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การสัมมนาเชิงวิชาการ 

 “สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานในประเทศไทย ระยะที่ 2: 
การพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” 

จัดโดย โครงการความรว่มมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ 

  

 
 ความเป็นมาโครงการ 

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เป็นโครงการที่องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การ
ก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือส่งเสริมการท างานภายใต้แผนอนุรักษ์
พลังงาน โดยร่วมมือกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนมีสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี โดยโครงการฯ มี
วัตถุประสงค์หลักที่จะสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เพ่ือผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลด
การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก 

 
 วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

1) เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency 
Indicator: EEI) ในระยะที่ 2 

2) เพ่ือเป็นเวทีในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบหลัก     
ที่จะรับช่วงต่อในการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาขั้นสุดท้าย เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทยต่อไป (หลังจากการเสร็จสิ้นศึกษาในระยะที่ 2 นี้) 

4) เพ่ือเน้นถึงประโยชน์และความส าคัญของการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อแผนอนุรักษ์พลังงาน 
20 ปี และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของนโยบายอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย 
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การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานในประเทศไทย ระยะที่ 2: 
การพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

(Energy Efficiency Indicator: EEI) 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ศึกษาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนดข้อมูลฐาน 
(Baseline) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการให้การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารธุรกิจ ตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
 
 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาต่อยอดการจัดท าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Consumption/GDP หรือ 
production index) ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ ที่อยู่อาศัย และภาคขนส่ง เช่น ดัชนีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมย่อย (Sectoral Energy Efficiency Indicators) เป็นต้น 

 
 ขอบเขตของการศึกษา ในระยะที่ 2 

1) สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาในระยะที่ 1 (แหล่งข้อมูลพลังงานที่จะต้องมีการรวบรวมในการพัฒนาดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) 

2) รวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคาร ที่อยู่
อาศัย และภาคขนส่ง เช่น ข้อมูลด้านพลังงาน ข้องมูลด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

3) จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอความคืบหน้าของศึกษา 

4) น าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการค านวณและขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) แนะน าวิธีการค านวณและขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับหน่วยงาน       
ที่จะน าผลการศึกษาไปใช้และพัฒนาต่อยอด 

6) จดัสัมมนาเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาในระยะที่ 2 ในขั้นสุดท้าย 

7) จัดท ารายงานผลการศึกษา วิธีการค านวณดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แนวทางการน าผลการศึกษา
ไปใช้กับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดการข้อมูลพลังงานในประเทศไทยเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อไปในอนาคต 
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ก าหนดการสัมมนาเชิงวิชาการ 

 “สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานในประเทศไทย ระยะที่ 2: 
การพัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” 

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ 

 

08.30-09.00 น.                                                ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดงาน น าเสนอโครงการและ
วัตถุประสงค์การสัมมนา 

 Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ 

09.30-09.40 น. 
บรรยายเรื่อง 
“EEI คืออะไร?” 

 นายการันต์ แป้นทอง 
วิศวกร, GIZ 

09.40-10.10 น. 
บรรยายเรื่อง  
“บทบาทของ สนพ. ในการติดตามและ
ประเมินผล” 

 นางสาวภาวิณี โกษา 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน, สนพ. 

10.10-10.15 น.                                            ถ่ายภาพร่วมกัน 

10.15-10.30 น.                                  พักรับประทานอาหารว่างร่วมกัน 

10.30-11.00 น. 
บรรยายเรื่อง  
“การใช้ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน ใน
สหภาพยุโรป” 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

11.00-12.00 น. 

การอภิปรายร่วม ในหัวข้อ “ดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับการติดตาม
ประเมินผลแผนการอนุรักษ์พลังงานของ
ไทย” 

 นางอัมราพร  อัชวังกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 น.ส.ภาวิณี โกษา 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน, สนพ. 

 ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 
อาจารย์ประจ าภาคพลังงาน, บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ 
ผู้อ านวยการ มูลนิธิ ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

12.00-13.00 น.                              พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 – ภาคอุตสาหกรรม 

(ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11) 
ส่วนที่ 2 – ภาคครัวเรือน 

(ห้องช่องนนทรี ชั้น 12) 

13.00-13.20 น. 

บรรยายเรื่อง 
“ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม ส าหรับการพัฒนา
ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” 

 นายวิโรจน์ นรารักษ์ 
ผู้อ านวยการส านักบัญชีประชาชาติ 
สศช. 

บรรยายเรื่อง 
“ข้อมูลภาคท่ีอยู่อาศัย ส าหรับการ
พัฒนาดัชนีประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน” 

 นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์ 
ผู้อ านวยการส านักสถิติสังคม  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 

13.20-14.20 น. 
 

 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรม 

 ถาม-ตอบ  

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

 นายมณฑล ก าแพงเศรษฐ 
ผู้จัดการโครงการ, GIZ 

 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลในภาคท่ีอยู่อาศัย 

 ถาม-ตอบ ค าถามจากผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

 นางสาวอรทัย ชัยศิลบุญ     
ที่ปรึกษา 

 นายการันต์ แป้นทอง 
วิศวกร, GIZ 

14.20-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างร่วมกัน 
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หมายเหตุ :  
1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม        
2) เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้ใน วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-
plan.html หรือ http://goo.gl/WSPD8M 

 
ส่วนที่ 3 – ภาคอาคารธุรกิจ 

(ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11) 
ส่วนที่ 4 – ภาคขนส่ง 

(ห้องช่องนนทรี ชั้น 12) 

14.45-15.35 น. 

 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
ข้อมูลในภาคอาคารธุรกิจ 

 ถาม-ตอบ 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

 นายมณฑล ก าแพงเศรษฐ 
ผู้จัดการโครงการ, GIZ 

 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
ข้อมูลในภาคขนส่ง 

 ถาม-ตอบ  

 นางสาวอรทัย ชัยศิลบุญ     
ที่ปรึกษา 

 นายการันต์ แป้นทอง 
วิศวกร, GIZ 

15.35-16.15 น. 

การอภิปรายร่วมกัน(ถาม-ตอบ) 
หัวข้อ “การพัฒนาดัชนี
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ประเทศไทย” 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

 นางสาวอรทัย ชัยศิลบุญ     
ที่ปรึกษา 

 นายมณฑล ก าแพงเศรษฐ 
ผู้จัดการโครงการ, GIZ 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

16.15-16.30 น. สรุปและปิดการสัมมนา 
 Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ 

http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html
http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html
http://goo.gl/WSPD8M
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Seminar on 
 “Final Results of Energy Data Analysis Phase 2: 

Energy Efficiency Indicator Development” 
Organised by Thai-German Programme on  

Energy Efficiency Development Plan (TGP-EEDP) 
 

At Surasak 1 Room, 11th Fl., Eastin Grand Hotel, Bangkok, Thailand 
Thursday, 21st August 2014 (08.30-16.30) 

 
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, Building and 

Nuclear Safety (BMUB) 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. 

 

 Objectives of the Seminar 

1) To present and disseminate a final result of the Energy Efficiency Indicator (EEI) development  

(Study phase 2); 

2) To provide a discussion and networking platform among stakeholders who are going to continue the 

works on the EEI development in Thailand;    

3) To obtain comments and feedbacks on the final result in order to further develop EEI in Thailand (after 

study phase 2); 

4) To emphasize the importance and advantage of EEI development  in supporting  Thailand’s 20-year 

Energy Efficiency Development Plan as well as monitoring and evaluating energy efficiency policies 
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Energy Data Analysis in Thailand Phase 2: 

 Energy Efficiency Indicator Development 

 

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 the reduction of final energy consumption by 23.5% 

in 2030 or 38,200 thousand tons of crude oil equivalents (ktoe). In order to be able to set baselines for newly 

implemented energy efficiency policy, as well as to monitor and evaluate new policies, sufficient and 

accessible energy data is crucial. In order to understand the development of the Energy Intensity (EI) in 

Thailand – the main objective of the EEDP being a reduction of 25% of Thailand’s EI – it is crucial to 

understand the contribution of different sectors and sub-sectors to Thailand’s EI. The sectoral and sub-sectoral 

influence to Thailand’s EI can be measured by monitoring the sectoral and sub-sectoral energy intensities or, 

in other words, their Energy Efficiency Indicators (EEI).  

On the basis of discussions about data availability and accessibility, one of the tasks that had been 

carried out during April-September 2013 in the TGP-EEDP project was to analyze the existing Energy Data in 

Thailand. The results of the Phase 1 study were discussed in the kick-off meeting held in Feb 2014. As a 

follow-up of the Energy Data Analysis Phase 1 study, the TGP-EEDP project has initiated a Phase 2 

project in order to implement some of the recommendations of Phase 1. Since Phase 1 concluded that 

there is good energy and economic data availability in Thailand, the main aim of phase 2 is to make a start 

with developing Energy Efficiency Indicators for the industrial, commercial building and residential 

building sector as well as the transport sector in Thailand. 

 

 Main Objective of the Study (Phase 2) 

To develop Energy Efficiency Indicator (EEI), presented in four databases, for industrial and building 

sub-sectors (commercial buildings and residential buildings), as well as transport sector by using the already 

existing energy and economic data in Thailand.  

 

 Scopes of the Study (Phase 2) 

The work for the Thai consultant and the international consultant will contain the following elements: 

1) To review the results of phase 1 and to come to common agreement about approach of phase 2. 

2) To collect energy data, economic and physical data for industrial and commercial and residential sectors 

from 1982 (or as early as possible) to now and compile the data in a (spread sheet) database. 

3) To organize workshop (with external participants) to present the interim report. 

4) To discuss and implement calculation formulas that converts the energy, physical and economic data into 

the relevant Energy Efficiency Indicators. 
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5) To guide the stakeholder on how to possibly use the EEI database in the annual energy reporting and 

policy making. 

6) To organize workshop (with external participants) to present the final report. 

7) Bring together the findings of Energy Data Management project Phase 2 in a concise report with 

conclusions on how to make use of the EEI in energy efficiency policy making and recommendations of 

how to continue and expand the EEI for Thailand in future. 
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Schedule of the Seminar 

08.30-09.00                                                                                  Registration 

09.00-09.30 

 Welcome and opening address  

 Objectives of the seminar and general overview of 
EEI project results 

 Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ 

09.30-09.40 What is EEI?  
 Mr. Karun Pantong 

Energy Efficiency Engineer, GIZ 

09.40-10.10 Roles of EPPO in Monitoring and Evaluation 
 Ms. Pavinee Kosa 

Director, Energy Policy and Planning Division  

10.10-10.15                                                                                Photo session 

10.15-10.30                                                                                 Coffee break 

10.30-11.00 Use of EEI in European Union 

 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 
 

11.00-12.00 
Panel discussion: how can EEI contribute to 
monitoring of EE development in Thailand and what 
are challenges? 

 

 Ms. Amaraporn Achavangkool 
Energy Efficiency Expert 

 Ms. Pavinee Kosa 

Director, Energy Policy and Planning Division 

 Dr. Boonrod Sajjakulnukit  
Lecturer of Energy Division, JGSEE  

 Mr. Witoon Permpongsacharoen 
Director  Mekong Energy and Ecology Network (MEE Net) 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 
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Remarks: The final presentation and workshop materials will be available for online download one week later on Friday 29th August 2014 at http://www.thai-
german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html or http://goo.gl/WSPD8M 
 

 

12.00-13.00                                                                                                         Luncheon 

Surasak 1 Room Chongnonsi Room 

Part 1 – Industrial Sector –  Surasak 1 Room Part 2 – Household Sector –  Chongnonsi Room 

13.00-13.20 
Situation of economic and 
industrial data available for 
EEI development 

 Mr.Wirot Nararak 

Director, National Accounts Office, 
NESDB 

Situation of housing data 
available for EEI development 

 Ms.  Sureerat Santipaporn 
Director, Social Statistics, 
National Statistical Office 

 

 

13.20-14.20 

 

 Final results of EEI in 
Industrial Sector 

 Q&A 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

 Mr. Monthon Kumpaengseth 
Senior Project Manager, GIZ 

 Final results of Household 
Sector 

 Q&A 

 Ms. Orathai Chaisinboon  
EEI Consultant 

 Mr. Karun Pantong 
Energy Efficiency Engineer, 
GIZ 

14.20-14.35                                                                                                        Coffee break 

Part 3 – Services Sector –  Surasak 1 Room Part 4 – Transport sector –  Chongnonsi Room 

14.35-15.35 

 Final results of Services 
Sector 

 Q&A 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

 Mr. Monthon Kumpaengseth 
Senior Project Manager, GIZ 

 Final results of Transport 
Sector 

 Q&A 

 Ms. Orathai Chaisinboon  
EEI Consultant 

 Mr. Karun Pantong 
Energy Efficiency Engineer, GIZ 

15.35-16.15 
 Open discussion on EEI 

development in Thailand 

 Dr. Bruno Lapillonne 
EEI Expert, Enerdata, France 

 Ms. Orathai Chaisinboon  
EEI Consultant 

 Mr. Monthon Kumpaengseth 

 Senior Project Manager, GIZ 
 

16.15-16.30 Final Remarks 
 Dr. Milou Beerepoot 

Director of TGP-EEDP, GIZ 

http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html
http://www.thai-german-cooperation.info/energy-efficiency-plan.html
http://goo.gl/WSPD8M
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