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   กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
สถานีชาร์จไฟฟ้า 

3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้อง 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
 การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งานแก่
ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดต้ัง ตลอดจนวิศวกร
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

2. เปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้า
สัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการดำาเนินการและ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี      
ยานยนต์ไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็น “ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์” รายใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และเป็นอันดับท่ี 12 ของโลก ดังน้ัน แนวโน้มการเติบโตของ “ยานยนต์ไฟฟ้า” (EVs) ในตลาดยานยนต์โลก 
จึงมีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจของไทยโดยตรง ขณะน้ีตลาดรถยนต์ท่ัวโลกกำาลังก้าวสู่การเปล่ียนแปลงสู่การใช้
รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ หากมองในภาพรวม พบว่า “รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและ     
รถบัสโดยสารไฟฟ้า” คาดว่าจะได้รับความนิยมมากท่ีสุดในหลายประเทศ ขณะท่ีรายงานของบลูมเบิร์กฉบับล่าสุด
ระบุว่า ผู้ใช้รถรายใหม่ท่ีคาดว่าจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้ามีมากถึง 57% ของยอดขายรถยนต์ท้ังหมด ภายในปี 2040 
เน่ืองด้วยปัจจัยสำาคัญจากราคาต้นทุนของแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมงท่ีลดลงถึง 85% จากการ
ประหยัดต้นทุนการผลิตต่อขนาด (Economy of scale) รวมถึงความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  นโยบาย
ภาครัฐของไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเพ่ิมจำานวนสถานีชาร์จไฟฟ้าให้มาก
ข้ึน เพราะการเติบโตของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากำาลังขยายตัวอย่างรวดเร็วท่ัวโลก ซ่ึงไทยมีศักยภาพในการเป็น
ผู้นำาด้านรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้ สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าท่ีน่าจะได้รับความนิยมและคุ้มค่าในตลาดไทย ได้แก่ 
รถมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซ่ีหรือรถให้เช่า และรถบัสโดยสารไฟฟ้า เป็นต้น  

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power 
& Energy Society - Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association 
of Thailand - EVAT) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเร่ือง ยานยนต์ไฟฟ้า: 
เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้งาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนา
ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมท่ีช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย ลดการนำาเข้าน้ำามันดิบจากต่างประเทศ 
และลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อม โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สวทช. 
สถาบันยานยนต์ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง 

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ ยานยนต์ ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน 

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
 โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 และคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 
 อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand  Chapter 

 Session 1: นโยบาย การส่งเสริม และอนาคตของยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทย
08.45 - 09.30 น. นโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
09.30 - 10.15 น.  อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
     อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น.  นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve” 
                      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 Session 2:  เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าทั่วไป
11.15 - 12.00 น. เทคโนโลยีและระบบส่งกำาลัง สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • คำาจำากัดความและพารามิเตอร์ สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV)
 • ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)
 • ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV)
 • ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สุวรรณงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบการอัดประจุไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ 
 ระบบการชาร์จแบบ AC และ DC สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.00 - 15.00 น.  ระบบไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 โดย ดร.สมภพ ผลไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น. ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์ สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ สุวรรณงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
 Session 3: ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อและติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำาหรับยานยนต์ ไฟฟ้า
08.30 - 09.30 น. การส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และมาตรการทางภาษี
 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.00 น. ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อและติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 • มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและตำาแหน่งการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 
 • มาตรฐานการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า สำาหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 โดย คุณวรพจน์ กระทอง วิศวกรไฟฟ้า 8 งานมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
11.00 - 12.00 น.  ข้อกำาหนดการเชื่อมต่อและติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 • มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและตำาแหน่งการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 
 • มาตรฐานการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า สำาหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 โดย คุณอนุวัตร อภิวัฒนานนท์ หัวหน้าแผนกมาตรฐานการก่อสร้าง ระบบจำาหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำา กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายวิศวกรรม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 Session 4: ผลกระทบของรถยนต์ ไฟฟ้า ต่อระบบจำาหน่ายไฟฟ้า การออกแบบและการเลือกใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า
13.00 - 13.45 น.  ผลกระทบของรถยนต์ไฟฟ้า ต่อระบบจำาหน่ายไฟฟ้า
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สิริสำาราญนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.45 - 14.30 น. แนวคิดการออกแบบและการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า “ETRAN KRAF”  
 โดย คุณสรณัญช์ ชูฉัตร CEO, ETRAN (Thailand) Co., Ltd.
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น. แนวคิดการออกแบบและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้า “MINE Mobility” 
 โดย คุณธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด
  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
15.45 - 16.30 น. แนวคิดการออกแบบและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า “FOMM : First One Mile Mobility” 
 โดย คุณทิตติ ตระกูลสินทอง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
   PEA ENCOM International Co., Ltd.

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
 Session 5: แนวคิดและการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จไฟฟ้า และกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ
08.30 - 09.15 น. แนวคิดและการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานและตำาแหน่งที่เหมาะสมของสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 
 อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand  Chapter
09.15 - 10.00 น. กรณีศึกษา: ประสบการณ์และการติดตั้งใช้งาน Smarter Mobility - Electric Vehicle Charging Infrastructure 
 โดย Mr.Kumail Rashid Sales Manager, Asia Pacific-EV Charging, ABB Limited
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น. กรณีศึกษา: ประสบการณ์และการติดตั้งใช้งาน EVlink - Electric Vehicle Charging Infrastructure 
 โดย คุณภิรายุ สนทนา Offer Marketing Manager, Home and Distribution Department, Schneider Electric Limited
11.15 - 12.00 น. กรณีศึกษา: ประสบการณ์และการติดตั้งใช้งาน eHighway - Electrification of Road Freight Transport 
 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Siemens Limited
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.45 น. กรณีศึกษา: ประสบการณ์และการติดตั้งใช้งาน TOSA - Electrical Bus Charging Infrastructure 
 โดย ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Local Product Group Manager - System Integration, Business Unit Grid Integration,
  Power Grids Division, ABB Limited
13.45 - 14.30 น.  กรณีศึกษา: โครงการการติดตั้งใช้งานและให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าในประทศไทย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 โดย คุณสมศักดิ์ ปรางทอง หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า
  ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14.30 - 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น. กรณีศึกษา: โครงการการติดตั้งใช้งานและให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าในประทศไทย ของการไฟฟ้านครหลวง
 โดย คุณสุขสันต์ ติยารัชกุล วิศวกรไฟฟ้า 6 กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา จากการไฟฟ้านครหลวง
15.45 - 16.30 น. กรณีศึกษา: โครงการการติดตั้งใช้งานและให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าในประทศไทย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 โดย คุณทิตติ ตระกูลสินทอง ผู้จัดการหน่วยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า PEA ENCOM International Co., Ltd.
16.30 น. พิธีปิด 
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