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หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของไทย พ.ศ. 2558-2579 จากแผนระยะเตรียมการ แผนระยะสัน้ และ
กำ�ลังเข้าสูแ่ ผนระยะปานกลาง เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ระบบส่ง รองรับการส่งถ่ายไฟฟ้าในภูมภิ าค มุง่ สูก่ าร
เป็นศูนย์กลางไฟฟ้าของอาเซียน เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลไปเป็นพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบไฮบริด สุดท้ายนำ�ไปสู่เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานราก
สมาร์ทกริด (Smart Grid) หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ คือ การพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าที่นำ�เทคโนโลยี
หลายประเภทเข้ามาทำ�งานร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำ�งานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ระบบไฟฟ้าจะมี
ความสามารถมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรทีน่ อ้ ยลง มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชือ่ ถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
สมาร์ทกริด (Smart Grid) ช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า ลดความต้องการโรงไฟฟ้าสำ�รอง ลดปัญหา
ไฟฟ้าตกหรือไฟดับในบางพื้นที่ ลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า
สะดวกสบายมากขึน้ สามารถนำ�ระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานมาติดตัง้ ในบ้าน ผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีส่วนช่วยในการประหยัดไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าลงได้ และยกระดับโครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเข้าสูร่ ะบบไฟฟ้า ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power &
Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับ Smart Grid Research Unit (SGRU) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของไทย การประยุกต์ใช้และบูรณาการเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าให้เข้ากันอย่างเป็น
ระบบและทันสมัย จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย
การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำ�เนินงาน โครงสร้างพืน้ ฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล
มาตรฐานและการทำ�งานร่วมกันได้ - บทเรียนที่ได้รับ“ โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และ
นักวิจัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดมาเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน
แนวคิดและประโยชน์ของการพัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สมาร์ทกริด เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางสำ�หรับ
ศึ ก ษา วางแผน ออกแบบ และลงทุ น พั ฒ นา
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผูบ้ ริหาร วิศวกร และเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กำ�หนด
นโยบายกิจการไฟฟ้าและพลังงาน
3. ผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สมาร์ทกริด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
4. ที่ปรึกษา ผู้ประกอบการ อาจารย์ และ
นักลงทุน ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน และผู้ที่
สนใจทั่วไป

*** สมาคมฯ ให้ความสำ�คัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำ�แนะนำ�ของทางราชการ และรองรับการสัมมนาแบบออนไลน์ (Webinar)

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด:
08.00 - 08.30 น.		
08.30 - 08.45 น.		
		
		
ดำ�เนินการสัมมนาโดย
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ลงทะเบียน
พิธีเปิด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำ�รุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session Chairman - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภค
ด้านไฟฟ้าพลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 1		 แนวคิดของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดและโซลูชั่นแบบองค์รวม
		
(Smart Grid Concepts and Holistic Solutions)

08.45 - 10.00 น.		 สมาร์ทกริด คืออะไร ทำ�ไมต้องสมาร์ทกริด และสมาร์ทกริดจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
		 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 10.30 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น.
สมาร์ทกริดกับการแก้ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย
		 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.15 - 12.00 น.
สมาร์ทกริดเพื่อการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไทย และเมืองอนาคต
		 โดย ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำ�นวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
12.00 - 13.00 น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2		ความทันสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้า: การควบรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการดำ�เนินงาน
		
(Grid Modernization : IT/OT Convergence)
13.00 - 14.30 น.
นิยาม อิทธิพล และกระบวนการของการควบรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการดำ�เนินงาน
		 ทำ�ให้การพัฒนาสมาร์ทกริดเป็นอย่างไร
		 โดย คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น. 		 การจัดการประสิทธิภาพของสินทรัพย์สำ�หรับโครงข่ายสมาร์ทกริด
		 โดย คุณพรศักดิ์ รวิโอภาพ และ คุณวสันต์ สมคะเฉย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Software, Grid Automation,
		 Power Grids, ABB Limited
15.45 - 16.30 น. 		 การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ กับการควบรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำ�เนินงาน
		 โดย คุณพัฒน์พงศ์ เพชรแก้วณา DC Solution Architecture, DC Consulting and Solutions,
		 DC Regional Application Centre บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ดำ�เนินการสัมมนาโดย
Session Chairman - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภค
		 ด้านไฟฟ้าพลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 3		เทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐาน

		 (Smart Grid Technology and Infrastructure)

08.00 - 08.30 น.		 ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. 		 การตรวจจับและเปรียบเทียบความแตกต่างของเฟสเซอร์แรงดัน ตัวควบคุมบริเวณกว้าง
		 และการประยุกต์ใช้กับระบบการป้องกันและควบคุมสำ�หรับโครงข่ายสมาร์ทกริด
		 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.30 - 10.00 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. 		 สถานีไฟฟ้าดิจิตอล กับความมั่นคง ความชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		 โดย Mr.Syukri Ab Rahim. Business Unit Manager Digital Grid, Siemens Limited
11.00 - 12.00 น. 		 โครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์ขั้นสูงที่อิงตามสมาร์ทมิเตอร์ในโครงข่ายสมาร์ทกริด โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		 กรณีศึกษาเมืองพัทยา
		 โดย คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น. 		 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
Flexible AC Transmission Systems (FACTS) กับการเพิ่มความน่าเชื่อถือของกริด การปรับปรุงคุณภาพ
		 พลังงานไฟฟ้า และประสิทธิภาพในการถ่ายโอนระบบไฟฟ้า ในโครงข่ายสมาร์ทกริด
		 โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Session 4		ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์โครงข่ายและงานด้านการจัดการทางด้านข้อมูลระดับองค์กร

		 สำ�หรับโครงข่ายสมาร์ทกริด
		 (Big Data, Grid Analytics and Enterprise Data Management for Smart Grid)

14.00 - 15.00 น.		
		
		
15.00 - 15.30 น. 		
15.30 - 16.30 น. 		
		

การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับองค์กรในโครงข่ายสมาร์ทกริด: แนวคิด ความต้องการและการดำ�เนินงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ KMITL Business School,
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พักรับประทานอาหารว่าง
การวิเคราะห์พลังงานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบดิจิตอล: การคาดการณ์ การให้คำ�แนะนำ�เชิงลึก และการเปลี่ยนแปลง
โดย ดร.วโรดม คําแผ่นชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท Alto Tech จำ�กัด
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ดำ�เนินการสัมมนาโดย 		 Session Chairman - ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
		 แห่งเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
		 และกรรมการ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 5 		โครงข่ายสมาร์ทกริด: การจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ดัชนี มาตรฐานและการทำ�งานร่วมกัน
		
(Smart Grid: Asset Performance Management, Index, Standards and Interoperability)
08.00 - 08.30 น.		 ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น.
ความท้าทายและแนวทางแก้ไข การควบรวมของเทคโนโลยี IT/OT สำ�หรับหน่วยงานการไฟฟ้าฯ
		 โดย คุณปานทอง ถิ่นสถิตย์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
09.30 - 10.00 น. 		 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.
ดัชนีของโครงข่ายสมาร์ทกริด: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์ม
		 โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
		 มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.00 - 12.00 น.
โครงข่ายสมาร์ทกริด: มาตรฐานและการทำ�งานร่วมกันได้
		 โดย คุณณัฐธนนท์ โชติหิรัญศักดิ์ วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
12.00 - 13.00 น. 		 พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 6 		การพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริด – บทเรียนที่ ได้รับ

		 (Smart Grid Developments – Lessons Learned)

13.00 - 13.45 น. 		
		
13.45 - 14.30 น. 		
		
14.30 - 15.00 น. 		
15.00 - 15.45 น. 		
		
15.45 - 16.30 น. 		
		
		
		
16.30 น.		

การพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดในประเทศไทย: โครงการ Smart Grid ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดย หัวหน้ากองวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดในประเทศไทย: โครงการ Smart Metro Grid ของการไฟฟ้านครหลวง
โดย คุณสมชาย หอมกลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
พักรับประทานอาหารว่าง
การพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดในประเทศเยอรมนี: IREN2 - Smart Technology Combined with Science
โดย Dr.Mao Cuong Nguyen, Senior Consultant, Head of PTI Southeast Asia
การพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริด: การบูรณาการระบบไมโครกริดและการกระจายระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบสะสมพลังงาน
โดยใช้แบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า
โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับจำนวนจำกัด

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด: แนวคิด ความทันสมัย

การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสรางพื้นฐาน
การวิเคราะห การจัดการดานขอมูล มาตรฐาน และการทำงานรวมกันได - บทเรียนที่ไดรับ
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จำานวน 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

สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
หนวยงานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
(อัตรานร้ีวมคาเอกสาร อาหารกลางวนั Coffee Break และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจายได 1.5% ตามมาตรการ
คืนสภาพคลองใหแกผูประกอบการในประเทศ) สำหรับนิติบุคคลคาสมัมนาสามารถลงรายจายได 200%

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com
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), 503 (ศิริภักตร) แฟกซ 0-2354-5322 e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

ลงทะเบยีน online : www.greennetworkseminar.com/smartgrid

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

