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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
1 โครงการพัฒนาแนวทางการใช"มาตรการ

ภาษีคาร�บอน (Carbon Tax) เพื่อนําไปสู�
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
สะอาดและกําหนดมาตรการในการลด
การปล�อยก8าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย หลังป< 2012 (Post Kyoto) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมอัตรามาตรการภาษี
คาร�บอนในกลุ�มอุตสาหกรรม 
2. เพื่อวิเคราะห�กลุ�มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการ
ใช"มาตรการภาษีคาร�บอน  
3. เพื่อศึกษาผู"มีส�วนได"ส�วนเสียในมาตรการจัดเก็บ
ภาษีคาร�บอน แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
แนวทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
4. เพื่อจัดทํามาตรการในการลดการปล�อยก8าซเรือน
กระจกของประเทศไทยหลังป< 2012 (Post Kyoto) 
เพื่อให"หน�วยงานที่เกี่ยวข"อง สามารถนําแนวทาง
การศึกษานี้ไปใช"ได"จริง 

1. เพื่อเปJนแนวทางการตัดสินใจของ
หน�วยงานที่เกี่ยวข"องในการพิจารณาจัดเก็บ
ภาษีคาร�บอนในกลุ� ม อุตสาหกรรมว� า มี
เหมาะสมหรือไม�  
2. เพื่อทราบมูลค�าภาษีคาร�บอนที่เก็บในกลุ�ม
อุตสาหกรรม ที่มีความเหมาะสมเปJนธรรม และ
ส�งผลกระทบน"อยที่สุด เพื่อให"หน�วยงานที่
เกี่ยวข"องนําผลการศึกษาดังกล�าวไปพัฒนาต�อ
ยอดเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางด"าน
การลดก8าซเรือนกระจกในตัวสินค"าอุตสาหกรรม
ที่มีความเหมาะสมในการใช"นโยบาย 
3. สามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดเปJน
กรอบนโยบายด"านการจัดเก็บภาษีคาร�บอน 
ในกลุ�มอุตสาหกรรม  
4. มีแนวทางการใช"มาตรการภาษีคาร�บอน
เพื่อการส�งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดและ
ลดการปลดปล�อยก8 าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทยหลังป< 2012 (Post Kyoto) 

2 โครงการแผนการผลิตพืชพลังงานอย�าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่ออธิบายการปรับตัวของภาคการเกษตรของไทย
ภายใต"การขยายการผลิตพืชพลังงานจากอดีตสู�อนาคต 
2. พัฒนาเครื่องมือหรือแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร�
ที่ใช"ในการวิเคราะห�นโยบายทางด"านพืชพลังงาน
ให"กับประเทศ  

1. ได"แผนการผลิตพืชพลังงานอย�างยั่งยืน ทั้ง
ในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตร 10 เขตและ
ในระดับประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
พลังงานทดแทนของประเทศตามนโยบาย
และเปN าหมายของแผนพัฒนาพลั ง งาน
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3. วางแผนการผลิตพืชพลังงานอย�างยั่งยืนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ
ตามนโยบายและเปNาหมายของแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน   ทั้งในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตร 10 
เขตและในระดับประเทศ 

ทดแทน และเ พื่อใช" เปJนแนวทางในการ
วางแผนและวางนโยบายในการส�งเสริมการ
ผลิตพืชชนิดต�างๆ รวมทั้งเพื่อใช"วางแผนใน
การจัดสรรทรัพยากรการผลิตให"เปJนไปอย�าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมพร"อมกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น   
2. ได"ข"อมูลเพื่อเปJนฐานความรู"และเพื่อ
อธิบายการปรับตัวของภาคการเกษตรของ
ไทยภายใต"การขยายการผลิตพืชพลังงาน ใน
มิติต�างๆ จากอดีตสู�อนาคต 
3. ได"เครื่องมือหรือแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร�
เพื่อใช"วิเคราะห�และประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายแก�ผู" วางแผนและกําหนดนโยบาย
ทางด"านพืชพลังงาน รวมถึงผู"ที่เกี่ยวข"องอื่นๆ 

3 โครงการศึกษาความเปJนไปได"เชิงเทคนิคใน
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ให"ได"
มาตรฐานสําหรับใช"เปJนพลังงานทดแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1. เพื่อศึกษาความเปJนไปได"ในเชิงเทคนิคในการ
พัฒนาเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จากบ�อฝTงกลบ 
(Landfill) ซึ่งเปJนขยะที่สะสมอยู�ในหลุ�มเก�า ขยะมูล
ฝอยที่ผ�านกระบวนการปรับเสถียรภาพด"วยวิธีการ
แบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT, Mechanical and 
Biological Waste Treatment) และขยะจากระบบ
บําบัดแบบไร"อากาศ 
2. เพื่อศึกษาความเปJนไปได"เชิงเศรษฐศาสตร�ของ
การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มาจากเทคโนโลยี

เพิ่มมูลค�าของผลิตภัณฑ�เชื้อเพลิงขยะ (RDF) 
ในภาคอุตสาหกรรม ที่สร" า ง มูลค� าทาง
เศรษฐศาสตร�และสามารถลดต"นทุนการผลิต
ได" สามารถกําจัดขยะชุมชนได"ปริมาณ 10 
ตัน/วัน อย�างถูกตามหลักสุขาภิบาล เกิดการ
พัฒนารูปแบบและระบบจัดการขยะอย�าง
ครบวงจรและเปJนรูปธรรม ทั้งการคัดแยก 
การกําจัด และการนํากลับมาใช"ประโยชน�ใหม� 
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การกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช"งานจริงในประเทศไทยใน
ปTจจุบัน (ขยะจากบ�อฝTงกลบ ขยะจากกระบวนการ 
MBT และขยะจากระบบบําบัดแบบไร"อากาศ)  
3. เพื่อพัฒนาตลาดซื้อขายและกําหนดมาตรฐาน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ให"เกิดขึ้นอย�างเปJนรูปธรรม ได"
เทียบเท�าเชื้อเพลิงฟอสซิส หรือเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง
เชิงพาณิชย�และไม�เชิงพาณิชย�ของประเทศไทย 
4. จัดทํานโยบายและแผนการจัดการเชื้อเพลิงขยะ
ระดับประเทศ โดยเน"นการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 

4 โครงการผลิตก8าซชีวภาพจากน้ําเสียชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. ศึกษาแนวทางการออกแบบ สภาวะที่เหมาะสม
และประสิทธิภาพในการผลิตก8าซชีวภาพด"วย
แบบจําลองกระบวนการย�อยสลายเสมือนระบบบ�อ
เกรอะ-บ�อกรองไร"อากาศ  
2. ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการส�งเสริม
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไม�ใช"อากาศทดแทนระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบใช"อากาศ   
 

แนวทางการส�งเสริมระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
ไม�ใช"อากาศทดแทนระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
ใช"อากาศ 

5 โครงการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาระบบโครงข�ายไฟฟNา
อัจฉริยะของไทย 

สํานักงาน
นโยบายและแผน

พลังงาน 

1. จัดทําตัวชี้วัดที่ใช"ประเมินความสามารถระบบ
ไฟฟNาและทําการประเมินความสามารถของระบบ
ไฟฟNาในปTจจุบัน  
2. กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร�ในการพัฒนา
ระบบ Smart Grid ของประเทศในอนาคต 
 

ข" อ เสนอนโยบาย  เปN าหมาย และแผน
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาระบบ Smart Grid 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
6 โครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ

ผลิตก8าซชีวภาพจากหญ"าชนิดต�างๆ ใน
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. จัดทําฐานข"อมูลของหญ"าชนิดต�างๆ ในประเทศไทย 
เปJนจํานวนไม�น"อยกว�า 10 ชนิด ซึ่งประกอบด"วย 
ผลผลิตต�อไร� ต"นทุนการปลูก ลักษณะทางเคมีที่สําคัญ
สําหรับการผลิตก8าซชีวภาพ ปริมาณก8าซชีวภาพที่ผลิต
ได"ต�อไร�หรือค�าพลังงานต�อไร� เปJนต"น 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตก8าซชีวภาพจากหญ"า
ชนิดต�างๆ  ในประเทศไทย เปJนจํานวนไม�น"อยกว�า 10 ชนิด 
3. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ (Optimizing 
condition) ในการผลิตก8าซชีวภาพจากหญ"า โดยระบบ 
CSTR (Continuously Stirred Tank Reactor) 
4. เพื่อพัฒนาระบบต"นแบบพลังงานทดแทนโดย
เทคโนโลยีการผลิตก8าซชีวภาพจากหญ"า 
5. เพื่อสามารถนําข"อมูลวิธีการเดินระบบและการ
ออกแบบระบบไปใช"ในการขยายผลการผลิตก8าซ
ชีวภาพจากหญ"าชนิดต�างๆ ในประเทศไทย ในระดับใช"
งานจริง 

1. ทราบถึงศักยภาพในการผลิตก8าซชีวภาพ
จากหญ"าชนิดต�างๆ เปJนจํานวนไม�น"อยกว�า 
10 ชนิด ในประเทศไทย 
2. มีฐานข"อมูลของหญ"าชนิดต�างๆ จํานวนไม�
น" อยกว� า  10 ช นิด  ในประเทศไทย ซึ่ ง
ประกอบด"วยผลผลิตต�อไร� ต"นทุนการปลูก 
ลักษณะทางเคมีที่สําคัญต�อการผลิตก8าซ
ชีวภาพ ปริมาณก8าซชีวภาพต�อไร�หรือค�า
พลังงานต�อไร� เปJนต"น 
3. ได"องค�ความรู" เทคนิค สภาวะสําหรับการ
ผลิตก8าซชีวภาพ เช�น ปริมาณไนโตรเจน 
สัดส�วน TS อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย�ที่
เหมาะสม และวิธีการเดินระบบที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตก8าซชีวภาพจากหญ"า โดยถัง
ปฏิกรณ� CSTR (Continuous Stirred Tank 
Reactor) โดยสามารถนําไปขยายผลสําหรับ
การผลิตก8าซชีวภาพจากหญ"าชนิดต�างๆ ใน
ประเทศไทย ในระดับใช"งานจริง 
4. ใช"เปJนข"อมูลพื้นฐานสําหรับกําหนด
นโยบายการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช"ใน
ประเทศสําหรับในอนาคต    
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
7 โครงการจัดสร"างต"นแบบระบบผลิตก8าซ 

ไบโอมีเทนอัดสําหรับยานยนต� 
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม� 
1. จัดสร"างต"นแบบระบบผลิตก8าซไบโอมีเทนอัด
สําหรับยานยนต�แบบเคลื่อนที่ 
2. เพื่อศึกษาวิธีการปรับแต�งรถยนต�ที่ใช"ก8าซไบโอ
มีเทนอัดเปJนเชื้อเพลิง 
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองของ
รถยนต�ที่ใช"ก8าซไบโอมีเทนอัดเปJนเชื้อเพลิง 

1. ได"ต"นแบบระบบผลิตก8าซไบโอมีเทนอัด
สําหรับยานยนต�แบบเคลื่อนที่ และได"องค�
ความรู"วิธีการปรับแต�งรถยนต�ยนต�ที่ใช"ก8าซไบ
โอมีเทนอัดเปJนเชื้อเพลิง พร"อมทั้งข"อมูล
สมรรถนะของรถยนต�ที่ใช"ก8าซไบโอมีเทนอัด
เปJนเชื้อเพลิง 
2. เสริมสร"างความเชื่อมั่นให"กับผู"บริโภคใน
การใช"ก8าซไบโอมีเทนอัดไปเปJนเชื้อเพลิงใน
รถยนต�ที่ใช"ก8าซธรรมชาติสําหรับยานยนต� 
(NGV/CNG) 
3. สร"างมูลค�าเพิ่มให"กับก8าซชีวภาพ และ
ขยายทางเลือกในการใช"ก8าซชีวภาพ พร"อมทั้ง
สร"างแรงจูงใจให"ผู"ประกอบการในการสร"าง
ระบบก8าซชีวภาพ 
4. ช�วยเสริมปริมาณ และความมั่นคงให"กับ
ก8าซธรรมชาติสําหรับยานยนต� (NGV/CNG) 
ในประเทศมากขึ้น 
 

8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกังหัน
ก8าซผลิตไฟฟNาขนาดเล็กกําลัง 30 
กิโลวัตต� 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล"าพระ

นครเหนือ 

1. การออกแบบเชิงแนวคิด (conceptual design) 
ของเครื่องจักรกลกังหันก8าชขนาดเล็กสําหรับผลิต
กระแสไฟฟNาที่มีกําลังผลิตและประสิทธิภาพตามที่
กําหนด และสามารถประยุกต�ดัดแปลงให"สามารถใช"
เชื้อเพลิงได"หลากหลาย (multi-fuel) โดยในชั้นต"นตั้ง

1. การใช"พลังงานทดแทน: ในอนาคตจะต�อ
ยอดพัฒนานําเครื่องยนต�กังหันแก็สขนาดเล็ก
สําหรับผลิตไฟฟNาใช"ร�วมกับระบบผลิตก8าซ
เชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasification) และ
ระบบไฟโรไลซีส (Pyrolysis) เพื่อทดแทนการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
เปNาที่ขนาดกําลัง 30 kW สามารถใช"เชื้อเพลิง 2 ชนิด 
คือ ก8าชธรรมชาติ (CNG) กับ เอทานอน (Ethanol) 
หรือแก8สชีวมวล (Biogas) ทั้งแบบใช"เชื้อเพลิงทีละชนิด 
และแบบใช"เชื้อเพลิงสองชนิดผสมกัน 
2. การศึกษาวิเคราะห� การคํานวณออกแบบรูปทรง
และขนาดของแต�ละองค�ประกอบให"สามารถ
สนองตอบเงื่อนที่เปJนผลลัพธ�ของการออกแบบเชิง
แนวคิดในกิจกรรมที่ 1 
3. การออกแบบในรายละเอียด (Detailed design) 
การเขียนแบบของชิ้นส�วนในแต�ละองค�ประกอบ 
(Detailed drawing) และการตรวจรับรองแบบ 
(Drawing approval) 
4. การผลิตชิ้นส�วนของแต�ละองค�ประกอบ และการจัดหา
ชิ้นส� วนประเภทอุปกรณ�มาตรฐาน การประกอบ
เครื่องจักรกลกังหันก8าชขนาดเล็ก และการทดสอบ
สมรรถนะการทํางานเบื้องต"น การสร"างบุคลากรนักวิจัย
และนักพัฒนาเชิ งประยุกต� ที่จะไปทํางานพัฒนา
เทคโนโลยีใหม� ใๆห"กับภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 
5. การสร"างองค�ความรู"การออกแบบเครื่องจักรกล
กังหันก8าซขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟNาแบบ
ครบวงจรสมบูรณ�แบบในทุกขั้นตอน และการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส�วนเครื่องกังหันก8าซเพื่อ
ถ� ายทอดสู� ผู" ประกอบการผลิตอะไหล�ชิ้ นส� วน

ใช"ไฟฟNาในอุตสาหกรรม SMEs หรืออาคาร
ขนาดเล็ก 
2. องค�ความรู": การสร"างองค�ความรู"การ
ออกแบบกังหันก8าซขนาดเล็กสําหรับผลิต
กระแสไฟฟNาครบวงจรสมบูรณ�แบบในทุก
ขั้นตอน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ชิ้นส� วนเครื่ อง กังหันก8 าซเ พื่อถ� ายทอดสู�
ผู" ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผ ลิ ต อ ะ ไ ห ล� ชิ้ น ส� ว น
ภายในประเทศ 
3. เทคโนโลยี: ประเทศไทยโดยคนไทยจะมี
เทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตชิ้นส�วน การ
ประกอบเครื่องจักร การติดตั้ง การทดสอบ
สมรรถนะ การใช"งาน และการซ�อมบํารุง
เครื่องจักรกลกังหันก8าซผลิตไฟฟNา 
4. เครือข�าย: การสร"างเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
สถ า บั นก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น ปร ะ เ ทศ แ ล ะ
ต�างประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการการ
ผลิตกังหันก8าซขนาดจิ๋วสําหรับผลิตไฟฟNาที่
ก"าวหน"า ทันสมัยด"วยต"นทุนที่ต่ํากว�าการ
นําเข"าจากต�างประเทศ 
5. อุตสาหกรรม: เกิดอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส�วนเครื่องจักร และอุตสาหกรรมพลังงาน
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
ภายในประเทศ 
6. การสร"างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทย
และต�างประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องจักรกลกังหันก8าซขนาดเล็กสําหรับผลิตไฟฟNาที่
ก"าวหน"า ทันสมัยด"วยต"นทุนที่ต่ํากว�าการนําเข"าจาก
ต�างประเทศ 
7. การสร"างโอกาสทางธุรกิจให"ผู"ลงทุนไทยในเซ็กเตอร�
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

ทดแทน 
6. บุคลากร: การสร"างบุคลากร วิศวกร
ออกแบบผลิตติดตั้ง นักวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต�ที่จะไปทํางานพัฒนาเทคโนโลยีใหม�
ให" กับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยใน
อนาคต 

9 โครงการประยุกต�ใช"ความร"อนไดอิเล็กทริก
ชนิดคลื่นวิทยุเพื่อทําลายเอนไซม�ไลเปสใน
ผลปาล�มของ โรงหีบน้ํามันปาล�มขนาด
ชุมชน  

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

1. ศึกษาความเปJนไปได"เชิงเทคนิคและเชิง
เศรษฐศาสตร�ของการให"ความร"อนแบบไดอิเล็กทริก
คลื่นวิทยุต�อผลปาล�มในระดับอุณหภูมิที่สามารถ
สลายเอนไซม�ไลเปสได" 
2. ออกแบบและจัดสร"างอุปกรณ�เครื่องต"นแบบที่
สามารถทํางานได"ต�อเนื่องเชิงอุตสาหกรรม ขนาด 50 
กิโลกรัมลูกปาล�มต�อชั่วโมง 

1. สามารถขจัดข"อจํากัดในการจัดสร"างโรงหีบ
สกัดน้ํามันปาล�มขนาดเล็กในการแยกเอาผล
ปาล�มออกจากทะลายปาล�มได" ซึ่งเปJนการ
เพิ่มประสิทธิภาพของโรงหีบสกัดน้ํามันปาล�ม
ขนาดเล็กให"สามารถแข�งขันกับโรงสกัดน้ํามัน
ปาล�มขนาดใหญ�ได" 
2. เปJนนวัตกรรมใหม�ที่สามารถนําไป
ประยุกต�ใช"กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช�น การ
อบแห"งผลิตผลทางการเกษตร 

10 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม คุ" ม ค� า ท า ง
เศรษฐศาสตร�ของเทคโนโลยีก8าซชีวภาพ
ในอุตสาหกรรมน้ํายางข"นด"วยสารทดแทน
กรดซัลฟูริกควบคู�กับระบบไร"อากาศแบบ
กักเก็บตะกอนสูง 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

1. เพื่อค"นหาพอลิเมอร�ทดแทนกรดซัลฟูริก และ
แนวทางการประยุกต�ใช" ซึ่งท"าให"ได"ยางสกิมที่มี
สมบัติดีเปJนที่ยอมรับส"าหรับการผลิตเปJนผลิตภัณฑ� 
พร"อมต"นทุน 
2. เพื่อศึกษาลักษณะและศักยภาพการผลิตก8าซ

1. ทราบชนิดวิธีการใช"พอลิเมอร�ทดแทน
กรดซัลฟูริกในการผลิตยางสกิม และต"นทุน 
พร"อมทั้งข"อมูลสมบัติของยางสกิมที่ได" 
2. ทราบศักยภาพในการผลิตก8าซมีเทนของ
น้ําเสียที่ใช"พอลิเมอร�เทียบกับน้ําเสียแบบปกติ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
มีเทนของน้ําเสียการกระบวนการผลิตด"วยสารพอลิ
เมอร� เทียบกับกรดซัลฟูริก 
3. เพื่อศึกษาอัตราการผลิตก8าซชีวภาพในระบบ ABR 
และ ASBR ที่สภาวะต�างๆ ในระดับห"องปฏิบัติการ 

3. ทราบประสิทธิภาพการผลิตก8าซชีวภาพ
จากระบบ ABR และ ASBR ซึ่งเปJนข"อมูล
พื้นฐานที่สามารถน"าไปใช"ออกแบบระบบก8าซ
ชีวภาพของโรงงานน้ํายางข"นได" 
4. ทราบอุปสรรคและข"อมูลด"านการเดิน
ระบบในระดับ pilot scale และเจ"าของ
กิจการน้ํายางข"นและผู"ออกแบบมีความมั่นใจ
มากขึ้นในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและใช"
ระบบก8าซชีวภาพ 

11 โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดทอรี
ไฟร�สําหรับชุมชน เพื่อการทดแทนการใช"
ถ�านหิน และก8าซป~โตรเลียมชนิดเหลว 
(LPG)  

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสม และแบบจําลองไค
เนติกส�สําหรับกระบวนการทอรีแฟคชั่นในระดับ
ห"องปฏิบัติการของชีวมวลที่มีศักยภาพคงเหลือใน
ประเทศไทยสูง 

1. ทราบวิธีการ ออกแบบ และสร"างเตาทอรีไฟร� 
(Torrified reactor) ในระดับห"องปฏิบัติการ 
จํานวน 5 ชนิดได"แก� ลําต"น และเหง"ามันมัน
สําปะหลัง ใบและยอดอ"อย ซังข"าวโพด ทาง
ปาล�ม และฟางข"าว ในเงื่อนไขอุณหภูมิ และ
เวลาที่เหมาะสมในการนําชีวมวล  
2. มีเทคโนโลยีการใช"เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผ�าน
กระบวนการทอรีแฟคชันเปJนความร"อนเพื่อ
ทดแทนถ�านหิน และก8าซป~โตรเลียมเหลว 

12 โครงการศึกษาและทดสอบผลกระทบของ
รถยนต�ที่ใช"อุปกรณ� FFV Conversion Kit 

กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน

และอนุรักษ�
พลังงาน 

1. เพื่อทดสอบหาความทนทานของชิ้นส�วนรถยนต� 
(Material Compatibility) 
2. เพื่อทดสอบมลพิษที่เกิดจากรถยนต�ที่ใช"อุปกรณ� 
FFV Conversion Kit ในคุณลักษณะที่ 1-3 ตาม
มาตรฐาน มอก.2160-2546 

1. ได"ข"อมูลทางวิชาการ เพื่อเผยแพร�เปJนแนว
ทางการใช"น้ํามันแก8สโซฮอล� E85 กับรถยนต�
รุ�นเก�าต�อไป 
2. เปJนแนวทางสําหรับใช"ในการพัฒนาวัสดุ
และอุปกรณ�ที่จะใช"กับน้ํามันแก8สโซฮอล� E85 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
3. เพื่อทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
(Fuel Consumption) ในรถยนต�ที่ใช"อุปกรณ� FFV 
Conversion Kit 
4. เพื่อส�งเสริมองค�ความรู"เรื่องเชื้อเพลิงแก8สโซฮอล� 
E85 และการส�งเสริมการใช"เชื้อเพลิงแก8สโซฮอล� E85 
5. เพื่อเผยแพร�ข"อเท็จจริงของการใช"อุปกรณ� 
Conversion Kit ในรถยนต�เครื่องยนต�เบนซินที่ใช"
เชื้อเพลิงแก8สโซฮอล� 

13 โครงการผลิตเอทิลไบโอดีเซลแบบต�อเนื่อง
โดยไม�ใช"ความร"อนและกลีเซอรอลบริสุทธิ์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล"าธนบุรี 

ผลิตเอทิลไบโอดีเซลแบบต�อเนื่องโดยไม�ใช"ความร"อน
ขนาด 1 ลิตรต�อนาที (900 ลิตรต�อ 15 ชม) และทํา
กลีเซอรอลให"บริสุทธิ์ และมีสีใส 

1. สามารถลดปTญหาปริมาณเอทานอลล"น
ตลาดเปJนการช�วยเหลือเกษตรกรและโรงงาน
ผู" ผ ลิ ต เ อ ท า น อ ล  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลิตภัณฑ� (ไบโอดีเซล
และกลีเซอรอล) ที่สะอาดขึ้น 
2. สามารถนํากลีเซอรอลที่เปJนผลพลอยได"มา
ใช"ประโยชน� เปJนการเพิ่มมูลค�า และลด
ปTญหาสิ่งแวดล"อม 

14 โครงการหาค�าความเหมาะสมตลอดวัฏจักร
ชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดย
แปรแกรมเชิงเส"นแบบหลายวัตถุประสงค� 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อพัฒนาแบบจําลองการคํานวณการปล�อยก8าซ
เรือนกระจก ปริมาณพลังงานและปริมาณน้ําที่ใช"
ของวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพของ
ประเทศไทย 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการจัดการที่
เหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพ 
โดยประยุกต� ใ ช" โปรแกรมเชิ ง เส"นแบบหลาย

1. ได"มีแบบจําลองการคํานวณการปล�อยก8าซ
เรือนกระจก ปริมาณพลังงาน และปริมาณน้ําที่
ใช"ของวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพ
ที่สะท"อนสถานการณ�จริงของประเทศไทย 
2. ทราบกระบวนการจัดการที่เหมาะสม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงเอทานอล
ชีวภาพ โดยประยุกต�ใช"โปรแกรมเชิงเส"นแบบ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
วัตถุประสงค� เพื่อหาค�าการปล�อยก8าซเรือนกระจก
และการใช" น้ํา ที่น"อยที่สุดตลอดวัฏจักร ภายใต"
ข"อจํากัดที่เกี่ยวข"อง ของประเทศไทยในปTจจุบัน 
3. เพื่อให"ได"ข"อมูลช�วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
จัดการวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพ
ของประเทศไทยในอนาคต 

หลายวัตถุประสงค� เพื่อให"มีค�าการปล�อยก8าซ
เ รื อนกระจกและการ ใช" น้ํ า ที่น" อย ที่สุ ด
ตลอดวัฏจักร ภายใต"ข"อจํากัดที่เกี่ยวข"อง ของ
ประเทศไทยในปTจจุบัน 
3. ทราบผลการปล�อยก8าซเรือนกระจก 
ปริมาณพลังงาน และปริมาณน้ําที่ใช"ของวัฏ
จักรชีวิตของเชื้อเพลิงเอทานอลชีวภาพของ
ประเทศไทยในปTจจุบัน 
4. ทราบผลการคาดการณ�ของการปล�อยก8าซ
เรือนกระจก ปริมาณพลังงาน และปริมาณน้ํา
ที่ใช"ของวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงเอทานอล
ชีวภาพของประเทศไทยในอนาคต 

15 โครงการระบบต"นแบบการผลิตน้ํามันไบ
โอดีเซลและผลิตภัณฑ�แปรรูปสาหร�าย  

กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน

และอนุรักษ�
พลังงาน 

1. เพื่อวิจัยคัดเลือกสายพันธุ� วิธีการเพาะเลี้ยง การ
เก็บเกี่ยวสาหร�ายน้ํามัน 
2. เพื่อวิเคราะห� ทดสอบ องค�ประกอบของน้ํามัน
สาหร�าย 
3. เพื่อศึกษามูลค�าเพิ่มจากการสกัดน้ํามันสาหร�าย 

1. แนวทางการเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยวสาหร�าย
น้ํามันเพื่อผลิตไบโอดีเซลเพื่อส�งเสริมในเชิง
พาณิชย� รวมทั้งบุคลากรมีองค�ความรู"ด"าน
สาหร�ายน้ํามัน 
2. ลดปTญหาโลกร"อนและลดผลกระทบการใช"
พื้นที่เกษตรในการปลูกพืชน้ํามัน 

16 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟNาที่
ชาญฉลาดขนาดเล็ก เ พื่อการพัฒนา
พลังงานที่ยั่งยืน  

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล"าเจ"า

คุณทหาร
ลาดกระบัง  

1. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟNาที่ชาญฉลาดขนาดเล็กทีมี
แหล�งจ�ายพลังงานทดแทนเปJนแหล�งพลังงาน และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร� สํ าหรับ การบริหาร/จั ด
การพลังงาน ระบบฐานข"อมูล ระบบสื่อสารข"อมูล และ 
algorithm ที่ใช"วิเคราะห�ผลกระทบต�อระบบไฟฟNา 

1. โครงการนําร�องการใช"งานระบบสมาร�ทไม
โครกริดเพื่อรองกับการใช"พลังงานทดแทน และ
ความต"องการของผู"ใช"ไฟฟNาในอนาคต 
2. พัฒนาระบบเครื่องต"นแบบสมาร�ทไมโครกริด 
เพื่อนําไปสู�การกําหนดเปNาหมายการพัฒนา
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. เพื่อศึกษา ผลกระทบทางด"านเสถียรภาพ และ
ประสิทธิภาพของระบบไฟฟNา เพื่อเปJนข"อมูลชี้วัด
เบื้องต"นในการกําหนดนโยบายสมาร�ทกริดระดับชาติ 
อีกทั้งเปJนการสร"างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให"กับ
ผู"ใช"ไฟฟNา ส�งเสริมการประหยัดพลังงาน และส�งเสริม
การใช"พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดภาวะโลกร"อนตาม
แผน PDP 2010 

ระบบสมาร�ทกริดระดับประเทศอย�างเปJนระบบ 
และประหยัดงบประมาณ โดนการบูรณา
การงบประมาณ จากผู" ผลิ ตไฟฟN า และผู"
จําหน�ายไฟฟNา 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงข�ายการ
สื่อสารข"อมูลซึ่งรวมไปถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร�
ที่ใช"ในการจัดการ/บริหารการใช"ไฟฟNา โดย 
สามารถประยุกต� และพัฒนาได"เองในอนาคต โดย
ทีมวิจัยจะมีการอบบรมการใช"งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร�หลังจากโครงการสิ้นสุด 
4. ระบบสมาร�ทไมโครกริดจะทําให"สามารถ
เชื่ อมต� อแหล� ง จ� า ยพลั ง ง านทดแทน ที่
หลากหลาย โดยไม�ส�งผลกระทบต�อระบบไฟฟNา 
และสามารถเพิ่มความสามารถในการรับซื้อ
กําลังไฟฟNา โดยที่ใช"โครงสร"างระบบส�งจ�าย
แบบเดิม อีกทั้งเปJนการลดการสูญเสียในการ
ผลิต และส� งจ�ายกําลังไฟฟNา อีกทั้งระบบ
สมาร�ทกริดยังส�งผลต�อความมั่น ใจของผู"ใช"
ไฟฟNา และราคาค�าไฟฟNาลดลงเนื่องจาก Ft 
5. ระบบสมาร�ทไมโครกริดที่สร"างขึ้น สามารถ
นําข"อมูลเชิงสถิติมา วิเคราะห� เพื่อพัฒนาระบบ
ที่สามารถรองรับการใช"งานได"จริงในอนาคต 

 


