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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
1 โครงการศึกษาความเป)นไปได"ในการนํา

ก+ า ซ ไ บ โ อ มี เ ท น อั ด เ พื่ อ ท ด แ ท น        
ก+าซป/โตรเลียมเหลวในอุตสาหกรรม
เซรามิก 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. เพื่อศึกษาความเป)นไปได"ทางเทคนิค และ
ทดสอบผลการนําก+าซไบโอมีเทนอัดมาใช"
ทดแทนก+ า ซป/ โ ต ร เ ลี ยม เหลว  สํ าห รั บ
อุตสาหกรรมเซรามิก 
2. เพื่อวิเคราะห�ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร�
ของการใช"ก+าซไบโอมีเทนอัด เพื่อทดแทนก+าซ
ป/โตรเลียมเหลว สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก 

1. ได"องค�ความรู"และแนวทางการใช"ก+าซไบโอ
มี เทนอัด มาใช" เป)นพลั งงานทางเลือกใน
อุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศ 
2. สร"างมูลค�าเพิ่มให"กับก+าซชีวภาพ และได"
รูปแบบของถังบรรจุก+าซไบโอมีเทนอัด (CBG) 
ที่เอื้อต�อการใช"งานจริง และขยายทางเลือกใน
การใช"ก+าซชีวภาพให"เกิดประโยชน� และเกิด
การพัฒนาธุรกิจใหม� 
3. สร"างแรงจูงใจให"ผู"ประกอบการในการสร"าง
ระบบก+าซชีวภาพและใช"พลังงานหมุนเวียน 
4. เสริมสร"างความมั่นคงด"านพลังงาน และยัง
เป)นการส�งเสริมการพึ่งพาตนเองด"านพลังงาน
สําหรับประเทศไทย 
5. ได"แนวทางการกําหนดนโยบายสําหรับ
ภาครัฐ สําหรับการผลิตไบโอมีเทนเพื่อนําไปใช"
ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
6. ได"ทราบถึงความต"องการของผู"ประกอบการ
เซรามิก ในการส�งเสริมการใช"ก+าซไบโอมีเทน
อัดสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศ 

2 โครงการการพัฒนาโรงงานต"นแบบ
ระบบการผลิตก+าซชีวภาพจากขยะ
ชุมชนโดยไม�มีการคัดแยกขยะอินทรีย�  

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

1. เพื่อพัฒนาระบบและวิธีการเดินระบบการ
หมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบแห"งที่ไม�ต"องมีการ
คัดแยกขยะอินทรีย�เพื่อผลิตก+าซชีวภาพอย�าง
มีประสิทธิภาพ 

ทราบตัวแปรที่มีผลต�อประสิทธิภาพและการ
ควบคุมในการหมักมูลฝอยชุมชนแบบแห"ง 
และค"นหาสภาวะที่จะทําให"เกิดการผลิตก+าซ
ชีวภาพสูงสุดจากสมการทางคณิตศาสตร�  
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทดแทน
จากขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร โดยการ
ผสมผสานระบบหมักแบบแห"งร�วมกับระบบ
บําบัดทางกลและชีวภาพ  
3. เพื่อจัดทําระบบสาธิตการผลิตพลังงานจาก
ขยะแบบครบวงจร เพื่อเป)นฐานสู�การพัฒนา
ระยะยาวและขยายผลสู�ผู" ใช"งาน องค�กร
ปกครองส�วนท"องถิ่น และเอกชนผู"สนใจ 

จากองค�ความรู"ที่ได"สามารถที่จะใช"ออกแบบ
ระบบระดับ pilot-scale ที่ต�อเชื่อมกับระบบ
การบําบัดทางกลและชีวภาพ (MBT) จนได"
ระบบระดับ pilot-scale ของการผลิต
พลังงานและจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เป)นต"นแบบสําหรับหน�วยงานที่มีหน"าที่
กําจัดขยะมูลฝอย นําไปขยายผลต�อไป   

3 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การ
ส�งเสริมไบโอมีเทน เพื่อทดแทนการใช"
พลังงานเชิงพาณิชย� 

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

1. เพื่อสามารถประเมินต"นทุนการผลิตไบโอมีเทน
สอดคล"องกับรูปแบบและแนวทางในการนําไบโอ
มีเทนไปทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย�รูปแบบ
ต�างๆ ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาค
ขนส�ง และภาคครัวเรือน  
2. เพื่อให"ได"แนวคิดการส�งเสริมปริมาณการรับ
ซื้อไบโอมีเทน รวมถึงรูปแบบและโครงสร"างใน
การรับซื้อไบโอมีเทนที่เหมาะสม ตามนโยบายการ
ส�งเสริมฯ โดยไม�ทําให"เกิดภาระต�อภาครัฐใน
ระยะยาว โดยอาศัยหลักต"นทุนหน�วยสุดท"ายใน
การจัดหาพลังงานเชิงพาณิชย�ที่สามารถทดแทน
ด"วยไบโอมีเทน  
3. เพื่อให"ได"แผนยุทธศาสตร�การส�งเสริมการผลิต
และการใช"ไบโอมีเทนอย�างมีส�วนร�วมกับภาคส�วน
ต�างๆ ที่เกี่ยวข"อง 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร�การส�งเสริมการผลิต
และการใช"ไบโอมีเทนอย�างมีส�วนร�วมกับภาค
ส�วนต�างๆที่เ กี่ยวข"องรวมถึงรูปแบบและ
โครงสร"างในการรับซื้อไบโอมีเทนที่เหมาะสม 
ตามนโยบายการส�งเสริมฯ โดยไม�ทําให"เกิด
ภาระต�อภาครัฐในระยะยาว 
2. สนับสนุนเปTาหมายทดแทนเชื้อเพลิง
ชีวภาพในภาคความร"อนและภาคขนส�งให"
เป)นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลั งงานทางเลือกร"อยละ 25 ใน 10 ปV 
(2555-2564) ตามที่รัฐกําหนดไว" 
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4 โครงการการพัฒนาต"นแบบการบริหาร

จัดการหญ"าเชื้อเพลิง (Feed stock 
management model) เพื่อผลิต
พลังงานแบบครบวงจร 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหญ"าพลังงาน
เพื่อนํามาเป)นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง
ทางเลือกประเภทต�างๆ โดยศึกษาเก็บข"อมูล
แบบครบวงจรตั้งแต�ต"นน้ํา การบริหารพื้นที่
ปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส�งเข"าโรงงาน 
กลางน้ํา ได"แก� เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง
ทางเลือกที่เหมาะสมกับสมบัติของหญ"าแต�ละ
ประเภท และปลายน้ําได"แก�  การบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต เชื้ อ เพลิ งการ
วิเคราะห�ผลตอบแทนและความคุ"มค�าทั้ง
กระบวนการผลิต เชื้อเพลิงทางเลือกจากหญ"า
เชื้อเพลิง 3 ชนิด ได"แก� หญ"าเนเปVยร�ยักษ� 
(Pennisetum purpureum) หญ"ามิส
แคนทัส (Miscanthus giganteus) และอ"อย
พลังงาน (Saccharum sp.) ในพื้นที่ จ.
กําแพงเพชร 
2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแนว
ทางการใช"ประโยชน�หญ"าเชื้อเพลิงทั้งสอง
ชนิดเพื่อเป)น เชื้อเพลิงอัดแท�ง (pellet) แก+ส
ชีวภาพ (biogas) และเอธานอล (Ethanol) 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการปลูกหญ"า
พลังงานต�อสมบัติของดิน การหมุนเวียนธาตุ
อาหาร และการเก็บกักคาร�บอน 

1. แนวทางการบริหารจัดการหญ"าพลังงานเพื่อ
นํามาเป)นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลทางเลือก
ประเภทต�างๆ โดยศึกษาเก็บข"อมูลแบบครบวงจร
ตั้งแต�ต"นน้ําถึงปลายน้ํา 
2. คู�มือการส�งเสริมและวิธีการปลูกหญ"าเชื้อเพลิง
ที่มีความถูกต"องตามหลักวิชาการใช"ประโยชน�ได"
กับสภาพดินต�างๆ 
3. ข"อมูลผลกระทบทั้งทางบวกและลบต�อสมบัติ
ของดิน โดยเฉพาะดินในพื้นที่เสื่อมโทรม เขตแห"ง
แล"ง และที่ดินเค็ม เพื่อนําไปใช"เป)นแนวทางใน
การใช"ประโยชน�พื้นที่ดังกล�าวให"เป)นแหล�งผลิต
เชื้อเพลิง ชีวมวลประเภทหญ"าพลังงานต�อไป 
4. ข"อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร�ของการ
ปลูกหญ"าเชื้อเพลิง เพื่อเป)นข"อมูลประกอบการ
ตัดสินใจปลูกหญ"าพลังงาน และกําหนดมาตรการ
ส�งเสริมในอนาคต 
5. ได"แนวทางในการใช"ประโยชน�หญ"าเนเปVยร�
ยักษ� มิสแคนทัส และอ"อยพลังงาน เพื่อเป)น
วัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนประเภทต�างๆ 
ในอนาคต   
6. ได"สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแก+สชีวภาพ 
เอธานอล และเชื้อเพลิงอัดแท�ง จากหญ"าพลังงาน
ทั้งสามชนิด 
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4. เพื่อศึกษาความคุ"มค�าทางเศรษฐศาสตร�
ของการปลูกหญ"าพลังงานบนพื้นที่เสื่อมโทรม
และที่ดินมีปgญหา 

7. ได"วัตถุดิบและเทคโนโลยีใหม�ในการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท�ง แก+สชีวภาพ และเอธานอลจาก
หญ"าเนเปVยร� มิสแคนทัส และอ"อยพลังงาน ซึ่งมี
ศักยภาพนําไปจดสิทธิบัตรได"  
8. ได"ผลงานที่สามารถตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ  

5 โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม�บท
การพัฒนาการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
อากาศยานชีวภาพ (Bio-jet) สําหรับ
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย 
แม�โจ" 

1. เพื่อจัดทําฐานข"อมูลด"านการผลิต งานวิจัย
เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-jet) ใน
ประเทศไทยสําหรับเป)นแนวทางการวิจัย
พัฒนาและการส�งเสริม 
2. เพื่อจัดทําเปTาหมายแผนยุทธศาสตร� และ
กําหนดแนวทางในการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-jet) 
เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงอากาศยานในอนาคตให"
สอดคล"องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 10 ปV (2555-2564) 

1. ฐานข"อมูลด"านการวิจัยและการผลิต
เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-jet) ทั้งด"าน
เทคโนโลยี นโยบาย  
2. แนวทางการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (Bio-jet) อย�าง
เป)นรูปธรรม 
3 .  นโยบายการส� ง เสริ มหรื อมาตรการ
สนับสนุน เพื่อให"เกิดสามารถดําเนินการเชิง
พาณิชย�ได"ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
10 ปV (พ.ศ. 2555-2564) 

6 โครงการการศึกษาการผลิตพลังงาน
จากขยะชุมชนโดยใช"เทคโนโลยี
พลาสมาอาร�ค 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
พลาสมาอาร�คสําหรับนํามาใช"เป)นแหล�งความ
ร"อนเสริมในกระบวนการเผาไหม"สําหรับ
เชื้อเพลิงขยะที่มีความแปรปรวนทางกายภาพ
และเคมีสูง 
2. เพื่อศึกษา ออกแบบ พัฒนา ระบบเตา
พ ล า ส ม า อิ น ซิ น เ น อ เ ร เ ต อ ร�  ( Plasma 

1. เป)นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช"พลังงาน
ทดแทนและการพัฒนาแหล�งพลังงานทดแทน
เพื่อลดการพึ่งพิง การนําเข"าพลังงานจาก
ต�างประเทศ และลดการใช"เชื้อเพลิงฟอสซิส  
2. นําไปสู� การผลิตพลั งงานทดแทนจาก
เชื้อเพลิงขยะของประเทศให"เกิดขึ้นอย�าง
กว" า ง ข ว า ง  ซึ่ ง จ ะช� ว ย ผลั ก ดั น ให" แ ผน
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Incinerator) เพื่อใช"ในเพื่อการผลิตความร"อน
ขนาด 500 kWth จากเชื้อเพลิงขยะ มีความ
แปรปรวนทางกายภาพและเคมีสูง 
3. เพื่อศึกษา ออกแบบ พัฒนา ระบบเตา
พลาสมาแก+สซิไฟเออร�แบบฟ/กเบด (Plasma 
Fixed Bed Gasifier) เพื่อใช"ในการผลิต
กระแสไฟฟTาขนาด 100 kWe จากเชื้อเพลิงขยะ 
มีความแปรปรวนทางกายภาพและเคมีสูง 
4. เพื่อศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ
ผลิตพลังงานของระบบพลาสมาอาร�คกับ
ระบบเตาพลาสมาอินซินเนอเรเตอร� และ
ระบบฟ/กเบดแก+สซิไฟเออร�  
5. เพื่อศึกษาและประเมินด"านมลพิษสิ่งแวดล"อม
ของระบบพลาสมาอาร�คกับการประยุกต�ใช"กับ
ระบบเตาพลาสมาอินซินเนอเรเตอร� และระบบ
ฟ/กเบดแก+สซิไฟเออร�  
6. เพื่อศึกษาต"นทุนทางเศรษฐศาสตร� ต"นทุนเชิง
ธุรกิจ (Financial Cost) และ ต"นทุนสิ่งแวดล"อม
และสังคม (Environmental Costs) หรือ 
ผลกระทบจากปgจจัยภายนอก (Externality)ของ
ระบบพลาสมาอาร�คกับการประยุกต�ใช"กับระบบ
เตาพลาสมาอินซินเนอเรเตอร� และระบบฟ/กเบด
แก+สซิไฟเออร� 

ยุทธศาสตร�ด"านการพัฒนาพลังงานทดแทนใน
ปgจจุบันสัมฤทธิ์ผล 
3. เป)นการสร"างรูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนเพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร 
เพื่อเปลี่ยนของเสียให"เป)นพลังงาน (Waste-
to-energy : WtE) ที่เน"นทั้ง การคัดแยก การ
กําจัด และการนํากลับมาใช"ประโยชน�ใหม�เพื่อ
ผลิตพลังงานทดแทนอย�างมีประสิทธิภาพ ไม�
ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อม  
4. สร"างเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนที่ถูก
ตามหลักสุ ขาภิบาล ที่ส� งผลด" านบวกต�อ
สิ่งแวดล"อม เป)นการเพิ่มภาพลักษณ�ในเชิง
บวกของประเทศไทยที่มุ�งเน"นการใช" Clean 
Technology  
5. เกิดองค�ความรู"ที่สอดคล"องกับยุทธศาสตร�
ชาติ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาบนฐานการ
สร"างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อม และการอนุรักษ�พลังงาน 
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7 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

เอทานอลจากเซลลูโลสโดยจุลินทรีย�ที่มี
ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. ศึกษาคัดเลือกสายพันธุ�จุลินทรีย�กลุ�มที่มี
บทบาทในการย�อยสลายองค�ประกอบของพืช
ประเภทเซลลูโลส และมีความเหมาะสมต�อ
การนํามาใช"ในกระบวนการผลิตเอทานอล       
2. ศึกษาคัดเลือกสายพันธุ�เชื้อจุลินทรีย�ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล โดย
แบ�งเป)นกลุ�มที่ใช"น้ําตาลเพื่อการผลิตเอทา
นอลและกลุ�มที่สามารถเปลี่ยนเซลลูโลสให"
ผลผลิตเป)นเอทานอลได"โดยตรง    
3. ศึกษารูปแบบเทคโนโลยีกระบวนการหมัก
เ อ ท า น อ ล จ า ก เ ซ ล ลู โ ล ส ใ น ร ะ ดั บ
ห"องปฏิบัติการ ด"วยการใช"เชื้อจุลินทรีย�ที่ผ�าน
การคัดเลือกสายพันธุ�และกระบวนการหมักเอ
ทานอลที่มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบที่มี
เซลลูโลสเป)นองค�ประกอบหลัก 
4. เพื่อศึกษาศักยภาพของการผลิตเอทานอล
จากเซลลูโลสในระดับนําร�อง 
5. เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คุ" ม ค� า ท า ง ด" า น
เศรษฐศาสตร�ในแง�ของเงินลงทุน และค�า
ดําเนินการจากศึกษาการผลิตเอทานอลจาก
เซลลู โลสด"วยเทคโนโลยี ที่พัฒนาในการ
ศึกษาวิจัยในโครงการฯเปรียบเทียบกับข"อมูล
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของประเทศไทย

1. ได"รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทลิกนิน
เซลลูโลส 
2. ทราบศักยภาพและความคุ"มค�าทางด"าน
เศรษฐศาสตร�ในการผลิตเอทานอลจากการใช"
วัตถุดิบตั้งต"นของกระบวนการผลิตในกลุ�ม
ประเภทเซลลูโลส 
3. ได"องค�ความรู"ที่เป)นประโยชน� สามารถนํา
เทคโนโลยีและองค�ความรู"ที่ได"จากการวิจัยไป
เผยแพร� และถ�ายทอดให"กับผู"ประกอบการ 
โรงงาน และผู"ที่มีความสนใจในการลงทุนผลิต
เอทานอลเป)นเชื้อเพลิง 
4. การผลิตพลังงานเอทานอลจากเซลลูโลส
เป)นแนวทางเลือกใหม�ในการผลิตเอทานอลใน
ประเทศไทย สามารถใช"เป)นโครงการนําร�อง
เพื่อเป)นต"นแบบในการจัดตั้งโรงงานการผลิต
เอทานอลจากเซลลูโลสหรือนําไปพัฒนาต�อ
ยอดสําหรับงานวิจัยทางด"านเอทานอลกับ
วัตถุดิบอื่นๆต�อไปในอนาคต 
5. ทําให"มีปริมาณวัตถุดิบที่ใช"ในการผลิตเอทา
นอลได"เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถนําส�วน
ต�างๆของพืชมาใช"ประโยชน�ได"มากขึ้น  
6. ช�วยลดปgญหาการนําวัตถุดิบที่เป)นพืช
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ในปgจจุบัน อาหารซึ่งใช"ในการบริโภคไปผลิตเป)นพลังงาน

เอทานอล และส�งเสริมความมั่นคงทางด"าน
พลังงานในประเทศไทย 
7. ช�วยลดปgญหาด"านสิ่งแวดล"อมและพลังงาน 
จากการนําวัตถุดิบที่ไม�มีการใช"ประโยชน� และ
ก�อให"เกิดปgญหามลพิษ เช�น ซังข"าวโพดใน
ภาคเหนือ เป)นต"น ที่คาดว�าน�าจะมีศักยภาพ
ในการนํามาประยุกต�ใช"เพื่อผลิตพลังงานเอทา
นอล และการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส
สามารถช�วยลดก+าซเรือนกระจกได"ถึงร"อยละ 
85 ของการผลิตและใช"น้ํามันเบนซิน  
8. สามารถลดค�าใช"จ�ายต"นทุนในกระบวนการ
ผลิ ตพลั ง งานจาก เอทานอล  และสร" า ง
แรงจูงใจให"ผู"ประกอบการใช"พลังงานทดแทน 
9. ผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจัยใน
โครงการฯ จะช�วยส�ง เสริมนโยบายและ
มาตรการการใช"พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพจาก
ภาครัฐที่กําหนดออกมาเป)นแผนพลังงานใน
ระยะยาว 10 และ 20 ปV 

8 โครงการชุดอุปกรณ�กําจัดน้ํามันดิน
จากก+าซเชื้อเพลิงของระบบก+าซซิฟ/เค
ชัน 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และสร"างชุดกําจัด
น้ํามันดินสําหรับการแก"ปgญหาการปนเปwxอน
น้ํามันดินในก+าซเชื้อเพลิงจากการเผาไหม"ชีว
มวลในการผลิตไฟฟTาของระบบ Gasification 

1. ได"กระบวนการและวิธีการเดินระบบที่
เหมาะสมในการใช"งานของชุดอุปกรณ�กําจัด
น้ํ า มั น ดิ น ใ น ก+ า ซ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ข อ ง ร ะ บ บ 
Gasification 
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ด"วยชุดคอลัมน�กําจัดน้ํามันดิน 
2. เพื่อหาแนวทางการออกแบบระบบชุด
คอลัมน�กําจัดน้ํามันดินและวิเคราะห�ทาง
เศรษฐศาสตร�สําหรับการนําไปประยุกต�ใช"ใน
การสร"างชุดกําจัดน้ํามันดินในระบบก+าซ
เชื้อเพลิงของ Gasification ให"รองรับกับ
กําลังการผลิตไฟฟTาที่ระดับต�างๆ ของการใช"
งานจริง 
3. เพื่อศึกษาการผลิตผลผลิตพลอยได"ชนิด
น้ําส"มควันไม"จากการผลิตพลังงานทดแทน
ด"วยระบบ Gasification ที่สามารถสร"าง
รายได"และส�งเสริมการนําไปใช"ประโยชน�ใน
ด"านการเกษตรอินทรีย� 

2. ได"สภาวะที่เหมาะสมในการดําเนินการที่
สามารถกําจัดน้ํามันดินได"ด"วยประสิทธิภาพ
มากกว�าร"อยละ ๙๐ 
3. ได"ผลการวิเคราะห�ทางเศรษฐศาสตร�เพื่อ
แสดงความเป)นไปได"ในการต�อยอดผลงานเชิง
พาณิชย�  
4. ได"ผลการศึกษาการผลิตน้ําส"มควันไม"เพื่อ
เป)นผลิตภัณฑ�พลอยได"ของระบบ  
5. คาดว�าจะได"รับผลของแนวทางการ
ออกแบบระบบที่สามารถใช"ในการพัฒนาการ
กําจัดน้ํามันดินออกจากก+าซเชื้อเพลิงของ
ระบบ Gasification ที่จะขยายไปสู�การใช"งาน
จริงของระบบการผลิตไฟฟTาที่ระดับกําลังการ
ผลิตไฟฟTาต�างๆ ได"ต�อไป 

9 โครงการวิจัยพัฒนาก+าซชีวภาพเหลว
(LBG) โดยใช" เทคโนโลยีการทําความ
เย็นแบบยิ่งยวด (Cryogenic) 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตก+าซ
ชีวภาพเหลว (Liquefied Biogas) รวมไปถึง
กระบวนการทําความสะอาดและเพิ่มคุณภาพ
ก+าซชีวภาพจากก+าซชีวภาพตั้งต"นจากบ�อผลิต
โดยใช"หลักการทําความเย็นแบบยิ่งยวด 
(Cryogenic) 
2. เพื่อพัฒนาชุดต"นแบบผลิตก+าซชีวภาพ
เหลว โดยใช"หลักการทําความเย็นแบบยิ่งยวด 
(Cryogenic)เ พื่อ ศึกษาวิ จั ยการปรับปรุ ง

1. องค�ความรู"และเทคโนโลยีการผลิตก+าซ
ชีวภาพเหลวด"วยหลักการทําความเย็นแบบ
ยิ่งยวด 
2. ชุดผลิตก+าซชีวภาพเหลวต"นแบบที่มีขนาด
เหมาะสม ต"นทุนต่ําและมีความซับซ"อนน"อย 
3. มีเครื่องมือ/อุปกรณ�ที่สนับสนุนให"มีการ
ผลิตและการใช"ก+าซชีวภาพได"สะดวกและง�าย
ขึ้น ครบวงจรการการผลิตและการนําไปใช"
งาน 
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คุณภาพเชื้อเพลิงแก+สสังเคราะห�ที่ได"จากชีว
มวลเป)นเชื้อเพลิง BioSNG 
3. เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให"มีการผลิตและ
การใช"ก+าซชีวภาพให"มากขึ้น เ นื่องจากมี
อุปกรณ�และเครื่องจักรที่ครบวงจรทั้งในส�วน
ของการผลิตและการนําก+าซไปใช"งานที่
สะดวกและเหมาะสม 

4. ก+าซชีวภาพเหลวเป)นพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถนํามาทดแทนก+าซธรรมชาติ เพื่อลด
การผลิตและการนําเข"าก+าซธรรมชาติซึ่งเป)น
พลังงานสิ้นเปลือง 

10 โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบ
สะสมพลังงานที่เหมาะสมสําหรับการ
ประยุกต�ใช"งานในระบบโครงข�ายไฟฟTา
อัจฉริยะของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

1. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่
เหมาะสมสําหรับการประยุกต�ใช"งานในระบบ
โครงข�ายไฟฟTาอัจฉริยะของประเทศไทย โดย
การศึกษาครอบคลุมรูปแบบเทคโนโลยีระบบ
สะสมพลังงานที่หลากหลาย และมีแนวโน"มที่
จะได"นํามาประยุกต�ใช"งานในระบบ Smart-
Grid ของประเทศไทยในอนาคต 
2. พัฒนาห"องปฏิบัติด"านระบบสะสมพลังงาน
ของประเทศ โดยห"องปฏิบัติการดังกล�าว
สามารถใช"เพื่อการศึกษา วิจัย รวมถึงสาธิต 
เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่หลากหลาย
และมีความเหมาะสมสํ าหรับการนํามา
ประยุกต�ใช"ในระบบ Smart-Grid ของ
ประเทศไทย 

1. สามารถนําผลของโครงการไปกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา วิจัยด"านระบบสะสมพลังงาน
ของประเทศ มีห"องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถใช"
ในการศึกษาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ รวมถึง
สมถรรนะของระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสม
ต�อการนํามาประยุกต�ใช"งานในระบบ Smart-
Grid ของประเทศได" ด"านอุตสาหกรรม และ
พาณิชย� 
2. สามารถนําผลของโครงการไปกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพาณิชย�
เ กี่ยวข"องกับการสะสมพลังงานในระบบ 
Smart-Grid ของประเทศ 

11 โครงการศึกษาการจัดทําแผนแม�บทการ
นําเศษยางรถยนต�ที่ใช"แล"วเพื่อลด

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อจัดทําแผนแม�บท ยุทธศาสตร�ในการนํา
เศษยางรถยนต�ที่ใช"แล"วเพื่อลดปริมาณการใช"

1. ได"มาซึ่งแผนแม�บทการใช"เศษยางรถยนต�ที่
ใช"แล"วเพื่อลดปริมาณการใช"เชื้อเพลิงฟอสซิล



รายชื่อโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ป!งบประมาณ 2556 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
ปริมาณการใช"เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ภาคอุตสาหกรรม 

เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม 
2. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนจากเศษยางรถยนต�ที่ใช"แล"ว 
3. เพื่อกําหนดกรอบนโยบายในการส�งเสริม
และ พัฒนาการ ใช" พลั ง ง านทดแทนให"
สอดคล"องกับแผนส�งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก  
4. เพื่อกําหนดบทบาทของกระทรวงพลังงาน 
และหน�วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข"องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในด"านมาตรการในการบริหาร
รวมถึงนโยบายการใช"พลังงานทดแทนอย�างมี
ประสิทธิภาพและมีความเชื่ อมโยงสอด
ประสานไปในทิศทางเดียวกัน 

ในภาคอุตสาหกรรม 
2. ได"มาซึ่งยุทธศาสตร�การใช"เศษยางรถยนต�ที่
ใช"แล"วในรูปของพลังงานที่ใช"ร�วมอย�างมี
ประสิทธิภาพในแต�ละกลุ�มอุตสาหกรรมที่มี
ความต"องการในการใช"ความร"อนสูง 
3. ได"มาซึ่งกรอบนโยบายที่กําหนดทิศทางของ
การพัฒนาและแนวทางการส�งเสริมให" มี
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการใช"เศษยาง
รถยนต�ในรูปของพลังงานร�วมกับเชื้อเพลิง
ฟอสซิลของประเทศ 
4. ได"มาซึ่งประโยชน�เชิงรูปธรรมในด"านของ 
 4.1 การลดปริมาณเศษยางรถยนต�ที่ใช"
แล"ว 
 4.2 การเพิ่มปริมาณการใช"พลังงานจาก
เศษยางรถยนต� ที่ ใช"แล" ว ในรูปแบบของ
เชื้อเพลิงร�วม 
 4.3 การลดปริมาณการใช"พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล 
 4.4 การลดมลภาวะที่มีผลต�อสิ่งแวดล"อม
และสุขภาพของประชากร 

12 โครงการวิจัยและพัฒนาถังปฏิกรณ�
ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นสําหรับระบบ
ผลิตไบโอดีเซลแบบต�อเนื่อง 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. เพื่อศึกษาและออกแบบถังปฏิกรณ�ผลิตไบโอ
ดีเซลแบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดแผ�น
ขอบคมหลายชั้น (Multi stage orifice plate) 

1. ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตไบโอ
ดีเซลที่พัฒนาขึ้นเอง 
2. ช�วยลดต"นทุนในการผลิตไบโอดีเซล  
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. เพื่อศึกษาและออกแบบถังปฏิกรณ�ผลิตไบโอ
ดีเซลแบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดโรเตอร� 
3. เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ�แยกกลีเซอ
รีนแบบใช"สนามไฟฟTา 
4. เพื่อสร"างชุดผลิตไบโอดีเซลแบบต�อเนื่องโดย
ใช"ถังปฏิกรณ�ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดแผ�น
ขอบคมหลายชั้นช�วยกระตุ"นปฏิ กิริยาและ
อุปกรณ�แยกกลีเซอรีนชนิดใช"สนามไฟฟTา 
5. เพื่อสร"างชุดผลิตไบโอดีเซลแบบต�อเนื่องโดย
ใช"ถังปฏิกรณ�ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดโร
เตอร�ช�วยกระตุ"นปฏิกิริยาและอุปกรณ�แยกกลี
เซอรีนชนิดใช"สนามไฟฟTา 
6. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลผลิตและ
ต" น ทุ นการผลิ ตของชุ ดผลิ ต ไบ โอ ดี เซล
แบบต�อเนื่องเมื่อใช"ถังปฏิกรณ�ไฮโดรไดนามิคคา
วิเทชั่นชนิดแผ�นขอบคมหลายชั้นกับถังปฏิกรณ�
ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดโรเตอร�   
7. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ คุณภาพของไบ
โอดี เซลที่ผลิ ตได" จากชุ ดผลิ ตไบโอดี เซล
แบบต�อเนื่องเมื่อใช"ถังปฏิกรณ�ไฮโดรไดนามิคคา
วิเทชั่นชนิดแผ�นขอบคมหลายชั้นกับถังปฏิกรณ�
ไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดโรเตอร� 

3. ช�วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของไบโอดีเซลกับเชื้อเพลิงป/โตรเลียมได" 
4. เป)นการพัฒนาและพึ่งพิงเทคโนโลยี
ภายในประเทศ 
5. ประเทศไทยสามารถส�งออกเทคโนโลยีใน
การผลิตไบโอดีเซล 

 


