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หนวยงานความรวมมือหลัก

Thai-German Programme on Energy Efficiency Development Plan (TGP-EEDP)

Financier

For more information

The EEDP is formulated with a target to reduce
energy intensity-EI (energy consumption/GDP)
by 25% in 2030, compared with that in 2010,
or equivalent to reduction of final energy
consumption by 23.5% in 2030, or 38,200
thousand tons of crude oil equivalent (ktoe).

Background
Nowadays energy is at the heart of everybody's quality of life and a
crucial factor for economic growth and employment. In fact, energy
demand in Thailand has been increasing continuously and depends
heavily on energy imports due to limited domestic energy sources. Energy
efficiency (EE) plays an important role in strengthening energy security,
de cre asi n g household expenditur e a n d p ro d u ctio n co s ts ,
reducing import and trade deficit while increasing competitiveness.
EE also helps mitigating pollution and greenhouse gases (GHG) which
cause global warming and climate change.

ที่มาของโครงการ
ในปจจุบัน พลังงานถือเปนสิ่งสำคัญตอการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อีกทั้งยังเปนหนึ่งในปจจัยหลักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงานของประเทศ
ดวยความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป แตแหลงพลังงานในประเทศมีคอน
ขางจำกัด ประเทศไทยจึงตองพึ่งพาการนำเขาพลังงานจากตางประเทศเปนอยางมาก ดังนั้น
การอนุรักษพลังงานจึงมีสวนสำคัญในการเสริมสรางความมั่นคงพลังงาน การลดคาใชจาย
ครัวเรือนและตนทุนการผลิตรวมทั้งการลดการเสียดุลการคาและการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ ตลอดจนสามารถชวยลดการปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจก
ที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย

Objectives
The Thai German Programme on Energy Efficiency Development Plan
(TGP-EEDP) aims at promoting energy efficiency in industry and
building sectors by supporting the implementation of Thailand 20-Year
Energy Efficiency Development Plan-EEDP (2011-2030) based on
standards and incentives which will have a direct impacton CO2
emission reduction.

วัตถุประสงค
โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรกั ษพลังงาน มีจดุ ประสงคหลักทีจ่ ะสนับสนุน
การบูรณาการแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (2554-2573) เพื่อผลักดันนโยบายอนุรักษพลังงาน
ใหสามารถนำไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ
ที่จะสงผลใหเกิดการลดการปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจก

แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป มีเปาหมายที่จะลดความเขมขน
ของการใชพลังงานลง 25% ในป 2573 เมื่อเทียบกับป 2553
หรือเทียบเทากับการลดการใชพลังงานขั้นสุดทายลง 23.5%
ในป 2573 หรือคิดเปน 38,200 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
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Source: Based on "Energy Policy and Planning Office (EPPO) (2011),
Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011-2030),
EPPO / Ministry of Energy, Bangkok"

Project Activities กิจกรรมของโครงการ

1
Baselines and Energy Data Management

• Review and analyze existing energy data for effective development, monitoring
and evaluation of policies in the National Energy Efficiency Plan

ขอมูลฐานและการบริหารขอมูลพลังงาน

• ศึกษาวิเคราะหขอมูลพลังงานที่มีอยูเพื่อนำไปพัฒนา ติดตามและประเมินผล นโยบายการอนุรักษ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป

2
Energy Efficiency Standards

• Develop Energy Performance Standards for selected sectors of EE Plan
• Support the development of policy framework, standards, incentive
measures, and monitoring and evaluation plan for Energy Efficiency
Resource Standards (EERS) that is suitable for Thailand conditions
• Support the development of tools for enforcement of the Building
Energy Code (BEC)

มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

3
Incentive Instruments

• Benchmark specific energy consumption (SEC) in selected industry sectors
• Support the development of policy framework, standards, incentive
measures, and monitoring and evaluation plan for Standard Offer Program
(SOP) that is suitable for Thailand conditions
• Provide international experience and expertise addressed at strengthening
ESCO business in Thailand.

มาตรการสงเสริมและจูงใจใหเกิดผลประหยัดพลังงาน

• สงเสริมการจัดทำการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการใชพลังงานจำเพาะ (SEC) ในภาคอุตสาหกรรม
• สนับสนุนการพัฒนา กรอบนโยบาย มาตรฐาน การติดตามและประเมินผล และมาตรการอุดหนุน
เพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงานที่ตรวจพิสูจนหรือประเมินไดสำหรับภาคธุรกิจรายยอย (Standard
Offer Program: SOP) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
• เสริมสรางศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) รวมถึงการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณจากตางประเทศ

• พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพการใชพลังงานใน ภาคอุตสาหกรรมบางประเภท
• สนับสนุนการพัฒนา กรอบนโยบาย มาตรฐาน มาตรการสงเสริมและจูงใจ และการติดตามและ
ประเมินผล การใชเกณฑ Energy Efficiency Resource Standards (EERS) สำหรับ
ธุรกิจการผลิตและจำหนายไฟฟาขนาดใหญที่เหมาะสมกับประเทศไทย
• สนับสนุนการใชเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (BEC)

4
Integration into Climate Policy

• Integrate energy efficiency policy and monitoring mechanisms into
climate scheme relevant instruments.

การบูรณาการแผนอนุรักษพลังงานเขากับนโยบาย
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• บูรณาการนโยบายอนุรักษพลังงานและกลไกการตรวจสอบเขากับนโยบายหรือมาตรการดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

