วางแผนพลังงานและจัดวางโครงสรางพ�้นฐาน
Provide energy planning and
supply infrastructure
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๕ ประเทศไทยและเยอรมนี รวมกันขยายระบบจำหนายไฟฟา
และเคร�อขายไฟฟา โดยสนับสนุนหนวยงานไทยตางๆ ใหสามารถจายไฟฟา
และพลังงานใหกับประชาชนไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมั่นคง
Starting in the 60s, Thailand and Germany expanded
Thailand power supply system and electricity network. Various
Thai authorities were supported to ensure security and quality of supply.
พ.ศ. ๒๕๐๕–๒๕๑๓ สนับสนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ในการจัดหา วางแผน
และกระจายระบบจำหนายไฟฟาไปยังตางจังหวัด และปรับโครงสรางการบร�หารองคกร
From 1962 to 1970, Provincial Electricity Authority (PEA) were supported
in supply, planning, and further extension of the electric energy
distributing system including reorganization of administration.
ในระยะเวลา ๘ ป กฟภ. มีจำนวนผูใช ไฟเพ��มข�้นมากกวาสองเทาตัว
และการใช ไฟฟาเพ��มข�้น ๑๒ เทา
During the 8 years, the number of PEA consumers has more than
doubled and electricity consumption increased 12-fold.
การปรับโครงสรางการบร�หารองคกร ชวยให กฟภ. สามารถลดตนทุนโดยรวม
และตนทุนดานการดำเนินงานได
Reorganization has improved PEA’s economic result as its overall and
operational costs constantly declined

ความรวมมือไทย-เยอรมัน ยังไดสนับสนุนสถาบันตอไปนี้ในดานระเบียบนโยบาย การวางแผน และการบร�หารงาน
The following institutions were supported on regulations, planning, and administration.
• การไฟฟาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๘)
National Electricity Authority (1967-1975)
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๗)
Energy Generating Authority of Thailand (1967-1974)
• การไฟฟาสวนภูมิภาค (พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๓)
Provincial Electricity Authority (1962-1970, 1977-1979, 1993-2000)
จากรายงานผลลัพธความรวมมือ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑ ความถี่ระบบไฟฟาขัดของเฉลี่ยลดลงรอยละ ๒๓.๕
และระยะเวลาระบบไฟฟาขัดของเฉลี่ยลดลงถึงรอยละ ๓๘.๒ (ขอมูลเก็บระหวาง พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๑)
As a result, the system’s average interruption frequency was reduced by 23.5% and the average
interruption duration was reduced by 38.2% (record period 1994 to 1998).

พลังงานน้ำ / Hydropower

สรางแหลงพลังงานหมุนเว�ยน

Create renewable energy sources
ความรวมมือทางว�ชาการไทย-เยอรมัน ไดสงเสร�มแหลงพลังงานหมุนเว�ยนในไทย
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยรวมมือกับการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต
มหาว�ทยาลัย บร�ษัทที่ปร�กษาเยอรมัน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ปจจ�บันงานความรวมมือดานพลังงานหมุนเว�ยน ยังคงเปนประเด็นสำคัญ
ที่ตองดำเนินการตอไปในอนาคต
Since the 80s, Thai-German technical cooperation was active in
promoting renewable energy, through cooperation with PEA, EGAT,
universities, German consulting companies and other agencies.
Renewable energy will remain an important cooperation topic
to continue toward the future.

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๕ มีรายงานการศึกษาความเปนไปไดกวา ๗๐ ฉบับ สำหรับพ�้นที่สรางโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก
From 1990 to 1992, over 70 feasibility studies were carried out to explore
possible sites for small hydro-power plants.
แผนแมบทเพ�่อพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กพรอมเคร�่องมือวางแผนดวยคอมพ�วเตอร เร��มนำไปใช
ดำเนินงานโดย “การพลังงานแหงชาติ” (ปจจ�บันคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
Small Hydropower Development Master Plan and computer-supported planning
tool were introduced and operated by the National Energy Administration
(now Department of Alternative Energy Development and Efficiency).

กาซชีวภาพ / Biogas

พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗ ไทยและเยอรมนีรวมกันผลักดันการผลิตกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมการเกษตร
ฟารมสุกรขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน 5 จังหวัดภาคเหนือและได “ขยาย” แนวคิดและเทคโนโลยี
ไปยังประเทศเว�ยดนาม
From 1988-1994, the cooperation boosted biogas for agro-industries and pig farms
in five provinces in Northern Thailand and “exported” the model to Vietnam.
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ขยายการสนับสนุนไปยังโรงงานและฟารมขนาดใหญในหลายภาคอุตสาหกรรม
เชน ฟารมสุกร และปาลมน้ำมัน รวมทั้งสงเสร�มการจับคูธุรกิจเพ�่อการลงทุน และพัฒนาเทคโนโลยีกาซชีวภาพ
Later in 2000, the cooperation extended to large-scale plants in various industries,
such as pig farms and palm-oil, focusing on business matching for biogas technology
investment and development.

พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม / Solar and Wind

“สมัยผมยังเปนเจาหนาที่ในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เมื่อ ๑๕ ปที่แลว ผมไดรวมโครงการกับสำนักงานความรวมมือ
ทางว�ชาการของเยอรมันและมหาว�ทยาลัยเชียงใหม เพ�่อร�เร��มกาซชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการนำรองขนาดเล็ก ตอนนี้เราผลิต
กาซชีวภาพไดทั่วประเทศ ผมไมเคยลืมการสนับสนุนที่ไดรับจากความรวมมือทางว�ชาการกับเยอรมันในภาคพลังงาน”
ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน อดีตรัฐมนตร�วาการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑

“When I was still an officer in the Energy Policy Planning Office 15 years ago, I had a project together with the GTZ
and Chiang Mai University on introducing biogas in Thailand. This was a small pilot project, Nowadays biogas plants
are everywhere. I still have not forgotten German Technical Cooperation’s role in this sector.”
Dr. Piyasvasti Amranand, Thai Energy Minister 2006-2008

กิจกรรมนำรองดานแผงเซลลแสงอาทิตย
และระบบทำความรอนแสงอาทิตย ในโรงงานอุตสาหกรรม
Several activities have been piloted, especially solar
panels and solar-heat systems in factories.
ตลอด ๑๐ ปที่ผานมา เกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน
ไทยและเยอรมันจำนวนมากในดานการว�จัยใหคำปร�กษา
และดูงานเชิงนโยบาย ณ ประเทศเยอรมนี
A high number of research cooperation and policy advisory
visits have been organized in Germany in the last 10 years.

เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเศรษฐนิเวศในหลายภาคสวน
Increase energy and eco-efficiency in various sectors
ความรวมมือไทย-เยอรมัน เนนสงเสร�มผูประกอบการและภาคการผลิตที่มีการใชพลังงานสูง ไดแก
Thai-German cooperation focuses on production side which consumes a lot of energy, such as:
อุตสาหกรรมชิ�นสวนยานยนต / Automotive Parts Industry

เคร�อ่ งปรับอากาศและเคร�อ่ งทำความเย็น / Air Conditioning & Refrigeration

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ๕๐๒ แหง ไดพัฒนา
มาตรการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพกวา ๑,๒๐๐ มาตรการ
ประหยัดพลังงานได ๑๑๔,๔๓๓,๐๘๒ เมกะจ�ล หร�อ ๑๖,๔๑๓ เมทร�กตัน CO2 eq
During 2012-2015, 502 SMEs have identified over 1,200 improvement
measures on energy efficiency with.114,433,082 MJ or approx.
16,413 metric tons CO2 eq. being saved.

พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ร�เร��มการใชเทคโนโลยีทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงาน และเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น โดยตั้งเปาลด CO2 eq ๒.๐๙ ลานตัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๓
และ ๔๖.๒๕ ลานตัน ใน พ.ศ. ๒๕๗๓
2016-2020, Climate friendly and energy efficient cooling technologies were introduced to the
Thai refrigeration and air conditioning sector. Targets are to reduce 2.09 million t CO2 eq annually
by 2020, and 46.25 million t CO2 eq by 2030.

การเกษตร / Agriculture

พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔ แนะนำมาตรการเพ��มประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐนิเวศในภาคตางๆ
During 2004-2011, eco-efficiency measures have been
introduced in various sectors.

• เกษตรกรปาลมน้ำมันเพ��มผลิตภาพไดรอยละ ๓๘
Palm-oil farmers have increased productivity by 38%.
• โรงงานน้ำมันปาลมไดสรางโรงไฟฟาชีวมวลภายในโรงงานกวา ๒๗ โรง
Palm-oil mills have constructed 27 biomass plants.
• ฟารมสุกรกวา ๑๖๔ แหง ไดรับการอบรมดานระบบกาซชีวภาพ และสามารถผลิตกาซไดมากข�้นรอยละ ๗๖
164 pig farms have been trained in biogas system and able to increase their gas yields by 76%.
• อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงเปลี่ยนมาใชเคร�่องยนต ในการเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพมากข�้น
ลดตนทุนดานพลังงานลงรอยละ ๑๐-๒๖
Shrimp sector industries used more efficient aeration motors and able to reduce energy costs by 10-26%.
• ผูผลิตกระดาษสาลดคาใชจายในการผลิตไดรอยละ ๖-๒๕ จากกระบวนการผลิตกระดาษสาที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
With environmentally-friendly mulberry pulp production (Eco Saa Paper) introduced,
the producers have reduced 6-25% of their production costs.
• อุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลังมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพ��มข�้นรอยละ ๓๐
The tapioca starch industry has increased resource-efficiency up to 30%.
• เกิดโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หร�อ CDM โครงการแรกๆ ในประเทศไทย
First Clean Development Mechanism (CDM) projects have been set up in Thailand.

อาคารและการกอสราง / Building & Construction

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ พัฒนาและเร��มใชเกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (BEC)
ติดตาม ประเมินผล ยกระดับเกณฑมาตรฐานอาคารเบอร ๕ และสนับสนุนกลไก ระบบจ�งใจทางการเง�นตางๆ
2011-2016, Building Energy Code (BEC) has been supported for its development and implementation
in Thailand. This includes monitoring and evaluation, the uptake of Building Code No.5 as well as
relateds financial incentives and mechanisms.

ภาคอุตสาหกรรม
Industrial Sector

ประหยัดพลังงาน (เมกะจ�ลตอป) ประหยัดคาใชจาย (บาทตอป) ลด CO2 (ตันตอป)
Cost Saving (THB/yr) CO2 Reduction (ton/yr)
Energy Saving (MJ/yr)

การผลิตแกว
Glass Manufacturing

138,511.83

2,424,812.89

369.00

สิ�งทอ (ยอมสีและพ�มพผา)
Textile (Dyeing and Printing)

1,193,967.11

1,096,521.42

167.98

การหลออลูมิเนียม
Aluminum Casting

11,467,252.00

2,862,167.72

23.50

การหลอโลหะเหล็ก
Ferrous Metal Casting

215,437.32

170,554.60

37.40

อาหารกระปอง (ผักและปลาทูนา)
Canned Food (Vegetable and Tuna)

44,384.40

105,073.00

75.68

ปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงาน

Transform the energy policies (“Energiewende”)

สนับสนุนใหประเทศไทยบรรลุเปาหมาย
ดานภูมิอากาศ โดยลดกาซเร�อนกระจกลง
รอยละ ๗-๒๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
The cooperation supports Thailand
to reach its climate target of
7-20% GHG reduction by 2020.

สนับสนุนแผนอนุรักษพลังงาน
๒๐ ป ของไทย ซึ่งมีเปาหมาย
ลดความเขมของการใชพลังงานลงรอยละ ๓๐
ในป พ.ศ. ๒๕๗๙ (เทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๓)
It supports the 20-year
Energy Efficiency Development
Plan (EEDP)
which aims to reduce the energy
intensity in Thailand by 30% until 2036
(2010 baseline).

สนับสนุนประเทศไทยใหเขาถึงกองทุนการดำเนินงานลดกาซเร�อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA)
และกองทุนสภาพภูมิอากาศสีเข�ยว (GFC) เพ�่อใหมีงบประมาณสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ
It supports Thailand to access international NAMA and Green Climate Fund (GFC)
to finance the transformation of selected sectors.

ปจจ�บนั ไทยและเยอรมนีไมเพ�ยงดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและโครงการพลังงาน
หมุนเว�ยนเทานัน้ แตยงั มุง ใหเกิดการใชพลังงานอยางยัง่ ยืนมากข�น้ ตามเปาหมายในระดับภูมภิ าค และระดับสากล
Currently, Thailand and Germany are not only implementing energy-efficiency and renewable
energy projects, but also aim to make energy consumption more sustainable, meeting
regional and global targets.
สนับสนุนการดำเนินนโยบาย
ในภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
พลังงานหมุนเว�ยน การขนสง
และการแปลงของเสียเปนพลังงาน
It supports policy
implementation in various sectors,
such as energy efficiency,
renewable energy,
transport and waste-to-energy.

สนับสนุนธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน
ระดับชุมชน รวมมือกับผูใหบร�การ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
It supports community-based
renewable businesses to match with
appropriate technology providers.

