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กิจกรรมการด าเนินงานภายใต้
โครงการ TGCP-Energy

แผนงานในช่วง 
12 เดือนข้างหน้า

เนื้อหาของรายงานได้ถูกแบง่ออกเปน็ 3 ส่วนหลัก ๆ ท่านสามารถกดข้ามไปยัง
เนื้อหาที่ต้องการได้จากหนา้นี้

เพื่อลดการใช้กระดาษซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รายงานฉบับนีจ้ึงได้รับการจัดท าและเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(PDF) ซึ่งผู้อ่านสามารถกดเลือกดูเนือ้หาที่ต้องการได้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้จากการไม่พิมพ์รายงานเล่มนีเ้ท่ากับ

191.90 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.0859 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ /แผ่น, ที่มา: TGO)
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โครงการ TGCP-Energy



แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Thai-German Climate Programme (TGCP)

5 ภาคส่วนหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ของเสียและน้ าเสีย

การเกษตร

ทรัพยากรน้ า พลังงาน

นโยบาย

แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Thai-German Climate Programme: TGCP) สนับสนุนการปกปอ้งสภาพ
ภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยนืในประเทศไทย โดยมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ า (Low-carbon Economy) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แผนงาน TGCP มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบเงือ่นไขที่เอ้ือต่อการด าเนนิงาน
ภายใต้เอกสารการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC)

แผนงาน TGCP 
• เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ผ่านกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

• ได้รับเงินทุนสนบัสนนุการด าเนินการจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง
ธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณแูห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation, and Nuclear Safety: BMU) ผ่านแผนงานปกปอ้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate 
Initiative: IKI)

• มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือน
ธันวาคม 2564โครงการ TGCP-Energy 

รับผิดชอบการด าเนินงานในภาคพลังงาน



ความเชื่อมโยงของ NDC กับภาคพลังงาน
เอกสารการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) เป็นเอกสารที่ระบุเป้าหมายของแต่ละประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยส าหรับประเทศไทยนัน้ได้มีการก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน (Business-as-usual) โดยเป้าหมาย
ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 25 หากประเทศไทยได้รับการสนับสนนุด้านเทคโนโลยี การเงิน การเสริมสร้างขีดความสามารถที่เพียงพอจากต่างประเทศ

ในเอกสาร NDC ของประเทศไทย ได้มีการระบุถึงแผนพลังงานระดับประเทศไว้จ านวน 4 แผนด้วยกัน ได้แก่ แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 และแผนแม่บทระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย พ.ศ. 
2558 - 2579

การสนับสนุนส่งเสริม NDC ของประเทศจากภาคพลังงาน
= 

สนับสนุนการด าเนนิงานภายใต้แผนพลังงานทั้ง 4 แผนที่ถูกระบุไว้ใน NDC

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

20%

Power 
Development Plan 

2015 - 2036

Energy 
Efficiency Plan 
2015 - 2036

Alternative Energy 
Development Plan 

2015 - 2036

Smart Grid 
Roadmap 

2015 - 2036

เอกสาร NDC ของ
ประเทศไทย



กลุ่มงาน
กิจกรรมและการด าเนินงานภายใต้แผนงาน TGCP สามารถจัดเป็นโครงสร้างได้ 5 กลุ่มงาน โครงการ TGCP-Energy ที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านพลังงานทั้งหมดจะเนน้การด าเนินงาน
ใน 3 กลุ่มงานแรก ได้แก่ (1) นโยบายระดับประเทศ (2) การด าเนินงานในระดับจังหวัด และ (3) การติดตามผล ซึ่งในกลุ่มงานที่ (4) และ (5) ในด้านการสนับสนนุทางการเงินต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศนัน้ จะเป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานในระดับแผนงานซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ภาคส่วน ดังนั้น ทาง
โครงการ TGCP-Energy จะสนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมเหล่านั้นเฉพาะในสว่นที่เก่ียวข้องกับภาคพลังงาน

กลุ่มงาน 1

นโยบาย
ระดับประเทศ 

(National 
Policy)

กลุ่มงาน 2

การด าเนินงานใน
ระดับจังหวัด 
(Subnational 

Implementation)

กลุ่มงาน 3

การติดตามผล
(Monitoring)

กลุ่มงาน 4

การสนับสนุนทาง
การเงินต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

(Climate Finance)

กลุ่มงาน 5

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
(International 
Cooperation)



หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

โครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Energy) เป็นความร่วมมือ
ระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ภายใต้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ)

นอกจากนี้ โครงการ TGCP-Energy จะเป็นการด าเนนิการร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/สถาบนัวิจัยจากทั้งในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี 
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สถาบัน Fraunhofer 
Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE) และบริษัท 
Mondas GmbH โดยหน่วยงานดังกลา่วจะให้การสนับสนนุเชิงวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของ TGCP-Energy โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดท า
เคร่ืองมือประกอบการวางแผนต่าง ๆ เช่น แบบจ าลองระบบพลังงาน
ระดับจังหวัด ภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด เป็นต้น

องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
ภายใต้ส านักงานปลัด

กระทรวงพลังงาน

สถาบัน Fraunhofer ISE
บริษัท Mondas GmbH

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)



เป้าหมายของ TGCP-Energy

“เพื่อเชื่อมโยงยทุธศาสตร์และแผนพลงังาน
ระดับประเทศกับ NDC และการวางแผน/

การด าเนินโครงการระดับจังหวัด ผ่านการใช้
เครื่องมือและกระบวนการที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ”

ระดับประเทศ

แผนพลังงานต่าง ๆ ที่
ระบุไว้ใน NDC

ระดับประเทศ

เอกสาร NDC ของ
ประเทศไทย

ระดับจังหวัด

แผนพลังงานระดับจังหวัดและ
โครงการด้านพลังงานต่าง ๆ

เครื่องมือดิจิตอล
ประกอบการวางแผน
พลังงานระดับจังหวัด

ระบบตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Monitoring, 
Reporting, and Verification: MRV)



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังความร่วมมือ

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับเยอรมันเกิดข้ึนจาก
หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Note) เรื่องแผนงาน TGCP ซ่ึง
จัดท าขึ้นระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันผ่านกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand 
International Cooperation Agency: TICA)

ในระดับโครงการ TGCP-Energy จะมีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดสรรเงินทุน
สนับสนุนแบบให้เปล่า (Grant) แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ใน
การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเก่ียวข้องและเก้ือหนนุ
กิจกรรมภายใต้โครงการ TGCP-Energy โดยได้มีการจัดท าข้อตกลง
การให้เงินทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า (Grant Agreement)
ระหว่าง มช. และ GIZ ขึ้น

GIZ ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา (Service Contract) กับกลุ่ม
หน่วยงาน (Consortium) ซึ่งประกอบด้วย Fraunhofer ISE และ
บริษัท Mondas GmbH เพื่อจัดท าแบบจ าลองระบบพลังงานระดับ
จังหวัด

สผ. สป. พน.

TICA
สถานฑูตเยอรมัน

ประจ าประเทศไทย หนังสือแลกเปลี่ยน
(Exchange of Note)

บันทึกความเข้าใจ (MOU)

(ในนามของรัฐบาลเยอรมัน) (ในนามของรัฐบาลไทย)

ถ่ายโอนอ านาจในการด าเนินแผนงานความ
ร่วมมือ

GIZ

มช.

สถาบัน Fraunhofer ISE / 
บริษัท Mondas GmbH

ข้อตกลงการให้เงินทุน
สนับสนุนแบบให้เปลา่ 
(Grant Agreement) 

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา
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กิจกรรมการด าเนินงานภายใต้โครงการ TGCP-Energy



2561 2562 2563 2564

1.1 การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ

1.2 การฝึกอบรมระดับส่วนกลาง

3.1 การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด

2.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัด
แบบบูรณาการ

2.2 การจัดท าภาพ
ฉายอนาคตพลังงาน
ระดับจังหวัด

2.3 การฝึกอบรมระดับจงัหวัด

2.4 การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อการขับเคลื่อนกจิกรรม/โครงการพลังงานระดับจงัหวัด
(ระยะที่ 1: 4 จังหวัดน าร่อง)

2.4 การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพลังงานระดับจังหวัด
(ระยะที่ 2: 8 – 12 จังหวัดน าร่อง)

3.2 การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย 3.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้

การประชุมเริ่มต้นโครงการ การสัมมนารายงาน
ความก้าวหน้า ปี 2562

การสัมมนารายงาน
ความก้าวหน้า ปี 2563

การสัมมนาสรุปผลโครงการ

ขั้นเตรียมการ ขั้นการจัดท าแผนพลังงาน ขั้นการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผน

แผนการด าเนินโครงการ TGCP-Energy

4.1 การจัดท าแผนท่ีและขอ้เสนอแนะการสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ



กลุ่มงาน 1: นโยบายระดับประเทศ

กิจกรรม 1.1

การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ
จัดท าการศึกษาด้านวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ และน าเสนอต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการหาแนวทางที่ด าเนินการได้จริงและเหมาะสม
ในการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของภาคพลังงาน

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรกระทรวงพลังงานในระดับ
ส่วนกลาง โดยการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างวิทยากรมืออาชีพซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยงัผู้อื่นใน
อนาคต โดยเฉพาะในระดับจังหวัด

ในส่วนของกลุ่มงานนโยบายระดับประเทศ โครงการ TGCP-Energy ได้ด าเนิน 2 กิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรม 1.2

การฝึกอบรมระดับส่วนกลาง



กลุ่มงาน 1: นโยบายระดับประเทศ

เป้าประสงค:์ NDC ของประเทศไทยมีการน าไปปฏิบัติจริงและบรรจุอยู่ในแผนของ 5 ภาคส่วนหลัก

ตัวชี้วัด: 
• ร่างแนวทางการด าเนินงานด้านพลังงานในระดับประเทศ ที่สอดคล้องกับ NDC ของประเทศไทยได้รับการจัดท าขึ้น และได้รับ

การพิจารณาโดยคณะท างานในกระทรวงพลังงานประกอบการตัดสินใจ

วิเคราะห์และตีความ: NDC ของประเทศไทยได้รับการบรรจุอยู่ในภาคพลังงานอยู่แล้ว เนื่องจากแผนปฏิบัติการ NDC ของภาคพลังงาน ได้รับการ
จัดท าขึ้นและอยู่ในระหว่างการขออนุมัติประกาศใช้งาน ดังนั้น TGCP-Energy จะสนับสนุนการน า NDC ไปปฏิบัติในภาคพลังงานผ่านการด าเนิน
กิจกรรมโครงการภายใต้แผนพลังงานที่ระบุไว้ใน NDC โดยจะจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อที่สามารถสนับสนุนต่อยอดโครงการเหล่านั้น
ให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าเสนอแนว
ทางการด าเนินงานด้านพลังงานที่สนบัสนนุแผน
พลังงานที่ระบุใน NDC ของประเทศไทย

สร้างขีดความสามารถขอบ
บุคลากรกระทรวงพลังงานที่อาจ
เป็นส่วนหนึง่ในคณะท างาน

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ต้องรายงาน



การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ

“นโยบายท่ีดีจะต้องถูกกลั่นกรองขึ้นจาก
ข้อเท็จจริงและข้อมูลประกอบท่ีหนักแน่น”

- Seth Moulton -

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ แต่อยู่บนพื้นฐาน
ของการน าไปปฏิบัติได้นัน้เปน็สิ่งที่จ าเปน็ เพื่อการสร้างปัจจัยแวดลอ้ม
ที่เก้ือหนุนต่อการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
พลังงาน โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะต้องมีผลการศึกษามารองรับ
อย่างชัดเจน

โครงการ TGCP-Energy ให้การสนับสนุนหนว่ยงานต่าง ๆ ในภาค
พลังงาน โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและนอก GIZ ด าเนินการ
การศึกษาเชิงวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

การศึกษาต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นภายใต้โครงการจะมีความเปน็กลาง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จัดท าขึ้นจะมิได้ถูกน าเสนอในทางเลือก
เดียว แต่จะมีหลายทางเลือกเพื่อให้ผู้ก าหนดนโยบายสามารถพิจารณา
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

กิจกรรม 1.1

การศึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลที่
โปร่งใสและเป็นกลาง

น าเสนอมากกว่า 1 ทางเลือกเพื่อให้ผู้
ก าหนดนโยบายเลือกประยกุต์ใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม

ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1
การตรวจวัด รายงาน และสอบทวน (MRV) ที่เหมาะสมส าหรับโครงการด้านพลังงาน
ขนาดเล็ก
“ท าอย่างไรเพื่อให้โครงการขนาดเลก็ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากสามารถถูกนับเขา้ไปในระบบการรายงาน
ผลการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย?”

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2
มาตรการเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“มาตรการใดท่ีควรน ามาใช้สนับสนุนเพื่อให้พ้ืนท่ีเกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย
มีไฟฟ้าใช้โดยมีต้นทุนท่ีเหมาะสมและมีการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกน้อยที่สุด”

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3
ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนที่มีความผัน
ผวนในประเทศไทย จากประสบการณ์การด าเนินงานในต่างประเทศ
“ประเทศไทยควรจะพิจารณาค านึงถึงประเด็นใดบ้างในการจัดตั้งศูนย์พยากรณไ์ฟฟ้าที่ผลิตได้
จากพลังงานทดแทนท่ีมีความผันผวน?”

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4
การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ส าหรับมาตรการ/
โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
“จะด าเนินการท า MRV ในโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานได้
อย่างไร ให้มีความสะดวก คุ้มค่าต่อการลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐาน MRV 
ระดับสากล?”

การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ
กิจกรรม 1.1



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 1
การตรวจวัด รายงาน และสอบทวน (MRV) ท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการด้านพลังงานขนาดเล็ก 

บริบท โครงการขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานยังต้องการการสนบัสนนุในเร่ืองระบบและกระบวนการเก็บข้อมูลที่จ าเปน็
ส าหรับการติดตามผลการด าเนินการ ปัจจัยเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเปน็ตัวแปรส าคัญที่จะเปน็ตัวตัดสินวา่ระบบการตรวจวัด รายงานผล และ
ทวนสอบ (MRV) ส าหรับโครงการประเภทนี้จะประสบความส าเร็จหรือไม่

มูลเหตุ ในปัจจุบันโครงการขนาดเล็กด้านพลังงานทดแทนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่ด าเนนิการในระดับจังหวัดยังมิได้ถูกรวมเข้าไปเปน็ส่วนหนึง่
ของการรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเปน็จ านวนมากและแต่ละแห่งมีขนาดเล็ก จึงท าให้การ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่สามารถท าได้โดยงา่ย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานประสงคท์ี่จะท าให้โครงการด้านพลังงานขนาดเลก็มีบทบาทที่ชัดเจน
มากข้ึนในการด าเนนิการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงต้องการที่จะศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมและปฏิบตัิได้จริงในการตรวจวัด รายงาน
ผลและทวนสอบ โดยค านึงถึงแนวทางที่ท าได้โดยสะดวกและมีค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสม

การด าเนินการ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) ของโครงการพลังงานขนาดเล็ก โดยระบบ MRV ที่
ได้รับการออกแบบขึ้นจะถูกทดสอบใน 2 จังหวัดน าร่อง (ชัยภูมิ และก าแพงเพชร)

ผลิตผล สรุปรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งประกอบไปด้วย (1) แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล (2) เครื่องมือการค านวน (3) หนังสือคู่มือแนะน าการใช้งาน 
และผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการด้านพลังงานขนาดเล็กในพื้นที่ 2 จังหวัดน าร่อง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง มีการติดตั้งระบบ MRV ส าหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยโดยรวมต่อรายงานการจัดท าบญัชีกา๊ซเรือนกระจก

ผู้เกี่ยวข้อง กยผ., สสช., สพจ. 

บริษัท The Creagy (ที่ปรึกษาโครงการ)



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 1
การตรวจวัด รายงาน และสอบทวน (MRV) ท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการด้านพลังงานขนาดเล็ก 

ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชัยภูมิ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ จังหวัดก าแพงเพชร

การติดตั้งมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังเครื่องสูบน้ า

QR Code ส าหรับการรายงานผล
ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 1
การตรวจวัด รายงาน และสอบทวน (MRV) ท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการด้านพลังงานขนาดเล็ก 

การศึกษา
ทบทวนงานวิจัย

ระบบ MRV

(ธ.ค. 2561)

หารือกับ
ผู้เกี่ยวข้องด้าน

โครงการพลังงาน
ขนาดเล็ก

(ม.ค. – ก.พ. 2562)

พัฒนาแนวทางการ
ท า MRV ส าหรับ
โครงการพลังงาน

ขนาดเล็ก

(ก.พ. – มิ.ย. 2562)

ทดลองแนวทางกับ
จังหวัดน าร่อง

(ม.ิย. – ก.ค. 2562)

สัมมนาสรุปผล
โครงการ

(ส.ค. 2562)

ความก้าวหน้าปัจจุบัน



การตรวจวัด รายงาน และสอบทวน (MRV) ท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการด้านพลังงานขนาดเล็ก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 1

ร่างรายงาน MRV (The Creagy)

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
การท า MRV ในโครงการด้านพลังงานขนาดเล็ก



บริบท ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าท่ีสูงถึงร้อยละ 99 อย่างไรก็ตาม หลายชุมชนบนเกาะห่างไกลยังคงใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีการเข้าถึงไฟฟ้าท่ีเพียงพอ 
ส่วนมากยังคงพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยอาศัยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซลขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงท าให้ในแต่ละวันสามารถ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองได้เพียงไม่กี่ช่ัวโมง

มูลเหตุ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและระบบกักเกบ็พลังงานมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานจงึเป็น
ทางเลือกที่อาจคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น (เช่น การติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดเีซลส่วนกลางขนาดใหญบ่นเกาะ การเดินสายเคเบิลใต้น้ าไปยงัเกาะ 
เป็นต้น) ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเฉพาะใดท่ีสนับสนุนการด าเนินการในภาคส่วนน้ี

การด าเนินการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้มีประสบการณก์ารลงพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน
บนพ้ืนท่ีเกาะ ดังนั้น โครงการ TGCP-Energy จึงอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์การด าเนินงานของ GIZ มาต่อยอด เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางการ
สนับสนุนส่งเสริมให้พ้ืนท่ีเกาะสามารถเขา้ถึงไฟฟ้าได้ โครงการ TGCP-Energy ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญมาศึกษาข้อมูลบน 17 เกาะในประเทศไทยท่ียังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ ผู้เช่ียวชาญจะใช้แบบจ าลอง HOMER Pro ในการวิเคราะห์หาขนาดของระบบท่ีเหมาะสมเพื่อประเมินมูลค่าการลงทุนที่จ าเป็น ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า (Levelized Cost of Electricity: LCOE) จะได้รับการค านวณขึน้ และเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลติไฟฟ้าของทางเลือกอื่น ๆ เช่น การติดตั้ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่วนกลาง การเดินสายเคเบิลใต้น้ า เป็นต้น

ผลิตผล (1) รายงานสรุปสถานการณด์้านไฟฟ้าบน 17 เกาะในประเทศไทย (2) การออกแบบและประเมินขนาดก าลังการผลิตติดตั้งของระบบเบื้องต้นใน 3 เกาะ
(3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการผลักดันขับเคลือ่นให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภาครัฐพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรเิริ่มการออกมาตรการสนับสนุนเพื่อผลักดันให้พื้นที่เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในแนวทางที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

บริบท ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

คุณธนัย โพธิสัตย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีห่างไกล) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 2
มาตรการเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 2
มาตรการเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล



จัดท ารายงาน
สถานการณ์พลังงาน

ไฟฟ้าบนเกาะ

สร้างแบบจ าลอง
วิเคราะห์และ

ออกแบบระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบผสมผสาน

ใน 3 เกาะ

จัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

การประชุมเพ่ือหารือ
ครั้งที่ 2

การประชุมเพ่ือหารือ
ครั้งที่ 1

ความก้าวหน้าปัจจุบัน

(มิ.ย. 2562)(เม.ย. 2562)(ก.พ. – มี.ค. 2562)(พ.ย. 2561 – ก.พ. 2562)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 2
มาตรการเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(พ.ค. – ม.ิย. 2562)



เอกสารสรุปสถานการณ์การใช้
ไฟฟ้าบนเกาะต่าง ๆ

รายงานการใช้แบบจ าลอง HOMER PRO เพ่ือการ
ออกแบบระบบเบื้องต้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ 2
มาตรการเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปข้อมูลส าคัญของแต่
ละเกาะ เช่น จ านวน
ประชากร ขนาดพ้ืนที่ 
เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินรูป
แบการใช้ไฟฟ้าบนเกาะ
ในช่วง 30 ปีข้างหน้า



การฝึกอบรมระดับส่วนกลาง

“ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการฝึกฝน คุณสามรถท า
อะไรได้หลายอย่างถ้าคุณได้รับการฝึกฝนอย่าง

เหมาะสม”
- Queen Elizabeth II 

บุคลากรของกระทรวงพลังงานเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ แผนงาน นโยบายเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ดังนั้น การสร้าง
ขีดความสามารถในด้านตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องจึงมีความจ าเปน็
อย่างยิ่ง

โครงการ TGCP-Energy ได้จัดการฝึกอบรมในหลากหลาย
หัวข้อให้กับบุคลากรกระทรวงพลังงานในส่วนกลาง โดยจะ
เป็นการผสมผสานกันระหว่างความรู้ด้านเทคนิคและความรู้
ในด้านการวางแผนและบริหารจัดการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้
บุคลากรดังกล่าวสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ผู้
ซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องใน
ด้านพลังงานให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานกระทรวง
พลังงานในระดับจงัหวัด

กิจกรรม 1.2

การฝึกอบรมโดยวิทยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในการแสดงความคิดเห็นและ
คิดวิเคราะห์

การท าแบบฝึกหัดซึ่ง
อาศัยกรณีศึกษาจริง



การฝึกอบรม N4
อบรมวิทยากร / กระบวนการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ (Design 
Thinking)

การฝึกอบรม N1
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
ด้านพลังงานสมัยใหม่

การฝึกอบรม N2
การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือก ากับดูแล พัฒนา ด าเนินงาน 
และติดตามประเมินผลโครงการใน
ภาคพลังงาน

การฝึกอบรม N3
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภาคพลังงาน

สิงหาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 พฤษภาคม 2562 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมระดับส่วนกลาง
กิจกรรม 1.2



กลุ่มงานที่ 2: การด าเนินงานในระดับจังหวัด

กิจกรรม 2.1

การพัฒนาระบบสนบัสนุนการ
จัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัด
แบบบูรณาการ

กิจกรรม 2.4

การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการพลังงานระดับจังหวัด

ระบบดิจิตัลส าหรับส านักงานพลังงาน
จังหวัด (สพจ.) ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การพลังงานระดับจังหวัด ซึ่งจะท าให้
กระบวนการจัดท าแผนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและใช้เวลาน้อยลง

เสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรในส านักงานพลังงานจังหวัด
ในด้านการวางแผนพลังงานโดยใช้
เครื่องมือและกระบวนการรปูแบบใหม่

ส าหรับในส่วนของกลุ่มงานที่ 2 โครงการ TGCP-Energy ได้ด าเนิน 4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการวางแผนและการขับเคลื่อนโครงการพลังงานสะอาดในระดับ
จังหวัด โดยประกอบด้วย

กิจกรรม 2.2

การจัดท าภาพฉายอนาคต
พลังงานระดับจังหวัด

ภาพฉายอนาคตด้านพลงังานระดับ
จังหวัดช่วยให้ส านักงานพลังงานจังหวัด
สามารถมองเห็นถึงศักยภาพด้านพลังงาน
ทดแทนในพ้ืนท่ีจังหวัดตนเองอย่าง
ชัดเจนมากขึ้น ท าให้การก าหนด
เป้าหมายด้านพลังงานเป็นไปอยา่ง
ชัดเจนและตรงจุดมากข้ึน

กิจกรรม 2.3

การฝึกอบรมระดับจังหวัด

ให้ค าปรึกษาเชิงวิชาการต่อส านักงาน
พลังงานจังหวัดในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการด้านพลังงานสะอาดในระดับ
จังหวัด เชื่อมโยงจากแผนไปสู่การ
ปฏิบัติจริง



กลุ่มงานที่ 2: การด าเนินงานในระดับจังหวัด

เป้าประสงค์ : มีการเริ่มการด าเนินกิจกรรมสนับสนุน NDC ของประเทศไทยในระดับจังหวัดเกิดขึ้น

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง: 
• มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงานในพื้นที่ 18 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งอธิบายถงึมาตรการและแนวทางการน า

พลังงานทดแทนมาใช้งานในจังหวัด ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการพิจารณาถึงผลการวิเคราะห์โดยใช้
แบบจ าลองที่มีความละเอียดในเชิงเวลาสูง

• มีการผลักดันให้ 18 โครงการด้านพลังงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 
โดย 3 โครงการจากทั้งหมดจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากแผนงาน TGCP (รวมถึงแนวทางการสรรหาเงินทุน/
งบประมาณมาใช้ในการด าเนินโครงการ)

จัดท าภาพฉายอนาคตด้านพลงังาน
ระดับจังหวัดโดยใช้แบบจ าลองที่มี
ความละเอียดเชิงเวลาสูง

ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อผลักดันให้
โครงการ/กิจกรรมตามแผนเกดิขึ้นจรงิ

การใช้ระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลงังาน
ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อช่วยให้
กระบวนการวางแผนมีความสะดวกมากขึน้

ในปัจจุบันได้มีการด าเนินโครงการด้านพลังงานในระดับจังหวัดซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม NDC อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บาง
โครงการยังประสบปัญหาความยั่งยืนในการบรหิารจัดการในระยะยาว โครงการ TGCP-Energy จึงมุ่งที่จะสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการวางแผนพลังงานในระดับจงัหวัด
เพื่อให้โครงการที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในพื้นที่ได ้ไปจนถึงการช่วยผลักดันให้กิจกรรมและโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
ส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ในการจัด
วางแผนพลังงาน

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ต้องรายงาน



การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ

“ความคิดสร้างสรรค์ท่ีแท้จริงไม่ท าให้ส่ิงต่างๆ 
ซับซ้อนมากขึ้น ในทางตรงข้าม มันจะท าให้ส่ิง

เหล่านั้นง่ายลง” 
― Damian Duffy Mingle

ระบบดิจิตัลที่รวบรวมข้อมูลและ
เคร่ืองมือประกอบการวางแผนไว้
ในที่เดียวกัน

รวบรวมและน าเสนอข้อมูลด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบท่ี
เข้าใจและตีความง่าย

ภาพฉายอนาคตด้านพลังงาน
ระดับจังหวัด 
(ดูรายละเอียดในกิจกรรม 2.2)

การวางแผนด้านพลังงานเปน็งานที่มีความซับซ้อน เนื่องจากต้องอาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบจากรอบด้าน รวมถึงต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านพลังงาน 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดท าแผนสามารถท าให้มีความงา่ยและสะดวกมาก
ขึ้นได้

การน าเครื่องมือดิจิตัลมาใช้ในกระบวนการวางแผนสามารถน ามาซึ่งประโยชน์
ต่าง ๆ มากมาย เช่น ลดเวลาที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย 
ลดเวลาในการจัดระเบียบข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลท าได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรของส านักงานพลังงาน
จังหวัด (สพจ.) จึงสามารถน าเวลาที่เคยต้องใช้ในส่วนดังกล่าวมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย ออกแบบโครงการ ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในการน ามา
ซึ่งแผนด้านพลังงานที่ปฏิบตัิได้จริงและมีประสิทธิผล

กิจกรรม 2.1

แผนปฏิบัติการด้าน
พลังงานระดับจังหวัด



การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
กิจกรรม 2.1

บริบท การวางแผนด้านพลังงานในระดับจังหวัดเปน็ส่วนหนึง่ที่เข้ามาสนบัสนนุส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไดทยได้ ซึ่งส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบตัิการพลังงานระดับจังหวัด

มูลเหตุ เพื่อให้กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้สามารถเชื่องโยงข้อมูล
ระหว่างส่วนกลางและส่วนจังหวัดได้โดยสะดวก จึงควรมีการจัดท าระบบสนบัสนนุการวางแผนในรูปแบบของเคร่ืองมือดิจติอลออนไลน ์ซึ่งจะ
สามารถช่วยสร้างมาตรฐานในเนื้อหาและรูปแบบโครงสร้างของแผน รวมถึงสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่มีความรับผิดชอบการจัดท า
แผนดังกล่าว โดยการน าข้อมูลพลังงานซึ่งมีปริมาณมากมาวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบที่เข้าใจงา่ย

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy ก าลังจัดท าระบบสนบัสนนุการวางแผนพลังงานระดับจงัหวัดแบบบรูณาการอยู่โดยผ่านการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการวางแผน โดยจะมีการประชุมเพื่อ
น าเสนอความก้าวหนา้ ทดลองใช้ระบบ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องเปน็ระยะ

ผลิตผล ระบบสนับสนนุการวางแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบรูณาการ และคู่มือการใช้งานระบบ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กระทรวงพลังงานใช้ระบบสนบัสนนุการวางแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบรูณาการในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารพลังงานระดับจังหวัด ส่งผลให้มี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน รายการโครงการด้านพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในแผนปฏิบัติการฯ ของแต่ละจังหวัดสามารถถูก
น ามาวิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบในภาพรวมได้

ผู้เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, ส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง

บริษัท Concept Reach (ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT), ดร.สุปรียา วงศ์สวรรค์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าแผน) 



การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
กิจกรรม 2.1

สามารถใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนพลังงาน
ระดับจังหวัดแบบบูรณาการบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ลงชื่อเข้าใช้งานระบบโดยใช้
ชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน 
(Password) เดียวกันกับการ
เข้าใช้อีเมลของกระทรวง

สรุปสถานะการจัดท าแผนในรอบปัจจุบัน เช่น เวลาที่
เหลืออยู่ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแต่ละส่วน ฯลฯ

การก าหนดเป้าประสงค์ด้านพลังงาน 
และท าการวิเคราะห์ SWOT



กิจกรรม
กรอบเวลาในการพัฒนาระบบสนับสนนุการจัดท าแผนฯ

ธ.ค.
2561

ม.ค.
2562

ก.พ.
2562

มี.ค.
2562

เม.ย.
2562

พ.ค.
2562

มิ.ย.
2562

ก.ค.
2562

ส.ค.
2562

1. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนฯ เวอร์ชั่น 1.0

2. การประชุมครั้งที่ 1: รับฟังความคิดเห็นระบบสนับสนุน
การจัดท าแผนฯ เวอร์ชั่น 1.0

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนฯ เวอร์ชั่น 2.0

4. เชื่อมโยงระบบสนับสนุนการจัดท าแผนฯ กับแบบจ าลอง
ระบบพลังงานระดับจังหวัด

5. การประชุมครั้งที่ 2: ทดสอบการใช้งานระบบสนับสนุน
การจัดท าแผนฯ เวอร์ชั่น 2.0

6. พัฒนา/ปรับให้ระบบสนับสนุนการจัดท าแผนฯ สมบูรณ์
เป็นเวอร์ชั่น 3.0

7. จัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งานและดูแลรักษา
ระบบ

8. การประชุมครั้งที่ 3: งานเปิดตัวระบบสนับสนุนการจัดท า
แผนฯ อย่างเป็นทางการ

การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
กิจกรรม 2.1

ความก้าวหน้าปัจจุบัน

ภายหลังจากการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนฯ เสร็จสิ้น จะมีการน าระบบดังกล่าวไปทดลอง
ใช้งานใน 12 – 18 จังหวัดน าร่อง โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมระดับจังหวัด S1 – S5



การจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด

การวางแผนคือการมองไปยังอนาคตซึ่งมีความไม่แนน่อนอยู่ ผู้
วางแผนไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกตอ้งชัดเจนวา่อะไรจะ
เกิดข้ึนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้วางแผนสามารถใช้ภาพฉาย
อนาคตที่แตกต่างกันเพื่อวิเคราะห์ถึงค าถาม “ถ้าอนาคตเป็นแบบ
นี้จะส่งผลอย่างไร?”

แบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด (Provincial Energy 
System Modeling Tool: PEMT) สามารถเข้ามาสนับสนนุ
กระบวนการมองภาพอนาคตของส านกังานพลังงานจังหวัด 
(สพจ.) โดยจะช่วยวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาพฉาย
อนาคตด้านพลังงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้ สพจ. พิจารณาว่าภาพ
ฉายอนาคตใดที่ควรใช้อ้างอิงในการวางแผนและก าหนดเปา้หมาย
ด้านพลังงานของจงัหวัด

“แผนการคือการพยายามเชื่อมโยงภาพอนาคต
กับความเป็นจริง ว่าสามารถเข้ากันได้หรือไม่” 

- Laurence Gonzales

• สามารถใช้พลังงาน
ทดแทน 100% ได้ไหม

• ราคาค่าพลังงานจะ
เพิ่มขึ้นหรือไม่?

กิจกรรม 2.2

ตัวอย่างค าถามต่าง ๆ ที่ผู้วางแผนต้อง
วิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผน

ภาพฉายอนาคต 1
เน้นพลังงานทดแทน

ภาพฉายอนาคต 3
แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว

ภาพฉายอนาคต 2
เน้นพลังงานดั้งเดิม

• ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากขนาดไหน?

• เกิดประโยชน์อะไรกับ
จังหวัดบ้าง?

ภาพฉายอนาคต 1 -3 เป็นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ ในการด าเนินการจริงอาจมกีารก าหนดภาพ
ฉายอนาคตภายใต้เง่ือนไขอื่นทีเ่หมาะสมในแต่ละจังหวัด



บริบท ในยุคที่พลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทต่อระบบพลังงานมากข้ึน กระบวนการวางแผนด้านพลังงานจะมีความซับซ้อนตามไปด้วย เนื่องจาก
พลังงานทดแทนบางประเภทจะมีรูปแบบการผลิตพลังงานเฉพาะตัว และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาเปน็หลัก ดังนั้น การพิจารณา
ถึงศักยภาพที่แท้จริงจ าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลาและพื้นที่ที่มีความละเอียดมากขึ้น

มูลเหตุ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เท่ากับ 30% ภายในปี 2579 ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ในการน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายตาม NDC ผู้วางแผนด้านพลังงานจ าเปน็ที่จะต้องอาศัยเคร่ืองมือสนบัสนนุการวางแผนมาช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผล 
และแสดงผลสถานการณ์การใช้พลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (“ภาพฉายอนาคตด้านพลังงาน”) เพื่อให้สามารถทราบถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับประเด็นด้านต่าง ๆ ภายในจังหวัด ภาพฉายอนาคตดังกล่าวจะสามารถท าให้การก าหนดเปา้หมายด้านพลังงานในจงัหวัดเปน็ไปอย่างมี
หลักการรองรับที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้น าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรวบรวมข้อมูลที่จ าเปน็ส าหรับการสร้างภาพฉายอนาคตด้านพลังงานระดับจังหวัด โดยใช้
แบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด (ดูรายละเอียดในกิจกรรมที่ 3.1) โดยภายหลังจากที่แบบจ าลองฯ ได้รับการพัฒนาขึ้นจนแล้วเสร็จ จะมี
การจัดประชุมร่วมกันของคณะท างานเพื่อทดสอบการสร้างภาพฉายอนาคตขึ้นมาใน 3 จังหวัดก่อน ภายหลังจากการประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดท าภาพฉายอนาคตให้กับอีก 12 จังหวัดภายใต้การสนับสนนุจาก Fraunhofer ISE ภาพฉายอนาคตที่จัดท าขึ้นจะถูก
น าเสนอในระหว่างการฝึกอบรมระดับจังหวดั S2

ผลิตผล ภาพฉายอนาคตด้านพลังงานในจังหวัดน าร่อง 18 จังหวัด

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ส านักงานพลังงานจังหวดัใช้ภาพฉายอนาคตประกอบการวางแผนด้านพลังงานในระดับจังหวัด

ผู้เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดใน 12 – 18 พื้นที่น าร่อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Fraunhofer ISE & Mondas GmbH

การจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.2



ประชุมคณะท างาน
สร้างภาพฉายอนาคต
ด้านพลังงานระดับ

จังหวัด

(ต.ค. 2562)

แบบจ าลองระบบ
พลังงานระดับจังหวัด 
เวอร์ชั่น 2.0 จะถูกใช้
เพ่ือสร้างภาพฉาย
อนาคตด้านพลังงาน
ระดับจังหวัด
(ดูรายละเอียดใน
กิจกรรมที่ 3.1)

จัดท าภาพฉาย
อนาคตพลังงานใน 

12 จังหวัด

จัดท าภาพฉาย
อนาคตพลังงานใน 3 

จังหวัด

สัมมนาเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน

(ต.ค. – ธ.ค. 2562) (ม.ค. 2563)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
ผู้จัดท าภาพฉายอนาคต โดย
มี Fraunhofer ISE เป็นผู้ให้
ค าปรึกษา

การจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 
Fraunhofer ISE จัดท าภาพ
ฉายอนาคตร่วมกันใน
ระหว่างการประชุม



ตัวอย่างภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด
(ผลลัพธ์จากโครงการที่ผ่านมา)
ที่มา: Fraunhofer ISE

การจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.2

การวิเคราะห์ที่มีความละเอียดในเชิงเวลาสงู (High 
temporal resolution) ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าใน
แต่ละช่วงเวลาความต้องการไฟฟ้าจะได้รับการตอบสนอง
จากแหล่งผลิตไฟฟ้าประเภทใดบ้าง

ภาพฉายอนาคตด้านพลังงานที่แตกต่างกัน
เพื่อประกอบการพิจารณาของส านกังานพลังงานจังหวัด



“ความเป็นผู้น าและการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ี
ขาดไม่ได้ซึ่งกันและกัน”

- John F. Kennedy

ส านักงานพลังงานจังหวดั (สพจ.) เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระดับ
จังหวัด รวมถึงเป็นผู้แทนของกระทรวงพลังงานในพื้นที่ซึ่งท าหนา้ที่ถ่ายทอด
ความรู้และท าความเข้าใจในด้านพลังงานให้กับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในจังหวัด ดังนั้น
การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของ สพจ. จึงเป็นสิ่งที่จ าเปน็ในการ
ขับเคลื่อนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวดั

โครงการ TGCP-Energy จะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับบคุลากรของ 
สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 12 – 18 จังหวัด โดยจะเน้นเนือ้หาในด้านของการ
วางแผนด้านพลังงานโดยใช้เครื่องมือดิจิตัลสนบัสนนุการวางแผนต่าง ๆ ที่
พัฒนาขึ้นมา

การฝึกอบรมโดยวิทยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในการแสดงความคิดเห็นและ
คิดวิเคราะห์

การท าแบบฝึกหัดซึ่ง
อาศัยกรณีศึกษาจริง

การน าเครื่องมือดิจิตัลต่าง ๆ มาช่วย
สนับสนุนในกระบวนการวางแผน

การฝึกอบรมระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.3



การอบรม S1
การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานและ
สถานการณ์พลังงานปัจจุบันใน
จังหวัด

การอบรม S2
การวิเคราะห์ภาพฉายอนาคต
ด้านพลังงานระดับจังหวัด

การอบรม S3
การตั้งเป้าหมายด้านพลังงาน
อย่างมีประสิทธิผล

การอบรม S0
แผนพลังงานเชิงพ้ืนที่และ
เทคโนโลยีพลังงานใหม่

โครงการ TGCP-Energy จะมีการจัดฝึกอบรมในระดับจังหวัดทั้งหมด 7 คร้ัง โดยกลุ่มเป้าหมายคือบคุลากรของส านกังานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ในพื้นที่ 12 – 18 จังหวัดน าร่อง

เมษายน 2562 กันยายน 2562 มกราคม 2563 มีนาคม 2563

การฝึกอบรมระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.3



การอบรม S6
ทบทวนเนื้อหาการฝึกอบรม
ตั้งแต่ S1 – S5

การอบรม S4
การออกแบบโครงการ

การอบรม S5
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน

การฝึกอบรมระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.3

พฤศจิกายน 2562 (*) พฤษภาคม 2563 มีนาคม 2564

(*) ปรับแผนให้การอบรม S4 เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 เพื่อมิให้การอบรมในชว่งต้นปี 2563 มีจ านวนมากเกินไป
(การอบรม S4 จะเกิดขึ้นหลังจากการอบรม S1 และก่อนการอบรม S2)



“หนทางในการเปลี่ยนแปลงโลกจะต้องเกิดขึ้น
โดยอาศัยความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และ
การด าเนินการจากท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง”

- Jeff Bridges

ความส าเร็จในการวางแผนวัดได้จากการที่เกิดการด าเนนิโครงการ/
กิจกรรมขึ้นตามแผนและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้

เพื่อแปรจากแผนมาสู่การปฏิบตัิจริง โครงการ TGCP-Energy ให้การ
สนับสนุนเชิงวชิาการต่อส านกังานพลังงานจังหวัดในการขับเคลือ่นผลักดัน
โครงการพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภายใต้
แผนปฏิบัติการพลังงานระดับจงัหวัดของตนเอง

แม้ว่าการสนับสนนุการลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือติดตั้งอุปกรณ์จะอยู่นอก
ขอบเขตของโครงการ TGCP-Energy แต่การสนับสนุนด้านเทคนคิในหลาย
รูปแบบสามารถด าเนนิการได้ภายใต้โครงการ TGCP-Energy ซึ่งสามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของ สพจ. ได้ในแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างเช่น 
การสนับสนุนการจัดท ารายงานศึกษาความเปน็ไปได้ของโครงการ การ
เชื่อมโยงโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอก เป็นต้น

จังหวัดน าร่องในโครงการ 
TGCP-Energy

(สถานะ ณ พฤษภาคม 2562)

เชียงใหม่
น่าน

ล าปาง

พะเยา

พิษณุโลก

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

สมุทรสงคราม สมุทรปราการ

ระยอง

หนองบัวล าภู

นครพนม
มุกดาหาร

สกลนคร

ชัยภูมิ

ก าแพงเพชร

การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.4



ภูเก็ต
การพัฒนาโครงการ: การศึกษาความ
เป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะโหลน
(อยู่ระหว่างการวางแผน)

ภูเก็ต
การพัฒนาโครงการ: สนับสนุน
ข้อมูลวิชาการในการพัฒนาระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบทุ่นลอยน้ า
(อยู่ระหว่างการวางแผน)

น่าน
การอบรม: การใช้งานและ
บ ารุงรักษาระบบโซล่าสูบน้ า
อย่างยั่งยืน
(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

น่าน
การศึกษา: วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจาก
เศษชีวมวลข้าวโพด
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

นครพนม
การสนับสนุนการวางแผน: จัดท า
รายละเอียดแนวทาง “นครพนม Smart 
Energy”
(อยู่ระหว่างการวางแผน)

นครพนม
ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวใน
จังหวัดนครพนม
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

ระยอง
การอบรม: การใช้งานและบ ารุงรักษา
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน
(ด าเนินการแล้วเสร็จ)

A1

B6

B6

C1

B2

B2

B1

นครพนม
การอบรม: สถานการณ์พลังงานและ
ศักยภาพด้านพลังงานของจังหวัด
นครพนม
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) A2



สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้? สิ่งที่ไม่สามารถสนับสนุนได้?

การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.4

• ให้การสนับสนุนในเชิงเทคนิค เช่น การศึกษา 
การให้ค าปรึกษา การจัดอบรมให้ความรู้ การ
ประสานงานจัดตั้งโครงการ เป็นต้น (ทาง
โครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการดังกล่าว เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่า
เดินทางที่เกิดข้ึน เป็นต้น)

• ให้การสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน การ
อนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
ซึ่งน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ให้การสนับสนุนต่อ สพจ. หรือหน่วยงานที่ 
สพจ. มอบหมาย

• ให้การสนับสนุนเงินทุนการติดตั้งระบบ ซื้อ
เครื่องจักรอุปกรณ์

• ให้การสนับสนุนโครงการพลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ ซึ่งมิได้
น าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานอื่นที่มิได้
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจาก สพจ. เช่น 
การสนับสนุนภาคเอกชนที่มิได้เก่ียวข้องกับ
การด าเนินโครงการของ สพจ. โดยตรง



ใช้งาน บ ารุงรักษาก่อสร้าง ติดต้ังพัฒนาโครงการนโยบาย วางแผน สนับสนุน

การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค
ประกอบการจัดท าแผนพลังงาน
จังหวัด

การออกแบบและจัดท า
รายละเอียดโครงการ

การจัดท ารายงานศึกษาความ
เป็นไปได้

การให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

การสนับสนุนประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

การจัดฝึกอบรมเสรมิสรา้งขีด
ความสามารถของบุคลากรด้าน
นโยบายและการวางแผนใน
จังหวัด

การสนับสนุนข้อมูล รายละเอียด
ด้านเทคนิค ส าหรับพิจารณา
ประกอบการจัดซื้อจดัจ้าง

การอบรมการใช้งาน
บ ารุงรักษาระบบอย่างยั่งยืน

การท านโยบาย วางแผน 
และสนับสนุนในภาพรวม
(ไม่เฉพาะเจาะจงกับโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง) การขับเคลื่อนโครงการ

A1

A2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

การประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์
ของโครงการเพื่อการขยายผล

B7

การศึกษาวิจัยในหัวข้อด้านพลังงานท่ีเกี่ยวข้องC1

การติดตามและประเมินผลB8

การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 2.4



การอบรม: สถานการณ์พลังงานและศักยภาพด้านพลังงานของจังหวัดนครพนม

การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดนครพนม
กิจกรรม 2.4

บริบท พลังงานเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญซึง่มีความจ าเปน็ต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในจังหวัด เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข เป็นต้น การเตรยีม
ความพร้อมด้านพลังงานเพื่อรอบรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และรองรับการใช้ชีวิตประจ าวนัได้อย่างเพียงพอเปน็สิง่ที่จ าเป็น จังหวัดนครพนมมี 
ยุทธศาสตร์ส าคัญทางด้านการค้าชายแดน แบะเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหนา้ทางเศรษฐกิจอย่าง มีการก าหนดพื้นที่ส าหรับพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนือ่งอย่างต่อเนือ่ง การจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอย่าง
มั่นคงจึงเป็นประเด็นส าคัญของจังหวัด

มูลเหตุ บุคลากรในระดับจังหวัดที่ไม่ไดเ้ก่ียวข้องโดยตรงการภาคพลังงานบางส่วนยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงเร่ืองสถานการณ์พลังงานในจังหวัด ณ ปัจจบุัน 
รวมถึงแผนต่าง ๆ ตามนโยบายของประเทศด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม บุคลากรเหล่านั้นมีความส าคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้แผน
พลังงานระดับจังหวดัได้รับการบรรจุและยอมรับเป็นส่วนหนึง่ในการด าเนนิงาน ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นในการจัดการฝึกอบรมข้ึนเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านพลังงาน

การด าเนินการ จัดฝึกอบรมและเยี่ยมชมสถานที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Solar farm) รวมถึงการจัดท าเอกสารสรุปใจความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานใน
จังหวัดนครพนม

ผลิตผล การอบรมและการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง บุคลากรในระดับจังหวัดเข้าใจสถานการณ์ด้านพลังงานในจังหวัดนครพนมในประเด็นที่เก่ียวข้องมากขึ้น เช่น สถานการณ์พลังงานปจัจุบนั แนวโน้ม
ความต้องการด้านพลังงานในอนาคต และการสัดส่วนการน าเข้าพลังงาน เป็นต้น และเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนนุการด าเนินงานด้านพลังงานใน
ระดับจังหวัด

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดันครพนม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวดั 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)



การน าเสนอแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การลงพ้ืนที่ดูงาน 
ณ โรงไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์
จังหวัดนครพนม
(บริษัท SPCG)

การอบรม: สถานการณ์พลังงานและศักยภาพด้านพลังงานของจังหวัดนครพนม

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดนครพนม



การอบรม: สถานการณ์พลังงานและศักยภาพด้านพลังงานของจังหวัดนครพนม

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดนครพนม

ลักษณะเด่นของจังหวัดนครพนม 
ภาคส่วนที่มีความส าคัญในจังหวัด

รูปแบบการใช้พลังงาน
ของจังหวัดนครพนม

ต าแหน่งท่ีตั้ง
ของโรงไฟฟ้า

เอกสารสรุปข้อมูลพลังงานในจังหวัดนครพนม



บริบท เนื่องจากนครพนมเปน็จังหวัดชายแดนไทย-ลาวติดริมแม่น้ าโขง การท่องเที่ยวจึงเปน็ภาคส่วนที่ส าคัญและมีบทบาทมากในจังหวัด

มูลเหตุ ภาคโรงแรมมีการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ ในปริมาณมากเพื่ออ านวยความสะดวกแก่แขกที่มาพัก การการจัดการพลังงานที่ดีจะช่วยให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้

การด าเนินการ เร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในปจัจุบนั (Energy Audit)  ของภาคโรงแรมรีสอร์ท ก่อนที่จะขยายผลในโครงการเปน็ส่วนหนึง่ของ
การขับเคลื่อนไปสู่ "นครพนมSmart Energy" ในอนาคต โครงการ TGCP-Energy จะจัดท าเอกสารสรุปข้อมูลโครงการ (Factsheet) การประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท การลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานใน
ปัจจุบัน การจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่โรงแรมและรีสอร์ท และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนนิงาน

ผลิตผล (1) เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ (Factsheet) ส าหรับประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม, (2) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานใน
ปัจจุบัน (Energy Audit Report) ในโรงแรมที่คัดเลือกมา พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะส าหรับการลดการใช้พลังงาน, (3) การสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน และเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภาคโรงแรมรีสอร์ทเร่ิมด าเนินโครงการด้านพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนนิลดการใช้พลังงาน ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ซึ่งน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอีกทาง
หนึ่งด้วย การขยายผลการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการขยายการด าเนนิงานไปยังอาคารประเภทอ่ืนๆ หรือขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ (เช่น ในกลุ่ม
จังหวัด "สนุก" นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดั (นครพนม), กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน (พพ.), 
ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดนครพนม

ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวในจังหวัดนครพนม

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดนครพนม



ศึกษา
เบื้องต้นและ

ประสาน
ความร่วมมือ

(เม.ย. – พ.ค. 2562)

จัดประชุมกลุ่ม
ย่อยกับกลุ่ม
โรงแรมและรี

สอร์ทใน
นครพนม

(ก.ค. 2562)

ลงพื้นที่
ประเมิน

ขอบเขตการ
ตรวจวัดการใช้

พลังงานใน
โรงแรมที่
คัดเลือก

(ก.ค. 2562)

ตรวจวัดการใช้
พลังงาน 
(Energy 

Audit) ใน
โรงแรมที่
คัดเลือก

(ส.ค. 2562)

จัดท า
รายละเอียด
ประกอบการ

ของบประมาณ
ขยายผล

(ส.ค. 2562)

สัมมนาเผยแพร่
ผลการด าเนิน

โครงการ

(ก.ย. 2562)

ความก้าวหน้าปัจจุบัน

ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวในจังหวัดนครพนม

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดนครพนม



เอกสารสรุปข้อมูลโครงการ (Factsheet) 
ส าหรับประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม

ตัวอย่างมาตรการด้านการอนรุักษ์พลังงาน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโรงแรมหรือรีสอร์ทได้

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อรวบรวมโรงแรมที่ควรจะเข้าไป
ตรวจสอบการใช้พลังงาน เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไป

ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวในจังหวัดนครพนม

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดนครพนม



บริบท ปัจจุบัน ได้มีการเริ่มน าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ ามาใช้งาน ซึ่งระบบดังกล่าวใช้พื้นที่วา่งบนผิวน้ าซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ได้
มีการน าไปใช้ประโยชน์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ ามีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป
เนื่องจากแผงจะได้รับการระบายความร้อนจากน้ าด้านล่าง สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และการช่วยลดการระเหยของน้ า ส านักงานพลังงาน
จังหวัดภูเก็ตประสงค์จะพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเนื่องจากมีพื้นที่สระน้ าขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถติดตั้งระบบดังกล่าวได้ โดยอาศัยงบประมาณในการด าเนินการจากกองทุนอนรุักษ์พลังงาน

มูลเหตุ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ าเพิ่งเร่ิมมีการด าเนนิงานในประเทศไทย การพัฒนาโครงการดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวทิยาลัย ยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการใช้โครงการดังกล่าวในการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานสู่ภาคส่วนอ่ืน

ระยะที่ 1: ของบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2: พัฒนาโครงการ

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy และผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันก าหนดขนาดของ
ระบบที่เหมาะสม โดยจะมีการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถ
ผลิตได้ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการโดยประมาณ

จัดท าข้อก าหนดรายละเอียดเชิงเทคนคิ (Technical Specification)

ผลิตผล รายงานการออกแบบระบบเบือ้งต้น ซึ่งจะประกอบด้วย (1) ขนาด
ก าลังการผลิตติดตั้ง (2) การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้
จากระบบ (3) มูลค่าการลงทุนในระบบและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อ
หน่วย (Levelized cost of electricity: LCOE)

ข้อก าหนดรายละเอียดเชิงเทคนิค (Technical Specification) 
ส าหรับพิจารณาประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้รับเงินทุนสนบัสนนุการด าเนินโครงการจากกองทุนอนรุักษ์พลังงาน โครงการได้รับการพัฒนาขึ้นจนแล้วเสร็จ

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดั (ภูเก็ต), มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดภูเก็ต



สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดภูเก็ต

การวางผังการติดตั้งแผงโซล่าเซลในเบือ้งต้น

การศึกษาออกแบบ
ระบบเบื้องต้น



ความก้าวหน้าปัจจุบัน

(มิ.ย. – ก.ค. 2562)(พ.ค. 2562) (ก.ค. 2562) (ก.ค. 2562)

ระยะที่ 1: ของบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

การศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับ
ระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ

ทุ่นลอยน้ า

จัดท า
รายละเอียดทาง
เทคนิคเบื้องต้น

ของระบบ 

ลงพื้นที่เพ่ือ
ตรวจสอบพื้นท่ี
หน้างานจริง

จัดท า
รายละเอียดทาง

เทคนิคของ
ระบบฉบับ
สมบูรณ์

ส านักงานพลังงาน
จังหวัดยื่นขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนอนุรักษ์

พลังงาน

ระยะที่ 2: พัฒนาโครงการ
(หลังจากท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุน
จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน)

• ข้อก าหนดรายละเอียดเชิงเทคนิค 
(Technical Specification) ส าหรับ
พิจารณาประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง

…

สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดภูเก็ต

(มิ.ย. 2562)



𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼0 + σ𝑡=1

𝑛 𝐴𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

σ𝑡=1
𝑛 𝑀𝑡,𝑒𝑙

(1 + 𝑖)𝑡

การค านวณต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหนว่ย (Levelized cost of electricity: LCOE)
ที่มา: Fraunhofer ISE

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่จังหวัดภูเก็ต
ได้รับการประเมินอยู่ที่ 1,500 
kWh/kWp ต่อปี
(ที่มา: Global Solar Atlas)

Global Solar Atlas Map

สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดภูเก็ต

เงินลงทุน ค่าการใช้งานระบบ 
การบ ารุงรักษา

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
ตลอดอายุการใช้งาน



การพัฒนาโครงการ: การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะโหลน

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดภูเก็ต

บริบท ภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เร่ิมผลักดันแนวความคิดในการพัฒนาจงัหวัดให้เปน็ “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดตั้งบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (Phuket City Development) ขึ้นภายใต้แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าเกาะโหลนจะอยู่ใกล้กับเกาะภูเก็ตแต่ก็ยังคงไม่มีไฟฟ้าเข้าถงึ ชาวบ้านยังคงต้องพึ่งพาเครื่องก าเนดิไฟฟ้าดีเซลในการจ่ายไฟฟ้า ดังนั้น
จึงมีศักยภาพในการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานบนเกาะโหลนอย่างยั่งยืน

มูลเหตุ ปัจจุบัน ชาวบ้านบนเกาะโหลนยังคงพึ่งพิงการผลิตไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าดีเซล ท าให้มีต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าต่อหนว่ยที่สูง ด้วยพัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานท าให้ราคาของระบบลดลง การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะโหลนจงึมีศักยภาพในการท าให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าลดลง

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy ได้ประสานงานกับบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองในการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการด้านพลังงานบนเกาะโหลนให้
เป็นส่วนหนึง่ภายใต้แนวคิดการด าเนินงาน “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” โดยได้มีการลงพื้นที่รวมกันระหว่างส านกังานพลังงานจังหวัดและบริษัทบ้านปู
อินฟิเนอร์จีจ ากัด ในขั้นตอนถัดไปโครงการ TGCP-Energy จะประสานความร่วมมือกับบริษัทบ้านปอิูนฟิเนอร์จีเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อไป โดย
อาจช่วยสนับสนนุในเชิงการศึกษาความเปน็ไปได้เบื้องต้น

ผลิตผล (1) รายงานการศึกษาความเปน็ไปได้เบือ้งต้นของการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (1) เกิดรูปแบบทางธรุกิจที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะโหลน 
(2) เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านพลังงานทดแทนบนพื้นที่เกาะ

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดั (ภูเก็ต), กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง, บริษัทบ้านปู
อินฟิเนอร์จ,ี เทศบาลต าบลราไวย์ 



การพัฒนาโครงการ: การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะโหลน

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดภูเก็ต

Solar Home System (SHS) ที่ได้รับการ
ติดตั้งบนพื้นที่เกาะโหลนในอดีต ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

ลมขนาดเล็กบนเกาะโหลน



บริบท ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชีวมวลมากที่สุดเปน็อันดับสองในประเทศไทย รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดย
หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกรจะเผาท าลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศปกคลุม
ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ เช่น PM10 และ PM2.5

มูลเหตุ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้มีค่าความร้อนที่เหมาะสม
แก่การใช้งาน การพัฒนาฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลทางการเงิน) จะช่วย
ให้ผู้จัดหาชีวมวล ผู้ผลิต และผู้ใช้งาน มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเรื่องราคาซื้อ-ขาย ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ผลการตรวจวัดคุณสมบตัิของ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ท าให้ผู้ผลิตทราบถึงคุณภาพที่แท้จริงของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตไดแ้ละสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑไ์ปยังกลุ่มผู้ใช้ที่
เหมาะสมได้

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy ได้ประสานความร่วมมือด้านบคุลากรกับมหาวทิยาลัยในการพัฒนาฐานข้อมูล และจัดท าข้อเสนอแนะด้านการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานชีวมวลอัดแท่งในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น ฐานข้อมูลดังกล่าวจะถกูพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งในส่วนผู้จัดหาชีวมวล และ
ผู้ผลิตชีวมวลอัดแท่ง โดยอาศัยแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ที่พิจารณาผลที่ทบจากด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Econometric model) ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตการด าเนนิงานที่ก าหนด นอกจากนี้จะมีการทดสอบเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแท่งที่ผลิตขึ้นโดยสหกรณ์การเกษตรนานอ้ย จังหวัดน่าน เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นได้

ผลิตผล (1) ฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง จากข้าวโพด (2) ข้อเสนอแนะส าหรับการขับเคลื่อนให้มีการใช้งาน
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในกลุ่มโรงงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถพัฒนาแผนการด าเนนิงาน หรือแผนปฏิบัติการจากข้อเสนอแนะดังกลา่ว เพื่อช่วยขับเคลื่อน
ให้มีการใช้งานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในกลุ่มโรงงาน

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดั (น่าน), สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จังหวัดน่าน
JGSEE (ผู้ร่วมวิจัย)

วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษชีวมวลข้าวโพด

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน



เศษชีวมวลจากข้าวโพด

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่ผลิต
จากซังข้าวโพด

วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษชีวมวลข้าวโพด

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน



ทดสอบเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแท่ง
เพ่ือวิเคราะห์

คุณภาพ / จัดท า
ฐานข้อมูลห่วงโซ่

อุปทาน

(ส.ค. – ก.ย. 2562)

ลงพื้นที่สัมภาษณ์
ผู้จัดหาชีวมวล / 
วิเคราะห์ข้อมูล

ความก้าวหน้าปัจจุบัน

(เม.ย. – พ.ค. 2562)

ประชุมร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง / 

รวบรวมข้อมูล
ของผู้ผลิต

เชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่ง

(ก.พ. – มี.ค. 2562)

ก าหนดขอบเขต
การศึกษา

(ม.ค. 2562)

เก็บรวบรวมข้อมูลที่จุดรับซื้อ 
/ รวบรวมตัวอย่างชีวมวลอัด

แท่งที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้
ส่วนผสมที่แตกต่างกัน

(มิ.ย. – ก.ค. 2562)

ทวนสอบข้อมูล 
และเตรียมรายชื่อ
ผู้ที่มีศักยภาพใน
การใช้ชีวมวลอัด

แท่ง

(ต.ค. – พ.ย. 2562)

น าเสนอผล
การศึกษา

(ธ.ค. 2562)

วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษชีวมวลข้าวโพด

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน



ฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน
ข้อเสนอแนะส าหรับส่งเสริม

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษชีวมวลข้าวโพด

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน

กระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งชาวไร่ข้าวโพด

ผู้ใช้เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแท่ง

กระบวนการ Torrefaction
เพื่อเพิ่มค่าความร้อนให้กับ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง



วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษชีวมวลข้าวโพด

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน

บางส่วนของห่วงโซ่อุปทาน



การอบรม: การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบโซล่าสูบน้ าอย่างย่ังยืน 

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน

บริบท ส านักงานพลังงานจังหวดันา่นได้ด าเนนิงานเพื่อสริมสร้างขีดความสามารถของอาสาสมัครพลังงานชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ง อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน เพื่อผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากข้ึน รวมถึงให้มีการใช้งานและ
บ ารุงรักษาระบบพลังงานทดแทนอย่างถูกต้องอันจะน าไปสู่ความยัง่ยืน

มูลเหตุ ภาครัฐได้สนับสนนุโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ ามาอยา่งตอ่เนือ่งเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปัจจุบัน ได้มีระบบสูบน้ าฯ ถูกติดตั้งเป็นจ านวน
มาก อย่างไรก็ตาม เจ้าของระบบซึ่งเปน็ชาวไร่ชาวสวนยงัขาดซึ่งความรู้ในการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบที่ถูกตอ้ง อาสาสมัครพลังงานชุมชน
เป็นผู้ที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยส านักงานพลังงานจังหวดัในการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งอาจรวมไปถึงผลักดนัการตัดสินใจ
ลงทุนในระบบส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้เปน็เจ้าของระบบอีกด้วย

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้ึนในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
อาสาสมัครพลังงานชุมชนในพื้นที่จังหวัดนา่น การอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ การฝึก
ทดสอบกับอุปกรณ์จริง การวิเคราะห์ผลประหยัดจากการน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งาน การบ ารุงรักษาระบบ

ผลิตผล การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วันในเร่ืองการน าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการการสูบน้ า

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง อาสาสมัครพลังงานชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในแง่การออกแบบระบบ การติดตั้ง การใช้งาน
การบ ารุงรักษา รวมถึงการลงทุนและผลประโยชนต์่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับ
ชุมชมเพิ่มมากขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดันา่น, อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวดันา่น



ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้

การอบรม: การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบโซล่าสูบน้ าอย่างย่ังยืน 

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดน่าน

การฝึกทดสอบกับอุปกรณ์จริง



การใช้งานและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างย่ังยืน 

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดระยอง

บริบท ระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์สูง แผนปฎิบัติการพลังงานระดับจังหวัดได้มีโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์บรรจุอยู่
หลายโครงการ

มูลเหตุ ปัจจุบันยังมีความจ าเปน็ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การลงทุน รวมถึงประโยชน์จากน าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในการผลิตไฟฟ้าหรือการสูบน้ าในระดับชุมชนและครัวเรือน เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชนซึ่งมักประกอบด้วยผู้น าชุมชน
และช่างเทคนิคเป็นกลุ่มเปา้หมายส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและด าเนนิการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับดังกล่าว

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy ร่วมกับส านกังานพลังงานจังหวัดระยองได้ท าการประเมินความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย ก าหนดหัวข้อและขอบเขต
การฝึกอบรม ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนคิ และจัดการฝึกอบรมตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

ผลิตผล การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันในเร่ืองการน าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการสูบน้ าในระดับชุมชนและครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง อาสาสมัครพลังงานชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา ทั้งในแง่การออกแบบระบบ การติดตั้ง การใช้งาน  การบ ารุงรักษา รวมถึงการลงทุนและผลประโยชนต์่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชมเพิ่มมากขึ้น

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานพลังงานจังหวดัระยอง, อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดระยอง



การใช้งานและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างย่ังยืน 

กิจกรรม 2.4
การสนับสนุนเชิงวิชาการต่อจังหวัดระยอง

ช่วงฝึกปฏิบัติ  การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัติระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาส าหรับ
จังหวัดระยอง วันที่ 30 ตุลาคม – 2
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง



กลุ่มงานที่ 3: การติดตามผล

กิจกรรม 3.1

การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลงังาน
ระดับจังหวัด

ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดแบบจ าลองระบบพลังงานของ
ประเทศเยอรมันเพื่อมาใช้ในบริบทของประเทศไทย 
แบบจ าลองดังกล่าวจะถูกใช้ในการสร้างภาพฉายอนาคต
พลังงานในระดับจังหวัด (กิจกรรมที่ 2.2)

ในกลุ่มงานที่ 3 โครงการ TGCP-Energy ได้ด าเนินการใน 3 กิจกรรม รวมถึงการจัดท าแบบจ าลองระบบพลังงานที่สามารถใช้วิเคราห์ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting, and Verification: MRV) ของภาคพลังงานอย่างเปน็ระบบ ไปจนถึง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่สถาบันการศึกษา/สถาบนัวิจัยในประเทศ

กิจกรรม 3.2

การพัฒนาระบบการตรวจวัด 
รายงาน และทวนสอบ (MRV) 
ของภาคพลังงานไทย

กิจกรรม 3.3

การถ่ายทอดองค์ความรู้

ศึกษาวิเคราะห์ระบบ MRV ของภาคพลังงาน
ประเทศไทย จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบ MRV ในปัจจุบันให้
สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมให้กับสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัยในประเทศไทย เพื่อให้องค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการคงอยู่
ในระยะยาว



เป้าประสงค:์ ประเทศไทยมีระบบ MRV ที่เพียงพอในการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง UNFCCC

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
• กระทรวงพลังงานมีแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพพลังงานทดแทนในระดับจังหวัด

ระบบ MRV ของภาคพลังงานไทยถือเปน็ระบบการรายงานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีการจัดตั้ง
โครงสร้างการรายงานข้อมูลระหว่างหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว ดังนั้น โครงการ TGCP-Energy จึงมุ่งที่จะเพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการที่มีอยู่
แล้วในปัจจุบันผ่านการท าแผนที่การรายงานขอ้มูลโดยละเอียด เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงในการน าไปใช้งานตอ่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิเคราะห์ปัญหา ข้อ
ติดขัดที่มีอยู่ในโครงสร้างการรายงานข้อมูลในปจัจุบนั และการจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อแก้อุปสรรคดังกล่าว

จัดท าแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
เพื่อฉายภาพอนาคตด้านพลังงาน

การศึกษาในภาพรวมเพื่อวิเคราะห์ระบบ MRV ปัจจุบัน
ของภาคพลังงานไทย วิเคราะห์ช่องว่าง และให้การ
สนับสนุนด้านเทคนิคในการเสรมิให้ระบบ MRV มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น

ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศในการใช้แบบจ าลอง
เพื่อให้องค์ความรู้ในการใช้แบบจ าลองคงอยู่ในประเทศไทยภายหลังจบโครงการ และมหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัยดังกล่าวยังคงสามารถให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานพลงังานจังหวัดในการใช้แบบจ าลอง
ดังกล่าวได้ในระยะยาว

กลุ่มงานที่ 3: การติดตามผล
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ต้องรายงาน



ภาพฉายอนาคตด้านพลังงานเปน็ข้อมูลที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ประกอบการวางแผนในระดับจังหวัด
ได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่จะท าให้ได้มาซึ่งภาพฉายอนาคตดังกล่าวนัน้มีความซับซอ้น เนื่องจาก
ต้องอาศัยข้อมูลที่หลากหลายและมีปริมาณมาก รวมถึงต้องมีการประมวลผลข้อมูลเหล่านัน้ในหลายมิติ 
ซึ่งหากใช้การวิเคราะห์ด้วยการค านวณมือจะต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้น การใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์
จึงเป็นสิ่งจ าเปน็

สถาบัน Fraunhofer ISE ได้พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic model) ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ในการสร้างภาพฉายอนาคตด้านพลังงานได้ แบบจ าลอง “KOMMOD” เป็นแบบจ าลองที่มี
ความละเอียดสูงทั้งในเชิงเวลาและพื้นที่ (High temporal and spatial resolution) โครงการ TGCP-
Energy จึงน าแบบจ าลองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อประกอบการวางแผนในระดับ
จังหวัด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแบบจ าลอง KOMMOD ได้ถูกออกแบบในประเทศเยอรมนี ซึ่งมีโครงสร้างภาค
พลังงานที่ต่างกับภาคพลังงานไทย ดังนั้น ก่อนที่จะน าแบบจ าลองมาใช้งานจริงในประเทศไทย จ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดเรียงชุดข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ใหม่ เพื่อให้แบบจ าลองดังกล่าวมีความเข้ากันได้
กับบริบทของประเทศไทย

ในช่วงแรกของการด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy จะท างานร่วมกับสถาบนั Fraunhofer ISE 
และบริษัท Mondas GmbH อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงแบบจ าลอง KOMMOD ให้เป็นแบบจ าลอง
ระบบพลังงานระดับจังหวัด (Provincial Energy System Modeling Tool: PEMT) ส าหรับประเทศ
ไทย หลังจากแบบจ าลอง PEMT ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จ จะมีการทดลองน าไปใช้ในพื้นที่จังหวัด
น าร่อง 12 – 18 จังหวัดเพื่อจัดท าภาพฉายอนาคตดา้นพลังงาน

การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 3.1

พัฒนาแบบจ าลอง

สร้างภาพฉายอนาคตด้านพลงังาน
ระดับจังหวัดโดยใช้แบบจ าลอง
(กิจกรรม 2.2)



บริบท เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เท่ากับ 30% ภายในปี 2579 กระทรวงพลังงานของประเทศ
ไทย จ าเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือช่วยในการประมวลผล และแสดงผลสถานการณ์การใช้พลังงานทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพื่อ
ช่วยในการวางแผนปฏิบตัิการ หรือแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้การใช้เคร่ืองมือดังกล่าวยงัมีคุณสมบัติในการวิเคราะห์และประมวลผลที่
แม่นย า ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานของเจา้หนา้ที่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน 

มูลเหตุ การใช้เคร่ืองมือแบบจ าลองการคาดการณ์การใช้พลังงานในระดับจังหวดั ช่วยเพิ่มสมรรถนะการท างานของเจ้าหนา้ที่ภายใต้สังกัดกระทรวง
พลังงาน ให้สามารถจัดการข้อมูล เช่น ความต้องการการใช้พลังงานขั้นพื้นฐาน ความต้องการใช้พลังงานขัน้สุดท้าย ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

การด าเนินการ GIZ มีความร่วมมือกับสถาบันผู้พัฒนาเคร่ืองมือจากต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมกันพัฒนา เคร่ืองมือแบบจ าลองการ
คาดการณ์การใช้พลังงานในระดับจังหวัด และพัฒนาฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการประมวลผลและแสดงผลของเครื่องมือดังกล่าว

ผลิตผล (1) เครื่องมือที่สามารถแสดงแบบจ าลองการคาดการณ์การใช้พลังงานในระดับจังหวัด (2) คู่มือการใช้งาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาแบบจ าลองการคาดการณ์การใช้พลังงานในระดับจังหวัดได้ โดยการใช้เครื่องมือแบบจ าลองการคาดการณ์การใช้พลังงาน
ในระดับจังหวัด

ผู้เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, ส านักงานพลังงานจังหวัดน าร่อง 

สถาบันการศึกษาในประเทศ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยจากต่างประเทศ: Fraunhofer ISE & Mondas GmbH

การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 3.1



การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 3.1

ผลลัพธ์จากการประชุมเริ่มต้น
การจัดท าแบบจ าลองฯ

(18 ตุลาคม 2561)

แผนผังแสดงระบบพลังงานของประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นส าหรับการปรับ
แบบจ าลอง KOMMOD ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย



การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 3.1

แนวความคิดเบื้องต้นในการใช้งานแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด (ในมุมมองของผู้ใช)้

การน าข้อมูลที่จ าเป็น
เข้าสู่แบบจ าลอง

การสร้างกรอบเงื่อนไขของ
ภาพฉายอนาคตต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลอง



ก าหนดสมมติฐาน 
รายการข้อมูลที่ใช้
ส าหรับการพัฒนา 

PEMT

พัฒนา
แบบจ าลอง 
เวอร์ชั่น 1.0

พัฒนา
แบบจ าลอง 
เวอร์ชั่น 2.0

น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน

(ระหว่างการ
ฝึกอบรม S2)

ปรับแก้แบบจ าลอง

ความก้าวหน้าปัจจุบัน

(ม.ค. 2563)(มิ.ย. – ต.ค. 2562)(มี.ค. – มิ.ย. 2562)(พ.ย. 2561 – มี.ค. 2562) (ต.ค.- พ.ย. 2562)

การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 3.1

การประชุมเริ่มต้น
กิจกรรมการจัดท า

แบบจ าลองฯ

(ต.ค. 2561)

การประชุม
ประสานงาน
คณะท างาน

(มี.ค. 2561)

การประชุมเพื่อ
ทดสอบแบบจ าลอง

(ก.ค. 2561)



แบบจ าลองระบบพลังงระดับจังหวัด

คู่มือการใช้งาน
PEMT ส าหรับประเทศไทย

การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
กิจกรรม 3.1

ส่วนของหน้าจอแสดงผล
สื่อสารกับผู้ใช้งาน

ฐานข้อมูลภาพฉายอนาคต

นิยามของตัวแปรต่าง ๆ
รายละเอียดสมมติฐาน
วิธีใช้ทีละขั้นตอน
ฯลฯ



แม้ว่าระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, reporting, and 
verification: MRV) ของภาคพลังงานไทยจะมีความสมบรูณ์ในระดับหนึง่แล้ว แต่ก็มี
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ MRV ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึนต่อๆ ไป โดย
แฉพาะให้มีความสอดคล้องตามข้อก าหนดของ UNFCCC ภายใต้ Enhanced 
Transparency Framework (ETF) ที่เกิดขึ้นจากการลงนามในข้อตกลงปารีส (Paris 
Agreement)

การเพิ่มศักยภาพของระบบ MRV จะท าให้สามารถติดตามข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG Inventory) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG 
Mitigation) ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตาม NDC ของประเทศไทย

การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย
กิจกรรม 3.2

ระบบ MRV ที่ดีจะท าให้การ
ส่งผ่านข้อมูลที่จ าเป็นจากต้น
ทางข้อมูลไปยังปลายทาง
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การรายงานผลต่อ UNFCC 
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นจากแหล่งต่าง ๆ



บริบท ระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting, and Verification: MRV) ของภาคพลังงานไทยมีความก้าวหนา้ใน
ระดับหนึ่งอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในเร่ือง Enhanced Transparency 
Framework (ETF) จ าเป็นที่จะต้องถูกพิจารณาเข้ามาประกอบในระบบ MRV ของประเทศไทยด้วย

มูลเหตุ เพื่อให้สามารถติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกรจกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้อย่างชัดเจนมากข้ึน ภายใต้โครงสร้าง
การรายงานข้อมูลที่เป็นระบบและมีความชัดเจน

การด าเนินการ ศึกษาข้อก าหนดด้าน MRV ของ UNFCCC ภายใต้ข้อตกลงปารีส น าเสนอผลการศึกษาให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง จัดการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหารือและ
ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ MRV ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในภาคพลังงาน วิเคราะห์ช่องว่างที่มีอยู่ในระบบเพื่อหาแนวทางเสริมให้ระบบมี
ความสมบูรณ์และครบถ้วนมากข้ึน  จัดสัมมนาเพื่อรายงานข้อเสนอแนะด้านระบบ MRV ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดการฝึกอบรมด้าน MRV

ผลิตผล รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัของระบบ MRV ส าหรับภาคพลังงานไทย ข้อเสนอแนะในการรวมข้อก าหนดการรายงานข้อมูลของ 
UNFCCC และข้อตกลงปารีสมาเป็นส่วนหนึง่ในระบบ MRV ของภาคพลังงาน การจัดการอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน MRV 
ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ระบบ MRV ของภาคพลังงานมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของ UNFCCC และข้อตกลงปารีส และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองภายใต้ระบบดังกลา่วอย่างต่อเนื่อง

ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน (พพ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กผย.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

บริษัท PWC India (ที่ปรึกษาต่างประเทศ)

การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย
กิจกรรม 3.2



จัดการประชุมเร่ิมงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอเรื่อง
ข้อก าหนดการรายงานข้อมูล

ภายใต้ข้อตกลงปารีส

การประชุมกลุ่มย่อย
ระบบ MRV ปัจจุบัน
ของภาคพลังงานไทย

(พ.ค. 2562)(พ.ย. 2561)

น าเสนอร่าง
แนวทางฯ ในการ
ประชุมกลุ่มย่อย

(พ.ค. – ก.ย. 2562)

จัดท าร่างแนวทางการ
ท า MRV ในภาค

พลังงานท่ีสอดคล้อง
กับข้อตกลงปารีส

(ก.ย. 2562)

จัดการฝึกอบรม
ด้าน MRV

(ม.ีค. 2563)

การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย
กิจกรรม 3.2

ความก้าวหน้าปัจจุบัน



Sector Energy

Source category code EG/FC

Source Category description Fuel Combustion

Activity data code EG/FC/AD/01

Activity Data description Combustion of Anthracite Coal for Electricity Generation 

Unit of acivity data Thousand Tons

Value Used

Inventory year(s)

Name Date
Errors 

(Y/N)
Name Date

Check historical trends

• Compare current year’s data with the previous year and historical

trends. If the trends do not exhibit constant changes from year to

year and a sharp increase or decrease is observed in the data,

then determine whether characteristics of the source category

have changed or errors in transcription may have occurred. 

Compare multiple reference

sources

• Check activity from multiple reference source like government

survey data, trade association data. If data is not available at

national level then compare the data at regional or local levels. 

Check applicability of data • Check the applicability of the data for inventory purposes.

Check methodology for filling in time series for data 

that are not available annually

• Review significant (> 10%) changes in year-over-year estimates

for categories and sub-categories

• Consider using alternative methodologies to cross check results

• Conduct reference calculations that use stoichiometric ratios and

conservation of mass and land

Inconsistencies across sites

• Identify inconsistencies across sites and whether they represent

errors, different measurement techniques, or real differences in

emissions, operating conditions or technology

Compare aggregated and national data

• Comparing aggregated site specific activity data with national

activity statistics 

• Comparing activity data across different sites, possibly with site-

specific adjustments (e.g., for plant capacities), to evaluate the

reasonableness of the data and to identify any errors (e.g., if find

outliers, can they be explained by unique characteristics of the

site)

• Conducting bottom-up and top-down comparisons where possible

Site Level Activity Data

National Level Activity Data

QC Activity Procedures

Check Completed Corrective Action

Supporting Document(s)

Source 

Abbreviation

Energy

FFC

Carbon Stored in Products from Non-Energy Uses of Fossil Fuels 
Carbon Stored 

Stationary Source Fossil Fuel Combustion (excluding CO2) 
Stationary 

Mobile Source Fossil Fuel Combustion (excluding CO2)

Mobile

Coal Mining

Coal

Natural Gas Systems 

Natural Gas 

Petroleum Systems

Petroleum 

Natural Gas Flaring and Ambient Air Pollutants from Oil and Gas Activities 
Flaring 

International Bunker Fuels

Bunker 

Wood Biomass and Ethanol Consumption 

Biomass 

Indirect CO2 from CH4 Oxidation

Indirect 

Municipal Solid Waste Combustion 

Waste

Industrial Processes

Cement Manufacture 

Cement 

Lime Manufacture

Lime

Limestone and Dolomite Use

Limestone/dolomite 

Soda Ash Manufacture and Consumption 

Soda Ash

Carbon Dioxide Consumption

CO2 Consumption 

Iron and Steel Production 

Iron and Steel

Ammonia Manufacture 

NH4 

Ferroalloy Production 

Ferroalloy

Petrochemical Production 

Petrochemical 

Silicon Carbide Production 

SiC

Adipic Acid Production 

Adipic 

Nitric Acid Production

Nitric 

Substitution of Ozone Depleting Substances 

ODS

Aluminium Production (CO2)

Aluminium (CO2) 

Aluminium Production (PFCs) 

Aluminium (PFCs) 

Titanium Dioxide Production 

Titanium 

HCFC-22 Production 

HCFC-22 

Semiconductor Manufacture

Semiconductor 

Electrical Transmission and Distribution 

ET&D

Magnesium Production and Processing 

Mg

Industrial Sources of Ambient Air Pollutants

Indust. Ambient 

Solvent Use 

Solvent

Agriculture

Enteric Fermentation 

Enteric 

Manure Management 

Manure 

Rice Cultivation

Rice

Agricultural Soil Management 

Ag Soil 

Agricultural Residue Burning

Ag Res

Land-Use Change and Forestry 

Changes in Forest Carbon Stocks

Forest Carbon

Changes in Carbon Stocks in Urban Trees 

Urban Carbon 

Changes in Agricultural Soil Carbon Stocks

Ag Soil Carbon 

Changes in Yard Trimming Carbon Stocks in Landfills

Landfill Carbon

Waste

Landfills

Landfills 

Wastewater Treatment 

Wastewater 

Human Sewage

Sewage

Waste Sources of Criteria Pollutants

Waste Ambien

Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuel Combustion

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
ระบบ MRV ส าหรับภาคพลังงานไทย 

การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย
กิจกรรม 3.2

แบบฟอร์มการควบคุมคุณภาพ (QA / QC Template)

รายการความท้าทายในด้านต่าง ๆ และ
แนวทางในแก้ไขปรับปรุง (เบื้องต้น)

แผนภาพของการส่งผ่านข้อมูล
ด้านพลังงานของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

รายการตรวจสอบ



การถ่ายทอดองค์ความรู้

หนึ่งในจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของโครงการ TGCP-Energy คือการที่ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการช่วง 4 ปี ได้รับการน าไปใช้งานและต่อยอดในระยะยาวอย่างยั่งยนื ดังนั้น 
องค์ความรู้ต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมและจัดระบบ โครงการ TGCP-Energy จะถ่ายทอด
องค์ความรู้เหล่านั้นไปยังสถาบนัการศึกษา/สถาบนัวิจยัในประเทศไทยอย่างเปน็ระบบ

ส่วนที่ส าคัญที่สุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้คือเคร่ืองมือดิจิตัลประกอบการวางแผนตา่ง ๆ 
(ได้แก่ แบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด ระบบสนับสนนุการวางแผนพลังงานระดับ
จังหวัดแบบบรูณาการ) สถาบันการศึกษา/สถาบันวจิัยควรที่จะสามารถช่วยสนบัสนนุ
ส านักงานพลังงานจังหวดั (สพจ.) ต่อในระยะยาวได้หลังจากสิ้นสุดโครงการ TGCP-Energy

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดจะได้รับการด าเนนิการในช่วงปี 2564
ภาพฉายอนาคตด้าน
พลังงานระดับจังหวัด

ระบบสนับสนุนการ
วางแผนพลังงานระดับ
จังหวัด

แบบจ าลองระบบพลังงาน
ระดับจังหวัด

หลักสูตรการฝึกอบรม

กิจกรรม 3.2



กลุ่มงานที่ 4: การสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรม 4.1

การจัดท าแผนที่และข้อเสนอแนะการสนับสนุนทางการเงิน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

สร้างความชัดเจนในโครงสร้างการสนับสนุนทางการเงินต่อโครงการด้าน
พลังงานท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อให้การ
บริหารจัดการการสนับสนุนทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและตรงจุด

ส าหรับในกลุ่มงานที่ 4 โครงการ TGCP-Energy ได้ด าเนินการในกิจกรรมเดียว



เป้าประสงค:์ โครงสร้างส าหรับการจัดสรรเงินทุนส าหรับการด าเนินการตาม NDC ของประเทศไทยได้รับการจัดตั้งข้ึน

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง: 
• มีโครงสร้างการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลสภาพภูมอิากาศเพื่อสนับสนุน 4 ภาคส่วนหลักซึ่ง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ NDC

เพื่อจัดสรรบริหารจัดการเงินทุนส าหรับพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน / การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธฺผล ภาครัฐ
จ าเป็นที่จะต้องมีแผนภาพโครงสร้างการสนับสนนุเงนิทุนดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความชัดเจน แผนภาพดังกล่าวท าให้สามารถเห็นได้
โดยง่ายว่ามีจุดใดที่ยังขาดเงนิทุนลงไปสนับสนนุ เพื่อให้สามารถวางแผนจัดสรรหรือโยกย้ายงบประมาณบางส่วนไปปดิช่องว่างดังกล่าวอยา่งตรงจุด

ภาคพลังงานเป็นหนึง่ใน 4 ภาค
ส่วนหลัก

สร้างแผนผังโครงสร้างการจัดสรรเงินทุนสนับสนนุการ
ด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ศึกษาวิเคราะห์ถึงช่องว่างที่มีในโครงสร้างปจัจุบนั 
น าเสนอแนวทางการส่งเสริมให้โครงสร้างการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

กลุ่มงานที่ 4: การสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



การจัดท าแผนที่และข้อเสนอแนะการสนับสนุน
ทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบันมีเงนิทุนสนบัสนนุการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย ตั้งแต่
แหล่งเงินทุนภายในประเทศ (เช่น งบประมาณแผ่นดิน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) หรือแหล่ง
เงินทุนจากระดับสากล

ส าหรับภาคพลังงานนัน้ ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการลงทุนโครงการพลังงานทดแทน
และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน อย่างไรก็ตาม ในบางภาคส่วน (เช่น โครงการด้านพลังงานขนาด
เล็กในระดับจังหวัด ผู้ประกอบการขนาดย่อม ฯลฯ) ยังประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
จ าเป็นเพื่อพัฒนาโครงการด้านพลังงานของตนเอง

ภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องมีความเช้าใจอย่างชัดเจนถึงโครงสร้างการสนบัสนุนทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปจัจุบนัของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถระบุได้ถึงส่วนที่ยัง
ขาดเงินทุนสนบัสนนุที่เพียงพอ และสามารถบริหารจัดการโยกย้ายให้การเข้าถึงแหล่งเงนิทุนเปน็ไป
อย่างทั่วถึงและตรงจุดมากข้ึน

โครงการ TGCP-Energy จะจัดท าแผนผังเพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการสนับสนนุทางการเงินที่
เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ก าหนด
นโยบายได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เปน็อยู่ในปัจจุบนัและสามารถบริหารแนวทางการจัดสรรเงินทุน
สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน

แหล่งเงินทุนมาจากที่
ใดบ้าง? เพียงพอหรือไม่?

โครงการประเภทใด ในภาค
ส่วนใดที่ยังประสบปญัหาการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน?

อะไรบ้างที่เข้าข่าย “เงินทุน
สนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate 
Finance)”?

กิจกรรม 4.1



การจัดท าแผนที่และข้อเสนอแนะการสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มูลเหตุ ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการแหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามที่ได้ก าหนดไวใ้นเอกสาร NDC เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคส่วนที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ พลังงาน 
ของเสีย การเกษตร/ข้าว และการจัดการน้ า 

การด าเนินการ ศึกษาวิเคราะห์และประเมินงบประมาณหรือเงินทุนดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่ งบประมาณหรือเงินทุนที่ต้องการ และงบประมาณ
หรือเงินทุนที่ยังขาด รวมถึงความท้าทายและอุปสรรคที่ส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถด าเนนิมาตรการหรือนโยบายที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

ผลิตผล รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแหล่งเงินทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคพลังงาน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ประเทศไทยสามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีเงินทุนที่เพียงพอในการขับเคลื่อนภาคพลังงานในทิศทางที่เปน็ผลดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ระบุในเอกสาร NDC

ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานด้านพลังงานทั้งในภาคไฟฟ้า ความร้อนและขนส่ง เช่น พพ. สนพ. กฟผ. ส านักงาน กกพ. ส านักงานกองทุนอนรุักษ์พลังงาน ฯลฯ 

หน่วยงานด้านการเงิน เช่น ส านักงบประมาณ ส านักบริหารหนี้สาธารณะ 

บริษัท Southpole (ที่ปรึกษาต่างประเทศ)

กิจกรรม 4.1



(ร่าง) แผนภาพแสดงโครงสร้างการ
สนับสนุนด้านการเงินต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภาคพลังงาน

การระดมสมองจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

การจัดท าแผนที่และข้อเสนอแนะการสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรม 4.1

การประชุมกลุ่มย่อย (14 พฤษภาคม 2562)



การประชุมประสานงาน

การประชุม A
การประชุมเริ่มต้นโครงการ

• แนะน าโครงการ TGCP-Energy คณะ
ผู้ด าเนินโครงการ

• น าเสนอแผนการด าเนินงาน

การประชุม B1 & B2
การสัมมนารายงาน
ความก้าวหน้าประจ าปี 

การประชุม C
การสัมมนาสรุปผล
โครงการ

• น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
• น าเสนอแผนการด าเนินงาน
• เผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

• เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

• สรุปบทเรียนและแนว
ทางการขยายผล ต่อยอด
การด าเนินการ

ปี 2562

B1 B2 C

ปี 2563

A

ปี 2564

31 มกราคม 2561



บริบท นโยบายและพัฒนาการด้านพลังงานของประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง การรับรู้ถึงข้อมูลที่มีความทันสมยัจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การ
เข้าถึงข้อมูลในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ส าคัญอีกต่อไป ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม การประมวลผล
ข้อมูลจ านวนมากอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงยังมีความท้าทาย

มูลเหตุ ปัจจุบัน แม้จะมีข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่บางส่วนยังไม่สามารถท าความเขา้ใจได้โดยง่าย บางส่วนไม่ได้มีในภาษาอังกฤษ 
เอกสารสรุปนโยบายพลงังานทดแทนในประเทศไทยในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยที่ทันสมัยและกระชับ

การด าเนินการ โครงการ TGCP-Energy สรุปเนื้อหาจากนโยบายและแผนงานด้านพลังงานต่าง ๆ และออกแบบเอกสารสรุปนโยบายในรูปแบบท่ีสามารถท าความเข้าใจได้
โดยง่าย

ผลิตผล เอกสารสรุปนโยบายพลงังานในประเทศไทยท่ีมกีารปรับปรงุข้อมูลปีละสองครั้ง ในรูปแบบ 2 ภาษา

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจดา้นนโยบายพลังงานของประเทศไทยมากข้ึน

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
เอกสารสรุปนโยบายพลังงานในประเทศไทย



การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
เอกสารสรุปนโยบายพลังงานของประเทศไทย

แนวความคิดในการจัดท าเอกสารสรุป

อธิบายเกี่ยวกับแผนด้านพลังงานที่ส าคัญของประเทศไทย
ข้อมูลเชิงสถิติ



รวบรวม 
จัดเตรียมเนื้อหา

ออกแบบเอกสารสรุป
นโยบายพลังงาน

ปรับปรุงข้อมูล
เผยแพร่เอกสารผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ

ความก้าวหน้าปัจจุบัน

(ก.ค. 2562)(ก.พ. – มี.ค. 2562)

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
เอกสารสรุปนโยบายพลังงานของประเทศไทย

(พ.ค. – มิ.ย. 2562)

ทุก ๆ 6 เดือน



3

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
(กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2563)



แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

เดือน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรกฎาคม
2562

1.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 2: มาตรการเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันให้เกาะในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างย่ังยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- เผยแพร่ผลการการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

กยผ.

2.4 จังหวัดภูเก็ต: การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและหารือกับผู้เกีย่วข้องในพื้นที่ (1-2 วัน, ภูเก็ต)

สพจ. ภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2.4 จังหวัดนครพนม: ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวในจังหวัดนครพนม
- จัดการประชุมกลุ่มย่อยรว่มกับผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดนครพนม เพื่อน าเสนอมาตรการและแนวทางการลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน (ครึ่งวัน, นครพนม)

สพจ. นครพนม, กลุ่มผู้ประกอบการ
โรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดนครพนม

3.1 การพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด
- จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2 ต่อการพัฒนาแบบจ าลองระบบพลังงานระดับจังหวัด (2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด

สิงหาคม
2562

1.2 การฝึกอบรมระดับส่วนกลาง 4: อบรมวิทยากร / กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
- การอบรมเทคนิคการสอน และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Design Thinking) ส าหรับภาคพลังงาน (2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สนพ., พพ.

2.1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
- งานเปิดตัวระบบสนับสนุนฯ (ครึ่งวัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด

2.4 จังหวัดนครพนม: ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวในจังหวัดนครพนม
- ลงพื้นที่ท า Energy Audit ในโรงแรมและรีสอร์ทท่ีคัดเลือกมาในพ้ืนท่ีจงัหวัดนครพนม (2-3 วัน, นครพนม)
- วิเคราะห์ศักยภาพการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับโรงแรมที่คัดเลือกมา

กยผ., สพจ. นครพนม, กลุ่มผู้ประกอบการ
โรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดนครพนม



เดือน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กันยายน
2562

1.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 1: การตรวจวัด รายงาน และสอบทวน (MRV) ที่เหมาะสมส าหรับโครงการด้านพลังงานขนาดเล็ก 
- การสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาและข้อเสอนแนะเชิงนโยบายต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (ครึ่งวัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. (ชัยภูมิ และก าแพงเพชร), 
สสช.

2.3 การอบรมระดับจังหวัด 1: การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานและสถานการณ์พลังงานปัจจุบันในจังหวัด
- การอบรมการวิเคราะห์ขอ้มูลพลังงาน เพื่ออธิบายสถานการณ์พลงังานปัจจุบันของจังหวัด
- ฝึกการใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนพลงังานจังหวัดแบบบูรณาการ (โมดูล 1 และ 2)
(2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด

2.4 จังหวัดนครพนม: ส่งเสริมโรงแรมอัจฉริยะสีเขียวในจังหวัดนครพนม
- การสัมมนาเพื่อเผยแพรผ่ลการท า Energy Audit ในโรงแรมท่ีคัดเลือกมา น าเสนอแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีเป็นไป
ได้ในภาคโรงแรมและรสีอรท์ (ครึ่งวัน, นครพนม)

กยผ., สพจ. นครพนม, พพ., กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงแรมและรสีอรท์ใน
จังหวัดนครพนม

3.3 การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของภาคพลังงานไทย
- การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์เรือ่งระบบ MRV ปัจจุบันของประเทศไทย ข้อก าหนดของ UNFCCC 
และช่องว่างของการรายงานข้อมูล (ครึ่งวัน, กรุงเทพมหานคร)

สนพ., พพ., กฟผ., กฟน., กฟภ., ธพ., ชธ, 
กรอ., สผ.

4.1 การจัดท าแผนที่และข้อเสนอแนะการสนับสนนุทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการสนับสนุนทางการเงินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน การวิเคราะห์ช่องว่างของโครงสร้างดังกล่าว และแนวทางการบริหารจดัการให้การสนับสนุนทางการเงิน
เป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ครึ่งวัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สนพ., พพ.

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า



เดือน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตุลาคม
2562

1.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 3: การจัดต้ังพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในประเทศไทย จาก
ประสบการณ์การด าเนินงานในต่างประเทศ
- ประชุมครั้งท่ี 1: เพื่อน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็น (2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

ส านักงาน กกพ., กยผ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ.

2.2 การจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด
- ประชุมจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานระดับจังหวัด (2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. (สมุทรสงคราม เชียงใหม่ 
น่าน), Fraunhofer ISE, มช.

2.3 ติดตามผลการอบรมระดับจังหวัด 1: การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานและสถานการณ์พลังงานปัจจุบันในจังหวัด
- ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการอบรมระดับจังหวัดครั้งที่ 1 (1 วันต่อจังหวัด, 2-3 จังหวัดน าร่อง)

สพจ. (2-3 จังหวัดน าร่อง)

2.4 จังหวัดภูเก็ต: การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะโหลน
- ลงพื้นที่เกาะโหลนเพื่อรวบรวมข้อมูลและประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1-2 วัน, ภูเก็ต)
- จัดท าแผนการด าเนินการในรายละเอียด

สพจ. (ภูเก็ต)

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า



เดือน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน
2562

1.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 3: การจัดต้ังพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในประเทศไทย จาก
ประสบการณ์การด าเนินงานในต่างประเทศ
- ประชุมครั้งท่ี 2: เพื่อน าเสนอร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและรบัฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (1 วัน, กรุงเทพมหานคร)
- เผยแพร่ผลการศึกษา

ส านักงาน กกพ., กยผ., กฟผ., กฟน., 
กฟภ.

2.3 การอบรมระดับจังหวัด 4: การออกแบบโครงการ
- น าเสนอและทดลองปฏิบัติการใช้กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในการวางแผนพลังงาน (2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด, มช.

2.4 การสนับสนุนการวางแผน: จัดท ารายละเอียดแนวทาง “นครพนม Smart Energy”
- อบรมท าความเข้าใจเรื่องแนวความคิดของ “Smart energy & smart city” รวมถึงผลประโยชน์ต่อจังหวัดในการน าแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ (ครึ่งวัน, นครพนม)
- จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือและรว่มกันก าหนดทิศทางของ “นครพนม Smart Energy” (ครึ่งวัน, นครพนม)

สพจ. (นครพนม), กยผ., หน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด
นครพนม

ธันวาคม
2562

2.4 ผลการศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษชีวมวลขา้วโพด
- น าเสนอผลการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้อง

สพจ. (น่าน), สหกรณ์การเกษตรนาน้อย 
จังหวัดน่าน

มกราคม
2563

2.3 การอบรมระดับจังหวัด 2: การวิเคราะห์ภาพฉายอนาคตด้านพลังงานระดับจังหวัด
- ฝึกการใช้แบบจ าลองระบบพลังงานระดบัจังหวัด การสร้างภาพฉายอนาคตด้านพลังงานระดบัจังหวัด รวมถึงการตีความผลลัพธ์ใน
ด้านต่าง ๆ
- ฝึกการใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนพลงังานจังหวัดแบบบูรณาการ (โมดูล 3)
(2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด, มช.

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า



เดือน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์
2563

2.3 ติดตามผลการอบรมระดับจังหวัด 2: การวิเคราะห์ภาพฉายอนาคตด้านพลังงานระดับจังหวัด
- ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการอบรมระดับจังหวัดครั้งที่ 2 (1 วันต่อจังหวัด, 2-3 จังหวัดน าร่อง)

สพจ. (2-3 จังหวัดน าร่อง), มช.

มีนาคม
2563

2.3 การอบรมระดับจังหวัด 3: การต้ังเป้าหมายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิผล
- น าเสนอกระบวนการก าหนดเป้าหมายตามหลัก “SMART” โดยพิจารณาภาพฉายอนาคตด้านพลงังานระดับจงัหวัดประกอบ
- ฝึกการใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนพลงังานจังหวัดแบบบูรณาการ (โมดูล 4)
(2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด, มช.

เมษายน
2563

2.3 ติดตามผลการอบรมระดับจังหวัด 3: การวิเคราะห์ภาพฉายอนาคตด้านพลังงานระดับจังหวัด
- ลงพ้ืนท่ีเพื่อติดตามการอบรมระดับจังหวัดครั้งท่ี 3 (1 วันต่อจังหวัด, 2-3 จังหวัดน าร่อง)

สพจ. (2-3 จังหวัดน าร่อง), มช.

พฤษภาคม
2563

2.3 การอบรมระดับจังหวัด 5: การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน
- น าเสนอกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลงังานท่ีมีประสทิธิผล การน าเสนอและเผยแพรแ่ผนดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ฝึกการใช้ระบบสนับสนุนการวางแผนพลงังานจังหวัดแบบบูรณาการ (โมดูล 5)
(2 วัน, กรุงเทพมหานคร)

กยผ., สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน าร่อง 12 –
18 จังหวัด, มช.

มิถุนายน
2563

2.3 ติดตามผลการอบรมระดับจังหวัด 5: การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน
- ลงพื้นที่เพ่ือติดตามการอบรมระดับจังหวัดครั้งที่ 5 (1 วันต่อจังหวัด, 2-3 จังหวัดน าร่อง)

สพจ. (2-3 จังหวัดน าร่อง), มช.

B2 การสัมมนารายงานความก้าวหน้า ปี 2563 กยผ., สนพ., พพ., สพจ. ในพื้นที่จังหวัดน า
ร่อง 12 – 18 จังหวัด, มช.

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า



ณ ปัจจุบันมี 4 กิจกรรมที่ถูกบรรจุเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ TGCP-Energy และจะมีการด าเนินการเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการด าเนินกิจกรรม
เหล่านั้นยังมิได้ถูกก าหนดในรายละเอียด  ดังนั้น ตารางแผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้าท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะยังมิได้รวมรายละเอียดของทั้ง 4 กิจกรรมดังกล่าวอย่างครบถ้วน บางส่วน
จ าเป็นต้องได้รับการหารอืร่วมกับหน่วยงานรว่มด าเนินการต่อไป

จังหวัดนครนพม: การสนับสนุนการวางแผน: จัดท ารายละเอียดแนวทาง “นครพนม Smart Energy”
• การจัดท ารายละเอียดแนวทาง “นครพนม Smart Energy” จะอาศัยผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมโรงแรมอจัฉรยิะสีเขยีวในจังหวัดนครพนม ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการอยูใ่น

ปัจจุบัน ภายหลังจากท่ีได้ผลลัพธ์จากการท า Energy Audit ในภาคโรงแรมที่จังหวัดนครพนมแล้วจึงจะสามารถทราบถึงแนวทางในการจัดท าแนวทางของ “นครพนม Smart Energy” 
อย่างชัดเจนมากขึ้น

จังหวัดภูเก็ต: การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ า
Phuket PEnO requested TGCP-Energy to support the development of solar PV floating project in Phuket.
• ส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ภูเก็ตได้ขอให้โครงการ TGCP-Energy ช่วยสนับสนุนเชิงวิชาการในการจัดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นลอยน้ า โดยจะ

ขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปัจจุบัน โครงการ TGCP-Energy อยู่ระหว่างการประสานงานลงพ้ืนท่ีเพื่อก าหนดขอบเขตและจดัท าแผนการด าเนินงานกับทาง สพจ. 
ภูเก็ต

• การด าเนินงานในกิจกรรมนี้จ าเป็นต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระยะที่ 1 การด าเนินการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และระยะท่ี 2 การพัฒนาโครงการ ซึ่ง 
ณ ปัจจุบันเนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าจะได้รบัเงินจากกองทุนฯ หรือไม่ ดังนั้น ตารางแผนงานในข้างต้นจะรวมเฉพาะกิจกรรมในระยะที่ 1 เท่านั้น

จังหวัดภูเก็ต: การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะโหลน
• ส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ภูเก็ตได้ขอให้โครงการ TGCP-Energy ประสานความร่วมมือกับบริษัทบ้านปูอินฟิเนอรจ์ี เพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบผลติไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบ

ผสมผสานบนเกาะบูโหลน ซึ่งการด าเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในการผลักดันจงัหวัดภูเก็ตสู่เมืองอัจฉรยิะ
• โครงการ TGCP-Energy ได้การประสานความร่วมมือเบื้องต้นกับบริษัทบ้านปูอินฟิเนอรจ์ี โดยทางบริษัทได้แจ้งว่าทางบริษัทวางแผนท่ีจะเริม่ด าเนินโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2562 โดย TGCP-Energy และบริษัท จะประชุมหารือกันอีกครัง้ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อตีกรอบกิจกรรมในรายละเอียด

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า



การจัดท าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย:การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ส าหรับมาตรการ/โครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน
• ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และโครงการ TGCP-Energy ได้หารือกันถึงแนวทางการสนับสนุนด้าน MRV โดยเน้นไปยังมาตรการ/โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงาน โดยได้เห็นชอบร่วมกันในด้านขอบเขตของงานและขั้นตอนการด าเนินงาน โดย สนพ. จะจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าเสนอแนวทางการด าเนินการให้ทุก
ภาคส่วนได้รับทราบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมและน าไปสรปุเป็นแผนการด าเนินงานโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แผนงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้า




