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ごあいさつ
สารจากผู้อ�านวยการส�านักงานตัวแทน

NEDOバンコク事務所は1993年10月の設立以降、ASEAN10カ国をはじめとするアジア地域全般 （中国、 
モンゴルおよび韓国を除く）を所管地域として、これまでさまざまな実証事業に取り組んでまいりました。

ASEANは、6億5千万人を超える巨大な人口と⾼い経済成長のポテンシャルを有する地域であり、今後も長期的
に世界のエネルギー需要を牽引していくことになる存在といえます。その一方で、エネルギー消費の増加に伴い、
エネルギーの安定供給、また石油や石炭といった化石燃料依存に伴う温室効果ガス排出量の増加、さらにごみ処
理や資源リサイクルといった環境問題など、各地域でさまざまな問題が顕在化しつつあります。

NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」をミッションの一つとして、新エネルギー・省エネルギー技術や環
境関連技術の開発、導入普及を推進する日本の中核的組織であり、これらの課題解決に大きく貢献できると考え
ています。しかし一言にASEANと言っても、各地域で言語、宗教、文化や政治的背景が異なるほか、経済の発展
状況も異なり、さまざまなニーズやインフラ事情を抱えています。

NEDOバンコク事務所は、それぞれの地域に寄り添う形で日本の優れた技術を届けるべく、個々の技術のみならず
あらゆる技術を組み合わせた 「オールジャパン」の先陣として、今後もさまざまな実証事業に取り組んでまいります。

นับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งข้ึนในเดือนตุลาคม ปี 1993 NEDO ส�านักงานตัวแทน ประจ�าภูมิภาคเอเชีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 

สาธิตต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมจีน มองโกเลียและเกาหลี) รวมถึงอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากกว่า 650 ล้านคนและมีศักยภาพสูงส�าหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะ

เดียวกัน การใช้พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค เช่น แหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพ การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น�้ามันและถ่านหิน รวมถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆ เช่น 

การก�าจัดของเสียและการรีไซเคิลทรัพยากร

NEDO มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการพัฒนา การริเร่ิมและการใช้งานเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานใหม่ รวม

ถึงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ ่น ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหนึ่งในภารกิจหลักส�าคัญของเราที่มุ ่งมั่นใน "การจัดการ 

กับปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก"และด้วยเหตุนี้ เราจึงเช่อว่าเราสามารถมีส่วนร่วมส�าคัญในการรับมือกับ

ความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนเป็นองค์กรเดียวที่มีความแตกต่างทางด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม 

การเมืองและเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายอย่างมาก ดังนั้น ความต้องการด้านเทคโนโลยีและระดับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน

ฐานก็มีความแตกต่างกันมากเช่นกัน

NEDO ส�านักงานตัวแทน ประจ�าภูมิภาคเอเชีย ประจ�าภูมิภาคเอเชียจะยังคงรักษาความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินโครงการสาธิต

ต่างๆ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั่วภูมิภาค ด้วยแนวคิดที่จะอยู่เคียงข้างประเทศเจ้าบ้านเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีล�้ายุค

จากญี่ปุ ่น ซ่ึงไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยีเดียว แต่หมายถึงเทคโนโลยี "ทั้งหมดของญี่ปุ ่น" แบบบูรณาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของประเทศน้ันๆ

萬木 慶子
アジア地域総代表
バンコク事務所長

โยชิโกะ ยูรุกิ

ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคเอเชีย,

ส�านักงานตัวแทนประจ�าภูมิภาคเอเชีย
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     NEDOは、「エネルギー・地球環境問題の解決」や 「産業技術力の強化」実現に向けた技術開発の推進を通じ
て、日本の経済産業行政の一翼を担う、国立研究開発法人です。

     自ら研究者を雇うのではなく、技術開発マネジメント機関として、産学官が有する技術力、研究力を最適に組
み合わせ、リスクが⾼い革新的な技術開発、実証を推進してイノベーションを社会実装することで、社会課題
の解決や市場創出を目指します。

     NEDO มีบทบาทส�าคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ ่นด้วยการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการ 

พัฒนาเทคโนโลยี และยังท�าหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพราะตระหนักถึงภารกิจพ้ืนฐานสองประการของ NEDO 

ในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมโลกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     NEDO บูรณาการความสามารถด้านเทคโนโลยีและความสามารถด้านการวิจัยของอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา

และรัฐบาล แทนการจ้างนักวิจัยของตนเอง และยังส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเส่ียงสูง 

NEDO มุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและการสร้างตลาด ด้วยการสาธิตและสรรค์สร้างสิ่งที่

สามารถน�ามาใช้ได้จริงจากเทคโนโลยีดังกล่าว

NEDOのミッション / หน้าที่ของ NEDO

エネルギー· 
地球環境問題の解決 [ ] 産業技術力の強化[ ] 

แก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลก เสริมสร้างความแข็งแกร่งเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

NEDOとは
 เกี่ยวกับ NEDO
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NEDOの技術開発マネジメントでは、プロジェクトの企画・立案から、実施者の公募等により産学官の強みを結集
した体制構築を行い、プロジェクトの運営にあたっては適宜、開発目標を見直しつつ、研究開発成果の最大化を図ります。

NEDO ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม ได้ก�าหนดแผนโครงการและกรอบการด�าเนินโครงการด้วยการรวมพลังจากภาคอุตสาหกรรม

ภาคการศึกษาและรัฐบาล ผ่านการประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ NEDO ด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาและตั้งเป้าหมาย

โดยมีพื้นฐานจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม

国·経済産業省

技術戦略提言

技術戦略策定 
プロジェクト企画·立案· 

運営·予算管理等

体制構築 産業界

大学
公的 

研究機関

運営·評価

プロジェクト参画

競争力強化 
オープンイノベーション 

実現

政策立案

制度設計

国の指針·予算

技術開発 
マネジメント

แนวทางระดบัประเทศและงบประมาณ

การพัฒนาขอบข่ายงาน

การด�าเนินงาน การประเมินผล

อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย 

ของรัฐ

การเข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

ส่งเสริม Open Innovation

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ

อุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น

การก�าหนดนโยบาย

การวางระบบ

การเสนอกลยุทธท์างเทคโนโลยี

การก�าหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลย ี

การวางแผนโครงการ การด�าเนินงาน 

การจัดการงบประมาณ

NEDOの役割
พันธกิจของ NEDO

名称 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

設立 2003年10月1日 （前身の特殊法人は1980年10月1日設立）

目的 非化石エネルギー、可燃性天然ガスおよび石炭に関する技術ならびにエネルギー使用合理化のための技術ならびに鉱工業の技術
に関し、民間の能力を活用して行う研究開発、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国
際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上およびその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応
じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保ならびに経済および産業の発展に資することを目的としています。

主な事業内容 技術開発マネジメント関連業務等

主務大臣	 経済産業大臣

根拠法等 独立行政法人通則法/国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

職員数 1,000名 （2019年4月1日現在）

予算 約1,571億円 （2019年度）

ชื่อทางการ ส�านักงานวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ ่น (NEDO)

ก่อต้ัง เร่ิมก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1980; จัดโครงสร้างองค์กรใหม่เป็นหน่วยงานบริหารรูปแบบบรรษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2003

เป้าหมาย เพ่ือความมั่นคงของแหล่งพลังงานและมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เราพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสนับสนุนการน�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วยการส่งเสริม

งานวิจัย อีกทั้งพัฒนาโดยใช้ขีดความสามารถของภาคเอกชนและการสนับสนุนการน�างานวิจัยไปต่อยอด เพื่อเทคโนโลยีส�าหรับพลังงานที่

ไม่ใช่ฟอสซิล ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เทคโนโลยีเพ่ือการใช้พลังงาน เทคโนโลยีส�าหรับการท�าเหมืองและการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยการร่วมมือในระดับสากล

รายละเอียดของการ

ด�าเนินงานหลัก

การด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยี (โครงการระดับชาติและกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานจริง) 

รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม

กฏหมายท่ีบังคับใช้ กฏหมายบัญญัติเร่ืองกฎระเบียบทั่วไปส�าหรับหน่วยงานด้านการบริหารบริษัท/กฏหมายบัญญัติเร่ืององค์กรเพ่ือการพัฒนาพลังงานใหม่และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บุคลากร บคุลากร 1,000 คน (ณ วันที่ 1 เมษายน 2019)

งบประมาณ ประมาณ 1.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ปีงบประมาณ 2019)

(อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)

機構概要	/	ข้อมูลพื้นฐาน
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     1990年代から国際事業に着手 
省エネ等の優れた技術の海外普及を展開

     ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา การด�าเนินโครงการระหว่างประเทศก็ได้เร่ิมข้ึน โดย

มีเป้าหมายที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงานในประเทศ

ต่างๆ

     NEDOバンコク事務所は、ASEAN10カ国をはじめとするアジア地域全般 （中国、モンゴルおよび韓国を除く）を所管しています。

     1993年10月の設立以降、さまざまなニーズや課題を抱えるアジア各国において、日本で培われたエネルギー・産業関連技術
の活用によって、各国が抱えるさまざまな課題解決に貢献すべく、国際的な実証事業に取り組んでいます。

      NEDO ส�านักงานตัวแทน ประจ�าภูมิภาคเอเชียมีหน้าที่ก�ากับดูแลทั่วภูมิภาค

เอเชีย (ยกเว้น จีน มองโกเลียและเกาหลีใต้) รวมถึง 10 ประเทศอาเซียน

     นับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งข้ึนในเดือนตุลาคม ปี 1993 NEDO ได้ด�าเนินโครงการสาธิต

ระหว่างประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ

ญี่ปุ ่นเพ่อแก้ปัญหาต่างๆ หรือเพ่อตอบสนองความต้องการของแต่ละประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย

1993年10月
NEDOバンコク事務所 設立

ก่อตั้ง NEDO ส�านักงาน

ตัวแทนประจ�าภูมิภาคเอเชีย

เดือนตุลาคม ปี 1993

โครงการระหว่างประเทศภายใต้การก�ากับดูแลโดย NEDO ส�านักงานตัวแทนประจ�าภูมิภาคเอเชีย 

ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

バンコク事務所所管地域の国際事業の変遷

1990
’s

2000
’s

2010
’s

2020
’s
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     2010年代から複数の技術を組み合せたさまざまな実証事業を展開 
（エネルギーマネジメントシステムを活用した省エネルギー事業やスマートコミュ
ニティ事業等）

     ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ได้มีการด�าเนินโครงการสาธิตต่างๆ และน�าเทคโนโลยีที่

หลากหลายเข้ามาใช้ (โครงการชุมชนอัจฉริยะและโครงการด้านการประหยัด

พลังงานเป็นต้น ที่น�าระบบบริหารจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้)

     2000年代から新興国の経済成長に伴い、 
各国の発展状況にあわせた数多くの実証事業を展開

     ขยายจ�านวนโครงการให้เข้ากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศนั้นๆ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา

1990
’s

2000
’s

2010
’s

2020
’s
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1 タイ王国バンコクにおける電気・電子機器廃棄物の国際循環リサイクルシステム実証事業	（2019-2020）

โครงการสาธิตส�าหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากซากผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  （2019-2020）

2 タイ王国で発生する使用済自動車の効率的かつ適正な資源循環システム構築	（2018-2020）

โครงการสาธติส�าหรบัการใชท้รพัยากรหมนุเวยีนทีค่�านงึถงึการอนรุกัษพ์ลงังานเพอ่การรไีซเคลิทรพัยากรอยา่งมี

ประสทิธภิาพและเหมาะสมส�าหรบัซากยานพาหนะทีห่มดอายใุชง้านในประเทศไทย （2018-2020）

3 余剰バガス原料からの省エネ型セルロース糖製造システム実証事業	（2016-2022）

โครงการสาธิตระบบการผลิตน�้าตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยที่ค�านึงถึงการประหยัดพลังงานในประเทศไทย

 （2016-2022）

4 酵素法によるバイオマスエタノール製造技術実証事業	（2011-2016）

โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากชานอ้อยด้วยวิธีการใช้เอนไซม（์2011-2016）

5 キャッサバパルプからのバイオエタノール製造技術実証事業	（2011-2015）

โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากกากมันส�าปะหลัง （2011-2015）

6 ⺠生	（業務）	分野における省エネモデル事業	（2011-2013）

โครงการต้นแบบการประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจ （2011-2013）

7 環境対応型⾼効率アーク炉モデル事業	（2010-2012）

โครงการต้นแบบเตาหลอมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม （2010-2012）

8 ⺠生用水和物スラリー蓄熱空調システムモデル事業	（2010-2012）

โครงการตน้แบบระบบเก็บสะสมความเยน็ดว้ยสารท�าความเยน็ CHS (Clathrate Hydrate Slurry) ในอาคาร

ธรุกจิ  （2010-2012）

（注）事業開始年の最新順
(หมายเหตุ) เรียงล�าดับจากปีล่าสุดท่ีเร่ิมด�าเนินโครงการ
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実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

タイ王国バンコクにおける電気・電子機器廃棄物の国際循環リサイクルシステム実証事業
โครงการสาธิตส�าหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากซาก

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

自動リサイクルシステムのイメージ図 （写真は日本国内で撮影したもの） / รูปภาพระบบรีไซเคิลอัตโนมัติ (ภาพถ่ายจากประเทศญี่ปุ ่น)

WEEEの破砕後に排出されるミックスメタル （プラスチック、ガラス、金属などの混合物）
の粒度・比重選別を行うことで、有価物 （銅、ステンレス、アルミ、貴金属） を効率 
よく回収する自動リサイクルシステムを導入し、その有効性を検証。また、同国内で処理
できない貴金属と有害廃棄物の混合物を日本で再資源化することで国際資源循環を実
現し、タイをはじめとするアジア諸国におけるリサイクルモデルの確立を目指す。

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสาธิตระบบรีไซเคิลอัตโนมัติที่รวบรวมวัสดุมีค่าอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ทองแดง, สแตนเลส, อลูมิเนียม, โลหะมีค่า) จากโลหะผสม (ส่วนผสมของ

พลาสติก, แก้ว, โลหะ, ฯลฯ ) ซ่ึงถูกปล่อยออกมาเมื่อซากขยะผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ถูกบด ผ่านกระบวนการคัดแยกตามความหนักเบาและ

ขนาดอนุภาค โครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวางรากฐานโมเดลการรีไซเคิลให้กับ

ประเทศต่างๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรซ่ึงจะเป็นการน�า

ขยะอันตรายที่ไม่สามารถจัดการได้ในแต่ละประเทศ ส่งต่อให้กับประเทศญี่ปุ ่นเพ่ือ

ท�าการรีไซเคิล

日本の⾼度リサイクル技術を用いた電気・電子機器廃棄物 （WEEE：Waste Electrical and Electronic Equipment）の一貫リサイクルシ
ステムの導入や、関連する制度設計支援に取り組み、廃棄物処理の適正化を後押し。

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยมีการก�าจัดซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมด้วยเทคโนโลยี

รีไซเคิลอันทันสมัยของญี่ปุ ่นในการคัดแยกซาก (WEEE) รวมถึงสนับสนุนการจัดท�าหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

前処理・1次破砕
ก่อนเร่่ิมกระบวนการ / บดคร้ังที่หนึ่ง

二次破砕

選別
คัดแยก

บดคร้ังที่สอง

アルミ
อะลูมิเนียม

粒度・比重選別 
คัดแยกตามความหนักเบา/ขนาดอนุภาค

ミックスメタル 
โลหะผสม

製品販売
น�าไปจ�าหน่าย

重量物
• 銅、ステンレス、アルミ
• 貴金属

วัสดุมีน�้าหนัก

•  ทองแดง สแตนเลส 

อลูมิเนียม

• โลหะมีค่า

鉄
เหล็ก

軽量物 (処分)
• プラスチック
• ガラス

วัสดุน�้าหนักเบา (ก�าจัดทิ้ง)

• พลาสติก

• แก้ว

期間
ระยะเวลา

2019～2020 (ตามแผน)

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

（株） アビヅ
ARBIZ Corporation

実施場所
สถานที่

日⾼洋行ゲートウェイ工場
Hidaka Yookoo Gateway 

Plant

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

工業省工場局
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

予算規模
งบประมาณ

約3億円
2.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ

①
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実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

期間
ระยะเวลา

2019～2020 (ตามแผน)

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

豊田通商 （株）
TOYOTA TSUSHO
CORRPORATION

実施場所
สถานที่

グリーンメタルズ社
GREEN METALS 

(THAILAND) Co., Ltd.

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

工業省、工業団地公社
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม

予算規模
งบประมาณ

約1億円
0.91 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

โครงการสาธิตส�าหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงานเพ่อการรีไซเคิลทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมส�าหรับซากยานพาหนะที่หมดอายุใช้งานในประเทศไทย

タイ王国で発生する使用済自動車の効率的かつ適正な資源循環システム構築

自動車解体重機による解体のイメージ （写真は日本国内で撮影したもの）/ รูปภาพการร้ือถอดโดยเคร่ืองจักรร้ือถอดรถยนต์ (ภาพถ่ายจากประเทศญี่ปุ ่น)

フロンや廃油・廃液の回収を解体作業の中に組み込み、トレーサビリティ（回収物の処
理履歴追跡）機能を持つ環境配慮型解体プロセスを導入するほか、自動車解体重機を
導入。解体作業効率を大幅に向上させるとともに、環境負荷を抑えつつ、ELVから効率
的に有用金属などを回収するシステムを実証することで、タイの廃棄物処理の適正化
に貢献することを目指す。

การถอดแยกจะมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้กระบวนการถอดแยกโดยค�านึงถึงส่ิง

แวดล้อมด้วยฟังก์ชันสืบการสอบกลับ (ติดตามประวัติการจัดการวัสดุ) ซ่ึงมีการกักเก็บ

CFC น�้ามันและของเหลวที่เป็นของเสียในระหว่างกระบวนการร้ือถอดและมีการน�า

เคร่ืองจักรร้ือถอดรถยนต์มาใช้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวางระบบบ�าบัด

ของเสียที่เหมาะสมกับประเทศไทย ด้วยระบบเก็บรวบรวมโลหะที่ยังใช้ได้จากซากยาน 

พาหนะที่หมดอายุการใช้งาน (ELV) อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

タイ国内において環境に配慮した使用済み自動車解体プロセスの導入や、関連する制度設計への協力を実施。また、同国内で処理できない有
用資源を日本で再資源化することで国際資源循環を実現し、タイをはじめとするアジア諸国におけるリサイクルモデルの確立を目指す。

โครงการสาธิตกระบวนการแยกช้ินส่วนที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส�าหรับซากยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานในประเทศไทยและ 

ให้การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวางรากฐานโมเดลการรีไซเคิลให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย

รวมถึงประเทศไทย ขยะอันตรายที่ไม่สามารถจัดการได้ในประเทศไทยจะถูกส่งต่อให้กับประเทศญี่ปุ ่นเพ่ือท�าการรีไซเคิล ซ่ึงเป็นการหมุนเวียน

ทรัพยากรระหว่างประเทศ

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ

②
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実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

東レ （株） の膜利用バイオプロセスを利用して、バガスからバイオエタノール原料や各
種化学品原料となるセルロース糖に加え、ポリフェノール、オリゴ糖といった⾼付加価
値品を効率よく併産できる実証プラントを設置し、実証試験を実施。

โครงการนี้จะก่อตั้งโรงงานสาธิตเพ่ือท�าการผลิตน�้าตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตเอทานอลและสารเคมี

ต่างๆ และยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น โพลีฟีนอลและโอลิโกแซคคาไรด์

ด้วยการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนกระบวนการชีวภาพที่พัฒนาโดย Toray Co., Ltd. 

และพิสูจน์ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีน้ี

バガスから糖液を濃縮する工程で日本発の分離膜技術を活用することで、従来の蒸発法による濃縮工程と比べ50％以上の消費エネルギーの
削減を目指す。2018年7月下旬から運転を開始し、省エネルギー性能や⾼付加価値品併産の有効性を検証。将来は、世界有数のサトウキビ産
地のタイにおいて、本システムの普及を図る。

สาธิตการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนพอลีเมอร์ที่พัฒนาข้ึนในประเทศญี่ปุ ่นเพ่ือกระบวนการท�าให้น�้าตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยมีความเข้มข้น

ยิ่งข้ึน โครงการนี้ตั้งเป้าที่จะลดการใช้พลังงานกว่า 50％ เม่อเทียบกับเทคนิคการท�าระเหยแบบทั่วไป การสาธิตเร่ิมต้นตั้งแต่ปลายเดือน

กรกฎาคม 2018 เพ่อพิสูจน์ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตผลิตภัณฑ์รวมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีเป้าหมายต่อไปในการเผยแพร่

เทคโนโลยีทั่วประเทศไทย หนึ่งในประเทศที่มีการปลูกอ้อยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

【施設規模】 
 処理能力5,000トン／年 （乾燥バガスとして） 
 【セルロース糖生産規模】 
1,400トン／年 
 （バイオエタノール700kL／年相当）

バガス
ชานอ้อย

糖化酵素
เอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน�้าตาล 回収糖化酵素

เอนไซม์ย่อยให้เป็นน�้าตาลที่ถูกรีไซเคิล

糖濃度50％

主成分グルコース
กลูโคสเป็นองค์ประกอบหลัก

主成分キシロオリゴ糖 
ไซโลสเป็นองค์ประกอบหลัก

セルロース糖

オリゴ糖

น�้าตาลเซลลูโลส

โอลิโกแซคคาไรด์

糖化残渣
เศษเหลือของลิกนิน

前処理槽
ถังพักก่อนบ�าบัด

糖化槽
ถังย่อยให้เป็นน�้าตาล

固液分離
แยกของเหลว/ของแข็ง

⾼分子膜
เมมเบรนพอลิเมอร์

前処理バガス

ポリフェノール

ชานอ้อย 

ก่อนผ่านกระบวนการ

โพลิฟีนอล

【สเกลของเคร่ืองจักร】
 ก�าลังการผลิต 5,000 ตันต่อปี (ชานอ้อยแห้ง) 

【ขนาดการผลิตน�้าตาลเซลลูโลส】
 1,400 ตันต่อปี

 (เทียบเท่ากับไบโอเอทานอล 700 กิโลลิตร ต่อปี)

ความเข้มข้นของน�้าตาล 50％

期間
ระยะเวลา

2016～2022 (ตามแผน)

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

東レ （株）、三井製糖 （株）、
三井物産 （株）

Toray Industries, Inc. 
Mitsui Sugar Co., Ltd.

Mitsui & CO., LTD.

実施場所
สถานที่

ウドンタニ県
อุดรธานี

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

国家イノベーション庁
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(NIA)

予算規模
งบประมาณ

約24億円
22 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

バガスから有用物質を製造する工程フロー / ข้ันตอนของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยังมีประโยชน์จากชานอ้อย

余剰バガス原料からの省エネ型セルロース糖製造システム実証事業
โครงการสาธิตระบบการผลิตน�้าตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยที่ค�านึงถึงการประหยัดพลังงานในประเทศไทย

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ

③
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【施設規模】 
  バガス処理能力1,300トン/年
【バイオエタノール生産規模】
 100㎘/年

期間
ระยะเวลา

2011～2016

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

月島機械 （株） 

JFEエンジニアリング （株）
Tsukishima Kikai Co., Ltd.

JFE Engineering 
Corporation

実施場所
สถานที่

タイ・ルーン・ルアン・エネルギー社
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน 

จ�ากัด

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

工業省砂糖黍砂糖委員会事務局
ส�านักงานคณะกรรมการอ้อย

และน�้าตาลทราย กระทรวง

อุตสาหกรรม

予算規模
งบประมาณ

約10億円
9.1 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

実証を行った技術は以下の通り。

（1）   前処理 
酸処理バガスの蒸気による加熱連続殺菌・連続搬送装置の設置。

（2）   酵素生産 
独自の微生物を用いたセルラーゼのオンサイト生産。

（3）   糖化・発酵 
コンタミネーションの回避と糖化速度を⾼く維持するための同時糖化発酵。

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสาธิตมีดังต่อไปนี้

 （1）   ข้ันตอนก่อนเร่ิมกระบวนการ 

ติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับฆ่่าเช้ือต่อเน่องด้วยไอน�้าส�าหรับชานอ้อยที่ผ่านการท�า 

acid treatment (และอุปกรณ์ล�าเลียงต่อเน่อง)

 （2）   กระบวนการผลิตเอนไซม์ 

การผลิตเซลลูโลสที่หน้างานโดยการใช้จุลินทรีย์แบบเฉพาะ

 （3）   การย่อยแป้งให้เป็นน�้าตาลและการหมัก 

ท�าการย่อยแป้งให้เป็นน�้าตาลและหมักไปพร้อมกันเพ่อหลีกเลี่ยงการปนเป้�อน

และรักษาความเร็วการย่อยแป้งให้อยู่ในระดับสูง

砂糖の製造工程で原料であるサトウキビから砂糖を抽出したときに出る搾りかす （バガス） を原料に、オンサイト生産された酵素＋酵母発酵
によるエタノールの製造性能確認、技術の実証をパイロットプラントスケールで実施。

สาธิตเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลขนาดโรงงานต้นแบบจากชานอ้อยที่สกัดเอาน�้าตาลออกแล้วด้วยการใช้เอนไซม์กับการหมักยีสต์ที่ผลิตข้ึน

หน้างาน

バイオエタノール製造プラント概観 / ผงัของโรงงานผลิตไบโอเอทานอล

【ขนาดของโรงงาน】
 ก�าลังการผลิตจากชานอ้อย 1,300 ตันต่อปี 

【ปริมาณการผลิตไบโอเอทานอล】
 100 กิโลลิตร ต่อปี

โครงการสาธิตระบบการผลิตน�้าตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยที่ค�านึงถึงการประหยัดพลังงานในประเทศไทย

酵素法によるバイオマスエタノール製造技術実証事業
โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากชานอ้อยด้วยวิธีการใช้เอนไซม์ 

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ

④
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期間
ระยะเวลา

2011～2015

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

サッポロビール （株）

磐田化学工業 （株）
Sapporo Breweries Ltd. 

IWATA Chemical Co., Ltd.

実施場所
สถานที่

EBP社
EBP Ethanol Co., Ltd.

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

国家イノベーション庁
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(NIA)

予算規模
งบประมาณ

約5億円
4.6 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

実証を行った技術は以下の通り。
（1）   ドライミル 

 キャッサバパルプを、ドライミル法で加熱し、水和・液化。
（2）   ⾼温耐熱性酵母 

キャッサバパルプを原料として、「⾼温発酵酵母」よる⾼温同時糖化発酵処理を図った。
（3）   連続蒸留 

塔閉塞に強いモロミ塔を用いたエタノール連続蒸留。

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสาธิตมีดังต่อไปนี้

 （1）   บดแห้ง 

น�ากากมันส�าปะหลังไปให้ความร้อนด้วยวิธีการบดแห้งและเติมน�้าให้เป็นของเหลว

 （2）   ยีสต์ทนความร้อนสูง 

ใช้กากมันส�าปะหลังเป็นวัตถุดิบเพ่อน�ามาย่อยแป้งให้เป็นน�้าตาลพร้อมการ

หมักที่อุณหภูมิสูงด้วย "ยีสต์หมักความร้อนสูง"

 （3）   การกลั่นอย่างต่อเน่อง 

การกลั่นเอทานอลอย่างต่อเน่องในถังที่ทนต่อสภาพอับ

⾼温耐熱性酵母を用いて、キャッサバイモからタピオカを抽出した後に発生する残渣 （キャッサバパルプ）を原料としたエタノール製造技術の
確立を目指す実証を実施。

สาธิตเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากกากมันส�าปะหลังซ่ึงเป็นของเหลือจากการผลิตแป้งมันส�าปะหลังด้วยการใช้ยีสต์ทนความร้อนสูง

バイオエタノール製造プラント概観 / ผงัของโรงงานผลิตไบโอเอทานอล

【施設規模】 
処理能力1,000トン/年 
（未乾燥キャッサバパルプ） 
【バイオエタノール生産規模】 
80kℓ/年

【ขนาดของโรงงานตน้แบบ】
 ก�าลังการผลิต 1,000 ตันต่อปี

 (กากมันส�าปะหลังที่ยังมีความช้ืน)

【ก�าลังการผลิตไบโอเอทานอล】
  80 กิโลลิตร ต่อปี

キャッサバパルプからのバイオエタノール製造技術実証事業
โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากกากมันส�าปะหลัง

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ

⑤



15

熱源設備最適運用

受電設備

ﾌｧﾝ変風量制御

ハイブリッド給湯システム

⾼効率ボイラ

⾼効率ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

ランドリー給湯空調照明・その他

ﾎﾟﾝﾌﾟ変流量制御

⾼効率冷凍機 

外気取入量制御

ใช ง้านอุปกรณแ์หลง่ความร อ้นที่เหมาะสมที่สุด

อุปกรณร์ับไฟฟ า้

ควบคุมปริมาณอากาศแปรเปลี่ยนของพัดลม

ระบบจ ่ายน�้าร อ้นไฮบริด

BEMS

หม้อไอน�้าประสิทธิภาพสูง

ปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง

ซักรีดเส้ือผ้าจ ่ายน�้าร อ้นปรับอากาศไฟสอ่งสว่างและอ่นๆ

ควบคุมปริมาตรน�้าแปรเปลี่ยนของปั๊ม

เคร่ืองท�าความเย็นประสิทธิภาพสูง

ควบคุมปริมาณรับเข า้อากาศภายนอก

エネルギー需要 ความต้องการใช้พลังงาน

期間
ระยะเวลา

2011～2013

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

中国電力 (株)
Chugoku Electric Power 

Co., Inc

実施場所
สถานที่

アマリ・ウオーターゲート・ホテル
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

エネルギー省代替エネルギー開

発・省エネルギー局
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (DEDE)

予算規模
งบประมาณ

約3億円
2.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

実証を行った技術は以下の通り。

（1）    空調設備
          ⾼効率冷凍機の採用、ポンプ・ファンのインバータ化、外気取入量制御の導入。

（2）   給湯·蒸気設備
           ハイブリッド給湯システムの採用、⾼効率モジュールボイラの採用。

（3）   エネルギーの管理・運用
          BEMSの導入、熱源設備の運用最適化。

เทคโนโลยีที่ใช้ในการสาธิตมีดังต่อไปนี้

 （1）    ระบบปรับอากาศ

  เคร่องท�าความเย็นประสิทธิภาพสูง, เปลี่ยนปั๊มและพัดลมเป็นอินเวอร์เตอร์, 

  น�าระบบควบคุมปริมาณอากาศภายนอกไหลมาใช้

   （2）   เคร่องท�าความร้อนและไอน�้า

       ระบบจ่ายน�้าแบบไฮบริด, โมดูลบอยเลอร์ประสิทธิภาพสูง

 （3）   การบริหารจัดการพลังงาน

       BEMS, ปรับการใช้งานอุปกรณ์ให้ก�าเนิดความร้อนให้เหมาะสมที่สุด

エネルギー消費の増加が著しいタイの⺠生（業務）施設を対象に、⾼効率な省エネルギー技術や新エネルギーを組み合わせたBEMS （Building 
Energy Management System） を導入し、エネルギー管理・運用の最適化を図り、⺠生ビルの省エネルギー化を図る実証を実施。

อาคารธุรกิจในไทยมีการใช พ้ลังงานเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยยะส�าคัญ โครงการนี้สาธิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจ BEMS (Building Energy 
Management System) ดว้ยการน�าเทคโนโลยีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงและพลังงานใหมม่าใช ้ เพ่ือควบคุมพลังงานและการปรับใช ้

システム概要図 / ผงัของระบบ

โครงการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากกากมันส�าปะหลัง

⺠生	（業務）	分野における省エネモデル事業
โครงการต้นแบบการประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจ

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ

⑥
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トランス

スクラップパケット
Scrap Bucket

ゲート
ประตู

หม้อแปลง

補助バーナ
เบิร น์เนอร ช์ ่วย

水スプレイ
ละอองน�้า

集塵装置
ระบบดักจับฝุ น่電気室

ห้องไฟฟ้า
環境対応型⾼効率アーク炉室

เตาหลอมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่ค�านึงถึง 

ส่ิงแวดล้อม

燃焼室

ห้องเผาไหม้

急冷室

หอ้งท�าความเย็น 

อย ่างรวดเร็ว

期間
ระยะเวลา

2010～2012

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญี่ปุ ่น

スチールプランテック （株）
JP Steel Plantech Co.

実施場所
สถานที่

UMCメタル社
UMC Metals Ltd.

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

工業省産業振興局
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

予算規模
งบประมาณ

約20億円
18 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

アーク炉溶解室に原料を投入する際、ゲートを開けると内部の熱が逃げるため、炉本体
と直結した２重のゲートを有する原料予熱槽 （シャフト）を設けることにより、原料投
入時の放熱を低減し、加えてシャフト内でスクラップが予熱されるため、大幅な省エネ
ルギー効果を実現。さらに炉からの廃ガスをダイオキシンなどが生成しない温度領域
で燃焼・分解、急冷することにより有害物質の発生を抑制。

การติดตั้งถังอุ่นวัตถุดิบ (shaft) ที่มีประตู 2 ช้ันซ่ึงเช่ือมต่อโดยตรงกับตัวเตาหลักจะช่วย

ป้องกันความร้อนภายในไม่ให้เล็ดลอดออกมาตอนเปิดประตูเตาเพ่ือป้อนเศษเหล็ก

เข้าไปในเตาหลอมไฟฟ้าและเศษเหล็ก (scrap) จะได้รับการอุ่นให้ร้อนล่วงหน้าในถัง

อุ่นวัตถุดิบ (shaft) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้มาก สารอันตราย

ในก๊าซจากเตาหลอมจะถูกท�าให้สลายไปโดยการเผาไหม้ในช่วงอุณหภูมิที่ก�าหนด

และท�าให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะไม่ท�าให้เกิดไดออกซินและสารอันตรายอ่นๆ

タイの電気炉製鋼設備に環境対応型⾼効率アーク炉を導入し原料予熱、連続溶解・精錬および排ガス処理を行うことで省エネルギーと環境改
善を図る実証を実施。

สาธิตการน�าเตาหลอมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการผลิตเหล็กระบบเตาหลอมไฟฟ้าของไทยเพ่ือใช้อุ ่นวัตถุดิบ 

ท�าให้หลอมเหลวอย่างต่อเนื่อง ถลุงและไล่ก๊าซ

システム概要図 / ผงัของระบบ

環境対応型⾼効率アーク炉モデル事業
โครงการต้นแบบเตาหลอมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ
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期間
ระยะเวลา

2010～2012

事業者
ผู้ด�าเนินโครงการ

ฝ่ายญี่ปุ ่น

JFEエンジニアリング （株）
JFE Engineering Corporation

実施場所
สถานที่

タイ電力公社
Electricity Generating Authority of

Thailand (EGAT)

相手国政府機関
คู่สัญญาฝ่ายไทย

エネルギー省代替エネルギー開発・省エネルギー局
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(DEDE) กระทรวงพลังงาน

予算規模
งบประมาณ

約2.4億円
2.2 ลา้นดอลลารส์หรัฐ

実証内容 / รายละเอียด

概要 / ภาพรวม

以下の通り、空調システムを運転させることで省エネルギー化を実現。

（1）   夜間蓄熱時：オフピーク時に熱密度が冷水の2倍の冷熱媒体 
（水和物スラリー）に蓄熱。外気温が低い夜間は冷凍機の運転 
効率が向上し、かつ最適運転領域での連続運転が可能。

（2）   昼間放熱時：夜間に蓄熱した冷熱を昼間のオンピーク時に放出。

อนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้งานระบบปรับอากาศ โดยวิธีต่อไปนี้

 （1）   ช่วงสะสมความเย็นตอนกลางคืน: ท�าการสะสมความเย็นช่อง Off Peak 
โดยใช้ส่อน�าความร้อน/เย็น (Clathrate Hydrate Slurry) ที่มีความหนา

แน่นความร้อนเป็น 2 เท่าของน�้าเย็น เน่องจากอุณหภูมิภายนอกจะลดต�่า

กว่าตอนกลางวัน ท�าให้ประสิทธิภาพการท�าความเย็นของเคร่องเพ่ิมข้ึนและ

ท�าให้สามารถเดินเคร่องท�างานได้ต่อเน่องในสภาพการท�างานที่เหมาะสม

ที่สุด จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าการเดินเคร่องตามปกติ

 （2）   ชว่งปลอ่ยความเยน็ตอนกลางวนั: ปลอ่ยความเยน็ทีส่ะสมไวต้อนกลางคนืออกมาใน

ชว่ง On Peak ตอนกลางวนั

国営電力会社EGATの⾼層事務所ビル向けに、水和物スラリー蓄熱空調システムを導入。蓄熱量の大きい「水和物スラリー」を活用した⾼効率
冷媒を用いて、空調システムの蓄熱ピークカットと負荷平準化し、省エネルギー化を実現。

โครงการสาธิตระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารท�าความเย็น CHS ณ อาคารธุรกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ด้วยการริเร่ิมใช้งานระบบปรับอากาศที่ใช้สารท�าความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง "Clathrate Hydrate Slurry" ซ่ึงสามารถกักเก็บพลังงานได้

มากกว่า เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด และลดการท�างานของวงจรไฟฟ้าอันเป็นการอนุรักษ์พลังงาน

システム概要図 / ผงัของระบบ

โครงการต้นแบบเตาหลอมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม

⺠生用水和物スラリー蓄熱空調システムモデル事業
โครงการต้นแบบระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารท�าความเย็น CHS	(Clathrate	Hydrate	Slurry) ในอาคารธุรกิจ

 M
 M

 M M
 M M

 M
 M

 M M
 M M

空調機
空調機

空調機
空調機

冷却塔
冷却塔

夜間蓄熱時
ช่วงสะสมความเย็นตอนกลางคืน

เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองปรับอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศ

ปั๊มน�้าหล่อเย็นทุติยภูมิ

水冷2次ポンプ
冷却水ポンプ
ปั๊มน�้าหล่อเย็นทุติยภูมิ

เคร่ืองปรับอากาศ

หอหล่อเย็น

冷凍機
เคร่ืองท�าความเย็น

冷水一次ポンプ
ปั๊มน�้าหล่อเย็นปฐมภูมิ

水和物スラリーポンプ
ปั๊ม Clathrate Hydrate Slurry

製造装置
ระบบผลิต

冷凍機
เคร่ืองท�าความเย็น

水和物スラリー
Clathrate Hydrate Slurry水和物スラリー

Clathrate Hydrate Slurry

水和物スラリー
Clathrate Hydrate Slurry

冷水 (行き)
น�้าเย็น (ไป)

冷水 (還り)
น�้าเย็น (กลับ)

水溶液
สารละลายน�า้

水溶液
สารละลายน�า้

水溶液
สารละลายน�้า

หอหล่อเย็น

昼間放熱時
ช่วงปล่อยความเย็นตอนกลางวัน

ระบบผลิต

(หมายเหต)ุ อัตราแลกเปลี่ยน 110 เยน ตอ่ 1 ดอลลารส์หรัฐ
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1 			カンボジア			กัมพ ูชา     
事業名

ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

太陽光発電等分散配置型システム	
実証研究	（PV＋小水力）

2002～2004

東電設計	（株）、	
東芝エンジニアリング	（株） 鉱工業エネルギー省

コンポンチャム州	
トゥックチャー地区

地方集落において小規模配電線を新設し、太
陽光発電および小水力発電を分散して連系し、
出力変動が系統に与える影響の緩和、太陽光
発電と小水力発電との組み合わせによる渇水
期の補完効果、経済性等を検証。

ติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก PV และพลังน�้า

ขนาดเล็กเข้ากับกริดในหมู่บ้านชนบทเพ่ือ

ศึกษาการลดผลกระทบจากกระแสไฟฟ้า

ที่ผลิตได้ที่มีต่อกริด การท�างานเสริมกัน

ของระบบผลิตไฟฟ้าทั้งสองในช่วงหน้า

แล้ง รวมทั้งประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิ

โครงการวิจัยสาธิตการผลิตไฟฟ้าจาก

ระบบ PV และระบบพลังน�้าขนาด

เล็ก

Tokyo Electric Power 
Services Co., Ltd. 

Toshiba Plant System & 
Services Corporation

Ministry of Industry, 
Mines and Energy

Kampong Cham

太陽光発電コンビネーションシステム	
実証研究	（PV	+	バイオガス）

2002～2004

四国電力	（株）、	
（株）	四国総合研究所 鉱工業エネルギー省

シアヌークビル特別区	
プレイノップ地区

バイオガス発電と太陽光発電を組み合わ
せたコンビネーションシステムの実証試
験を行い、運転特性を把握するとともに、
技術的・経済的評価を実施。

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Co-generation
ที่ได้จาก PV และก๊าซชีวภาพ ศึกษาการ

ท�างานของระบบประสิทธิภาพทั้ งทาง

เทคนิคและทางเศรษฐกิจ

โครงการวิจัยสาธิต 

ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 

(ระบบ PV และก๊าซชีวภาพ)

Shikoku Electric Power 
Co., Inc., 

Shikoku Reserch 
Institute Inc.

Ministry of Industry, 
Mines and Energy

Sihanoukville

2 			インドネシア			อินโดนีเซีย     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

プレグラインダー設備モデル事業
1993～1996

石川島播磨重工業	（株） 工業商業省 パダンセメント

セメントプラントの仕上げ工程である
ボールミルの前段に粉砕効率の良いロー
ラミルを付設し、ボールミル粉砕能力を
向上させ、ボールミルの運転負荷の軽減
による、電力消費の削減を実証。

เพ่ือสาธิตประหยัดพลังงานในโรงงานปูนซีเมนต์

ติดตั้ง Roller Miller ที่มีประสิทธิภาพสูง 

เพ่ือบดหยาบก่อนที่จะผ่านเข้า Ball Mill  

อันเป็นการลดภาระการท�างานของ Ball Mill

โครงการต้นแบบระบบบดหยาบ 

( Pregrinder )
Ishikawajima-Harima 
Heavy Industries Co., 

Ltd.

Ministry of Industry and 
Trade (MOIT)

PT. Semen Padang

ブリケット製造設備導入支援事業
1993～1996 ―

鉱山エネルギー省 タンジュンエニム炭鉱

脱硫効率が⾼く、煤麈の発生が少ない等
の特長を有する石炭ブリケット製造設備
を導入。

เพ่ือริเร่ิมโรงงานผลิตถ่านอัดที่มีประสิทธิภาพ

สูงในการก�าจัดก�ามะถันและเกิดเขม่าต�่า

โครงการสาธิตโรงงานผลิต Briquette Ministry of Mines and 
Energy

Tanjung Enim Mine

環境計測用レーザレーダの開発に	
関する研究協力

1993～1998
（財）	光産業技術振興協会 科学技術院 科学技術院

インドネシア都市部の大気汚染環境を把
握するために、NO2、SO2、O3、エアロ
ゾル濃度分布を観測できるレーザレーダ
の研究開発を実施。

เพ่ือตรวจสภาพมลพิษทางอากาศรอบเขต

เมืองของอินโดนีเซีย จึงมีการท�าวิจัยและ

พัฒนา Lidar เพ่ือท�าการวัดความเข้มข้น

ของ NO2, SO2,O3 และ aerosol

โครงการวิจัยร ่วมกันการวัดค่าสิ่ง

แวดลอ้มดว้ยการใช ้ Lidar

Optoelectronics Industry 
and Technology 

Development Association

Indonesian Institute of 
Sciences

Indonesian Institute of 
Sciences

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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2 			インドネシア			อินโดนีเซีย     
事業名

ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

生物多様性保全と持続的利用等に関する
研究協力

1993～2000
（財）	バイオインダストリー協会 技術評価応用庁 技術評価応用庁

熱帯地域に生息する生物資源を相手国自らが収	
集・保全し、その資源が持続的に利用可能とな
る技術について、研究開発の支援を実施。

เพื่อให้การสนับสนุนงานการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพใน 

เขตร้อนอย่างยั่งยืนเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงจะท�าการ

รวบรวมและอนุรักษ์โดยประเทศคู่สัญญา

โครงการความร่วมมือเก่ียวกับการใช้

ทรัพยากรทางชีวภาพในเขตร้อน

อย่างยั่งยืนเชิงอนุรักษ์

Japan Bioindustry 
Association

Agency for the 
Assessment and 

Application of Technology 
(BPPT)

Agency for the 
Assessment and 

Application of Technology 
(BPPT)

簡易操作型電子設計・生産支援システムの	
開発に関する研究協力

1994～2000
（財）	国際情報化協力センター 技術評価応用庁 インドネシアワコール社

機械工業を中心とする裾野産業の⾼度情報化
を支援するため、各国の実情に応じた電子設
計・生産支援システムの開発について、研究開
発の支援を実施。

เพ่ือส่งเสริมระบบข้อมูลบูรณาการข้ันสูง

ส� าห รับ เค ร่ืองจั กรและอุตสาหกรรมที่ 

สนับสนุน จึงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

และระบบส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละ

ประเทศ

โครงการความร่วมมือเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการผลิตที่มีการรองรับด้วย

ระบบสารสนเทศบูรณาการข้ันสูง

Center of the International 
Cooperation for 
Computerization

Agency for the 
Assessment and 

Application of Technology 
(BPPT)

Indonesia Wacoal

循環流動床ボイラ導入支援事業
1995～1997 ―

技術評価応用庁 ケルタス・バスキ・ラハマット社

①多様な石炭の燃焼が可能、②⾼い燃焼効
率、③硫黄酸化物、窒素酸化物の排出濃度
の抑制が可能、④負荷追従性が⾼い等の特
長を有する循環流動床ボイラーを石炭利用サ
イトに導入。

เพ่ือสาธิตการใช้หม้อไอน�้าแบบฟลูอิดไดซ์เบด 

แบบหมุนเวียนซ่ึงมีข้อดีดังนี้ ① เผาไหม้

ถ่านหินได้หลากหลายชนิด ② มีประสิทธิภาพ

การเผาไหม้สูง ③ สามารถควบคุมการปล่อย

ซัล เฟอร ์ ไดออกไซด ์ และ ไน โตร เจน

ออกไซด์ และ ④ สมรรถภาพตามตัวโหลด

สูง ณ สถานที่ที่มีการใช้ถ่านหิน

โครงการสาธิตเทคโนโลยีหม้อไอน�้า

แบบฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

Agency for the 
Assessment and 

Application of 
Technology (BPPT)

PT. Kertas Basuki 
Rachmat

ブリケッ	ト製造設備導入支援事業
1995～1998 ―

鉱山エネルギー省 アラス・ウィラタマ・ブリケット社

脱硫効率が⾼い、煤麈の発生が少ない等の
特長を有する石炭ブリケット製造設備を導
入。

เพ่ือสาธิตโรงงานผลิต Briquette ที่มีประสิทธิภาพ 

สูงในการก�าจัดก�ามะถันและเกิดเขม่าต�่า

โครงการสาธิตโรงงานผลิต 

Briquette

Ministry of Mines and 
Energy

Alas Wiratama briquette 
Corporation

製紙スラッジ等有効利用設備モデル事業
1997～2000

バブコック日立	（株） 工業商業省 ファジャール		（株）

紙・パルプ製造過程で排出されるスラッジお
よび固形廃棄物を流動床式焼却炉で焼却し、
燃焼ガスから熱回収により水蒸気を発生さ
せ、工場内で活用することで省エネルギー化
を実現。

เพ่ือสาธิตการอนุรักษ์พลังงานด้วยการเผา

กากตะกอนเยื่อกระดาษและขยะมูลฝอย

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษ/เยื่อ

กระดาษในเตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด 

และความร้อนเหลือทิ้งจากการเผาไหม้ใน

เตาเผาจะถูกกักเก็บไว้ส�าหรับผลิตไอน�้าที่

น�าไปใช้ต่อในโรงงาน

โครงการต้นแบบเพ่ือการใช้ประโยชน์

จากกากตะกอนเยื่อกระดาษ 

และขยะมูลฝอย

Babcock-Hitachi K. K. Ministry of Industry and 
Trade

PT. Fajar Surya Wisesa

遠隔離島小規模地熱の探査に関する研究協力
1997～2001

西日本技術開発	（株）	、	
三菱マテリアル資源開発	（株）

鉱山エネルギー省地質・鉱山資源
総局 フローレス島

インドネシアの地熱開発に役立てることを目
的に東部の遠隔離島地域に賦存する地熱資
源に適した効率的な探査システムの共同研究
を実施。

เพ่ือพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์พลังงาน

ความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย จึงมีการ

ท�าวิจัยร่วมกันในเร่ืองระบบการส�ารวจที่มี

ประสิทธิภาพที่ เหมาะสมกับทรัพยากร

ความร้อนใต้พิภพของเกาะที่อยู ่ห่างไกล

ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย

โครงการความร่วมมือเพ่ือการส�ารวจ

หาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ขนาดเล็ก

West Japan Engineering 
Consultants, Inc., 

Mitsubishi Materials 
Natural Resources 
Development Corp.

Directorate General of 
Geology and Mineral 

Resources, Ministry of 
Mines and Energy

Flores Island

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

ボイラー・タービン効率向上モデル事業
1997～2002

中部電力	（株）	、
（財）	国際環境技術移転研究センター エネルギー鉱物資源省 ジャワ・バリ発電会社

インドネシアの火力発電所において、発電
所の既存設備改善等を行い、熱効率向上シ
ステム技術を実証することにより、省エネ
ルギー化および発電コストの削減を実現。

สาธิตการอนุ รักษ ์พลั งงานและการลด

ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าด้วยการปรับปรุง

พัฒนาระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้า

ในอินโดนี เ ซียและพิสูจน ์ประสิทธิผลของ

เทคโนโลยี

โครงการต้นแบบเพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพของหม้อไอน�้าและกังหัน

Chubu Electric Power 
Co., Inc., 

International Center 
for Environmental 

Technology Transfer

Ministry of Energy and 
Mineral Resources

PT. PLN Pembangkitan 
Tenaga Listrik Jawa Bali Ⅱ

石炭液化技術に関する研究協力
1997～2002

(株）	神戸製鋼所 技術評価応用庁 スマトラ島

石油の中東依存率の拡大を抑制し、エネル
ギー供給安定に資するため、最適な褐炭液化
プロセスの実用化プロセスの事業可能性調査
を実施。

เพื่ อลดการ พ่ึ งพาน�้ ามั นจากตะ วันออก 

กลางและมีส ่วนร่วมในการจัดหาแหล่ง

พลังงานที่มีความมั่นคง จึงมีการศึกษาความ 

เป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่สามารถน�ามา

ใช้ได้จริงเพ่ือกระบวนการที่ดีที่สุดในการ

แปลงถ่านหินให้เป็นเช้ือเพลิงเหลว

โครงการความรว่มมอืเกีย่วกับ

เทคโนโลยกีารแปลงถา่นหินใหอ้ยู ่ในรูป

ของเช้ือเพลิงเหลว

Kobe Steel, Ltd. Agency for the 
Assessment and 

Application of 
Technology (BPPT)

Sumatra

製油所フレアガス・水素回収設備モデル事業
2002～2005

コスモエンジニアリング	（株）
エネルギー鉱物資源省	
石油・ガス総局 インドネシア石油公社

製油所で大気中に燃焼廃棄されているフレア
ガスを圧縮・液化して液化石油ガス	（LPG）	
として回収するとともに、液化しない分離ガ
スは自家燃料として再利用し、	また、重質油
の水素化分解に使用した未反応水素の回収・
再利用することで、水素製造に係る原燃料を
削減する技術の実証を実施。

เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีการลดการใช ้เ ช้ือ

เพลิงวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจนในโรง

กลั่นน�้ามันด ้วยการน�าก ๊าซที่ระบายออก

กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงโดยปกติแล้วจะถูกเผาไหม ้

และปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศ ซ่ึงก๊าซที่ระบาย 

ออกมาจะถูกอัดแน่นและท�าให้เป็นของเหลว

LPG ในขณะเดียวกัน ก๊าซที่แยกออกมา

ที่ไม่ใช่ของเหลวจะถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ 

เป็นเช้ือเพลิง นอกจากนี้ ยังน�าไฮโดรเจน

ที่ไม่เกิดปฏิกริยา (hydrocracker) กลับ

มาใช้ใหม่

โครงการตน้แบบการน�าก า๊ซระบายทิ้ง

และน�าก า๊ซไฮโดรเจนจากโรงกลั่นน�้ามัน

กลับมาใช ้

Cosmo Engineering Co., 
Ltd.

Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Balikpapan Refinery of 
Pertamina

⾼性能工業炉モデル事業
2003～2006

新日本製鐵	（株） 商工省 グヌン・ガルーダ社鉄鋼工場

製鉄所の加熱炉にリジェネバーナ等を
設置し、加熱炉の排ガスから熱回収し、
バーナ用の燃焼空気を予熱することによ
り、燃料ガス消費量を低減し、化石燃料
の消費削減を実現。

เพ่อลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลด้วยการ 

ติดตั้งระบบหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟและ

อุปกรณ์อ่นๆ เข้ากับเตาเผาเหล็กที่โรงงาน

เหล็กความร้อนจากก๊าซที่ระบายออกมา

จากเตาถูกน�ากลับมาใช้เพ่ืออุ่นอากาศที่จะ

ใช้ในการเผาไหม้ให้ร้อนไว้ก่อน

โครงการต้นแบบของเตาหลอม

อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง

Nippon Steel Corp. Ministry of Industry and 
Trade

PT. Gunung Garuda

太陽光発電を可能な限り活用する電力供給
システム実証研究	（PV+CB）

2006～2009
関西電力	（株）	、（株）	ニュージェック エネルギー鉱物資源省 レン・インダストリ社

太陽光発電を用いて、マイクログリッド内の全
電源に対する太陽光発電の設備容量比率を⾼
くした実証システムを構築し、システムの系統
連系時および自立運転時の電圧・周波数の安
定化技術に関する実証を実施。

ติดตั้งระบบไมโครกริดที่มีสัดส่วนของไฟฟ้าที่

ผลิตจาก PV ในระดับสูง จึงแสดงให้เห็นถึง

เทคโนโลยีที่ท�าให้ความถ่ีและแรงดันไฟฟ้ามี

ความเสถียรส�าหรับการผลิตไฟฟ้าโฟโต

วอลเทอิกแบบ On Grid และ Off Grid

โครงการสาธิตระบบ PV 

ที่เช่ือมต่อกับกริดข้ันสูง 

ที่มีความเสถียร

Kansai Electric Power 
Co., Inc., 

NEWJEC Inc.

Ministry of Energy and 
Mineral Resources

PT. LEN Industri

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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概要
ภาพรวม

省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業
2007～2008

（株）	KRI
工業省

金属・機械・繊維産業総局 ダリアテックス社

インドネシアの繊維染色加工工場に、省エネ
ルギー、節水型の染色機、乾燥機および皺取
加工機を導入し、技術の有効性の実証、普及
活動を実施。

ติดตั้งเคร่ืองย้อม, ดรายเออร์และเคร่ือง

รีดผ้าที่ประหยัดน�้าและพลังงานมาใช้ในโรงงาน 

ฟอกย้อมส่ิงทอที่ประเทศอินโดนีเซีย และ

ยังได้สาธิตประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพื่อ

เป็นการส่งเสริมและน�าเทคโนโลยีดังกล่าว

มาใช้งาน

โครงการต้นแบบเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงานและน�้าในข้ันตอนการฟอก

ย้อมของส่ิงทอ

KRI, Inc. Directorate General 
of Metal, Machinery, 

Textile and Multifarious 
Industries, Ministry of 

Industry

PT. Daliatex Kusuma

セメント排熱回収発電設備モデル事業
2008～2012

JFEエンジニアリング	（株）
工業省

農業・化学産業総局 セメンパダン社

セメント製造設備に排熱回収発電設備を追加設
置し、回収した排熱で蒸気を発生させて発電し、
工場内で利用することで、発電用燃料削減と温
室効果ガスの排出低減の実証を実施。

เพ่ือทดสอบยืนยันการอนุรักษ์พลังงานและ 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ด ้ ว ย ก า รตั้ ง โ ร ง ง านผลิ ต ไฟฟ ้ า จ า ก

พลังงานความร ้อนเหลือทิ้งในโรงงาน

ผลิตปูนซีเมนต์ ซ่ึงจะผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย 

การใช้ไอน�้าที่ได ้จากความร้อนเหลือทิ้ง

กลั บมา ใช ้ และน� า ไฟฟ ้ านั้ นม า ใช ้ ใ น

โรงงาน

โครงการต้นแบบส�าหรับเทคโนโลยี

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน

เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

JFE Engineering 
Corporation

Directorate General 
of Agricultural and 
Chemical Industry, 
Ministry of Industry

PT. Semen Padang

製糖工場におけるモラセスエタノール製造
技術実証事業

2010～2013

月島機械	（株）	、	
サッポロエンジニアリング	（株） 工業省 PTPN-X社

製糖工場に日本の発酵技術を応用したバイオ
エタノール製造プラントを設置し、製糖工場
の副産物であるモラセスを原料とするバイオ
エタノール製造技術の実証を実施。

เพ่ือสาธิตโรงงานผลิตไบโอเอธานอลด้วย 

การใช้เทคโนโลยีบ่มหมักของญี่ปุ ่น ณ โรงงาน

ผลิตน�้าตาลด้วยการใช้กากน�้าตาลซ่ึงเป็น

ผลิตผลพลอยได้จากโรงงานน�้าตาล

โครงการต้นแบบเพ่ือการผลิต 

เอทานอลจากกากน�้าตาลในโรงงาน

ผลิตน�้าตาล

Tsukishima Kikai Co., Ltd.,
Sapporo Engineering 

Ltd.

Ministry of Industry PT. Perkebunan 
Nusantara X

インドネシア共和国・ジャワ島の工業団地に
おけるスマートコミュニティ実証事業

โครงการสาธิตระบบอัจฉริยะในนิคม

อุตสาหกรรม

2012～2018

住友商事	（株）	、住商機電貿易	（株）	、
富士電機	（株）	、三菱電	機	（株）	、
NTTコミュニケーションズ	（株）

エネルギー鉱物資源省	
新・再生可能エネルギー・	
省エネルギー総局 スルヤチプタ工業団地

ジャカルタ東方に位置するスルヤチプタ工業
団地において、電力品質の安定化技術やエネ
ルギー管理等の実証を実施。

เพื่อสาธิตเทคโนโลยีในการปรับเสถียรเพ่ือ 

การจ่ายพลังงานไฟฟ้าและระบบการจัดการ 

พลังงานที่มีคุณภาพสูง ณ เขตอุตสาหกรรม

Suryacipta ซ่ึงอยู่ทางภาคตะวันออกของ

จาการ์ต้า

Sumitomo Corporation, 
Sumisho Machinery Trade 

Corporation, 
Mitsubishi Electric Corporation, 

Fuji Electric Co., Ltd., 
NTT Communications 

Corporation

Directorate General of 
New and Renewable 
Energy and Energy 

Conservation, 
Ministry of Energy and 

Mineral Resources

Suryacipta City of 
Industry

廃油の環境調和型再利用システム
2013～2016

(株)	東亜オイル興業所 技術評価応用庁 バリクパパン

これまで再生困難であった廃エンジンオイル等
の廃油のリサイクル技術を開発し、廃油から燃
料油および付加価値の⾼い化成品の生産を可
能とするシステムを構築し、実証試験を実施。

เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีรีไซเคิลน�้ามันเหลือทิ้ง 

เช่น น�้ามันเคร่ืองที่ใช้แล้วซ่ึงรีไซเคิลได้ยาก 

และสร้างระบบที่สามารถรีไซเคิลน�้ามันเหลือ

ทิ้งให้เป็นน�้ามันเช้ือเพลิงหรือเคมีภัณฑ์ที่เพ่ิม

มูลค่าสูง เพ่ือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 

ของเทคโนโลยีดังกล่าว

โครงการสาธิตและพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบการรีไซเคิลน�้ามัน

Toa Oil Kogyosho Co., 
Ltd.

Agency for the 
Assessment and 

Application of 
Technology (BPPT)

Balikpapan

石油精製プラントの運転制御最適化
技術による省エネ・CO2	排出量削減

実証事業
2016～2018

横河電機	（株）
エネルギー鉱物資源省	

石油ガス総局 バリクパパン

石油精製プラントにおいて、日本で培った運
転制御システムを導入し、石油精製プロセス
の運転を最適化することで、省エネルギー化
を実現。

เพ่ือสาธิตและพิสูจน์ให้เห็นถึงการอนุรักษ์

พลังงานที่โรงกลั่นน�้ามัน ด้วยการน�าระบบ

ควบคุมการท�างานที่พัฒนาข้ึนในญี่ปุ ่นมา

ใช้เพ่ือการด�าเนินงานที่ดีที่สุด

โครงการเพ่อทดสอบการลดก๊าซ 

CO2 และการประหยัดพลังงานด้วย

การท�างานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ในโรงกลั่นน�้ามัน

Yokogawa Electric 
Corporation

Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Balikpapan

動力プラント	（ボイラー、タービン設備）	への	
運用最適化技術の適用実証事業

2016～2018
アズビル	（株）

エネルギー鉱物資源省	
石油ガス総局 チラチャップ

製油所の動力プラント	（ボイラー、タービン
設備）	に対して、⾼額な設備投資を必要とし
ないソフトウェアによる運用最適化技術を導
入し、動力プラント全体効率を改善し省エネ
ルギー化を実現。

เพื่อสาธิตเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท�างานโดยใช้ซอฟต์แวร์โดยใช้ต้นทุนไม่สูง

ที่โรงกลั่นน�้ามันในส่วนของแหล่งพลังงาน 

หม้อไอน�้าและกังหันซ่ึงท�าให้ประสิทธิภาพ 

โดยรวมดีข้ึน

โครงการสาธิตเพ่ือพิสูจน์และทดสอบ 

JCM ส�าหรับเทคโนโลยีปรับปรุงการ

ท�างานของระบบให้เหมาะสม 

"Renkei"

Azbil Corporation Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Cilacap

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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2 			インドネシア			อินโดนีเซีย     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

インドネシア共和国における携帯電話基	
地局へのトライブリッド技術導入による	

低炭素化プロジェクト
2017～2018

Ｋ	Ｄ	Ｄ	Ｉ		（株）
工業省

金属・機械・輸送機器・電子産業総局 XL	Axiata所有基地局

時間帯や天候に応じて、商用電力、太陽光パ
ネルによる発電および深夜電力により蓄電池
に充電された電力を効率的に活用する携帯電
話基地局を導入し、温室効果ガスの排出削減
を目指した実証を実施。

เพ่ือสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ สถานีฐานรับส่งสัญญาณสื่อสารของโทรศัพท์

เคลื่อนที่ด้วยการเลือกใช้ไฟจากกริด PU หรือ

แบตเตอร่ีตามแต่เวลาหรือสภาพอากาศ

ขณะนั้นๆ

โครงการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ใน

สถานีฐานรับสง่สญัญาณสือ่สารของ

โทรศัพทเ์คลือ่นทีด่ว้ยการน�าระบบ 

TRIBRID มาใช ้

KDDI Corporation Directorate General 
of Metal, Machinery, 

Transportation 
Equipment & Electronic 

Industries, Minisry of 
Industry

BTSes of XL Axiata

圧縮天然ガス	（CNG）	自動車普及に向けた
インフラ構築を含む持続可能な環境整備・

実証事業
2017～2020

トヨタ自動車	（株）	
日野自動車	（株）	
豊田通商	（株）	、	

東邦ガスエンジニアリング	（株）	、	
	（一財）	日本自動車研究所

エネルギー鉱物資源省	
石油ガス総局 ジャカルタ、カラワン

CNG車の導入、運用を通じて、国際基準に
沿った品質のCNG車用燃料を供給できるイ
ンフラ・システム導入の働きかけを行い、併
せて省エネルギー、温室効果ガス削減を目指
す実証を実施。

สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของก๊าซ CNG
เพ่ือให้ได้ CNG ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

สากล เพ่ือส่งเสริมการใช้รถ CNG อันจะ

น�าไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โครงการสาธิตระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของก๊าซ CNG ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของ 

การใช้รถ CNG

Toyota Motor Corp., 
Hino Motors, Ltd., 

Toyota Tsusho Corp., 
Toho Gas Engineering 

Co., Ltd., 
Japan Automobile 
Research Institute

Directorate General of 
Oil and Gas, Ministry 
of Energy and Mineral 

Resources

Jakarta, Karawang

分散型エネルギー資源としての可搬型	
蓄電池シェアリング実証研究

2018～2020

本田技研工業	（株）	、	
パナソニック	（株）	、	

パシフィックコンサルタンツ	（株）	、
PT.	HPP	Energy	Indonesia

工業省	
金属・機械・輸送機器・電子産業総局

Directorate General 
of Metal, Machinery, 

Transportation 
Equipment & Electronic 

Industries, Minisry of 
Industry

バンドン、デンパサール、	
タングシ	ジャヤ村

バッテリーを電動バイクから切り離してシェア
することによりバッテリー交換時間を大幅に
短縮し、バッテリー稼働状況の集中管理まで
含めたシステム全体の有効性検証。

เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนแบตเตอร่ีด้วย

การใช้ระบบที่ผู ้ ใช ้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สามารถแบ่งปันแบตเตอร่ีที่ถอดออกได้ 

และทดสอบประสิทธิภาพทั้งระบบและรวม

ถึงระบบควบคุมส่วนกลางที่สามารถติดตาม

สถานะการท�างานของแบตเตอร่ี

โครงการสาธิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานด้วยการใช้ยาน

พาหนะไฟฟ้าและการแบ่งปัน

แบตเตอร่ีแบบเคลื่อนที่

Honda Motor Co., Ltd., 
Panasonic Corporation, 
Pacific Consultants Co., 

LTD., 
PT.HPP Energy Indonesia

Bandung, Denpasar, 
Tangsi jaya Village

3 			ラオス		ลาว     
事業名

ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

太陽光発電システム等電力有効利用技術
実証研究	（PV+揚水）

2002～2005
東京電力	（株） 工業手工芸省 ウドムサイ県

豊富な日射量および水資源を有しているラオス
において、太陽光発電と揚水式発電を組み合わ
せたシステムを構築し、小規模電力系統におけ
る電力の安定供給についての実証を実施。

เพ่ือสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าพลังน�้าสูบกลับ 

ด้วย PV	กับการผลิตไฟฟ้าโฟโตวอลเทอิก 

ในประเทศลาว ซ่ึงอุดมไปด้วยทรัพยากรน�้า

และแสงอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงแหล่งพลังงาน

ที่มั่นคง ด้วยการใช้กริดพลังงานขนาดเล็ก

โครงการวิจัยสาธิตการผลิตไฟฟ้า

พลังน�้าสูบกลับด้วย PV
Tokyo Electric Power 

Company Co., Ltd.
Ministry of Industry and 

Handicrafts
Oudomxay Province

太陽光発電システム等出力安定化制御
技術実証開発	（ＰＶ＋小水力+キャパシタ）

โครงการวิจัยสาธิตเพ่ือรักษา

เสถียรภาพการจ่ายไฟของระบบผลิต

ไฟฟ้า PV แบบไฮบริด 

(PV + MH + ตัว Capacitors)

2007～2010
沖縄電力	（株） エネルギー鉱物省 ポンサリー県マイ郡

太陽光発電の出力変動を緩和し、電力品質
への影響を小さくするシステム制御技術等の
実証を実施。

เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีควบคุมระบบพลังงาน

ที่ส ่งผลกระทบต่อคุณภาพของพลังงาน 

ให้น้อยที่สุด ด้วยการลดความผันผวนของ

ไฟฟ้าที่ผลิตจาก PV

Okinawa Electric Power 
Co., Inc.

Ministry of Energy and 
Mines

Phongsaly Province

ラオス省エネデータセンター
プロジェクト	（ＬＥＥＤ）

2015～2018

豊田通商	（株）	、	
（株）	インターネットイニシアティブ、
三菱ＵＦＪ	モルガン・スタンレー

証券	（株） 科学技術省 ビエンチャン

⾼品質・⾼効率なコンテナ型データセンター
を設置し、省エネルギー性に優れたコンテナ
型データセンターの実証を実施。

ติดตั้งศูนย ์ข ้อมูลประเภทคอนเทนเนอร ์

คุณภาพสูงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

ในการประหยัดพลังงานของศูนย์ข้อมูลนี้

ศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการใช้

พลังงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

Toyota Tsusho Corporation, 
Internet Initiative Japan Inc., 

Mitsubishi UFJ Morgan 
Stanley Securities Co., Ltd.

Ministry of Science and 
Technology

Vientiane

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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4 			マレーシア  มาเลเซีย     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

熱帯条件利用加速実証研究
1992～1997

富士電機	（株）
エネルギー・コミュニケーション・

マルチメディア省 サダ州マンダハン村

マレーシアの熱帯の自然条件を利用して、太
陽光発電システムの運転を行い、自然通風、
散水等による冷却効果について実証研究を実
施。
เพ่ือแสดงการท�างานของระบบผลิตไฟฟ้า

PV ภายใต้สภาพภูมิอากาศเขตร้อนและ

ยังท�าการวิจัยผลของการท�าให้เย็นด้วย

การระบายอากาศตามธรรมชาติกับวิธีพ่น

ละอองน�้าในประเทศมาเลเซีย การวิจัยเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการท�าความเย็นของการ 

ระบายอากาศตามธรรมชาติและการฉีดพ่นน�้า

การวิจัยสาธิตแบบเร่งรัดภายใต้

สภาวะอากาศในเขตร้อน

Fuji Electric Co., Ltd. Ministry of Energy, 
Communications and 

Multimedia

Sabah Marak Parak

生物多様性保全と持続的利用等に	
関する研究協力

1993～2000
（財）	バイオインダストリー協会 農業技術研究開発機構 農業技術研究開発機構

熱帯地域に生息する生物資源を相手国自らが	
収集・保全し、その資源が持続的に利用可能	
となる技術について、	研究開発の支援を実施。

เพื่อให ก้ารสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยเีพื่อการใชท้รัพยากรทางชีวภาพ

ในเขตร อ้นอย ่างยั่งยืนเชิงอนุรักษ ซ์ึ่งจะ

ท�าการรวบรวมและอนุรักษ ์โดยประเทศคู ่

สัญญา

โครงการความร่วมมือเก่ียวกับการใช้

ทรัพยากรทางชีวภาพในเขตร้อน

อย่างยั่งยืนเชิงอนุรักษ์

Japan Bioindustry 
Association

Malaysian Agricultural 
Research and 

Development Institute 
(MARDI)

Malaysian Agricultural 
Research and 

Development Institute 
(MARDI)

簡易操作型電子設計・生産支援	
システムの開発に関する研究協力

1994～2000
（財）	国際情報化協力センター SIRIM公社 SIRIM公社

機械工業を中心とする裾野産業の⾼度情報
化を支援するため、各国の実情に応じた電子
設計・生産支援システムの開発について、研
究開発の支援を実施。

เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบข้อมูลบูรณา 

การข้ันสูงครบวงจรส�าหรับเคร่ืองจักรใน

อุตสาหกรรมสนับสนุน จึงมีการช่วยเหลือ

ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ออกแบบด ้วยคอมพิวเตอร ์และระบบ

สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือตอบ

สนองความต ้องการเฉพาะของแต ่ละ

ประเทศ

โครงการความร่วมมือเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการผลิตที่มีการรองรับด้วย

ระบบสารสนเทศบูรณาการข้ันสูง

Center of the  
International 

Cooperation for 
Computerization

Standards and Industrial 
Research Institute of 

Malaysia (SIRIM)

Standards and Industrial 
Research Institute of 

Malaysia (SIRIM)

製紙スラッジ燃焼廃熱有効利用モデル
事業

2000～2002

日本鋼管	（株）
エネルギー・コミュニケーション・

マルチメディア省 ゲンティン・サンイェン社

エネルギー多消費産業である製紙業におい
て、そこから排出される製紙スラッジを熱的
に有効利用し、化石燃料の消費の削減を図る
ことを目的に、製紙スラッジ燃焼廃熱有効利
用設備を導入。

ตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้เช้ือเพลิงจากฟอสซิล

ในภาคอุตสาหกรรมผลิตกระดาษที่ต้องใช้

พลังงานเป็นจ�านวนมาก จึงติดตั้งอุปกรณ์ที่น�า

ความร้อนเหลือทิ้งจากการเผาไหม้ตะกอน

เยื่อกระดาษมาใช้ประโยชน์

โครงการต้นแบบเพ่ือการบ�าบัด 

ของเสียจากตะกอนเยื่อกระดาษและ

การน�าความร้อนเหลือทิ้งจากการ 

เผาไหม้ตะกอนเยื่อกระดาษมาใช้

NKK Corporation Ministry of Energy, 
Communications and 

Multimedia

Genting Sanyen 
Industrial Paper SDN 

BHD

太陽光発電を可能な限り活用する電力供給
システム実証研究	(PV+BESS）

2007～2009
東京電力	（株） エネルギー委員会 パワー・ケーブル・マレーシア

太陽光発電を最大限に活用しながら電力貯
蔵装置を組み合わせることで、⾼品質な電力
を必要とする産業分野においても適用できる
実用化技術の検証を実施。

เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีที่สามารถน�ามาใช้ได้จริง

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แหล่งพลังงาน

ที่มีคุณภาพสูงด้วยการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์

กักเก็บพลังงาน เพ่ือท�างานเสริมจากระบบไฟฟ้า

จาก PV

โครงการสาธิตความร่วมมือประเทศ

ส�าหรับระบบ PV ที่เช่ือมต่อกับกริด

ข้ันสูงที่มีความเสถียร (PV+BESS）

Tokyo Electric Power 
Company Co., Inc.

Suruhanjaya Tenaga Power Cables Malaysia

セメント工場におけるバイオマス
及び廃棄物の有効利用モデル事業

2008～2013

太平洋エンジニアリング	（株）
マレーシアパーム油庁、	
マレーシアゴム産業庁

セメントインダストリーズ・
ネグリセンビラン・	
バハウ工場

エネルギー多消費産業であるセメント製
造における石炭消費を、バイオマス資源
に代替することを目指して、再利用が困
難なパーム椰子空果房を利用した石油代
替エネルギー技術の有効性を実証。

เพ่ือทดแทน การใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ซ่ึงเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้อง

ใช ้พลั งงานมหาศาลจึ ง ได ้มีการสา ธิต

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงานทาง

เลือกแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลด้วยการน�า

ทะลายปาล์มซ่ึงรีไซเคิลยากมาใช้ให ้เกิด

ประโยชน์

โครงการต้นแบบส�าหรับการใช้ไบโอ

แมสและของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์

Taiheiyo Engineering 
Corp.

Malaysian Palm Oil 
Board, 

Malaysian Rubber Board

Cement Industries of 
Malaysia Berhad, Bahau 

Plant

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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4 			マレーシア  มาเลเซีย     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

10分間充電運行による大型EV	
バス実証事業

2014～2020

東芝インフラシステムズ	（株）、	
（株）	ピューズ、	
（株）ハセテック、	

（株）オリエンタルコンサル	
タンツグローバル プトラジャヤ市 プトラジャヤ市

長寿命で超急速充電が可能な二次電
池を搭載した大型EVバスを用いて、
プトラジャヤ市の都市交通システム
の効率向上によるスマート化を図り、
都市交通パッケージ事業の広域展開
を目指す。

ในโครงการสาธิตนี้ ได้มีการสาธิตเพ่ือยก

ระดับระบบการขนส ่งในเมืองให ้ เป ็น

ระบบที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด

ด้วยการใช้งานรถเมล์ EV ขนาดใหญ่ที่มี

แบตเตอร่ีที่สามารถชาร์จประจุเติมไฟได้ 

อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าหมาย 

ยกระดับการขนส่งของเมืองให้อัจฉริยะ

โครงการสาธติการใชร้ถบสั EV
พรอ้มระบบชารจ์ประจใุหเ้ตมิไฟได ้

อยา่งรวดเร็ว

Toshiba Infrastructure 
Systems & Solutions 

Corporation, 
PUES Corporation, 

HASETEC Corporation, 
Oriental Consultants 

Global Co., Ltd.

Putrajaya Putrajaya

マレーシアにおける金属廃液・	
汚泥から有用金属を回収し、	
汚泥を削減する研究開発・	

実証事業

โครงการพัฒนาและวิจยัรว่มกันใน

การน�าโลหะจากน�้าเสีย/ตะกอนของเสยี

เพ่ือลดกากของเสียในประเทศมาเลเซีย

2015～2016
（株）	アクアテック
Aquatech Co., Ltd.

パパン大学
University of Malaysia, 

Pahang

アコット社
Accot Technologies Sdn. 

Bhd.

めっき工場等から排出される金属を含
有する廃液・汚泥から有用金属を⾼効
率に回収し、最終的な廃棄汚泥量を削	
減するシステムの実証を実施。

เพ่ือสาธิตระบบการลดกากตะกอนด้วย

การแยกโลหะจากน�้าเสียปนเป้ �อนโลหะ

และกากตะกอนที่ปล ่อยทิ้งจากโรงงาน

ชุบโลหะที่ยังใช้ได้

5 			ミャンマー	 เมียนมาร์     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

太陽光発電系統連系システム	
実証研究

1999～2004

（株）	ニュージック、	
（株）日立エンジニアリング	

サービス 電力省電力局
エーヤワディー管区	
チャウンター村

ディーゼル発電機を系統と想定し、こ
の小規模電力系統に太陽光発電シス
テム等を連系した場合でも安定的に給
電可能なシステムの検証を実施。

ใช้เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าดีเซลเป็นเสมือน

ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ถึงแม้เช่ือมต่อกับ 

ระบบ PV ก็สามารถจ่ายไฟได้อย่างเสถียร

โครงการวิจยัสาธติระบบ PV ทีเ่ชือ่ม

ตอ่กับกรดิ

NEWJEC Inc., 
Hitachi Engineering 

Services, Ltd.

Department of Electric 
Power, Ministry of 

Electric Power

Ayeyarwady Division 
Chaungthar

肥料工場省エネルギー化モデル事業
2000～2002

千代田化工建設	（株） エネルギー省石油化学事務局
エネルギー省石油化学事務局	

第3肥料工場

肥料工場において、廃熱ボイラーを
始めとした各種省エネルギー技術を
組み合わせ適用し、エネルギー消費
を削減する技術の有効性を実証。

เพ่ือสาธิตประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

อนุ รักษ์พลังงานด้วยการน�าเทคโนโลย ี

ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ มาผสมผสาน

เช่น หม้อต้มไอน�้าจากความร้อนเหลือทิ้ง 

ฯลฯ มาใช้ในโรงงานปุ๋ย

โครงการต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์

พลังงานในโรงงานปุ๋ย

Chiyoda Corp. Myanmar Petrochemical 
Enterprise, Ministry of 

Energy

N0. 3 Kyaw Zwa fertilizer 
factory of Myanmar 

Petrochemical Entrprise

⾼効率ガスタービン技術	
モデル事業

2002～2004
	（株）日立製作所 電力省 ミャンマー電力公社

非効率な設備利用による慢性的な電
力不足の対策、および環境への配慮
としてエネルギー消費効率化を目指
しているミャンマーにおいて、⾼効率
ガスタービン技術の有効性を実証。

เ พ่ือสาธิตประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

กังหันก๊าซที่มีประสิทธิผลสูงในประเทศ

พม ่ า ซ่ึ งมี เป ้ าหมาย เ พ่ือป รับป รุ งการ ใช ้ 

พลังงานและเพ่ือเป็นมาตรการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนพลังงานที่มีมายาวนานซ่ึง

เกิดจากการใช้เคร่องมือหรือเคร่องจักรที่

ไ ม่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ เพ่ อค�า นึ ง ถึ ง 

ส่ิงแวดล้อม

โครงการตน้แบบเทคโนโลยกัีงหันกา๊ซ

ประสิทธิภาพสูง

Hitachi Ltd. Ministry of Electric 
Power

Myanmar Electric 
Power Enterprise

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称

25



6 			フィリピン		ฟิลิปปินส์     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

循環流動床ボイラ導入支援事業
1993～1995 ―

エネルギー省 バダンガス石炭火力発電所

①多様な石炭の燃焼が可能、②⾼い燃
焼効率、③硫黄酸化物、窒素酸化物の	
排出濃度の抑制が可能、④負荷追従性
が⾼い等の特長を有する循環流動床ボ	
イラーを石炭利用サイトに導入。

เพ่ือสาธิตการใช้หม้อไอน�้าแบบฟลูอิดไดซ์เบด

แบบหมุนเวียนซ่ึงมีข้อดีดังนี้ ① เผาไหม้ 

ถ่านหินได้หลากหลายชนิด ② มีประสิทธิภาพ

การเผาไหม้สูง ③ สามารถควบคุมความเข้มข้น

การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจน

ออกไซด์และ ④ สมรรถภาพตัวตามโหลดสูง

ปรับการท�างานตามปริมาณโหลดได้อย่างดี

โครงการสาธติเทคโนโลยีหมอ้ไอน�้าแบบ

ฟลอูดิไดซเ์บดแบบหมุนเวยีน

Department of Energy Batangas Coal-fired 
Thermal Power Plant

環境対応型水資源有効利用	
システムに関する研究協力

1997～2011
（財）	造水促進センター 工業技術開発研究所 マニラ市

安価に調達可能な現地資材や微生物
等を活用したパイロットプラントをモ
デル工場に設置し、運転試験を行って
水資源有効利用システムを開発。

เพ่ือพัฒนาระบบการน�าทรัพยากรน�้ามาใช้

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทดสอบการ 

ใช้งาน ณ โรงงานต้นแบบที่น�าทรัพยากร

ท้องถ่ินและจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์

โครงการความร่วมมือเกี่ยวกับ 

ระบบการน�าทรัพยากรน�้ามาใช ้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สิ่งแวดล้อม

Water Re-use Promotion 
Center

Industrial Technology 
Development Institute 

(ITDI)

Manila

ブリケット製造設備導入支援事業
1998～2001 ―

エネルギー省 フィリピナスシステムズ
脱硫効率が⾼く、煤麈の発生が少な
い等の特長を有する石炭ブリケット
製造設備を導入。

เพ่ือริเร่ิมโรงงานผลิตถ่านอัดที่มีประสิทธิภาพ

สูงในการก�าจัดก�ามะถันและเกิดเขม่าต�่า

โครงการสาธติโรงงานผลติ Briquette Department of Energy Filipinas Systems Inc.

フィリピンにおけるMobility	as	a	
System	実証事業

2016～2018
ソフトバンク	（株）

貿易産業省、	
イントラムロス監督庁 マニラ市

ガソリン車またはディーゼル車の排気ガ
スによる環境負荷問題の解決に向け、電
動三輪自動車とEVエコシステムを組み合
わせた新公共交通システムの導入・普及
に向けた実証を実施。

เ พ่ือเป ็นการบรรเทาผลกระทบต ่อ ส่ิง

แวดล ้ อมจากมลพิษทางอากาศ ซ่ึ งมี

สาเหตุจากไอเสียของยานพาหนะที่ ใช ้

น�้ามันดีเซลและเบนซินจึงได้มีการสาธิต

ระบบขนส่งสาธารณะอนาคตด้วยการใช้

สามล้อไฟฟ้าในระบบ EV ecosystem 

เพ่ือท�าการทดสอบความเป็นไปได้ในการ

ริเร่ิมและส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ

ในประเทศฟิลิปปินส์

โครงการสาธิต Mobility as 

a System

SoftBank Corp. Department of Trade 
and Industry, Intramuros 

Administration

Manila 

7 			シンガポール		สิงค์โปร์     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

簡易操作型電子設計・生産支援	
システムの開発に関する研究協力

1994～2000

（財）	国際情報化協力
センター 国家科学技術庁 ジンティック製造技術研究所

機械工業を中心とする裾野産業の⾼
度情報化を支援するため、各国の実
情に応じた電子設計・生産支援シス
テムの開発について、研究開発の支
援を実施。

เพื่อส่งเสริมระบบข้อมูลบูรณาการข้ันสูง 

ครบวงจรส�าหรับเคร่ืองจักรและอุตสาหกรรม

ที่สนับสนุน จึงมีการช่วยเหลืองานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

และระบบส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต

เพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะของ

แต่ละเขต

โครงการความร่วมมือเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการผลิตที่รองรับด้วย

ระบบสารสนเทศบูรณาการข้ันสูง

Center of the  
International 

Cooperation for 
Computerization

National Science and 
Technology Board 

(NSTB)

Gintic Institute of 
Manufacturing 

Technology

⾼効率な生物処理と分離膜技術
を用いた⾼濃度CODの工業排水

の処理技術実証研究
2010～2011

日東電工	(株) シンガポール公益事業庁 ジュロン

⾼濃度なCODおよび窒素を含む工業
排水を⾼品位な再生水へと浄化処理し、	
再び工業用水として再利用できる⾼度
再生処理システムの実証を実施。

เพ่ือสาธิตระบบทันสมัยในการรีไซเคิลน�้าเสีย

จากอุตสาหกรรมที่มีค่าไนโตรเจนและค่า 

COD อยู่ในระดับสูง ผ่านกระบวนการบ�าบัด

น�้าและน�ามาใช้ใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการวิจยัสาธติเกีย่วกับเทคโนโลยีบ�าบดั

น�้าเสยีจากอตุสาหกรรมที่มคีวามเขม้ขน้ของ 

COD สูง ดว้ยการใชก้ระบวนการทาง

ชีวภาพและเมมเบรนที่มีประสิทธิภาพสูง

 Nitto Denko Corporation Public Utilities Board Jurong

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称

26



7 			シンガポール		สิงค์โปร์     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

膜分離技術を用いたフッ素含有	
排水の再利用に関する処理技術	

実証研究
2010～2011

(株)	日立プラントテクノロジー シンガポール公益事業庁 タンピネス

フッ素を含有する工業廃水を対象と
して、日本の優れた膜分離技術や水
再利用技術を実証することで、フッ
素の安定した除去性能や省エネルギ
ー・省スペース効果を確認。

เพื่อสาธิตเทคโนโลยีเมมเบรนที่น�าสมัย

จากญี่ปุ ่นและเทคโนโลยีน�าน�้ากลับมาใช ้

ใหม่ ซ่ึงเป็นการคัดแยกฟลูออไรด์ออกจาก

น�้าเสียจากอุตสาหกรรม และตรวจสอบ

ความเสถียรของระบบและประสิทธิภาพ

ของการประหยัดพลังงานรวมถึงการ

ประหยัดพ้ืนที่

โครงการทดสอบการแยกฟลอูอไรด ์

จากน�้าเสยีอตุสาหกรรม 

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยเีมมเบรน

Hitachi Plant 
Technologies, Ltd.

Public Utilities Board Tampines

8 			タイ		ประเทศไทย     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

バッテリーチャージステーション用
太陽光発電システム実証研究

1992～1997

昭和シェル石油	（株）
科学技術環境省

エネルギー開発促進局 カンチャナブリ県、パンガー県

バッテリーチャージステーション用太
陽光発電システムを開発し、太陽光
発電システムの応用範囲を広げる実
証実験を実施。

เพ่ือสาธิตระบบผลิตไฟฟ้า PV ส�าหรับ

สถานีชาร์จแบตเตอร่ีการน�าระบบ PV ไปใช้

ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน

โครงการสาธิตวิจัยระบบไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์เพื่อการประจุแบตเตอรี่

Showa Shell Sekiyu K.K. Ministry of Science, 
Technology and Environment

Kanchanaburi Provice, 
Pang-nga Provice

生物多様性保全と持続的利用等に
関する研究協力

1993～2000	
（財）	バイオインダストリー協会 科学技術開発庁 科学技術開発庁

熱帯地域に生息する生物資源を相手
国自らが収集・保全し、その資源が
持続的に利用可能となる技術について、	
研究開発の支援を実施。

เพ่ือให้การสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนา

เทคโนโลยี เ พ่ือการใช ้ท รัพยากรทาง

ชีวภาพในเขตร้อนอย่างยั่งยืนเชิงอนุรักษ์

ซ่ึงจะท�าการรวบรวมและอนุ รักษ ์ โดย

ประเทศคู่ค้าเอง

โครงการวิจยัการอนุรักษแ์ละการใช ้

แหลง่ทรัพยากรชีวภาพเขตรอ้นอยา่ง

ยั่งยืน

Japan Bioindustry 
Association

National Science 
and Technology 

Development Agency

National Science 
and Technology 

Development Agency

簡易操作型電子設計・生産支援	
システムの開発に関する研究協力

1994～2000
（財）	国際情報化協力センター 国立電子コンピュータ研究所 トヨタモータータイランド社他

機械工業を中心とする裾野産業の⾼
度情報化を支援するため、各国の実
情に応じた電子設計・生産支援シス
テムの開発について、研究開発の支
援を実施。

เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบข้อมูลบูรณา

การข้ันสูงครบวงจรส�าหรับเคร่ืองจักรและ

อุตสาหกรรมที่สนับสนุน จึงมีการช่วยเหลือ

ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ออกแบบด ้วยคอมพิวเตอร ์และระบบ 

สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศ

โครงการวิจยัการสนับสนุนเทคโนโลยกีาร

ผลติโดยระบบขอ้มลูแบบกา้วหนา้และ

ผสมผสานผา่นความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ

Center of the  
International 

Cooperation for 
Computerization

National Electronics and 
Computer Technology 

Center (NECTEC)

Toyota Motors, Thailand 
and Others

簡易脱硫装置導入支援事業
1995～1997

(一財)	エンジニアリング協会 工業省工場局
タイ・ユニオン・ペーパー・

パブリック社

装置が簡易で設備コストが小さく、運
転に要するユーティリティーのコスト
が小さい等の特長を有する簡易脱硫
設備を石炭焚きボイラーに導入。

ติดตั้งระบบก�าจัดสารประกอบซัลเฟอร ์

ที่ใช้งานง่ายกับหม้อต้มไอน�้าพลังถ่านหิน 

ซ่ึงมีคุณสมบัติการท�างานที่ไม่ซับซ้อน และ

ใช้ต ้นทุนน้อยในการด�าเนินการและการ

จัดหาเคร่ืองมือ

โครงการสาธิตระบบก�าจดัก า๊ซซัลเฟอร ์

ไดออกไซดอ์ยา่งงา่ย

Engineering 
Advancement 

Association of Japan

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry (MOI)

Union Paper (Thailand) 
Public Company Limited 
(Samutprakarn, suburb 

of Bangkok)

鋼材加熱炉廃熱回収モデル事業
1997～2000

(株）	神戸製鋼所 科学技術環境省 サイアム製鉄	（株）

鋼材加熱炉のエネルギー利用効率の
向上を目的として、加熱炉排ガスか
ら顕熱を回収して、燃焼用空気を予
熱するとともに加熱炉内の燃焼を適
正に制御する技術の検証を実施。

เพ่ือสาธิตประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 

การน�าความร้อนกลับมาใช้ ความร้อนที่ถูก

ปล่อยออกมาจากเตาหลอมจะถูกน�าไปอุ่น

อากาศที่จะใช้ในการเผาไหม้ และสาธิต

เทคโนโลยีการควบคุมการเผาไหม้ของ

เตาหลอมให้เหมาะสม

โครงการตน้แบบการใชพ้ลังงานในเตา

อบเหลก็แทง่อยา่งมีประสิทธิภาพส�าหรับ

อตุสาหกรรมเหลก็

Kobe Steel, Ltd. Ministry of Science, 
Technology and 

Environment

Siam Iron and Steel Co., Ltd.

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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8 			タイ		ประเทศไทย     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

循環流動床ボイラ導入支援事業

1997～1999

(一財)	石炭エネルギーセンター 工業省工場局 インドラマケミカル

①多様な石炭の燃焼が可能、②⾼い燃
焼効率、③硫黄酸化物、窒素酸化物の
排出濃度の抑制が可能、④負荷追従性
が⾼い等の特長を有する循環流動床ボ
イラーを石炭利用サイトに導入。

การใช ้หม ้อไอน�้ าแบบฟลูอิดไดซ ์เบดแบบ 

หมุนเวียนซ่ึงมีข้อดีดังนี้ ① เผาไหม้ถ่านหิน

ได้หลากหลายชนิด ② มีประสิทธิภาพการเผาไหม้

สูง ③ สามารถควบคุมการปล่อยซัลเฟอร์

ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์และ 

④ สมรรถภาพตัวตามโหลดสูง ณ สถานที ่

ที่มีการใช้ถ่านหิน

โครงการตน้แบบการใชห้มอ้ไอน�้าเผา

ไหมเ้ชือ้เพลิงขณะลอยตัวและหมุนเวยีน

Japan Coal Energy 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Indorama Chemicals 
(Thailand) Ltd.

ブリケット製造設備導入支援事業
1997～1999

(一財)	石炭エネルギーセンター 工業省工場局 タイ発電公社メモ炭鉱
脱硫効率が⾼い、煤麈の発生が少な
い等の特長を有する石炭ブリケット
製造設備を導入。

โรงงานผลิต Briquette ที่มีประสิทธิภาพสูง

ในการก�าจัดก�ามะถันและเกิดเขม่าต�่า

โครงการตน้แบบการผลติถา่นหุงตม้จาก

ลกิไนต ์

Japan Coal Energy 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Electricity Generating 
Authority of Thailand, 

Mae Moh Mine

製紙工場残渣燃焼廃熱回収設備	
モデル事業

1997～1999
バブコック日立	（株） 科学技術環境省 タイ・クラフト社

紙パルプ製造工程で排出される固定
廃棄物等を流動床焼却炉にて焼却さ
せ、燃焼ガスからプラント内のプロセ
ス蒸気として利用される水蒸気を回
収する技術の実証を実施。

เพื่อสาธิตเทคโนโลยีกักเก็บไอน�้าที่ เกิด

ข้ึนจากการเผาไหม้ของเสียของเตาเผา 

แบบฟลูอิดไดซ์เบด ซ่ึงเกิดจากข้ันตอนการ

ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ และไอน�้า

จะถูกน�ามาใช้เป็นไอน�้าส�าหรับการผลิต

ในโรงงาน

โครงการตน้แบบการใชอุ้ปกรณแ์ลก

เปลีย่นความรอ้นทีเ่กดิจากการเผาไหม ้

ของเสียในอตุสาหกรรมกระดาษ

Babcock-Hitachi K. K. Ministry of Science, 
Technology and 

Environment

Thai Kraft Paper 
Industry Co., Ltd.

エンジニアリング・プラスチックの
成形条件簡易設定技術に関する	

研究協力

1997～1999

（財）	化学技術戦略推進機構 工業省工業振興局 BSID

SI	の育成・強化を図る一環として、プ
ラスチック成形加工業における製造時
の条件設定が容易にできるシステムを
射出成形等の試験を通じて開発。

เพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม

สนับสนุนในอุตสาหกรรมการข้ึนรูปพลาสติก

จึงได้มีการพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการฉีด

ข้ึนรูป ด้วยการตั้งค่าสภาวะการผลิตแบบง่ายๆ

โครงการวิจยัพัฒนาเทคโนโลยกีาร

ควบคุมกระบวนการแบบหลอ่พลาสตกิ

อยา่งงา่ยในพลาสตกิวิศวกรรม

Japan High Polymer 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Bureau of Supporting 
Industries Development

地球温暖化防止廃水処理技術の	
実用化に関する研究協力

1997～1999
（財）	造水促進センター 工業省工場局、科学技術研究所 チョーヘン米粉工場

食品工場から廃水に含まれる有機物
を効果的に分解・除去するとともに、
温室効果ガスであるメタンガスの回収
を行い、地球温暖化防止を図る排水
処理技術について、実規模プラントに
よる研究を通じて実用化を促進。

สารประกอบอินทรีย์ในน�้าเสียที่ถูกปล่อย

ออกจากโรงงานผลิตอาหารจะถูกย ่อย

สลายและถูกก�าจัดอย่างมีประสิทธิภาพใน

ขณะที่มีเทนซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกก็ถูก

กักเก็บไว้

โครงการวิจยัระบบบ�าบดัน�้าเสยี

อตุสาหกรรมเพือ่ปอ้งกันภาวะเรอืน

กระจก

Water Reuse Promotion 
Center

Department of Industrial 
Works, Ministry of 
Industry, Thailand 

Institute of Scientific and 
Technological Research

Cho Heng Rice 
Vermicelli Fry

工業団地産業廃棄物有効利用	
モデル事業

1997～1999
日本鋼管	（株）

工業省、工業団地公社	 バンプー工業団地	

工業団地で発生する産業廃棄物を燃
焼し、燃焼ガス顕熱から水蒸気を回
収して、工業団地のプロセス蒸気とし
て活用する技術の実証を実施。

เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีการใช้ไอน�้าที่เกิดข้ึน

จากก๊าซเผาไหม้จากขยะอุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรมโดยน�ามาใช้เป็นไอน�้า 

ส�าหรับกระบวนการผลิตตามนิคมอุตสาหกรรม

โครงการตน้แบบการใชป้ระโยชนจ์าก

ขยะอตุสาหกรรม

NKK Corporation Ministry of Industry, 
Industrial Estate 

Authority of Thailand

Bangpoo Industrial Estate

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

太陽光発電系統連系システム	
実証研究

1997～1999

昭和シェル石油	（株）
科学技術環境省

エネルギー開発促進局 トラン県リボン島

太陽光発電システムを小規模電力系	
統へ連系させ、太陽光発電の出力変	
動や太陽光発電設備のパワーコンディ	
ショナが電力品質に与える影響に関
する実証研究を実施。

เพ่ือท�าการวิจัยเชิงสาธิตเก่ียวกับผลกระทบ

จากความผันผวนของผลผลิตและการ

ปรับสภาพก�าลังไฟฟ ้าของระบบผลิต

ไฟฟ้าจาก PV ที่มีต่อคุณภาพของไฟฟ้า

จากระบบกริดพลังงานขนาดเล็กที่เช่ือม

ต่อกับ PV

โครงการผลติไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทติย ์

เช่ือมกับระบบจ�าหนา่ยไฟฟา้

Showa Shell Sekiyu K.K. Ministry of Science, 
Technology and 

Environment

Libong Island, Trang 
Province

環境対応型工業用水循環利用	
向上技術に関する研究協力

โครงการความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการปรับปรุงน�้าเสียจาก

อุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ที่ค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม

1997～1999
（財）	造水促進センター

工業省工場局、科学技術研究所
Department of Industrial 

Works, Ministry of 
Industry, Thailand 

Institute of Scientific and 
Technological Research

チョーヘン

食品工場から廃水に含まれる有機物
を効果的に分解・除去するとともに、
温室効果ガスであるメタンガスの回収
を行い、地球温暖化防止を図る排水
処理技術について、実規模プラントに
よる研究を通じて実用化を促進。

สารประกอบอินทรีย์ในน�้าเสียที่ถูกปล่อย

ออกจากโรงงานผลิตอาหารจะถูกย ่อย

สลายและถูกก�าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่มีเทนซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกก็

ถูกกักเก็บไว้

Water Re-use Promotion 
Center

Cho Heng and Others

省エネ・節水型繊維染色加工	
モデル事業

1997～1999
（株）	KRI 工業省産業振興局 トン・タイ・テキスタイル社

繊維産業のエネルギー消費効率化を目
指して、省エネ・節水型繊維染色加工設
備を設置し、その効果を実証。

ตั้งเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอจึงมีการติดตั้งเคร่ืองจักร 

ฟอกย้อมเส้นใยที่ประหยัดน�้าและพลังงาน

และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

โครงการตน้แบบการประหยดัน�้าและ

พลังงานในอตุสาหกรรมฟอกยอ้มและ

ตกแตง่ส�าเร็จสิ่งทอ

KRI, Inc. Department of Industrial 
Promotion, Ministry of 

Industry

Thong Thai Textile Co., 
Ltd.

単独運転防止方法・電力品質向上
技術に関する実証研究

1997～1999

関西電力	（株）、	
富士電機システムズ	（株） 工業省工場局

ナコンパトム県、	
ノンタブリー県

太陽光発電システムの導入普及の促
進を図ることを目的に、都市部にお
ける太陽光発電普及時に考えられる
系統上の問題点を解決する技術の開
発を実施。また、アモルファス系とバ
ルク系の太陽電池の発電特性に関す
る検討も実施。

เพ่ือเป็นการสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟ้า PV
จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหา

กริดพลังงานที่อาจเกิด ข้ึนได ้ ในระบบ

การผลิตไฟฟ้า PV ในตัวเมือง นอกจากนี้ยังท�าการ

ศึกษาคุณภาพไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย ์ 

Amorphous และแบบ Crystalline

โครงการวิจยัสาธติเกีย่วกับวธิกีาร

ปอ้งกันการเกดิ Islanding และการ

พฒันาคณุภาพไฟฟา้

The Kansai Electric 
Power Co., Inc, 

Fuji Electric Co., Ltd.

Department of Industrial 
Promotion, Ministry of 

Industry

Nakorn Pathom, 
Nonthaburi

製糖工場におけるモラセス・バガス
エタノール製造モデル事業

1997～1999
丸紅	（株）

工業省砂糖黍砂糖委員会	
事務局

タイ・ルーン・ルアン・	
エネルギー社

化石燃料代替のクリーンエネルギー
としてのバイオマスエタノール普及を
促進することを目的に、砂糖の製造
工程で発生するモラセスと余剰バガ
スを原料にバイオマスエタノールを製
造する実証を実施。

เพ่ือส ่งเสริมเอทานอลจากชีวมวลเป ็น 

พลังงานทดแทนทางเลือกที่สะอาดแทน 

เช้ือเพลิงฟอสซิล จึงได้มีการสาธิตเทคโนโลย ี

การผลิตเอทานอลจากกากน�้าตาลและกาก

อ้อยส่วนในกระบวนการผลิตน�้าตาล

โครงการตน้แบบการผลติเอทานอลจาก

กากน�้าตาลและกากออ้ยในโรงงานผลิต

น�้าตาล

Marubeni Corporation Office of Cane and 
Sugar Board, Ministry of 

Industry

Thai Roong Ruang 
Energy Co., Ltd.

マイクログリッド⾼度化系統連系	
安定化システム実証研究	

(PV+SVG）
1997～1999

四国電力	（株） 教育省 ナレスアン大学

電力系統と連系されたマイクログリッ
ドにおいて、連系時の電圧・潮流変
動など系統への影響を抑制し、自立
運転時の需給バランスを維持した安
定供給を実現するシステムの開発お
よび実証を実施。

เพ่ือสาธิตระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีความเสถียร

ส�าหรับเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าที่เช่ือมต่อกับ 

กริดขนาดเล็กซ่ึงจะรักษาสมดุลของการส่ง

จ่ายพลังงานและความต้องการใช้พลังงาน

ในขณะออฟกริด ในขณะเดียวกันก็จะลด

ผลกระทบจากแรงดันและกระแสไฟฟ้า

เมื่อออนกริด

โครงการวิจยัสาธติการสรา้งเสถียรภาพ

ในระบบผลติไฟฟา้จากแสงอาทติย ์ (PV) 

ที่มเีครอืขา่ยแบบ Micro Grid โดยใช ้ 

Static Var Generator (SVG)

Shikoku Electric Power 
Co., Inc.

Ministry of Education Naresuan University

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

アルミニウム工業における⾼性能
工業炉モデル事業

1997～1999
ロザイ工業	（株） 工業省工場局 バロパコーン社

燃料消費やCO2、NOｘ排出量の削
減を図り、タイ国内での⾼性能工業
炉技術の普及と環境保護を推進する
ことを目的に、既設炉を⾼性能工業
炉化し、その有効性を実証。

ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสาธิตเตาหลอมที่ม ี

ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ในประเทศไทย ด้วยการลดการใช้เช้ือเพลิง

และการปล่อย CO2 และ NOX จึงได้

เปลี่ยนเตาหลอมที่มีอยู ่แล้วให้เป ็นเตา

หลอมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง

โครงการตน้แบบของเตาหลอม

อะลมูเินยีมประสิทธิภาพสูงใน

อตุสาหกรรมอะลมูเินยีม

Rozai Kogyo Kaisha, 
Ltd.

Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Varopakorn Public 
Company, Ltd.

⺠生用水和物スラリー蓄熱空調	
システムモデル事業

2009～2012
JFE	エンジニアリング	（株）

エネルギー省代替エネルギー	
開発・省エネルギー局 タイ電力公社	

⾼層事務所ビル向けに水和物スラリー	
蓄熱空調システムを導入し、空調シ
ステムの蓄熱ピークカットと負荷平準
化により省エネルギー化を実現。

สาธิตระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบเก็บ 

สะสมความเย็นด้วยสารท�าความเย็น CHS 
ตามอาคารธุรกิจ และท�าการสาธิตเทคโนโลยี

การอนุ รักษ ์พลังงานด ้วยการลดการใช ้

ไฟฟ ้าในช ่วงที่มีความต ้องการใช ้พลัง

ไฟฟ้าสูงสุดด้วยการใช้ความร้อนที่กักเก็บ

ไว้และโหลดพลังงานไฟฟ้าในช่วงเย็น.

โครงการตน้แบบระบบเก็บความเย็นดว้ย

สารท�าความเย็น CHS (Clathrate 
Hydrate Slurry) ในอาคารธรุกิจ

JFE Engineering 
Corporation

Department of 
Alternative Energy 
Development and 

Efficiency, Ministry of 
Energy

Electricity Generating 
Authority of Thailand 

 (EGAT)

環境対応型⾼効率アーク炉モデル事業
2010～2012

スチールプランテック	（株） 工業省産業振興局 UMCメタル社

タイの電気炉製鋼設備に環境対応型⾼
効率アーク炉を導入し原料予熱、連続
溶解、精錬および排ガス管理を行うこと
で省エネルギー化を実現。

เ พ่ื อส าธิ ต เทค โน โลยี เ ต าหลอม ไฟฟ ้ าที่

ประหยัดพลังงานด้วยการใช้เตาหลอมไฟฟ้าที่

มีประสิทธิภาพสูงและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมไทย

ในโรงงานผลิตเหล็กในประเทศและด้วยการใช ้

เตาหลอมไฟฟ้า จะท�าให้หลอมอย่างต่อเนื่อง  

การท�าให้บริสุทธิ์และจัดการก๊าซที่ปล่อย

ออกมาได้

โครงการตน้แบบเตาหลอมไฟฟา้

ประสิทธิภาพสูงทีค่�านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม

JP Steel Plantech Co. Department of Industrial 
Promotion, Ministry of 

Industry

UMC Metals Ltd.

⺠生	（ビル）	省エネモデル事業
2011～2013

中国電力	（株）
エネルギー省代替エネルギー	
開発・省エネルギー局

アマリ・ウォーターゲート・
ホテル

⺠生ビル施設に、インバータを活用
した搬送動力を削減する省エネルギー	
技術や新エネルギーを組み合わせた
BEMSを導入することで、エネルギー	
管理・運用の最適化し、ビルの省エ
ネルギー化を実現。

เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน

ในอาคารพาณิชย์ซ่ึงสนับสนุนการจัดการ

และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้วยการริเร่ิมการใช้ BEMS โดยผสมผสาน

กับ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อน

ด้วยอินเวอร์เตอร์ ซ่ึงจะช่วยลดพลังงาน

และมีการใช้พลังงานใหม่

โครงการตน้แบบการประหยดัพลังงาน

ในอาคารธรุกิจ

Chugoku Electric Power 
Co., Inc.

Department of 
Alternative Energy 
Development and 

Efficiency, Ministry of 
Energy

Amari Watergate Hotel

キャッサバパルプからのバイオ	
エタノール製造技術実証事業

2011～2015

サッポロビール	（株）、	
磐田化学工業	（株） 国家イノベーション庁 EBP社

これまで繊維分を多く含むためバイ
オエタノールの原料として利用されて
いなかったキャッサバパルプの原料
利用を可能とするエタノール製造技
術を実証し、有用性を確認。

เพ่ือสาธิตประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการ

ผลิตไบโอเอทานอลจากกากมันส�าปะหลัง

ซ่ึงปกติแล้วจะไม่ได้ใช ้ส�าหรับการผลิต 

เอทานอล เนื่องจากมีปริมาณเส้นใยมากเกินไป

โครงการสาธติเทคโนโลยกีารผลติ 

ไบโอเอทานอลจากกากมันส�าปะหลัง

Sapporo Breweries Ltd., 
IWATA Chemical Co., 

Ltd.

National Innovation 
Agency (NIA)

EBP Ethanol Co., Ltd.

酵素法によるバイオマスエタノール
製造技術実証事業

2011～2016

月島機械	（株）、	
JFEエンジニアリング	（株）

工業省砂糖黍砂糖委員会	
事務局

タイ・ルーン・ルアン・	
エネルギー社

バイオエタノール製造プラントで製糖
工場から副産物として大量に排出さ
れる余剰バガスを原料に、酵素をエ
タノール生産設備内にて生産する技
術等を用いて、バイオエタノールの製
造技術の有効性に係る実証を実施。

เ พ่ือสาธิตเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่มี

ประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์

ซ่ึงผลิตหน้างานโดยการใช้ชานอ้อยส่วน

เกินจ�านวนมากที่ได ้จากวัตถุดิบโรงงาน

น�้าตาล

โครงการสาธติเทคโนโลยกีารผลติ 

ไบโอเอทานอลจากชานออ้ยดว้ยวิธีการ

ใชเ้อนไซม ์

Tsukishima Kikai Co., Ltd.,
JFE Engineering 

Corporation

Office of Cane and 
Sugar Board, Ministry of 

Industry

Thai Roong Ruang 
Energy Co., Ltd.

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

再生・細胞医療技術および製造	
インフラ最適化の研究開発

2012～2014

川崎重工業	（株）、	
ディーエスピーリサーチ	（株）、	

大阪大学、	
武庫川女子大学 商務省国際通商交渉局 チュラロンコン病院

軟骨および角膜再生を対象として、
現地ニーズを取り込んだ細胞自動培
養装置を設計・製作し、その装置の
実証を実施。

เพ่อสาธิตการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์

เพาะเลี้ยงเซลล์อัตโนมัติตามความจ�าเป็น

ของไทยเพ่อเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกอ่อน

และกระจกตา

โครงการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านเวชศาสตร์ฟ้�นฟูและเซลล์บ�าบัดรวม

ถึงการวางโครงการสร้างพื้นฐานการผลิต

ให้เหมาะสมที่สุด

Kawasaki Heavy 
Industries, Ltd., 

DSP Research, Inc., 
Osaka University, 

Mukogawa's Woman 
University

Department of Trade 
and Negotiations (DTN), 
Ministry of Commerce

Chulalongkorn Hospital

革新的通信技術を用いた内視鏡	
診断支援システムの海外展開

2012～2014	

パナソニックヘルスケア	（株）、	
緑屋電気	（株）、	
九州大学、	

国立成育医療研究センター 国家研究評議会 チュラロンコン病院

日本の内視鏡技術を現地ニーズに合
わせてカスタマイズし、遠隔診断を
可能にする革新的通信技術と組み合
わせることにより、精度の⾼い診断
が得られる内視鏡診断支援システム
の実証を実施。

เพ่อสาธิตระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 

ด้วยกล้องส่องภายใน ซ่ึงมีความแม่นย�า

สูงมาก ด้วยเทคโนโลยีกล้องส่องภายใน

ขอ งญี่ ปุ ่ น ผ สมผส าน กั บ เ ทค โ น โ ลยี 

ส่อสารที่เป็นนวัตกรรมซ่ึงเหมาะสมกับ

ประเทศไทยเพ่อท�าการวินิจฉัยโรคในเขต

พ้ืนที่ชนบท

โครงการน�าระบบสนับสนุนการวินิจฉัย

ด้วยกล้องส่องภายในไปใช้ในต่าง

ประเทศโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่

ทันสมัย

Panasonic Healthcare 
Co., Ltd., 

Midoriya Electric Co., Ltd.,
Kyushu University, 

National Center for Child 
Health and Development

Office of the National 
Research Council of 

Thailand (NRCT)

Chulalongkorn Hospital

人工関節・手術支援システム	
構築に係る研究開発・実証

2014～2017

ナカシマメディカル	（株） タイ国立科学技術開発庁
タイ国立金属材料技術研究

センター

人工膝関節を対象製品とし、人工関
節・手術支援システムの有用性を現地
において実証するとともに、現地の薬
事申請に必要なデータ取得を実施。

สาธิตการพัฒนาข้อเข่าเทียมและส่งเสริม 

การผ่าตัดในประเทศไทยและค้นคว้าข้อมูล

ที่ จ�า เ ป็ น เพ่ อป รับ ใช้ กั บ ระ เบี ยบของ

ประเทศไทย

โครงการสาธติวจิยัและพฒันาเกีย่วกบั

การสรา้งระบบพัฒนาข้อเขา่เทยีม 

และเครอ่งมอืชว่ยผา่ตดั

Nakashima Medical Co., 
Ltd.

Thailand National 
Science and Technology 

Development Agency 
(NSTDA)

National Metal and 
Materials Technology 

Center

準天頂衛星情報利用システム

ระบบการใชข้อ้มลูผา่นสัญญาณ

ดาวเทยีม

2014～2015

本田技研工業	（株）、
（株）	ゼンリン、

宇宙航空研究開発機構

Honda Motor Co., Ltd., 
ZENRIN Co., Ltd., 
Japan Aerospace 

Exploration Agency 
(JAXA)

―
バンコク

Bangkok

準天頂衛星システムの利用によるサー	
ビスの⾼度化・新サービスの創出を
目指して、タイ現地において補強信
号の精度評価等の準天頂衛星システ
ムの利用実証を実施。

สาธิตระบบดาวเทียมแบบ Quasi-Zenith
และประเมินความแม่นย�าของสัญญาณเสริม

ก�าลังในประเทศไทย เพ่ือการใช้ดาวเทียม

ที่ มีความแม่นย�าสูงและน�าไปสู่บริการ

ใหม่ๆ

余剰バガス原料からの省エネ型	
セルロース糖製造システム	

実証事業

2016～2022

東レ	（株）、	
三井製糖	（株）、	
三井物産	（株） 国家イノベーション庁 ウドンタニ県

バガスから糖液を濃縮する工程で日
本の分離膜技術を活用することで、	
従来の濃縮工程と比べ消費エネルギー	
を削減を図るとともに、⾼付加価値
品併産の有効性検証を実施。

สาธิตเทคโนโลยีการคัดแยกเมมเบรนที่

พัฒนาในญี่ปุ ่นมาใช ้ในข้ันตอนเพ่ิมความ

เข ้มข ้นของน�้าตาลเซลลูโลสที่ได ้จากกาก

อ้อยซ่ึงช่วยลดการใช้พลังงานไปได้มากเมื่อ

เทียบกับวิธี เดิมและยังได ้ผลิตภัณฑ ์ที่ มี

มูลค่าสูงข้ึน

โครงการสาธิตระบบการผลติน�้าตาล

เซลลโูลสจากชานออ้ยทีค่�านึงถึงการ

ประหยดัพลังงานในประเทศไทย

Toray Industries, Inc., 
Mitsui Sugar Co., Ltd.,  

Mitsui & CO., LTD.

National Innovation 
Agency (NIA)

Udon Thani

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

タイ王国で発生する使用済	
自動車の効率的かつ適正な資源循環	

システム構築

2018～2020

豊田通商	（株） 工業省、工業団地公社 グリーンメタルズ社

トレーサビリティ機能を持つ環境配慮型
解体プロセスや、自動車解体重機の導
入により解体作業効率を大幅に向上させ
使用済み自動車から効率的に有用金属
などを回収するシステムの実証を実施。

สาธิตระบบถอดแยกที่มีฟังก์ชันสอบกลับและ

เคร่ืองจักรแยกช้ินส่วนส่วนยานพาหนะเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการถอดแยกด้วยการน�าช้ิน

ส่วนโลหะมีค่ากลับมาจากซากยานพาหนะที่

หมดอายุการใช้งาน

โครงการสาธิตส�าหรับการใช้ทรัพยากร

หมุนเวียนที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์

พลังงานเพ่ือการรีไซเคิลทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ส�าหรับซากยานพาหนะที่หมดอายุการ

ใช้งานในประเทศไทย

TOYOTA TSUSHO 
CORPORATION

Ministry of Industry, 
Industrial Estate 

Authority of Thailand

GREEN METALS 
THAILAND Co., Ltd.

タイ王国バンコクにおける電気･	
電子機器廃棄物の国際循環	
リサイクルシステム実証事業

2019～2020

（株）	アビヅ 工業省工場局 日⾼洋行ゲートウェイ工場

日本の⾼度リサイクル技術の活用によ
り、電気・電子機器廃棄物	（WEEE：
Waste	Electrical	and	Electronic	
Equipment）の一貫リサイクルシステ
ムを導入。また、並行してタイ国内の
リサイクル事業の適正化に向けた制
度設計支援なども実施。

สาธิตระบบรีไซเคิลกับเทคโนโลยีข้ันสูงของ

ญี่ปุ ่นในการคัดแยกซากขยะผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 

ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการริเร่ิมแนว 

ทางใหม่ๆ และส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลที่เหมาะสม

กับประเทศไทย

โครงการสาธิตส�าหรับการใชท้รัพยากร

หมุนเวยีนทีค่�านึงถึงการอนุรกัษพ์ลังงาน

โดยการใชป้ระโยชนจ์ากซากผลติภณัฑ ์

เครือ่งใช ้ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์ใน

ประเทศไทย

ARBIZ Corporation Department of Industrial 
Works, Ministry of 

Industry

Hidaka Yookoo Gateway 
Plant

9 			ベトナム		เวียดนาม     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

太陽マイクロ水力ハイブリッド	
システム実証研究

1997～2001

富士電機	（株） 電力公社 ダックドア県チャン村

太陽光発電とマイクロ水力発電をハイ
ブリッド化して、お互いの短所を補う安
定電源としてのシステムを構築し、実負
荷運転を行い、システムの最適化、⾼
性能化および信頼性の向上を実施。

เพ่ือพัฒนาระบบไฮบริดของการผลิตไฟฟ้า

จาก PV และพลังน�้าขนาดเล็ก ซ่ึงท�าให้แหล่ง

พลังงานมีความเสถียรด้วยการแก้ไขข้อด้อย

ของแต ่ละระบบผลิตไฟฟ ้าด ้วยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท�างานและความน่าเช่ือถือผ่านการ

ใช้งานจริง

โครงการวิจยัสาธติระบบไฮบริดของการ

ผลติไฟฟา้จาก PV และพลังน�้าขนาดเลก็

Fuji Electric Co., Ltd. Electric of Vietnam Dak Doa District Trang 
Village

セメント焼成プラント電力消費	
削減モデル事業

1998～2001

川崎重工業	（株）
建設省、	

ベトナムセメント公社 ハチエンIIセメント社

セメント製造工程において、プレヒーター	
（キルンからの燃焼排ガスで原料紛体を
予熱する装置）	から排出される⾼温の排
ガスの顕熱を排熱回収ボイラーを通じ、
蒸気として回収し、タービン発電機によ
り発電する技術を実証。

เ พื่ อ ส า ธิ ต เ ท ค โ น โ ล ยี ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า ใ น

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์โดยน�าความร้อน

ที่ปล่อยออกมาจาก preheater (อุปกรณ์

อุ ่นวัตถุดิบให้ร้อนไว้ก่อนโดยใช้ความร้อน

จาก kiln) ผ่านหม้อต้มไอน�้าแล้วน�าไปขับ

เคลื่อนกังหันผลิตไฟ

โครงการต้นแบบเพ่ือการลดใช้ไฟฟ้า

ในโรงงานปูนซีเมนต์

Kawasaki Heavy 
Industries, Ltd.

Ministry of Construction,  
Vietnam National 

Cement Corporation

Ha Tien II Cement 
Company

⾼度選炭システム導入支援事業

2001～2004 ―

工業省、ベトナム石炭公社 クワオン選炭工場

複数のクリーン・コール・テクノロジー	
を組み合せた⾼度選炭システムをベ	
	トナムの選炭工場に導入し、当該技術	
の有効性を実証。

เ พ่ื อสาธิ ต เทคโนโลยี อั นก ้ า วหน ้ า ใน

การเตรียมถ่านหินซ่ึงเป็นการผสมผสาน

เทคโนโลยีถ ่านหินสะอาดที่หลากหลาย 

ณ โรงงานเตรียมถ่านหินในเวียดนาม

โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเตรียม

ถ่านหิน

Vietnam National Coal 
Corporation, 

Ministry of Industry

Cua Ong Coal Selecting 
Enterprise

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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9 			ベトナム		เวียดนาม     

事業名
ชื่อโครงการ

期間
ระยะเวลา

事業者
บริษัทผู้ด�าเนินโครงการฝ่ายญ่ีปุ่น

相手国政府機関
คู สั่ญญาประเทศเจ า้บ า้น

実施場所
สถานที่

概要
ภาพรวม

ビール工場省エネルギー化	
モデル事業

2003～2005
（株）	前川製作所 工業省、天然資源環境省

ハノイ・アルコール・ビール
会社タインホワ工場

ビール工場に、排蒸気回収再圧縮シ
ステム、⾼効率冷却設備、殺菌設備
合理化システムおよび排水処理メタ
ン回収利用設備を導入することによ
り、工場で消費するエネルギーを大
幅に削減する実証を実施。

เพื่อสาธิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงานใน

โรงเบียร์ ด้วยการติดตั้งระบบ Vapour 
Recompression (VRC) ระบบท�าความเย็น 

ประสิทธิภาพสูง ระบบฆ่่าเช้ือและระบบกักเก็บ

ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการบ�าบัดน�้าเสีย

โครงการต้นแบบส�าหรับการปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือท�าให้การใช้พลังงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในโรงเบียร์

Mayekawa Mfg. Co., Ltd. Ministry of Industry, 
Ministry 

of Natural Resources 
and Environment

Thanh Hoa Brewery 
Company, Hanoi Beer 

Alcohol Beverages 
Corporation

産業廃棄物発電技術実証事業

2012～2017

日立造船	（株）
天然資源環境省、	
ハノイ市人⺠委員会 ハノイ

処分場に収集される産業廃棄物を対
象に、日本国内で豊富な実績を有す
る産業廃棄物焼却炉を用いた焼却発
電技術の適用可能性を検証。

เ พ่ื อสา ธิต ระบบผลิ ต ไฟฟ ้ า จ ากขยะ 

อุตสาหกรรม เตาเผาขยะอุตสาหกรรมซ่ึง

มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในประเทศ

ญี่ปุ ่นโดยติดตั้งที่แหล่งจัดการขยะ

โครงการสาธิตเก่ียวกับระบบผลิต

ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

Hitachi Zosen 
Corporation

Ministry of Natural 
Resources and 

Environment, Hanoi City 
People's Committee

Hanoi

国営病院における省エネ／環境改善
によるグリーンホスピタル促進事業

2014～2017

三菱電機	（株）、	
三菱商事	（株）、	

三菱UFJモルガン・スタン
レー証券	（株） 商工省 ホーチミン、ハノイ

⾼効率性能のインバーターエアコンを、	
ハノイとホーチミンの国営病院に導入
し、さらに、エアコン間の連携運転技
術を開発・導入することにより、病院
全体の空調の⾼効率化を実現。

สาธิตการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

ที่มีประสิทธิภาพในการใช ้พลังงานใน 

โรงพยาบาลรัฐฯ ณ กรุงฮานอยและโฮจิมินห์

ทั้งยังเทคโนโลยีบริหารการท�างานที่เช่ือมกัน 

ของเคร่ืองปรับอากาศทุกตัว จึงท�าให้ระบบ

ปรับอากาศของโรงพยาบาลทุกส่วนเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและสิ่ง

แวดล้อมในโรงพยาบาลของรัฐเป็นโรง

พยาบาลสีเขียว

Mitsubishi Electric 
Corporation, Ltd., 

Mitsubishi Corporation,  
Mitsubishi UFJ Morgan 
Stanley Securities Co., 

Ltd.

Ministry of Industry and 
Trade

 Ho Chi Minh city, Hanoi

ベトナム版ＶーＢＥＭＳ開発による
ホテル省エネ促進実証事業

2014～2017

日比谷総合設備	（株）、	
三菱UFJモルガン・スタン

レー証券	（株） 天然資源環境省 ホーチミン、ハノイ

ホテルのエネルギー消費の大半を占める
空調、給湯、照明の省エネルギー化を図
るために、BEMS、⾼効率蒸気ボイラー、
ヒートポンプ給湯器およびLED照明を導
入し省エネルギーの有効性を検証。

เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน

ของระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายน�้าร้อนและ 

ระบบไฟส่องสว่างซ่ึงต้องใช้พลังงานอย่างมาก 

ในโรงแรมจึงติดตั้งหม้อต้มไอน�้าประสิทธิภาพสูง

เคร่ืองท�าน�าร้อนแบบ heat pump และการ

ใช้ไฟ LED โรงแรม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน

โครงการสาธิตการประหยดัพลังงานใน

โรงแรมดว้ย ＢＥＭＳ ส�าหรับเวยีดนาม

Hibiya Engineering, Ltd., 
Mitsubishi UFJ Morgan 

Stanley Securities 
Co., Ltd.

Ministry of Natural
Resources and 

Environment

 Ho Chi Minh city, Hanoi

ベトナムにおける新技術ＣＯＢを	
搭載した特殊ＬＥＤ照明機器による
省エネ化及び船上作業改善事業

โครงการสาธติเทคโนโลยี COB (Chip 
On Board) ดว้ยอุปกรณส์อ่งสวา่ง 

LED เพ่ือการประหยดัพลังงานและ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท�างานบน

เรือประมง

2016～2017
スタンレー電気（株） クアンチ省科学技術局 ニャチャン市

漁船の省エネルギー化および作業改
善を図ることを目的に、漁船に⾼効
率かつ⾼耐度特殊ＬＥＤ技術を開発・
導入し、その有効性を検証。

เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท�างานบนเรือประมง

จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี LED แบบพิเศษ

ที่มีความทนทานและประสิทธิภาพสูง

Stanley Electric Co., Ltd. Department of Science 
and Technology, Quang 

Tri Province People’s 
Committee

Nha Trang

(หมายเหตุ) รายชื่อของบริษัทผู้ด�าเนินงาน หน่วยงานรัฐบาลของประเทศ สถานท่ีท�าโครงการสาธิต ฯลฯ ระบุไว้ตามเวลาท่ีมีการด�าเนินงาน

	（注）	事業者、相手国政府機関、実証場所等は当時の名称
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