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หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

     ดวยเหตุที่ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ และแมแตความปลอดภัยของ
ประชากรข้ึนอยูกับความเช่ือถือไดของการสงจายไฟฟา โครงขายไฟฟาจึงไมเพียง
เปนโครงสรางพ้ืนฐานของการผลิตและสงไฟฟาเทาน้ัน แตเปนระบบนิเวศสำหรับ
ผูเปนเจาของสินทรัพย บริษัทผูผลิต ผูใหบริการ และเจาหนาท่ีของรัฐระดับประเทศ 
จังหวัด และทองถ่ินมารวมทำงานดวยกัน เพ่ือรักษาความเช่ือถือไดของโครงขาย
ไฟฟาใหมีระดับสูงสุด โดยการทำใหโครงขายไฟฟามีความทันสมัย

     โครงขายไฟฟาที่ทันสมัยทำไดโดยเพิ่มความอัจฉริยะและความยืดหยุนดวย
การใชเทคโนโลยีที่ล้ำยุค อุปกรณการควบคุม มีการสื่อสารและทำงานรวมกัน 
เพ่ือสงจายไฟฟาใหมีความเช่ือถือไดและประสิทธิภาพสูงกวา สามารถลดจำนวน
เหตุการณและชวงระยะเวลาไฟฟาดับลง  ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  และกูการ
จายไฟฟากลับคืนไดเร็วกวาเมื่อเกิดไฟฟาดับ ผูใชไฟฟาสามารถบริหารจัดการ
การใชพลังงานและลดคาใชจายของตนเองไดดีกวา เพราะสามารถเขาถึงขอมูล
ไดงายกวา โครงขายไฟฟาที่ทันสมัยยังทำใหการไฟฟาปรับปรุงความมั่นคง ลด
ความตองการไฟฟาสูงสุด เพ่ิมการเช่ือมโยงระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ใหไดมากขึ้น และลดคาใชจายในการปฏิบัติงานลงไปไดอีกดวย

     PEN Academy ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสำคัญของโครงขายไฟฟา
ที่ทันสมัยและโครงขายไฟฟาอัจฉริยะตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหเปนไปอยางยั ่งยืน จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื ่อง “Grid 
Modernization and Smart Grid โครงขายไฟฟาสำหรับพลังงานยุคดิจิทัล:
เทคโนโลยี การออกแบบ หลักการทำงาน ประโยชนที่ไดรับ และการใชงานจริง 
(Grid Modernization and Smart Grid: Technologies, Design, Operation,
Benefits, and Real Implementations)” โดยทีมวิทยากรเปนผูมีความรู
และประสบการณในการวิจัย พัฒนา และปฏิบัติงานจริงกับระบบโครงขาย
ไฟฟาที่ทันสมัยและโครงขายไฟฟาอัจฉริยะมายาวนาน

     เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ  เก่ียวกับการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ล้ำยุคตางๆ 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ เสถียรภาพ ความเชื่อ
ถือได และความยืดหยุนสูงข้ึน มีความสามารถรองรับการเช่ือมโยงแหลงผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนไดเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังมีการนำขอมูลปริมาณมากท่ีเกิดข้ึนมา
วิเคราะหแลวนำใชประโยชนในงานปฏิบัติการ งานบริการ และบริหารจัดการ
พลังงาน สงผลใหลดคาใชจายทางดานการใชพลังงานลงในทุกภาคสวน รวมถึงการ
สรางแนวคิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหมๆ  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ในกิจการไฟฟาและ
พลังงาน นอกจากน้ีสามารถใชโครงขายไฟฟาอัจฉริยะเปนโครงสรางพ้ืนฐานสำหรับ
อำนวยความสะดวกตอการใชรถยนตไฟฟา สรางรายไดเสริมใหเจาของรถ และ
ลดผลกระทบจากฝุน PM 2.5 อีกดวย    

กลุมเปาหมาย

กำหนดการสัมมนา

1. ผูบริหาร วิศวกร และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจไฟฟา
    และพลังงาน 
2. ผู บริหารและเจาหนาที่ภาครัฐที่กำหนดนโยบายกิจการไฟฟาและพลังงาน 
3. ผูผลิตและผูใหบริการเทคโนโลยี ระบบไฟฟา สารสนเทศและระบบสื่อสาร 
   และเทคโนโลยีพลิกโฉมที่เกี่ยวของ
4. ที่ปรึกษา ผูออกแบบ และบริษัทกอสรางและติดตั้งระบบไฟฟา
5. อาจารย ผูประกอบการ และนักลงทุนในกิจการไฟฟาและพลังงาน และผูท่ีสนใจ
   ทั่วไป

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน

08:30 – 08:45 น. พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา

                            โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการ

                             การไฟฟานครหลวง  President, PEN Academy

ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman 

                            เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา 

                            การไฟฟานครหลวง และ Secretary, PEN Academy

08.45 – 10.15 น.    การแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) ใน

                           อุตสาหกรรมไฟฟาและพลังงานกับการสราง Grid 

                           Modernization และ Smart Grid โดย 

                           เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ

                           โครงการธุรกิจพัฒนา  กิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง

                           และ Secretary, PEN Academy  

10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.    การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบส่ือสาร 

                            และนวัตกรรมสำหรับ Grid Modernization และ 

                           Smart Grid โดย ดร.สุรัตน ตันเทอดทิตย  หัวหนา

                           กองสถาปตยกรรมองคการ ฝายกลยุทธเทคโนโลยี

                           สารสนเทศ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น.    ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) 

                           สำหรับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ โดย พลอากาศโท 

                          ผศ. ดร.พาหรณ สงวนโภคัย  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

                           กองทัพอากาศ และ Vice President, 

                           PEN Academy

13.45 – 15.00 น.    โรงไฟฟายืดหยุน (Flexible Power Plant) กับความ

                            สามารถในการเดินเคร่ืองเพ่ือรองรับความผันผวนของ

                            แหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดเพ่ิมมากข้ึน

                            โดย ผศ. ดร.คมสันต หงษสมบัติ  ภาควิชา

                            วิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.00 น.    การติดตั้งอุปกรณ FACTS (Flexible AC 

                           Transmission System) ในระบบสงไฟฟาเพื่อ

                           ควบคุมการไหลของกำลังไฟฟา เพิ่มความสามารถ

                           ในการสงกำลังไฟฟาของสายสงไฟฟา  

                           และรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา โดย 

                           ผศ. ดร.คมสันต หงษสมบัติ  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

                           คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กำหนดการสัมมนา

08:45 – 10:30 น.    ระบบปองกัน ควบคุม และสื่อสารสำหรับสถานี

                           ไฟฟายอยอัตโนมัติตามมาตรฐาน IEC 61850 

                           และการพัฒนาสถานีไฟฟายอยดิจิทัล (Digital 

                           Substation)  โดย คุณพิชิต จินตโกศลวิทย 

                           หัวหนาแผนกระบบปองและควบคุมอัตโนมัติ 5

                           ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา  การไฟฟานครหลวง

10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.15 น.    การประยุกตใชระบบ PMUs (Phasor Measurement  

                           Units) เฝาตรวจการรบกวน เพื่อรักษาความมั่นคงและ

                           เสถียรภาพของระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

                           โดย ผศ. ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา  

                           ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12.15 – 13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.15 น.    ระบบบริหารจัดการระบบจำหนายไฟฟาข้ันสูงโดย

                            ระบบ SCADA/DMS: Hardware และ Software  

                            โดย คุณอมร สังขเมือง  วิศวกรไฟฟา 8  

                            งานสนับสนุนเทคโนโลยีดานไฟฟา ฝายวางแผนและ

                            บริหารสินทรัพยเทคโนโลยี  การไฟฟานครหลวง

14.15 – 15.15 น.    โครงสรางพื้นฐานสถานีอัดประจุรถยนตไฟฟาอัจฉริยะ 

                            (Smart EV Charging Station Infrastructure) 

                            ในระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ โดย เรืออากาศตรี 

                           ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการ

                            ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง  

                            และ Secretary, PEN Academy

15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง

15.30 – 17.00 น.    เคร่ืองวัดหนวยไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Meter) และ

                            โครงสรางพ้ืนฐานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาข้ันสูง 

                            (Advanced Metering Infrastructure: AMI) 

                            เกตเวยสำหรับระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

                            โดย ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

                            คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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08:45 – 10:15 น.    Demand Response: ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน

                           แสงอาทิตย แบตเตอรี่สะสมพลังงาน และเทคโนโลยี 

                           Vehicle-to-Grid (V2G) กับโอกาสในการสรางรายได

                           เสริมใหเจาของรถยนตไฟฟา โดย เรืออากาศตรี 

                          ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการ 

                           ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง  

                           และ Secretary, PEN Academy

10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.   “ระบบกักเก็บพลังงาน” จุดเปลี่ยนสูระบบโครงขาย

                           ไฟฟาอนาคต BESS: a game changer for Thai grid 

                           modernization กรณีศึกษา: ประสบการณการติดตั้ง

                           ใชงานแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม-ไอออน 1.5 MWh 

                           ขนาดใหญที่สุดในภาคอุสาหกรรมของประเทศไทย 

                           โดย คุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ 

                           พัฒนาธุรกิจและกลยุทธองคกร บริษัท โกลบอล 

                           เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.    ประสบการณการติดต้ังใชงาน Solar PV Rooftop 

                            ขนาด 62 kWp รวมกับแบตเตอร่ีชนิดลิเธียม-

                            ไอออนขนาด 30 kWh ท่ีอาคารสำนักงานการไฟฟา

                            นครหลวงเขตราษฎรบูรณะ โดย ดร.อรรถ พยอมหอม 

                            วิศวกรไฟฟา 9 กองมาตรฐานไฟฟา ฝายวางแผน

                            ระบบไฟฟา  การไฟฟานครหลวง

14.15 – 15.00 น.    PTT Smart Energy Platform  

                           โดย คุณดรุณพร กมลภุส  ผูชวยกรรมการ

                           ผูจัดการใหญพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล

                           บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกรรมการ

                           บริหาร PEN Academy

15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 16.45 น.    “Smart Metro Grid” ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

                            สำหรับเมืองมหานคร โดย คุณณัฐธนนท โชติหิรัญศักย  

                            วิศวกรไฟฟา 8  งานโครงขายอัจฉริยะ     

                            ฝายวางแผนระบบไฟฟา  การไฟฟานครหลวง

16.45 น.               ปดการสัมมนา

Session        ¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ ÃÐººÊÐÊÁ¾ÅÑ§§Ò¹ áÅÐ
                  Ã¶Â¹µ�ä¿¿‡Ò¡Ñº¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò

Session        â¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐ
                  ·Õ่¹ÓÁÒÊÙ‹¡ÒÃãªŒ§Ò¹¨ÃÔ§
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ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

ณ หองธาราเทพ ฮอลล โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจาพระยาปารค 

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา การชำระเงิน

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย 
คาลงทะเบียน ทานละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025  บาท 

Grid Modernization and Smart Grid โครงขายไฟฟา
สำหรับพลังงานยุคดิจิทัล: เทคโนโลยี การออกแบบ 
หลักการทำงาน ประโยชนที่ไดรับ และการใชงานจริง 
(Grid Modernization and Smart Grid for Energy in Digital Era: Technologies, 
Design, Operation, Benefits, and Real Implementations)

รับจำนวน

จำกัด

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี 
“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด” 

กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป

คาลงทะเบียน ทานละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095  บาท 

อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง  และสามารถ
หักภาษี ณ ที่จายได 3%   คาสัมมนาสามารถลงรายจายได  200%  

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com            

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด
(ผูไดรับการมอบหมายจากสถาบันในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน) 

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ผูเสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ)  ติดตอ คุณสาริณี  สาณะเสน โทร. 094-871-4422, แฟกซ 0-2734-1089

ลงทะเบียน Online www.pen-th.comEmail penthailand2016@gmail.com

หากผูสัมมนาตองการใหจัดอาหารพิเศษ เชน มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจงใหทราบลวงหนากอนจัดงาน
ไมนอยกวา 7 วัน  ไดที่คุณสาริณี โทร. 09-4871-4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com
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