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การสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “Energy Efficiency Resource Standard (EERS): ประสบการณ์จากต่างประเทศ

และมุมมองของหน่วยงานผู้ผลิตและให้บริการด้านไฟฟ้า” 

 
จัดโดย โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

โดย ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) 

ร่วมจัดงานโดย  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 

วันพฤหัสบดีที่ 17  ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ  
  

ข้อมูลโครงการ 
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP) เป็นโครงการที่องค์กรความ

ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ  การก่อสร้าง 
และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการท างานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โดย
ร่วมมือกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนมีสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และสถาบัน Wuppertal ประเทศเยอรมนี  โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะสนับสนุน
การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เพื่อผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก 

ความเป็นมา 
Energy Efficiency Resource Standard (EERS): มาตรการก าหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บรกิารด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  กระทรวงพลังงาน ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนอนุรักษ์
พลังงาน (พ.ศ. 2554-2573) เพื่อจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 หรือ Energy Efficiency 
Plan (EEP 2015) ซึ่งได้ก าหนดกรอบแนวนโยบายและแนวทางการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศใน
ระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553) 
หมายถึงต้องลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของ
ประเทศในปี พ.ศ. 2579  นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับทิศทางด้วยการพิจารณามาตรการที่สามารถเห็นผลได้เชิงประจักษ์ใน 
3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยมาตรการ Energy Efficiency Resource Standard 
(EERS) เป็นหนึ่งมาตรการที่ส าคัญภายใต้กลยุทธ์ภาคบังคับ (Compulsory Program) ที่ก าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ
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ด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงโดยที่ไม่
ลดผลผลิต โดยก าหนดให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเดิมหรือที่คาดว่าจะใช้ในอนาคต 
อาจจะเป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักร หรือเป็นการใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้มีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

มาตรการ EERS เป็นมาตรการที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ และในกลุ่ม
สหภาพยุโรป เช่น ประเทศฝรั่งเศส เดนมาร์ก นอกจากนี้ มาตรการ EERS ยังถูกเรียกชื่อต่างกันในแต่ละประเทศ 
ยก ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  “Energy Saving Obligation”, “Energy Efficiency Portfolio Standard”, “Energy Efficiency 
Improvement by Utilities”  หรือ “Energy Supplier/Distributor Obligation” อนึ่ง มาตรการ EERS เป็นมาตรการ
ใหม่ยังไม่เคยด าเนินการในประเทศไทยมาก่อน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบกลไกที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้
กับประเทศไทย และก าหนดระบบกลไกตรวจสอบติดตามที่เหมาะสม เพื่อใช้ด าเนินการต่อเนื่อง และเป็นกลไกที่ส าคัญของ
แผนในระยะถัดไป ดังนั้น โครงการ TGP-EEDP จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการ 
EERS รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ประสบการณ์ และบทเรียนจากการด าเนินมาตรการ EERS จากต่างประเทศ ทั้งในสหภาพ
ยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะประสบการณ์จากมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานหรือบริษัทผู้ผลิตและให้บริการด้านไฟฟ้า ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนมาตรการ EERS ส าหรับประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์การสัมมนาเชิงวชิาการ EERS: 

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของมาตรการ EERS และเน้นย้ าถึงความส าคัญ
ของมาตรการ EERS ต่อการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศไทย 

 เพื่อน าเสนอข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดี และบทเรียนจากการด าเนินมาตรการ EERS จากต่างประเทศ ทั้งในสหภาพ
ยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะประสบการณ์จากมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานหรือบริษัทผู้ผลิตและให้บริการด้านไฟฟ้า  

 เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเร่ืองแนวทางการพัฒนารูปแบบมาตรการ EERS ที่เหมาะสม
กับประเทศไทยต่อไป 
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ก าหนดการสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง “Energy Efficiency Resource Standard (EERS): 

ประสบการณ์จากต่างประเทศและมุมมองของหน่วยงานผู้ผลิตและให้บริการด้านไฟฟ้า” 

08.30-09.00                                               ลงทะเบียน 

09.00-09.15 
ประธานกล่าวเปิดงาน             

(Welcome & opening address) 

 นางเอมอร ชีพสุมล           

รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

09.15-09.25 
น าเสนอโครงการฯ และวัตถุประสงค์ 

การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ 
 Dr. Milou Beerepoot  

TGP-EEDP Project  Director, GIZ  

09.25-09.30                                               ถ่ายภาพร่วมกัน 

09.30-10.00 

 บรรยายเรื่อง 
“มาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (EERS)  ใน
บริบทของประเทศไทย” 

 ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 

บัณฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

10.00-10.30 

บรรยายเรื่อง 

“International practice of utilities 
with EERS” 

 Mr. Felix  Suerkemper 

Researcher 
Wuppertal Institute (WI), Germany 

10.30-10.50                              ช่วงถามตอบ (Interactive Q&A Session) 

10.50-11.10                                        พักรับประทานอาหารว่าง 

11.10-11.40 

บรรยายเรื่อง 

 “Experience of NGF Nature Energy 
on EERS in Denmark” 

 Mrs. Mette Smedegaard Hansen  

Head of Department of Protection of 

Interests, NGF Nature Energy, Denmark 

11.40-12.00                          ชว่งถามตอบ (Interactive Q&A Session) 

12.00-13.00                   พักรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร The Glass House ชั้น 5 

13.00-13.30 

บรรยายเรื่อง 

“EERS development and 
experiences in China and Australia” 

 Dr. David Crossley 

The Regulatory Assistance Project, 

Australia 

13.30-13.45                         ช่วงถามตอบ (Interactive Q&A Session) 

13.45-14.15 

บรรยายเรื่อง 

“EERS development and 
experiences of EDF on EERS in UK” 

 Mr. John Mason 

Senior manager, Policy and Regulation, EDF 

Energy, United Kingdom 
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14.15-14.30                         ช่วงถามตอบ (Interactive Q&A Session) 

14.30-14.45                                         พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-15.30 

เสวนาเรื่อง:  “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนามาตรการ EERS ในประเทศไทย” 

ด าเนินการเสวนาโดย อาจารย์อุไรวรรณ  ช่อวิเชียร 

 ดร. ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี                                                                  
ผู้ช านาญการพิเศษ   ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 นายวิลาส  เฉลยสัตย์                                                                                    
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้านครหลวง 

 คุณสมศักดิ์  ปรางทอง 

หัวหน้ากองแผนงานและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ดร. บุญรอด  สัจจกุลนุกิจ  

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 

15.30-16.00                         ช่วงถามตอบ (Interactive Q&A Session) 

16.00-16.30 สรุปการสัมมนาเชิงวิชาการ “ก้าวต่อไปเพ่ือการพัฒนามาตรการ EERS ในประเทศไทย” 

หมายเหตุ:  
1. ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. การบรรยายและอภิปรายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ โดยโครงการฯ ได้จัดเตรียมเครื่องแปลภาษาให้ 
3. เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่  
http://www.thai-german-cooperation.info/project/content/7  

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

