
IEEE Power & Energy Society Series: 

Renewable Energy

www.greennetworkseminar.com/powerplant

วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 
ณ หองกมลทิพย โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Community Power Plants for Local Economy and Pilot Scheme Power Plants:
Policy, Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance

ขอเชิญเขารวมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ

โรงไฟฟาชุมชน เพ�่อเศรษฐกิจฐานราก 
และโครงการนำรอง: 
นโยบาย ขอกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา
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หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าชุมชน

และโครงการนำาร่อง

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างเชื้อเพลิง
ชวีมวล (Biomass) เชือ้เพลงิก๊าซชวีภาพ (Biogas) และ
พืชพลังงานผสมน้ำาเสีย/ของเสีย (Energy Crops)
สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนและโครงการนำาร่อง

3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนและ
โครงการนำาร่อง

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าแบบ

ผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างเชื้อเพลิงชีวมวล 
(Biomass) เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) และ
พืชพลังงานผสมน้ำาเสีย/ของเสีย (Energy Crops) 
แก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง 
ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้อง
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตใช้และ
จำาหน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

2. ได้รับความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ
บำารุงรักษา ปัญหาอุปสรรคในการเช่ือมต่อกับระบบ
และสัญญารับซื้อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
การไฟฟ้านครหลวง และเทคนิคการแก้ไขปัญหาจาก
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย 

3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและรับทราบแนวทางในการ
ดำาเนนิการผลติไฟฟา้แบบผสมผสาน (Hybrid) ระหวา่ง
เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ
(Biogas) และพืชพลังงานผสมน้ำาเสีย/ของเสีย 
(Energy Crops)  

หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 

ภายใต้นโยบายพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน ในรูปแบบสาน
พลังประชารัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจใน
พื้นที่ โดย กพช. มุ่งหวังที่จะทำาให้คนในชุมชน มีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มีรายได้ 
จากการจำาหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน รวมทั้งช่วยลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่            
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจสามารถนำาไฟฟ้าที่ผลิตได้ สร้างมูลค่าเพ่ิมในการประกอบ
อาชีพของชุมชน ซึ่ง กพช. ได้มอบให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณา
ศึกษาและกำาหนดรายละเอียดต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งตามกรอบนโยบายที่คณะ
กรรมการ กพช. ได้เห็นชอบ เช่น เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำากัดทางด้านระบบส่ง
และระบบจำาหน่าย รวมทั้งได้มอบหมายให้ กบง. พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมถึงการเข้ามา                       
มีส่วนร่วมในการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค รวมทัง้ภาคเอกชนทีส่นใจรว่มลงทนุกบัชมุชน เพือ่ชว่ยดา้นการบรหิารจัดการโรงไฟฟา้
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

ในปี 2564 โรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่โครงการนำาร่อง ที่จะใช้วิธีประมูล               
คัดเลือก และแบ่งประเภทเชื้อเพลิงออกเป็น ชีวมวล และชีวภาพ จะนำาร่องการเปิดรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 150 เมกะวัตต์ ที่จะดำาเนินการในระยะแรก
และสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
โดยมีเป้าหมายในการรับซื้อ 150 เมกะวัตต์

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 
และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ           
“โรงไฟฟา้ชมุชน เพือ่เศรษฐกจิฐานรากและโครงการนำารอ่ง: นโยบาย ขอ้กำาหนด การออกแบบ 
ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน                 
เพือ่นำาไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศอยา่งยัง่ยนื โดยการสนบัสนนุวชิาการจาก พพ., สกพ., 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิตอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์, บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน 
8.30 - 8.45 น. พิธีเปิด 
      โดย คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน 
 และที่ปรึกษา IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 (ด้านวิชาการโรงไฟฟ้า) สังกัดผู้ว่าการการไฟฟ้า
 ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand  Chapter
 Session 1 นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการรับซื้อไฟฟ้า
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.45 - 09.30 น. นโยบายและการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้นโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและโครงการนำาร่อง
 โดย ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. สถานการณ์ปัจจุบันและพื้นที่ที่มีศักยภาพดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน
            โดย คุณผจญ ศรีบุญเรือง รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ด้านก๊าซชีวภาพ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11.00 - 12.00 น. หลักเกณฑ์ในการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนและโครงการนำาร่อง
 โดย ผู้แทนจากสำานักคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (สกพ.)
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการนำาร่อง : 
นโยบาย ข้อกำาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค
และคำาแนะนำาของทางราชการ 



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 Session 2    การบริหารจัดการ การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและขั้นตอนการรับซื้อ
13.00 - 14.00 น.  พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือกและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ KMITL Business School, 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
14.00 - 15.00 น.  แนวทางการพิจารณารับเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อกำาหนดโครงข่ายไฟฟ้า และขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจ่ายไฟฟ้า
 เข้าระบบเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 โดย คุณศุภกร แสงศรีธร รองผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการภูมิภาค ภาค 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.  แนวทางการพิจารณารับเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ข้อกำาหนดโครงข่ายไฟฟ้า และขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจ่ายไฟฟ้า
 เข้าระบบเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้านครหลวง
 โดย คุณศิริรัตน์ งามเสน่ห์ ผู้อำานวยการกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน 
 การไฟฟ้านครหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
 Session 3  ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชน 
 ประเภทชีวภาพ-ชีวมวล
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.  ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้น การผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซมีเทนจากของเสีย/น้ำาเสีย
    โดย คุณอลงกรณ์ ศิริพัฒน์ วิศวกรสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.  หลักการ เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา 
 สำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากกากของเสีย/น้ำาเสีย
 โดย คุณอลงกรณ์ ศิริพัฒน์ วิศวกรสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
 Session 4  การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชน ประเภทชีวภาพ-ชีวมวล
13.00 - 14.30 น.  การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้าชุมชน ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานร่วมกับของเสีย/น้ำาเสีย)
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.  การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ
 (พืชพลังงานร่วมกับของเสีย/น้ำาเสีย)  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
 Session 5 ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา 
 สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชน ประเภทชีวภาพ-ชีวมวล
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.  ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา สำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
   โดย คุณอุดมศักดิ์ แก้วศิริ นายกสมาคมนักวิจัยชายแดนใต้
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.  กรณีศึกษา การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้าชุมชน ไฮบริดชีวมวล
  โดย คุณพิบูล พิบูลธรรม ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพลังงานทางเลือก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 Session 6  กรณีศึกษา การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
13.00 - 14.30 น.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับการศึกษาโรงไฟฟ้าชุมชน (โรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า)
   โดย คุณปริญญา เอกพรพิศาล วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14.30 - 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.  การพัฒนาโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าชุมชน 
 กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชุมชนของผู้ประกอบการร่วมกับองค์กรของรัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น  
   โดย คุณอุดมศักดิ์ แก้วศิริ นายกสมาคมนักวิจัยชายแดนใต้
16.30 น. จบการสัมมนา 
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ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร
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เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน
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ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค
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  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

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

 

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

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

l

*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

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

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

รับจำนวนจำกัด

Community Power Plants for Local Economy and Pilot Scheme Power Plants:
Policy, Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance

โรงไฟฟาชุมชน เพ�่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการนำรอง: 
นโยบาย ขอกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา


