
 

1 
 

                                   
 
 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
“เหลียวหลังแลหน้า แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย:   

Look back EEDP (2011-2030) and way forward to EEP 2015” 
จัดโดย โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องฟังช่ันรูม 1 ช้ัน 12 โรงแรมวี ราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
 ความเป็นมาโครงการ 

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เป็นโครงการที่องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติ  การก่อสร้างและความปลอดภัยทาง
ปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) เพื่อส่งเสริมการท างานเพื่อพัฒนาภายใต้แผนอนุรักษ์พลงังาน 20ปี1 โดยร่วมมือกับ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ( JGSEE) 
และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี เพื่อความร่วมมือในการวิจัยทั้งด้านเทคนิคและเชิงนโยบาย โดยมีจุดหมายร่วมกันในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารด้วยการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ซึ่ง
ในที่สุดจะส่งผลต่อการลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย  โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันฯ ได้เริ่มด าเนินการอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 และมีก าหนดสิ้นสุดโครงการในปลายปี พ.ศ. 2558 

 ความเป็นมา:  

ในปี 2556 กระทรวงพลังงานได้ประกาศใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี หรือ Energy Efficiency Development Plan 
(EEDP 2554-2573) อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity, EI) หรือพลังงานที่ใช้ต่อ
หน่วยผลผลิตมวลรวม (GDP) ลงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ซึ่งแผนฯ ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย
มาตรการอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 34 มาตรการที่ครอบคลุมเป้าหมายหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพัก
อาศัย และ ภาคการคมนาคมและการขนส่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงพลังงานได้สรุปการบูรณาการแผนพลังงาน 5 แผนหลัก 
ได้แก่ (1) แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ (5) แผนบริหารจัดการน้ ามันเช้ือเพลิง  ด้วยแนวโน้มการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลต่อการใช้พลังงานของประเทศไทยโดยรวม จึงเป็นที่มาที่กระทรวงพลังงานได้ทบทวนค่า
พยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในอนาคต และก าหนดเป้าหมายภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ (Energy 
Efficiency Plan: EEP 2015) ส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 ที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2553 หมายถึงต้องลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ทั้งหมดของประเทศในปี พ.ศ. 2579 โดยปรับทิศทางด้วยการพิจารณามาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 3 กลยุทธ์ทั้ง

                                                           
1 แผนอนุรักษพ์ลังงานฉบับใหม่ ได้รับอนมุัติจาก ครม. และมีการขยายเวลาด าเนินการเรียกวา่ “แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) พ.ศ. 2558-2579” 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 

 

 

ภาคบังคับ ภาคความร่วมมือและภาคสนับสนุน  และเน้น 10 มาตรการหลักในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การใช้เกณฑ์
มาตรฐานอาคาร การใช้เกณฑ์มาตรฐานประหยัดพลังงานโดยผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources 
Standards: EERS) เป็นต้น  

  
 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ: 

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(JGSEE) มีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนีข้ึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน เพื่อ
รวบรวมข้อแสนอแนะจากมุมมองด้านวิชาการและประสบการณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์
พลังงานของประเทศไทย อันได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษา สถาบันวิจัย ผู้แทนจากสมาคมและมูลนิธิด้านพลังงาน เป็นต้น 
โดยคาดว่าจะมีผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้

 สรุปบทเรียน (Lesson Learnt) เชิงนโยบายต่อการด าเนินงาน EEDP (2011 – 2030) ที่ผ่านมา 

 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) เพื่อการขับเคลื่อนแผน EEP 2015 สู่การปฏิบัต ิ

 สรุปข้อเสนอมาตรการหรือกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน (additional measures or 

incentives) เพิ่มเติมจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีปรากฏตามแผน EEP 2015 

 

 

 

จัดโดย : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“เหลียวหลังแลหน้า แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 

Look back EEDP (2011-2030) and way forward to EEP 2015” 

09.30-10.00  ลงทะเบียน 

10.00-10.05 กล่าวเปิดงาน 
  Dr. Milou  Beerepoot  

      TGP-EEDP project director, GIZ 

10.05-10.40 

 
Expert Peer Review:  
 
“ถอดบทเรียน (Lesson Learnt) การด าเนินงาน EEDP 
(2011 – 2030) ที่ผ่านมา” ในมุมมองด้านวิชาการของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนรุักษ์พลังงาน 
 

 ศ. ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์  
(ภาคอาคาร) 

 ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกจิ  
(ภาคอุตสาหกรรม) 

 ผศ. ดร. จ านง สรพิพัฒน์  
      (ภาคขนส่ง) 

10.40-11.40 

การอภิปรายกลุม่ย่อย (ช่วงเช้า) 

อภิปรายกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม  

 

Way forward to EEP 2015:  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนแผน EEP 
2015 สู่การปฏิบตั ิ

น าการอภิปรายกลุม่โดย 

 ศ. ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์  
(กลุ่มที่ 1: ภาคอาคาร) 

 ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกจิ  
(กลุ่มที่ 2: ภาคอุตสาหกรรม) 

 ผศ. ดร.จ านง สรพิพัฒน์  
(กลุ่มที่ 3: ภาคขนส่ง) 

11.40-12.00 น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย (ช่วงเช้า) 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.20 

การอภิปรายกลุม่ย่อย 3 กลุ่ม (ช่วงบ่าย) 
เรื่อง “มาตรการหรือกลไกสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน (additional measures or 
incentives) เพิ่มเติมจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีปรากฏตามแผน EEP 2015” (ภาคอาคาร ภาคอตุสาหกรรม 
และภาคขนส่ง) 

14.20-14.30 พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30-14.50 น าเสนอผลสรุปการอภิปรายกลุ่มย่อย (ช่วงบ่าย) 

14.50-15.00 สรุปการประชุม 
 Dr. Milou  Beerepoot  

      TGP-EEDP project director, GIZ 
หมายเหตุ:  

 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ท่ี 

http://www.thai-german-cooperation.info/project/content/7 หรือ goo.gl/rwv53p 

http://www.thai-german-cooperation.info/project/content/7

