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Provincial Energy System Modeling Tool

Image: European Commission

โครงการการพฒันาระบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ 
ส าหรบัโครงการพลงังานขนาดเลก็ของประเทศไทย

ภาพรวมโครงการพลงังานขนาดเลก็และแผนการด าเนินงานขัน้ต่อไป
วนัองัคารที ่29 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

GIZ Energy Office
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แผนการด าเนินงาน

กิจกรรม
กรอบเวลาเบื้องต้น / เดือน

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
1 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ MRV

1. ทบทวนเรื่องระบบ MRV ในระดับสากล และระบบ MRV ใน
ภาคพลังงานของไทย

2. ทบทวนแผนพลังงานและโครงร่างระบบ  MRV รูปแบบปัจจุบัน
ที่ใช้ในโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย

2 หารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการ
พลังงานขนาดเล็ก การพัฒนาระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงาน 
และแนวคิดของ MRV ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

3 พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการน าโครงร่าง MRV ไปใช้ในโครงการพลังงาน
ขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

4 สรุปแนวคิดและทดลองปฏิบัติในพื้นที่น าร่องที่เลือกไว้
5 สรุปรายงานข้อเสนอแนะ
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ภาพรวมโครงการพลังงานขนาดเล็ก RE และ EE จังหวัดชัยภูมิ

เทคโนโลยี จ านวน

สูบน้ าแสงอาทิตย์ 5

โรงอบแห้ง 8x20.80 m. 9

โรงอบแห้ง 6x8.20 m. 4

โรงอบแห้ง 3.25x4.25 m. 4

เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ
ร้อยเอ็ด

16

เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบ
มณฑล

3

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการพลังงานขนาดเล็ก ในจังหวัดชัยภูมิ
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ภาพรวมโครงการพลังงานขนาดเล็ก RE และ EE จังหวัดก าแพงเพชร

เทคโนโลยี ขนาด จ านวน พลังงานที่ลดได้ต่อปี

บ่อแก๊ส
ชีวภาพ

7 คิว 283 83,152 
(กก.LPG)

บ่อแก๊ส
ชีวภาพ

20 คิว 1 839
(กก.LPG)

บ่อแก๊ส
ชีวภาพ

50 คิว 1 2,098
(กก.LPG)

เตาเศรษฐกิจ 16-70 
นิ่ว

58 5,292
ท่อนๆละ 80 กก.

โซล่าเซล 2.4 Kw 11 28,000 
(ลิตรดีเซล)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการพลังงานขนาดเล็ก ในจังหวัดก าแพงเพชร

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 333.3 tonCO2/year
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รายการข้อมูลที่ขอความอนุเคราะห์จากจังหวัดน าร่อง
จากข้อมูลเบื้องต้นโครงการพลังงานขนาดเล็ก RE และ EE ของจังหวัดน าร่อง ที่ปรึกษาได้ท ารายการข้อมูลเพิ่มเติม                         
เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. โครงการพลังงานขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่จังหวัดน าร่องด าเนินการ

รายละเอียดโครงการ 
(ประเภทโครงการ พื้นท่ีด าเนิน
โครงการ รูปแบบการเก็บข้อมูล)

ประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 
(สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม)

ก าลังการผลิต 
ปริมาณพลังงานที่ลดได้

การเก็บข้อมูลและการติดตาม
ตรวจวัดผลในปัจจุบัน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนิน
โครงการและติดตามผล

2. แผนการด าเนินโครงการพลังงานขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
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ก าหนดการลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และก าแพงเพชร 

กรุงเทพฯ

ชัยภูมิ

ก าแพงเพชร
วันที:่ 5 ก.พ.
กิจกรรม: ออกเดินทาง

วันที:่ 6 ก.พ.
กิจกรรม: ออกเดินทาง

*โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเตาเศรษฐกิจ

วันที:่ 6 ก.พ.
กิจกรรม: ลงพื้นที่

วันที่: 7 ก.พ.
กิจกรรม: ลงพื้นที่

9.00 – 10.00 น าเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
ท่ีปรึกษาโครงการฯ จากบริษัท เดอะ ครีเอจี้ จากัด

10.00 – 10.45 น าเสนอภาพรวมโครงการพลังงานขนาดเลก็ของ
จังหวัดน าร่อง
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบโครงการของจังหวัด
ชัยภูมิ

10.45 – 12.00 หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีสว่นได้เสยี

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารว่าง

13.00 – 16.00 เยี่ยมชมโครงการ*

• แผนการลงพื้นที่ • ก าหนดการลงพื้นที่
วันที:่ 8 ก.พ.
กิจกรรม: ออกเดินทาง

*โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และบ่อก๊าซชีวภาพ
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