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ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุมและประยุกตใชงานโปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันจันทร�ที่ 25 มิถุนายน 2561
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 พิธีเปด โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค  
         รองประธานกรรมการ และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา 
 การไฟฟานครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
08.45 - 09.30 นโยบายและการสงเสริมการใชงานระบบสะสมพลังงาน 
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

09.30 - 10.15 คํานิยามและพารามิเตอรของระบบสะสมพลังงาน 
 โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง, 
 กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand  Chapter 
10.15 - 10.45 พักรับประทานอาหารวาง

10.45 - 11.30 ระบบสะสมพลังงานเชิงกล (Mechanical Energy Storage System: MESS)  
 ● Pumped Hydro (PHS) ● Compressed Air (CAES) ● Flywheel (FES)
 โดย รศ. ดร.สุรินทร คําฝอย รองอธิการบดีฝายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
11.30 - 12.00 ระบบสะสมพลังงานแบบปฐมภูมิ (Primary Energy Storage System: PESS)   
 ● Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES) ● Supercapacitor
 โดย รศ. ดร.สุรินทร คําฝอย รองอธิการบดีฝายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 ระบบสะสมพลังงานเชิงเคมี-ไฟฟา (Electrochemical Energy Storage System: EESS)   
 ● Battery Energy Storage (BESS): Lead Acid, Nickel Cadmium, Lithium-Ion, Sodium Sulfur, Vanadium Redox 
 โดย ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน หนวยวิจัยวัสดุสําหรับพลังงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวาง
15.30 - 16.15 ระบบสะสมพลังงานเชิงเคมี-ไฟฟา (Electrochemical Energy Storage System: EESS)   
 ● Hydrogen and Fuel Cell
 โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจนกุล หนวยวิจัยวัสดุสําหรับพลังงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
16.15 - 17.00 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน: พิกัด, ชวงเวลาการจายพลังงาน, ประสิทธิภาพ, สถานะในเชิงพาณิชย, 
 ระดับของการประยุกตใชงาน    
 โดย ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ หนวยวิจัยวัสดุสําหรับพลังงาน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ไฟฟาเปนพลังงานที่มีบทบาทสําคัญตอประชากรและเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต อยางไรก็ตามในชวง
ทศวรรษที่ผานมาระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบอยางมีนัย
จากภาคการขนสงดวยไฟฟา (รถไฟฟา รถยนตไฟฟา) การใชพลังงานจากผูใชไฟฟา 
(บานและอาคารอจัฉรยิะ) และการผลติไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีน (แสงอาทติย ลม)   
ดวยเหตุนี้เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่มีหลากหลายรูปแบบจึงจําเปนในการ
นํามาประกอบเพื่อสรางศักยภาพของการผลิตและการใชพลังงานไฟฟา ประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ ความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาท้ังระบบเขาสูมาตรฐานสากล นอกจากนี้
ระบบสะสมพลังงานจะมีศักยภาพตอตลาดพลังงานในอนาคตอันใกลนี้อยางมาก

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand 
Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญ จึงไดจัดใหมีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี 
การออกแบบ ควบคมุ และประยกุตใชงาน ซึง่จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการพฒันา
ภาคพลงังานทัง้การผลติและการใชไฟฟาใหไดรบัประโยชนสงูสดุ เพ่ือนาํไปสูการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศอยางย่ังยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. 
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ บริษัทผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมีประสบการณในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

หลักการและเหตุผล

กลุ�มเป�าหมาย
1. วศิวกรและเจาหนาทีที่ป่ฏิบัติงานเกีย่วกบัระบบสะสม

พลังงาน

2. ผูใหบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา 

3. ผูสนใจลงทุนในธุรกิจระบบสะสมพลังงาน

4. บคุลากรจากหนวยงานภาครฐัและเอกชนทีป่ฏบิตังิาน
เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค� 
1. สรางความรู ความเขาใจพื้นฐานของเทคโนโลยีระบบ

สะสมพลังงานและการประยุกตใชงานแกผูสนใจลงทุน 
ผูใหบริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ

2. เปดโอกาสใหปรกึษา แลกเปลีย่นประสบการณระหวาง
ผูเขาสัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสะสมพลังงาน

Session 1 ระบบสะสมพลังงานทั่วไป

Session 2 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน

Session 3 การประยุกตใชระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟา

Session 4 การออกแบบและการเลือกใชระบบสะสมพลังงาน

Session 5 กรณีศึกษา

Session 1 ระบบสะสมพลังงานทั่วไป
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Session 3 การประยุกตใชระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟา
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Session 5 กรณีศึกษา



ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุมและประยุกตใชงานโปรแกรมการสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

08.30 - 09.30 บทบาทของระบบสะสมพลังงานกับแหลงจายไฟฟาขนาดใหญ
 โดย ดร.ชนะพันธ คงนาม วิศวกรระดับ 9 หัวหนากองพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
   ฝายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
09.30 - 10.00 พักรับประทานอาหารวาง
10.00 - 11.00 บทบาทของระบบสะสมพลังงานกับระบบสงและจําหนายไฟฟา
 โดย คุณปริญญา เอกพรพิศาล วิศวกรระดับ 9 หัวหนาแผนกศึกษาแผนงานระบบสงไฟฟาระยะสั้น
    ฝายควบคุมระบบกําลังไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
11.00 - 12.00  ระบบสะสมพลังงานกับการเชื่อมโยงพลังงานหมุนเวียนเขากับโครงขายไฟฟา
 โดย ดร.จักรเพชร มัทราช รองผูอํานวยการกองแผนงานระบบไฟฟาอัจฉริยะ
   ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00  ระบบสะสมพลังงานกับการบริหารจัดการพลังงานของผูใชไฟฟา
 โดย ดร.อรรถ พยอมหอม วิศวกรไฟฟา 9 ฝายวางแผนระบบไฟฟา
   การไฟฟานครหลวง
14.00 - 15.00  ระบบสะสมพลังงานกับรถยนตไฟฟา
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider
15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวาง
15.30 - 16.45 ระบบควบคุมสําหรับบริหารจัดการระบบสะสมพลังงาน
 ในโครงขายไฟฟา  
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก ABB Limited

วันพ�ธที่ 27 มิถุนายน 2561

08.30 - 10.00 การออกแบบระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟา
 โดย คุณเกษียร สุขีโมกข กรรมการผูจัดการ 
  บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
10.00 - 10.30 พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 11.15 ราคาและความคุมคาของการติดตั้งใชงานระบบสะสมพลังงาน
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก DNV GL
11.15 - 12.15 แนวโนมการตลาดของระบบสะสมพลังงาน: ปจจุบันและอนาคต 
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก DNV GL
12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.15 กรณีศึกษา: การติดตั้งใชงานระบบสะสมพลังงานในตางประเทศ
 โดย ผูเชี่ยวชาญจาก Solution Provider
14.15 - 15.15 กรณีศึกษา: การติดตั้งใชงานระบบสะสมพลังงานในเอเชีย
 โดย ดร.วุฒิพงศ สุพนธนา Managing Director - Leonics Co., Ltd.
15.15 - 15.45 พักรับประทานอาหารวาง
15.45 - 16.45 กรณีศึกษา: การลงทุนและพัฒนาโครงการระบบสะสมพลังงานในประเทศ
 โดย คุณพีรพล กิ่งพุทธพงษ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บริษัท เบตา เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่น จํากัด
16.45 พิธีปด 

Session 1 ระบบสะสมพลังงานทั่วไป

Session 2 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน

Session 3 การประยุกตใชระบบสะสมพลังงานในระบบไฟฟา

Session 4 การออกแบบและการเลือกใชระบบสะสมพลังงาน
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จำกัด
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 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 นางนวยห / ทัษิรบอ่ืช

 ยูอ่ีท

โทร. ซกฟแ  e-Mail : .

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )ษฤกงัอาษาภ( ลุกส - อ่ืช

 หนวยงาน / ทัษิรบอ่ืช

 ที่อยู

โทร. แฟกซ  e-Mail : .

●  ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห EEEI กิชามส
 ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท
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  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ ทานละ 8,500 + Vat 595 = 9,095 บาท  
)%3 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวร้ีนารตัอ(

%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาสำหรับนิติบุคคล

  ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ ”ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ“
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

*** ณาสงแฟกซรุก รอมสำเนาพบัรบอตบใ 2235-4532-0 รอบเ่ีทนิงเนอโบใ  ***

1.

2.

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

*** ำจ งอรบัรรากหใรกวศิวาภส่ีทมาต )UDP(รูมาวคานฒัพนวยหบัร์ิธทิสมี านวน 18 PDUs

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 เวลา 08-00-16.30 น.
ณ ห�อง Lotus ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร�กิติ์

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

การชำระเง�น

ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ
ควบคุมและประยุกตใชงาน


