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การวิจัยกลุมเรื่องพลังงานทดแทน พ.ศ.2551-2553
 (วช.)

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1: การสรางศักยภาพและความสามารถ
 เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3: การสรางศักยภาพและความสามารถ
 เพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล

http://www.rakbankerd.com/kaset/Rice/405_1.jpg
http://58.137.128.170/news_dmrpr/data/pic/592.jpg


การวิจัยกลุมเรื่องพลังงานทดแทน พ.ศ.2551-2553
 (วช.)

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1: การสรางศักยภาพและความสามารถ
 เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

กลยทุธการวิจัยที่ 5: วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลติ
 พลังงานชวีภาพและพลังงานทางเลือกอื่น



1.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ

1.2 การบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อปอนโรงงานผลิตเอทา
 นอลและไบโอดีเซลอยางมปีระสทิธิภาพ

1.3 การจัดการของเสียจากฟารม เพื่อนาํมาผลิต
 พลังงาน (Biogas)

แผนงานวิจัยที่ 1: แผนงานวิจยัเกีย่วกบัการ
 พัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ เชน 

การวิจัยที่เกีย่วกบั

http://ads.dailynews.co.th/news/images/2007/variety/8/27/137949_57538.jpg


แผนงานวิจัยที่ 2: แผนงานวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนา
 อุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอื่น เชน การวิจัย

 ที่เกีย่วกบั

2.1 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
 ทางเลือกในระดับชมุชน

2.2 มาตรการสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนา
 อุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลอืกอื่น 

http://koratcattle.com/board/photo/28212821.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.energy.go.th/moen/upload/Image/AlternativeEnergy/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/Sun_Power_Boad.JPG&imgrefurl=http://www.energy.go.th/MOEN/Index.aspx%3FMenuID%3D71&usg=__WcPH_ji_bUIkMJk5ZAqj28gX7QQ=&h=552&w=799&sz=82&hl=th&start=3&tbnid=wY3Ez6yFLrqGfM:&tbnh=99&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%26gbv%3D2%26hl%3Dth


แผนงานวิจัยที่ 3: แผนงานวิจยัเกีย่วกบัการประหยัด
 การใชพลังงานประเภทตาง ๆ เชน การวิจัยที่เกีย่วกบั

3.1 มาตรการสงเสริมและสนบัสนุนการประหยัดพลังงาน

3.2 การพัฒนาวัสดุอุปกรณและเครื่องมอืที่ลดการใช
 


พลังงาน

3.3 การสรางความมีสวนรวมของประชาชนในการผลิต
 และการดําเนินกิจกรรมที่ใชพลงังานอยางประหยัด
 และมีประสิทธิภาพ 



การวิจัยกลุมเรื่องพลังงานทดแทน พ.ศ.2551-2553
 (วช.)

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1: การสรางศักยภาพและความสามารถ
 เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3: การสรางศักยภาพและความสามารถ
 เพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล

กลยทุธการวิจัยที่ 1: วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค
 


ความรูใหมทางวิทยาศาสตรทางสังคมศาสตรและการ

 พัฒนาองคความรูใหมในวิทยาการตาง ๆ



ขอมูลที่ตองพิจารณา

ประเด็น     ความเห็น

ไมมี มี

เงื่อนไขขอเสนอการวิจัย □………… □…………

1. ตรงตามกรอบการวิจัยที่เสนอ
 ขอรับทุน
□………… □…………

2. การบูรณาการระหวางสาขาวิชา
 การ

□………… □…………

3.การบูรณาการระหวางหนวยงาน □………… □…………

4.หลักฐานรองรับวามีผูตองการ
 ผลงานวิจัยหรือผูตองการผลงานวิจัย

 ใหความรวมมือ

□………… □…………

5. การสรางนักวิจัยรุนใหม □………… □…………

6. แผนการนําเสนอผลงานวิจัยตอ
 สาธารณะ

□………… □…………

แบบพิจารณาขอเสนอโครงการวจิยัยอยภายใตแผนงานวจิยัที่เสนอขอรับทุนการวจิยั
สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ (วช.)



Total Renewable Energy R&DD Expenditure 2547-2551

Data Sources: NRCT, NSTDA, TRF, EPPO, DEDE, EGAT, PEA, MEA & PTT

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ



Total Renewable Energy R&DD Expenditure 2547-2551

Data Sources: NRCT, NSTDA, TRF, EPPO, DEDE, EGAT, PEA, MEA & PTT

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ



Total Renewable Energy R&DD Expenditure 2547-2551

Data Sources: NRCT, NSTDA, TRF, EPPO, DEDE, EGAT, PEA, MEA & PTT

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ



จํานวนโครงการและงบประมาณการวิจัยประจําป 2552 จําแนกตามกลุมเรื่องที่ควร
 วิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)



• นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว พ.ศ.
 2552-2571

ประเด็นการวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานฐานชีวภาพ พึ่งพาพลังงานในประเทศกวา 30%
ทรัพยากรน้ํา ดุลยภาพการจัดการน้ําทุกลุมน้ํา
เทคโนโลยีชีวภาพ เปนฐานของ GDP มากกวา 20%
ทรัพยากรมนุษย
การจัดการการเรียนรู ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) 

จากภาคอุตสาหกรรมสรางสรรค 
หรือ Creative Industry มีสัดสวน

 รวมที่มากกวา 20%

การจัดการงานและอาชีพ
การประดิษฐและนวัตกรรม

ธรรมาภิบาล
การบริหารรัฐกิจรวมภาครัฐ

 เอกชน อปท. องคกรเอกชน 
สาธารณประโยชน

การจัดการภารกิจที่มีการรวมใช
 


ทรัพยากร (คน เงนิ การจัดการ) ท

 
ี่

เอื้อตอการพัฒนาประเทศที่สมดุล
 และยั่งยืนความมั่นคงของประเทศ



51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

แผนที่นําทางการวิจัยดานเอทานอล

เอทานอล 2 ลานลิตร/วัน เอทานอล 5 ลานลิตร/วัน เอทานอล 10 ลานลิตร/วัน

E10
 

(Based) E85 หรือ Flex fuel

(E85 20% and 
E10 or Equal)

E85 หรือ Flex fuel

(E85 50% and 
E10 or Equal)

ศึกษาผลกระทบดานตางๆ 
จากการใช >

 
E10

เปรียบเทียบ E85 
หรือ Flex fuel

เพิ่มผลผลิตออย
 และมันสําปะหลัง

แนวทางสงเสริม
 อุตสาหกรรมตอเนื่องและ

 ผลพลอยได

ศึกษาศักยภาพและขอจํากัด
 ของพืชหรือวัตถุดิบใหม ๆ

วางรูปแบบโครงสราง
 การบริหารงาน

ทดลองใชขาวฟางหวาน

 หรือพืชอื่นเปนกรณีศึกษา

ศึกษารูปแบบการผลิต 
เอทานอลจากเซลลูโลส

ใชเซลลูโลสเปนวัตถุดิบ
 หลัก  และ/หรือ ขาวฟาง

 หวานเปนวัตถุดิบเสริม

สรางอุตสาหกรรมตอเนื่อง



51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

แผนที่นําทางการวิจัยดานไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล 1 ลานลิตร/วัน ไบโอดีเซล 2.5 ลานลิตร/วัน ไบโอดีเซล 5 ลานลิตร/วัน

B2
 

(Based) B5 B10

ศึกษาผลกระทบดานตาง ๆ

สงเสริม B5

เพิ่มผลผลิตปาลม

ศึกษาเทคโนโลยีผสม    
ไบโอดีเซลมากกวา 5%

สงเสริมไบโอดีเซลชุมชน

วางรูปแบบโครงสราง
 การบริหารงาน

ทดลองผลิตสบูดําหรือ
 สาหรายเปนกรณีศึกษา

ขยายผลใชน้ํามันพืชใชแลว

สรางมูลคาเพิ่ม

วิจัยสบูดํา และสาหราย

ใชสาหรายเปนวัตถุดิบ
 หลัก  และ/หรือ สบูดําเปน

 วัตถุดิบเสริม

สรางอุตสาหกรรมตอเนื่อง



ประเด็น ความเห็น

ไมมี มี

1. เงื่อนไขขอเสนอการวิจัย □.......... □...........

1.1
 

การบูรณาการกับโครงการวิจัย

คะแนนเต็ม คะแนนท
 

ี่
ไดรับ

2. คุณคาทางปญญาของโครงการวิจัย [ 60 ]

2.1 ปจจัยการวิจัย  (input) (30)
2.1.1 ความสําคัญของที่มาของปญหา

2.1.2
 

แนวคิด ทฤษฎี สมมุติฐานที่ม
 

ี
ความเปนไปได

2.1.3 ความชัดเจนของวัตถุประสงค

2.1.4 องคประกอบของคณะผูวิจัย

แบบพิจารณาขอเสนอโครงการวจิยัยอยภายใตแผนงานวจิยัที่เสนอขอรับทุนการวจิยั
สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ (วช.)

 ขอมูลที่ตองพิจารณา



ขอมูลที่ตองพิจารณา (ตอ)

ประเด็น คะแนน
 เต็ม

คะแนนท
 

ี่
ไดรับ

2.1.5 มีผลการวิจัยที่เกี่ยวของและ
 ตรวจสอบเอกสารอางอิงอยางสมบูรณ

2.1.6
 

สถานที่และอุปกรณในการทําวิจัย  ม
 

ี
ความพรอมและเหมาะสม
2.2 กระบวนการวิจัย (Process) (15)

2.2.1 ระบุความเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัย
 อยางสมบูรณ  ถูกตอง ชัดเจน และสอดคลอง
 กับวัตถุประสงค

2.2.2 มีแผนการถายทอดเทคโนโลยี/
 ผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย

2.2.3
 

ความชัดเจนของตัวชี้วัดควาทสําเร็จ



ขอมูลที่ตองพิจารณา (ตอ)

ประเด็น คะแนนเต็ม คะแนนท
 

ี่
ไดรับ

2.3 ผลการวิจัย ( Output) (15)

2.3.1 กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม

2.3.2 มีกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
 


จากงานวิจัยอยางชัดเจน

2.3.3 ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับในแต
 


ละปและเมื่อสิ้นสุด โครงการมีความชัดเจน 
หรือมีแนวโนมนําไปสูการจดทะเบียน

 คุมครองทรัพยสินทางปญญา



ขอมูลที่ตองพิจารณา (ตอ)

ประเด็น คะแนน
 เต็ม
คะแนนท

 
ี่

ไดรับ
3. ผลกระทบของโครงการวิจัย [ 40 ]

3.1 ผลลัพธ (Outcome) ของงานวิจัย ทํา
 ใหเกิดผลกระทบตอยุทธศาสตรของชาติใน
 ดานตางๆ

3.2 ผลการวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นม
 

ี
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม หรือมีความเปนนวัตกรรมสูง

3.3
 

ผลการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนทั้ง
 ทางตรงและทางออมตอหนวยงานเจาของ

 ผลงาน ชุมชน หรือชาติ
3.4 มีการพัฒนาความกาวหนาของศาสตรใน

 สาขาวิชาการตางๆ หรือจะกอใหเกิดความคิด
 สรางสรรคใหม

รวมคะแนน 100
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