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กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
   แสงอาทิตย์

3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
   และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
   แสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา แก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการ
   ออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
   เกี่ยวข้อง

2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ บำารุง
   รักษา ปัญหาอุปสรรค และเทคนิคการแก้ไขปัญหาจากกรณี
   ศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้า
   สมัมนาทกุคนและรบัทราบแนวทางในการดำาเนนิการผลิตไฟฟ้า
   จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา

หลักการและเหตุผล 
พลังงานจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐใน              
การพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็น
พลังงานสะอาดที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมด ดังนั้นเพ่ือ
ให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องควร
มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบำารุง
รักษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และข้อกำาหนดของการ
ไฟฟา้สว่นภมิูภาคและการไฟฟา้นครหลวง โดยปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

สมาคมวศิวกรไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสแ์ห่งประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) ร่วมกับ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter และ
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร              
ไดเ้ล็งเหน็ถงึความสำาคัญจงึไดจั้ดใหม้กีารสมัมนาเชิงวชิาการ “ระบบผลติไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำา (Floating): 
ข้อกำาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอยา่งย่ังยนื โดยการสนบัสนนุวชิาการจาก พพ., บีโอไอ, กฟผ., กฟภ., 
กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิต, บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา  
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด 
  โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  และคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter 
  ดำาเนนิการสัมมนา โดย Session Chairman กรรมการบรหิาร IEEE Power & Energy Society - Thailand  Chapter
08.45 - 09.30 น.  นโยบายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

 Session 1
10.00 - 12.00 น.  ความรู้พื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  • พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
  • สมรรถนะของอุปกรณ์และเทคนิคการเลือกอุปกรณ์และมาตรฐาน
  • การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  โดย ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีระบบเซลล์แสงอาทิตย์
  และมาตรฐานการทดสอบ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2
13.00 - 14.30 น.  ระเบียบ มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.  ข้อเสนอแนะในการติดตั้งแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา
  • การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ
  • ระบบป้องกันทางไฟฟ้า แรงดันเกินและระบบการต่อลงดิน
  • การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
  โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ Senior Vice President-Operation Management, Gunkul Engineering 
  PCL.

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
และลอยน้ำา (Floating): ข้อกำาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 Session 3 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 09.15 น.  ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
  • ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
  • อุปกรณ์ฐานรองรับเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาประเภทต่างๆ 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Solution Provider
09.15 - 10.00 น.  ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
  • ความแข็งแรงของแท่นลอยน้ำา
  • อุปกรณ์ฐานรองรับเซลล์แสงอาทิตย์บนแท่นลอยน้ำาประเภทต่างๆ 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.30 น.   ทฤษฎีและแนวทางการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  โดย รศ.ดร.สมพร สิริสำาราญนุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.30 - 12.00 น.  นโยบายการสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีโอไอ (BOI)
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 4  
13.00 - 14.00 น.  การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
  • กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาของ SCG Chemical
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
14.00 - 15.00 น.  การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำา
  • กรณีศึกษา: โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  โดย คุณฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและพลังงานหมุนเวียน 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.   กรณีศึกษา : โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา GRoof 
  โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ Senior Vice President-Operation Management, Gunkul Engineering PCL.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 Session 5
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน  
08.30 - 09.30 น.  ระบบบริหารจัดการพลังงานสำาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำา  
  โดย ผู้เชี่ยวชาญ Solution Provider
09.30 - 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น.   กรณีศึกษา : การติดตั้งและทดสอบ ปัญหา อุปสรรค และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Italthai Engineering Co., Ltd.
11.00 - 12.00 น.  กรณีศึกษา: Solar PV Rooftop System with Smart Home 
  โดย ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 6
13.00 - 14.00 น.  กรณีศึกษา Smart Home Smart Building : Solar Rooftop with Energy Storage and Electric Vehicle
  โดย ผู้เชี่ยวชาญ Solution Provider
14.00 - 15.00 น.   กรณีศึกษา : การลงทุนและพัฒนาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเชิงธุรกิจ
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่และการรับซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer
  ของ Prosumer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.30 น.  จบการสัมมนา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating) : 
ขอกำหนด การออกแบบ ติดต้ัง ควบคุมและบำรุงรักษา  
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หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต
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 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  
)%3 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(

%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาสำหรับนิติบุคคล

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

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

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

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท


