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น ำเสนอโดย  : 

นำยกมล ตนัพพิฒัน์

ผูจ้ดักำรโครงกำร

บรษิทั ไบรท์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัติง้ จ ำกดั

วนัพฤหสับดทีี ่21 มถินุำยน 2561
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1. แนวทำงกำรสง่เสรมิกำรใชเ้ทคโนโลยเีพือ่กำรอนรุกัษ์

พลงังำน

2. ผลกำรด ำเนนิโครงกำรฯ ระยะที ่1 - 3

3. หลกัเกณฑ์ กำรคดัเลอืกเทคโนโลยี เชงิลกึเพือ่กำรอนรุกัษ์

พลงังำน ส ำหรบัโครงกำรฯ ระยะที ่4

4. หลกัเกณฑ์ กำรคดัเลอืกสถำนประกอบกำร ส ำหรบั 

โครงกำรฯ ระยะที ่4

5. หลกัเกณฑ์ กำรสนบัสนนุกำรลงทนุ ส ำหรบัโครงกำรฯ

ระยะที ่4

หวัขอ้น ำเสนอ



แนวทำงกำรสง่เสรมิกำรใช้

เทคโนโลยเีพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน

ของภำครฐั



กำรบรหิำรจดักำรแบบมสีว่นรว่ม

ฝึกอบรม /ใหค้วำมรู ้

High Tech.

Process Improvement

Energy Management

เงนิกูด้อกเบีย้ต ำ่

มำตรกำรภำษี

กฎหมำย

ขอ้มลู/ขำ่วสำร 

ศกึษำ สำธติและเผยแพรเ่ทคโนโลยขี ัน้สงู

ควำมเป็นมำของโครงกำร

• High Potential on Energy Saving
• Low Implementation

4

Energy Saving

Demonstration

Promotion with 
Strong Incentive



Concept & Approach

High Tech.

อปุสรรค/ปญัหำ แนวทำงแกไ้ข

High Tech.

ไมรู่ข้อ้มลู

ขำดควำมเชือ่ม ัน่ในเทคโนโลยี

ไมพ่รอ้มลงทนุ

ใหค้วำมรู ้/ เผยแพรข่อ้มลู

สำธติใชง้ำนจรงิ

สนบัสนุนกำรลงทนุ

กำรสำธติ
เทคโนโลยี
เชงิลกึฯ

ขยำยผล



โครงกำรสำธติเทคโนโลยเีชงิลกึ

เพือ่กำรอนรุกัษพ์ลงังำน
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1. เพือ่ สรำ้งควำมเชือ่ม ัน่ ใหก้บัผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม

และธรุกจิในการน าเทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่การอนุรักษ์พลงังาน

มาใชง้าน                                                                                                         

2. เพือ่ ขยำยผล ในการสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยี

เชงิลกึฯ ไปใชง้านในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเป็น

รปูธรรม

3. เพือ่ กระตุน้ใหเ้กดิกำรวจิยัและพฒันำ เทคโนโลยดีา้น

อนุรักษ์พลงังานภายในประเทศ

4. เพือ่ใหภ้าคอตุสาหกรรมและธรุกจิสามารถ ลดกำรใชพ้ลงังำน

และมกีำรใชพ้ลงังำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

วตัถปุระสงคข์องโครงกำร
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“ด าเนนิการ สำธติกำรใชง้ำน เทคโนโลยี

เชงิลกึเพือ่การอนุรักษ์พลงังาน โดยใหก้าร

สนับสนุนการลงทนุส าหรับสถานประกอบการ

ทีเ่ขา้รว่มโครงการในรปูแบบของ

เงนิสนบัสนนุแบบใหเ้ปลำ่”

รปูแบบโครงกำร



12

หลกัเกณฑก์ำรใหก้ำรสนบัสนนุกำรลงทนุ

ระยะที่ 1

สนบัสนนุกำรลงทนุในอตัรำรอ้ยละ 50 ของเงนิ

ลงทนุ แตไ่มเ่กนิ 7.5 ลำ้นบำท/สถำนประกอบกำร

ระยะที ่2 – ระยะที ่4

สนบัสนนุกำรลงทนุในอตัรำรอ้ยละ 40 ของเงนิ

ลงทนุ แตไ่มเ่กนิ 6ลำ้นบำท/สถำนประกอบกำร



ผลกำรสำธติ

เทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนรุกัษพ์ลงังำน 

ระยะที ่1 - 3

ผลกำรสำธติเทคโนโลยี



เทคโนโลยทีีท่ ำกำรสำธติ ในโครงกำรฯ ระยะที ่1

ผลการสาธิตเทคโนโลยี

1. หวัเผาแบบรเีจนเนอเรทฟี

2. การลดความชืน้ดว้ยฮทีไปป์

3. การใชป๊ั้มความรอ้นส าหรับการท าความรอ้น

4. การลดความชืน้ดว้ยสารดดูความชืน้เหลว

5. การบ าบดัและปรับสภาพน ้าดว้ยโอโซน

6. เครือ่งอบตกแตง่ส าเร็จผา้ผนืประสทิธภิาพสงู

สถำนประกอบเขำ้รว่ม 9 แหง่

ผลประหยดัพลงังำนรวมประมำณ 28.93 ลำ้นบำท/ปี

ใชเ้งนิลงทนุประมำณ 81.36 ลำ้นบำท

ระยะเวลำคนืทนุ 2.81 ปี



เทคโนโลยทีีท่ ำกำรสำธติ ในโครงกำรฯ ระยะที ่2

ผลการสาธิตเทคโนโลยี

1. หวัเผาแบบ Oxy Fuel

2. เครือ่งท าน ้าเย็นแบบดดูซมึ

3. เครือ่งฉีดพลาสตกิชนดิใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด

4. ป๊ัมความรอ้นแบบดดูซมึ

5. หวัเผาแบบเซลฟ์-รคีฟัเปอรเ์รทฟี

6. เครือ่งท าน ้าเย็นชนดิปรับความเร็วรอบของ      

คอมเพรสเซอร์

สถำนประกอบเขำ้รว่ม 12 แหง่

ผลประหยดัพลงังำนรวมประมำณ 32.71 ลำ้นบำท/ปี

ใชเ้งนิลงทนุประมำณ 95.39 ลำ้นบำท

ระยะเวลำคนืทนุ 2.92 ปี



เทคโนโลยทีีท่ ำกำรสำธติ ในโครงกำรฯ ระยะที ่3

ผลการสาธิตเทคโนโลยี

1. อปุกรณ์ใหค้วามรอ้นโดยใชรั้งสอีนิฟราเรด

2. หมอ้ไอน ้าชนดิ Once Through

3. ระบบปรับสภาพอากาศเตมิเขา้สูอ่าคารดว้ยระบบ 

Pre-Cooling & Dehumidification

4. เครือ่งอบชนดิงานแบบ Plasma 

5. ระบบผลติไฟฟ้าดว้ย Organic Rankine Cycle 

(ORC)

สถำนประกอบเขำ้รว่ม 7 แหง่

ผลประหยดัพลงังำนรวมประมำณ 13.92 ลำ้นบำท/ปี

ใชเ้งนิลงทนุประมำณ 53.89 ลำ้นบำท

ระยะเวลำคนืทนุ 3.87 ปี
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โครงกำรสำธติเทคโนโลยเีชงิลกึ

เพือ่กำรอนรุกัษพ์ลงังำน ระยะที ่4

โครงกำรสำธติเทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน ระยะที ่4
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โครงกำรสำธติเทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน ระยะที ่4 

เป้าหมาย
สาธติ : 3 เทคโนโลย ี/ 5 สถานประกอบการ

ก าหนด
หลกัเกณฑ ์/ 
เงือ่นไข

จัดตัง้คณะ
กรรมการฯ

รับสมัครสถาน
ประกอบการ
(เพิม่เตมิ)

คดัเลอืกและ
ตรวจประเมนิ
กอ่นตดิตัง้

ตดิตัง้อปุกรณ์ 
/ ทดสอบ

ตรวจประเมนิ
หลงัตดิตัง้

อนุมัต/ิ
จา่ยเงนิ
สนับสนุน

เผยแพร/่
ประชาสมัพันธ์

ผลงาน

1
2 3 4

567

มิ.ย. – ก.ค.61
ก.ค. 61– 31 ต.ค.61

พ.ย.– ธ.ค.61ธ.ค. 61ธ.ค.61

ถึงประมาณ ก.ค.61
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หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก

“เทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนรุกัษพ์ลงังำน”

หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “เทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน”
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1. มศีกัยภำพในกำรประหยดัพลงังำนสงู

- ประหยัดไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20

(กรณีเป็นเทคโนโลยทีีใ่ชใ้น ระบบ Utility)

- ประหยัดไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15

(กรณีเป็นเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ)

2. ยงัไมม่กีำรใชง้ำนอยำ่งแพรห่ลำยในประเทศไทย

- เป็นเทคโนโลยทีีม่กีารประยกุตใ์ชง้านในสถานประกอบการตา่ง ๆ    

ในทกุ ๆ กลุม่อตุสาหกรรมและธรุกจิของประเทศไทยในปัจจบุนั

ทัง้หมดรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนสถานประกอบการที่

สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยนัีน้ ๆ ได ้

หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “เทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน”
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3. มศีกัยภำพในกำรขยำยผลเพือ่กำรอนรุกัษพ์ลงังำนสงู

- มศีกัยภาพในการขยายผลในกลุม่สถานประกอบทีม่กีารใช ้

พลงังานในระบบทีส่าธติไมน่อ้ยกวา่ 300 ktoe/ปี

4. มรีะยะเวลำคนืทนุส ัน้

- ไมเ่กนิ 5 ปี

5. มผีลกระทบสิง่แวดลอ้มนอ้ย

- ไมก่อ่ใหเ้กดิมลภาวะและผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มโลกหรอืมี

คา่ไมเ่กนิกวา่คา่มาตรฐานของประเทศไทย

หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “เทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน”
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หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “เทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำน”

6. ไมม่กีำรสำธติในโครงกำรฯ ระยะที ่1 - ระยะที ่3

1. หวัเผาแบบรเีจนเนอเรทพี 9. เครือ่งฉีดพลาสตกิชนดิใชไ้ฟฟ้า ทัง้หมด

2. การลดความชืน้ดว้ยฮทีไปป์ 10. ป๊ัมความรอ้นแบบดดูซมึ

3. การใชป๊ั้มความรอ้นส าหรับการท าความรอ้น 11. หวัเผาแบบเซลฟ์-รคีฟัเปอรเ์รทฟี

4. การลดความชืน้ดว้ยสารดดูความชืน้เหลว    12. เครือ่งท าน ้าเย็นชนดิปรับความเร็ว รอบ 

5. การบ าบดัและปรับสภาพน ้าดว้ยโอโซน คอมเพรสเซอร์

6. เครือ่งอบตกแตง่ส าเร็จผา้ผนืประสทิธภิาพสงู  13. Infrared Heating  14.Plasma Annealer

7. หวัเผาแบบ Oxy Fuel 15. Fresh Air Precooling & Dehumidification

8. เครือ่งท าน ้าเย็นแบบดดูซมึ 16.Organic Rankine Cycle  17. Once Through Boiler

ผลกำรคดัเลอืกข ัน้สดุทำ้ย

- อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการสง่เสรมิเทคโนโลยเีชงิลกึเพือ่การอนุรักษ์พลงังาน
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หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก

“สถำนประกอบกำร”

หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “สถำนประกอบกำร”



29

1. เป็นนติบิคุคลไทย

- จดทะเบยีนในประเทศไทย

2. เทคโนโลยทีีเ่ลอืกด ำเนนิกำร

- ตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกเทคโนโลยเีชงิลกึของโครงการ

- มผีลประหยัดจากการประเมนิไมต่ า่กวา่ 200,000 บาทตอ่ปี

- ไมไ่ดข้อรับการสนับสนุนการลงทนุจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์

พลงังานในโครงการอืน่ๆ (ยกเวน้โครงการ ESCO Fund และโครงการเงนิทนุ

หมนุเวยีนเพือ่การอนุรักษ์พลงังาน)

หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “สถำนประกอบกำร”
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3. ระยะเวลำด ำเนนิกำรโครงกำร

- ออกแบบ จัดหา ตดิตัง้และทดสอบระบบแลว้เสร็จไมเ่กนิ

ประมาณวนัที ่31 ตลุาคม 2561 (หรอื ภายในก าหนดทีไ่ดรั้บ 

อนุมัตกิรอบเวลาการใชง้บประมาณจากกองทนุฯ)

4. กำรเผยแพรข่ยำยผลโครงกำร

- อนุญาตใหป้ระชาสมัพันธเ์ผยแพรผ่ลของการด าเนนิการ

5. กำรสนบัสนนุจำกผูบ้รหิำร

- แสดงเจตจ านงทีช่ดัเจนทีจ่ะสนับสนุนโครงการ

- มทีมีงานดา้นอนุรักษ์พลงังาน

หลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืก “สถำนประกอบกำร”
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1. กำรปฏบิตัติำม พ.ร.บ.กำรสง่เสรมิกำรอนรุกัษพ์ลงังำน

- กรณีเป็นโรงงาน/อาคารควบคมุ จะพจิารณาสนับสนุนโรงงาน/อาคารควบคมุที่

ปฏบิตัติาม พ.ร.บ.อยา่งตอ่เนือ่งเป็นอนัดบัแรก

2. กำรตรวจวดัผลประหยดั

- สถานประกอบการจะตอ้งด าเนนิการจัดหาและตดิตัง้เครือ่งมอืวดัทีจ่ าเป็นใน

การตรวจวดัผล

* ทัง้นีห้ลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกและเงือ่นไขการสนับสนุนขัน้สดุทา้ยจะขึน้อยูก่บั

ดลุพนิจิของคณะกรรมการพจิารณาฯ

เงือ่นไขกำรด ำเนนิโครงกำรส ำหรบั “สถำนประกอบกำร”
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หลกัเกณฑก์ำรสนบัสนุน

“กำรลงทนุ”

หลกัเกณฑก์ำรสนบัสนนุ “กำรลงทนุ”
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1. สนนัสนุนเงนิใหเ้ปลำ่ในอตัรำ รอ้ยละ 40 ของวงเงนิ

ลงทนุท ัง้หมดของโครงกำร แตไ่มเ่กนิ 6 ลำ้นบำท

ตอ่สถำนประกอบกำร

คำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่หก้ำรสนบัสนนุประกอบดว้ย

• คา่อปุกรณ์และคา่ตดิตัง้เทคโนโลยเีชงิลกึฯ

• คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาและออกแบบทางวศิวกรรม

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการสง่เสรมิเทคโนโล

เชงิลกึเพือ่การอนุรักษ์พลงังาน หรอื คณะกรรมการฯ ของ พพ.

หลกัเกณฑก์ำรสนบัสนนุกำรลงทนุ
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2.  กำรจำ่ยเงนิสนบัสนนุ

- จา่ย 100% ของวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัต ิเมือ่ตดิตัง้และผา่นการทดสอบและพสิจูน์

ผลประหยัด (M&V) ประชาสมัพันธโ์ครงการ และกรรมการฯเห็นชอบเป็นที่

เรยีบรอ้ย

หลกัเกณฑก์ำรสนบัสนนุกำรลงทนุ

เง ือ่นไขกำรใหก้ำรสนบัสนนุ

• พพ.สงวนสทิธิใ์นการพจิารณาอนุมัตเิงนิสนับสนุนการลงทนุ ตามความ

สมบรูณ์และความถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐานทีไ่ดรั้บจากสถาน

ประกอบการ

• พพ. ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมใ่หเ้งนิสนับสนุน ในกรณีทีผ่ลประหยัดพลงังาน

จรงิ ต ำ่กวำ่ ผลประหยัดตามระบใุนหลกัเกณฑข์องโครงการฯ
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ขอบคณุครบั

“ ลงมอืกอ่น ประหยดักอ่น ”




