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1. สรุปจากกลุ่มย่อย 

1.1 กลุ่มพลังงานชีวภาพ 

 

ประเด็นที่น าเสนอ 
- การแบ่งปันประสบการณ์ของระบบก๊าซชีวภาพชุมชนของเยอรมันและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

โครงการพลังงานชีวภาพ 
- ความท้าทายในการพัฒนาโครงการก๊าซชีวภาพในประเทศไทยและการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ 
- ตัวอย่างมาตรฐานระบบโครงข่ายท่อก๊าซชีวภาพ 
- การออกใบรับรองไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมเพ่ือความ

ยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการพลังงานชีวภาพ 
- การซื้อไฟฟ้ารูปแบบการแข่งขันด้านราคา (FiT Bidding) 
- การเตรียมโครงการพลังงานระดับชุมชนให้พร้อมดาเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
- เป้าหมายของการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพและชีวมวลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

AEDP2015 ถือว่าค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ จึงท าให้จ านวนโครงการ
พลังงานชีวภาพถูกจ ากัด 

- ไม่มีมาตรฐานควบคุมระบบโครงข่ายท่อก๊าซชีวภาพส าหรับใช้เอง (Self-consumption) 
- ยังไม่มีรูปแบบธุรกิจที่ดึงดูดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบสนใจลงทุนในการผลิตกา๊ซชีวภาพเพ่ือใช้เอง 

 
บทสรุป/การแก้ปัญหา 
- รูปแบบธุรกิจ: ชุมชนควรมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการระบบท่อก๊าซชีวภาพ โดยเสนอให้ภาครัฐ

ลงทุนในการก่อสร้างท่อส่งก๊าซชีวภาพและอนุญาติให้ผู้ผลิตก๊าซสามารถขายเข้าท่อส่งก๊าซได้ แต่ละ
ครัวเรือนต้องจ่ายค่าก๊าซตามปริมาณการใช้ แนวคิดนี้จะท าให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่ดึงดูดผู้ลงทุน และ
สามารถท าให้เกิดระบบก๊าซชีวภาพที่ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเอง 

- พัฒนามาตรฐานส าหรับระบบโครงข่ายท่อก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน 
- ในการเตรียมความพร้อมโครงการ อบต.ล าพญากลางและบ้านเขาน้อยได้น าเสนอข้อมูลของชุมชน

ให้กับผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมิน 



 
 

 
 

o อบต.ล าพญากลางมีศักยภาพจากมูลวัวและอ้อยที่สามารถน ามาใช้ในระบบก๊าซชีวภาพได้ แต่
วัตถุดิบกระจายอยู่ในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บรวบรวมที่ดีเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

o ชุมชนบ้านเขาน้อยมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่อยู่แล้ว จึงมีศักยภาพที่จะใช้หญ้าเนเปียร์
เป็นวัตถุดิบ และตอนนี้ก าลังหาผู้พัฒนาโครงการที่มีความสนใจร่วมพัฒนาโครงการไปพร้อม
กับชุมชน 

- เพ่ือพัฒนาโครงการทั้ง 2 แห่งต่อไป ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าว่าควรมีการศึกษาความเหมาะสมอย่าง
ละเอียดโดยเฉพาะในด้านความคุ้มค่าการลงุทน 

 
การด าเนินการต่อไป 
- ชุมชนสามารถติดต่อไปที่บริษัทผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป 
- GIZ สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงบริษัทเยอรมันกับบริษัทไทยและชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาโครงการ

ต่อไป 
 
 

1.2 พลังงานแสงอาทิตย ์โซลาร์รูฟท็อป 
 

ประเด็นที่น าเสนอ 

- แนวโน้มและนโยบายของโซลาร์รูฟท็อปในประเทศไทย 

- รูปแบบการลงทุนโดยบุคคลที่ 3 เช่น รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนและรูปแบบ ESCO  

- สถานะของโครงการ ณ ปัจจุบัน 
 โครงการศาลากลางจังหวัดน่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการของบกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 
 ส าหรับโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต บริษัทได้ท าการลงพ้ืนเพ่ือส ารวจหลังคาและได้ส่งข้อเสนอ

ให้กับบางแห่งแล้ว 
 อาคารราชการอ่ืนๆ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง โรงเรียนเทศบาลไส

น้ าเย็น ทีม่ีความสนใจแต่ว่าต้องรอการจัดตั้งงบประมาณ GIZ เลยพยายามหารูปแบบอื่นๆ ที่
สามารถให้อาคารราชการสามารถติดตั้งโซลาร์ได้ 

 โครงการติดตั้งโซลาร์ที่สนามบิน มวีัตถุประสงค์ในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการลดการ
ปล่อยกาซเรือนกระจกเป็นหลัก 



 
 

 
 

- หัวข้ออ่ืนๆ ที่ได้หารือได้แก่ ไฟถนนพลังงานแงอาทิตย์ ระบบแบตเตอรี่ โซลาร์สูบน้ าเพ่ือการเกษตร 
และการขนานระบบกับกริด 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

- อาคารรัฐไม่มีทางเลือกในการติดตั้งโซลาร์มากนัก ยกเว้นการจัดตั้งงบประมาณภาครัฐ  

- รูปแบบ ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวคิดท่ีดี แต่ว่ายังติดปัญหาภายใต้กฏระเบียบปัจจุบัน
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ในรูปแบบนี้ 

- ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ที่เหลือไม่สามารถจ่ายเข้าระบบกริดได้ และยังไม่มีมาตราการในการรับซื้อ
ไฟฟ้าส่วนเกิน จึงเป็นปัญหาส าหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อประดับครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าตอน
กลางวันน้อย 

- การติดตั้งโซลาร์ที่สนามบินมีความกังวลทางเทคนิคในเรื่องแสงสะท้อนกับความปลอดภัยในการบิน 
 
บทสรุป/การแก้ปัญหา 

- GIZ จะพัฒนาและน าเสนอรูปแบบต่างๆ ที่เป็นทางเลือกให้หน่วยงานราชการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ 
ซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกันกับที่สปช. ก าลังขับเคลื่อนเรื่อง ESCO ส าหรับหน่วยงานราชการ 

- ในการสัมมนาได้มีความชัดเจนว่าการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายยินยอมให้มีการขนานระบบโซลาร์ที่ผลิตเพ่ือ
ใช้เอง แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเชื่อมต่อ 

- ในส่วนของนโยบายการสนับสนุน พพ. อยู่ระหว่างการท าโครงการน าร่องโซลาร์รูฟท็อปเสรี 100 MW 
เพ่ือเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบแนวทางในการสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อปในอนาคตต่อไป เช่น
รูปแบบ Net-Metering หรือ Net-Billing 

- ส าหรับการติดตั้งที่สนามบิน GIZ จะท าการค้นคว้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง
โซลาร์ที่สนามบินอ่ืนๆ มาแล้วและจะน าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
การด าเนินการต่อไป 

- GIZ มีความคิดที่จะจัดท าคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินการติดตั้งโซลาร์ส าหรับหน่วยงานราชการ 
เพ่ือช่วยปลดล็อคอุปสรรคปละปัญหาของรูปแบบต่างๆ ในการติดตั้งโซลาร์ส าหรับหน่วยงานราชการ 

- GIZ จะท าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบโซลาร์สูบน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือที่จะพัฒนารูปแบบธุรกิจ
ที่เหมาะสมต่อไป 



 
 

 
 

- ติดตามโครงการที่มีการด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ GIZ มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการอ่ืนๆ 
เช่นกัน 

 

1.3 : ระบบกริดแบบผสมผสานบนเกาะ 

 

ประเด็นที่น าเสนอ 

- ตัวอย่างโครงการเกาะจิก ประโยชน์และความท้าทายในการด าเนินการ 

- รูปแบบธุรกิจและการจัดตั้งของระบบกริดแบบผสมผสานบนเกาะ 

- อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ เช่น อินเวอร์เตอร์ แบเตอรรี่ โซลาร์สูบน้ า   
 
ปัญหา/อุปสรรค 

- ความรู้ทางเทคนิคของชุมชน 

- อุปกรณ์บางอย่างในระบบที่มีอยู่มีปัญหาและอาจไม่ท างาน เนื่องจากคาดการออกแบบและการ
บ ารุงรักษาที่ดี 

- แหล่งเงินทุน 
 
บทสรุป/การแก้ปัญหา 

- การออกแบบระบบเป็นกุญแจส าคัญของการด าเนินการระบบในระยะยาว 

- รูปแบบของการที่ชุมชนจะด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบต้องชัดเจนและต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ที่ได้วางไว้เพ่ือการด าเนินการในระยะยาว 

- การอบรมเพ่ิมความรู้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ รวมถึงการอบรมกับอุปกรณ์จริงหลังจากที่ติดตั้ง
แล้ว 

- การออกแบบราคาค่าไฟฟ้าต้องคิดรวมค่าด าเนินการและการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบด้วย 

- โครงการจะต้องมีโครงสร้างและการออกแบบระบบที่ดีเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการที่จะมีผู้ลงทุนมานทุน
มาร่วมลงทุน  

 
การด าเนินการต่อไปและผู้รบัผิดชอบ 

1) เกาะจิก 
o เก็บข้อมูลโหลดโปรไฟล์เพื่อออกแบบการปรับปรุงระบบ – โดย GIZ และ มจธ. 
o หามิเตอร์แบบ pre-paid ที่มีการบริการด้านเทคนิคในประเทศไทย – โดยเกาะจิก และ มจธ. 



 
 

 
 

o แนวทางการปรับปรุงระบบ – มจธ. และ GIZ 
o การปรับปรุงระบบและติดตั้งอุปกรณ์ – ผู้จัดหาอุปกรณ ์และ มจธ.  
o การอบรมให้ความรู้ – ผู้จัดหาอุปกรณ์ และ มจธ. 

 
2) เกาะอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ เกาะหมากน้อย เกาะบูโหลน เกาะพะลวย เกาะโหลน 

o ความต้องการของแต่ละชุมชนเป็นอย่างไร ต้องการที่จะซ่อม ปรับปรุง อัพเกรด หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ – โดย คณะกรรมการหมู่บ้านประชุมและแจ้งความประสงค์ให้ GIZ 
ได้รับทราบ  

o GIZ จะติดตามในการเก็บข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบและปัญหาทางเทคนิค โดยการ
ส่งแบบส ารวจไปยังเกาะต่างๆ และจัดท าเอกสารน าเสนอข้อมูล 

o ก าหนดมาตราการต่อไปกับร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 



 
 

 
 

2. ภาพบอร์ดสรุปของแตล่ะกลุม่ 

2.1 กลุ่มพลังงานชีวภาพ 
 

 
  



 
 

 
 

2.2 พลังงานแสงอาทิตย ์โซลาร์รูฟท็อป 
 

 
  



 
 

 
 

2.3 ระบบกริดแบบผสมผสานบนเกาะ 
ช่วงเช้า 

 



 
 

 
 

ช่วงเช้า 
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