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หลักการและเหตุผล
ดวยความตองการไฟฟาที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น และ

เทคโนโลยีของระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัว
(Distributed Energy Resources: DERs) มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เปนผลใหแนวคิดของการผลิตไฟฟาแบบ
กระจายตัว (Distributed Generation: DG) และไมโครกริด
(Microgrid) กำลังไดรับความสนใจพุงขึ้นสูแถวหนาอยาง
รวดเร็ว ไมโครกริดคือ โครงขายไฟฟาขนาดเล็กสมัยใหม
ที่มีโหลดและการผลิตไฟฟาตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถบริหารงานปฏิบัติการของ DERs 
เชน ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย กังหันลม รถยนต
ไฟฟา ระบบสะสมพลังงาน และการตอบสนองความตองการ
(Demand Response) ไดภายในทองถ่ินน้ัน โดยจะเช่ือมโยง
กับโครงขายไฟฟาหลักของการไฟฟา หรือเปนระบบไฟฟา
อิสระก็ได ไมโครกริดจึงบรรลุเปาหมายจำเพาะของทองถ่ิน 
เชน ความเชื่อถือได การลดการปลอยกาซ CO

2
 การใช

แหลงพลังงานใหอยางหลากหลาย การลดคาใชจาย และ
การมีไฟฟาใชอยางตอเน่ืองแมวาในขณะน้ันทองถ่ินกำลัง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตาม

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy 
Society-Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึง
การประยุกตใชและบูรณาการเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟา
จากแหลงพลังงานกระจายตัวและไมโครกริดเขากันอยาง
เปนระบบ จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “การบูรณาการ
ระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด: 
มาตรฐาน การวางแผน ออกแบบ ระบบปฏิบัติการ ควบคุม 
และบริหารจัดการ (Integration of Power Generation 
from Distributed Energy Resources in Microgrid: 
Standards, Planning, Design, Control, Operation 
and Management System)” โดยการสนับสนุนวิชาการ
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผู ผลิตอุปกรณ 
ผูประกอบการ และนักวิจัย ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณ
ในการพัฒนาระบบ DERs และไมโครกริดมาเปนอยางดี

วัตถุประสงค
เพื ่อใหผู เขารวมสัมมนาไดรับความรู  ความเขาใจ 

เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี
ระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัวและไมโครกริด
ตลอดท้ังหวงโซคุณคาของระบบดังกลาว เพ่ือสามารถใชเปน
แนวทางสำหรับศึกษา วางแผน ละลงทุนพัฒนาโครงการ
ไมโครกริดไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  
     

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศวกรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในกิจการ

ไฟฟาและพลังงาน 
2. ผูบริหารและเจาหนาที่ภาครัฐที่กำหนดนโยบาย

กิจการไฟฟาและพลังงาน 
3. ผูผลิตและผูใหบริการเทคโนโลยี DERs, ไมโครกริด

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
4. ท่ีปรึกษา ผูประกอบการ และนักลงทุนในกิจการไฟฟา

และพลังงาน และผูที่สนใจทั่วไป

กำ หนดการสัมมนา

วันที่ 12 กันยายน 2561

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 

ดำเนินการสัมมนา โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ

  ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง

  และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand 

  Chapter

Session 1  เทคโนโลยี การวางแผน ออกแบบ และพัฒนาแหลงพลังงาน

         กระจายตัวและไมโครกริด   

08.45 - 10.15 น. การวิเคราะห วางแผน และพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงาน

  กระจายตัว (DERs) และไมโครกริด เชิงบูรณาการ: นิยาม บทบาท

  หนาที่ สถาปตยกรรม และประโยชนที่ไดรับ

  โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการ

  ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร

  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.30 - 12.00 น. คุณลักษณะองคประกอบของเทคโนโลยีในไมโครกริด: แหลงพลังงาน

  กระจายตัว (DERs) ระบบสะสม พลังงาน ระบบควบคุม

  และโครงขายระบบจำหนายไฟฟา

  โดย รศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

Session 2  มาตรฐานและขอกำหนดทางเทคนิคสำหรับไมโครกริด  

13.00 - 14.00 น. มาตรฐาน IEC 62898-1: Guidelines for General Planning  

  and Design of Microgrids 

  มาตรฐาน IEC 62898-2: Technical Requirements for Operation 

  and Control of Microgrids

  โดย ดร.ชาญณรงค บาลมงคล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14.00 - 15.00 น. มาตรฐาน IEEE 1547: IEEE Standard for Interconnecting

  Distributed Resources to Electric Power Systems 

  มาตรฐาน IEEE 2030: IEEE Standard for Interoperability

  Reference Model and Knowledge Base for Developing Microgrids

  โดย ผศ. ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.15 - 16.45 น.  การออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัว (DERs)

  สำหรับไมโครกริดโดยโปรแกรม HOMER

  โดย ดร.จักรเพชร มัทราช รองผูอำนวยการกองแผนงาน

  ระบบไฟฟาอัจฉริยะ ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค 

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย



Session 4  ไมโครกริดสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 

08.45 - 10.15 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับบริษัท

  ประกอบกิจการธุรกิจ และกรณีศึกษา

  โดย คุณพงษศีล ทรัพยอนันต 

  Solution Architect - Advanced Solution 

  & Smart Grid, Schneider Electric (Thailand)

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 - 12.00 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับบริษัทประกอบกิจการ

  อุตสาหกรรม และกรณีศึกษา

  โดย คุณอำนาจ แทนประเสริฐกุล Head of Grid 

  Automation, Power Grid Division, ABB Limited

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

Session 5  ไมโครกริดสำหรับการไฟฟา 

13.00 - 14.15 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับการไฟฟาฝายผลิต

  แหงประเทศไทย 

  โดย คุณธวัชชัย สำราญวานิช     

  ผูชวยผูอำนวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

14.15 - 15.15 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับการไฟฟานครหลวง 

  โดย คุณนพพร บุญเพียร วิศวกรไฟฟา 9 

  กองพัฒนาระบบไฟฟา ฝายวิจัยและพัฒนา 

  การไฟฟานครหลวง 

15.15 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.30 - 16.-30 น. การพัฒนาไมโครกริดสำหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

  โดย ดร.จักรเพชร มัทราช รองผูอำนวยการ

  กองแผนงานระบบไฟฟาอัจฉริยะ 

  ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค

16.30 น.  ปดการสัมมนา

วันที่ 14 กันยายน 2561วันที่ 13 กันยายน 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561

Session 3  ระบบปฏิบัติการ ควบคุม และปองกันไมโครกริด  

08.45 - 10.30 น. การสรางโมเดล การจำลอง และการออกแบบ

  ตัวควบคุมไมโครกริด (Microgrid Controller)

  โดย ผศ. ดร.คมสันต หงษสมบัติ   

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45 -12.30 น. ระบบควบคุมและปฏิบัติการ 

  (Control and Operation System) 

  สำหรับไมโครกริด: Hardware and Software  

  โดย รศ. ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น.  ระบบบริหารจัดการพลังงาน 

  (Energy Management System) สำหรับไมโครกริด:

  Forecast, Optimization, Data Analysis  

  โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider - NR

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.15 - 16.45 น.  ระบบปองกันไมโครกริด (Microgrid Protection)

  โดย ผศ. ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล 

  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

  พระจอมเกลาพระนครเหนือ



การบูรณาการระบบผลิตไฟฟาจากแหลง
พลังงานกระจายตัวในไมโครกริด:
มาตรฐาน การวางแผน ออกแบบ ระบบปฏิบัติการ ควบคุม และบริหารจัดการ
วันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

รับจำนวน
จำกัด


