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หลักการและเหตุผล
พลั ง งานจั ด เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ สำ � คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ โดยนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการ
พัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ เป็นพลังงาน
สะอาดที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันหมด ดังนั้น เพื่อให้การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ� เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องควร
มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบำ�รุง
รักษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า และข้อกำ�หนดของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและการไฟฟ้านครหลวง โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) และ IEEE Power & Energy Society-Thailand Chapter ได้เล็งเห็น
ถึงความสำ�คัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ� (Floating):
ข้อกำ�หนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำ�รุงรักษา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สกพ., บีโอไอ, กฟผ., กฟภ.,
กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิต, บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้�ำ แก่ผสู้ นใจลงทุน ผูใ้ ห้บริการ
ออกแบบและติดตัง้ ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวข้อง
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ทดสอบ บำ�รุง
รักษา ปัญหาอุปสรรค และเทคนิคการแก้ไขปัญหาจากกรณี
ศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้า
สัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการดำ�เนินการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
และลอยน้ำ�

กลุ่มเป้าหมาย
1. วิศวกรและเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้อง
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
08.00 - 11.00 น.		 เชิญร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ
IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference and
		 Exposition Asia 2019
		 ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น ฮอลล์ 3 (BH3)
12.00 - 13.00 น.		
		
13.00 - 13.15 น.		
		
		
ดำ�เนินการสัมมนา 		
		
13.15 - 14.00 น.		
		
14.00 - 14.30 น.		

Session 1

ลงทะเบียนสัมมนา
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ� (Floating)
พิธีเปิด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำ�รุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และคณะทำ�งาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำ�นวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ข้อกำ�หนดและหลักเกณฑ์ในการรับซือ้ พลังงานไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้�ำ
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 17.00 น. 		 ความรู้พื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
		
• พลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น
		
• สมรรถนะของอุปกรณ์และเทคนิคการเลือกอุปกรณ์และมาตรฐาน
		
• การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
		 โดย ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อ�ำ นวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก
		 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Session 2

07.30 - 08.30 น. 		
08.30 - 09.30 น. 		
		
09.30 - 10.00 น.		
10.00 - 11.30 น. 		
		
		
11.30 - 12.00 น.		
		
12.00 - 13.00 น.		

Session 3

13.00 - 14.30 น.		
		
		
		
		
14.30 - 15.00 น.		
15.00 - 16.00 น.
		
		
16.00 - 17.00 น.		
		

Session 4

07.30 - 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.		

Session 5

13.00 - 14.00 น.		
		
14.00 - 15.00 น.		
		
15.00 - 15.30 น.		
15.30 - 17.00 น.
		
		
		
17.00 น.		

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ลงทะเบียน
ทฤษฎีและแนวทางการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รศ.ดร.สมพร สิริสำ�ราญนุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พักรับประทานอาหารว่าง
ระเบียบ มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
โดย คุณชาญณรงค์ สอนดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 13 ประจำ�สำ�นักรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นโยบายการสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีโอไอ (BOI)
โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ข้อเสนอแนะในการติดตั้งแบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�
• การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ
• ระบบป้องกันทางไฟฟ้า แรงดันเกินและระบบการต่อลงดิน
• การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ Senior Vice President-Operation Management - Gunkul Engineering PCL.
พักรับประทานอาหารว่าง
การออกแบบและประสบการณ์การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ�
กรณีศึกษา : โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ�ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดย คุณฉัตรชัย มาวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้�ำ และพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรณีศึกษา : การติดตั้งและทดสอบ ปัญหา อุปสรรค และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ Senior Vice President-Operation Management - Gunkul Engineering PCL.

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
ลงทะเบียน
ระบบบริหารจัดการพลังงานสำ�หรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ�		
โดย คุณณัฐนันท์ ดิลกสัมพันธ์ Electrification Products Division, ABB LIMITED
พักรับประทานอาหารว่าง
ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
• ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
• อุปกรณ์ฐานรองรับเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาประเภทต่างๆ
โดย คุณกิตติ ตัง้ จิตทวีชยั Engineering Director บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ข้อเสนอแนะในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ� และกรณีศึกษา
• ความแข็งแรงของแท่นลอยน้ำ�
• อุปกรณ์ฐานรองรับเซลล์แสงอาทิตย์บนแท่นลอยน้ำ�ประเภทต่างๆ
โดย คุณธรรมนูญ ศรีมารดากุล Energy Business Manager บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กรณีศึกษา Smart Home Smart Building : Solar Rooftop with Energy Storage and Electric Vehicle
โดย คุณณัฐนันท์ ดิลกสัมพันธ์ Electrification Products Division, ABB LIMITED
กรณีศึกษา : การลงทุนและพัฒนาโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเชิงธุรกิจ
โดย คุณพงษ์ภทั ร พุกะนัดด์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารว่าง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่และการรับซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer
ของ Prosumer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำ�นวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
จบการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงว�ชาการ

ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

รับจำนวนจำกัด

บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating)

วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น ณ ไบเทค บางนา

***มสีทิธร์ิบัหนวยพฒ
ั นาความรู (PDU) ตามทส่ีภาวศิวกรใหการรบัรอง จานวน
ำ 16 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

l สมาชิก IEEE ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
l หนวยงานราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
l บรษิัท โรงงาน และบคุคลทว่ัไป ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท
(อตัรานร้ีวมคาเอกสาร อาหารกลางวนั Coffee Break และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจายได 3%)
สำหรับนิติบุคคลคาสมัมนาสามารถลงรายจายได 200%

การชำระเง�น

ั ชอีอมทรพัย ชอ่ืบญ
ั ชี “บรษิทั เทคโนโลยี มเีดยี จำกดั”
l โอนเงนิเขาบญ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขท่ี 162-0-74737-6
ธนาคารกสกิรไทย สาขาบางยข่ีนั เลขท่ี 047-2-56333-5
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