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กลุ่มเป้าหมาย 
1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าชุมชน

2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน  
แบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) 
เชือ้เพลงิกา๊ซชวีภาพ (Biogas) และพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar
PV) สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชน

3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชน

4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 

(Hybrid) ระหว่างเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงก๊าซ
ชีวภาพ (Biogas) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) แก่
ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกร
และเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจำาหน่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

2. ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิ ทดสอบ บำารงุรกัษา 
ปญัหาอปุสรรคในการเชือ่มตอ่กับระบบและสัญญารบัซือ้ไฟฟา้
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และเทคนิค
การแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย 

3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้า
อบรมทุกคน และรับทราบแนวทางในการดำาเนินการผลิตไฟฟ้า
แบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) 
เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน                

ภายใต้นโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน ในรูปแบบสาน                 
พลังประชารัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน   
ในด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดย กพช.               
มุ่งหวังที่จะทำาให้คนในชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า มีรายได้จากการจำาหน่ายวัสดุ  
ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รวมทั้ง
ชว่ยลดการย้ายถิน่ฐานของแรงงาน เกดิการจบัจ่ายใชส้อยในพืน้ที ่กอ่ใหเ้กดิการหมนุเวยีนของเศรษฐกจิ 
สามารถนำาไฟฟ้าที่ผลิตได้สร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบอาชีพของชุมชน ซึ่ง กพช. ได้มอบให้คณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาศึกษาและกำาหนดรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ
โรงไฟฟ้าชมุชน ซึง่ตามกรอบนโยบายทีค่ณะกรรมการ กพช. ไดเ้หน็ชอบ เช่น เปา้หมายการรับซือ้ไฟฟา้ 
พืน้ทีท่ี่ไมม่ขีอ้จำากดัทางดา้นระบบสง่และระบบจำาหนา่ย รวมทัง้ไดม้อบหมายให้ กบง. พจิารณารูปแบบ
ที่เหมาะสมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค รวมทัง้ภาคเอกชนท่ีสนใจรว่มลงทนุกบัชุมชน เพือ่ชว่ยดา้นการบรหิาร
จัดการโรงไฟฟ้าให้เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยมีกำาหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินปี 2565 จากการ
ประเมินเบื้องต้น พบว่า โรงไฟฟ้าชุมชนมีมากกว่า 1,000 พื้นที่ทั่วประเทศไทย ที่มีศักยภาพดำาเนินการ 
ทางกระทรวงพลังงานกำาลังพิจารณาให้ดำาเนินการในรูปแบบของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)                 
ไมเ่กิน 10 เมกะวตัต ์เพือ่ประหยดัตน้ทนุการขนสง่วตัถดุบิ สว่นเชือ้เพลงิจะเปน็แบบผสมผสาน (Hybrid) 
ระหว่างเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
PV) เพื่อช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำาและลดภาระการอุดหนุนค่าไฟฟ้าในอนาคต

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE 
Power & Energy Society - Thailand Chapter และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ “โรงไฟฟ้าชุมชน 
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก - นโยบาย ข้อกำาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา” ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงตอ่การพฒันาพลงังานทดแทนเพือ่นำาไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศอย่างยัง่ยนื 
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก พพ., สกพ., BOI, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิตอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์, บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด 
       โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
       และประธานคณะทำางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
ดำาเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman - ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 สังกัด ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  (ด้านวิชาการโรงไฟฟ้า) และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

 Session 1      นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการรับซื้อไฟฟ้า
08.45 - 09.30 น.  นโยบาย และการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้นโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
  โดย ผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
09.30 - 10.30 น.   สถานการณ์ปัจจุบันและพื้นที่ที่มีศักยภาพดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน
            โดย ผู้แทนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10.30 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 - 12.00 น.  หลักเกณฑ์ในการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน
  โดย ผู้แทนจาก สำานักคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 2           การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและขั้นตอนการรับซื้อ
13.00 - 14.00 น.   พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ Energy Engineering, School of International & Interdisciplinary
  Engineering Program, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
14.00 - 15.00 น.   แนวทางการพิจารณารับเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจ่ายไฟฟ้า
  ระบบเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                           โดย คุณศุภกร แสงศรีธร ผู้อำานวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
15.00 - 15.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 16.30 น.   แนวทางการพิจารณารับเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและขั้นตอนการรับซื้อจนถึงวันจ่ายไฟฟ้า 
  เข้าระบบเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้านครหลวง
  โดย คุณศิริวรรณ วรเดช ผู้อำานวยการกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

โปรแกรมการสัมมนาเชิงวิชาการ 
โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก - นโยบาย ข้อกำาหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
 Session 3     ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวภาพ - พลังงานแสงอาทิตย์
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.   ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา
  สำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (พืชพลังงาน/ของเสีย/น้ำาเสีย/สิ่งปฏิกูล)
    โดย คุณชุมนัดภ์ มณีศิริ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พลังงานนครพิงค์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
     อดึตวิศวกรเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.   ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา สำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำาสุวรรณ์ อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 4           การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวภาพ - พลังงานแสงอาทิตย์
13.00 - 14.30 น.   การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้าชุมชน ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน/ของเสีย/น้ำาเสีย/สิ่งปฏิกูล)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี 
     ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.30 - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.   การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้าชุมชน 
     ไฮบริดก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน/ของเสีย/น้ำาเสีย/สิ่งปฏิกูล) - พลังงานแสงอาทิตย์  
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี 
     ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

 Session 5        ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา 
     สำาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวล - พลังงานแสงอาทิตย์
08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.   ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค ข้อแนะนำา สำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล
  โดย คุณอุดมศักดิ์ แก้วศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิลไนน์เอนจิเนียริ่ง จำากัด
10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.   การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำารุงรักษา โรงไฟฟ้าชุมชน ไฮบริดชีวมวล - พลังงานแสงอาทิตย์
   โดย คุณพิบูล พิบูลธรรม ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพลังงานทางเลือก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)  
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 Session 6           กรณีศึกษา การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
13.00 - 14.30 น.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน รองรับแผนการผลิตไฟฟ้า
  โดย ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14.30 - 15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.   การพัฒนาโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ ของโรงไฟฟ้าชุมชน กรณีศึกษา 
  โรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม 
  โดย ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.30 น.    จบการสัมมนา 



 
 

ใบตอบรับเข�าร�วมสัมมนาเชิงว�ชาการ

วันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ณ หอง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพฯ

โรงไฟฟาชุมชน เพ�่อเศรษฐกิจฐานราก: 
นโยบาย ขอกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา
Community Power Plants for Local Economy: Policy, Regulation, Design, Installation, Operation and Maintenance

รับจำนวนจำกัด

ดักำจ ยีดเีม ียลโนโคทเ ทัษิรบ

), 503 (ศิริภักตร)ตนักรทัภ( 005 .txE 3335-4532-0 .รทโ 2235-4532-0 ซกฟแ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com

kseminar.com/powerplantrowtenneerg.www : enilno นยีบเะทงล
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ำสะลแ มิตเมิ่พเลูมขอมาถบอส า  ี่ทดไงั่นี่ทงอร  
ำดรากนใ ฯมคามสกาจยามหบอมรากบัรผูได( ำชบัร นยีบเะทงลบัรรากนินเ า  )นิงเบัรจ็รสเบใกออะลแ นยีบเะทงลคาะร

 00401 ฯพทเงุรก ีวทเชารตขเ ทไาญพทุงงวขแ ายธุยอีรศนนถ สลพเทไาญพราคาอ 4-3/174
เลขประจำา ำส( 5-60-06063-5501-0 รกาอีษาภยีสผูเวัต า ญ)หในางกัน

  

 ฯมคามส่ีทจาหนาเกาจมิตเม่ิพเลูมขอมาถบอสอืรห
 

 ลุกส - อ่ืช  ตำา  นงหแ  ุยาอ ป

 )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 : .

 

 ีชญับอ่ืช ยพัรทมออีชญับขาเนิงเนอโ
   6-73747-0-261 ่ีทขลเ ลากเปนะรพนาพะสาขาส พทเงุรกราคานธ
   5-33365-2-740 ่ีทขลเ นัข่ียงาบาขาส ยทไรกิสกราคานธ

1.

2.

ำชาณุรก า นยีบเะทงลนัวกาจบัน นัว 5 นใยาภนิงเะร

ำจะรปขลเุบะร*** า ำสลูมขอน็ปเกาจงอ่ืนเ รากบอกะรปนาถสะลแีษาภยีสผูเวัต า จ็รสเบใกออุบะรชใญัค

หมายเลขประจำา  กัลห 31 ีษาภยีสผูเวัต

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

  .oN rebmeM SEP     EEEI  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

รกวศิวาภสกิชามส่ีทขลเ  

          สำา  ่ีทาขาส       ญหในางกัน

l

 สมาชิก IEEE 
 ยัลายทิวาหมะลแ จิกหาสิวฐัรนางกันพ รากชารนางยนวห

  ปไว่ัทลคคุบะลแ นางงรโ ทัษิรบ  
)%3 จายได่ีท ณ ีษาภกัหถรามาสะลแ kaerB eeffoC นัวงาลกราหาอ ราสกอเคามวรี้นารตัอ(

%002 จายไดยารงลถรามาสานมมัสคาสำหรับนิติบุคคล

การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียน

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

ทานละ 8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท
ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

ทานละ 7,500 + Vat 525 = 8,025 บาท

*** กรุณาสงใบตอบรับ/สำเนาใบโอนเงินที่ e-Mail : seminar@greennetworkseminar.com


