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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
1 โครงการนําร�องกองทัพสีเขียวการใช"พลังงาน

ทดแทนในหน�วยงานกองทัพพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. เ พื่ อ ศึกษาและวิ เ คราะห� ศั กยภาพของ
หน�วยงานกองทัพในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ในการ ใช"พลั ง ง านทดแทน เช� น  พลั ง ง าน
แสงอาทิตย�  พลังงานลม น้ํา มันไบโอดี เซล       
บ�อหมักแก2สชีวภาพ ระบบผลิตก2าซเชื้อเพลิง       
ชีวมวล (Gasifier) และเตาเผาถ�าน 200 ลิตร เป>นต"น 
2. เพื่อดําเนินการออกแบบและติดตั้งระบบการ
ใช"พลังงานแสงอาทิตย� พลังงานลม และน้ํามัน     
ไบโอดีเซล 
3. เพื่อจัดการอบรมให"กับหน�วยงานของกองทัพ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รับทราบและ
เข"าใจถึงการนํามาใช"ของพลังงานทดแทน รวมถึง
สามารถผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช"เองได" 
4. เพื่อเป>นโครงการนําร�องด"านการใช"พลังงาน
ทดแทนแก�หน�วยงานของกองทัพเพื่อนําไปขยาย
ผลต�อไปในเขตพื้นที่อื่นๆ  
5. เพื่อกระตุ"นและปลูกจิตสํานึกแก�นายทหาร 
กําลังพลตลอดจนครอบครัวให"เกิดการใช"พลังงาน
ทดแทน 

1. ค�ายสุรนารี  ค�ายสุรธรรมพิทักษ�  และ
กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา สามารถผลิต
พลังงานทดแทนเพื่อใช"ภายในกองทัพได" 
2. มีกองทัพนําร�องด" านการใช"พลั งงาน
ทดแทน และเป>น ศูนย� พัฒนาการศึกษา 
เรียนรู" และดูงานด"านพลังงานทดแทนสําหรับ
หน�วยงานราชการ และหน�วยงานเอกชน      
ที่สนใจ 
3. เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว�างกระทรวง
พลังงาน และกลุ�มเปFาหมาย รวมทั้งภาครัฐ
และองค�กรเอกชนผนึกกําลังเป>นพันธมิตรที่ดี 

2 โครงการการสาธิตการใช"แก2ส ซิไฟเออร�     
ผลิตเชื้อเพลิงแก2สใช"ในด"านความร"อนสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. เ พื่อศึกษา สํารวจ ชนิด ปริมาณ ข"อมูล
ศักยภาพทางชีวมวล จํานวนและประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ประกอบการ
เกี่ยวกับชีวมวล 
 
 

1.  ได"ต"นแบบเทคโนโลยีแก2สซิไฟเออร�โดยคน
ไทยที่เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมเล็ก         
และเป>นอุปกรณ�ในการลดต"นทุนการผลิตหรือ
เพิ่มรายได" ทําให"เกิดการพัฒนาแบบมีส�วนร�วม 
เกิดความเข"มแข็งในด"านการใช"พลังงานอย�าง
ยั่งยืน 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. เพื่อศึกษา ออกแบบ สร"าง ทดสอบ และ
ปรับปรุงระบบแก2สซิไฟเออร� สําหรับการผลิต
แก2สเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อใช"ในด"านความร"อนใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
3. เพื่อสาธิตการใช"งานระบบแก2สซิไฟเออร�
สําหรับการผลิตแก2สเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อใช"ใน
ด"านความร"อนให"กับเกษตรกร/เจ"าของกิจการ 
อื่นๆ ที่สนใจ ให"สามารถนําเทคโนโลยีไปสร"าง
และใช"งานได"เอง 
4.  เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให"มีการใช"งาน
ระบบแก2สซิไฟเออร�ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กเป>นพลังงานทดแทนอย�างแพร�หลาย 

2. เกิดทางเลือกในการใช"พลังงานทดแทน
นอกเหนือจากการใช"พลังงานหลัก ตามหลัก
วิชาการที่มีความคุ"มค�าในการลงทุนให"กับเจ"าของ
กิจการ 
3. ได"องค�ความรู" เทคนิค และวิธีการที่สามารถ
นําไปขยายผลต�อ ในการจัดการชีวมวลเพื่อนํามา
ผลิตเป>นพลังงานทดแทนของโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดต�างๆ 
4. เกิดการใช"เศษชีวมวลเหลือใช"/เหลือทิ้งให"เกิด
ประโยชน�ในรูปพลังงาน  
5. เป>นการช�วยลดมลพิษทางอากาศ และลดภาวะ
โลกร"อน โดยให"มีการเผาชีวมวลที่ถูกลักษณะ 
เกิดมลภาวะน"อย และได"กําลังงานที่สามารถใช"
งานได" 

3 โครงการศึกษาและพัฒนาต"นแบบการจัดการ
ขยะชุ มชนเ พื่อ ใช" เป> นพลั ง งานทดแทน 
(กรณีศึกษา : ชุมชนขนาดเล็กปริมาณขยะ    
3-5 ตัน/วัน)   

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

สุรนารี 

1. การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท�ง (RDF-5) จากขยะชุมชนเพื่อใช"
เป>นพลังงานทดแทน 
2. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะอัดแท�ง(RDF-5) 
3. การศึกษาต"นทุนทางเศรษฐศาสตร�ของการ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะอัดแท�ง (RDF-5) และการนํา
เชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ไปใช"ผลิตพลังงานทดแทน 

การศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชน
เพื่อใช"เป>นพลังงานทดแทนแบบครบวงจร 
(ระดับชุมชน) มีโครงการวิจัยย�อย 3 โครงการ 
โดยมีเปFาหมายและวัตถุประสงค�หลักเดียวกัน 
การบริหารจัดการขยะชุมชุนให"เกิดขึ้นอย�าง
ครบวงจรและเป>นรูปธรรม ทั้งการคัดแยก 
การนํากลับมาใช"ประโยชน�ใหม� และการกําจัด
ที่อย�างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นที่สําคัญ
ที่สุด คือ ชุมชนหรือท"องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการได" เอง  โดย มีผลการ ศึกษา และ
ผลการวิจัยที่เป>นข"อยืนยันและสนับสนุน     
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
ทั้งเทคโนโลยีที่มีความเป>นไปได"ทั้งในด"าน
เทคนิคและด"านเศรษฐศาสตร� ที่ความเป>น
มิตรกับสิ่งแวดล"อม โดยแนวทางการบริหาร
จัดการนี้ จะมุ�งสู�การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ระหว�างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม 

4 โครงการการผลิตก2าซชีวภาพจากผลิตผล   
ทางการเกษตร 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบําบัดขั้นต"น สภาวะที่
เหมาะสม และศักยภาพในการผลิตก2าซชีวภาพ
จากมันสําปะหลังและต"นข"าวโพด  
2. สร"างระบบต"นแบบผลิตพลังงานทดแทนโดย
เทคโนโลยีก2าซชีวภาพในถังปฏิกรณ�จากผลิตผล
ทางการเกษตร 

1.  ได"องค�ความรู" เทคนิค และวิธีการการผลิต
ก2าซชีวภาพจากมันสําปะหลังและต"นข"าวโพด 
2. ต" น แ บ บ ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น โ ด ย
เทคโนโลยีก2าซชีวภาพในถังปฏิกรณ� CSTR 
จากผลิตผลทางการเกษตร 

5 โครงการปรับปรุงก2าซชีวภาพเพื่อผลิตไบโอมีเทน มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1.  เพื่อพัฒนาแนวทางปรับปรุงก2าซชีวภาพใน
การผลิตไบโอมี เทนที่มี คุณสมบั ติเ ทียบเท� า          
ก2าซธรรมชาติสําหรับยานยนต� ตามประกาศ   
กรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและ
คุณภาพของก2าซธรรมชาติสําหรับยานยนต�    
พ . ศ .  2 5 5 2  โ ด ย ใ ช" อุ ป ก ร ณ� ใ น ร ะ ดั บ
ห"องปฏิบัติการ (Lab Scale) เพื่อศึกษาสภาวะ
การดําเนินระบบที่เหมาะสม 
2. ประ เ มินความ คุ" มค� า เ บื้ อ งต" นทางด" าน
เศรษฐศาสตร�ในแง�ของเงินลงทุน ค�าดําเนินการ 
และการสูญเสียมีเทนกระบวนการปรับปรุงก2าซ
ชีวภาพ 
 

1. ได"แนวทางการปรับปรุงก2าซชีวภาพเป>น   
ไ บ โ อ มี เ ท น ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ที ย บ เ ท� า           
ก2าซธรรมชาติสําหรับยานยนต� (NGV) ที่มีค�า
ความร"อนสูง และสามารถนําไปประยุกต�ใช"ใน
การอัดลงถัง เ พื่อใช" ในรูปความร"อนเ พื่อ
ทดแทนก2าซธรรมชาติเหลว (LPG) และใช"
สํ า ห รั บ ย า น ย น ต� เ พื่ อ เ ส ริ ม ป ริ ม า ณ           
ก2าซธรรมชาติสําหรับยานยนต� (NGV)   
2. สร"างมูลค�าเพิ่มให"กับก2าซชีวภาพและขยาย
ทาง เลื อก ในการ ใช" ก2 า ซชี วภาพให" เ กิ ด
ประโยชน� จูงใจให"ผู"ประกอบการในการสร"าง
ระบบก2าซชีวภาพต�อไป 
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6 โครงการการผลิตแก2สโซลีนชีวภาพจาก      

ชีวมวลในภาคการเกษตรโดยกระบวนการ   
ไพโรไลซีสชนิดใช"ตัวเร�งปฏิกิริยา 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1. เพื่อศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชนิดเหลวเกรด
น้ํามันเบนซินจากชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตร 
2. เพื่อออกแบบ และสร"างระบบผลิตแก2สโซลีน
ชีวภาพต"นแบบ โดยใช" เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนไพโรไลซีสแบบมีตัวเร�งปฏิกิริยา 
3. เพื่อศึกษาป̂จจัยต�างๆของกระบวนการไพโรไล
ซีส ที่ มี ผลต� อปริ ม าณและ คุณลั กษณะของ
เชื้อเพลิงเหลวที่ได" 
4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของแก2สโซลีนชีวภาพที่ผลิตได"จากชีวมวลเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทย 

1. ได"ระบบผลิตแก2สโซลีนชีวภาพต"นแบบ 
โดยใช"เทคโนโลยีพลังงานทดแทนไพโรไลซีส
แบบมีตัวเร�งปฏิกิริยา 
2. ได"ความรู "เกี่ยวกับปริมาณผลได"และ
คุณลักษณะของแก2สโซลีนชีวภาพที่ผลิตจาก
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแต�ละชนิด 
3. สามารถนําองค�ความรู"ที่ได"จากการศึกษา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนไพโรไลซีสแบบมี
ตัวเร�งปฏิกิริยา ไปออกแบบระบบผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิงชีวภาพขนาดปานกลางที่เหมาะกับ
การใช "งานในชุมชนระดับหมู �บ "าน ตําบล 
อําเภอ หรือจังหวัดทั้งนี้เพื่อเป>นการเพิ่มมูล   
ค � า ให " กับ วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ งทางการ เกษตร         
ซึ่งเป >นการส �งเสริมการพึ่งพาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่ผลิตได"เองในประเทศไทย
จึงนับเป>นการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
4. ช�วยลดปริมาณการนําเข"าและการใช"
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป >นการช �วยระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งยังช�วยลดมล
ภาวะที่มีต�อสิ่ งแวดล"อม เนื่องจากการใช"ชีว
มวลในภาคการเกษตรมาเป>นวัตถุดิบในการ
ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงนับว �าเป>นพลังงาน
ทางเลือกที่สะอาดและปลอดมลพิษ (Clean 
energy) 
 



รายชื่อโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ป!งบประมาณ 2552 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
7 โครงการพลังงานทดแทนโดยการใช"เอทานอล

จากพืชเศรษฐกิจสําหรับรถจักรยานยนต� 
E85-100 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และชุมชนเครือข�ายเกษตรกรต"นแบบ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

สุรนารี 

เพื่อศึกษา วิจัยพัฒนา และสาธิต พัฒนาบุคลากร 
และประชาสัมพันธ�โครงการพลังงานทดแทนโดย
การใช" เอทานอลจากพืช เศรษฐกิจสํ าหรับ
รถจักรยานยนต� E85-100 ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และชุมชนเครือข�ายเกษตรกร
ต" นแบบ  พร" อมจั ด ตั้ ง ศูน ย� บ ริ ก า ร  MoPro 
Service Shop ภายในชุมชนต"นแบบ 

มีข"อมูลและผลวิเคราะห�การใช"งาน รวมทั้ง
การพัฒนารถจักรยานยนต�ให"สามารถใช"
น้ํามัน E85-100 ตลอดจนได"แนวทางการ
ขยายผลไปสู�การใช"งานจริงในเชิงพาณิชย� 

8 โครงการการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟFา
จากกากมันสําปะหลังเปjยกโดยใช"เทคโนโลยี
แก2สซิฟkเคชัน 

มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย� 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการนํากากมันสําปะหลัง
มาใช"เป>นเชื้อเพลิงชีวมวล  
2. พัฒนาต"นแบบการจัดทําเชื้อเพลิงจากกากมัน
สําปะหลัง การผลิตแก2สเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช" 
กากมันสําปะหลัง และพัฒนาโรงไฟฟFาชีวมวล   

1. อุตสาหกรรมแปFงมันสามารถผลิตไฟฟFา
ใช" ได" เอง ลดภาระในการจัดเ ก็บกากมัน
สําปะหลัง และลดมลพิษทางอากาศ  
2. สามารถนําผลการดําเนินการขยายผลสู�
การสร"างโรงไฟฟFาขนาดเล็ก และเล็กมากใน
โรงงานแปFงมันสําปะหลังทั่วประเทศ 

 


