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หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย 
1.	 หน่วยงานภาครัฐ	ผู้กำาหนดนโยบายทางด้านไฟฟ้าพลังงาน	การ

 ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้า
	 ส่วนภูมิภาค	และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน,	SPP,	VSPP	ฯลฯ
2.	 มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
3.	 ผู้ผลิต	ผู้รับเหมา	ผู้รับติดต้ัง	ผู้ใช้ไฟฟ้า	วิศวกร	เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
	 บำารุงรักษา	และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ 
1.	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์	
	 (Artificial	Intelligence:	AI),	การเรียนรู้ของเครื่อง	(Machine	
	 Learning),	อนิเทอรเ์นต็ของสรรพสิง่	(Internet	of	Things:	IoT),	
	 บล็อกเชน	(Blockchain),	คลาวด์	(Cloud),	ข้อมูลมหัต	(Big	
	 Data),	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	(Cyber	Security)	แก่
	 ผูส้นใจลงทนุ	ผูใ้หบ้ริการออกแบบและตดิตัง้	ตลอดจนวศิวกรและ
	 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	
2.	 เข้าใจถึงวิธีการที่จะนำาองค์ความรู้เก่ียวกับ	AI,	Machine	
	 Learning,	IoT,	Blockchain,	Cloud,	Big	Data,	Cyber	Security	
	 มาทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจพลังงานและ
	 โรงไฟฟ้า
3.	 สรา้งความตระหนกัรูถ้งึความสำาคญัของ	Digital	Transformation	
	 โดยการนำา	AI,	Machine	Learning,	IoT,	Blockchain,	Cloud,	
	 Big	Data,	Cyber	Security	มาประยกุตใ์ช้เพือ่พฒันาใหเ้กดิความ
	 ก้าวหน้าในธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้า	รวมถึงการนำาเทคโนโลยี
	 มาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากร
4.	 เปดิโอกาสใหป้รึกษา	แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหวา่งผูเ้ขา้อบรม
	 ทุกคนและรับทราบแนวทางในการประยุกต์และปรับนำาเอาองค์
	 ความรูท้ี่ไดร้บัไปปรับใช้ในธรุกจิและหนว่ยงานของตนเพือ่ใหเ้กดิ
	 การพัฒนาของธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้าต่อไป

	 หลักการและเหตุผล 

	 ในปจัจบุนัการเปลีย่นแปลงทางดจิทิลั	(Digital	Transformation)	เขา้มามบีทบาท
สำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและภาคธุรกิจต่าง	ๆ	รวมถึง
อุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน	 การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลยังช่วย
ใหเ้ราสามารถดงึเอาทรัพยากรทีม่อียูม่าใชใ้ห้เกดิประโยชน์และความคุม้คา่สงูทีส่ดุอกีด้วย	
กระแสอนาคตที่กำาลังเป็นที่จับตามองในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น	AI,	Machine	Learning,	IoT,	
Blockchain,	Cloud,	Big	Data	and	Cyber	Security	ฯลฯ	เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเป็นส่วนสำาคัญ
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโลก	องค์กร	ธุรกิจ	ไม่เพียงแต่ในอนาคตเท่านั้น	แต่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเหล่านี้ก็มีผลต่อรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้ว
เชน่กนั	ยกตวัอยา่งเชน่	การนำา	AI	และ	Machine	Learning	มาใชใ้นภาคพลงังานทดแทน
รวมถึงประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กริดไฟฟ้า,	การนำา	IoT	มาใช้ในการจัดการพลังงาน,	
การประยุกต์ใช้	Blockchain	กับโรงไฟฟ้าเสมือน,	การนำา	Big	Data	และ	Data	Analytics	
มาใช้ในการจัดการทรัพยากรในอุตสาหกรรมพลังงาน,	 การสร้างความปลอดภัยทาง	
Cyber	เพื่อให้เกิดความมั่นคง	สเถียร	และปลอดภัยของระบบกริดไฟฟ้า	เป็นต้น	ในการ
จะนำาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงที่สุด	 ผู้ใช้
จำาเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับภาพรวมของ	Digital	Transformation	
และหลักการเบื้องต้นและการนำาไปประยุกต์ใช้	รวมไปถึงเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่
มอียู่ในปจัจุบนั	เพือ่นำามาใช้ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลือ่นอุตสาหกรรมพลงังานและ
ธรุกจิโรงไฟฟา้ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุเพ่ือให้เกิดการใช้ทรพัยากรทีม่อียูจ่ำากดัอยา่งคุม้คา่
	 สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย	(IEEE	Thailand	
Section)	และ	IEEE	Power	&	Energy	Society	-	Thailand	Chapter	ได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคญัจงึไดจั้ดใหม้กีารสมัมนาเชงิวชิาการ	เรือ่ง	“การเปลีย่นรปูแบบการจัดการด้านดิจทัิล
ของอุตสาหกรรมพลังงาน”	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและ
อตุสาหกรรมไฟฟา้พลงังาน	เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและความมัน่คงทางพลงังาน
ของประเทศอย่างยั่งยืน	โดยการสนับสนุนวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ	สถาบนัอดุมศึกษา	Solution	Providers	และ	Start	Up	ดา้นไฟฟา้และพลงังาน	
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยตรง

วันจันทร์ที่	8	มีนาคม	2564
08.00	-	08.30	น.	 ลงทะเบียน	
08.30	-	08.45	น.	 พิธีเปิด	
	 โดย	คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว	รองผู้ว่าการวิชาการและพัสดุ	การไฟฟ้านครหลวง	
	 และ	Vice	Chairman	-	Technical	&	Social	Activities,	IEEE	Power	&	Energy	Society	–	Thailand	Chapter	
ดำาเนินการสัมมนา	 โดย	Session	Chairman	รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำาราญนุกุล	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	 และกรรมการบริหาร	IEEE	Power	&	Energy	Society	-	Thailand		Chapter

   Session 1 Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in the Energy Industry

08.45	-	09.30	น.	 การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน	(The	Digital	Transformation	of	The	Energy	Industry)	
	 โดย	ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ี่	ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 และที่ปรึกษา	IEEE	Power	&	Energy	Society	-	Thailand		Chapter
09.30	-	10.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00	-	11.00	น.	 การประยุกต์ใช้	AI	ในภาคพลังงานทดแทน	(Application	of	AI	in	the	Renewable	Energy	Sectors)	และกรณีศึกษา	
	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.00	-	12.00	น.	 การประยุกต์ใช้	Machine	Learning	กับการวิเคราะห์กริดไฟฟ้า
	 (Application	of	Machine	Learning	to	Power	Grid	Analysis)	และกรณีศึกษา	
	 โดย	ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Vice	President,	Utility	and	Channel	Management,	
	 ABB	Power	Grids	(Thailand)	Limited.
	 กรณีศึกษา	Solar	Farm,	Solar	Floating	และ	Wind	Farm:	Analyse	Areial	Image	Using	AI
	 โดย	คุณวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ CEO	บริษัท	สกาย	วีไอวี	จำากัด
12.00	-	13.00	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ
การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน 

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ 
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   Session 2 The Internet of Things (IoT) in the Energy Industry 

13.00	-	14.30	น.		 IoT:	การประยุกต์ใช้งาน	ความท้าทายและโอกาส	(IoT:	Applications,	Challenges	and	Opportunities)	
	 โดย	Ms.Hiromi Nakashima Business	Director	-	ICT	Solution	Business	Group,	Hitachi	Asia	(Thailand)	Co.,	Ltd.		
14.30	-	15.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00	-	16.30	น.	 IoT	และการจัดการพลังงาน	(The	IoT	&	Energy	Management)	
	 กรณีศึกษา	การจัดการพลังงานในโรงแรมด้วย	AI	และ	IoT	(Hotel	Energy	Management	with	AI	and	IoT)
	 โดย	ดร.วโรดม คำาแผ่นชัย	CEO	and	Co-Founder	Alto	Tech	Co.,	Ltd.

วันอังคารที่	9	มีนาคม	2564
   Session 3  Blockchain in the Energy Industry

08.00	-	08.30	น.	 ลงทะเบียน
08.30	-	10.00	น.	 Blockchain	คืออะไร?	
	 เทคโนโลยี	Blockchain	ในภาคพลังงาน		(Blockchain	Technology	in	the	Energy	Sector)	
	 สกุลเงินดิจิทัล	กับอุตสาหกรรมพลังงาน	(Digital	Currency	with	the	Energy	Industry)	
	 •	Payment:	Currency	-	Bitcoin	การทำาธุรกรรมทางการเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล:	Bitcoin
	 โดย	Solution Provider
10.00	-	10.30	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30	-	12.00	น.			 ความท้าทายของการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ	Peer-to-Peer	ด้วยระบบ	Blockchain
	 (Challenges	of	Peer-to-Peer	Energy	Trading	Power	by	Blockchain)	
	 โดย	คุณสุทธิพงศ์ กนกากร Chief	Executive	Officer,	Blockfint	Co.,	Ltd.
12.00	-	13.00	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวัน

   Session 4  Cloud Service in the Energy Industry

13.00	-	14.30	น.	 The	Future	of	Energy	Industry	and	Cloud	Computing	
				 โดย	ผู้เชี่ยวชาญจากสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)   
14.30	-	15.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00	-	16.30	น.	 Practical	Experience	in	the	Energy	Industry	Cloud	Enablement	
				 โดย	คุณกิติพงษ์ ธาราศิริสกุล Chief	Technology	Officer,	
	 Huawei	Technologies	(Thailand)	Co.,	Ltd.

วันพุธที่	10	มีนาคม	2564
   Session 5 Big Data and Data Analytics in the Energy Industry

08.00	-	08.30	น.	 ลงทะเบียน
08.30	-	10.00	น.		 Big	Data	คืออะไร?	
																								 •	Intro	to	Data	Science	บทนำาสู่วิทยาการข้อมูล
		 •	ตัวอย่างการทำา	Exploratory	Data	Analysis
	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.00	-	10.30	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30	-	12.00	น.	 Big	Data	Analytics	in	Energy	Sector	
	 และกรณีศึกษาการใช้วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลมหัตในภาคพลังงาน
	 โดย	ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ CEO	&	Co-Founder,	Coraline	Co.,	Ltd.

   Session 6  Cyber Security for the Energy Industry

13.00	-	14.30	น.	 Cyber	Security	for	Electricity	Utilities
	 โดย	คุณนพรัตน์ หมื่นไพ วิศวกรระดับ	9	
	 ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14.30	-	15.00	น.	 รับประทานอาหารว่าง
15.00	-	16.30	น.	 Cyber	Security	and	the	Smarter	Grid	และกรณีศึกษา
	 โดย	คุณชนม์วรรธน์ งามเลิศประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส	ACIS	Professional	Center	Co.,	Ltd.
16.30	น.	 จบการสัมมนา	
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