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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
1 โครงการพัฒนาต"นแบบการผลิตถ�านชีวภาพ

จากขยะอินทรีย� (Organic Waste) ด"วย
กระบวนการไฮโดรเทอร�มอลคาร�บอไนเซชั่น 
(Hydrothermal Carbonization) 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

เพื่อออกแบบสร"าง และทดสอบเตาปฏิกรณ�ไฮโดร
เทอร�มอลคาร�บอไนเซชันต"นแบบในการแปลงสภาพ
ขยะอินทรีย�และของเสียอื่นเปHนพลังงาน และศึกษา
หาสภาวะและปLจจัยที่มีผลต�อกระบวนการผลิตถ�าน
ชีวภาพเพื่อวิเคราะห�ถึงผลต�อผลิตภัณฑ�ที่ได" รวมถึง
การใช" ประโยชน� ในรู ปของเชื้ อ เพลิ ง อัดเ ม็ ด          
เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติด"านพลังงานของถ�าน
ชีวภาพอัดเม็ดกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 

 

1. ได"สัดส�วนผลิตภัณฑ�ของแข็ง Solid yield           
ไม�น"อยกว�าร"อยละ 50 (weight%) 
2. ได"ถ�านชีวภาพมีค�าความร"อนสูง สามารถนํามา
เผาไหม"เปHนเชื้อเพลิงสะอาดทดแทนถ�านหินในการ
ผลิตพลังงานความร"อนและไฟฟYาได"  
3. ได"ถ�านชีวภาพสามารถบรรเทาผลกระทบสิ่งที่
จะกระตุ"นและทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได" ลดและดูดซับการปล�อยก[าซ CO2      
ซึ่งเปHนก[าซเรือนกระจก 
4. ได"ถ�านชีวภาพสามารถปรับปรุงและเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ�ของดินได"ในระยะยาว 

2 โครงการศึกษาต"นแบบการหมักย�อยแบบแห"ง
เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยจากจุดท�องเที่ยว
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

เ พื่ อ ศึ กษาต" น แบบ กา ร ห มั กย� อ ย แบ บแห" ง         
เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยจากจุดท�องเที่ยวใน มช.        
เพื่อผลิตก[าซชีวภาพจากขยะดังกล�าวและนํามาใช"
เปHนพลังงานทดแทน 

ถังปฏิกรณ�การหมักแบบแห"งต"นแบบและสภาวะ     
ที่เหมาะสมในการเดินระบบ สร"างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ�พลังงานและรักษาสิ่งแวดล"อม และสามารถ
นําไปขยายผลในเชิงพาณิชย� 

3 โครงการการศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของโรงงาน   
แปรรูปสินค" า เกษตรใน พื้น ที่ภาคเหนือ      
เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

เพื่อวิเคราะห�และคัดเลือกเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการแปรรูปสินค"าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ 
จากนั้นนําศึกษาอัตราการผลิตก[าซชีวภาพจาก    
เศษวัสดุเหลือทิ้งชนิดต�างๆ เพื่อประเมินศักยภาพ
การผลิตก[าซชีวภาพของเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก      
โรงงานแปรรูปสินค"าเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 

1.  ข"อมูลปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งของโรงงาน    
แปรรูปสินค"าเกษตรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 
2.  อัตราการผลิตก[าซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ของโรงงานแปรรูปสินค" าเกษตรในเขตพื้นที่
ภาคเหนืออย�างน"อย 10 ชนิด 
3.  แผนที่ศักยภาพการผลิตก[าซชีวภาพจากเศษ
วัสดุชนิดต�างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
4.  ศักยภาพการผลิตก[าซชีวภาพของเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งอย�างน"อย 5 ชนิด ที่มีศักยภาพและความเปHนไป
ได"สูงสุดในการนํามาใช"เพื่อผลิตพลังงานทดแทนที่
ยั่งยืนของโรงงานแปรรูปสินค"าเกษตรในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ  

4 โครงการการเพาะเลี้ยงสาหร�ายจากน้ําเสียใน
อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม" เพื่อผลิต 
เอทานอล ภายใต"การจัดการแบบไม�มีของเสีย 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

1.  เพื่อศึกษาปLจจัยที่มีผลต�อการเพาะเลี้ยงสาหร�าย 
จากแหล�งน้ําเสียที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแปรรูปผัก
และผลไม"  
2.  เพื่อศึกษาการผลิตเอทานอลจากสาหร�าย โดยใช"
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม" 
3.  เพื่อประเมินศักยภาพการเพาะเลี้ยงสาหร�าย 
และการผลิตเอทานอล  
4.  เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตถ�านชีวภาพด"วย
กระบวนการไพโรไลสิสแบบช"า จากกากสาหร�าย
เหลือทิ้ง ภายใต"การจัดการแบบไม�มีของเสีย 
5. ขยายขนาดการเพาะเลี้ยงสาหร�ายที่ได"รับการ
คัดเลือกว�า มีการเจริญที่ ดี  และมีคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมในถังเพาะเลี้ยงและบ�อเพาะเลี้ยงแบบ 
race-way pond 
6. เพื่อศึกษาความเปHนไปได" ในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย� ศึกษาความเปHนไปได"ในการ
ใช"สาหร�ายเปHนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล โดยมีการ
คํานึงถึงปริมาณต"นทุนที่ใช"เทียบกับผลผลิตที่ได" 

ได"รูปแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร�ายสีเขียว  
ขนาดเล็ก โดยใช"น้ําเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปผัก
และผลไม" ซึ่งสาหร�ายที่เพาะเลี้ยงได" จะถูกนําไปใช"
เปHนแหล�งวัตถุดิบเริ่มต"นในการผลิตเอทานอล    
กากสาหร�ายเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจะถูกนํามาผ�าน
กระบวนการไพโรไลสิสแบบช"า เพื่อผลิตถ�าน
ชีวภาพ กระบวนการดังกล�าวถือเปHนการผลิต
เชื้อเพลิงพลังงาน และลดของเสียที่จะปล�อยสู�
สิ่งแวดล"อมได" 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
5 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก[าซ

ชีวภาพจากสลัดจ�บ�อเกรอะ โดยกระบวนการ
ย�อยสลายร�วม 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

เ พื่ อห าส ภ า ว ะ เ หม าะ สม สํ า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต          
ก[าซชีวภาพจากกระบวนการย�อยสลายร�วมระหว�าง
สลัดจ�บ�อเกรอะซึ่งเปHนของเสียที่มีปริมาณมากแต�
ก�อให" เ กิดปLญหาต�อสิ่ งแวดล"อมและมีการใช"
ประโยชน�น"อยกับวัสดุหมักร�วมที่มีศักยภาพสูงใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือ คือหญ"าเนเปcยร�ปากช�อง 1 
และน้ําเสียจากการแปรรูปลําไยและข"าวโพดหวาน 
โดยใช"ถังปฏิกรณ�แบบ Temperature Phased 
Anaerobic Digester (TPAD) ที่มีประสิทธิภาพสูง
และของเสียที่ระบายออกจากถังปฏิกรณ�ปราศจาก
เชื้อที่ก�อให"เกิดโรคและสามารถใช"ในการเกษตรได" 

ข" อ มู ลป ริ ม าณ  ลั กษณะสม บั ติ แล ะคว าม
แปรปรวนของของเสีย รวมถึงรูปแบบของ        
ถังปฏิกรณ�และสภาวะในการเดินระบบเพื่อผลิต
ก[าซชีวภาพโดยการย�อยสลายร�วมที่ใช"สลัดจ�บ�อ
เกรอะกับของเสียที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือ
เพื่อประเมินทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร�และ
พร"อมสําหรับการก�อสร"างระบบต"นแบบเพื่อต�อ
ยอดในพื้นที่จริงที่เหมาะสมต�อไป 

6 โครงการการพัฒนาต"นแบบเทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวฝLกข"าวโพดพร"อมสับย�อยต"นข"าวโพด
ขณะเ ก็บเ กี่ยว เ พื่อแก"ปLญหาการเผาไร�     
และประยุกต�ใช"เปHนเชื้อเพลิง 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

เพื่อออกแบบ และสร"างชุดต"นแบบเทคโนโลยี    
การเก็บเกี่ยวฝLกข"าวโพดพร"อมสับย�อยต"นข"าวโพด
ขณะเก็บเกี่ยวแล"วนําต"นข"าวโพดที่ถูกสับย�อย 
(whole crop)มาใช"เพื่อเปHนแหล�งพลังงานทดแทน
ได"อย�างสม่ําเสมอ และคงที่ และช�วยแก"ปLญหา
สิ่งแวดล"อมทางด"านการเผาทางการเกษตรและ
หมอกควันในเขตภาคเหนือ 

ได"ระบบชุดตัดต"นข"าวโพด ชุดปลิดฝLกข"าวโพด 
และชุ ดสั บย� อยต" นข" า ว โพด  และต" นแบบ
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวฝLกข"าวโพดพร"อมสับย�อย
ต"นข"าวโพดขณะเก็บเกี่ยว ทั้งเปHนการนําส�วนของ
ข"าวโพดสับย�อย มาใช"เปHนเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
พลังงานทดแทน เพื่อช�วยลดปLญหาหมอกควัน 
จากการเผาไร�ข"าวโพดหลังเก็บเกี่ยว หากรวบรวม
ได"ทั้งหมด ศักยภาพด"านพลังงานทดแทนสูงถึง 
1,289 ktoe/ปc 

7 โครงการศึกษาแผนการตลาดของเชื้อเพลิง 
ชีวมวลเพื่อใช"เปHนพลังงานทดแทนในภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

1. เพื่อลดปLญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นภายใน จังหวัด
เชียงใหม� และจังหวัดใกล"เคียง 
 

1. สามารถส�งเสริมให"เกิดการใช"พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นไม�น"อยกว�า 0.25 toeต�อปc 
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2. เพื่อศึกษาแผนการตลาดของเชื้อเพลิงชีวมวล
สําหรับใช"เปHนพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล   
ในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
เขตพื้นที่ภาคเหนือ 
3. เพื่อสาธิตสถานประกอบการ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมต"นแบบด"านการใช"เชื้อเพลิงชีวมวล
จากข"าวโพดทดแทนการเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 

2. มีโรงงานอุตสาหกรรมต"นแบบที่ดําเนินการ
ปรั บ เปลี่ ย นจากการ ใช" เ ชื้ อ เพลิ งฟอส ซิ ล         
เปHนเชื้อเพลิงชีวมวลจากข"าวโพด ไม�น"อยกว�า      
1 สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
และสามารถลดค�าใช"จ�ายด"านเชื้อเพลิงลงไม�น"อย
กว�า 1 ล"านบาทต�อปc 
3. มีรูปแบบ “แผนการตลาดของเชื้อเพลิ ง 
ชีวมวลเพื่อใช"เปHนพลังงานทดแทนในภาคเหนือ” 
ที่มีพร"อมสําหรับการนําไปใช"งานจริงในพื้นที่ทั้ง    
8 จังหวัดภาคเหนือ 

8 โครงการการผลิตก[าซไบโอไฮโดรเจนจากซัง
ข"าวโพดด"วยกระบวนการหมักแบบไม�ใช"แสง 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม� 

 

ศึกษาการผลิตก[าซไบโอไฮโดรเจนจากซังข"าวโพด
เหลือทิ้ง รวมถึงออกแบบและสร"างชุดต"นแบบการ
ผลิตก[าซไบโอไฮโดรเจนด"วยกระบวนการหมัก
แบบต�อเนื่อง เพื่อส�งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ในรูปของก[าซไบโอไฮโดรเจนที่มีต"นทุนต่ํา และช�วย
ลดปLญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจากการเผา
ซังข"าวโพดเหลือทิ้งในมี่โล�ง 

ทราบศักยภาพและต"นทุนการผลิตก[ าซไบโอ
ไฮโดรเจนจากซังข"าวโพดด"วยกระบวนการชีวภาพ 
เพื่อเปHนแนวทางการผลิตก[าซไบโอไฮโดรเจนที่มี
ต"นทุนต่ํา และได"ชุดต"นแบบการผลิตก[าซไบโอ
ไฮโดรเจนด"วยกระบวนการหมักแบบต�อเนื่อง เพื่อ
เปHนแนวทางในการนําไปประยุกต�ใช"เปHนพลังงานใน
เซลล� เชื้อเพลิงและยานยนต� ศักยภาพทั้งหมด
เทียบเท�า 234.25 ktoe/ปc 

9 โครงการจั ดการ ใบอ" อย เ พื่อ นํ ามาผลิ ต
เชื้อเพลิงแท�ง 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก�น 

1. จัดทําระบบสางใบอ"อย  
2. ได"เชื้อเพลิงใบอ"อยอัดแท�ง  

1. ได"รถสางใบอ"อย ลดปLญหาการเผาอ"อย        
2.  เพิ่มผลผลิตให"แก�เกษตรกร ได"น้ําอ"อยมากขึ้น 
3.  ได"เชื้อเพลิงใบอ"อยอัดแท�ง ซึ่งมีค�าความร"อนสูง 
4. ไ ด" น้ํ า อ" อ ย ที่ มี คุ ณ ภ า พ ดี ขึ้ น  ช� ว ย เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
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10 โครงการวิ จั ยการสั ง เคราะห� เชื้ อ เพลิ ง

สังเคราะห�โดยกระบวนการไฮโดรเทอร�มัล  
จากใบอ"อยและวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
น้ําตาล 

มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

 
 

1. เ พื่อศึกษาความเหมาะในการสั ง เคราะห�
เชื้อเพลิงสังเคราะห� จากอ"อยและวัสดุเหลือจาก
อุตสาหกรรมน้ําตาล 
2.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงสังเคราะห�ที่ได"
จากกระบวนการไฮโดรเทอร�มัล 
3.  เพื่อศึกษาและออกแบบถังปฏิกรณ�ไฮโดรเทอมัล
เพื่อศึกษาเงื่อนไขการทํางานที่เหมาะสมที่ทําให"ได"
น้ํามันดิบสังเคราะห�ที่มีคุณภาพสูง และปริมาณร"อย
ละผลที่ได"สูงสุด 

1. เปHนการนําเอาวัสดุเหลื้อทิ้งมาเปHนพลังงาน
และสร"างมูลค�าเพิ่มได" รวมทั้งลดปLญหา มลภาวะ
ทางสิ่งแวดล"อม 
2.  ลดการเผาทําลายใบอ"อยซึ่งก�อให"เกิดมลพิษ 
และทําลายสภาพหน"าดินในแปลงปลูกอ"อย 
3. กระบวนการเปHนกระบวนการสะอาดไม�มี
สารพิษ 

11 โครงการการศึกษาศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิง 
เอทานอลจากกากมันสําปะหลังในระดับ
โรงงานต"นแบบ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

1. หาสภาวะที่มีความเหมาะสมสําหรับการพรีทรีต
เมนต�กากมันสําปะหลัง เพื่อปรับปรุงผลผลิต
น้ําตาลในขั้นการไฮโดรไลซิส และหาสภาวะที่
เหมาะสมสําหรับการย�อยกากมันสําปะหลัง และ
หาค�าผลผลิต และ productivity สําหรับการหมัก
เอทานอลที่ใช"น้ําตาลที่แยกได"จากการย�อยกากมัน
สําปะหลัง  
2.  ศึกษากระบวนการหมักเอทานอลพร"อมทั้งการ
แยกออกมาโดยคํานวณค�ากําลังการผลิต คํานวณ
ต"นทุนการผลิตต�อหน�วยเอทานอล 1 ลิตร  
3. จัดสร"างโรงงานต"นแบบสําหรับการผลิตเชื้อเพลิง 
เอทานอลด"วยระบบการกลั่นลํ าดับส� วนแบบ
สุญญากาศและการแยกไอผ�านเยื่อแผ�น (vapor 
permeation) โดยมีกําลังการผลิต 100 ลิตรต�อวัน  

โรงงานต" นแบบสํ าหรั บการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง 
เอทานอลด"วยระบบการกลั่นลําดับส�วนแบบ
สุญญากาศและการแยกไอผ�านเยื่อแผ�น (vapor 
permeation) โดยมีกําลังการผลิต 100 ลิตรต�อวัน 
โดยใช"โปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตร� เพื่อที่จะ
กําหนดขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ�ต�าง ๆ   
โดยอาจจะออกแบบให"มีกําลังการผลิตต�าง ๆ กัน 
เช�นวันละ 10,000 50,000 และ 100,000 และ      
เอทานอลจากกากมันสําปะหลัง ที่ผ�านกระบวนการ
ดีไฮเดรชัน สามารถเปHนวัตถุดิบทดแทนปtโตรเลียมได" 
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4. ศึกษาและเปรียบเทียบต"นทุนการผลิตเชื้อเพลิง
ดังกล�าวด"วยระบบดังกล�าวกับระบบที่ใช"อยู�ใน
อุตสาหกรรม โดยจะเปรียบเทียบทั้งต"นทุนคงที่ 
(fixed cost) ต"นทุนผกผัน (variable cost) จากนั้น
ออกแบบโรงงานโดยใช" โปรแกรมคํานวณทาง
คณิตศาสตร� เพื่อที่จะกําหนดขนาดของเครื่องจักร
และอุปกรณ�ต�าง ๆ โดยอาจจะออกแบบให"มีกําลัง
การผลิตต�าง ๆ กัน เช�นวันละ 10,000 50,000 และ 
100,000 ลิตร เปHนต"น 

12 โครงการเปลี่ยนแปลงจุลภูมิอากาศการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข"าวจากนาข"าวที่อยู�
รอบๆ โซลาร�ฟาร�ม 
  
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. ศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจุล
ภูมิอากาศในแปลงนาข"าวที่ปลูกรอบ ๆ และแปลง
ที่อยู�ห�างออกไปจากโซลาร�ฟาร�ม 
2.ศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข"าวในแปลงนาข"าวที่ปลูกรอบ ๆ และ
แปลงที่อยู�ห�างออกไปจากโซลาร�ฟาร�ม 
3. หาความสัมพันธ�ระหว�างจุลภูมิอากาศและการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข"าวทั้งจากแปลงนา
ข"าวที่ปลูกรอบ ๆ และแปลงที่อยู�ห�างออกไปจาก
โซลาร�ฟาร�ม 

1.  ทราบการเปลี่ยนแปลงสภาพจุลภูมิอากาศทั้ง
ในที่ตั้งแผงโซลาร�เซล แปลงนาข"าวที่อยู�รอบโซลาร�
ฟาร�ม และแปลงนาข"าวที่อยู�ห�างออกไป 
2.  ทราบการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต
และผลผลิตข"าวที่ปลูกใกล"และอยู�ห�างออกไปจาก
โซลาร�ฟาร�ม 
3.  ทราบคุณสมบัติของดินและน้ําของแปลงนา
ข"าวที่ปลูกใกล"และอยู�ห�างออกไปจากโซลาร�ฟาร�ม 
 

13 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืช
ชีวมวลร�วมกับการปลูกข"าวเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พลังงานชีวมวล 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อพัฒนาการเพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทนด"วย
การปลูกพืชชีวมวลร�วมในระบบการปลูกข"าวเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของชนิดพืชปลูกร�วมในระบบปลูกข"าว
ที่มีผลต�อปริมาณขีวมวลและศักยภาพการให"พลังงาน 

1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานชีวมวลใน
พื้นที่นาข"าวภาคกลาง ซึ่งลดการพึ่งพาวัตถุดิบ
จากแกลบเพียงอย�างเดียว 
2. เทคโนโลยีระบบการปลูกพืช ให"เกษตรกรปลูก
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2. เพื่อศึกษาผลของการปลูกพืชชีวมวลที่ใช"น้ําน"อย
ต�อผลิตภาพของข"าว การยอมรับของเกษตรกร 
และต"นทุน-รายได"  

 

พืชชีวมวลทดแทนการปลูกข"าวนาปรัง ลดการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
3. ลดต"นทุนการจัดหาวัตถุดิบชีวมวลจากนอกพื้นที่ 
เพิ่มรายได"ให"แก�เกษตรกร ทดแทนการปลูกข"าวนาปรัง 
4. เพิ่มแนวและความหลากหลายทางการตลาด
สินค"าเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง  

14 โครงการการผลิตน้ํามันชีวมวลจากไม"กระถิน
ยักษ�ด"วยการไพโรไลซิส 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1 .  ศึ ก ษ า ก า ร ผ ลิ ต น" า มั น ชี ว ม ว ล ใ น ร ะ ดั บ
ห"องปฏิบัติการโดยใช"ไม"กระถินยักษ�พันธุ�ต�างๆ 
2. ศึกษาการผลิตน"ามันชีวมวลในเครื่องไพโรไลซิส 
ระดับโรงงานต"นแบบ 
3.วิเคราะห�ความคุ"มค�าทางเศรษฐศาสตร� 

ได"น้ํามันชีวมวล ไบโอชาร� และทราบความคุ"มทุน
ทางเศรษฐศาสตร�ในการไพโรไลซิสกระถินยักษ� 

15 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
หญ�าเนเป�ยร�ในพื้นที่นาข�าวเสื่อมโทรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพลังงานชีวมวล 
  
  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อศึกษาและประเมินการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของพันธุ�หญ"าเนเปcยร�ที่ปลูกในพื้นที่ลุ�มนา
ข"าวที่เสื่อมโทรมตามการกําหนดพื้นที่ปลูกข"าวของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
2. เ พื่อศึกษาระบบการจัดการเก็บเ กี่ยวหญ"า      
เนเปcยร�ที่เหมาะสมต�อศักยภาพทางพลังงานของ 
ชีวมวลเมื่อปลูกในสภาพพื้นที่ดินนา  
3. เพื่อศึกษาการจัดการ N P และ K ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่นาลุ�มเพื่อเพิ่มผลิตภาพพลังงานของหญ"าเนเปcยร� 
4. เพื่อศึกษาปLจจัยด"านภูมิอากาศพืชของพื้นที่นา
ลุ�มที่มีอิทธิพลต�อการให"ผลผลิตและคุณสมบัติทาง
พลังงานของหญ"าเนเปcยร� 

1. องค�ความรู"ในการจัดการหญ"าเนเปcยร�ในพื้นที่
นาข"าวเสื่อมโทรม 
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนจาก
ชีวมวลของหญ"าเนเปcยร�ในพื้นที่นาเสื่อมโทรม 
(ภาคกลาง) 
3. ลดการขาดแคลนวัตถุดิบชีวมวลเพื่อผลิต
พลังงานชีวมวลที่มีคุณภาพ 
4. สนับสนุนแผน AEDP 2015 ที่มีเปYาหมายผลิต
ไฟฟYาจากชีวมวล 5,570 MW และ ก[าซชีวภาพ
จากพืชพลังงาน  
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
16 โครงการทดสอบศักยภาพข�าวฟ,างชีวมวลและ

ข�าวฟ,างหวานเพื่อใช�เป-นพืชพลังงานทดแทน
ในพื้นที่ทํานาเขตภาคกลาง 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อทดสอบศักยภาพสายพันธุ�ข"าวฟ{างชีวมวลที่
เหมาะสมต�อการให"ผลผลิตชีวมวลคุณสมบัติทาง
พลังงาน และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร�สําหรับ
การใช"เปHนพืชพลังงานในสภาพพื้นที่นาภาคกลาง 
2. เพื่อทดสอบศักยภาพสายพันธุ�ข"าวฟ{างหวานที่
เหมาะสมต�อการให"ผลผลิตชีวมวล คุณสมบัติทาง
พลังงาน และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร�สําหรับ
การใช"เปHนพืชพลังงานในสภาพพื้นที่นาภาคกลาง 
3. เพื่อประเมินความเปHนไปได"ของรูปแบบการเก็บ
เ กี่ ย วด" ว ย เครื่ อ ง จั ก รและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร�ของข"าวฟ{างชีวมวลและข"าวฟ{างหวาน 

1. พันธุ�ข"าวฟ{างหวานและข"าวฟ{างชีวมวลที่
เหมาะสมในการใช"เปHนพืชพลังงานทดแทน 
2. องค�ความรู"สายพันธุ�ที่เหมาะสมในการปรับตัว 
และการให"ผลิตข"าวฟ{างหวานและข"าวฟ{างชีวมวล
เพื่อใช"เปHนพืชพลังงาน ภายใต"การปลูกบนพื้นที่
นาในภาคกลาง 
3. ช�วยเพิ่มแหล�งวัตถุดิบชีวมวลให"โรงงานไฟฟYา
ชีวมวลและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก[าซชีวภาพ
ในพื้นที่ภาคกลาง 
4. ช�วยส�งเสริมการปลูกพืชที่ใช"น้ําน"อยเพื่อการ
สร"างรายได"เสริมหรือทดแทนการนาแก�เกษตรกร
ในพื้นที่ภายใต"สภาพแห"งแล"ง 

17 โครงการประเมินศักยภาพของกระถินยักษ�
บนพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ�สูงและต่ําในภาค
กลางเพื่อใช�เป-นเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับ
ทดแทนแกลบและฟางข�าว 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. ประเมินพันธุ�/สายพันธุ�กระถินยักษ�ในการใช"เปHน
ไม"โตเร็วทั้งด"านศักยภาพการปรับตัว การเจริญเติบโต
ทางสรีรวิทยา ผลผลิตชีวมวล และผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร�ที่ปลูกบนพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ�สูงและ
ต่ําบริเวณภาคกลาง 
2.ประเมินคุณภาพไม"ของพันธุ�/สายพันธุ�กระถินยักษ�
ในด"านคุณสมบัติการนําไปใช"เปHนเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อ
ทดแทนแกลบและฟางข"าวในพื้นที่ภาคกลาง 
3. ประเมินความเปHนไปได"ของรูปแบบการเก็บเกี่ยว
และขนถ�ายโดยใช"แรงงานคนร�วมกับเครื่องจักรและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร�ของกระถินยักษ� 

1.  องค�ความรู"สายพันธุ�ที่เหมาะสมในการปรับตัว 
การให"ผลผลิตชี วมวลและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร�และความเปHนไปได"ในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเพื่อใช"เปHนเชื้อเพลิงโดยใช"เครื่องจักรร�วมกับ
แรงงานคน ในการปลูกบนพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ�สูง
และต่ําในภาคกลาง 
2. เพิ่มแหล� งวัตถุ ดิบชีวมวลให" โรงงานไฟฟYา 
ชีวมวลในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให"มีความส่ําเสมอ
และต�อเนื่องตลอดทั้งปc 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
3.  ส�งเสริมการปลูกพืชที่ใช"น้ําน"อยเพื่อการสร"าง
รายได"เสริมจากการขายไม"หรือทดแทนการทํานาแก�
เกษตรกรในพื้นที่ภายใต"สภาพแห"งแล"ง 

18 โครงการการผลิตเชื้อเพลิงแข็งด�วยเทคนิค 
Torrefaction Process from Must Flow 
Reactor จากไม�โตเร็ว 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. เพื่อปรับปรุงระบบอบแห"งข"าวเปลือกแบบ 
Must flow dryer สําหรับทํา Torrefied wood 
2. เพื่อทดสอบการทํางานของระบบการผลิต 
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล แ ข็ ง  ด" ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร 
Torrefaction             
3. เพื่อทดสอบคุณภาพของ Torrefied pellet     
ที่ได"จากกระบวนการ Torrefaction 

1. เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งมีความหนาแน�นสูงมาก
จากกระบวนการผลิต และจากกระบวนการให"
ความร"อนสูงทําให"มีความชื้นต่ํา (ต่ํากว�า 10 %) 
และมีการอัดที่ดีทําให"ไม�เป|}อยย�อยเวลาโดนน้ํา     
มีโครงสร"างที่แข็งแรง  
2. องค�ความรู" ในการแปรรูปชิ้นไม"สบู�ดําเปHน 
Torrefied pellet 
3. การเพิ่มมูลค�าให"แก�เศษวัสดุชีวมวล 

19 โครงการการปรับปรุงคุณภาพกIาซชีวภาพด�วย
การดูดซึมกIาซคาร�บอนไดออกไซด�โดยใช�
สารละลายโมโนเอทาโนลามีนในปฏิกรณ�แบบ
ชMองจุลภาค 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

1. ศึกษาผลกระทบของอัตราส�วนโดยโมลระหว�างก[าซ
คาร�บอนไดออกไซด�กับสารละลายโมโนเอทาโนลามีน 
เวลาของการสัมผัส ความดันและอุณหภูมิที่มีต�อ
ประสิทธิภาพการดูดซึมก[าซคาร�บอนไดออกไซด�จาก
ก[าซชีวภาพโดยใช"สารละลายโมโนเอทาโนลามีนใน
ปฏิกรณ�แบบช�องจุลภาค 
2. ศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มจํานวนช�องจุลภาค
ต�อประสิทธิภาพการดูดซึมก[าซคาร�บอนไดออกไซด�
จากก[าซชีวภาพ 
 
 
 

1. ความสัมพันธ�ระหว�างสภาวะดําเนินงาน 
(อุณหภูมิ ความดัน อัตราส�วนของสารดูดซึมและ
ก[าซคาร�บอนไดออกไซด� และเวลาของการสัมผัส) 
ที่มีต�อประสิทธิภาพการดักจับก[าซและคุณภาพ
ของก[าซชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ผลกระทบจากการเพิ่มจํานวนช�องจุลภาคต�อ
ประสิทธิภาพการดูดซึมก[าซคาร�บอนไดออกไซด�จาก
ก[าซชีวภาพโดยใช"สารละลายโมโนเอทาโนลามีนใน
ปฏิกรณ�แบบช�องจุลภาค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
3. วิเคราะห�ประสิทธิภาพเชิงพลังงานและการ
ปล�อยก[ าซเรือนกระจกสํ าหรับกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพก[าซชีวภาพโดยใช"ระบบช�อง
จุลภาคในการกําจัดก[าซคาร�บอนไดออกไซด�  

3. ผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมของประยุกต�ใช"
เทคโนโลยีช�องจุลภาคในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพก[าซชีวภาพด"วยการใช"สารละลายโมโน 
เอทาโนเอมีนเปHนสารดูดซึม 

20 โครงการการศึกษาการใช�ประโยชน�เชื้อเพลิง
อัดแทMงจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
สับปะรดและมะพร�าวเ พื่อสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมเชิงพลังงาน 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล"าธนบุรี 

1. เพื่อศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของเชื้อเพลิง
อัดแท�งจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสับปะรด
และมะพร"าวให"เหมาะสมในการใช"ประโยชน�เชิง
พลั ง ง าน  ทั้ ง ใน ร ะ ดับชุ ม ชน  เทศบาลและ
อุตสาหกรรม 
2. เพื่อประเมินความคุ"มค�าทางเศรษฐศาสตร�และ
ผลกระทบทางด"านสิ่งแวดล"อมจากการผลิตและใช"
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท�ง รวมถึงการบริหารจัดการ 
 

1. ทราบถึงแนวทางการเพิ่มมูลค�าให"แก� เศษวัสดุ
เหลือ ทิ้งทางการเกษตร และเศษวัส ดุจาก
กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
2. เปHนการสนับสนุนนโยบายการลดของเสียและ
ส�งเสริมการใช"พลังงานทดแทนของรัฐบาล 
3.ได"องค�ความรู"หรับต�อยอดงานวิจัยให"สามารถ
นําไปใช"ได"จริงในอุตสาหกรรม 
4. ได"องค�ความรู"ที่สามารถนาไปประยุกต�ใช"ใน
การเรียนการสอน และการทําวิจัยได" 
5. ช�วยลดปLญหาสิ่งแวดล"อมในชุมชน 

21 โครงการการผลิตแอลกอฮอล�แข็งจากของเสีย
ฟองน้ําตาล 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล"าธนบุรี 

เพื่อศึกษาวิธีการนําของเสียจากกระบวนการผลิต
น้ําตาลมะพร"าวมาใช"ประโยชน�ด"านการทําเปHน
เชื้ อ เพลิ ง  แอลกอฮอล�แ ข็ ง  รวมถึงประเ มิน      
ความคุ"มค�าทางการเงินของผลิตภัณฑ�ที่ได" 

 

1. ได"สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแอลกอฮอล�จาก
ฟองน้ําตาลที่เปHนวัสดุเหลือทิ้งจากการเคี่ยวน้ําตาล
มะพร"าวเพื่อนํามาผลิตเปHนเชื้อเพลิงแข็ง 
2. สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย   
3. ทําให"เกิดความเข"มแข็งและบูรณาการศาสตร�
ต�างๆ ของกลุ�มนักวิจัยที่อยู�ในโครงการ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
4. ทําให"ชุมชนทราบถึงแนวทางการนําของเสียจาก
กระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค�า 
5. ช�วยลดปLญหาสิ่งแวดล"อมที่เกิดจากการนําฟอง
น้ําตาลไปทิ้งในไร� สวน 

22 โครงการการศึกษาการผลิตพลังงานของระบบ 
Microbial Fuel Cells และเพิ่มประสิทธิภาพ 
Biotrickling Filter เพื่อกําจัดซัลไฟด�จากระบบ
ผลิตกIาซชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล"าธนบุรี 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ         
ถังปฏิกรณ�ในการกําจัดก[าซไฮโดรเจนซัลไฟด�ใน       
ก[ าซชี วภาพด" วยกระบวนการทางชี วภาพที่ มี
ประสิทธิภาพสูง 
2. ศึกษาตัวแปรทางกายภาพได"แก� อัตราการวนน้ํา 
อัตราการปYอนก[าซไฮโดรเจนซัลไฟด�และระยะเวลา
กักเ ก็บ ที่ มีผลต�อการละลายและการดูดซึม      
ก[าซไฮโดรเจนซัลไฟด�ในถังปฏิกรณ� 
3. พัฒนาระบบการจัดการเรื่องการอุดตันของตะกอน
ซัลเฟอร�ในถังปฏิกรณ�กําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด� 
4. เพื่อศึกษาการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด�ด"วยระบบ MFC 
5. เพื่อศึกษาความเปHนไปได"ในการผลิตไฟฟYาจาก
การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด�ในระบบ MFC  
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟYาจากการ
กําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด�ในระบบ MFC  

1. ระบบต"นแบบการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด�     
ในก[าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
2. ลดค�าใช"จ�ายด"านพลังงาน/การใช"เชื้อเพลิง
ฟอสซิล  
3. ลดมลภาวะ และสารปนเป|�อน จากการจัดการ
ตะกอนซัลเฟอร�ที่ไม�เหมาะสม  

 

23 โครงการระบบผลิตกIาซชีวภาพแบบแห�งจาก
เปลือกสับปะรด 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล"าธนบุรี 

1. เพื่อผลิตพลังงานทดแทน เพิ่มมูลค�าเศษเปลือก
และส�วนที่เหลือและลดปLญหาสิ่งแวดล"อมจากการ
ตัดแต�งสับปะรดของโรงงานผลิตสับปะรดกระป�อง  
 

1. แบบถังปฏิกรณ�และผังระบบผลิตก[าซชีวภาพ 
2. ระบบสาธิตระดับ pilot scale 
3. สภาวะในการเดินระบบที่เหมาะสม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. พัฒนาระบบผลิตก[าซชีวภาพแบบแห"งเพื่อใช"ใน
การหมักเศษของแข็งที่เหลือจากอุตสาหกรรมฯ 
3 .  ศึกษาความเปH น ไปได" ใน เชิ ง เทค นิคและ
เศรษฐศาสตร� รวมทั้งประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล"อมของโครงการ 

4. ประสิทธิภาพในการย�อยสลายสารอินทรีย�และ
เยื่อใยของระบบ 
5. การประเมินทางเทคนิค/เศรษฐศาสตร�/
สิ่งแวดล"อม 
6. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บทความตีพิมพ�ระดับ
นานาชาติ/การนําเสนอในงานประชุมนานาชาติ 

24 โครงการการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนใน
ระบบการยMอยสลายแบบไร�อากาศสอง
ขั้นตอนโดยใช�เทคโนโลยีการหมักรMวมจาก   
น้ํา ทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุ
กระปUองและกลีเซอรอลเหลือทิ้ง 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

ศึกษาความเปHนไปได"และพัฒนาการใช"เทคโนโลยี
การหมักร�วมเพื่อผลิตก[าซไฮโดรเจนและมีเทนจาก
น้ําทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป�อง 
โดยใช"กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซล เปHนสารหมักร�วม 

1. สร"างองค�ความรู"ใหม� ในการนําเทคโนโลยีการหมัก
ร�วมมาช�วยแก"ปLญหาเรื่องปริมาณสารอินทรีย�
ไนโตรเจนความเข"มข"นของเกลือโซเดียมในน้ําทิ้งสูง
และความเข"มข"นของสารอินทรีย�ในน้ําทิ้งในรูปของซี
โอดีและบีโอดีการใช"เทคโนโลยีการหมักร�วม สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก[าซไฮโดรเจน
และมีเทนทําให"ผลผลิตก[าซเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่มี
ความคุ"มค�าทางเศรษฐศาสตร�ในการลงทุนก�อสร"าง
ระบบ ส�งผลให"โรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุ
กระป�องที่เข"าร�วมโครงการ มีความมั่นคงทางด"าน
พลังงาน สามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องพลังงานได" 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. ใช"ผลการวิจัย ซึ่งได"แก� อัตราส�วนที่เหมาะสม
ระหว�างน้ําทิ้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุ
กระป�องและกลีเซอรอลเหลือทิ้ง รวมถึงชนิดของ
ถังปฏิกรณ�ที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการลงทุนเกี่ยวกับก�อสร"างระบบก[าซไฮโดรเจน
และมีเทน โดยมีการบูรณาการร�วมกับองค�ความรู"
อื่นๆ เ พื่อควบคุมลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพในระบบผลิตก[าซไฮโดรเจนและมีเทน ซึ่ง
เปHนแนวทางที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตก[าซไฮโดรเจน
และมีเทน และลดปLญหาในระบบบําบัดน้ําเสีย 
สําหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป�อง 

25 โครงการลดการใช�พลังงานในกระบวนการทํา
ค ว า ม เ ย็ น แ ละ ก า ร ทํ า ค ว า ม ร� อน ข อ ง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยนวัตกรรมแผง
รับแสงอาทิตย�แบบซีพีซี 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

1. เพื่อสร"างระบบต"นแบบการทําความเย็นสําหรับ
การแช�แข็งและระบบปรับอากาศจากพลังงาน
ความร"อนแสงอาทิตย� โดยนวัตกรรมแผงรับ
แสงอาทิตย�แบบใหม�ที่ใช"งานจริง และเปHนศูนย�การ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย� ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ในระยะยาว เพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ� รวมทั้ง
เปHนสถานที่เรียนรู" ศึกษา ดูงาน และ ถ�ายทอด
เทคโนโลยีสู�สังคม 
 
 
 

1 .  ได" ผลิ ตภัณฑ� แผงรั บแสงอา ทิตย� ใหม� ที่
พัฒนา ขึ้นจาก โคร งการวิ จั ย นี้  ที่ เ กิ ดจ าก
เทคโนโลยีของคนไทยและพร"อมใช"ประโยชน�ใน
เชิงพาณิชย� 
2. ได"ศูนย�วิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย�ใน
ระยะยาวเพื่อการพัฒนางานวิจัยอย�างยั่งยืน 
3.  โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดการใช"
พลังงานในการทําความเย็นและการทําความร"อน 
ได"อย�างเปHนรูปธรรมและพร"อมขยายผลสู�โรงงาน
ต�างๆที่ต"องการลดการใช"พลังงานต�อไป 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. เ พื่อนํานวัตกรรมระบบการทําความเย็นที่
พัฒนาขึ้น ไปใช"งานจริงในระบบการทําความเย็น
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อการแช�แข็ง
อาหารทะเล และใช"ในกระบวนทําความร"อนเพื่อ
ลดการใช"พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในการ
ผลักดันงานวิจัยนี้สู�การใช"ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� 
อย�างเปHนรูปธรรมและครบวงจร 

26 โครงการการผลิตน้ํามันชีวภาพจากชีวมวล
ปาล�มน้ํามันด�วยกระบวนการไพโรไลซิส   
แบบเร็วโดยใช�เครื่องปฏิกรณ�แบบเบดหมุน
รMวมกับการให�ความร�อนด�วยไมโครเวฟ 
  
  
 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

เพื่อผลิตน้ํามันชีวภาพ (Bio-oil) จากทางปาล�ม 
(Palm oil fronds) ทะลายปาล�มเปล�า (Empty Fruit 
Bunches) และลําต"นปาล�ม (Palm oil trunk) ด"วย
กระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วโดยใช"เครื่องปฏิกรณ�
แบบเบดหมุนร�วมกับการให"ความร"อนด"วยไมโครเวฟ 
และศึกษาผลของตัวแปรดําเนินการ (Operating 
parameters) ต�อปริมาณ (Quantity) คุณภาพ 
(Quality) และอัตราส�วนพลังงาน (Energy Ratio) 
ของน้ํามันชีวภาพ รวมทั้งประเมินความเปHนไปได"ทาง
เทคนิค เศรษฐศาสตร� และพลังงาน สําหรับการผลิต
น้ํามันชีวภาพเพื่อใช"เปHนพลังงานทดแทน 

ต"นแบบระบบไพโรไลซิสแบบเร็วโดยใช"เครื่อง
ปฏิกรณ�แบบเบดหมุนร�วมกับการให"ความร"อน
ด"วยไมโครเวฟ และความเปHนไปได"ทางเทคนิค 
เศรษฐศาสตร� และพลังงาน สําหรับการผลิต
น้ํามันชีวภาพจากทางใบปาล�ม ทะลายปาล�ม
เปล�า และต"นปาล�มด"วยกระบวนการไพโรไลซิสที่
นําเสนอ   

27 โครงการการผลิตไบโอดี เซลจากน้ํา ทิ้ง
โรงงานน้ํามันปาล�มโดยใช�เอนไซม�ไลเปสจาก 
hepatopancreas กุ�งขาวแวนนาไมและการ
ขยายขนาดการผลิต 
 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

1. เพื่อศึกษาการผลิต การเก็บเกี่ยว การทําบริสุทธิ์
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ อ น ไ ซ ม� ไ ล เ ป ส จ า ก 
hepatopancreas กุ"งขาวแวนนาไมซึ่งเปHนวัสดุ
เศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
 

1. เอนไซม�ไลเปสเชิงพาณิชย�ทดแทนการนําเข"า
เอนไซม�ไลเปสที่มีราคาสูง 
2. ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย�ทีผ�านมาตรฐานและมี
ต"นทุนการผลิตต่ํา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ํามันปาล�ม และน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาล�มโดยใช"เอนไซม�ไลเปส รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติ
ของไบโอดีเซลที่ผลิตได" 
3. ศึกษาการขยายขนาดการผลิต (scale up) 
ไบโอดีเซลจากน้ําทิ้ง และศึกษาความคุ"มค�าทาง
เศรษฐกิจ 

3. โรงงานต"นแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ําทิ้ง 
4. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอย�างน"อย 2 เรื่อง 
5. การเผยแพร�ผลงานระดับนานาชาติ 

28 โครงการการพัฒนาเครื่องมือประเมินความ
ไมM เสถียรของระบบผลิตกIาซชีวภาพเชิง
พาณิชย�จากน้ําเสียอุตสาหกรรมปาล�มน้ํามัน
ด�วยเทคนิคเรียลไทม�พีซีอาร� 
 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย�บ�งชี้และออกแบบไพรเมอร�ใน
การติดตามประสิทธิภาพการทํางานของระบบผลิต
ก[าซชีวภาพ จัดทําเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบผลิตก[าซชีวภาพโดยการติดตามแบคทีเรีย
และอาร�เคียด"วยเทคนิค real time PCR และ จัดทํา
คู�มือในการประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตก[าซ
ชีวภาพด"วยเทคนิค real time PCR 

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิต
ก[าซชีวภาพโดยการติดตามแบคทีเรียและอาร�เคีย
ด"วยเทคนิค real time PCR ของระบบผลิตก[าซ
ชีวภาพเชิงพาณิชย�จากน้ําเสียอุตสาหกรรมปาล�ม
น้ํามันจํานวน 10 โรงงาน 

 

29 โครงการการพัฒนาเครื่ อง มือประเ มิน
ปริมาณน้ํามันของผลและทะลายปาล�มน้ํามัน
แบบไมMทําลาย 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

เพื่อพัฒนาอุปกรณ�ในการตรวจวัดปริมาณน้ํามันใน
ผลและทะลายปาล�ม ที่สามารถใช"ได"จริงในสวน
เกษตรกร โดยใช"ความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณ
น้ํามันในผลและทะลายกับปริมาณความชื้นและ
ความนําไฟฟYา เพื่อให"เกษตรกรใช"เปHนอุปกรณ�
มาตรฐานแทนการประมาณด"วยสายตาในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทะลายปาล�มที่มีปริมาณน้ํามันสูงสุด 
 
  

อุปกรณ�ในการตรวจวัดปริมาณน้ํามันในผลและ
ทะลายปาล�ม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
30 โครงการต�นแบบการผลิตพลังงานชีวภาพ

และการกําจัดโพแทสเซียมเพื่อผลิตเชื้อเพลิง
คุณภาพสูงจากทะลายปาล�มเปลMาแบบครบ
วงจร 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร� 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานชีวภาพได"แก� 
พลังงานเอทานอล ก[าซชีวภาพ และน้ํามัน จาก
ทะลายปาล�มเปล�า 
2. เพื่อพัฒนาวิธีปรับปรุงคุณภาพทะลายปาล�ม
เปล�าด"วยการแปรสภาพเปHนเชื้อเพลิงชีวภาพด"วย
วิธีต�างๆ พร"อมการกําจัดโพเทสเชี่ยมในเส"นใย
ปาล�ม และผลต�อการเกิด fouling และ slagging 
3. เ พื่อวิเคราะห� มูลค�าทางเศรษฐศาสตร�และ
แนวทางที่จะนําไปประยุกต�ใช"จริงในโรงงานสกัด
น้ํามันปาล�มหรืออุตสาหกรรมโรงไฟฟYาชีวมวล
ทะลายปาล�มเปล�า 

ได"แนวทางในการขยายผลในระดับอุตสาหกรรม
ส กั ด น้ํ า มั น ป า ล� ม แ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟY า ชี ว ม ว ล           
เพื่อส�งเสริมให"สามารถผลิตพลังงานทดแทนได"
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกของกระทรวงพลังงาน 

31 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กระแสไฟฟXาของเซลล�เชื้อเพลิงจุลินทรีย�ด�วย
การพัฒนากล�าเชื้อราที่สร�างตัวเรMงชีวภาพ
และตรึงบนขั้วไฟฟXา 
  
 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

1. เพื่อคัดแยกเชื้อราที่มีความสามารถสูงในการ
ผลิตเอนไซม�แลคเคสจากธรรมชาติ 
2. เพื่อจัดเตรียมกล"าเชื้อที่ประกอบขึ้นจากกลุ�มของ
เชื้อราที่มีความสามารถสูงในการผลิตเอนไซม�     
แลคเตส 
3. เพื่อประยุกต�ใช"กล"าเชื้อจากการพัฒนาในการเปHน
ตัวเร�งทางชีวภาพบริเวณขั้วแคโทดของเซลล�เชื้อเพลิง
จุลินทรีย�ในการผลิตพลังงานไฟฟYาจากน้ําเสีย 

1. ได"รับสิทธิบัตรของเซลล�เชื้อเพลิงจุลินทรีย�
ต"นทุนต่ํา ที่ใช" เชื้อราผลิตเอนไซม�ตัวเร�งทาง
ชีวภาพ มีความคงตัวสูง  
2. นําไปใช"ประโยชน�ในระดับอุตสาหกรรมได" 
และสามารถผลิตกระแสไฟฟYาได"อย�างต�อเนื่อง 

 

32 โครงการการผลิตถ�านกัมมันต�จากยางพารา
เ พื่อใช"แยกก[าซ CO2  ออกจากก[าซผสม 
CO2/CH4 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิัย 

1. ผลิตถ�านกัมมันต�จากยางพาราเพื่อใช"ในการ  
แยกก[าซ CO2 ออกจากก[าซผสม 
 
  

1. ได"ถ�านกัมมันต�ที่ผลิตจากยางพาราที่มีคุณภาพ
ใช"เปHนตัวดูดซับก[าซ CO2 ออกจากก[าซผสม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
2. ศึกษาผลของอุณหภูมิ ที่ใช"กระตุ"นการผลิต
ถ�านกัมมันต�จากยางพาราที่มีต�อคุณสมบัติพื้นผิว
ของถ�านกัมมันต�  
3.  ศึกษาผลของปริมาณสารกระตุ"นการผลิต
ถ�านกัมมันต�จากยางพาราที่มีต�อคุณสมบัติพื้นผิว
ของถ�านกัมมันต�  
4. ศึกษาการดูดซับก[าซ CO2 ออกจากก[าซผสม
ระหว�าง CO2/CH4 ด"วยชุดทดสอบการดูดซับก[าซ
ในระดับห"องปฏิบัติการและก[าซชีวภาพที่หมักโดย
ธรรมชาติ 

2. สร"างเครื่องมือการดูดซับก[าซอย�างง�ายใน
ห"องปฏิบัติการเพื่อเปHนเครื่องมือในการค"นคว"า
และทดสอบการดูดซับก[าซชนิดใดชนิดหนึ่งออก
จากก[าซชีวภาพหรือก[าซผสม 
 

33 โครงการการเ พิ่มประสิทธิภาพการผลิต     
ก[าซชีวภาพโดยการควบคุมสารอาหารที่
ต"องการในปริมาณน"อยและการพัฒนาระบบ
หมักแบบไร"อากาศแบบสามขั้นตอนเพื่อผลิต
แยกก[าซไฮโดรเจนและมีเทน   
 

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

1. ทดสอบเทคนิคการเติมอากาศในปริมาณน"อย      
ในระบบหมักผลิตก[าซชีวภาพแบบ UASB และ 
Covered lagoon system ในระดับอุตสาหกรรมที่
รับน้ําเสียเอทานอล เพื่อเพิ่มการผลิตก[าซชีวภาพ 
2. ทํ าการทดสอบเทคนิคการเติมสารคีแลนท� 
(Chelant) ในระบบ UASB และ Covered lagoon 
system ในระดับอุตสาหกรรมที่รับน้ําเสียเอทานอล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก[าซชีวภาพ 
3. หาสภาวะการทํางานที่เหมาะสม (Optimum 
organic loading rate) ของระบบหมักสามขั้นตอน 
แบบ UASB และ ASBR ในระดับห"องปฏิบัติการ เพื่อ
ผลิตแยกไฮโดรเจนและมี เทน และมีสั ดส� วน
ไฮโดรเจนต�อมีเทนสูงสุด  

เ กิดการ พัฒนา เทคโนโล ยี ใหม� ในการผลิ ต       
ก[าซไฮโดรเจนร�วมกับก[าซมีเทนจากน้ําเสีย             
ที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย�และได"ต"นแบบสาธิต
เทคนิคสองเทคนิคที่ใช"ในโครงการในระดับใช"งาน
จริ งพร" อม ทั้ งข"อ มูลทางเทคนิคในการ เ พิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตก[าซชีวภาพประมาณ     
หนึ่งเท�าตัว อีกทั้งยังสามารถจดสิทธิบัตรได"เปHน
จํานวน 2-4 ฉบับ และส�งเสริมให"มีการใช"
เทคโนโลยีก[าซชีวภาพภายในประเทศ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หน�วยงาน วัตถุประสงค� ผลที่คาดว�าจะได"รับ 
34 โครงการการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงจาก

น้ํา มันปาล�มผM านกระบวนการรM วมของ    
ทรานส�เอสเทอริฟYเคชันและไฮโดรจิเนชัน
บางสMวน    
 

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

เพื่อศึกษาการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) 
ผ�านกระบวนการร�วมทรานส�เอสเทอริฟtเคชันและ
ไฮโดรจิเนชันบางส�วนของน้ํามันปาล�มแบบต�อเนื่อง
โดยไม�ต"องใช"ไฮโดรเจนจากแหล�งปtโตรเลียม และ
ทําการผลิต H-FAME ปริมาณ 100 ลิตร สําหรับ
การนําไปทดสอบ ประสิทธิภาพ Dyno test ของ
เครื่องยนต�ที่ใช" B20 (H-FAME) 

เผยแพร�ให"กับโรงงานไบโอดีเซลและปาล�น้ํามัน 
เ พื่อ เปHนองค�ความรู"  นํ า ไปขยายผลระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อสัดส�วนการใช"ไบโอดีเซลถึง   
ร"อยละ 20 ในอนาคต และใช"ในการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาโทและเอก  

 

35 โครงการพัฒนาคุณภาพน้ํามันไพโรไลซิสดีเซล
สังเคราะห�จากขยะพลาสติกเพื่อใช�กับรถโดยสาร
และเปรี ยบเที ยบผลการใช� งานกับดี เซล             
ในรถโดยสารประจําทาง ขสมก. 
        
 

จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาคุณภาพน้ํามันไพโรไลซิสดีเซลสังเคราะห�จาก
ขยะพลาสติกให"มีคุณภาพเทียบเท�าเชื้อเพลิงดีเซลและ
เปHนที่ยอมรับในการใช"งาน 
2. ศึกษาผลกระทบต�อสมรรถนะและความทนทาน
ของเครื่องยนต�จุดระเบิดด"วยการอัด ระบบการทํางาน
แบบระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง เมื่อนําเชื้อเพลิงน้ํามัน
เชื้อเพลิงไพโรไลซิสดีเซลสังเคราะห�จากขยะพลาสติกมา
ใช"(100%) อย�างต�อเนื่องเปHนระยะยาวในรถโดยสาร ขส
มก และเปรียบเทียบกับผลการใช"เชื้อเพลิงดีเซล 
3. เพื่อส�งเสริมให"ผลงานวิจัยด"านการผลิตน้ํามัน
เชื้อเพลิงไพโรไลซิสดีเซลสังเคราะห�จากขยะพลาสติก
เกิดความเชื่อมั่นและขยายผลไปสู�ในเชิงพาณิชย�ได" 
พร"อมมีข"อเสนอแนะแนวทางการนําไปใช"อย�าง
เหมาะสม 
4. เพื่อสร"างทีมวิ จัยด"านพลังงานทดแทนระหว�าง
จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลั ยกั บหน� วยงานรั ฐ อื่นๆ               
ที่มีศักยภาพ 

1. มีผลิตภัณฑ�น้ํามันไพโรไลซิสดีเซลสังเคราะห�
จากขยะพลาสติกที่มีคุณภาพเทียบเท�าเชื้อเพลิง
ดีเซล  
2. เกิดความเชื่อมั่นและเปHนที่ยอมรับในการนํา
น้ํ า มั น ไ พ โ ร ไ ล ซิ ส ดี เ ซ ล สั ง เ ค ร า ะ ห� จ า ก            
ขยะพลาสติกมาใช"งานในภาคขนส�ง 
3. ลดการใช"เชื้อเพลิงดีเซลจากปtโตรเลียมใน    
ภาคขนส�งของประเทศ 
4. เกิดการขยายผลไปสู�การผลิตน้ํามันไพโรไลซิส 
ดีเซลสังเคราะห�จากขยะพลาสติกในหลุมฝLงกลบ
ให"เปHนเชื้อเพลิงดีเซลที่มีคุณภาพสูงสําหรับใช"ใน
ภาคขนส�ง ทดแทนดีเซลในเชิงพาณิชย�ได" 
5. ช�วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ไม�ย�อยสลาย
ออกจากสิ่งแวดล"อม  
 

 


