
 

 

Facilitator 

งานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร, ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม, กรุงเทพฯ 

ความเป็นมา 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงพลังงานร่วมกันจัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-
เยอรมัน ครั้งท่ี 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ งานสัมมนาดังกล่าวนับเป็นงานแรกของชุดการสัมมนาท่ีจะเกิดประจ าปีในเรื่องพลังงาน
ทดแทนระดับชุมชนที่จัดขึ้นโดยโปรแกรมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน (PDP) ของ GIZ งานสัมมนาในปีนี้จะจัดขึ้นในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์และ
ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชุมชน บริษัทพลังงานทดแทนและผู้เช่ียวชาญต่างชาติเพื่อประเมินรูปแบบธุรกิจและ
เทคโนโลยีล่าสุดส าหรับพลังงานทดแทนในระดับชุมชนโดยเน้นการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบกัน 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายของงานสัมมนา 

1. เพื่อสร้างและด ารงเครือข่ายพลังงานทดแทนชุมชนที่มขีนาดใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ในประเทศไทย; 

2. เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนและประเมินรูปแบบแนวคิดการด าเนินการด้านพลังงานทดแทนในระดับชุมชน 

3. เพื่อน าเสนอวิธีแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีล่าสุดส าหรับพลังงานทดแทนในชุมชน 

4. เพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการไทย-เยอรมันในระดับชุมชน 
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 กลุ่มเป้าหมายของงานสัมมนา 

 ตัวแทนจากชุมชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่สนใจพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนร่วมกับพันธมิตรไทย-เยอรมันในภาคเอกชน 

 ผู้ผลิตและผู้จัดหาเทคโนโลยี ผู้ลงทุนและผู้พัฒนาโครงการทั้งไทยและเยอรมันที่เข้าใจความท้าทายของพลังงานทดแทนระดับชุมชน
และมีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน 

 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ/ข้อก าหนดในการพัฒนาพลังงานแบบกระจายศูนย์ อาทิ กฟภ. กฟน. กกพ. พพ. สนพ. กฟผ. 
สสช. พนจ. ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

 ตัวแทนสื่อต่าง ๆ ที่สนใจหัวข้อดังกล่าว  

วิธีการ 

ค าส าคัญ: การน าเสนอ การสัมมนาแบบแบ่งกลุ่ม การพูดคุยเสวนา พบปะผู้เชี่ยวชาญ การอบรม นิทรรศการนวัตกรรม 

 

งานสัมมนาจะจัดขึ้นในรูปแบบที่เน้นการสื่อสารกัน โดยหลังจากการแนะน าเบื้องต้นในห้องประชุมใหญ่จะแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่ม
ย่อยตามหัวข้อพลังงานทดแทนที่แตกต่างกัน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา ระบบกริดแบบผสมผสาน (บนเกาะ) และ
ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละกลุ่มย่อยจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วมแบ่งปันทักษะความรู้และมีก าหนดการและรูปแบบการสัมมนา
ที่แตกต่างกันออกไป 

 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop Systems) 

กลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทยอย่างกระชับและชัดเจน 
มีการน าเสนอตัวอย่างการด าเนินโครงการระบบโซลาร์รูฟท็อฟที่ประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังมีการน าเสนอและพูดคุยเสวนาอย่างเป็น
กันเองเกี่ยวกับทางออกด้านเทคโนโลยีและการเงินท่ีเป็นไปได้ในการจะพัฒนาระบบ กลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เจ้าของอาคารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่สนใจพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อป 

 ระบบกริดแบบผสมผสาน (บนเกาะ) (RE-Hybrid Grid Systems) 

ในกลุ่มนี้จะมีการน าเสนอความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจส าหรับระบบกริดแบบผสมผสานส าหรับเกาะในประเทศไทย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมไปถึงผู้พัฒนาโครงการและตัวแทนชุมชนจากพื้นที่น าร่อง อันได้แก่ เกาะหมากน้อยและเกาะบูโหลนดอน จะพูดคุยเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจ บอกเล่าประสบการณ์และขั้นตอนการด าเนินโครงการในรูปแบบเวทีเสวนา 

 ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pumping) 

ในกลุ่มระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีการน าเสนอตัวอย่างโครงการน าร่องขนาดเล็กเพื่อการอปุโภคบรโิภคในครัวเรือนจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชและโครงการระบบสูบน้ าเพื่อการจัดการเกษตรในชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดหนองบัวล าภู (โครงการทีไ่ดร้ับการ
สนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน) เจ้าของระบบและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องจะพูดคุยเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประเด็นส าคญัที่ควรค านึง ความท้าทายที่
พบบ่อยรวมไปถึงประโยชน์ของระบบดังกล่าว 
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จากประเด็นความท้าทายที่พบในการพัฒนาโครงการและการด าเนินงานระบบพลังงานทดแทนท่ีมีการหารือกันในกลุ่มสัมมนาช่วงเช้า ในช่วง
บ่ายจะมีการอบรมด้านเทคนิคแบบแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยเป็นการอบรมที่เน้นการมีส่วนร่วมและสามารถน าไปปฎิบัติได้จริง เพื่อรับมือและ
จัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ผู้เช่ียวชาญจากบริษัทจะเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านเทคนิค ผู้เข้าร่วมงานแต่ละท่านสามารถเลือกเข้า
อบรมได้ 2 หัวข้อ: 

 A. คู่มือการพัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา (PV Implementation Guidelines: Step-
by-step in Solar PV Project Development) 

แม้ว่าราคาของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะลดลงอย่างมาก การพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาก็ยัง
ไม่ง่ายดายอย่างที่ดูเหมือนจะเป็น ความท้าทายหลายๆ ประการยังคงมีอยู่ ด้วยกระบวนการขอใบอนุญาติที่ซับซ้อนผนวกกับการขาด
ขอบข่ายที่ช้ีแนะแนวทางในการประเมินโครงการที่ชัดเจนท าให้นักลงทุนที่สนใจเกิดค าถามว่า “จะเริ่มต้นอย่างไร” คู่มือการพัฒนา
โครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพัฒนาขึ้นโดย GIZ และ USAID Clean Power Asia เพื่อช่วยให้การ
พัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อปมีความสะดวกและเข้าใจได้ง่ายขึ้นส าหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยี
ดังกล่าว การอบรมแบบจับต้องได้และสามารถน าไปใช้จริงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นฉบับเร่ งรัดในการใช้คู่มือและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แบบจ าลองวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นต้น เพื่อน ามาใช้กบักรณีเฉพาะผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้ใช้คู่มืออิเลคทรอนิกส์
เพื่อตอบค าถามส าคัญที่พบบ่อยบางประการในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อป ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของโครงการ
ตั้งแต่การประเมินสถานท่ีไปจนถึงการท างานและการบ ารุงรักษาระบบ 

 B. องค์ประกอบหลักและความสัมพันธ์ภายในระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (Centre Piece of Hybrid Systems: The 
interaction of components and how they influence each other) 

ระบบกริดแบบผสมผสานเป็นทางออกที่มีแนวโน้มที่ดีในการน าไฟฟ้าไปสู่ชุมชนเกาะห่างไกลที่อยู่นอกโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศใน
รูปแบบกระจายศูนย์และมีประสิทธิภาพ โดยปกติระบบมินิกริดแบบแยกเดี่ยวหรือท่ีไม่เช่ือมต่อกับสายส่งหลักของการไฟฟ้ามักจะมีแหล่ง
พลังงานจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซลควบคู่กับแหล่งพลังงานทดแทน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์) และอาจน าระบบกักเก็บพลังงานเข้า
มาร่วมด้วย การอบรมในหัวข้อนี้มุ่งที่จะอธิบายหลักการของระบบเหล่านี้โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการออกแบบและวางแผน หลังจากมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท างานและเกณฑ์ทีส่่งผลต่อชนิดและขนาดของระบบ ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานและ
การบ ารุงรักษาและรวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบดังกล่าวที่มีต่อชุมชน ท้ายที่สุดจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการ
ติดตามตรวจสอบและศักยภาพในการต่อยอดเพิ่มขนาดของระบบในภายหลังซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินระบบท่ีมั่นคงในระยะยาว  

 C. โซลาร์และปั๊มน้้า: ความส้าคัญของการออกแบบระบบให้สอดคล้องกันเพ่ือประสิทธิภาพสงสุดในการท้างานของระบบ (Solar 
and Pumps: The match is important!) 

ปัจจุบันระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าก าลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายมากขึ้นในการน ามาใช้ในการจัดการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภคในชุมชนอย่างยั่งยืน เจ้าของระบบและชุมชนหลายแห่งประสบกับปัญหาหลังจากติดตั้งระบบไปแล้ว การก าหนดขนาดของ
ระบบท่ีถูกต้องในขั้นตอนการออกแบบมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ การอบรมหัวข้อดังกล่าวมีเป้าหมาย
ที่จะอธิบายหลักการและปัจจัยที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงในข้ันตอนการออกแบบระบบ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกขนาดและ
ประเภทของปั๊มให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแหล่งน้ าและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้ทางเทคนิคและการเปรียบเทียบความคุ้มทุน
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ทางเศรษฐกิจจะช่วยให้ผู้สนใจพัฒนาโครงการสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อควรปฎิบัติใน
การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบเพื่อให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

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

การอบรมในหัวข้อนี้มุ่งที่จะให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแบตเตอรีทั้งในระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่
และขนาดเล็กและสามารถน าไปปฎิบัติได้จริง ความสามารถในการสังเกตแบตเตอรีที่เสื่อมประสิทธิภาพจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ระบบโดยรวม ความเชีย่วชาญของบริษัท Hoppecke จะเป็นประโยชน์ต่อท้ังภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือนและชุมชน 

ก่อนจบการสัมมนา วิทยากรสรุปสาระส าคัญจากการอบรมในแต่ละหัวข้อต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 

นิทรรศการนวัตกรรมเปิดพื้นที่ให้ผู้จัดหาเทคโนโลยีรายต่าง ๆ น าเสนอผลิตภัณฑ์ วิธีแก้ปัญหาและแนวคิดในบริเวณจัดงานในช่วงพักเพื่อสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกัน 

มุม “พบปะผู้เชี่ยวชาญ” จะเปิดพื่นท่ีให้กับตัวแทนชุมชนหรือผู้เข้าร่วมงานที่สนใจในการพัฒนาโครงการได้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัท น าเสนอ
กรณีของตนต่อบริษัทและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เป็นไปได้ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองในช่วง
บ่ายขนานไปกับช่วงอบรม 

วัน เวลาและสถานที่ 

8 กุมภาพันธ ์2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร, ห้องสุรศักด์ บอลรูม, กรุงเทพฯ 

ภาษา 

ภาษาหลักท่ีใช้ในการสัมมนาคือภาษาไทย โดยจะมีบริการแปลภาษาไทย-อังกฤษและภาษาอังกฤษ-ไทย 

การลงทะเบียน  

ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมและเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในการสัมมนา ผู้จัด
งานจึงจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาแบบแบ่งกลุ่มในช่วงเช้ากลุ่มละ 40 ท่านและช่วงอบรมแบบแบ่งกลุ่มในช่วงบ่ายกลุ่มละ 30 ท่าน แบบฟอร์ม
ลงทะเบียนออนไลน์ (https://goo.gl/forms/ha7Ia0MvN1XletG63) 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศเยอรมนีและประเทศไทยกับการเป็นผู้ริเร่ิมพลังงานที่ยั่งยืน 

ประเทศไทยเป็นผู้น าพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ในการรักษาสถานะผู้น าเอาไว้ซึ่งเห็นได้จาก
การตั้งเป้าหมายในการผลิตพลังงานจาก ชีวมวล ลม และแสงอาทิตย์ ภายใต้กรอบนโยบายปัจจุบัน มีการผลักดันให้เกิดการริเริ่มส่งเสริมให้
ผลิตพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน 

ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้พลังงานทดแทนมากที่สุดของโลกและมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน 
(“Energiewende”) มีกลยุทธ์ที่จะให้ 60% ของการใช้พลังงานในปี 2050 มาจากพลังงานทดแทนซึ่ง ณ ปัจจุบัน 25.8% ของการผลิตพลั งงาน

https://goo.gl/forms/ha7Ia0MvN1XletG63


 

 

Facilitator 

ไฟฟ้าในประเทศเยอรมนีมาจากแหล่งพลังงานทดแทน และกว่า 370 ,000 คนท างานในภาคธุรกิจพลังงานทดแทนแม้ว่าจะมีการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในยุโรป ท าให้มีหลาย ๆ ชุมชนรีบคว้าโอกาสในการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานทดแทนของตัวเองที่สร้างประโยชน์
มากมายให้แก่ชุมชน 

การก้าวไปสู่การเป็นชุมชนพลังงานทดแทนไทย-เยอรมัน  

ในประเทศเยอรมนี ชุมชนถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน  มีโครงการพลังงานทดแทนหลายพันโครงการที่
สามารถด าเนินการภายในชุมชนโดยการร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย ก าลังการผลิตติดตั้งของพลังงานทดแทนมากกว่า 40%อยู่ในมือของประชาชน 

มีสหกรณ์พลังงานมากกว่า 900 แห่ง ที่มีกาลังการผลิตรวมกันกว่า 700 MW การแบ่งปันประสบการณ์นี้จะช่วยให้ชุมชนในประเทศไทยมีความรู้ 
ความเข้าใจในประโยชน์ของการผลิตพลังงานในชุมชน  

การผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนนั้นแตกต่างจากการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ งานและผลก าไรให้กับ
ชุมชน รวมทั้งประโยชน์ท่ีได้จากการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ภาษีและค่าใช้จ่ายในวงจรเศรษฐกิจท้องถิ่น เงินทุนเหล่านั้นสามารถน ามา
ช่วยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในหลากหลายด้าน เช่น ในการปรับปรุงโรงเรียน ปรับปรุงถนนหรือส่งเสริมสโมสรและสมาคม  

โปรแกรมพัฒนาโครงการ (Project Development Program หรือ PDP) ด าเนินงานผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  (GIZ) 

ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี – BMWi เพื่อสนับสนุนกระทรวงพลังงานของประเทศไทยในการเพิ่มการ
ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในประเทศ โปรแกรมพัฒนาโครงการมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงพลังงานในการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน จังหวัด และภูมิภาคในประเทศไทย โดยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณค์วามรู้และเทคโนโลยจีาก
ประเทศเยอรมัน โปรแกรมพัฒนาโครงการตระหนักว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี โครงการจะด าเนินการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเยอรมันและ
ผู้ประกอบการไทย ชุมชนท้องถิ่นก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการพลังงานทดแทนท่ีเกิดขึ้น  

โปรแกรมพัฒนาโครงการยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อริเริ่มโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน (CBRE) ด้วยกันกับกระทรวงพลังงาน เพื่อให้มีต้นแบบ
ซึ่งเป็นการแบ่งปันเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างบริษัทเยอรมันและบริษัทไทยโดยรวมเอาเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ด้านพลังงานทดแทนหรือ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน  

 

ติดต่อ 

ขจาริน ยศด า และ คัททริน ลัมเมอรส ์
+66 81 208 1778 
+66 2 621 8441 
ภาษาไทย: Kajarin.yotdam@giz.de 
ภาษาอังกฤษ: katrin.lammers@giz.de 
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