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Stakeholders’ Meeting on Energy Data Analysis in Thailand 

Organised by EPPO and GIZ on behalf of Thai-German Programme on  

Energy Efficiency Development Plan (TGP-EEDP) 

At Function Room 1&2, VIE Hotel, Bangkok Thailand  

Tuesday, 17th September 2013 (08.30-12.30) 

 

Project Overview: 

 

Under the Thai- German Programme on Energy Efficiency Development Plan or TGP-EEDP, 

GIZ has been commissioned by the German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation 

and Nuclear Safety (BMU) to contribute to the further development of the 20-year Energy 

Efficiency Development Plan (EEDP, 2011-2030) and to support the actions and to assist the 

implementation. The 3-year project has officially started in May 2012 and will run until April 2015. 

Project partners of TGP-EEDP include the Energy Policy and Planning Office (EPPO), the Department 

of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) and the Thailand Greenhouse Gas 

Management Organization (TGO). The TGP-EEDP Project aims at promoting the increase of energy 

efficiency in industry and building sectors by supporting the implementation of the EEDP plan 

which will have a direct impact on CO2 emission reduction. 

 

 Objective of the Meeting 

 

1) To provide an overview of current energy data collection system in Thailand and to 

address the importance of  energy efficiency indicators;  

2) To present the interim report of Energy Data Analysis in Thailand;   

3) To obtain comments on the interim report that has been prepared by the project; 

4) To share experiences in developing and utilising Energy Efficiency Indicators (EEI) from 

international practices; 

5) To discuss and share information and ideas on Energy Data in Thailand and the 

importance of EEI to the EEDP. 
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Analyzing Energy Data in Thailand 

 

In order to ensure the achievement in implementing of Energy Efficiency Development 

Plan and the energy savings target, the Energy Policy and Planning Office (EPPO) and the German 

International Cooperation (GIZ) are collaborating to develop tools in order to be able to set energy 

baselines for monitoring and evaluating the implementing energy efficiency projects.  

 

 Main objective of the study 

To develop additional energy efficiency indicators (EEI) for industrial and building sectors 

to be used as energy baselines such as energy consumption per GDP or per m2 for implementing 

EE programs.  

 

 Scopes of study 

 

1) Study and survey  the available  energy  and economic data from a relevant organizations’ 

websites and annual reports; 

2) Interview relevant organizations to get more detailed information;   

3) Study and review international practices and experiences on energy efficiency indicators by 

cooperating with international consultant;  

4) Analyse the data and provide examples of energy efficiency indicators;   

5) Organize stakeholders meeting to discuss and share ideas on energy data and indicators 

development in Thailand.  
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Schedule of the Meeting 

 

08.30-09.00                                          Registration 

09.00-09.10 Welcome and opening address 
• Mr. Suthep Liumsirijarern 

Director-General, EPPO 

09.10-09.25 

Opening speech: objectives of the 

meeting and the study 

 “the importance and role of 

Energy Efficiency Indicators for 

monitoring energy efficiency 

policy” 

• Dr. Milou Beerepoot   

Director of TGP-EEDP, GIZ  

09.25-09.30                                          Photo session 

09.30-10.10 
“Overview of  Energy Data 

Management in Thailand” 

• Ms. Jarasphan Phumpuang 

Director, Alternative Energy and 

Efficiency Information Center, DEDE 

10.10-10.20                                          Coffee break 

10.20-11.00 

“International Practice and 

Experience in  Energy Efficiency 

Indicators Development”  

• Dr. Bruno Lapillonne 

Enerdata, France  

11.00-11.40 
“Analysing Energy Data in 

Thailand”  

• Mr. Nutdhapun  Ngernbumroong 

Deputy Managing Director  

Ensol Co., Ltd.  

11.40-12.15 
Open Discussion on Energy Data 

and Energy Efficiency Indicator    

• Mr. Monthon Kumpaengseth  

Moderator, GIZ 

12.15-12.30 Final Remarks and Conclusion 
• Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ 

12.30-13.30                Luncheon at VIE Wine & Grill Restaurant on 11th Floor 

Remarks: The final presentation and workshop materials will be available for online download on 

Monday 23rd Sep 2013 at  

http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html or  

http://goo.gl/9n3YIo 

http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html
http://goo.gl/9n3YIo
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การสัมมนารับฟงความคิดเห็น 

 เร่ือง “การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพลังงานในประเทศไทย” 

จัดโดย โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน 

ณ หองฟงคช่ัน 1-2  โรงแรมวี ราชเทวี กรุงเทพฯ 

วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2556  เวลา 08.30 – 12.30 น. 

  

 

 ความเปนมาโครงการ 

โครงการความรวมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษพลังงาน (TGP-EEDP) เปนโครงการท่ีองคกรความรวมมือ

ระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) ไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ และความปลอดภัย

ทางปรมาณูแหงสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) เพ่ือสงเสริมการทํางานภายใตแผนอนุรักษพลังงาน     โดยรวมมือกับ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) และองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนมีสถาบันวิจัยท้ังในและตางประเทศ ไดแก บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม (JGSEE) และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี โดยโครงการฯ         มีวัตถุประสงคหลักท่ีจะสนับสนุน

การบูรณาการแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) เพ่ือผลักดันใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติ ไดอยางเปน

รูปธรรม ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการลดการปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจก 

 
 วัตถุประสงคของการสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพลังงานในประเทศไทย” 

1. เพ่ือเผยแพรภาพรวมการจัดทําขอมูลพลังงานของประเทศไทย 

2. เพ่ือนําเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพลังงานของประเทศไทยในเบื้องตน  

3. เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพลังงานของประเทศไทยท่ีทางโครงการได

จัดทําข้ึน 

4. เพ่ือนําเสนอแนวทาง ประสบการณ และบทเรียนการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงานในตางประเทศ  

5. เพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็นขอมูลพลังงานของประเทศไทย รวมท้ังความสําคัญของดัชนี

ประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีมีตอแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป 
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การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพลังงานในประเทศไทย 
 

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนการอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของ

แผนฯ จึงมีความรวมมือระหวาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ

ของเยอรมัน (GIZ) ในการศึกษาเครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการกําหนดขอมูลฐาน (Baseline) เพ่ือใชในการตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการใหการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคาร

ธุรกิจตามแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป 

 

 วัตถุประสงคหลักของการศึกษาฯ  

เพ่ือพัฒนาตอยอดการจัดทําดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency Indicator) สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารธุรกิจ เชน ดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมยอย (Sectoral 

Energy Efficiency Indicator) เปนตน 

 

 ขอบเขตของการศึกษาฯ 

1. ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลดานพลังงาน ขอมูลดานเศรษฐกิจท่ีมีการเผยแพรทางเว็บไซต (website) และ

ขอมูลจากรายงานประจําปของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2.  สัมภาษณหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม 

3.  ศึกษาตัวอยางดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงานในตางประเทศโดยรวมมือกับท่ีปรึกษาจากตางประเทศ  

4.  สรุปวิเคราะหขอมูล และจัดทําตัวอยางดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

5.  จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบขอมูล   ท่ี

เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
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กําหนดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น  

เรื่อง “การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพลังงานในประเทศไทย” 

ณ หองฟงคช่ัน 1-2 โรงแรมวี ราชเทวี กรุงเทพฯ 

วันอังคารท่ี 17 กันยายน 2556  เวลา 08.30 – 12.30 น. 

 
 

08.30-09.00 น.                                               ลงทะเบียน 

09.00-09.10 น.  
ประธานกลาวเปดงาน             

(Welcome and opening address) 

• นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ 

ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

09.10-09.25 น.  
นําเสนอโครงการ และวัตถุประสงค 

การสัมมนา 

• Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ  

09.25-09.30 น.                                             ถายภาพรวมกัน 

09.30-10.10 น. 

บรรยายเรื่อง 

“ภาพรวมการจัดทําขอมูลพลังงานของ 

ประเทศไทย” 

• นางสาวจรัสพรรณ  พุมพวง 

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศขอมูลพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

10.10-10.20 น.                                      พักรับประทานอาหารวาง 

10.20-11.00 น. 

บรรยายเรื่อง 

“International Practice and 

Experience in Energy Efficiency 

Indicator (EEI) Development” 

• Dr. Bruno Lapillonne 

Enerdata, France 

11.00-11.40 น. 
บรรยายเรื่อง 

“Energy Data Analysis in Thailand” 

• นายณัฎฐพันธุ เงินบํารุง 

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็นโซล จํากัด 

11.40-12.15 น. 
ถาม-ตอบ และรับฟงความคิดเห็นจาก

ผูเขารวมสัมมนา 

• นายมลฑล กําแพงเศรษฐ 

ผูจัดการโครงการ TGP-EEDP, GIZ 

12.15-12.30 น. สรุปและปดการสัมมนา 
• Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ 

12.30-13.30 น.                       พักรับประทานกลางวันท่ีหองอาหารไวนแอนดกิลล ชั้น 11 

 

หมายเหตุ :   หลังการสัมมนาคร้ังนี้ ตั้งแตวันจันทร ที่ 23 กันยายน 2556 เปนตนไป ทานสามารถดาวนโหลดเอกสาร

ประกอบการสัมมนาทั้งหมดไดที่ 

http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html หรือ 

http://goo.gl/9n3YIo 
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