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บทคดัย่อ
 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ไดจ้ดัตั!งโครงการส่งเสริม และวสัดุอุปกรณ์เพื�อการ
อนุรักษพ์ลงังานในปี 2554 เพื�อกระตุน้และส่งเสริมใหล้ดการใชป้ริมาณพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อนสาํหรับภาค
เอกชน ซึ�งประกอบดว้ย อาคารธุรกิจ โรงงาน และภาคเกษตรกรรม ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีนยัสาํคญั โดยโครงการนี!  
พพ. สนบัสนุนเงินจาํนวนร้อยละ 20 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ลา้นบาทใหก้บัทางผูป้ระกอบการแต่ละราย  ในบทความ
นี!แสดงถึงวธีิการและผลของการพิจารณาขอ้เสนอมาตรการอนุรักษพ์ลงังานที�ใชว้สัดุและอุปกรณ์ที�มีประสิทธิภาพสูง ซึ� ง
ผูป้ระกอบการยื�นขอรับเงินสนบัสนุนจากโครงการฯ  ผลจากการดาํเนินโครงการนี!ทาง พพ. ไดใ้หเ้งินสนบัสนุนแก่สถาน
ประกอบการจาํนวนกวา่ 127 ลา้นบาท และสามารถกระตุน้ใหส้ถานประกอบการภาคเอกชนลงทุนสูงถึงกวา่ 885  ลา้น
บาท สามารถประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 87,376,067.31 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี และประหยดัพลงังานความร้อน
ไดเ้ท่ากบั 135,148,081.47 เมกาจูลลต่์อปี 
คาํสาํคญั : การอนุรักษพ์ลงังาน อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง  การประหยดัพลงังาน

Abstract
 In Thailand, Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) have organized the 
project to promote and encourage the use of machinery, materials and equipment having high efficiency that affect the 
energy for the plant, building and agricultural sectors. DEDE will  support  20% of investment up to 3 million for each 
company. In this paper, the measures of energy savings submitted by the companies in the project were investigated. 
Then, the successful of the project (with 127 million baht state investment subsidy scheme) can be shown that total in-
vestment by companies is 885 million baht, and total electrical energy savings is 87,376,067.31 kWh/year. Total thermal 
energy savings is 135,148,081.47 MJ/year. 
Keywords : energy conservation, high efficiency equipment, energy savings  
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1. บทนํา
 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
(พพ.) เป็นหน่วยงานริเริ! มสําหรับการดาํเนินงานด้าน
อนุรักษพ์ลงังาน และการประหยดัพลงังานของประเทศไทย  
สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 ซึ!งไดแ้กไ้ขเพิ!มเติมโดยพระราชบญัญติั
การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัที! 2) พ.ศ. 2550 [1]   
ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูใ่นสภาวะที!เสี!ยงต่อการขาดแคลน
พลงังานและอีกทั"งราคาของนํ"ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติยงั
คงเพิ!มสูงขึ"นอยา่งต่อเนื!อง  ซึ!งปัญหาที!ก่อใหเ้กิดผลกระทบ
อยา่งชดัเจนกบัการพฒันาของประเทศ ทั"งในส่วนของภาค
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ  แนวทางการแกไ้ขปัญหานี"ได้
ถูกพิจารณาและดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื!องโดยเฉพาะการ
ลดการใช้พลงังานอย่างมีนัยสําคญัและการใช้พลงังาน
หมุนเวยีนจากธรรมชาติ [2] 
 อยา่งไรกต็าม แนวทางการดาํเนินงานดงักล่าวยงัไม่
สามารถทาํให้เกิดการลดปริมาณการใช้พลังงานของ
ประเทศตามเป้าหมายที!วางไว ้  ดงันั"น การที!จะลดการใช้
พลงังานไดอ้ยา่งชดัเจนในระยะเวลาไม่นาน  พพ. จึงไดจ้ดั
ตั"งโครงการสนบัสนุนการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง
ต่อเนื!อง เช่น มาตรการสนบัสนุนทางดา้นการเงิน  มาตรการ
ทางภาษี เช่น โครงการเงินหมุนเวียนเพื!อการอนุรักษ์
พลงังาน [3] โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื!อการอนุรักษ์
พลงังานและพลงังานทดแทน (Esco Fund) [4]  โครงการ
สิทธิประโยชนท์างภาษีเพื!อการอนุรักษพ์ลงังาน [5] รวมถึง
โครงการส่งเสริมการใชว้สัดุและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
เพื!อการอนุรักษพ์ลงังานในปี 2554 [5]  มีจุดประสงคเ์พื!อ
กระตุน้ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเปลี!ยนมาใชว้สัดุและ
อุปกรณ์ที!มีประสิทธิภาพสูง โดยใหเ้งินสนบัสนุนร้อยละ 
20 ของเงินลงทุนมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน แต่ไม่เกิน 3 
ลา้นบาทสําหรับสถานประกอบการแต่ละแห่ง สําหรับ
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานนั"น  พพ. ไดก้าํหนดมาตรการดงันี"
 1. มาตรการอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานจํานวน 11 
รายการ  [7] ซึ! งเป็นมาตรการที!ใช้ว ัสดุและอุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูงและสามารถลดการใชพ้ลงังานไดอ้ย่าง
ชัดเจนโดยไดมี้การพิสูจน์การใช้งานและเป็นที!ยอมรับ 
ไดแ้ก่ 

 (1) บลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ความถี!สูง 
 (2) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที!ใชก้บัเครื!อง
อดัอากาศ 
 (3) ฉนวนกนัความร้อนในท่อและพื"นผวิ 
 (4) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที!ใชก้บัเครื!อง
สูบนํ"า
 (5) อุปกรณ์นาํความร้อนทิ"งมาใชใ้หม่ 
 (6) อุปกรณ์ควบคุมอากาศในการเผาไหม ้
 (7) เครื!องแลกเปลี!ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศ 
 (8) มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง                                                                                                                                     
 (9) แผ่นสะท้อนแสงและโคมฟลูออเรสเซนต์
ประสิทธิภาพสูง 
 (10) มาตรการควบคุมกาํลงัไฟฟ้าสาหรับแสงสวา่ง    
 (11) มาตรการอุปกรณ์ปรับแรงดนัไฟฟ้า 
 2. สนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานโครงการ
สาธิตเทคโนโลยเีชิงลกึ [8] จาํนวน 6 รายการ ไดแ้ก่
 (1) การใชปั้#มความร้อนสาํหรับการทาํความร้อน
 (2) การบาํบดัและปรับสภาพนํ"าดว้ยโอโซน
 (3) การลดความชื"นดว้ยสารดูดความชื"นเหลว
 (4) การลดความชื"นดว้ยฮีทไปป์
 (5) เครื!องอบตกแต่งสาํเร็จผา้ผนืประสิทธิภาพสูง
 (6) หวัเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
 3. สนับสนุนมาตรการเทคโนโลยีอื!นๆ ซึ!งเป็น
มาตรการที!ไม่ได้ระบุชื!อ โดยมาตรการนั"นๆ ตอ้งก่อใหเ้กิด
ผลประหยดัตามเงื!อนไขของโครงการฯ เช่น การใชเ้ครื!อง
ปรับอากาศใหม่ประสิทธิ-ภาพสูงแทนของเดิม  การใชโ้คม
ไฮเบยฟ์ลูออเรสเซนตช์นิด T5 แทนโคมไฮเบยช์นิดอื!น  
เป็นตน้
 ในปี 2554 ทาง พพ. ได้มอบหมายให้คณะ-
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ดาํเนินการ
โครงการฯ นี"   ในบทความนี"จะกล่าวถึงวธีิการดาํเนินงาน
และผลของการพิจารณาขอ้เสนอมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
ที!ใชว้สัดุและอุปกรณ์ที!มีประสิทธิภาพสูง ซึ!งทางผูป้ระกอบ
การยื!นขอรับเงินสนบัสนุนจากโครงการฯ  และผลสาํเร็จ
จากการดาํเนินโครงการ
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2. วธีิการดาํเนินงาน
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี!ไดแ้ก่ สถานประกอบ
การในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาคารธุรกิจภาคเอกชน 
และผูป้ระกอบการภาคเกษตรกรรม  โดยจาํนวนของสถาน
ประกอบการที�ยื�นขอ้เสนอมาตรการอนุรักษพ์ลงังานที�ใช้
วสัดุและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 275 แห่ง จํานวน
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานทั!งหมด 429 มาตรการ จาํนวน
เงินลงทุนทั!งหมด 1,149,549,936.28 บาท  ซึ� งจาํนวนเงินที�
คาดวา่ทาง พพ. จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน 213,045,681.50 
บาท โดยมีรายละเอียดของขอ้เสนอขอรับเงินสนบัสนุน
แยกตามประเภทของสถานประกอบการ (รูปที� 2.1)ดงันี!
 (1) โรงงานอุตสาหกรรม 116 แห่ง 229 มาตรการ 
เงินลงทุนรวม 532,503,475.92 บาท จาํนวนเงินรวมที�ขอรับ
การสนบัสนุน 94,766,578.03 บาท (ร้อยละ 17.8 ของเงิน
ลงทุน)   
 (2) อาคารธุรกิจ  93 แห่ง 132 มาตรการ เงินลงทุน
รวม 467,245,587.36 บาท จาํนวนเงินรวมที�ขอรับการ
สนบัสนุน 88,328,036.47 บาท (ร้อยละ 18.9 ของเงินลงทุน)
 (3) ภาคเกษตรกรรม  66 แห่ง 68 มาตรการ เงินลงทุน
รวม 149,800,873.00 บาท จาํนวนเงินรวมที�ขอรับการ
สนบัสนุน 29,951,067.00  บาท (ร้อยละ 20.0 ของเงินลงทุน)  
 โดยขอ้เสนอขอรับเงินสนบัสนุนดาํเนินมาตรการ
อนุรักษพ์ลงังานจาํนวน 429 มาตรการนี!  แบ่งเป็นมาตรการ

มาตรฐาน 72 มาตรการ  มาตรการเชิงลึก 24 มาตรการ และ
มาตรการเทคโนโลยอืี�นๆ 333 มาตรการ
 มาตรการที�ยื�นขอรับเงินสนับสนุนทั! งหมด 429 
มาตรการ จะถกูพิจารณาตรวจสอบ ดงันี!
 1. ตรวจสอบรายละเอียดคุณลกัษณะของวสัดุและ
อุปกรณ์วา่มีประสิทธิภาพสูงหรือไม่
 2. พิจารณาตรวจสอบทางดา้นเทคนิค ไดแ้ก่ ผลการ
ประหยดัพลงังาน ระยะเวลาคืนทุน ที�สอดคลอ้งและถกูตอ้ง
ทางดา้นทฤษฎีทางวศิวกรรมที�นาํมาใชใ้นการคาํนวณของ
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
 3. ตรวจสอบความครบถว้นของใบเสนอราคาของ
วสัดุและอุปกรณ์ รวมทั!งค่าติดตั!ง เทียบกบัฐานขอ้มูลราคา
กลางของอุปกรณ์ 
 4. พิจารณาวงเงินสนบัสนุนสาํหรับวสัดุและอุปกรณ์
ของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานให้แก่สถานประกอบการ 
โดยอา้งอิงราคากลางจากฐานขอ้มูลของ พพ.

3.  ผลการดาํเนินงานโครงการ
 3.1. ผลการพจิารณามาตรการที!ยื!นขอเงนิสนับสนุน
 จากจาํนวนมาตรการที�ขอรับการสนบัสนุนทั!งหมด 
429 มาตรการ ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการ 316 
มาตรการ และมาตรการที�ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมติัให้
ดาํเนินการ 113 มาตรการ (ตารางที� 1) โดยมีสาเหตุ ดงันี!

รูปที� 1 จาํนวนสถานประกอบการและมาตรการที�ขอรับการสนับสนุนจาก
โครงการแยกตามประเภทของสถานประกอบการ

 ภาคเกษตร   โรงงานอุตสาหกรรม      อาคารธุรกิจ        ภาพรวมโครงการ

สถานประกอบการ (ราย)
มาตรการ (ราย)

จาํ
นว

น
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 1. มาตรการที�ทางสถานประกอบการขอยกเลิกการ
ยื�นขอรับเงินสนบัสนุน เนื�องจากไม่ไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูบ้ริหารของอาคารเพราะวา่ผลประหยดันอ้ยกวา่ที�คาด
ไว ้8 มาตรการ 
 2. มาตรการที�ไม่ผ่านขอ้กาํหนดของโครงการฯ 
ไดแ้ก่ ขอรับเงินสนบัสนุนนอ้ยกว่า 50,000 บาทต่อแห่ง  
ระยะเวลาคืนทุนเกินกว่า 7 ปี และไม่จดัเป็นมาตรการ
อนุรักษพ์ลงังาน รวม 60 มาตรการ 
 3. มาตรการที�สถานประกอบการขอยกเลิกภายหลงั
จากที�ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัเงินสนบัสนุน 4 มาตรการ
 4. มาตรการที�เอกสารประกอบการยื�นขอรับเงิน
สนบัสนุนไม่ครบถว้น 32 มาตรการ
 5. มาตรการที�ยื�นสมคัรขอรับเงินสนบัสนุนหลงัหมด
งบประมาณโครงการ 9 มาตรการ
 ในกรณีที� ไ ม่อนุมัติ เ งินสนับสนุนการดํา เ นิน
มาตรการให้แก่สถานประกอบการขอเงินสนบัสนุนนอ้ย
กว่า 50,000 เนื�องจาก เป็นวงเงินที�น้อยเกินไป สถาน
ประกอบการควรดาํเนินการไดเ้อง 
 บางมาตรการไม่ถือวา่เป็นการประหยดัพลงังาน เช่น 
การเปลี�ยนชนิดเชื�อเพลิงจากนํ� ามนัเป็นแก๊สธรรมชาติ ซึ� ง
เป็นมาตรการที�ลดค่าใชจ่้ายแต่ไม่ลดปริมาณของพลงังาน
ที�ใช ้เป็นตน้
 3.2. ผลการประหยดัพลงังาน
 จากผลการพิจารณาอนุมติัมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
ที�ใชว้สัดุและอุปกรณ์ที�มีประสิทธิภาพสูง มีผลทาํใหเ้กิดผล

การประหยดัพลงังานที�เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน ทั�งการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน โดยเฉพาะ
การประหยดัพลงังานไฟฟ้า สถานประกอบการที�ผา่นการ
อนุมติัใหด้าํเนินมาตรการมีจาํนวนทั�งหมด 232 แห่ง จาํนวน
มาตรการทั�งหมด 316 มาตรการ สามารถประหยดัการใช้
พลงังานไฟฟ้าได ้87,376,067.31 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี และ
ประหยดัพลงังานความร้อนไดเ้ท่ากบั 135,148,081.47เมกา
จูลลต่์อปี โดยมีรายละเอียด ดงันี�
 1. โรงงานอุตสาหกรรม 85 ราย 140 มาตรการ มีเงิน
ลงทุน 340,133,443.55 บาท ได้รับเงินสนับสนุน 
45,693,076.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของเงินลงทุน มี
ผลประหยดัทางไฟฟ้า 35,617,062.06 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี 
และทางความร้อน 99,545,091.69 เมกาจูลลต่์อปี หรือเทียบ
เท่าการลดการนาํเขา้นํ� ามนัดิบ 6,917.21 toe ต่อปี เป็น
จาํนวนเงินที�ประหยดัได ้166,752,491.35 บาทต่อปี ระยะ
เวลาคืนทุนเฉลี�ย 2.04 ปี
 2. อาคารธุรกิจ 81 ราย 108 มาตรการ มีเงินลงทุน 
395,630,420.56 บาท ไดรั้บเงินสนบัสนุน 55,703,796.25 
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 ของเงินลงทุน มีผลประหยดัทาง
ไฟฟ้า 32,940,318.07 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี และทางความร้อน 
28,958,258.88 เมกาจูลลต่์อปี หรือเทียบเท่าการลดการนาํ
เขา้นํ�ามนัดิบ 5,127.34 toe/ปี เป็นจาํนวนเงินที�ประหยดัได ้
125,632,150.79 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนเฉลี�ย 3.15 ปี
 3. เกษตรกรรม (ฟาร์มเลี�ยงกุง้) 66 ราย 68 มาตรการ 
มีเงินลงทุน 149,800,873.00 บาท ไดรั้บเงินสนับสนุน 

ตารางที� 1 ผลการพิจารณามาตรการ

                           
ผลการพิจารณา                                จาํนวนมาตรการ      จาํนวนเงินลงทุน(บาท)

1) มาตรการที�ไดรั้บการอนุมติั 324 903,836,267.11
 1.1) มาตรการที�ดาํเนินการ 316 885,564,737.11
 1.2) มาตรการขอยกเลิก 8 18,271,530.00
2) มาตรการที�ไม่ผา่นเกณฑ ์ 60 90,689,943.17
 2.1) วงเงินสนบัสนุนนอ้ยกวา่50,000บาท 17 -
 2.2) ระยะเวลาคืนทุนเกิน 7 ปี 10 -
 2.3) มาตรการที�ไม่ถือเป็นการประหยดัพลงังาน 33 -
3) สถานประกอบการขอยกเลิกใบสมคัร 4 73,820,188.00
4) มาตรการที�มีเอกสารไม่ครบถว้น 32 42,764,319.00
5) มาตรการที�สมคัรหลงังบประมาณหมด 9 38,439,219.00

  รวม 429 1,149,549,936.28
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26,129,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.44 ของเงินลงทุน มีผล
ประหยดัทางไฟฟ้า 18,818,687.18 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี และ
ทางความร้อน 6,644,730.89 เมกาจูลลต่์อปี หรือเทียบเท่า
การลดการนาํเขา้นํ! ามนัดิบ 2,574.58 toe/ปี เป็นจาํนวนเงิน
ที�ประหยดัได ้62,065,180.88 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนเฉลี�ย 
2.41 ปี
 เพื�อมุ่งเนน้ที�จะแสดงให้เห็นถึงผลของการดาํเนิน
การที�เป็นรูปธรรมเพื�อใหล้ดการใชพ้ลงังาน ลดการสร้าง
เขื�อนหรือลดการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า
ที�สามารถทาํใหเ้กิดความมีเสถียรภาพทางดา้นพลงังานของ

ประเทศ ดงันั!น การลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจึงเป็น
สิ�งที�สาํคญั  ตารางที� 2 แสดงผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าแบ่ง
ตามประเภทของมาตรการ ได้แก่ มาตรการมาตรฐาน 
มาตรการเชิงลึก และมาตรการอื�นๆ 
 มาตรการมาตรฐานมีจาํนวนมาตรการทั!งหมด 42 
มาตรการ มีผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 7,425,871.38 
กิโลวตัต-์ชม. ต่อปีโดยเฉพาะมาตรการติดตั!งอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร์ที�ใชก้บัเครื�องสูบนํ! าหรือเครื�องอดั
อากาศ เป็นมาตรการที�ไดรั้บความสนใจในการลงทุนจาก
สถานประกอบการที�สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได้
อยา่งชดัเจน และเป็นมาตรการที�มีระยะเวลาคืนทุนตํ�าเพียง 
1.05 ปี จาํนวน 32 มาตรการ  
 ในส่วนของมาตรการเชิงลึก ไดมี้การดาํเนินการจาก
สถานประกอบการจาํนวน 21 มาตรการ แบ่งเป็น มาตรการ 
การใชปั้"มความร้อนสาํหรับทาํความร้อน และการบาํบดั
และปรับสภาพนํ!าดว้ยโอโซน รวม 21 มาตรการ มาตรการ
ในโครงการสาธิตเทคโนโลยเีชิงลึกเป็นมาตรการที�ค่อนขา้ง
เฉพาะ สาํหรับสถานประกอบการ นอกจากนี!มาตรการเหล่า
นี!  มีการลงทุนค่อนขา้งสูงและระยะเวลาคืนทุนนานกว่า
มาตรการมาตรฐาน ซึ�งพบวา่ทั!ง 2 มาตรการนี! มีระยะเวลา
คืนทุนเฉลี�ย 2.34 ปี

ตารางที� 2  ผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้าตามมาตรการ

                                       ประเภทมาตรการ                                                        จาํนวน 
         ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า

                                                                                                                                                              (กิโลวตัต-์ชม./ปี)

1.  มาตรการมาตรฐาน 42 7,425,871.38
 - การติดตั!งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที�ใชก้บัเครื�องสูบนํ!า 24 5,077,115.37
 - การติดตั!งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที�ใชก้บัเครื�องอดัอากาศ 8 1,270,987.95
 - การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 267,290.61
 - การใชแ้ผน่สะทอ้นแสงและโคมฟลอูอเรสเซนตป์ระสิทธิภาพสูง 3 411,699.29
 - การใชบ้ลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ความถี�สูง 2 298,002.57
 - การติดตั!งเครื�องแลกเปลี�ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศ 1 68,385.48
 - การใชเ้ครื�องควบคุมกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับแสงสวา่ง 1 32,390.10

2.  มาตรการเชิงลกึ 21 1,636,823.57
 - การใชปั้"มความร้อนสาํหรับทาํความร้อน 12 106,258.90
 - การบาํบดัและปรับสภาพนํ!าดว้ยโอโซน 9 1,530,564.68

3.  มาตรการเทคโนโลยอีื!นๆ 253 78,313,372.36

 รวม 316 87,376,067.31

รูปที� 2 ผลการประหยดัพลงังานตามประเภทสถาน
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 สาํหรับมาตรการเทคโนโลยอืี�นๆ ที�ไดรั้บอนุมติัจาก
ทางโครงการมีจาํนวนทั�งหมด 253 มาตรการ ซึ� งถือวา่เป็น
จาํนวนที�มากที�สุดเมื�อเทียบกบัจาํนวนมาตรการมาตรฐาน
และมาตรการในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก และ
สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูง ถึง 
78,313,372.36 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี และตารางที� 3 แสดงราย
ชื�อมาตรการอนุรักษพ์ลงังานที�จดัอยูป่ระเภทมาตรการอื�นๆ 
ที�สถานประกอบการให้ความสนใจในการลงทุนและ
ดาํเนินการมากที�สุด 4 อนัดบัแรก  มาตรการเปลี�ยนเครื�อง
ทาํนํ�าเยน็เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง เป็นมาตรการที�ตอ้งใช้
เงินลงทุนสูงมาก แต่สามารถไดรั้บผลประหยดัสูงที�สุดเช่น
กนั สําหรับมาตรการเปลี�ยนมาใช ้ Gear motor นั�นเป็น
มาตรการที�ไดรั้บความสนใจจากสถานประกอบการภาค
เกษตรกรรม ไดแ้ก่ ฟาร์มกุง้ ที�ใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวในการ
เติมอากาศดีให้แก่บ่อนํ� าที�เพาะเลี�ยงกุง้ แทนชุดสายพาน 
พูลเล่ยเ์ดิม การเปลี�ยนมาใชห้ลอดไฟฟ้า T5 จากสถาน
ประกอบการประเภทอาคารธุรกิจเป็นหลกั เนื�องจากมี
สัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากแสงสว่างสูงถึงกว่าร้อย
ละ 30 ของการใชพ้ลงังานของอาคาร   

4. สรุป
 การส่งเสริมการใชว้สัดุและอุปกรณ์เพื�อการอนุรักษ์
พลงังานนั�น มีวตัถุประสงคเ์พื�อกระตุน้และส่งเสริมใหล้ด
การใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
สาํหรับภาคเอกชน ซึ�งประกอบดว้ย อาคารธุรกิจ โรงงาน 
และภาคเกษตรกรรม ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและมีนยัสาํคญั 
ผลจากการดาํเนินโครงการนี�ทาง พพ. ไดใ้หเ้งินสนบัสนุน
แก่สถานประกอบการจาํนวนกว่า 127 ล้านบาท และ
สามารถกระตุน้ใหส้ถานประกอบการภาคเอกชนลงทุนสูง

ถึงกว่า 885  ลา้นบาท สามารถประหยดัการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 87,376,067.31 กิโลวตัต-์ชม. ต่อปี และ
ประหยดัพลงังานความร้อนไดเ้ท่ากบั 135,148,081.47 
เมกาจูลลต่์อปี

5. กติตกิรรมประกาศ
 ขอขอบคุณกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน ที�สนบัสนุนการดาํเนินการโครงการส่งเสริมการ
ใช้วสัดุและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงเพื�อการอนุรักษ์
พลงังาน 
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ตารางที� 3 ผลการประหยดัของมาตรการเทคโนโลยอืี�นๆ

                             ชนิดของอุปกรณ์                                                          จาํนวนมาตรการ        ผลการประหยดั
                                                                                                                                                               (บาทต่อปี)

การเปลี�ยนเครื�องทาํนํ�าเยน็เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง 38 78,437,287.04
การเปลี�ยนมอเตอร์เก่าของเครื�องเติมอากาศเป็นมอเตอร์แบบ Gear motor 71 65,181,265.12
การเปลี�ยนหลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 เป็น T5 81 46,132,833.09
การใชห้มอ้ไอนํ�าประสิทธิภาพสูง 5 42,252,857.68
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