
สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมอนุรักษพลังงาน
 บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมกีัลไทย (มหาชน) จํากัด

สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมอนุรักษพลังงาน
 บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมกีัลไทย (มหาชน) จํากัด

  โดย  นายระวิ  แกวมโน
        รองผูจัดการใหญ

16 กมุภาพันธ 254916 กมุภาพันธ 2549



ภาพถายทางอากาศ กลุม บ.ทีพีไอ จํากัด (มหาชน)



นโยบายการอนุรักษพลังงานของบริษัทฯ
• บริษัทฯจะดําเนินกิจกรรมการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎหมาย พ.ร.บ.อนุรักษพลังงานป พ.ศ. 2535
• บริษัทฯมีเปาหมายในการประหยัดพลังงานสําหรับมาตรการควบคุม 5% และมาตร

การปรับปรุง 10 % (เทียบกับปฐาน 2547)
• บริษัทฯใหมีการประชาสัมพันธเพื่อการอนุรักษพลังงานทั่วทั้งองคกร
• บริษัทฯจัดใหมีบุคคลากรเพื่อรับผิดชอบดานการอนุรักษพลังงานอยางเพียงพอ

ประกอบดวยศูนยอนุรกัษพลังงาน,ผชร,คณะทํางานอนุรักษ พลังงาน
• บริษัทฯสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรดานอนุรักษ พลังงานอยาง

เพียงพอและตอเนื่อง



การดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานของบริษัทฯ
1.  ดําเนนิการตามกฎหมาย
• จัดทําแบบสงขอมูล (บพร. 1) สงกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน (พพ.) ทุก 6 เดือน ตั้งแตป 2541 ถึง
ปจจุบัน

• จัดทําแบบบันทึกขอมูล (บพร. 2) ประจําทุกเดือนเก็บไว
ตรวจสอบ

• เตรียมการจัดทํารายงานเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
เพื่อนาํสงกรม พพ. ภายใน 29 เมษายน 2549



การดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานของบริษัทฯ
2.   การจัดทํามาตรการโครงการตางๆเพื่อการประหยัดพลังงาน
• มาตรการ/โครงการประหยัดพลังงานที่แลวเสร็จจากใน

อดตีจนถึงปจจุบัน จํานวนกวา 20 โครงการ มีผลประหยัด
กวาปละ 57 ลานบาท

• ในป 2548 มีการอนุมตังิบประมาณเพื่อจดัทําโครงการ
ประหยัดพลังงาน 28 โครงการ เปนเงินกวา 56.3 ลานบาท 
ซึ่งจะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานปละ 36 ลานบาท

• ปจจุบันโครงการทั้ง 28 โครงการมีความคืบหนา ประมาณ
รอยละ 18



การดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานของบริษัทฯ
3.   การจัดตัง้ศูนยอนุรักษพลังงาน ทีพีไอ

มีการจัดตั้งศูนยอนุรักษพลังงานขึ้นเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุน
งานทางดานการอนุรักษพลังงานของบริษัทฯใน เดือน กันยายน 2547

        ศนูยอนุรักษพลังงานทําหนาที่
• ดานกาํหนดแผนงานหลักและตดิตามการดําเนนิงาน

อนุรักษพลังงานโรงงานตางๆ
• ขออนมุัติงบประมาณและสนบัสนุนการจัดทําโครง

การ/มาตรการประหยัดพลังงาน
• สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
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TPI Power Consumption 2004 TPI Power Consumption 2005เมกะวัตตเฉลี่ย

ป 2004 ใชพลังงานรวม 1,173,083 MWhr  ป 2005 ใชพลังงานรวม 1,169,797 MWhr   รวมใชพลังงานลดลง 3,286 MWhr

•Remark  :  ไมรวม  TCL, TNC, TSL, UNT, ECM, TSSI, RAC  และโรงเรียนเทคโนโลยีทีพไีอ



การดําเนินงานของการดําเนินงานของ



ดานการอบรม
 การอบรมผูจดัการพลังงานและการมอบธงอนรุักษพลังงาน



การอบรม Value Engineering (VE)



การอบรมอื่นๆ



ดานการประชาสัมพันธ
การจัดทํา web site



การตรวจวัดพลังงาน



การจดันิทรรศการ “อนุรักษพลังงาน”





แนวทางการดําเนินงานอนุรักษพลังงานในป 2549

• นําระบบการจัดการพลังงาน ( Energy Management System:EMS) มา
ประยุกตและปรับใชในบริษัทฯ 

• นําสงรายงานเปาหมายและแผนใหครบถวนตามกฎหมายกําหนด
• สนับสนุนใหมีการจัดทํามาตรการ/โครงการประหยัดพลังงานเพื่อใหเขา

ใกลเปาหมายที่สุด
• ใหมีการประชาสัมพันธการอนุรักษพลังงานในระดับที่เขมขนขึ้น
• สนับสนุนและสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม
• อื่นๆ ตามแผนงานประจําป 2549



รปู โรงงานฝง TPI



รปู โรงงานฝง IP



ภาพถายทางอากาศ
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