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ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
โดยผูใ้ห้บริการไฟฟ้า 
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ความเป็นมา
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1. ภาคบงัคบั 
Compulsory
10,972 ktoe

2. ภาคความร่วมมือ
Voluntary

40,728 ktoe

3. ภาคสนับสนุน
Complementary

EERS

3 กลยทุธ ์10 มาตรการ
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10 มาตรการ 4 กลุ่มเศษรฐกิจ
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10 มาตรการ
1. โรงงานและอาคารควบคมุ
2. เกณฑม์าตรฐานอาคาร เช่น BEC
3. เกณฑม์าตรฐานและติดฉลากอปุกรณ์ เช่น MEPs
4. เกณฑม์าตรฐานประหยดัพลงังานกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายพลงังาน

(EERS)*

ภาคบงัคบั 
(Compulsory)

5. สนับสนุนด้านการเงิน
6. ส่งเสริม LED
7. อนุรกัษ์พลงังานภาคขนส่ง

ภาคความร่วมมือ 
(Voluntary)

8.  วิจยัพฒันาเทคโนโลยีอนุรกัษ์พลงังาน
9. พฒันาบคุลากรด้านอนุรกัษ์พลงังาน
10.ประชาสมัพนัธป์ลกูจิตส านึกการอนุรกัษ์พลงังาน

สนับสนุน 
(Complementary)
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Utilities EPPO End-user

EERS

มาตรการบงัคบัใช้เกณฑม์าตรฐานประหยดัพลงังานกบั
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายพลงังาน (EERS)*

ผู้ให้บริการไฟฟ้า 
ช่วย 

ผู้รับบริการไฟฟ้า

“ประหยัดพลังงานไฟฟ้า”



ขอบคณุครบั
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โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า 
(Energy Efficiency Resource Standard : EERS)
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ขอบเขตการน าเสนอ
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ที่มาของโครงการ

ที่มาและความส าคัญของ
โครงการ

ผลการด าเนินงาน

ผลการศึกษา EERS ใน
ต่างประเทศ

EERS ส าหรับประเทศไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก EERS

- ผู้ใช้ไฟฟ้า

- ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า

- ประเทศชาติ
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 การด าเนินมาตรการ EERS เป็นแนวคิดใหม่ ส าหรับประเทศไทย 
(แม้ว่าจะประสบผลส าเร็จมาแล้วในต่างประเทศ) 

 การที่จะน ามาตรการนี้มาประยุกตใ์ช้ในประเทศในทางปฏิบัติตอ้ง

 น าเสนอเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

 จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 แสดงประโยชนท์ี่จะได้รับ ทั้งในส่วนของผู้ก ากับดูแล ผู้ให้บริการ 
และผู้รับบริการหรือผู้บริโภคพลังงาน

 การด าเนินมาตรการ EERS ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
การปรึกษาหารือเพื่อท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจนได้แนวทางที่
ยอมรับได้ ตลอดจนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
การรับประกันความส าเร็จของการด าเนินโครงการ

ทีม่าและความส าคญัของโครงการ



Energy Efficiency Resource Standards หรือ EERS คือ ผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นผู้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ผลประหยัดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงได้ ตาม
แนวทางที่ก าหนด ซึ่งรวมถึง การให้ค าแนะน า หรือ การสนับสนุนด้านการลงทุน หรือ การ
ร่วมลงทุน หรือการสนับสนุนผ่าน ESCO อื่นๆ

หมายเหตุ 

ส าหรับโรงงานและอาคารควบคุม ต้องเป็นการด าเนินการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้าหรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น เช่น 
กฎหมายพลังงานอาคาร (BEC) เป็นต้น จึงจะสามารถนับผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่
เกิดขึ้น เป็นผลการด าเนินงานตามมาตรการ EERS ได้

นิยาม EERS



 การไฟฟ้าฯเป็นผู้สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึง

 การให้ค าแนะน ามาตราการประหยัดไฟฟ้า

 ให้ค าแนะน าด้านการลงทุน

 ติดตามผลการด าเนินการ 

 การสนับสนุนผ่าน ESCO อื่นๆ

(มาตรการที่มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย ไม่อยู่ในโครงการ EERS เช่น BEC)
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ขอบเขตของมาตรการ EERS



ผลการศกึษา EERS 

ในตา่งประเทศ
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ผลการด าเนินงาน
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Energy efficiency scheme 

in other countries 

- Denmark

- Italy

- Germany

- Korea

- China

- Australia

- USA

- Belgium

ประสบการณ์ EERS ในตา่งประเทศ

Energy Efficiency Resource Standards

Energy Efficiency Obligations

Energy Saving Scheme

Energy Obligation Scheme

EERS

EEO

ESS

EOS
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Energy efficiency resource standards by state
Arranged by approximate annual electric savings 

target (2014–2020)

Source: ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy)

 Texas adopted 

the nation’s first 

EERS in 1999

 26 states 

(As Jan. 2017) have 

policy in place

 Massachusetts 

and Rhode 

Island are the 

strongest EERS 

requirements exist 

in.

สหรฐัอเมรกิา (USA)
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ปัจจุบันมี 16 ประเทศในทวีปยุโรป ที่

มีการด าเนินการหรือวางแผนที่จะด าเนินการ

ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (EEO)

แบ่งตามช่วงระยะเวลาที่ได้มีการ

ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในประเทศ

สามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วน คือ 

มีการด าเนินมาตรการในประเทศมา

- มากกว่า 7 ปี 

- มากกว่า 3 ปี 

- น้อยกว่า 3 ปี 

- เริ่มด าเนินการและ

- อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ทวปียโุรป (Europe)
Energy Efficiency Obligations schemes in Europe
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การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ร่วมกับ ผู้ให้บริการไฟฟ้า 
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ก าหนดรายชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเป้าหมาย

เชิญผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
เสนอมาตรการ/ผลประหยัด/เงินลงทุน/
ระยะเวลาคืนทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าส่งข้อมูลอุปกรณ์
และการใช้ไฟฟ้าแก่โครงการ

ขั้นตอนเตรียมการประชุม
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การประชุมคร้ังที่ 2 ร่วมกับ ผู้ให้บริการไฟฟ้า
(กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิ)

เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การประชุมคร้ังที่ 3
ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กลุ่มโรงพยาบาล)

เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ. โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ. นครสวรรค์

การประชุมคร้ังที่ 1 ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การประชุมคร้ังที่ 4
ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงเรียน)
เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ. อาคาร KX, KMUTT กรุงเทพฯ
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ตวัอย่างมาตรการทีไ่ด ้

น าเสนอตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย
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Variable Speed Drives

Motors consume 
about 28% of the 
world’s electricity.

International Energy Agency (IEA) World energy outlook 2014 

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 

17



Variable Speed Drives

 Variable speed drives regulate the speed of a motor and can 
reduce energy consumption by as much as 30% to 50% 

Source: ABB – What is an AC drive?, 2015
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Variable Speed Drives

 Pumps are one of the most 
common motor applications 
and offer the biggest potential 
for saving energy. 

 The payback time for using 
variable speed drives is very short

Source: ABB – Energy Efficiency. A Solution, 2015
โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 19



Electrical System : Power 

Factor Correction

Avoid tariff system penalties

Reduce losses in transformers and feeders

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 
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Compressed Air Systems

Comparison of leaks of different sizes with compressed 

air consumption

 A leak with a diameter of 2 mm causes compressed air loss 

equivalent to the volume of compressed air consumed by the 

production plant
Source: Zentralverband Elektrotechnik-und Elektronikindustrie e.V., Frankfurt, Germany
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Compressed Air Systems

 An investment of 60,000 Bahts can save 153,961.5 kWh annually 

(538,865 Bahts/yr). 

 A payback period of 0.11 year

Source: Energy Conservation Laboratory (EnCon Lab), KMUTT

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 
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Heating Processes : 

Plastic Injection Molding

 A conventional heater is replaced by 

an induction heating set in a plastic 
injection molding machine

• A 57% of energy consumption 
reduction on the heating part 
and a payback period of 6 
months are reported

Source: iSmart Engineering, Samut Prakan, Thailand
23



แนะน าแหล่งเงินทุน

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 
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Guaranteed
Savings

Shared 
Savings

Guaranteed Rebate 
(CHAUFFAGE)

ESCO Business Model

Thai ESCO Association
12th Fl., Siripinyo Bldg., 475 Sri-Ayudhaya Rd., 
Thanon Phyathai, Rajthevee, Bangkok, THAILAND, 10400 
T. +66 (0) 2201 3466-7 #224
F. +66 (0) 2201 3465 

สถาบนัการเงนิ ธนาคาร

https://www.kasikornbank.com/sme/k-energy-saving-loan-phase-6



แนะน าแหล่งเงินทุน

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 
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เงินลงทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(EE REVOLIVING FUND)

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: ศูนยป์ระสานงานโครงการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การอนุรกัษ์

พลงังานโดยสถาบนัการเงนิ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน    หมายเลขโทรศพัท์ 02 224 5387, โทรสาร 02 224 5397

E-mail: dede.energyfund@gmail.com



การสมัมนารบัฟังความคดิเหน็

โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า 
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วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซีย จ. กรุงเทพฯ

• เสนอให้บรรจุมาตราการ EERS ในวาระแห่งชาติ

• ควรมีมาตราฐานอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่น ามาใช้ในการประหยัด

พลังงาน และข้อก าหนดทางเทคนิคข้อเสนอแนะต่างๆ ของอุปกรณ์

ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

• ควรพิจารณาการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า เมื่อมีการนับรวมประโยชน์

จากมาตราการอนุรักษ์พลังงาน 

• การไฟฟ้าฯ ควรให้ค าแนะน าผู้ใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะ residential 

scale ก่อนเปลี่ยน Digital Meter เกี่ยวกับ TOU and TOD rate 

เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และลด peak



โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า 27

แนวทางมาตรการ EERS ส าหรบั

ประเทศไทย

โครงสร้างบริหารในการด าเนินมาตรการ EERS

การก าหนดเป้าหมายมาตรการ EERS

1.

2.



โครงสร้างบริหารในการด าเนินมาตรการ EERS1.

EERS-JGSEE-KMUTT-2016
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ส่วนด าเนินการ

- ร่วมกันด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
1) ด้านงบประมาณ
2) ด้านค าแนะน า ปรึกษา
3) ด้านการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด

KPI

สนพ. & สกพ.
สคร.

ผู้ให้บริการไฟฟ้า
ผู้ใช้บริการไฟฟ้า
- อาคาร
- โรงงาน

อุตสาหกรรม
- อื่นๆ

ผลการด าเนินงาน

ส่วนการก ากับดูแลและวางนโยบาย
- รวบรวมและประกาศนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ
- เสนอมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการ

ด าเนินงานของผู้ให้บริการไฟฟ้า

ส่วนติดตามและประเมินผล
- ประสาน ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ของผู้ให้บริการไฟฟ้า

- ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ผ่านทางดัชนีชี้วัดความส าเร็จ

มาตรการ

ผลประหยัด



(GWh)

2015 2016 2021 2026 2031 2036

BAU 190,285     201,023     254,715     308,407     362,099     415,791     

With EE 190,285     197,891     234,654     267,629     298,234     326,119     

Saving -            3,132        20,061       40,778       63,865       89,672       

1.56% 7.88% 13.22% 17.64% 21.57%

โครงการการจัดท าแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 

การก าหนดเป้าหมายมาตรการ EERS 2.



ผูใ้ชไ้ฟฟ้า

โครงการการจัดท าแผนปฏบัิตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 30

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก EERS



EERS ตอ่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้า

31



ผูผ้ลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

โครงการการจัดท าแผนปฏบัิตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 32

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก EERS



ผูผ้ลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 33

สามารถชะลอการผลิตไฟฟ้า

ยืดอายุการใช้งานสายส่ง

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร



ประเทศชาติ

โครงการการจดัท าแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานตามมาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานโดยผูใ้หบ้รกิารไฟฟ้า 34

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก EERS



EERS ตอ่ ประเทศชาติ

35



ขอบคุณครับ
kmutt.jgsee.eers@gmail.com

โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้า 36



วันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2560
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4

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดตั้งคณะท างานศึกษาความเป็นไปได้ของการก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายพลังงาน
2 ก าหนดขอบเขต แนวทางการศึกษา และผลลัพท์ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของ

การก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับผู้ผลิตและ        
ผู้จ าหน่ายพลังงาน

3 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางที่เหมาะสมและจัดท ารายงานการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการก าหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายพลังงาน

4 คณะท างานเห็นชอบรายงานฯ
5 ผอ. สนพ. เห็นชอบรายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

4

KPI : EERS ปี 2559
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เกณฑ์การประเมินผล ระดับคะแนน

ก าหนดแนวทางและหลักการในการวิเคราะห์ศักยภาพที่สามารถด าเนินการได้ และ
ต้นทุนในการด าเนินมาตรการ EERS ของประเทศไทย

เทียบเท่าระดับ 1

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับ พพ.และ สนพ. เทียบเท่าระดับ 2

ศึ กษาข้ อมู ลปฐมภู มิ ในกลุ่ มมาตรการต่ า งๆ เพื่ อประ เมิ นศั กยภาพและ
ต้นทุนรายกลุ่มมาตรการ

เทียบเท่าระดับ 3

น า เสนอผลการศึกษาศักยภาพที่สามารถด า เนินการได้  และต้นทุนในการ
ด าเนินมาตรการ EERS ภายใน 30 พฤศจิกายน 2560

เทียบเท่าระดับ 4

คณะท างานฯ เห็นชอบผลการศึกษาศักยภาพที่สามารถด าเนินการได้ และต้นทุนใน
การด าเนินมาตรการ EERS ภายในปี 2560

เทียบเท่าระดับ 5

KPI : EERS ปี 2560
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การประชุมคณะท างานศึกษาความเป็นไปได้ของการก าหนดมาตรการ EERS
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6
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มาตรการ
ศักยภาพในการ

ประหยัดพลังงานต่อปี* 
(GWh)

ต้นทุนต่อหน่วยผลประหยัด**
(บาท/kWh)

แบบ 1st year แบบ lifetime

1. มาตรการประเภทให้ค าปรึกษา 35.00 2.96 0.37

2.  มาตรการที่ใช้แรงจูงใจทางการเงิน 8.65 3.09 0.60

3.  มาตรการลักษณะ Mass 6.00 1.30 0.13

รวม/เฉลี่ย 49.65 2.45 0.37

การประเมินศักยภาพและต้นทุนในการด าเนินมาตรการ EERS

สรุปศักยภาพท่ีสามารถด าเนินการได้และต้นทุนต่อหน่วยผลประหยัด
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แผนด าเนินการน าร่อง/สาธิต ตามมาตรการ EERS ในปี 2561-2565

อาคารและโรงงาน
ขนาดใหญ่

อาคาร
ภาครัฐ

อาคารและโรงงาน
ขนาดกลาง+เล็ก

ที่อยู่อาศัย รวม

สัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการ

20% 10% 50% 20% 100%

1. มาตรการประเภท
ให้ค าปรึกษา

20% 20%

2. มาตรการประเภท
ใช้แรงจูงใจทางการเงิน

10% 50% 10% 70%

3. มาตรการลักษณะภาพรวม 10% 10%

สัดส่วนประเภทมาตรการและประเภทกิจการ โครงการน าร่อง EERS ปี 2561-2565
ตามข้อเสนอแนะสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย จากที่ประชุม (ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2560 ณ สนพ.)
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ที่ ประเภทของมาตรการ EERS
ต้นทุนต่อหน่วย

ผลประหยัด (บาท/kWh)
เป้าหมายผลประหยัดที่สามารถพิสูจน์ได้

(GWh) สัดส่วน
1st year lifetime 2561 2562 2563 2564 2565

1. มาตรการประเภทให้ค าปรึกษา 2.964 0.37 15 15 15 15 15 37%

2. มาตรการประเภทใช้แรงจูงใจ
ทางการเงิน

3.596 0.42 0 32.5 32.5 20 20 51%

3. มาตรการลักษณะภาพรวม 1.667 0.20 0 5 7 7 7 12%

รวมผลประหยัด
ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ย

3.173 0.338 15 52.5 54.5 42 42 100%

ปรับโครงการน าร่องตาม
สัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย

แผนด าเนินการน าร่อง/สาธิต ตามมาตรการ EERS ในปี 2561-2565
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สรุปการด าเนินโครงการน าร่อง/สาธิต ตามมาตรการ EERS ในช่วงปี 2561–2563

ที่ มาตรการ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี/แนวทางด าเนินงาน แนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผล (M&V)

1. มาตรการ
ประเภท
ให้ค าปรึกษา

1.1) โครงการท่ีปรึกษา
ด้านการจัดการพลังงาน
ในอาคารและโรงงาน
ควบคุม

อาคาร/โรงงาน
ขนาดใหญ่

การให้ค าแนะน า, ให้ค าปรึกษา, 
การท า Detailed Audit และการ
น าเสนอโครงการประหยัดพลังงาน

ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
IPMVP รูปแบบ A (การตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลัก
แยกรายมาตรการ) หรือ รูปแบบ B (การตรวจวัด
ทุกตัวแปรแยกรายมาตรการ)

2. มาตรการ
ประเภท
ใช้แรงจูงใจ
ทางการเงิน

2.1) โครงการ Energy 
Mind Award

สถานศึกษา ด าเนินการโดยประกาศเชิญชวน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุน
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
จ านวน 200 แห่ง ประกอบด้วย 
การท าเกณฑ์ประเมิน การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษานั้นๆ และ
ตรวจประเมิน และการให้รางวัล

ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
IPMVP รูปแบบ A

2.2) โครงการพัฒนาสู่
คาร์บอนต่ า (ล้างแอร์
ให้กับประชาชน)

บ้านอยู่อาศัย ด าเนินการล้างแอร์ให้กับประชาชน 
โดยเปิดรับลงทะเบียนในช่วง
เดือนมกราคม - มีนาคม

ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
IPMVP รูปแบบ A หรือแนวทางการวัดผลประหยัด
ตามหลักการ Standard Offer Program (SOP)

2.3) โครงการ 1 save 
2 baht ในพื้นท่ี กฟน. 
/ SOP

SME สนับสนุนค่าใช้จ่าย 2 บาท/kWh 
ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าลดลงได้

ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
IPMVP รูปแบบ A หรือแนวทางการวัดผลประหยัด
ตามหลักการ Standard Offer Program (SOP)
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สรุปการด าเนินโครงการน าร่อง/สาธิต ตามมาตรการ EERS ในช่วงปี 2561–2563

ที่ มาตรการ โครงการ กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี/แนวทางด าเนินงาน แนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผล (M&V)

2. มาตรการ
ประเภท
ใช้แรงจูงใจ
ทางการเงิน

2.4) โครงการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคครัวเรือน
เปลี่ยนหลอด LED

ภาคครัวเรือน 
และท่ีอยู่อาศัย

Subsidy การเปลี่ยนหลอด LED ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 
IPMVP รูปแบบ A (การตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลักแยก
รายมาตรการ) หรือ รูปแบบ B (การตรวจวัดทุกตัวแปร
แยกรายมาตรการ)

2.5) โครงการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคครัวเรือน
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ

ภาคครัวเรือน 
และท่ีอยู่อาศัย

Subsidy การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 
IPMVP รูปแบบ A (การตรวจวัดเฉพาะตัวแปรหลักแยก
รายมาตรการ) หรือ รูปแบบ B (การตรวจวัดทุกตัวแปร
แยกรายมาตรการ)

3. มาตรการ
ลักษณะ
ภาพรวม 
(Mass)

3.1) โครงการ Business 
Matching

ทุกประเภท
(ESCO Matching 
เน้นรายใหญ)่

จัดงานเพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงาน
ในรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ
(ESCO/Suppliers Matching)

ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
IPMVP รูปแบบ A หรือแนวทางการวัดผลประหยัดตาม
หลักการ Standard Offer Program (SOP)

3.2) โครงการฉลากประหยัดไฟ
ประสิทธิภาพสูง (Ranking)

ทุกประเภท การจัดท ามาตรฐานการประหยัด
พลังงานที่สูงกว่ามาตรฐานฉลากเบอร์ 5

ตรวจวัดและพิสูจน์ผลด้วยวิธีผสมผสาน (Hybrid) โดย
การตรวจวัดบางตัวแปร (IPMVP รูปแบบ A) รวมกับ
วิธีการส ารวจทางสถิติ (Statistic Method) เพ่ือหาผล
ประหยัดสุทธิที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ประสิทธิภาพ

3.3) โครงการ Energy Alert ทุกประเภท
(ก าหนดขอบเขต
ที่ชัดเจนและ
ตรวจวัดได้)

การแจ้งข้อมูล Load profile และสถิติ
การใช้ไฟฟ้า
ผ่านทาง Application

ตามหลักแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
IPMVP รูปแบบ C การวิเคราะห์จากปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยรวม (ใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ค่าพลังงาน 
ร่วมปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานและค านวณผล
ประหยัดจากแบบจ าลองคณิตศาสตร์)



14PAGE 14PAGE

ล าดับ
ประเภทของมาตรการ

EERS

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลประหยัด life 

time (บาท/kWh)

เป้าหมายผลประหยัด (GWh) งบประมาณที่
ต้องการขอรับ 
การสนับสนุนฯ

(บาท)
2561 2562 2563

รวม 
3 ปี

ตลอด
อายุ

1.
มาตรการประเภท
ให้ค าปรึกษา

0.37 15 15 15 45 360 88,920,000

2.
มาตรการประเภท
ใช้แรงจูงใจทางการเงิน

0.42 0 32.5 32.5 65 553.8 233,715,200

3. มาตรการลักษณะภาพรวม 0.20 0 5 7 12 98 20,000,000

รวม / เฉลี่ย 0.338 15 52.5 54.5 122 1,011.8 342,635,200

4.  ค่าใช้จ่ายในการท าการประชาสัมพันธ์
1) การจัดงานสัมมนา จ านวน 5 ครั้ง (ภูมิภาคละ 1 ครั้ง)
2) การจัดงานแถลงขา่ว จ านวน 1 ครั้ง
3) การท าประชาสัมพันธผ์่านช่องทางสื่อตา่งๆ

รวมค่าใช้จ่ายในการท าการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

1,000,000
200,000

18,000,000

19,200,000

รวมงบประมาณที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ส าหรับการด าเนินมาตรการ EERS
ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 361,835,200

รายละเอียดการด าเนินงานโครงการน าร่องตามมาตรการ EERS ในช่วงปี 2561–2563

งบประมาณที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุน



15PAGE 15PAGE

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน

1 จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการน าร่องฯ แก่ผู้รับบริการไฟฟ้า

2
ก าหนดแผนปฏิบัติการและเป้าหมายผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในการด าเนิน
โครงการน าร่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
EERS

3 ด าเนินงานครบถ้วนตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการน าร่องฯ 

4 ได้ผลประหยัดพลังงานจากการด าเนินโครงการน าร่องฯ ไม่น้อยกว่า 5 GWh

5
ได้ผลประหยัดพลังงานจากการด าเนินโครงการน าร่องฯ ไม่น้อยกว่า 10 GWh
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

KPI ปี 2561: การด าเนินโครงการน าร่อง มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์
พลังงาน ส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน (EERS)
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