิจพัฒนา
กิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
นโยบายและการส่งเสริมการใช้งานระบบสะสมพลังงาน
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Session 1: ระบบสะสมพลังงานทั่วไป

09.30 - 10.15 น.		
		
		
10.15 - 10.45 น.		

คำ�นิยามและพารามิเตอร์ของระบบสะสมพลังงาน
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำ�นวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
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 หน่วยวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ
14.00 - 15.00 น.		 ระบบสะสมพลังงานเชิงเคมี-ไฟฟ้า (Electrochemical Energy Storage System: EESS)
		
• Hydrogen and Fuel Cell
		 โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล หน่วยวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ
15.00 - 15.30 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.		 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน: พิกัด, ช่วงเวลาการจ่ายพลังงาน, ประสิทธิภาพ,
		 สถานะในเชิงพาณิชย์ , ระดับของการประยุกต์ใช้งาน
		 โดย ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ หน่วยวิจัยวัสดุสำ�หรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

Session 3: การประยุกต์ ใช้ระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟ้า

08.30 - 09.30 น.		 บทบาทของระบบสะสมพลังงานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
09.30 - 10.00 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.		 บทบาทของระบบสะสมพลังงานกับระบบส่งและจำ�หน่ายไฟฟ้า
โดย คุณปริญญา เอกพรพิศาล วิศวกรระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11.00 - 12.00 น. 		 ระบบสะสมพลังงานกับการเชื่อมโยงพลังงานหมุนเวียนเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
		 โดย ดร.จักรเพชร มัทราช ผู้อำ�นวยการกองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
		 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.วีระเชษฐ์ ขันเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15.00 - 15.30 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.		 ระบบควบคุมสำ�หรับบริหารจัดการระบบสะสมพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า		
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Solution Provider

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

Session 4: การออกแบบและการเลือกใช้ระบบสะสมพลังงาน

08.30 - 10.00 น.		
		
10.00 - 10.30 น.		
10.30 - 11.15 น.		
		
11.15 - 12.00 น.		
		
12.00 - 13.00 น.		

การออกแบบระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟ้า
โดย คุณเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
พักรับประทานอาหารว่าง
ราคาและความคุมค่าของการติดตั้งใช้งานระบบสะสมพลังงาน
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Developer
แนวโน้มการตลาดของระบบสะสมพลังงาน: ปัจจุบันและอนาคต
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Developer
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 5: กรณีศึกษา

13.00 - 14.30 น.		
		
14.30 - 15.00 น.		
15.00 - 16.00 น.		
		
16.00 น.		

กรณีศึกษา: การติดตั้งใช้งานระบบสะสมพลังงานในเอเชีย
โดย ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา Managing Director - Leonics Co., Ltd.
พักรับประทานอาหารว่าง
กรณีศึกษา: การลงทุนและพัฒนาโครงการระบบสะสมพลังงานในประเทศ
โดย คุณพีรพล กิ่งพุทธพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำ�กัด
พิธีปิด

รับจำนวนจำกัด

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ระบบสะสมพลังงาน:

เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต ใชงาน

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอง Arnoma โรงแรม อโนมา

***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จานวน
ำ 18 PDUs

***ระบเุลขประจาำตวัผูเสยีภาษแีละสถานประกอบการ เนอ่ืงจากเปน็ขอมลูสาำคญ
ั ใชระบอุอกใบเสรจ็
หมายเลขประจำาตวัผูเสยีภาษี 13 หลกั
สำานกังานใหญ
สาขาท่ี
IEEE

1. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ทอ่ียู
โทร.

IEEE

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

ตำาแหนง

แฟกซ

e-Mail :

ป

.

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

2. ชอ่ื - สกลุ
ชอ่ื - สกลุ (ภาษาองักฤษ)
ชอ่ืบรษิัท / หนวยงาน
ที่อยู
โทร.

อายุ

ตำาแหนง

แฟกซ

อายุ

e-Mail :

ป

.

คาใชจายในการลงทะเบียน

l สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
l หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
l บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
(อตัรานร้ีวมคาเอกสาร อาหารกลางวนั Coffee Break และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจายได 3%)
สำหรับนิติบุคคลคาสมัมนาสามารถลงรายจายได 200%

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี “บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั”
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
*** กรุณาสงแฟกซใบตอบรบัพรอมสำเนาใบโอนเงนิทเ่ีบอร 0-2354-5322 ***
กรณ
ุ าชาำระเงนิภายใน 5 วนั นบัจากวนัลงทะเบยีน

สอบถามขอมลูเพม่ิเตมิ และสาำรองทน่ีง่ัไดท่ี บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั
(ผูไดรบัการมอบหมายจากสมาคมฯ ในการดำเนนิการรบัลงทะเบยีน รบัชาำระคาลงทะเบยีน และออกใบเสรจ็รบัเงนิ)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรอียธุยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400
เลขประจำาตวัผูเสยีภาษอีากร 0-1055-36060-06-5 (สาำนกังานใหญ)

โทร. 0-2354-5333 Ext. 500 (ภทัรกนัต), 510 (ศิริภักตร) แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ลงทะเบยีน online : www.greennetworkseminar.com/ess

หรอืสอบถามขอมลูเพม่ิเตมิจากเจาหนาทส่ีมาคมฯ
นายประดษิฐพงษ สขุสริถาว
ิ รกลุ Secretary, IEEE Power & Energy Society - Thailand มอืถอื 08-1821-6117

