
 

 

Facilitator 

งานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2561 

(ฉบับวันที ่26 ธันวาคม 2560) 

ด าเนนิงานโดย GIZ 

  การต้อนรับและแนะน างาน  

  08:30 – 09:00   ลงทะเบียน 

  09:00 – 09:15   กล่าวต้อนรับ 

  (รอการยืนยัน), สถานเอกอัครราชฑูตเยอรมนีประจ าประเทศไทย  

  09:15 – 09:30   กล่าวเปิดงาน 

  (รอการยืนยัน), กระทรวงพลังงาน 

  09:30 – 10:00   แนะน างานสัมมนาและแนวทางสู่โครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน  

  โทมัส โครเมทซ์กา ผู้อ านวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

  10:00 – 10:10   ถ่ายภาพร่วมกัน 

  10:10 – 10:45   พักรับประทานอาหารว่าง 

  สัมมนาแบบแบ่งกลุม่: ตัวอยา่งโครงการ – แบ่งปันประสบการณ ์

  10:45 – 12:00   กลุ่มที ่1: ระบบพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา (Solar PV Rooftop Systems) 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร: ธชทัต คูวรำกุล GIZ 

▪ ตัวอยา่งโครงการ: โครงการโซลาร์รูฟท็อปไทย-เยอรมันเพือ่ผลิตไฟฟ้าใช้เองที่โรงงานสตาร์แอร์ 

ผู้ร่วมเสวนำ: GIZ, โรงงำน Star Aire, บริษัท BIS และ SMA 

▪ โซลาร์รูฟท็อปรูปแบบบุคคลที่ 3 เป็นผูล้งทุน (Third Party Ownership) ในประเทศไทย 
ผู้ร่วมเสวสนำ: บริษัท German ASEAN Power, BayWa Re, อื่น ๆ. 

  กลุ่มที ่2: ระบบกรดิแบบผสมผสาน (บนเกาะ) (Renewable Energy Hybrid Grid Systems) 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร: พลอยไพลิน สุนทรจมัปกะ GIZ 

▪ แนะน าตัวผู้เขา้ร่วมสัมมนา 

▪ ระบบกริดแบบผสมผสานส าหรับเกาะในประเทศไทย – ความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกจิ 

คัททริน ลัมเมอรส์ GIZ 

▪ ระบบกริดแบบผสมผสานส าหรับเกาะในประเทศไทย – พื้นที่น าร่อง เกาะหมากน้อยและเกาะบูโหลนดอน 

ผู้ร่วมเสวนำ: GIZ, กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค, บริษัท Symbior, ตัวแทนชุมชนเกำะหมำกน้อยและเกำะบโูหลนดอน 

  กลุ่มที ่3: ระบบสบูน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Water Pumping) 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร: ขจำริน ยศด ำ GIZ และ สสช. 

▪ โครงการน าร่องส าหรับการสูบน้ าเพื่ออปุโภคบริโภคในครัวเรือนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 

Facilitator 

▪ โครงการสูบน้ าเพื่อการบริหารจัดการเกษตรที่ยั่งยืน/เพื่อการอุปโภคบริโภคในชมุชน (โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
โดยกระทรวงพลังงาน) 

ผู้ร่วมเสวนา: เจ้าของโครงการ, ตัวแทนจากชุมชน, ส านักงานพลังงานจังหวัด, บริษัท Lorentz 

  12:00 – 13:00   รับประทานอาหารกลางวัน 

  อบรมแบบแบ่งกลุ่ม: จดัการกบัความท้าทาย 

  13:00 – 14:30   ช่วงอบรมรอบที ่1 

  ผู้เข้ำร่วมงำนแต่ละท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมอบรมได้ 2 หัวขอ้ หวัข้อแรกกอ่นรับประทำนอำหำรวำ่งช่วงบ่ำย (ช่วงอบรมรอบที่ 1) 
และอีกหวัข้อในชว่งหลังรับประทำนอำหำรว่ำง (ชว่งอบรมรอบที่ 2) (ดูรำยละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับแต่ละหวัข้อในแนวคิดงำนสัมมนำ) 

A. คู่มือการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (PV Implementation Guidelines: 

Step-by-step in Solar PV Project Development) 

GIZ, USAID 

B. องค์ประกอบหลักและความสัมพันธภ์ายในระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (Centre Piece of Hybrid Systems: 

The interaction of components and how they influence each other) 

บริษัท ILF Consulting Engineers 

C. โซลาร์และปั๊มน้ า: ความส าคัญของการออกแบบระบบให้สอดคล้องกันเพื่อประสิทธิภาพสงสุดในการท างานของระบบ 

(Solar and Pumps: The match is important!) 

บริษัท Lorentz Pumps 

D. การใช้งานและการบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ (Make My Battery Run! Operation and Maintenance) 

บริษัท Hoppecke Batteries 

  14:30 - 15:00    พักรับประทานอาหารว่าง 

  15:00 – 16:30   ช่วงอบรมรอบที ่2 

  (ดูหัวข้ออบรมในรอบที ่1) 

  สรุปและปิดงาน 

  16:30 – 17:00   สรุปสาระส าคัญจากการอบรมแบบแบ่งกลุ่ม 

▪ วิทยากรสรุปสาระส าคัญจากการอบรมในแต่ละหัวขอ้ 

  17:00 – 17:15   กล่าวปิดการสัมมนา 

  โทมัส โครเมทซ์กา ผู้อ านวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

  17:15   จบการสัมมนา 

นิทรรศการนวัตกรรม 
ผู้จัดหำเทคโนโลยีรำยต่ำง ๆ น ำเสนอผลิตภัณฑ์ วิธแีก้ปัญหำด้วยเทคโนโลยีในบริเวณจัดงำน; จ ำกัดจ ำนวนอยู่ที่ประมำณ 6 บริษัท 

▪ SMA – อินเวอร์เตอร์ PV/แบตเตอร ี
▪ Lorentz - ปั๊มสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 

▪ Hoppecke – แบตเตอรีกับเก็บพลังงาน 
▪ (รอการยืนยัน) 

  
ติดต่อ 
ขจาริน ยศด า และ คัททริน ลมัเมอรส ์
ภาษาไทย: kajarin.yotdam@giz.de ภาษาอังกฤษ: katrin.lammers@giz.de  
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