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   ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน 
   ผูประสานงานโครงการ

   ท่ีปรึกษาโครงการ ผูรับจางออกแบบ กอสราง 
   และติดตั้งโครงสรางพื้นฐานเขตระเบียง
   เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ  

Session 1 â¤Ã§¡ÒÃà¢µÃÐàºÕÂ§àÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉáÅÐàÁ×Í§ÍÑ¨©ÃÔÂÐ

Session 2 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹ ICT

08.00 - 08.30 น.      ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.      พิธีเปด

                            โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟาสวน

                          ภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society – 

                           Thailand Chapter

ดำเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ

                            บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

08.45 – 10.15 น.      การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองสูเมืองอัจฉริยะ: องคประกอบ การออกแบบ

                            โครงราง และบูรณาการเทคโนโลยี โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร 

                            IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

10.15 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 11.15 น.     การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีเขตพัฒนาพิเศษภาค

                            ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  โดย ผูเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน

                            คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

11.15 – 12.00 น.     เครือขายระบบสื่อสาร (Communication Network) สำหรับรองรับระเบียง

                         เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะ โดย ผูเชี่ยวชาญ จาก 

                         บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.     The Internet of Thing (IoT) สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Smart Sensor and Devices, 

                            Edge Computing, Cloud, Functions and Applications โดย คุณสฤช สมุทรกลิน 

                            ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ดีพ เทค เทคโนโลยี จำกัด 

14.00 – 15.30 น.     การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Machine 

                            Learning, Artificial Intelligence (AI), Functions and Applications 

                            โดย รศ. ดร.สรณะ นุชอนงค  สำนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

15.30 – 15.45 น.     พักรับประทานอาหารวาง

15.45 – 16.45 น.     หุนยนต (Robotics)  สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Technologies, Functions and 

                            Applications โดย ดร.พิชัยรัตน จิรานันตรัตน ผูอำนวนการโครงการ Robotics AI

                            and Intelligentn Solution บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ปจจุบันนี้เมืองอัจฉริยะเปนคำที่ถูกผูคนเรียก
ติดปากมากขึ้นเรื่อยๆ ไปพรอมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีพลิกโฉมขึ้นมาใชงาน เมืองอัจฉริยะ
สามารถนิยามได หลายแบบขึ้นอยูกับระดับ
การพัฒนาของแหลงทรัพยากร และความ
ปารถนาของผูอยู อาศัยในเมืองนั้น แตหาก
พิจารณาตามโครงสรางพื ้นฐานที่พึงมีแลว
เมืองอัจฉริยะมักพัฒนาโดยใชขอมูลและ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการเข าถ ึ งอย าง
เทาเทียมกัน การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และคุณภาพ
ชีวิตของผูอยู อาศัย นักทองเที่ยว หรือแขก
ผูมาเยี่ยมเยือนเมืองนั้นๆ เมืองอัจฉริยะจึง
พัฒนาขึ้นมาใหมในบางพื้นที่ของเมืองหรือ
ทั ้งเมืองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่อสารเพื่อเสริมสมรรถนะและคุณภาพ
การบริการของเมือง เชน พลังงาน ไฟฟา 
การขนสง และอื ่นๆ ทั ้งนี ้ใหสอดคลองกับ 
“ความยั ่งยืน (Sustainability)” ทั ้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
ประเทศไทยอยูระหวางดำเนินโครงการพัฒนา
ระเบ ียงเศรษฐก ิจพ ิ เศษภาคตะว ันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) 
ซ่ึงเปนยุทธศาสตรสำคัญภายใต Thailand 4.0 
ซึ่งเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
อัจฉริยะเปนไปในลักษณะเดียวกัน สมาคม
สถาบันว ิศวกรไฟฟาและอิเล ็กทรอนิกส 
แหงประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 
และ IEEE Power & Energy Society - 
Thailand Chapter ได เล ็งเห ็นถึงความ
สำคัญถึงศาสตรและศิลปรวมถึงเทคโนโลยี
ที่นำมาพัฒนาเมืองแหงอนาคตนี้ จึงจัดการ
สัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดวยเทคโนโลยีพลิกโฉมสำหรับเขต
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ: 
เทคโนโลยี การออกแบบ และปฏิบัต ิการ 
( D e v e l o p m e n t  o f  D i s r u p t i v e
Technolog ies  In f ras t ructure  fo r  
Economic Corridor and Smart City: 
Technologies, Design and Operation)” 
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ปตท. มหาวิทยาลัย 
นักวิจัย ผูประกอบการ ซึ่งเปนผูมีความรูและ
ประสบการณทางดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดังกลาว

เพื่อใหผู เขารวมสัมมนาไดรับความรู ความ
เขาใจ เกี ่ยวกับแนวคิดในการวางแผนและ
ออกแบบเมืองอัจฉร ิยะที ่ม ีการเช ื ่อมตอ
ทกุสรรพส่ิงเขาดวยกันดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
แลวนำขอมูลเปนจำนวนมากที ่เกิดขึ ้นมา
วิเคราะห เพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ โครงสรางพ้ืนฐาน สภาพแวดลอม และ
คุณภาพชีวิต ใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย
ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแหงอนาคต 

   ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครอง 
   นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน 
   อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป  

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค

กำหนดการสัมมนา วันที่ 21 สิงหาคม 2562

กลุมเปาหมาย



08.45 – 10.00 น.     ระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสาน (Hybrid) สำหรับระเบียง

                           เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ: Cogeneration, Renewable 

                           and Energy Storage Systems 

                           โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ

                           โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ

                                บริหาร  IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.15 – 11.30 น.     ระบบควบคุมและจายไฟฟาอัตโนมัติดวยสถานีไฟฟายอย

                           อัตโนมัติ (Substation Automation) มาตรฐาน IEC 61850 

                           และการประยุกตใช PLC พรอมสาธิตการทำงานของอุปกรณ

                           ควบคุม โดย คุณพิชิต จินตโกศลวิทย หัวหนาแผนกระบบ

                           ปองกันและควบคุมอัตโนมัติ 5 ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา 

                           การไฟฟานครหลวง

11.30 – 12.30 น.     แหลงจายไฟฟา ระบบควบคุมและปองกันการจายไฟฟาสำหรับ

                           เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดวย SCADA/DMS 

                           ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย คุณไชยยันต พิเชฐจินดากุล  

                           รองผูอำนวยการกองปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟา

                           สวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 

12.30 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.     อาคารอัจฉริยะ (Smart Building and Smart Home) 

                         สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Technologies, Functions and 

                           Applications โดย คุณณัฎฐพัชร ชลภัทรธนัทสิริ Digital Energy

                             Business Director, Schneider Electric Thailand

14.30 – 15.15 น.     แหลงจายไฟฟาสำหรับขนสงทางน้ำ (Shore to Ship) สำหรับ

                             ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ: Technologies, 

                             Functions and Applications โดย ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ 

                             Local Produce Group Manager, Power Grid Division,

                             ABB Limited

15.15 – 15.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง

15.30 –16.30 น.      e-Bus, EV and EV Charging Station สำหรับระเบียง

                        เศรษฐกิจพิเศษ และเมืองอัจฉริยะ: Technologies, 

                        Functions and Applications 

                        โดย ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Local Produce Group 

                        Manager, Power Grid Division, ABB Limited

Session 3

08:45 – 10:00 น.     ระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะ (Smart Street Lighting) 

                         สำหรับเมืองอัจฉริยะ: Technologies, Functions and 

                         Applications โดย รศ. ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต ภาควิชา 

                            วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.00 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.      การพัฒนาบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) 

                          สำหรับการซื้อขายไฟฟาแบบ Peer-to-Peer และการซื้อขาย

                          ไฟฟาสำหรับ EV Charging Station 

                          โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักด์ิ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการ

                          ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร

                          IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 13:45 น.      การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะบริเวณ

                         สถานีกลางบางซื่อ ศูนยคมนาคมพหลโยธิน 

                         โดย คุณดรุณพร กมลภุส  ผูจัดการฝายโครงการอิเล็คทริคซิตี ้

                         แวลูเชน บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

13.45 – 14.45 น.     Smart Factory: การผลิตถังหมอแปลงคุณภาพสูงดวยหุนยนต 

                            “Evoman”  โดย คุณประจักษ กิตติรัตนวิวัฒน 

                            รองกรรมการผูจัดการ (วิศวกรรมและการผลิต)

                            บริษัท เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จำกัด

14.45 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง

15.15 – 16.30 น.      การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะบริเวณ

                            ศูนยการคาสยาม และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                            โดย รศ. ดร.นพนันท ตาปนานนท ภาควิชาการวางแผนภาค

                            และเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16.30 น.                ปดการสัมมนา

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹ä¿¿‡ÒáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹: 
Smart Grid

Session 5 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ«×้Í¢ÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹: 
Blockchain

Session 4 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×้¹°Ò¹´ŒÒ¹¢¹Ê‹§: e-Mobility 

Session 6 ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562



ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดวยเทคโนโลยี
พลิกโฉมสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและ
เมืองอัจฉริยะ: เทคโนโลยี การออกแบบ และปฏิบัติการ  

รับจำนวน
จำกัด

ÇÑ¹·Õ ่ 21-23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562 ³ ËŒÍ§¸ÒÃÒà·¾ ÎÍÅÅ� âÃ§áÃÁà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ»ÒÃ�¤ ¡ÃØ§à·¾Ï

(Development of Disruptive Technologies Infrastructure for Economic Corridor and Smart 
City: Technologies, Design and Operation) 

อัตรานี ้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถ
หักภาษี ณ ที ่จายได 3% คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%  

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

สมาชิก IEEE
คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท 

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

คาใชจายในการลงทะเบียน การชำระเงิน

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240


