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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
1 โครงการการศึกษาผลกระทบของระบบ

จําหน�ายไฟฟ)าจากการเชื่อมต�อระบบ
เซลล� แสงอา ทิตย� ขนาด เล็ ก ที่ ติ ด ตั้ ง        
บนหลังคา กรณีปริมาณติดตั้งสะสมรวม     
ในระดับเมกะวัตต� 

มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

1. ศึกษาผลกระทบของระบบจําหน�ายไฟฟ)าจากการ
เชื่อมต�อระบบเซลล�แสงอาทิตย�ขนาดเล็กที่ติดตั้งบน
หลังคาเ มื่อมีปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับ        
เมกะวัตต�  
2. พัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อใช"ในการจําลองสภาพ
ป9ญหาของระบบจําหน�ายไฟฟ)าจากการเชื่อมต�อ
ระบบเซลล�แสงอาทิตย�ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา 
3. จําลองสภาพป9ญหาและการแก"ไขป9ญหาคุณภาพ
ไฟฟ) า ใ นร ะบบจํ าหน� า ย  ด" ว ยชุ ดปฏิ บั ติ ก า ร              
ที่พัฒนาขึ้น 
4. กําหนดแนวทางการแก"ป9ญหาผลกระทบของ
ระบบจําหน�ายไฟฟ)าจากการเชื่อมต�อระบบเซลล�
แสงอาทิตย�ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา 

1. ทราบถึงป9ญหาที่จะเกิดขึ้นจากระบบ
จําหน�ายไฟฟ)าจากการเชื่อมต�อระบบเซลล�
แสงอาทิตย�ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคาเมื่อมี
ปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต�  
2. ได"ชุดปฏิบัติการเพื่อใช"ในการจําลองสภาพ
ป9ญหาของระบบจําหน�ายไฟฟ)าจากการ
เชื่อมต�อระบบเซลล�แสงอาทิตย�ขนาดเล็กที่
ติดตั้งบนหลังคา รวมถึงการเชื่อมต�อจาก DG 
ชนิดอื่นๆ เข"ามาในระบบจําหน�าย 
3.สามารถจําลองสภาพป9ญหาและการแก"ไข
ป9ญหา คุณภาพไฟฟ) า ในระบบจํ าหน� าย      
ด"วยชุดปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้ 
4.ได"แนวทางการแก"ป9ญหาผลกระทบของ
ระบบจําหน�ายไฟฟ)าจากการเชื่อมต�อระบบ
เซลล�แสงอาทิตย�ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา 
รวมถึงการเชื่อมต�อจาก DG ชนิดอื่นๆ เข"ามา
ในระบบจําหน�าย 

2 โครงการศึกษาออกแบบเครื่องทําน้ําร"อน
พลังงานแสงอาทิตย�โดยใช"ความร"อนใต"
กระเบื้องมุงหลังคา                

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล

รัตนโกสินทร� 

1. เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ เ ค รื่ อ ง ทํ า น้ํ า ร" อ น พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย�โดยใช"ความร"อนใต"กระเบื้องมุงหลังคา  
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําร"อน
พลังงานแสงอาทิตย�โดยใช"ความร"อนใต"กระเบื้อง    
มุงหลังคา 
 

1. ได"ต"นแบบของเครื่องทําน้ําร"อนพลังงาน
แสงอาทิตย�โดยใช"ความร"อนใต"กระเบื้อง      
มุงหลังคา 
2. สามารถลดความร"อนเข"าสู�ตัวบ"าน 
3. สามารถผลิตน้ําร"อนเพื่อนําไปใช"ประโยชน�
ในบ"านพักอาศัย 



รายชื่อโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ป!งบประมาณ 2557 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
3. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการลดความร"อนเข"า
สู� ตัวบ"าน โดยการใช" เครื่องทําน้ําร"อนพลังงาน
แสงอาทิตย�โดยใช"ความร"อนใต"กระเบื้องมุงหลังคา 

3 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ)าด"วยวัฏจักรแรงคินพลังงาน
แสงอาทิตย�โดยใช" CO2 เปDนสารทํางาน 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต�วัฏจักร
แรงคินผลิตพลังไฟฟ)า ด"วย CO2 และพลังงาน
แสงอาทิตย�สําหรับครัวเรือน 
2. เพื่อพัฒนาเครื่องยนต�ต"นแบบผลิตพลังไฟฟ)าจาก
พลังงานแสงอาทิตย�ด"วยวัฏจักรแรงคิน โดยใช" CO2 
ซึ่งไม�เปDนอันตรายต�อสิ่งแวดล"อมเปDนสารทํางาน 
ประกอบไปด"วยชิ้นส�วนและอุปกรณ�ต�างๆตาม
เทคโนโลยีที่ได"วิจัยพัฒนาขึ้น 
 3. เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให"มีการใช"พลังงาน
หมุนเวียนเปDนแหล�งพลังงานในการผลิตพลังไฟฟ)าให"
มากขึ้น เนื่องจากมีอุปกรณ�และเครื่องจักรที่ครบ
วงจรทั้งในส�วนของการผลิตและการนําไปใช"งานที่
สะดวกและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน 

1. เครื่องยนต�วัฏจักรแรงคินที่พัฒนาขึ้นใช"
พลั ง ง านแส งอา ทิ ตย� แ ล ะCO2  เ ปD น ตั ว
ขับเคลื่อนระบบ งานที่ได"นําไปขับเครื่อง
กําหนดไฟฟ)าเพื่อผลิตพลังไฟฟ)าใช"ภายใน
ครัวเรือน เพื่อลดการใช"พลังไฟฟ)าจากระบบ
สายส�ง หรือลดการผลิตไฟฟ)าจากโรงไฟฟ)า
ขนาดใหญ� ส�งผลให"การใช"เชื้อเพลิงฟอสซิล   
ในการผลิตไฟฟ)าโดยรวมของประเทศลดลง   
2. สามารถนําความร"อนทิ้งจากวัฏจักรมาผลิต
น้ําร"อนใช"ทดแทนการใช"หม"อต"มน้ําไฟฟ)า    
เปDนการลดภาระด"านพลังไฟฟ)าของระบบลง   

4 โครงการการพัฒนาชุดผลิตไฟฟ)าแบบจาน
รวมแสงอาทิตย�ร�วมกับเครื่องยนต�สเตอร�ลิง 
ขนาด 1 kWe 

มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

1. เพื่อให"ได"ต"นแบบชุดผลิตไฟฟ)าแบบจานรวมแสง
ร�วมกับเครื่องยนต�สเตอร�ลิง ขนาด 1 kWe   
2. เพื่อให"ได"กระบวนการออกแบบที่สามารถพัฒนา
ไปสู�การออกแบบชุดผลิตไฟฟ)าแบบจานรวมแสง
ร�วมกับเครื่องยนต�สเตอร�ลิงที่มีขนาดใหญ�ขึ้น 

1. ได"ต"นแบบชุดผลิตไฟฟ)าแบบจานรวมแสง
ร�วมกับเครื่องยนต�สเตอร�ลิง ขนาด 1 kWe 
เพื่อสามารถนําไปพัฒนาต�อสู�ชุดผลิตไฟฟ)าที่มี
ขนาดใหญ�ขึ้น 
2. ได"ชุดทดสอบในระดับห"องปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถใช"ในการ
พัฒนาเครื่องยนต�สเตอร�ลิงต�อไปได" 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
3. เกิดองค�ความรู"ที่สามารถจะนําไปต�อยอด
และพัฒนาสู�ระบบที่เหมาะสมต�อการใช"งาน
ในประเทศ ที่ซึ่งจะเปDนรูปแบบของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทางด"านพลังงาน 

5 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) 
และแนวทางการสร"างความเข"มแข็งของ
เครื อข� ายชี วมวลเพื่อพลั งงานในกลุ� ม
ประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร� 
เวียดนาม และไทย) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพและวางตําแหน�งเชิงกลยุทธ� 
(Strategic positioning) ของการพัฒนา 
ชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ�มประเทศ ACMECS 
2. เพื่อหาแนวทางการสร"างเครือข�ายชีวมวลเพื่อ
พลังงานในกลุ�มประเทศ ACMECS ให"เปDนกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานชีวมวลแบบครบวงจร
ในระดับภูมิภาค 
3.  เ พื่อจัดทําเขตการใช" ที่ ดินของหญ"าเนเปZยร� 
(Zoning map) ซึ่งเปDนพืชที่มีศักยภาพในการเปDน
เชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานชีวภาพ และจะเปDน
ต"นแบบในการขยายผลสู�กลุ�มประเทศ ACMECS 
ต�อไป 

1. ศักยภาพ และสามารถวางตําแหน�งเชิงกลยุทธ� 
(Strategic positioning) ของการพัฒนา    
ชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ�มประเทศ ACMECS 
อย�างถูกทิศทาง 
2. จัดตั้งเครือข�ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ�ม
ประเทศ ACMECS ให"เปDนกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาพลังงานชีวมวลแบบครบวงจร 
3. ข"อมูลการใช"ที่ดินของหญ"าเนเปZยร� 
(Zoning map) และพืชพลังงาน ซึ่งเปDนพืชที่
มีศักยภาพในการเปDนวัตถุดิบของเชื้อเพลิงชีว
มวลและพลังงานชีวภาพ รวมถึงกลยุทธ�ใน
การผลักดันให"เกิดการสนับสนุนการพัฒนา
หญ"าเนเปZยร�  และพืชพลังงาน เ พื่อเปDน
พลั ง งานทดแทนใน ทุกมิ ติ  ตั้ งแต�ต"น น้ํ า     
กลางน้ํา และปลายน้ํา 

6 โครงการการศึกษาและจัดทําฐานข"อมูล
ของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช"เปDน
เชื้อเพลิงทางเลือก 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อศึกษาและจัดทําฐานข"อมูลของชีวมวลจาก
สวนยางพารา ซึ่งเปDนระบบฐานข"อมูลเพื่อรองรับการ
ปรับปรุงข"อมูลได" 
 

1 .  ฐานข"อมูลของชี วมวลจากยางพารา       
โดยเปDนฐานข"อมูลเฉพาะทาง ที่รองรับระบบ
การอัพเดตข"อมูลในอนาคต 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. เพื่อประเมินศักยภาพและระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการส�งเสริมการลงทุนด"านพลังงานชีวมวล 
3. เพื่อวางแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการในการจัดการ
ชีวมวลจากสวนยางพาราแบบครบวงจรอย�างเปDน
ระบบ โดยเฉพาะแผนการจัดการใน พื้น ที่ ที่ มี
ศักยภาพและความต"องการใช"ไฟฟ)าสูง 
4. เพื่อประสานความร�วมมือ สร"างเครือข�ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู"และปรับปรุงข"อมูลให"เปDนป9จจุบัน 

2. ได"ระบบฐานข"อมูลที่สามารถประเมิน
ศักยภาพและระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ลงทุนด"านพลังงานชีวมวล 
3. แผนการจัดการชีวมวลจากไม"ยางพาราเพื่อ
ใช"เปDนเชื้อเพลิงทางเลือกอย�างเปDนระบบและ
ครบวงจรโดยเฉพาะแผนการจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลในพื้นที่ที่มีศักยภาพและความต"องการ
ใช"ไฟฟ)าสูง 
4 .  เ กิด เครื อข� ายความร� วม มือระหว� า ง
หน�วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู"ปลูกยางพารา 
ชุมชน และเอกชน 
5. มีการนําไม"ยางพารามาใช"ประโยชน�ได"
อย�างครบถ"วนโดยเฉพาะการนําไม"ยางพารา
มาทําเปDนเชื้อเพลิงทางเลือก 

7 โครงการการ เ พิ่ม ศักยภาพการผลิต     
กaาซชีวภาพจากหญ"าเนเปZยร�ด"วยการ   
หมักย�อยร�วมกับสาหร�าย 

มหาวิทยาลัย 
แม�โจ" 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพการผลิตกaาซชีวภาพโดยใช"
สาหร�ายทดแทนน้ําเสียจากฟาร�มปศุสัตว� 
2. เพื่อประเมินศักยภาพการการพัฒนากaาซชีวภาพ
จากหญ"าเนเปZยร�ร�วมกับสาหร�ายอย�างครบวงจร 
3. เพื่อประเมินศักยภาพการปรับปรุงคุณภาพกaาซ
ชีวภาพโดยใช"สาหร�าย 
4. ประเมินสายพันธุ�จุลินทรีย�ที่เหมาะสมสําหรับการ
ผลิตกaาซชีวภาพจากหญ"าเนปZยร�ร�วมกับสาหร�าย 
 

1. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการผลิตและใช"
พลังงานทดแทน ได"แก� กaาซชีวภาพ  
2. เ ทิดพระเ กียรติพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัว โดยขยาย
ผลงานวิจัยตามแนวพระราชดําริในงานด"าน
พลังงานทดแทน 
3. ได"แนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทน
จากสาหร�าย และหญ"าเนเปZยร� ในรูปของกaาซ
ชีวภาพ 
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5. เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค�ากากเหลือกaาซชีวภาพ
ทดแทนโปรตีนในอาหารสัตว�น้ํา 
6. เพื่อวิเคราะห�ต"นทุนระบบการหมักย�อยระหว�าง
หญ"าเนเปZยร�กับสาหร�ายเพื่อการผลิตกaาซชีวภาพ
ระดับชุมชน 

8 โครงการ พัฒนาต"นแบบการจัด เ ก็บ    
กaาซไบโอมีเทนด"วยกระบวนการดูดซับบน
สารดูดซับ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความดัน อุณหภูมิ และ
พื้นที่ผิวจําเพาะของสารดูดซับต�อปริมาณการดูดซับ
กaาซไบโอมีเทน  
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บกaาซไบโอมีเทน
ในการบรรจุและปล�อยของการดูดซับบนสารดูดซับ  
3. เพื่อพัฒนาต"นแบบในการจัดเก็บกaาซไบโอมีเทน
ด"วยกระบวนการดูดซับบนสารดูดซับเปDนพลังงาน
ทดแทนกaาซปcโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย�และ
ภาคอุตสาหกรรม  
4. เพื่อประเมินต"นทุน และวิเคราะห�ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร�ของการจัดเก็บกaาซไบโอมีเทนด"วย
กระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ 

1. ได"ข"อมูลทางเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม
ในการบรรจุ กa าซ ไบ โอ มี เทนลง ถั งด" ว ย
กระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ  
2. ได"ต"นแบบและองค�ความรู"ของการบรรจุ
กa าซ ไบ โอ มี เทนอัดสํ าหรับทดแทนกa าซ
ปcโตรเลียมเหลวไปใช"ในการสาธิตในการ
เผยแพร�  ประชาสัมพันธ�  เพื่อส�งเสริมการใช"
พลังงานทดแทน 
3. ได"แนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บกaาซไบ
โอมีเทนด"วยกระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ 
เพื่อนําไปใช"ทดแทนกaาซธรรมชาติและกaาซ
ปcโตรเลียมเหลวทั้งในภาคครัวเรือน เชิง
พาณิชย� และภาคอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร"างความเชื่อมั่นให"กับผู"บริโภคใน
การใช"กaาซไบโอมีเทนอัดไปเปDนเชื้อเพลิง
ทดแทนกaาซปcโตรเลียมเหลว 
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5. สร"างมูลค�าเพิ่มให"กับกaาซชีวภาพ และได"
รูปแบบของถังบรรจุกaาซไบโอมีเทนอัดด"วย
กระบวนการดูดซับในสารดูดซับ ที่เอื้อต�อการ
ใช"งานจริง และขยายทางเลือกในการใช"กaาซ
ชีวภาพให"เกิดประโยชน� และเกิดการพัฒนา
ธุรกิจใหม� 
6. ได"ทราบข"อมูลต"นทุนการจัดเก็บกaาซไบโอ
มีเทนด"วยกระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ 
และแนวทางการนําไปใช"งาน 
7. สร"างแรงจูงใจให"ผู"ประกอบการในการสร"าง
ระบบกaาซชีวภาพและใช"พลังงานหมุนเวียน 

9 โครงการศึกษาโครงสร"างราคาและตลาด
ผู" ใช" ไบโอมี เทนในภาคอุตสาหกรรม     
เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงความร"อน 

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

1. ศึกษาการส�งเสริมตลาดการใช"ไบโอมีเทนเชิงพื้นที่ 
สําหรับผู"ใช"ในรูปแบบความร"อนในภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการผลิตไบโอมีเทนจากพืชพลังงาน 
2. ศึกษาโครงสร"างราคาที่เหมาะสมของการใช"ไบโอ
มีเทนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงความ
ร"อน โดยคํานึงถึงกลไกในการบริหารจัดการราคา
กaาซธรรมชาติในป9จจุบัน 
 
 
 
  

1. การกําหนดพื้นที่เป)าหมายที่เหมาะสมจะ
ทํ า ให" เ กิ ด การ ล ง ทุ นทา งด" า นพลั ง ง าน
หมุนเวียนโดยเฉพาะพืชพลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
2.การศึกษากลไกการส�งเสริมการรับซื้อไบโอ
มีเทนที่เหมาะสม จะช�วยสนับสนุนนโยบาย
การส�งเสริมพลังงานหมุนเวียนตามแผน 
AEDP โดยไม�ทําให"เกิดภาระต�อภาครัฐ        
ในระยะยาว 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
3. นําเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายการส�งเสริม
ตลาดการใช"ไบโอมีเทนเชิง พื้นที่ พร"อมทั้งแนว
ทางการกําหนดโครงสร"างราคาที่เหมาะสมของไบโอ
มีเทนเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงความร"อนสําหรับผู"ใช"ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
4. จัดทํากรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห�ความเปDนไปได"ใน
การพัฒนาการใช"ไบโอมีเทนเพื่อทดแทนเชื้อเพลิง
ความร"อนในภาคอุตสาหกรรม 

3. สนับสนุนเป)าหมายทดแทนเชื้อเพลิง
ชีวภาพในภาคความร"อนและภาคขนส�งให"
เปDนไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลั ง งานทาง เลื อกร" อยละ 25 ใน  10 ปZ 
(2555-2564) ตามที่รัฐกําหนดไว" 

10 โครงการการศึกษาต"นแบบการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติกสําหรับใช"ใน
การผลิตน้ํามันจากขยะพลาสติกแบบ   
ครบวงจร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1. เพื่อศึกษาสภาพป9ญหาป9จจุบันของการผลิตน้ํามัน
จากขยะพลาสติก 
2. เพื่อสํารวจข"อมูลเชิงปริมาณ (quantity) และเชิง
คุณภาพ (quality) ของเชื้อเพลิงขยะพลาสติกที่ถูก
นํามาเปDนวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปขยะเปDนน้ํามัน
ในหน�วยงานที่ได"ดําเนินการไปแล"ว 
3. เพื่อศึกษาสํารวจและวิเคราะห�คุณภาพน้ํามันขยะ
พลาสติกจากโรงงานแปรรูปขยะเปDน น้ํามันใน
หน�วยงานที่ได"ดําเนินการไปแล"ว 
4. เพื่อพัฒนาสร"างต"นแบบระบบกลั่นขนาดเล็ก 
(ขนาดวันละ 1,000 ลิตร) สําหรับปรับปรุงคุณภาพ
น้ํามันจากขยะพลาสติกให"เปDนตามมาตรฐานของ
น้ํามันแต�ละชนิด  
 
 

1. นําไปสู�การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร 
อุปกรณ� สําหรับผลิตเชื้อเพลิงขยะพลาสติกที่
ได"มาตรฐานสําหรับกระบวนการไพโรไลซิสให"
สามารถผลิตได"ในประเทศ  
2. เกิดระบบบริหารจัดการขยะชุมชนที่สมดุล
และยั่งยืน โดยมีทั้งการเพิ่มรายได"และสร"าง
ความยั่งยืนในด"านการจัดการขยะให"แก�
ประชาชน โดยชุมชนจะเกิดการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนได"เองอย�างเปDนรูปธรรม ที่ช�วย
ผลักดันให"แผนยุทธศาสตร�ด"านการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช" ป ร ะ โ ย ช น�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย�าง
ยั่งยืนในป9จจุบันสัมฤทธิ์ผล 
3. เกิดองค�ความรู"ที่สอดคล"องกับยุทธศาสตร�
ชาติ ทั้งทางด"านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช"
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ํามันขยะพลาสติก
ให"มีคุณภาพเทียบเคียงกับน้ํามันเชิงพาณิชย� 
6. เพื่อทําการทดสอบการการนําน้ํามันจากขยะ
พลาสติกที่ผลิตได"มาใช"งานกับเครื่องยนต�สันดาป
ภายใน  เช� น  ประสิทธิ ภ าพ การสึ กหรอของ
เครื่องยนต� เปDนต"น 
7. เพื่อประเมิน ความเปDนไปได"เชิงเทคนิค 
ผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมและสังคม และความคุ"มค�า
ทางเศรษฐศาสตร�ของระบบการผลิตน้ํามันจากขยะ
พลาสติก 
8. เพื่อประชาสัมพันธ�และเผยแพร�องค�ความรู"
ต"นแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติก
แบบครบวงจร ให" กับองค�กร และหน�วยงานที่
เกี่ยวข"องในพื้นที่เป)าหมาย 
9. เพื่อจัดทําข"อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการการแปรรูปขยะเปDนน้ํามันแบบครบ
วงจร ตั้งแต�ระดับท"องถิ่น จนถึงระดับประเทศ โดย
เน"นการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน 

พลังงานและการพัฒนาแหล�งพลังงานทดแทน
เพื่อลดการพึ่งพิงการนําเข"าพลังงานจาก
ต�างประเทศ ควบคู�กับการใช"ทรัพยากรอย�าง
คุ"มค�า 

11 โครงการ ศึกษาและวิ จั ย เ พื่ อ พัฒนา
ต"นแบบอุปกรณ� ดักจับพลั ง งานคลื่ น      
10 กิโลวัตต� 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อสํารวจพื้นที่สําหรับติดตั้งต"นแบบอุปกรณ�ดัก
จับพลังงานคลื่นสําหรับประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาต"นแบบอุปกรณ�ดักจับ
พลังงานคลื่น “KUWave” ขนาด 10 kW ที่มีความ
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  

1. ต"นแบบอุปกรณ� ดักจับพลั ง งานคลื่ น 
“KUWave” ขนาด 10 kW 
2. แนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
ทะเลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศ 
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3. เพื่อติดตั้ง ทดสอบ และเก็บข"อมูล ต"นแบบ
อุปกรณ�เปลี่ยนพลังงานคลื่น “KUWave” 
4. เพื่อเปDนแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
ทะเล ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ 

3. บุคลลากรภายในประเทศมีองค�ความรู"ด"าน
การพัฒนาพลังงานคลื่นเพิ่มมากขึ้น 

12 โครงการศึกษาแนวทางการส� ง เสริม     
การผลิต ไฟฟ) าจากพลั ง ง านชี วภาพ       
ด"วยระบบผลิตไฟฟ)าและความร"อนร�วม
ขนาดเล็กมาก 

สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

1. ศึกษาแนวทางที่เปDนไปได"ในการส�งเสริมการผลิต
ไฟฟ)าจากพลังงานชีวภาพด"วยระบบผลิตไฟฟ)าและ
ความร"อนร�วมขนาดเล็กมาก 
2. ศึกษาและวิเคราะห� และนําเสนอรูปแบบการ
ส�งเสริมการผลิตไฟฟ)าจากพลังงานชีวภาพด"วยระบบ
ผลิตไฟฟ)าและความร"อนร�วมขนาดเล็กมากเพื่อ
สนับสนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียนของไทย 

1. สนับสนุนนโยบายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนโดยเฉพาะกaาซชีวภาพในสัดส�วนสูง
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และสามารถ
นําไปประกอบการกําหนดแนวทางการ
ส�งเสริมการผลิตไฟฟ)าและความร"อนจาก
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในอนาคตได"  
2. กรอบข"อเสนอนโยบายและมาตรการการ
ส�งเสริมการผลิตไฟฟ)าและความร"อนร�วม
ขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียนประเภท
กaาซชีวภาพที่เหมาะสม ที่สอดคล"องกับทิศ
ทางการพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยเปcด
โอกาสให"ผู"มีส�วนได"ส�วนเสียเข"ามามีส�วนร�วม
ในการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ 

13 โครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงาน
หมุนเวียนกับระบบไฟฟ)าและพัฒนา
นโยบายการ กัก เ ก็บพลั ง ง าน ไฟฟ) า      
ขนาดใหญ� 

สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 

1. ศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียน
สัดส�วนสูงกับระบบไฟฟ)ากําลัง 
2. ศึกษาแนวทางการนําเทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงานในการผสมผสานพลังงานหมุนเวียนสัดส�วนสูง  
3. ศึกษาและวิเคราะห�รูปแบบการส�งเสริมเทคโนโลยี
การกักเก็บพลังงานเพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน 

1. กรอบนโยบายการพัฒนาระบบการกักเก็บ
พลังงานไฟฟ)าขนาดใหญ� จะส�งผลให"ต"นทุน
การผลิตไฟฟ)า ต่ําลงและทําให" เ กิดความ
น�าเชื่อถือสูง และช�วยลดภาระในการลงทุน
ด" านสาธาร ณูปโภคด" านพลั ง ง านต� า งๆ 
นอกจากนี้ระบบกักเก็บพลังงานยังเปDนการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
เตรียมพร"อมให"สามารถรองรับเหตุการณ�หรือ
วิ ก ฤ ต ฉุ ก เ ฉิ น ที่ อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น  จ า ก
ความสามารถในการสํารองพลังงานและช�วย
รักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ)า  
2. สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน
สัดส�วนสูงตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
และสามารถนําไปประกอบการกําหนด
แนวทางโดยพิจารณาข"อกําหนดทางด"าน
เทคนิคเพื่อเตรียมพร"อมในการวางแผนการ
พัฒนาพลั ง งานหมุน เวี ยนหลั งปZ  2564       
ในกรณีที่มีการเ พิ่มสัดส�วน Intermittent 
energy source เพิ่มเติม 

14 โครงการศึกษากลยุทธ�การขับเคลื่อนการ
ใช"พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

1. เพื่อศึกษากลยุทธ�การขับเคลื่อนการส�งเสริมให"
ชุมชนมีส�วนร�วมในการผลิตและการใช"พลังงานอย�าง
กว"างขวาง 
2. เพื่อศึกษากลยุทธ�การขับเคลื่อนการปรับมาตรการ
จูงใจสําหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให"เหมาะสม
กับสถานการณ� 
3. เพื่อศึกษากลยุทธ�การขับเคลื่อนการแก"ไข
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม�เอื้อต�อการพัฒนา
พลังงานทดแทน 
4. เพื่อศึกษากลยุทธ�การขับเคลื่อนการปรับปรุง
โครงสร"างพื้นฐานของการผลิตไฟฟ)าของประเทศ 

สามารถนําแผนกลยุทธการขับเคลื่อนสู�การ
ปฏิบัติจริง มุ�งไปสู�การใช"พลังงานทดแทนและ
พลั ง ง านทาง เลื อก เ พิ่ม เปD น  25% ตาม
เป)าหมายที่วางไว"ในปZ 2564 อันจะก�อให"เกิด
ผลประโยชน�โดยวัดเปDนมูลค�าที่ประเทศจะ
ได"รับตามเป)าหมาย AEDP 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
เช�น ระบบสายส�ง สายจําหน�ายไฟฟ)ารวมทั้งการ
พัฒนาสู�ระบบ Smart Grid 
5. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก ล ยุ ท ธ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ประชาสัมพันธ� และสร"างความรู"ความเข"าใจต�อ
ประชาชน 
6. เพื่อศึกษากลยุทธ�การขับเคลื่อนการส�งเสริมให"
งานวิจัยเปDนเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนแบบครบวงจร 
7. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ�การขับเคลื่อน การใช"
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 
ปZ ตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564)  
8. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ� 
การใช"พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปZ ตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564) โดย
เน"นการปฏิบัติจริงในพื้นที่นําร�อง 

 


