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กลยุทธ์ที่ ๑ การบังคับด้วยกฎระเบียบและมาตรฐาน 

มาตรการที่ ๔:  มาตรการบังคับใช้เกณฑ์ Energy Efficiency Resources Standards  หรือ 
EERS ส าหรับธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ 

๔.๑ การบังคับใช้เกณฑ์ Energy Efficiency Resources Standards  หรือ EERS ส าหรับธุรกิจการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

หลักการและเหตุผล 
Energy Efficiency Resource Standard (EERS) เป็นมาตรการที่ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

ด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ซึ่งท าให้ลดการใช้ไฟฟ้าลง
โดยที่ไม่ลดผลผลิต โดยก าหนดให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดิมหรือที่
คาดว่าจะใช้ในอนาคต อาจจะเป็นการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักร หรือเป็นการใช้
รางวัลเป็นแรงจูงใจให้มีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือประหยัดการใช้ไฟฟ้า มี การก าหนด
สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของการประหยัดไฟฟ้าจากระดับคาดการปริมาณการใช้ไฟฟ้าปกติ หรือ Business as 
Usual (BAU) 

 มาตรการ EERS เป็นมาตรการการก าหนดให้ภาคธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องด าเนิน
มาตรการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าของตนเป็นสัดส่วนที่แน่นอนอันหนึ่งเมื่อเทียบกับยอดขายซึ่งจะมีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับมาตรการ Renewable Portfolio Standard (RPS) หรือ มาตรการก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานหมุนเวียน มาใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก าหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง
ฟอสซิลจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนควบคู่กันไปด้วยสัดส่วนหนึ่ง ตอนนั้นก าหนดให้เป็นร้อย
ละ ๕ ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ส่วนใหญ่ต้อง
น าเข้าหรือซื้อจากต่างประเทศ ผู้ผลิตไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งมักจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐในการส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียน ทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและลดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ 

 EERS เป็นมาตรการที่ใช้กันอยู่ในหลายรัฐที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Texas, Vermont, 
Massachusetts, California, Connecticut, Hawaii, และ Nevadaรัฐ Texas เป็นรัฐแรกที่ก าหนดมาตรการ 
EERS ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ โดยเริ่มจากก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องลดการใช้ไฟฟ้าของ
ผู้ใช้บริการลง ๑๐% ของปริมาณไฟฟ้าที่จะเพ่ิมข้ึนในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ต่อมาได้มีการเพ่ิมเป็น ๒๐% ของปริมาณ
ไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๐และ๒๕% ของปริมาณไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ และ ๓๐% 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ เป็นต้นไป มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐ Texas เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ท าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินค่าไฟฟ้าน้อยลง มีการ
ให้แรงจูงใจที่เป็นความช่วยเหลือด้านการเงิน ทั้งที่เป็นเงินคืนจากการซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า หรือเงินยืม 
ตลอดจนการให้ข้อมูล ค าแนะน า ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เพียงปีเดียวสามารถ
ประหยัดได้ ๕๖๐,๐๐๐ MWh หรือประมาณ ๕๖ ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะประหยัดได้ ๖๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐตลอดอายุโครงการ ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
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ภายในรัฐ Texas อันจะเป็นแรงจูงใจให้มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นในภายในรัฐ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้านอกจากจะสร้างบรรยากาศการลงทุนแล้ว ยังจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน มี
การเพ่ิมการผลิตอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าทั้งส าหรับบ้านอยู่อาศัย อาคารส านักงาน หรือโรงงาน ซึ่งเป็นโอกาส
ส าหรับการจ้างงานเพ่ิม ผลพลอยได้ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เงินที่ประหยัดได้จากค่าไฟฟ้าที่ลดลง ท าให้
ประชาชนมีก าลังซื้อเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินที่เหลือกับอุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืนๆ ท าให้เกิด
การหมุนเวียนของปริมาณเงินมากขึ้น 

ดังนั้น มาตรการ EERS ควรที่จะได้รับการพิจารณาในประเทศไทยควบคู่ไปกับการวางแผนเพ่ิมก าลัง
ผลิตและเพ่ิมโรงไฟฟ้าในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือก าหนดเกณฑ์บังคับให้ภาคธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ด าเนินการช่วยให้ผู้ใช้พลังงานเกิดการ

ประหยัดพลังงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 
 การด าเนินการในเรื่องนี้จะต้องมีการศึกษาถึงกรอบวิธีการด าเนินการและองค์กรที่เหมาะสมในการ

ด าเนินการ ซึ่งอาจมีหลายหน่วยงานที่อยู่ในข่าย เช่น ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าทั้ง ๓ ซึ่งการด าเนินการ จะเริ่มจากการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนิน
การศึกษาโดยรวบรวมหลักการแนวทางและวิธีการด าเนินการในต่างประเทศ และโอกาสเพ่ือจัดท าเป็นกรอบ
การด าเนินงานในประเทศไทย การประกาศและมีผลบังคับใช้ และประเมินผลและติดตาม ดังนี้ 

๑) ศึกษาและก าหนดแนวทางการบังคับใช้เกณฑ์ Energy Efficiency Resources Standards  
(EERS) ส าหรับธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ ่
 จัดตั้งคณะท างานโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจพลังงาน รวมทั้งผู้แทน

ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันก าหนดปริมาณพลังงานที่ต้องประหยัดขั้นต่ า รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการพิสูจน์ผลประหยัด อัตราค่าปรับในกรณีที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ และอัตรา
ค่าตอบแทนกรณีท่ีสูงกว่าเกณฑ์ 

 ปรับปรุงระเบียบ / ใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงานบังคับให้ภาคธุรกิจพลังงานน า
เกณฑ์ EERS ไปปฏิบัติ 

๒) กรอบแนวทางการบังคับใช้ 
 ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ซึ่งท าให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงโดยที่ไม่ลดผลผลิต ร้อยละ ๕ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และร้อยละ ๑๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได ้ตามล าดับ 

๓) น าร่องสาธิต 
๔) บังคับใช้เกณฑ์ 
๕) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ พร้อมทั้งยกระดับเกณฑ์ให้เหมาะสม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การประเมินผลประหยัดจากการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแผน PDP ๒๐๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓) ซึ่งเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาว ๒๐ ปี  
o สัดส่วนการด าเนินการในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร ๗๐:๓๐  
o ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ๕๓๓.๑ ktoe 
o ลดการใช้พลังงานในภาคอาคาร ๒๒๘.๔๗ ktoe 
o รวมผลประหยัด ๗๖๑.๕๗ ktoe 
o งบประมาณรวมทั้งโครงการ ๖๐ ล้านบาท 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
๑) ความยอมรับและการเสียสละของการไฟฟ้าต่อรายได้ที่สูญเสียไป 
๒) เกณฑ์ ระเบียบในการบังคับให้ภาคธุรกิจพลังงานน าเกณฑ์ EERS ไปปฏิบัติ ต้องชัดเจนระดับ

เกณฑ์ให้เหมาะสมได้แก่ การก าหนดแนวทาง และการพิสูจน์ผลประหยัด อัตราค่าปรับในกรณีท่ี
ท าไดต่้ ากว่าเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนกรณีท่ีสูงกว่าเกณฑ์ 

๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
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