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หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่กำาหนดนโยบาย 

วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกิจการไฟฟ้าและ
พลังงาน

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน นักลงทุน ด้านไฟฟ้าและ
พลังงาน และผู้ให้บริการเทคโนโลยี Distributed 
Energy Resources (DERs), Microgrid, Energy 
Storage และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ทีป่รกึษา 
ผู้รับเหมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยและสถาบัน        
การศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการ

พัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีแก้ไขปัญหา
คุณภาพไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในระบบ จากการใช้พลังงาน
ทดแทน ทำาให้เราสามารถนำาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพือ่ใช้เปน็แนวทางสำาหรับศกึษา วางแผน ออกแบบ 
และลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมนุเวียนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด

4. เพ่ือเปดิโอกาสให้ปรึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

หลักการและเหตุผล 
ทำาไมพลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก หรือที่เราเรียกว่า พลังงานหมุนเวียน กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้                 

ในอนาคตโลกเรามีแนวโน้มและดูเหมือนว่ากว่า 50% ของพลังงานไฟฟ้าจะมาจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำา และ
ไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งจากการคาดการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2035-2050 โดยมี 3 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเหตุผลดังกล่าว 1) โลกเราใส่ใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในปัจจุบันเราจะเห็นคนรุ่นใหม่ในหลายๆ ประเทศได้ออกมาประท้วงให้รัฐบาลออกนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2) พลังงานทดแทนกลายเป็นสิ่งที่เริ่มจับต้องได้ เพราะทุกคนในทุกพ้ืนที่ได้ให้ความสนใจที่จะหาแหล่งพลังงานและจัดเตรียมพ้ืนที่            
สำาหรับการผลิตพลังงานทดแทนมากกว่าพลังงานที่ได้จากฟอสซิล 3) ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่รองรับและส่งเสริมการผลิต
พลังงานหมุนเวียน เช่น ถ้าเราต้องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชายฝั่ง เราสามารถส่งพลังงานไฟฟ้า             
ผ่านเทคโนโลยี HVDC (High Voltage Direct Current) โดยไม่จำาเป็นต้องกังวลเรื่องข้อจำากัดของกำาลังไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายได้หรือความยาว
ของสายส่ง และมีประสิทธิภาพในการส่งสูงมากเมื่อเทียบกับการส่งแบบกระแสสลับ นอกจากนั้นเรายังมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบ เช่น STATCOM (Static Synchronous Compensator) ซึ่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง IGBT (Insulated 
Gate Bipolar Transistor) เพือ่ควบคมุการไหลของกำาลังไฟฟ้า และปรบัปรงุเสถียรภาพของระบบในสภาวะชัว่ครู่ (Transient Stability) เพือ่
เพ่ิมความมัน่คงหรอืความสามารถของระบบทีจ่ะสามารถทำางานตอ่ไปไดใ้นชว่งระยะเวลาสัน้ๆ หลงัจากทีเ่กดิเหตขัุดข้องทีร่นุแรงข้ึนกบัระบบ 
และเทคโนโลยีซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ (Synchronous Condensers) ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้    
ให้กับกริดหรือสายส่ง โดยการปรับสมดุล ลดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และเพิ่มกำาลังไฟฟ้าลัดวงจรให้สูงขึ้น และเรายังมีเทคโนโลยี
ระบบสะสมพลังงาน (Energy Storage) จะช่วยลดความผันผวนของพลังงานทดแทน ทำาให้เราจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้อย่าง           
มีเสถียรภาพ หรือที่เราเรียกกันว่า Smoothing เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานในช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำา และจ่ายไฟฟ้าในช่วงความต้องการ       
ไฟฟ้าสูง (Energy Shifting) ช่วยควบคุมและรักษาความถี่ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ (Frequency Regulation) นอกจากนั้นยังช่วย
จัดการความหนาแน่นของระบบส่ง (Congestion Management) ทำาให้เราสามารถนำาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าจาก 3 ปัจจัยหลัก การเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานไฟฟ้าจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - 
Thailand Chapter ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ จึงได้จัดให้
มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง “การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน: การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา 
ควบคุม ปฏิบัติการและบำารุงรักษา (Integration of Renewable Energy Sources with Energy Storage System: Planning, Design, 
Solutions, Control, Operation and Maintenance)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา 
และผู้ผลิต บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง และเป็นผู้มี     
ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนมาเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด
  โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง และ Vice Chairman, 
  Technical & Social Activities, IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนาโดย   Session Chairman - รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำาราญนุกุล
                       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                      และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
 Session 1   นโยบาย การส่งเสริม แนวคิดการวางแผนและพัฒนาการบูรณาการพลังงานทดแทน                         
  ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
08.45 - 09.30 น.       นโยบายและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานในประเทศไทย
                           โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
09.30 - 10.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.       แนวคิด การวางแผนและพัฒนา การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
                           โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
 Session 2  โซลูชัน Grid Edge กับอนาคตของพลังงาน การเตรียมความพร้อม 
  ความต้องการ การพยากรณ์ราคา การใช้พลังงานหมุนเวียนระยะสั้น 
11.00 - 12.00 น.  Grid Edge Solutions - Enabling the Future of Energy 
  โดย ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Director - Vice President, Utility and Channel Management, 
  ABB Power Grids (Thailand) Limited
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.  การทำานายความต้องการระยะสั้น การใช้พลังงานหมุนเวียน (ลมหรือแสงแดด) 
  โดยใช้โปรแกรม Energy Portfolio Management Nostradamus 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 Session  3   การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ควบคุม ป้องกัน และปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้า
  จากพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กรณีศึกษา ใน Power Grid และ Microgrid
14.00 - 15.00 น.  การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน : การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา และควบคุม 
  (Integration of Renewable Energy Sources with Energy Storage System : Planning, Design, Solutions and Control)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15.00 - 15.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.      ระบบควบคุม ป้องกัน และปฏิบัติการ สำาหรับโครงการที่ใช้พลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 
  ในรูปแบบ Power Grid และ Microgrid
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ การบูรณาการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน: 
การวางแผน ออกแบบ วิธีการแก้ปัญหา ควบคุม ปฏิบัติการและบำารุงรักษา
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วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

 Session  4   การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่รองรับและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
  พร้อมวิธีแก้ปัญหา
08.30 - 09.30 น.      แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) กับพลังงานทดแทน 
  สำาหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก           
  วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.        การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
  และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
  โดย คุณสุริยะ ปรุงขวัญเมือง ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      
11.00 - 12.00 น.      การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับพลังงานลม (Wind Hydrogen Hybrid System)   
  สำาหรับการทำา Energy Management กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าสูบกลับลำาตะคอง 
  โดย ดร.ยศพล รัฐอมฤต ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.      การออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพใน Microgrid ด้วยแหล่งพลังงานกระจายตัว DERs กรณีศึกษาโครงการขุนแปะ 
  จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้โปรแกรม Homer Pro 
  โดย คุณถิรพงศ์ กษิรวัฒน ์รองผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  
14.00 - 15.00 น.      การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) เพื่อความเหมาะสมกับขนาดของ Solar PV 
  และ Load Profile ทั้งแบบ On Grid และ Off Grid
  โดย คุณเกษียร สุขีโมกข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด
15.00 - 15.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.   การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS) สำาหรับควบคุมความถี่ (Load Frequency Control) 
  และลดการกระเพื่อมของกำาลังไฟฟ้า (Smoothing Power Fluctuation)
  โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สญัชยั เดชานภุาพฤทธา ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
 Session  5  แนวโน้มและการพัฒนาโครงการการพลังงานทดแทนด้วยแหล่งพลังงานกระจายตัว DERs 
  ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของ Power Grid และ Microgrid สำาหรับธุรกิจ 
  อุตสาหกรรม และหน่วยงานการไฟฟ้า ในไทยและต่างประเทศ
08.30 - 09.30 น.      Emerging Trends in the Field of Microgrid and DERs
  โดย Mr.Thomas Polliand, Microgrid Regional Business Development Manager, Schneider Electric  
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.      การพัฒนาโครงการการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ในรูปแบบ Microgrid กรณีศึกษาต่างประเทศ 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Solution Provider
11.00 - 12.00 น.      การพัฒนาโครงการการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ในรูปแบบ Microgrid กรณีศึกษาต่างประเทศ 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Solution Provider  
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.      การพัฒนาโครงการการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ในรูปแบบ Microgrid 
  กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำาหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  โดย คุณประจักษ์ พรัดมะล ิหัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำาร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14.00 - 15.00 น.     การพัฒนาโครงการการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ในรูปแบบ Microgrid 
  กรณีศึกษาราษฎร์บูรณะ ปทุมวัน และบางพูด สำาหรับการไฟฟ้านครหลวง
  โดย คุณจรินทร์ หาลาภี วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง
15.00 - 15.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.      การพัฒนาโครงการการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ในรูปแบบ Microgrid 
  กรณีศึกษาแม่สะเรียง เบตง และเกาะพะงัน สำาหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  โดย ดร.จักรเพชร มัทราช ผู้อำานวยการกองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16.30 น.                 ปิดการสัมมนา

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ              
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ และรองรับการสัมมนาแบบออนไลน์ (Webinar) 
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Integration of Renewable Energy Sources with Energy Storage System: Planning, Design, Solutions, Control, Operation and Maintenance


