
 

 

Facilitator 

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

ด าเนินงานโดย GIZ 

  การต้อนรับและแนะน างาน  

  08:30 – 09:00   ลงทะเบียน 

  09:00 – 09:15   กล่าวต้อนรับ 

  ดร. คริสทิเนอ ฟัลเคน-โกรสเซอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจ าประเทศไทย 

  09:15 – 09:30   กล่าวเปิดงาน 

  หร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

  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 (ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11) 

▪ ตัวอยา่งโครงการ: โครงการโซลาร์รูฟท็อปไทย-เยอรมันเพือ่ผลิตไฟฟ้าใช้เองที่โรงงานสตาร์แอร์ 

ผู้ร่วมเสวนำ: GIZ, บริษัท Bangkok Innovative Solution (BIS), SMA Solar (Thailand) 

▪ โซลาร์รูฟท็อปรูปแบบบุคคลที่ 3 เป็นผูล้งทุน (Third Party Ownership) ในประเทศไทย 
ผู้ร่วมเสวนำ: บริษัท German ASEAN Power, BayWa Re, Conergy และ juwi 

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

  ผู้ด ำเนินรำยกำร: พลอยไพลิน สุนทรจมัปกะ GIZ (หอ้งสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11) 

▪ แนะน าตัวผู้เขา้ร่วมสัมมนา 

▪ ระบบกริดแบบผสมผสานส าหรับเกาะในประเทศไทย – ความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกจิ 

คัททริน ลัมเมอรส์ GIZ 

▪ ระบบกริดแบบผสมผสานส าหรับเกาะในประเทศไทย – พื้นที่น าร่อง เกาะหมากน้อยและเกาะบูโหลนดอน 

ผู้ร่วมเสวนำ: GIZ, กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค, บริษัท Symbior Solar, ตัวแทนชุมชนเกำะหมำกน้อย 

  กลุ่มที ่3: ระบบสบูน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Water Pumping) 

  ผู้ด ำเนินรำยกำร: เท่ียงทน ค ำภิเดช ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กระทรวงพลังงำน และขจำริน ยศด ำ GIZ (หอ้ง
สุรศักดิ์ 3 ชั้น 11) 



 

 

Facilitator 

▪ โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปลูกผกัอินทรีย์ชุมชนโพธิ์ศรีส าราญ จ .หนองบัวล าภู  (ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน) 

▪ โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตยข์นาดเล็กเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จ .นครศรีธรรมราช  

ผู้ร่วมเสวนำ: เจ้ำของโครงกำร ตัวแทนจำกชุมชน ส ำนกังำนพลังงำนจังหวัด บรษิัท 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  

GIZ, องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำ (USAID) (หอ้งศำลำแดง ชั้น 12) 

B. องค์ประกอบหลักและความสัมพันธภ์ายในระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน  

บริษัท ILF Consulting Engineers (หอ้งสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11) 

C. โซลาร์และปั๊มน้ า: ความส าคัญของการออกแบบระบบให้สอดคล้องกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานของระบบ  

บริษัท Lorentz Pumps (หอ้งสุรศักดิ์ 3 ชั้น 11) 

D. การใช้งานและการบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ 

บริษัท Hoppecke Batteries (ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11) 

  14:30 - 15:00    พักรับประทานอาหารว่าง 

  15:00 – 16:30   ช่วงอบรมรอบที ่2 (ดหูัวขอ้อบรมในรอบที่ 1) 

  สรุปและปิดงาน 

  16:30 – 17:00   สรุปสาระส าคัญจากการอบรมแบบแบ่งกลุ่ม 

▪ วิทยากรสรุปสาระส าคัญจากการอบรมในแต่ละหัวขอ้ 

  17:00 – 17:15   กล่าวปิดการสัมมนา 

  โทมัส โครเมทซ์กา GIZ 

  17:15   จบการสัมมนา 

หมำยเหตุ ภาษาหลกัที่ใช้ในงานสัมมนาคือภาษาไทย โดยจะมกีารแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยและภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 
นิทรรศการนวัตกรรม 

▪ SMA – อินเวอร์เตอร์ PV/แบตเตอร ี
▪ Lorentz – ปั๊มสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
▪ Hoppecke – แบตเตอรีกักเก็บพลังงาน 

▪ BAE – แบตเตอรีกกัเก็บพลังงาน 
▪ Fosera & ชุมชนป่าเด็ง – เทคโนโลยีทีส่ามารประยกุต์ใช้ในพื้นที่นอกสายส่ง 

มุมพบปะผู้เชี่ยวชาญ 
จะเปิดพื้นที่ให้กับตวัแทนชุมชนหรือผู้เขา้ร่วมงานที่สนใจในการพัฒนาโครงการได้มีโอกาสพูดคยุกับบริษัท น าเสนอกรณีของตนต่อบริษัทและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
การให้บริการและการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เป็นไปได้ ในบรรยากาศแบบเป็นกนัเองในช่วงบ่ายขนานไปกบัช่วงอบรม 
  ติดต่อ 

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