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หมายเหตุ : วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

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) ไดภายในทองถิน่ นัน้ โดยจะเชือ่ มโยง
กับโครงขายไฟฟาหลักของการไฟฟา หรือเปนระบบไฟฟา
อิสระก็ได ไมโครกริดจึงบรรลุเปาหมายจำเพาะของทองถิน่
เชน ความเชื่อถือได การลดการปลอยกาซ CO2 การใช
แหลงพลังงานใหอยางหลากหลาย การลดคาใชจาย และ
การมีไฟฟาใชอยางตอเนือ่ งแมวา ในขณะนัน้ ทองถิน่ กำลัง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ตาม
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy
Society-Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึง
การประยุกตใชและบูรณาการเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟา
จากแหลงพลังงานกระจายตัวและไมโครกริดเขากันอยาง
เปนระบบ จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรือ่ ง “การบูรณาการ
ระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด:
มาตรฐาน การวางแผน ออกแบบ ระบบปฏิบตั กิ าร ควบคุม
และบริหารจัดการ (Integration of Power Generation
from Distributed Energy Resources in Microgrid:
Standards, Planning, Design, Control, Operation
and Management System)” โดยการสนับสนุนวิชาการ
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าค มหาวิ ท ยาลั ย ผู  ผ ลิ ต อุ ป กรณ
ผูป ระกอบการ และนักวิจยั ซึง่ เปนผูม คี วามรูแ ละประสบการณ
ในการพัฒนาระบบ DERs และไมโครกริดมาเปนอยางดี

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี
ระบบผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานกระจายตัวและไมโครกริด
ตลอดทัง้ หวงโซคณ
ุ คาของระบบดังกลาว เพือ่ สามารถใชเปน
แนวทางสำหรับศึกษา วางแผน ละลงทุนพัฒนาโครงการ
ไมโครกริดไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสงู สุด

กลุมเปาหมาย

1. ผูบ ริหาร วิศวกรและเจาหนาทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในกิจการ
ไฟฟาและพลังงาน
2. ผูบริหารและเจาหนาที่ภาครัฐที่กำหนดนโยบาย
กิจการไฟฟาและพลังงาน
3. ผูผลิตและผูใหบริการเทคโนโลยี DERs, ไมโครกริด
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
4. ทีป่ รึกษา ผูป ระกอบการ และนักลงทุนในกิจการไฟฟา
และพลังงาน และผูที่สนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา
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โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล
การไฟฟาสวนภูมิภาค รองประธานกรรมการ
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