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บทคัดย่ อ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จดั ตั!งโครงการส่ งเสริ ม และวัสดุอุปกรณ์เพื•อการ
อนุรักษ์พลังงานในปี 2554 เพือ• กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ลดการใช้ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานความร้อนสําหรับภาค
เอกชน ซึ• งประกอบด้วย อาคารธุรกิจ โรงงาน และภาคเกษตรกรรม ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและมีนยั สําคัญ โดยโครงการนี!
พพ. สนับสนุนเงินจํานวนร้อยละ 20 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทให้กบั ทางผูป้ ระกอบการแต่ละราย ในบทความ
นี!แสดงถึงวิธีการและผลของการพิจารณาข้อเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานที•ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที•มีประสิ ทธิภาพสูง ซึ•ง
ผูป้ ระกอบการยืน• ขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ ผลจากการดําเนินโครงการนี!ทาง พพ. ได้ให้เงินสนับสนุนแก่สถาน
ประกอบการจํานวนกว่า 127 ล้านบาท และสามารถกระตุน้ ให้สถานประกอบการภาคเอกชนลงทุนสู งถึงกว่า 885 ล้าน
บาท สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้เท่ากับ 87,376,067.31 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี และประหยัดพลังงานความร้อน
ได้เท่ากับ 135,148,081.47 เมกาจูลล์ต่อปี
คําสําคัญ : การอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ประสิ ทธิภาพสู ง การประหยัดพลังงาน

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 investment 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
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
(พพ.) เป็ นหน่ ว ยงานริ เ ริ! ม สํา หรั บ การดํา เนิ น งานด้า น
อนุรกั ษ์พลังงาน และการประหยัดพลังงานของประเทศไทย
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ!งได้แก้ไขเพิม! เติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2550 [1]
ปั จจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะที!เสี! ยงต่อการขาดแคลน
พลังงานและอีกทั"งราคาของนํ"ามันดิบและก๊าซธรรมชาติยงั
คงเพิม! สูงขึ"นอย่างต่อเนื!อง ซึ!งปัญหาที!ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างชัดเจนกับการพัฒนาของประเทศ ทั"งในส่ วนของภาค
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ แนวทางการแก้ไขปัญหานี"ได้
ถูกพิจารณาและดําเนินการมาอย่างต่อเนื!องโดยเฉพาะการ
ลดการใช้พลังงานอย่างมี นัยสําคัญและการใช้พลังงาน
หมุนเวียนจากธรรมชาติ [2]
อย่างไรก็ตาม แนวทางการดําเนินงานดังกล่าวยังไม่
สามารถทํา ให้ เ กิ ด การลดปริ ม าณการใช้พ ลัง งานของ
ประเทศตามเป้ าหมายที!วางไว้ ดังนั"น การที!จะลดการใช้
พลังงานได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาไม่นาน พพ. จึงได้จดั
ตั"งโครงการสนับสนุนการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ต่อเนื!อง เช่น มาตรการสนับสนุนทางด้านการเงิน มาตรการ
ทางภาษี เช่ น โครงการเงิ น หมุ น เวี ย นเพื! อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน [3] โครงการส่ งเสริ มการลงทุนเพื!อการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน (Esco Fund) [4] โครงการ
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ! การอนุรักษ์พลังงาน [5] รวมถึง
โครงการส่ งเสริ มการใช้วสั ดุและอุปกรณ์ประสิ ทธิภาพสู ง
เพื!อการอนุรักษ์พลังงานในปี 2554 [5] มีจุดประสงค์เพื!อ
กระตุน้ และส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเปลี!ยนมาใช้วสั ดุและ
อุปกรณ์ที!มีประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยให้เงินสนับสนุนร้อยละ
20 ของเงินลงทุนมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน แต่ไม่เกิน 3
ล้านบาทสําหรั บสถานประกอบการแต่ละแห่ ง สําหรั บ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานนั"น พพ. ได้กาํ หนดมาตรการดังนี"
1. มาตรการอนุรักษ์ พลังงานมาตรฐานจํานวน 11
รายการ [7] ซึ! งเป็ นมาตรการที! ใ ช้ ว ัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
ประสิ ทธิ ภาพสู งและสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่าง
ชัดเจนโดยได้มีการพิสูจน์การใช้งานและเป็ นที! ยอมรั บ
ได้แก่
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(1) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถี!สูง
(2) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที!ใช้กบั เครื! อง
อัดอากาศ
(3) ฉนวนกันความร้อนในท่อและพื"นผิว
(4) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที!ใช้กบั เครื! อง
สู บนํ"า
(5) อุปกรณ์นาํ ความร้อนทิ"งมาใช้ใหม่
(6) อุปกรณ์ควบคุมอากาศในการเผาไหม้
(7) เครื! องแลกเปลี!ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศ
(8) มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง
(9) แผ่ น สะท้อ นแสงและโคมฟลู อ อเรสเซนต์
ประสิ ทธิภาพสู ง
(10) มาตรการควบคุมกําลังไฟฟ้ าสาหรับแสงสว่าง
(11) มาตรการอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ า
2. สนับสนุ นมาตรการอนุ รักษ์ พลังงานโครงการ
สาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก [8] จํานวน 6 รายการ ได้แก่
(1) การใช้ป#ัมความร้อนสําหรับการทําความร้อน
(2) การบําบัดและปรับสภาพนํ"าด้วยโอโซน
(3) การลดความชื"นด้วยสารดูดความชื"นเหลว
(4) การลดความชื"นด้วยฮีทไปป์
(5) เครื! องอบตกแต่งสําเร็ จผ้าผืนประสิ ทธิภาพสู ง
(6) หัวเผาแบบรี เจนเนอเรทีฟ
3. สนั บ สนุ น มาตรการเทคโนโลยี อื! น ๆ ซึ! ง เป็ น
มาตรการทีไ! ม่ ได้ ระบุชื!อ โดยมาตรการนั"นๆ ต้องก่อให้เกิด
ผลประหยัดตามเงื!อนไขของโครงการฯ เช่น การใช้เครื! อง
ปรับอากาศใหม่ประสิ ทธิ-ภาพสูงแทนของเดิม การใช้โคม
ไฮเบย์ฟลูออเรสเซนต์ชนิ ด T5 แทนโคมไฮเบย์ชนิ ดอื!น
เป็ นต้น
ในปี 2554 ทาง พพ. ได้ม อบหมายให้ ค ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาํ เนิ นการ
โครงการฯ นี" ในบทความนี"จะกล่าวถึงวิธีการดําเนินงาน
และผลของการพิจารณาข้อเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ที!ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที!มปี ระสิทธิภาพสูง ซึ!งทางผูป้ ระกอบ
การยืน! ขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ และผลสําเร็ จ
จากการดําเนินโครงการ
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จํานวน

สถานประกอบการ (ราย)
มาตรการ (ราย)

ภาคเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจ

ภาพรวมโครงการ

รู ปที• 1 จํานวนสถานประกอบการและมาตรการที• ขอรั บการสนับสนุ นจาก
โครงการแยกตามประเภทของสถานประกอบการ

2. วิธีการดําเนินงาน
กลุ่มเป้ าหมายของโครงการนี!ได้แก่ สถานประกอบ
การในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาคารธุรกิจภาคเอกชน
และผูป้ ระกอบการภาคเกษตรกรรม โดยจํานวนของสถาน
ประกอบการที•ยนื• ข้อเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานที•ใช้
วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง 275 แห่ ง จํา นวน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานทั!งหมด 429 มาตรการ จํานวน
เงินลงทุนทั!งหมด 1,149,549,936.28 บาท ซึ• งจํานวนเงินที•
คาดว่าทาง พพ. จะต้องให้การสนับสนุน 213,045,681.50
บาท โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุ น
แยกตามประเภทของสถานประกอบการ (รู ปที• 2.1)ดังนี!
(1) โรงงานอุตสาหกรรม 116 แห่ ง 229 มาตรการ
เงินลงทุนรวม 532,503,475.92 บาท จํานวนเงินรวมที•ขอรับ
การสนับสนุน 94,766,578.03 บาท (ร้อยละ 17.8 ของเงิน
ลงทุน)
(2) อาคารธุรกิจ 93 แห่ง 132 มาตรการ เงินลงทุน
รวม 467,245,587.36 บาท จํานวนเงิ นรวมที• ขอรั บการ
สนับสนุน 88,328,036.47 บาท (ร้อยละ 18.9 ของเงินลงทุน)
(3) ภาคเกษตรกรรม 66 แห่ง 68 มาตรการ เงินลงทุน
รวม 149,800,873.00 บาท จํานวนเงิ นรวมที• ขอรั บการ
สนับสนุน 29,951,067.00 บาท (ร้อยละ 20.0 ของเงินลงทุน)
โดยข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุ นดําเนิ นมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานจํานวน 429 มาตรการนี! แบ่งเป็ นมาตรการ
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มาตรฐาน 72 มาตรการ มาตรการเชิงลึก 24 มาตรการ และ
มาตรการเทคโนโลยีอื•นๆ 333 มาตรการ
มาตรการที• ยื•น ขอรั บ เงิ น สนับ สนุ น ทั!ง หมด 429
มาตรการ จะถูกพิจารณาตรวจสอบ ดังนี!
1. ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุและ
อุปกรณ์วา่ มีประสิ ทธิภาพสู งหรื อไม่
2. พิจารณาตรวจสอบทางด้านเทคนิค ได้แก่ ผลการ
ประหยัดพลังงาน ระยะเวลาคืนทุน ที•สอดคล้องและถูกต้อง
ทางด้านทฤษฎีทางวิศวกรรมที•นาํ มาใช้ในการคํานวณของ
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
3. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบเสนอราคาของ
วัสดุและอุปกรณ์ รวมทั!งค่าติดตั!ง เทียบกับฐานข้อมูลราคา
กลางของอุปกรณ์
4. พิจารณาวงเงินสนับสนุนสําหรับวัสดุและอุปกรณ์
ของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการ
โดยอ้างอิงราคากลางจากฐานข้อมูลของ พพ.

3. ผลการดําเนินงานโครงการ
3.1. ผลการพิจารณามาตรการทีย! นื! ขอเงินสนับสนุน
จากจํานวนมาตรการที•ขอรับการสนับสนุนทั!งหมด
429 มาตรการ ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการ 316
มาตรการ และมาตรการที•ไม่ผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิให้
ดําเนินการ 113 มาตรการ (ตารางที• 1) โดยมีสาเหตุ ดังนี!
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ตารางที• 1 ผลการพิจารณามาตรการ
ผลการพิจารณา

จํานวนมาตรการ จํานวนเงินลงทุน(บาท)

1) มาตรการที•ได้รับการอนุมตั ิ
1.1) มาตรการที•ดาํ เนินการ
1.2) มาตรการขอยกเลิก
2) มาตรการที•ไม่ผา่ นเกณฑ์
2.1) วงเงินสนับสนุนน้อยกว่า50,000บาท
2.2) ระยะเวลาคืนทุนเกิน 7 ปี
2.3) มาตรการที•ไม่ถือเป็ นการประหยัดพลังงาน
3) สถานประกอบการขอยกเลิกใบสมัคร
4) มาตรการที•มีเอกสารไม่ครบถ้วน
5) มาตรการที•สมัครหลังงบประมาณหมด
รวม

1. มาตรการที•ทางสถานประกอบการขอยกเลิกการ
ยื•นขอรับเงินสนับสนุน เนื• องจากไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากผูบ้ ริ หารของอาคารเพราะว่าผลประหยัดน้อยกว่าที•คาด
ไว้ 8 มาตรการ
2. มาตรการที• ไ ม่ ผ่า นข้อ กํา หนดของโครงการฯ
ได้แก่ ขอรับเงินสนับสนุ นน้อยกว่า 50,000 บาทต่อแห่ ง
ระยะเวลาคื นทุนเกิ นกว่า 7 ปี และไม่จดั เป็ นมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน รวม 60 มาตรการ
3. มาตรการที•สถานประกอบการขอยกเลิกภายหลัง
จากที•ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิเงินสนับสนุน 4 มาตรการ
4. มาตรการที• เอกสารประกอบการยื•นขอรั บเงิ น
สนับสนุนไม่ครบถ้วน 32 มาตรการ
5. มาตรการที•ยนื• สมัครขอรับเงินสนับสนุนหลังหมด
งบประมาณโครงการ 9 มาตรการ
ในกรณี ที• ไ ม่ อ นุ ม ั ติ เ งิ น สนั บ สนุ น การดํา เนิ น
มาตรการให้แก่สถานประกอบการขอเงินสนับสนุ นน้อย
กว่า 50,000 เนื• องจาก เป็ นวงเงิ นที• น้อยเกิ นไป สถาน
ประกอบการควรดําเนินการได้เอง
บางมาตรการไม่ถือว่าเป็ นการประหยัดพลังงาน เช่น
การเปลี•ยนชนิดเชื•อเพลิงจากนํ•ามันเป็ นแก๊สธรรมชาติ ซึ• ง
เป็ นมาตรการที•ลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ลดปริ มาณของพลังงาน
ที•ใช้ เป็ นต้น
3.2. ผลการประหยัดพลังงาน
จากผลการพิจารณาอนุมตั ิมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ที•ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที•มีประสิ ทธิภาพสูง มีผลทําให้เกิดผล
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324
316
8
60
17
10
33
4
32
9

903,836,267.11
885,564,737.11
18,271,530.00
90,689,943.17
73,820,188.00
42,764,319.00
38,439,219.00
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1,149,549,936.28

การประหยัดพลังงานที•เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน ทั•งการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานความร้อน โดยเฉพาะ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ า สถานประกอบการที•ผา่ นการ
อนุมตั ิให้ดาํ เนินมาตรการมีจาํ นวนทั•งหมด 232 แห่ง จํานวน
มาตรการทั•งหมด 316 มาตรการ สามารถประหยัดการใช้
พลังงานไฟฟ้ าได้ 87,376,067.31 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี และ
ประหยัดพลังงานความร้อนได้เท่ากับ 135,148,081.47เมกา
จูลล์ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี•
1. โรงงานอุตสาหกรรม 85 ราย 140 มาตรการ มีเงิน
ลงทุ น 340,133,443.55 บาท ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น
45,693,076.92 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.43 ของเงินลงทุน มี
ผลประหยัดทางไฟฟ้ า 35,617,062.06 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี
และทางความร้อน 99,545,091.69 เมกาจูลล์ต่อปี หรื อเทียบ
เท่าการลดการนําเข้านํ•ามันดิ บ 6,917.21 toe ต่อปี เป็ น
จํานวนเงินที•ประหยัดได้ 166,752,491.35 บาทต่อปี ระยะ
เวลาคืนทุนเฉลี•ย 2.04 ปี
2. อาคารธุรกิจ 81 ราย 108 มาตรการ มีเงินลงทุน
395,630,420.56 บาท ได้รับเงินสนับสนุน 55,703,796.25
บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.08 ของเงินลงทุน มีผลประหยัดทาง
ไฟฟ้ า 32,940,318.07 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี และทางความร้อน
28,958,258.88 เมกาจูลล์ต่อปี หรื อเทียบเท่าการลดการนํา
เข้านํ•ามันดิบ 5,127.34 toe/ปี เป็ นจํานวนเงินที•ประหยัดได้
125,632,150.79 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนเฉลี•ย 3.15 ปี
3. เกษตรกรรม (ฟาร์มเลี•ยงกุง้ ) 66 ราย 68 มาตรการ
มี เงิ นลงทุน 149,800,873.00 บาท ได้รับเงิ นสนับสนุ น
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ตารางที• 2 ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าตามมาตรการ
ประเภทมาตรการ
1. มาตรการมาตรฐาน
- การติดตั!งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ที•ใช้กบั เครื• องสู บนํ!า
- การติดตั!งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ที•ใช้กบั เครื• องอัดอากาศ
- การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู ง
- การใช้แผ่นสะท้อนแสงและโคมฟลูออเรสเซนต์ประสิ ทธิภาพสู ง
- การใช้บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความถี•สูง
- การติดตั!งเครื• องแลกเปลี•ยนความร้อนจากอากาศสู่อากาศ
- การใช้เครื• องควบคุมกําลังไฟฟ้ าสําหรับแสงสว่าง
2. มาตรการเชิงลึก
- การใช้ป"ัมความร้อนสําหรับทําความร้อน
- การบําบัดและปรับสภาพนํ!าด้วยโอโซน
3. มาตรการเทคโนโลยีอนื! ๆ
รวม

26,129,950 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.44 ของเงินลงทุน มีผล
ประหยัดทางไฟฟ้ า 18,818,687.18 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี และ
ทางความร้อน 6,644,730.89 เมกาจูลล์ต่อปี หรื อเทียบเท่า
การลดการนําเข้านํ! ามันดิบ 2,574.58 toe/ปี เป็ นจํานวนเงิน
ที•ประหยัดได้ 62,065,180.88 บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนเฉลี•ย
2.41 ปี
เพื•อมุ่งเน้นที•จะแสดงให้เห็นถึงผลของการดําเนิ น
การที•เป็ นรู ปธรรมเพื•อให้ลดการใช้พลังงาน ลดการสร้าง
เขือ• นหรื อลดการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเพือ• ผลิตกระแสไฟฟ้ า
ที•สามารถทําให้เกิดความมีเสถียรภาพทางด้านพลังงานของ

รู ปที• 2 ผลการประหยัดพลังงานตามประเภทสถาน
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

จํานวน

ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
(กิโลวัตต์-ชม./ปี )

42
24
8
3
3
2
1
1
21
12
9
253

7,425,871.38
5,077,115.37
1,270,987.95
267,290.61
411,699.29
298,002.57
68,385.48
32,390.10
1,636,823.57
106,258.90
1,530,564.68
78,313,372.36
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87,376,067.31

ประเทศ ดังนั!น การลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจึงเป็ น
สิ• งที•สาํ คัญ ตารางที• 2 แสดงผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าแบ่ง
ตามประเภทของมาตรการ ได้แ ก่ มาตรการมาตรฐาน
มาตรการเชิงลึก และมาตรการอื•นๆ
มาตรการมาตรฐานมีจาํ นวนมาตรการทั!งหมด 42
มาตรการ มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 7,425,871.38
กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี โดยเฉพาะมาตรการติดตั!งอุปกรณ์ปรับ
ความเร็ วรอบมอเตอร์ ที•ใช้กบั เครื• องสู บนํ!าหรื อเครื• องอัด
อากาศ เป็ นมาตรการที•ได้รับความสนใจในการลงทุนจาก
สถานประกอบการที•สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้
อย่างชัดเจน และเป็ นมาตรการที•มีระยะเวลาคืนทุนตํ•าเพียง
1.05 ปี จํานวน 32 มาตรการ
ในส่ วนของมาตรการเชิงลึก ได้มีการดําเนินการจาก
สถานประกอบการจํานวน 21 มาตรการ แบ่งเป็ น มาตรการ
การใช้ป"ั มความร้อนสําหรับทําความร้อน และการบําบัด
และปรับสภาพนํ!าด้วยโอโซน รวม 21 มาตรการ มาตรการ
ในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเป็ นมาตรการที•คอ่ นข้าง
เฉพาะ สําหรับสถานประกอบการ นอกจากนี!มาตรการเหล่า
นี! มีการลงทุนค่อนข้างสู งและระยะเวลาคืนทุนนานกว่า
มาตรการมาตรฐาน ซึ• งพบว่าทั!ง 2 มาตรการนี!มีระยะเวลา
คืนทุนเฉลี•ย 2.34 ปี
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ตารางที• 3 ผลการประหยัดของมาตรการเทคโนโลยีอื•นๆ
ชนิดของอุปกรณ์
การเปลี•ยนเครื• องทํานํ•าเย็นเป็ นชนิดประสิ ทธิภาพสู ง
การเปลี•ยนมอเตอร์เก่าของเครื• องเติมอากาศเป็ นมอเตอร์แบบ Gear motor
การเปลี•ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เป็ น T5
การใช้หม้อไอนํ•าประสิ ทธิภาพสู ง

สําหรับมาตรการเทคโนโลยีอื•นๆ ที•ได้รับอนุมตั ิจาก
ทางโครงการมีจาํ นวนทั•งหมด 253 มาตรการ ซึ• งถือว่าเป็ น
จํานวนที•มากที•สุดเมื•อเทียบกับจํานวนมาตรการมาตรฐาน
และมาตรการในโครงการสาธิ ตเทคโนโลยีเชิ งลึ ก และ
สามารถลดปริ มาณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าได้ สู งถึ ง
78,313,372.36 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี และตารางที• 3 แสดงราย
ชื•อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที•จดั อยูป่ ระเภทมาตรการอื•นๆ
ที• ส ถานประกอบการให้ค วามสนใจในการลงทุ น และ
ดําเนินการมากที•สุด 4 อันดับแรก มาตรการเปลี•ยนเครื• อง
ทํานํ•าเย็นเป็ นชนิดประสิ ทธิภาพสู ง เป็ นมาตรการที•ตอ้ งใช้
เงินลงทุนสูงมาก แต่สามารถได้รับผลประหยัดสูงที•สุดเช่น
กัน สําหรับมาตรการเปลี•ยนมาใช้ Gear motor นั•นเป็ น
มาตรการที•ได้รับความสนใจจากสถานประกอบการภาค
เกษตรกรรม ได้แก่ ฟาร์ มกุง้ ที•ใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวในการ
เติมอากาศดีให้แก่บ่อนํ•าที•เพาะเลี•ยงกุง้ แทนชุดสายพาน
พูลเล่ยเ์ ดิ ม การเปลี•ยนมาใช้หลอดไฟฟ้ า T5 จากสถาน
ประกอบการประเภทอาคารธุ รกิ จเป็ นหลัก เนื• องจากมี
สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากแสงสว่างสู งถึงกว่าร้อย
ละ 30 ของการใช้พลังงานของอาคาร

4. สรุป
การส่ งเสริ มการใช้วสั ดุและอุปกรณ์เพือ• การอนุรักษ์
พลังงานนั•น มีวตั ถุประสงค์เพื•อกระตุน้ และส่ งเสริ มให้ลด
การใช้ป ริ ม าณพลัง งานไฟฟ้ าและพลัง งานความร้ อ น
สําหรับภาคเอกชน ซึ• งประกอบด้วย อาคารธุรกิจ โรงงาน
และภาคเกษตรกรรม ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและมีนยั สําคัญ
ผลจากการดําเนินโครงการนี•ทาง พพ. ได้ให้เงินสนับสนุน
แก่ ส ถานประกอบการจํา นวนกว่า 127 ล้า นบาท และ
สามารถกระตุน้ ให้สถานประกอบการภาคเอกชนลงทุนสูง
52

จํานวนมาตรการ

ผลการประหยัด
(บาทต่อปี )

38
71
81
5

78,437,287.04
65,181,265.12
46,132,833.09
42,252,857.68

ถึงกว่า 885 ล้านบาท สามารถประหยัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าได้เท่ากับ 87,376,067.31 กิโลวัตต์-ชม. ต่อปี และ
ประหยัดพลังงานความร้ อนได้เท่ากับ 135,148,081.47
เมกาจูลล์ต่อปี

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ที•สนับสนุนการดําเนินการโครงการส่ งเสริ มการ
ใช้ว สั ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื• อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
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