


08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค  
 รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนาโดย Session Chairman - เรืออากาศตรี ดร. โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา 
 การไฟฟานครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand  Chapter
08.45 - 09.30 นโยบายและการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ 
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

09.30 - 10.00 น. นโยบายสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพของบีโอไอ
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 - 12.00 น.     ความรูพื้นฐานดานกาซชีวภาพ 
  องคประกอบ กระบวนการ ปจจัยที่มีผลตอการเกิดกาซชีวภาพ และการเปลี่ยนสารอินทรียเปนกาซชีวภาพ
  และการคํานวณศักยภาพการผลิต
  โดย ผศ. ดร.พฤกษ อักกะรังสี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ   
 โดย ผศ. ดร.พฤกษ อักกะรังสี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14.00 - 15.30 น. การเดินระบบและการรักษาเสถียรภาพของระบบกาซชีวภาพ 
  การเริ่มตนเดินระบบ การควบคุมการทํางาน การติดตามผล การรักษาเสถียรภาพ
 โดย ผศ. ดร.พฤกษ อักกะรังสี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
15.30 - 16.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
16.00 - 17.00 น. อันตรายและความปลอดภัยในระบบกาซชีวภาพ 
  สิ่งที่ควรระวัง การสูดดม/ขาดอากาศ การปฐมพยาบาล การปองกัน มาตรฐาน กฎหมาย รวมทั้งกรณีศึกษา 
  และความปลอดภัยในงานกอสรางและติดตั้งอุปกรณ
  โดย คุณทนงค ฉายาวัฒนะ สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปนไปอยางตอเน่ือง 
ทําใหความตองการใชพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แตแหลงพลังงานกลับ
มปีรมิาณทีจํ่ากดั ไมเพยีงพอกบัความตองการใชงาน  สงผลใหราคาคาไฟฟา 
นํามัน เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพื่อใหการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ชวีมวลและชวีภาพเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ ผูลงทนุ ผูใหบรกิารออกแบบ
และติดตั้ง และผูที่เกี่ยวของควรมีความรู ความเขาใจในการออกแบบ 
กอสราง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบํารุงรักษา ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟา และขอกําหนดของการไฟฟาสวนภูมิภาคและ
การไฟฟานครหลวง โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

 สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE 
Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand 
Chapter และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ 
“ระบบผลติไฟฟาพลงังานชวีมวลและชวีภาพ: การออกแบบ ตดิตัง้ ควบคมุ
และบาํรงุรักษา” ซึง่จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการพฒันาพลงังานทดแทน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน โดยการสนับสนุน
วิชาการจาก พพ., สกพ., BOI, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผูออกแบบและผูผลิต
อุปกรณดานเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและชีวภาพ, บริษัทผูประกอบการ และ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมีประสบการณในงานภาคปฏิบัติ
โดยตรง

หลักการและเหตุผล

วันจันทร�ที่ 20 สิงหาคม 2561

Session 1

Session 2

วัตถุประสงค�
1. สรางความรู ความเขาใจพื้นฐานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ชีวมวลและชีวภาพ แกผูสนใจลงทุน ผูใหบริการออกแบบและ
ติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ

2. ไดรับความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมิน ทดสอบ บํารุงรักษา 
ปญหาอุปสรรคในการเชื่อมตอกับระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค
และการไฟฟานครหลวง และเทคนิคการแกไขปญหาจากกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

3. เปดโอกาสใหปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขาสัมมนา
ทุกคนและรับทราบแนวทางในการดําเนินการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ชีวมวลและชีวภาพ

กลุ�มเป�าหมาย
1. วิศวกรและเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล
และชีวภาพ

2. ผูใหบริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ชีวมวลและชีวภาพ

3. ผูสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวลและ
ชีวภาพ

4. บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ



วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 10.00 น. การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพและการนําไปใชประโยชนในการผลิตไฟฟา 
  คุณสมบัติกาซชีวภาพสําหรับผลิตไฟฟา ระบบการปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพและการนําไปใชประโยชน
  ในการผลิตไฟฟา การลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟลและความชื้น ชนิดของชุดผลิตพลังงานไฟฟา การเลือกขนาดชุดผลิต
  พลังงานไฟฟา
 โดย คุณอุเทน กันทา นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 11.30  น.   เทคโนโลยี อุปกรณ และการบํารุงรักษา ระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ   
                            โดย ผูเชี่ยวชาญจาก สมาคมกาซชีวภาพ 
11.30 - 12.15 น.  กรณีศึกษา: โรงไฟฟาพลังงานกาซชีวภาพที่ประสบผลสําเร็จ 
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก สมาคมกาซชีวภาพ
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.00 น.  ขอกําหนดและนโยบายการรับซื้อและใบอนุญาตที่เกี่ยวของ สกพ.  
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก สํานักคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.)
14.00 - 15.00 น. แนวทางการพิจารณารับเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
 โดย คุณศุภกร แสงศรีธร รองผูอํานวยการกองสงเสริมพลังงานทดแทนและผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก การไฟฟาสวนภูมิภาค
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.30  น.    แนวทางการพิจารณารับเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาและขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย
 ของการไฟฟานครหลวง
 โดย คุณศิริวรรณ วรเดช ผูชวยผูอํานวยการกองอัตราคาไฟฟาและพยากรณพลังงานไฟฟา ฝายเศรษฐกิจไฟฟา การไฟฟานครหลวง

                                     

วันพ�ธที่ 22 สิงหาคม 2561
 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. สถานการณปจจุบันของการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.00 - 12.00 น. ความรูพื้นฐานดานชีวมวล และทฤษฎีการเผาไหม 
  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ที่สําคัญของชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟา
 โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จํากัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. การผลิตไฟฟาโดยใชชีวมวลเปนเชื้อเพลิง 
  เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากชีวมวล การเผาไหม (Combustion)  แกสซิฟเคชั่น (Gasifi cation) 
  และ/หรือ ไพโรไลซิส (Pyrolysis)
 โดย คุณเกียรติศักดิ์ กอบกาญจนากร กรรมการผูจัดการ บริษัท กรีน เอ็นเนอรยี่ เน็ทเวอรค จํากัด
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 16.00 น. เทคโนโลยี อุปกรณ และการบํารุงรักษา ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล   
 โดย คุณนิทัศน ใจซื่อ Deputy Managing Director - บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
16.00 - 16.45 น. กรณีศึกษา: โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลที่ประสบผลสําเร็จ 
  โดย คุณนิทัศน ใจซื่อ Deputy Managing Director - บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
16.45 น. จบการสัมมนา 

Session 3

Session 4

Session 5

Session 6






