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การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ  
 

“สรุปผลการด าเนินงาน 3 ปี และการวางแผนการด าเนินงานช่วงสุดท้ายในปี 2559 
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน” 

 

วันที่ 28-29 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุม Vela 2  โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 

  

 ความเป็นมาของโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน 
 

โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai - German Programme on Energy 
Efficiency Development Plan; TGP-EEDP) ด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
(BMUB) ซึ่งได้มอบหมายให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมมือกับหน่วยงานความร่วมมือหลักใน
ฐานะผู้แทนจากรัฐบาลไทย คือ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานสนับสนุน
โครงการ ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวุพแพร์ทาล 
ประเทศเยอรมนี โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะสนับสนุนการบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันนโยบายอนุรักษ์
พลังงานให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกด้วย อนึ่ง โครงการ TGP-EEDP ได้เริ่มด าเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2555 และจะสิ้นสุดการด าเนินงานระยะสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2559 

 

 ที่ผ่านมา โครงการ TGP-EEDP ได้ด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ 1) ข้อมูลฐานและการบริหารข้อมูลพลังงาน  2) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน        
3) มาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เกิดผลประหยัดพลังงาน และ 4) การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งกลุ่มงานเสริมที่มุ่งเน้นเรื่องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก
ต่างประเทศและการอบรม  โดยทั้ง 4 กลุ่มงานดังกล่าว สามารถแบ่งกิจกรรมด าเนินงานออกเป็น 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 

(1) ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Indicator; EEI) 
(2) มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource 

Standards; EERS)  
(3) เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (Building Energy Code; BEC)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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(4) มาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน (Standard Offer Program; SOP)  
(5) การเปรียบเทียบ (Benchmarking) ค่าพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลิต (Specific Energy Consumption; SEC)  
(6) การเสริมสร้างศักยภาพด้านการด าเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company; ESCO)   
(7) การด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action; NAMA) 
(8) กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศ และการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่

บุคลากร (International Knowledge Transfer and Capacity Building) 

 วัตถุประสงคข์องการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  

การด าเนินงานกว่า 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ TGP-EEDP  ไม่เพียงแตป่ฏิบัติงานสนับสนุนแผนอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือภาครัฐเท่านั้น แต่ยังได้ประสานและร่วมด าเนินงานกับองค์กรต่างๆ สมาคม 
สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งจากภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ เนื่องด้วยโครงการ TGP-EEDP จะสิ้นสุดการด าเนินงานในปี 2559 จึงมีความประสงค์ที่จะจัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือทบทวนและสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตลอด 3 ปี รวมทั้งถอดบทเรียนจากการด าเนินกิจกรรมหลัก
ทั้ง 8 ห้วข้อภายใต้โครงการ TGP-EEDP 

(2) เพ่ือเสนอข้อคิดเห็น และร่วมกันปรับปรุงแผนการด าเนินงานระยะครึ่งปีสุดท้ายจนถึงเดือนมิถุนายน 2559  
(3) เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และผลลัพธ์จากการด าเนิน

โครงการ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 แผนการด าเนินงาน (Work-plan) และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (indicator) ของโครงการ TGP-EEDP 
ภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินงานถึงเดือนมิถุนายน 2559 รวมถึงการสนับสนุนที่ต้องการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

************************************************************* 
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การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 

 

“สรุปผลการด าเนินงาน 3 ปี และการวางแผนการด าเนินงานช่วงสุดท้ายในปี 2559 
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน” 

 

  วันแรก:  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 
07.30-09.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงพัทยา จ.ชลบุร ี
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30-10.00 น.  
กล่าวเปิดงาน น าเสนอข้อมูลโครงการและ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา           

 Dr. Milou Beerepoot 
Director of TGP-EEDP, GIZ 

10.00-10.50 น. 

 การอภิปรายกลุ่ม ช่วงที่ 1:  
o อภิปรายและถอดบทเรียนจากการด าเนินงานกิจกรรม 7 หัวข้อ  
o การน าผลลัพธ์โครงการไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
10.50-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00 น. น าเสนอผลการด าเนินงานและการอภิปราย 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น. สรุปผลการด าเนินงานและการอภิปราย 

13.30-14.00 น.  
น าเสนอสถานะโครงการและการขยายการ
ระยะการด าเนินงานเพ่ิมเติมในปี 2559 

 Dr. Milou Beerepoot 
Director of TGP-EEDP, GIZ 

 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 

14.00-14.10 น. 
อธิบายรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการ
อภิปรายกลุ่ม 

 ผู้ด าเนินการสัมมนา 

14.10-14.15 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

14.15-15.15 น. 

การอภิปรายกลุ่ม ช่วงที่ 2: การวางแผนการด าเนินงานช่วงสุดท้ายในปี 2559 
 กลุ่ม 1: การส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง 
 กลุ่ม 2: การเสริมสร้างศักยภาพด้านการด าเนินงานของ ESCO (Energy Service Company)   
 กลุ่ม 3: มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า  

(Energy Efficiency Resource Standards; EERS)  
 กลุ่ม 4: กิจกรรมอื่นๆ  
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15.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30-16.30 น. 

การอภิปรายกลุ่ม ช่วงที่ 3: การน าผลลัพธ์โครงการไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตาม
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยอย่างย่ังยืนต่อไป 
 กลุ่ม 1: การส่งเสริมอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง 
 กลุ่ม 2: การเสริมสร้างศักยภาพด้านการด าเนินงานของ ESCO (Energy Service Company)   
 กลุ่ม 3: มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า  

(Energy Efficiency Resource Standards; EERS)  
 กลุ่ม 4: กิจกรรมอื่นๆ 

16.30-17.00 น.                     สรุปผลการอภิปรายกลุ่มและเตรียมการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

17.00-18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

 

  วันที่สอง:  วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 

09.00-09.10 น.  สรุปผลการด าเนินงานจากวันที่ 1  ผู้ด าเนินการสัมมนา 

09.10-10.10 น.  
น าเสนอสรุปผลและถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานของกิจกรรมหลักของโครงการ  
TGP-EEDP 

 ตัวแทนของแต่ละกลุ่มงาน  

10.10-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30-11.30 น.  

การอภิปรายกลุ่ม ช่วงที่ 4:  

โอกาสและความท้าทายในการส่งเสริมและผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนอนุรักษ์
พลังงานของประเทศไทย (EEP 2015) 

11.30-12.00 น. 
น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 
ถาม – ตอบ 

 ตัวแทนของแต่ละกลุ่มงาน 

12.00-12.30 น. สรุปผลการสัมมนา และแนวทางการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2559 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    14.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
 หมายเหต ุ: 1) ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2) ผู้จัดสัมมนาได้จัดเตรียมรถ (กรุงเทพฯ – พัทยา) รวมทั้งที่พกั และอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมสมันนา 

 


