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พลังงานจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยนโยบาย
การส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมด
ดังนั้น เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ� เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผูล้ งทุน ผูใ้ ห้บริการออกแบบและติดตัง้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบตั งิ าน และบำ�รุงรักษา ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการติดตัง้
ทางไฟฟ้า และข้อกำ�หนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและ
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ จึงได้จัดให้มีการสัมมนา
เชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ�
(Floating): ข้อกำ�หนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำ�รุงรักษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก พพ., บีโอไอ, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิต, บริษัท
ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ
โดยตรง

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ� แก่ผู้สนใจ
ลงทุน ผูใ้ ห้บริการออกแบบและติดตัง้ ตลอดจนวิศวกร
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ
บำ�รุงรักษา ปัญหาอุปสรรค และเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ เ ข้ า สั ม มนาทุ ก คนและรั บ ทราบแนวทางในการ
ดำ � เนิ น การผลิ ตไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ น
หลังคาและลอยน้ำ�

กลุ่มเป้าหมาย

1. วิศวกรและเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์
2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์
3. ผูส้ นใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีป่ ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

*** สมาคมฯ ให้ความสำ�คัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ
ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำ�แนะนำ�ของทางราชการ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
และลอยน้ำ� (Floating): ข้อกำ�หนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำ�รุงรักษา

08.00 - 08.30 น.		
08.30 - 08.45 น.		
		
		
ดำ�เนินการสัมมนา 		
08.45 - 09.30 น.		
		
09.30 - 10.00 น.		

Session 1

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
โดย คุณพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
และที่ปรึกษา IEEE Power & Energy Society - Thailand
โดย Session Chairman กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
นโยบายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น.		 ความรู้พื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
		
• พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
		
• สมรรถนะของอุปกรณ์และเทคนิคการเลือกอุปกรณ์และมาตรฐาน
		
• การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
		 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก
		 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 - 13.00 น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2

13.00 - 14.30 น.		
		
14.30 - 15.00 น.		
15.00 - 16.00 น. 		
		
16.00 - 16.30 น		
		

ระเบียบ มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารว่าง
ทฤษฎีและแนวทางการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รศ.ดร.สมพร สิริสำ�ราญนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นโยบายการสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีโอไอ (BOI)
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Session 3		

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

08.00 - 08.30 น.		 ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น.		 ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
		
• ความแข็งแรงของอุปกรณ์ฐานรองรับ สำ�หรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
		
• อุปกรณ์ฐานรองรับเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาประเภทต่างๆ
		 โดย คุณกิตติ ตั้งจิตทวีชัย Engineering Manager บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
09.30 - 10.00 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.		 ข้อเสนอแนะในการติดตั้งแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
		
• การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ
		
• ระบบป้องกันทางไฟฟ้า แรงดันเกินและระบบการต่อลงดิน
		
• การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
		 โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาณจน์ Senior Vice President-Operation Management - Gunkul Engineering PCL.
11.00 - 12.00 น. 		 การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ�
		
• กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ�ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		 โดย คุณฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�และพลังงานหมุนเวียน
		 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4		

13.00 - 14.00 น.		 กรณีศึกษา: โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา GRoof
		
โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาณจน์ Senior Vice President-Operation Management - Gunkul Engineering PCL.
14.00 - 15.00 น.		 การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ�
		
• กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ�ในทะเลของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
15.00 - 15.30 น.		 พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.
การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ�
		
• กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ�ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
		 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

Session 5

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

08.00 - 08.30 น.		
08.30 - 09.30 น.		
		
09.30 - 10.00 น.		
10.00 - 11.00 น.
		
11.00 - 12.00 น.		
		
12.00 - 13.00 น.		

ลงทะเบียน		
ระบบบริหารจัดการพลังงานสำ�หรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�		
โดย คุณณัฐนันท์ ดิลกสัมพันธ์ Sale Manager - FIMER
พักรับประทานอาหารว่าง
กรณีศึกษา: การติดตั้งและทดสอบ ปัญหา อุปสรรค และความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Italthai Engineering Co., Ltd.
กรณีศึกษา: Solar PV Rooftop System with Smart Home
โดย ดร.วโรดม คำ�แผ่นชัย กรรมการผู้จัดการ Alto Tech Co., Ltd.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.		
		
14.00 - 15.00 น.
		
15.00 - 15.30 น.		
15.30 - 16.30 น.		
		
		
		
16.30 น.		

กรณีศึกษา Smart Home Smart Building: Solar Rooftop with Energy Storage and Electric Vehicle
โดย คุณณัฐนันท์ ดิลกสัมพันธ์ Sale Manager - FIMER
กรณีศึกษา: การลงทุนและพัฒนาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเชิงธุรกิจ
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารว่าง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่และการรับซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer
ของ Prosumer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบการสัมมนา

Session 6

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating):

รับจำนวนจำกัด

ขอกำหนด การออกแบบ ติดตัง้ ควบคุมและบำรุงรักษา

วันที่ 25 – 27 มกราคม 2564 ณ หองกมลทิพย โรงแรม เดอะ สุโกศล 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

ป

e-Mail :

.

เลขทส่ีมาชกิสภาวศิวกร

PES Member No.

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

อายุ

ตำาแหนง

แฟกซ

อายุ

ป

e-Mail :

.

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
(อัตรานี้รวมอาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมานาสามารถลงรายจายได 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/solar

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

