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สภาวะโลกรอน (Global Warming) และมาตรการแกปญหา

ผลกระทบของมาตรการลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ตอระบบพลังงานของโลกและ

ประเทศไทย

การเตรียมการเขาสูเศรษฐกิจยุคจํากัดคารบอนใน

ประเทศไทย

สถานภาพของเทคโนโลยีพลงังานที่สําคัญๆ และ

ศักยภาพในการแกปญหาสภาวะโลกรอน

กรอบการวิจัยและการวิจัยดานพลงังานในประเทศไทย
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พลังงานมีความสําคญัอยางยิ่งตอคุณภาพชีวิต
เปนปจจัยที่ 5 (แสงสวาง ขนสง และประกอบอาหาร การเดินทางและขนสง สือ่สาร อตุสาหกรรม และเกษตรกรรม ฯลฯ)

เปนปจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนความมั่นคง
ดานพลังงานของ

ประเทศ

แผนความมั่นคง
ดานพลังงานของ

ประเทศ

• การพัฒนาเศรษฐกิจ
• ความเขมแข็งทาง ว.และ ท.
• ความสัมพันธระหวางประเทศ
• การคาระหวางประเทศ
• ความเขมแข็งทางทหาร
• การศึกษา
• ฯลฯ

• การพัฒนาเศรษฐกิจ
• ความเขมแข็งทาง ว.และ ท.
• ความสัมพันธระหวางประเทศ
• การคาระหวางประเทศ
• ความเขมแข็งทางทหาร
• การศึกษา
• ฯลฯ

 กอนป 1750 มนุษยใชพลังงานธรรมชาติ(ลม, พลังน้ํา, ชีวมวล, แสงอาทิตย, สัตวเลี้ยง)

หลังป 1750 การใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

 โลกใชพลังงานในปริมาณมหาศาล
• น้ํามันดิบ: 85 ลานบารเรล/วัน หรือ 13,515 ลานลิตร/วัน

• พลังงานไฟฟา: 43,000 kWh/วัน 
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ระบบพลังงานของโลกในปจจุบัน

(Source: IEA World Energy Outlook 2007)

อัตราการเพิ่มการใชพลังงานในภาพรวม

ในชวง 10 ปที่ผานมา โดยเฉลี่ยตอป: 2.5%
พลังงานฟอสซิล

81.1%

การใชพลังงานของโลก (2007) (Primary Energy) : 12,013 Mtoe (ประมาณ)
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Biomass
17.1%

Hydro
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Fossil fuels
81%

Agr.waste, 1.5

Wood, 10.7

Lignite and 
Coal, 12.5

Hydro, 1.9

Paddy husk, 
1.5

Bagasses, 3.4

Oil, 39.8

Natural gas, 
28.7

Source : Thailand Energy Situation, DEDE, 2008

Total Thailand Primary Energy Consumption in 2007: 109 Mtoe

Primary Energy Consumption (PEC)
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ในอัตราการใชในปจจุบัน  แหลงพลังงานฟอสซิล
สําคัญๆ ที่เหลืออยูจะใชตอไปไดอีกดังนี้

น้ํามัน 40-60 ป
กาซธรรมชาติ 60-100 ป
ถานหิน 250-300 ป
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การเกดิกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล

● เชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ) มีคารบอน (C) เปนสวนประกอบที่สําคัญ

● การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทําใหเกิดกาซ CO2 ซึ่งเขาสูบรรยากาศของโลก 

CO2
เถาความรอนC + O2 + +

ของเสียซึ่งทําใหเกดิ

ปญหาสิ่งแวดลอม

เขาสูบรรยากาศ

นําไปใชประโยชน

ทําใหเกดิสภาวะโลกรอน



การเกิดกาซ CO2 จากการใชพลังงาน

(Source: IEA World Energy Outlook 2004)

• การปลอยกาซ CO2 จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเพิ่มเปน 3.8 Gt/ป ในป 2030
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(แหลงขอมูล: Scientific American: Sept. 2006)

••  การเพิ่มขึ้นของกาซการเพิ่มขึ้นของกาซ  COCO22  และการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศและการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ
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● Energy related CO2 accounts for :
61% of all greenhouse gases in CO2-equivalent terms, and

76% of total CO2-emissions.

(Source : IEA World Energy Outlook 2008)
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• การเปลี่ยนแปลงของความเขมขนของกาซ CO2 ในบรรยากาศในชวง 450,000 ปทีผ่านมา

Source: Prof. R.E. Sims, “Global Development Trends in Bioenergy and Waste-to-Energy : Implications for Climate Change Mitigation,” 5th

International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control, Chiangmai , 16-19 December 2008 

• ในชวง 150 ปทีผ่านมาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.6 ċ
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ในกรณีไมมีการแกปญหา (BAU)

• ความเขมขนของกาซ CO2 :

จะเพิ่มจาก 380 ppm ในป 2005 700 – 1000 ppm ในป 2100

ปอุณหภูมิผิวโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6 ċ

จากผลการทํา modeling ของ IPCC

ถาจะรักษาอุณหภูมิผิวโลกเฉลี่ยใหเพิ่มไมเกิน 2 ċ จะตองไมใหความเขมขน

ของกาซ CO2 ในบรรยากาศสูงเกิน 450 ppm       ตองลดการปลอยกาซ CO2 ใน

ป 2050 ลงใหเหลือ 50% จากระดับการปลอยป 1990 ตามแผนการควบคมุการ

ปลอยกาซ CO2

• ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของกาซ CO2 ในบรรยากาศ (สภาวะโลกรอน)
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The present carbon-based energy system has created serious environmental 
problems.

The energy related environmental problems could threaten the survival of 
humanity.

Problem of the Present Global Energy System

Selected Serious Comments on the Impact of Global Warming

Global warming and mass extinctions
Can technologies save the planet from the impact of global warming?
Changes caused by global warming may not be linear, but they may be 
exponential and irreversible.

• Climate change will wipe out most life on Earth by the end of this 
century and mankind in too late to avert catastrophe. (James Lovelock)

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของความเขมขนของกาซ CO2 ในบรรยากาศ
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(1) พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ํา  ชีวมวล  แสงอาทิตย  

ลม  ฯลฯ) (REs)

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (EE)

(3) พลังงานปรมาณู (Nuclear Energy)

(4) CO2 –Capture and Storage (CCS)
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Solar PV Offshore wind

Small hydro
Biomass

• เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญๆ (REs)
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (EE)

Source: Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2-Emissions, IEA 2007
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Nuclear Power Plant (Fission)

(Source: CEA International Magazine, July 2008)
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Source: IEA World Energy Outlook 2007

CO2Storage in Natural Gas Field in Norway

Carbon Capture and Storage (CCS) Technology
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Source: IEA World Energy Outlook 2009 20



Source: IEA Energy Technology Perspectives 2008

Energy Related CO2-Emissions
CO2-Emissions Reduction for 450 ppm Scenario
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คาใชจายในการดําเนินการจนถึง 2050 ~ USD 630 b/ป หรือ 1.1% ของ GDP ของโลกตอป
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ขอตกลงในการแบงความรับผิดชอบของประเทศตางๆ 

ที่จะลดการปลอยกาซ CO2 เพื่อใหเปนไปตามแผนการ

ลดกาซ CO2 ตามยุทธศาสตร 450 ppm/2o C ซึ่งจะตองมี

ขึ้นที่กรุง Copenhagen ในเดือนธนัวาคม 2009 ถือวาเปน

ขอตกลงระดับโลกที่สําคัญที่สุดของมนุษยชาติ
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Copenhagen Accord และพันธกรณีของประเทศไทยในการลดการ

ปลอยกาซ CO2

● ผูนําประเทศตางๆ ไดมีขอตกลงใน Copenhagen Accord (ซึ่งเปน non-binding 

agreement) ที่จะรักษาอุณหภูมิของโลกไมใหเพิ่มเกิน 2OC

● ประเทศที่ไมตองมีพันธกรณีควบคุมการปลอยกาซ CO2 ตามที่ระบุใน Copenhagen 

Accord) คือกลุมประเทศที่ยากจนมาก (least developed countries) เทานั้น

● เปนที่คาดวาประเทศไทยตองมีพันธกรณีในการควบคุมการปลอยกาซ CO2แต

ปจจุบันยังไมมีขอมูลชัดเจน

● จากขอมูลที่พอมีอยู เปนที่คาดกันวาประเทศไทยจะอยูในกลุมประเทศทีต่องลดการ

ปลอยกาซ CO2 ลง 15%-30% จากระดับ BAU ในป 2020

Global  Warming
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การลดการปลอยกาซ CO2 ตามยุทธศาสตร 450 ppm/2ċ จะมีผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศอยางรนุแรง
ตองมียุทธศาสตรในการเปลี่ยนเทคโนโลยใีนภาคเศรษฐกจิที่สําคญัๆ (ผลิต
พลังงานไฟฟา, อุตสาหกรรม, ขนสง, ที่อยูอาศัย/อาคารพาณิชย)
หลายประเทศมีแนวโนมคิดจะใชโอกาสของการใชเทคโนโลยีใหมที่ลดการปลอยกาซ 
CO2 ไดในการกระตุนเศรษฐกิจ
หลายประเทศมีการตั้งผูบรหิารระดบัสูงเพือ่รับผิดชอบเรื่อง Climate Change 
โดยตรง
ใน 30 ปขางหนาเทคโนโลยี RE และ EE จะมีความสําคัญเทากับหรือมากกวา
เทคโนโลยี ICT
ประเทศพัฒนาแลวตองเสนอจํานวนเงนิทีจ่ะใหการสนับสนุนแกประเทศกาํลังพัฒนา
ที่ชัดเจนที่ Copenhagen เพื่อเริ่มการควบคุมการปลอยกาซ CO2
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● Global Electricity Production 

by Type in 2005

Source: IEA Energy Technology Perspectives 2008

การเปรยีบเทียบพลังงานที่ใชผลิตพลังงานไฟฟาในป 2005 และ 2050 (450ppm) ระดับโลก

Coal
0.0%

Gas
4.1%

Biomass /waste
3.8%

Biomass +CCS
2.0%

Hydrogen
1.3%

Coal +CCS
12 .9%

Wind
12 .2%

Solar
11 .2%

Geothermal
2.5%

Gas +CCS
12 .9%

Hydro
12 .4%

Tidal
1.0%

Oil
0.3%

Nuclear
23 .3%

Source : IEA

● Global Electricity Production 

by Type in 2050 (450 ppm)
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การเปรยีบเทียบพลังงานที่ใชในการขนสง ในป 2003 และ 2050 (450 ppm) ระดับโลก

((แหลงขอมูลแหลงขอมูล:: IEA Energy Technology Perspectives 200IEA Energy Technology Perspectives 20066))  

2003

((แหลงขอมูลแหลงขอมูล:: IEA Energy Technology Perspectives 200IEA Energy Technology Perspectives 20077))  
พลังงานเพื่อการขนสง (2003) พลังงานเพื่อการขนสง ในป 2050 (450 ppm)
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((ที่มาที่มา::  รายงานพลังงานประเทศไทยปรายงานพลังงานประเทศไทยป  2007,2007,  พพพพ..))  

2007

Source : ELECTRIC POWER IN THAILAND, DEDE, 2008
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เปาหมายการลด CO2 ของไทยภายใต Scenario ตางๆ

Possible Commitment
50 -120 MtCO2

Source : Energy Policy Research (2nd Phase) JGSEE, KMUTT
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Source : Energy Policy Research (2nd Phase) JGSEE, KMUTT
29



(1)  ผลกระทบโดยตรง

ประเทศไทยตองลดการปลอยกาซ CO2 ในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญๆ โดย
ปรับเปลี่ยนการใชแหลงพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานในภาคเศรษฐกิจ
ที่ปลอยกาซ CO2 ดังนี้

• ภาคการผลิตพลังงานไฟฟา

• ภาคขนสง

• ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

• ภาคที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย
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(2) ผลกระทบทางออม

• การควบคุมปริมาณ CO2 ที่ปลอยออกในการผลิตสินคา (Carbon Footprint) โดยประเทศพัฒนา

แลว ซึ่งจะเปนมาตรการกีดกันทางการคา (non-tariff barrier)

• Sectorial Agreements

ขอตกลงของกลุมประเทศในการลดการปลอย CO2 ในอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานมาก เชน 

cement, steel, motor vehicles, aluminum, aviation

• Border Tax Adjustment

การเก็บภาษีสินคาจากประเทศที่ปลอย CO2 ในการผลิตพลังงานตอหนวยมากกวาประเทศที่

นําเขา

• Minimum Energy Performance Standards

การใชมาตรฐานเชิงพลังงานของผลิตภัณฑภายในประเทศเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
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ลานตัน %

ภาคการผลิตพลังงานไฟฟา 83.31 43.0

ภาคขนสง 48.44 25.0

ภาคอุตสาหกรรม 43.98 22.7

ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย 6.39 3.3

อื่นๆ 11.62 6.0

รวมทั้งหมด 193.74 100

● การปลอยกาซ CO2 ออกสูบรรยากาศของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ในประเทศไทย

แหลงขอมลู: รายงานพลังงานของประเทศไทย 2008 (DEDE 2009)
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● ทางเลือกของการควบคุม CO2-emissions จากการผลิตพลังงานไฟฟา
ใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น                                                                
(ปญหาการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มในปริมาณมากและราคาที่อาจเพิ่มขึ้น)

เพิ่มการใชพลงังานหมุนเวียน
• แหลงพลังงานหมุนเวียน(พลังน้ํา, ชีวมวล, แสงอาทติย, ลม) ภายในประเทศ 

(เพิ่มการใชไดชา, ราคาสูง, ตองวิจัยเพิ่ม หากตองการเพิ่มศักยภาพ, ตองแกปญหาการใชที่ดิน  สังคม  และสิ่งแวดลอม)

• แหลงพลังน้ําและชีวมวลจากประเทศเพื่อนบาน 
(ความมัน่คงดานพลังงาน, ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  และอาจมีคูแขง)

ใชพลังงานปรมาณู 
(ขาดความตระหนัก  ความเขาใจ  ความมั่นใจดานความปลอดภัยและความยอมรับของสาธารณชน)

ใชเทคโนโลยี CCS และถานหิน 
(ตองใชเวลาพัฒนาอีก 5-6 ป, ราคาพลังงานสูงขึ้น, อันตรายจากการรัว่ของกาซ CO2)

เนนการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง                                                                
(ขาดระบบบริหารจัดการและยุทธศาสตรการดําเนนิการที่ตอเนื่องและจริงจัง}  ขอมูลยังไมสมบูรณ)

ความทาทายของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟา
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● ความทาทายในการผลิตเทคโนโลยีหรือใชรูปแบบขนสงที่มี
ประสิทธิภาพเชงิพลังงานสูง (ใชพลังงานนอย) ในภาคขนสง

การจํากัดการใชพลังงานหรือการจํากัดการปลอยกาซ CO2 ของผลติภัณฑเมื่อใช
งาน
การเพิ่มมาตรฐานของผลิตภัณฑขึ้น โดยการกําหนดใหมีการลดกาซ CO2 ที่จะ
ปลอยไดอยางตอเนื่อง
EU ไดกําหนดใหรถยนตใน EU ตองปลอยกาซ CO2 ไมเกิน  130 g /km ในป 
2012
รถยนตในประเทศ OECD อาจถูกกําหนดใหปลอยกาซ CO2 ไมเกิน 90 g /km ในป 
2030 ซึ่งจะผลกัดันใหผูผลิตตองใชเทคโนโลยีทีส่งูขึน้ หรือเทคโนโลยีใหม  เชน  
รถไฮบริด  รถปลั๊กอนิไฮบริด  และรถยนตไฟฟา
ปรับโครงสรางของการขนสงมาใชการขนสงมวลชน ใชรางและทางน้าํ
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(1) การเพิ่มประสิทธภิาพเชิงพลังงานของอตุสาหกรรมการผลิตในภาพรวมเพื่อลดการปลอยกาซ CO2

● ในระดับโลก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตปลอยกาซ CO2 25% ของทั้งหมด
อุตสาหกรรมสําคัญที่ปลอยกาซ CO2

- เหล็ก และเหล็กกลา 30%
- อโลหะ (สวนใหญคือซีเมนต) 27%
- ปโตรเคมี 16%● ประเทศไทย

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตปลอยกาซ CO2 22% ของทั้งหมด
อุตสาหกรรมสําคัญที่ปลอยกาซ CO2

- อโลหะ 30%
- อาหารและเครื่องดืม่ 29%
- ปโตรเคมี 16%

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเหล็กกําลังขยายตวั 

ประเดน็หลักที่ทาทายในการลดการปลอยกาซ CO2 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

(2) การควบคุมการปลอยกาซ CO2 จากผลิตภัณฑ ซึ่งบางสวนเปนสินคาสงออก
● ตองสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูง (เวลาใชงานเกิดกาซ 

CO2 นอย)
● กระบวนการผลิตตองปลอยกาซ CO2 นอย
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● คารบอนฟุตพรินท (Carbon Footprint)
ปรมิาณของกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) ที่ปลอย
ออกมาตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle) ของผลิตภัณฑ หรือ
บรกิาร คิดเปน kg CO2 equivalent (kg CO2-e)

● ฉลากคารบอน (Carbon Lebelling)
เอกสารที่แสดงขอมูลคารบอนฟุตพรินท หรือปริมาณกาซเรือน
กระจกที่ถูกปลอยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle) ของ
ผลิตภัณฑและบริการ

CO2-Emissions ที่ติดตัวหรือฝงตัวไปกับสินคาและบริการ
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 จุดมุงหมายของการจัดใหมีระบบ Carbon Footprint และ Carbon Lebelling

● ชวยลดสภาวะโลกรอน :

ผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการที่ปลอย CO2- e ต่ํา

การตั้งมาตรฐาน Carbon Footprint หรือการเกิด CO2- e ของผลิตภัณฑที่ลดลง

อยางตอเนื่อง

●  อาจถูกใชเปนมาตรการกดีกนัที่ไมใชภาษี (NTB)

 ผลการทบของระบบ Carbon Footprint และ Carbon Lebelling ที่อาจ
มีตอประเทศไทย 

● การสงออกของอตุสาหกรรมอาหาร และ อตุสาหกรรมเกษตร

● การสงออกของอตุสาหกรรมการผลิตทีใชความรูและเทคโนโลยีในประเทศ

● อตุสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีนําเขาจะมปีญหาไมมาก
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สถานภาพของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (REs)

เทคโนโลยทีี่จะใชแปรรูปพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล แสงอาทติย ลม พลังน้าํ

ขนาดเล็ก ฯลฯ) เปนพลังงานไฟฟาและเชือ้เพลิงเหลวจากชีวมวลเพือ่การ

ขนสง และการผลิต biogas จากของเสยีมีความพรอมแตยังปรับปรุงไดอีก

โดยทั่วไปแลวยังแขงขันกับพลังงานฟอสซิลไมไดทางเศรษฐศาสตรและตองมี

มาตรการสรางแรงจูงใจเพือ่สงเสริมใหมีการใช

ยังมีศักยภาพในเชิงปริมาณไมสูงพอที่จะทดแทนเชือ้เพลิงฟอสซลิไดทั้งหมด

ในปจจบุัน

การเพิม่ปริมาณการใชทําไดไมรวดเร็ว
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สถานภาพของเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (EE)
● EE เปนกระบวนการลดการใชพลังงานและการปลอยกาซ CO2 ที่ลงทุนนอยที่สุด

● เทคโนโลยีสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญๆมี
ความพรอมและสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดอีก

ภาคอุตสาหกรรม
- cross-cutting technologies (motor, boiler, air compressor ฯลฯ ที่มีประสทิธิภาพสูง)

- เทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรม (การผลิตซีเมน อลมูิเนียม กระดาษ ฯลฯ ที่มี
ประสิทธิภาพสูง)

- เทคโนโลยีผลิตไฟฟา-ความรอนรวม (CHP)

ภาคขนสง
- รถ hybrid, รถ plug-in hybrid, รถยนตไฟฟา

- ปรับเปลีย่นเทคโนโลยีโดยการปรับโครงสรางของการขนสง

● การสงเสริม EE ตองใชมาตรการจูงใจดานการเงินและภาษีที่มีประสิทธิภาพ



สถานภาพของเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels)

• First Generation Biofuels
การผลิต ethanol จากน้ําตาลและแปงซึง่ใชเปนอาหารดวย
การผลิต biodiesel จากน้ํามันพืชและไขมันสัตวซึ่งใชเปนอาหารดวย (ยกเวนสบูดํา)

เทคโนโลยีมีความพรอมและปรับปรุงไดบาง

• Second Generation Biofuels
การผลิต ethanol จากชีวมวลโดยตรง หรือ ligno-cellulosic ethanol หรือ LC ethanol
การผลิต biodiesel จากชีวมวลโดยตรง หรือ biomass to liquid biodiesel หรือ BTL 
biodiesel

เทคโนโลยีกําลังไดรับการปรับปรุงใหสมบูรณขึ้นและมีราคาต่ําลงโดยการวิจัยและ
พัฒนา

• Third Generation Biofuels
การผลิตสาหรายโดยอาจใชกาซ CO2 ชวยเพิ่มผลผลิตเพื่อใชผลิตเชื้อเพลิงเหลว

 เทคโนโลยียงัอยูขัน้วิจัยและพัฒนา
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สถานภาพของ Ethanol

ผลิตไดจากพืชลมลุกที่หลากหลาย (first generation)

ไมไดเปรียบในเรื่องพลังงานเสมอไป (จากการทํา life cycle analysis) และมีคาความ

รอนต่ํา

มีปญหาดาน Carbon Footprint, Energy Footprint และ Water Footprint และเชื่อวาจะมี

การใชมากในระยะสั้นและกลาง (10-20 ป)

การ clear ปาปลูกพืชเพื่อผลิต ethanol ทําใหเกิดกาซ CO2 และ N2O มาก

โครงการ ethanol จํานวนมากไมผาน Sustainability Criteria ของ EU (ลดการปลอย CO2 

ลงอยางนอย 35% เมื่อเทียบกับการใช gasoline, ไมใชพื้นที่ผลิตอาหาร, ไมทําลายปา

ธรรมชาติ etc)

พัฒนาการของ technology LC ethanol (second generation) ชากวาที่คาดไวมาก และไม

คาดวาจะแขงเชิงพาณิชยไดภายใน 10 ป
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สถานภาพของ Biodiesel

พืชที่ใหวัตถุดิบเพาะปลูกยากกวา

มีปญหาดาน Energy Footprint and Carbon Footprint นอยกวา ethanol

มีคาความรอนสูง มีศักยภาพที่จะเปนเชื้อเพลิงของอากาศยาน และมีความตองการ

ในอนาคตสูงมาก 

ตองผลิตจากวัตถุดิบอื่นๆ นอกจากน้ํามันพืชหรือใช technology BtL Biodiesel 

(Second Generation)

พัฒนาการของ BtL Biodiesel ยังมีปญหาทางเทคนิคตองแกอีกมาก ทั้งขัน้ 

gasification และ F-T process
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ความพรอมของเทคโนโลยี (ถูกพัฒนาขึ้นเกือบ 60 ปแลว)
เทคโนโลยีไดรับการพัฒนาใหสมบูรณขึ้น (Gen.III: AP1000 และ EPR) มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น (passive safety features) อายุการใชงานยาวขึ้น (60 ป) ใชประโยชนไดมากขึ้น 
(availability: 92%)

 กําลังพัฒนาเทคโนโลยีใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Gen.III+ และ Gen.IV) ซึ่งคาดวาจะใชไดในเชิง
พาณิชยกอนป 2030

Gen.IV (FBRs) เพิ่มประสิทธิภาพการใช Uranium ได 30-60 เทา (สามารถแปลง U-238 เปน 
Pu-239 ซึ่งใชเปนเชื้อเพลิงได) ทําใหสามารถใช Uranium ที่มีอยูไดนานขึ้นจาก 85 ป เปน 
2500-8000 ป

การใชพลังงานปรมาณูในปจจุบัน
 มีโรงไฟฟาปรมาณู 438 โรงใน 30 ประเทศทั่วโลก บางโรงใชงานมาแลวเกือบ 40 ป

 มีกําลังการผลิตรวม 372 GW และผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 15% ของทั้งหมด

พลังงานปรมาณูพลังงานปรมาณู  (Nuclear Fission)(Nuclear Fission)
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Steam Generator Reactor Vessel

Presnoizer
4-Loop Nuclear Steam 

Supply System

พลังงานปรมาณู
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Workshop for Manufacturing of EPR’s Components

พลังงานปรมาณู
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Steam Generator

พลังงานปรมาณู



Source: IEA Energy Technology Perspectives 2008 48



Source: IEA Energy Technology Perspectives 2008 49



Nuclear Fusion

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)  โครงการวิจัยระดับโลกโดยมี
สมาชิก 7 ประเทศ  US, EU, Japan, China, S.Korea, Russia และ India
แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยี Nuclear Fusion:

ผลิตพลังงานไฟฟาเชิงพาณิชยไดไมกอน 2050

อาจเปนเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 22

(Source: Scientific American, Sept. 2004)
(Source: Scientific American, Sept. 2006)
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Energy Produced from Nuclear Fusion Research

In the early 1970s :

1/10 Watt for 1/100 second

Today :

10 million Watts for 1 second

Status of Nuclear Fusion R and D



52

CO2-Capture and Storage CCS (การจับและกักเก็บกาซ CO2)
เทคโนโลยีแยกกาซ CO2 ออกจากกาซผสมไดรับการพัฒนาสําหรับใชในระดับ

อุตสาหกรรมมีอยูแลว

ยังตองมีการทดสอบระบบตนแบบที่จะขนสงกาซ CO2 จํานวนมากจากโรงไฟฟาไปเก็บใน

โครงสรางทางธรณีวิทยาที่เหมาะสม หรือบอกาซธรรมชาติ/ น้ํามันที่ไมใชแลว

ปจจุบันไดมีการเรงลงทุนทดสอบระดับตนแบบระบบ CCS ในหลายประเทศ และระดับ

นานาชาติ

IEA คาดวาเทคโนโลยี CCS จะไดรับการพัฒนาจนสมบูรณและใชประโยชนเชิงพาณิชย

ไดตั้งแตป 2020 เปนตนไป

ประมาณการคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการใชระบบ CCS ในการผลิตพลังงานไฟฟาจากถาน

หินหรือกาซธรรมชาติ

ปจจุบัน: USD 0.02 ถึง USD 0.04 ตอ kWh 

ในป 2030: USD 0.01 ถึง USD 0.03 ตอ kWh



ในชวง 5 ปที่ผานมา เทคโนโลย ีlithium-ion battery ไดรับการพฒันาอยางกาวกระโดด 
โดยอาศัยพฒันาการของนาโนเทคโนโลยี และกําลังไดรบัการพฒันาใหมีขึ้นอยาง
ตอเนือ่ง
รถ hybrid หรอืรถลูกผสมที่ใชทั้งมอเตอรและเครือ่งยนตทําใหมีการนําพลังงานที่
สูญเสียของเครือ่งมาใชไดและประหยัดน้าํมันได 10%-40% มีจําหนายเชิงพาณิชย
แลว
รถ plug-in hybrid ซึ่งใชพลังงานไฟฟาที่สะสมไวใน battery ซึ่งมีขนาดใหญขึ้นใน
ชวงแรกของการเดินทางและลดการใชน้ํามันลงมากกําลังออกสูตลาด
รถยนตไฟฟาทีม่ีระยะทางขับเคลื่อนได 100-150 กม. ตอการชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 
กําลังออกสูตลาด (การชารจใหได 80% ของความจุของ battery ใชเวลา 20 นาท)ี
มีแนวโนมทีร่ถยนตทีใ่ชในเมืองสวนใหญจะเปนรถยนตไฟฟาในอีก 20 ปขางหนา

Lithium-Ion Battery, รถ Hybrid, รถ Plug-in Hybrid และรถยนตไฟฟา
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Fuel cell โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใชในการขนสง  
H2FCVs ยังไมสามารถแขงขันไดในเชิงพาณิชย
ภายใน 15-20 ป  นอกจากจะมีการพัฒนาอยางกาว
กระโดด (breakthroughs)
Fuel Cell System

ราคาตองลดลงอีกอยางนอย 5 เทา

ตองปรับปรุงดานวัสดุและอุปกรณเพื่อใหอายุการใช
งานนานขึ้น

Hydrogen
ราคาสูง

การพกพามีปญหา

ไมมี distribution system
รถ Plug-in hybrid และรถไฟฟาเปนคูแขงที่สําคัญ
ของ H2FCVs สืบเนื่องจากพัฒนาการของ battery

Fuel Cell Technology

Source : IEA Energy Technology Perspectives, 2008

Fuel Cell Technology
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เทคโนโลยี

- สถานภาพปจจุบัน พัฒนาการในอนาคต และเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ
- ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรในการแปรรูปพลังงาน และการไดเปรียบเชิงพลังงาน
- วัตถุประสงคในการใชเทคโนโลยี
- ความเปนสหวิทยาการ

เศรษฐศาสตร

- เทคโนโลยีตองมีราคาในระดับที่ยอมรับไดและลดการนําเขา
สิ่งแวดลอม

- ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุกระดับ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น)

สังคม

- การจางงานภายในประเทศ 
กฎหมาย

นโยบายของพรรค/ กลุมการเมือง
ความยอมรับของสังคม

การตัดสินใจดานพลังงานคอนขางยากและมีความซับซอนเพราะตองพิจารณาปจจัยหลายดาน



ขอสังเกตเกี่ยวกับงานวิจัยในประเทศไทยที่ผานมา (ใชงบฯ ~ 2,500 ลบ. ใน 3 ปที่ผาน

มา)

(1) ยังมีสวนชวยแกปญหาพลังงานที่รีบดวนของประเทศไทยไมชัดเจน

(2) นักวิจัยและหนวยงานสนับสนุนการวิจัยบางสวนยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ  พัฒนาการของ
เทคโนโลยี และปญหาดานพลังงานของประเทศที่แทจริง

(3) นักวิจัยสวนหนึ่งเนนทําวิจัยดานเทคโนโลยีใหมซึ่งจะยังไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและ

สังคมไทยใน 15-20 ป เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่จะใชเลื่อนตําแหนง
(4) ดูตัวอยางของการวิจัยจากตางประเทศ

(5) ยังไมมี R&D Roadmap ดานพลังงานระดับประเทศที่เหมาะสม
(6) ขาดแคลนนักวิจัยดานพลังงาน

56



ปจจัยที่ใชในการกําหนดกรอบการวิจัยดานพลังงานในประเทศไทย

(1) เพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน
ใชแหลงพลังงานภายในประเทศใหมากที่สุด

ใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพสูงสุด

ใชพลังงานที่หลากหลายและจากแหลงที่หลากหลาย

(2) ควบคุมระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

เนนการใชพลังงานที่ไมปลอยกาซ CO2 หรือปลอยกาซ CO2 นอย
พลังงานหมุนเวียน (น้ํา  ชีวมวล  แสงอาทิตย  ลม)

กาซธรรมชาติ

พลังงานปรมาณู

ใชเชื้อเพลิงฟอสซิสพรอมกับเทคโนโลยี CO2 Capture and Storage (CCS)

(3) ศกัยภาพของแหลงพลังงานภายในประเทศ

57



การวิจัยทางพลังงานที่ควรไดรับระดับความสําคัญสูงสุด

(1) การวิจัยที่จะนําไปสูการเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียน (REs) ในประเทศ 

(2) การวิจัยที่จะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (EE)

(3) การวิจัยที่จะนําไปสูการเพิ่มการใชแหลงพลังงานอื่นๆ ภายในประเทศ (เชน ลกิไนท 
และพลังน้ํา)

(4) การวิจัยเพื่อเตรียมการการใชเทคโนโลยี CCS ในประเทศไทย

(5) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเตรียมความพรอมในการใชพลังงานปรมาณูเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟา
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(1) พลังงานหมนุเวียน (ชวีมวล พลังน้ําขนาดเล็ก ลม และน้ํา)
● มีการประเมินศักยภาพและจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยแลว
● สวนใหญมีราคาสูง

(2) กาซธรรมชาติ
● มี proven reserves ประมาณ 16000 bcf และใชไดอีก 20-30 ป ในอัตราการใช

ปจจุบัน
● เพิ่มการใชไมได เพราะปจจุบันตองนําเขาประมาณ 30%

(3) ลิกไนท
● มี reserves ประมาณ 3000Mton และใชไดอีก 60-100 ป ในอัตราการใชปจจุบัน 

(2400MW)
● มีปริมาณพอที่จะเพิ่มการใชไดอีกแตไมสามารถทําไดในขณะนี้ เนื่องจากปญหา

สิ่งแวดลอม
(4) พลังน้ํา

● มี reserves อีกประมาณ 7000MW
● ไมสามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดเนื่องจากปญหาทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม

แหลงพลังงานที่สําคัญของประเทศไทย
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(1) Lignite
ใชผลิตพลังงานไฟฟา 2400 MW ในปจจุบัน

มี reserves ~ 3000 Mton ใชตอไปไดอีก 60-100 ป (ใชผลิตพลังงานไฟฟาเพิ่มไดอีก 2500 MW)

ไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอกีเนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอม
● ปจจุบันไดรับการตอตานจากสังคม

● ตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมดานปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่นและปญหาของการเพิ่ม CO2-emissions โดยการใช
เทคโนโลยีพลังงานใหม

(2) Hydropower
ม ีreserves  อีกประมาณ 7000 MW ที่จะพัฒนาเพิ่มได

ไดรับการตอตานจากสังคมในเรื่องผลกระทบตอระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม ฯลฯ

ตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมโดยการใชระบบและเทคโนโลยีใหม และระบบบริหารใหม

ควรมีการประเมินแนวโนมของปริมาณพลังงานไฟฟาที่จะไดจากพลังน้ําของประเทศ

(3) Renewables (พลังงานหมุนเวียน)

แหลงพลังงานภายในประเทศที่สําคัญที่ยังใชไมเต็มศกัยภาพแตไมสามารถเพิ่มการใชไดในปจจุบัน
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Thailand Primary Energy Consumption (PEC)

Source : Thailand Energy Situation, DEDE, 2008

Total Thailand Primary Energy Consumption in 2008: 110 Mtoe
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ปญหาพลังงานที่สําคัญของประเทศ 

• ประเทศพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลกวา 80%



Final Energy Consumption by  Economic Sector
Total Final Energy Consumption in 2008 : 66.3 Mtoe

Source : Thailand Energy Situation, DEDE, 2008
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ปญหาพลังงานที่สําคัญของประเทศ 

• ภาคขนสงใชพลังงานถึง 35%



Types of Energy Used For Electricity Generation (Present)

Source : DEDE

Natural gas

71%

Hydro

5%

Renewables

2%
Elect. Import

1%

Coal & Lignite

21%
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ปญหาพลังงานที่สําคัญของประเทศ 
• กวา 70% ของพลังงานไฟฟาถูกผลิตจากกาซธรรมชาติ



ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานไฟฟา

 ชีวมวลมีศักยภาพกวา 90% ของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

แหลงขอมลู: การวิจัยเชิงนโยบายพลงังานโดย มจธ. ซึง่ไดรับการสนับสนุนจาก สกว. และ สนพ. (2550)
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Energy Intensity ของประเทศไทยยังสูงเมื่อเทียบกับของประเทศเพื่อนบาน

 ประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศไทยยังเพิ่มไดอีกมาก

(Source : IEA Key World Energy Statistics 2008)

in selected Countries

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศไทย
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12-13 พ.ย. 2551_พลังงานทางเลือกสาํหรับการผลิตไฟฟาและการขนสง

Potential of Increasing Energy Efficiency (EE) and Renewable Energy (RE) in Thailand

Energy Efficiency

Renewable Energy

Source: Energy Policy Research by KMUTT, supported by EPPO and TRF, 2007

Energy Efficiency

ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในประเทศไทย
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* Megawatt  equivalent : Capacity in megawatt  of a power plant of PCF of 0.9

 ศักยภาพของพลังงานภายในประเทศ 
• Potentials of Domestic Energy Resources for Electricity Generation 

Sources: Adapted from JGSEE’s Energy Policy (2008), Thailand PDP 2007 and  DEDE report 2008 and Thailand 
Energy Situation, DEDE, 2008)

Please do not quote
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ศักยภาพของพลังงานภายในประเทศ 

Maximum additional electricity installed capacity based on domestic 
renewable energy sources : 3854 MWe*

Sources: Adapted from JGSEE’s Energy Policy  Research 2008

• Potentials of Renewable Energy Sources in Electricity Generation 

* Megawatt  equivalent : Capacity in megawatt  of a power plant of PCF of 0.9

68



ศักยภาพของพลังงานภายในประเทศ 

• Potentials of Biofuel Production Compared

with the  Present Consumptions of gasoline

and diesel

Conditions :
(1)Increasing lands for palm oil production
(2)Optimising food and fuel productions

Conditions :
(1)Increasing lands for palm oil production
(2)Optimising food and fuel productions

Conditions :
(1)Using existing lands for growing sugar

cane and cassava
(2)       Adopting GAP and high yield 

varieties of sugar cane and cassava

Conditions :
(1)Using existing lands for growing sugar

cane and cassava
(2)       Adopting GAP and high yield 

varieties of sugar cane and cassava

Maximum 
potential

Maximum 
potential

(Source : Adapted from JGSEE’s Energy Policy 
Research 2008)  

Please do not quote
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การเพิ่มศักยภาพพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มการผลิตชีวมวลบนพื้นที่เทาเดิม

- ออย

- มันสําปะหลัง

- ปาลม

- พืชโตเรว็

- การใชวสัดุเหลือทิ้งจากการเกษตร และปาไม

ใหมีประสิทธิภาพขึ้น

การใชพื้นที่ปาเสื่อมโทรมและอื่นๆ

การวิจัย

- Conventional breeding

- GMO (?)

 พลงังานชวีมวล
เพิ่มการใชใหเต็มศักยภาพโดยใช

เทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับของสังคม

 พลงังานน้ํา

ศึกษาศักยภาพเพิ่มเติมทั้งบนบกและใน

ทะเล

 พลงังานลม

เนนการวิจัยเพื่อลดตนทุนการผลิต PV ที่

เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย

 พลงังานแสงอาทิตย
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ชีวมวล

เปนพลังงานหมุนเวยีนที่สําคัญที่สุดและมีศักยภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

ใชผลิตไดทั้งพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงและเพื่อการขนสง

ราคาพลังงานที่ผลิตไดต่ํากวาพลังงานหมุนเวยีนอื่นๆ และแขงขันไดกับของพลังงานฟอสซิลในบาง

กรณี

ชีวมวลที่นํามาใชไดในปจจุบัน

- วัสดุเหลือใชจากการเกษตร (แกลบ  ชานออย  ใบออย  ฟางขาว ฯลฯ)

- ชีวมวลเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาไม

- พืชพลังงาน (ออย มันสาํปะหลัง ปาลมน้ํามัน สบูดํา ไมโตเร็ว)

ภาคเกษตรปจจุบนัตองผลิต 3F (Foods, Feeds และ Fuels), 4F, 5F
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การวิจัยดานชีวมวล

เนนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของพลังงานชีวมวล ที่จะทดแทนพลังงานฟอสซิลโดย
เทคโนโลยีที่มีอยูแลว (ควรใชงบประมาณ 70%)

o การปรับปรงุพนัธุของพืชพลังงาน (ออย  มันสําปะหลัง  ปาลมน้ํามัน  สบูดํา) เพื่อเพิ่มผลผลิต
บนพื้นทีเ่ดิม

o การพัฒนาพืชโตเรว็ที่ใหชีวมวลสูง

o การผลิต biogas จากพืชโตเร็ว

o การผลิตชีวมวลบนพื้นทีป่าเสื่อมโทรม

o การปรับปรงุกระบวนการผลิต ethanol และ biodiesel (first generation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การวิจัยเพื่อพัฒนา second generation biofuels ควรไดรับความสําคัญในระดับรอง  
เนื่องจากยังไมสามารถเพิ่มศักยภาพของ biofuels ภายใน 10 ป (ควรใชงบประมาณ 30%)
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การวิจัยดานพลังน้ํา

ศึกษาศักยภาพของพลังน้ําในลุมน้ําสําคัญๆ ของประเทศ 25 ลุมน้ํา

ทําวิจัยเชิงนโยบาย

- ศึกษาอุปสรรคและมาตรการลดอุปสรรคในการเพิ่มการใชพลังน้ําเพื่อผลิตพลังงานไฟฟา

- ศึกษาเพื่อประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีพลังน้ําที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศนอยในประเทศไทย

- ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมการใชพลังน้ําในการผลิตพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นใน

ประเทศไทย โดยการมีสวนรวมของชุมชน
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RunRun--ofof--River Hydropower System (RHS)River Hydropower System (RHS)

ตัวอยางหัวของานวิจัย

• การศึกษาศักยภาพของพลังน้ําในลุมน้ําตางๆ 
• การศึกษาความเปนไปไดทางเทคนคิ  เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  และสังคมในการใชระบบ RHS นี้ในประเทศไทย

• การออกแบบและพฒันาระบบ RHS โดยใชเทคโนโลยีและอุปกรณในประเทศไทยใหมากที่สุด
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การวิจัยดานพลังงานลม

ศึกษาขอมูลศักยภาพของพลังงานลมที่เชื่อถือไดทั้งบนบก และในทะเล (offshore)

ศึกษานโยบายเพื่อหามาตรการในการเพิ่มการใชพลังงานลมในการผลิตพลังงานไฟฟา 

การวิจัยดานพลังงานแสงอาทิตย

พัฒนาระบบ PV ที่ราคาถูกลง

รวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีสวนควบ (balance of system) ขึ้นใน

ประเทศ

ศึกษาเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ใชระบบ PV ในชนบทหางไกล
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ยุทธศาสตรดานพลังงานปรมาณู

ทําวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ:

1) ศึกษาใหไดแนวทางสรางความเขาใจและตระหนักแกสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของไทย

2) ศึกษาหาโครงสรางองคกรบริหารและจัดการโรงไฟฟาปรมาณูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยของสาธารณชน

3) ศึกษาหากระบวนการจัดการของเสียจากโรงไฟฟาปรมาณู ซึ่งเปนสารกัมมันตรังสี เพื่อใหได
ระบบที่ใหความมั่นใจแกสาธารณชนได

4) การศึกษาถึงแนวทางที่จะสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมไทยไดมีสวนพัฒนาและสรางโรงไฟฟา

ปรมาณูในประเทศไทย

5) ประชาสัมพันธผลการวิจัยใหสาธารณชนทุกระดับใหทราบอยางกวางขวาง
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ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี CCS

ศึกษาโครงสรางทางธรณีวทิยาที่เหมาะสมที่ใชเก็บกาซ CO2 ได

ติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยี CCS อยางใกลชิดและประเมินราคาพลังงานที่

ผลติขึ้นจากการใชระบบดังกลาว

ศึกษาเชิงนโยบายเพื่อหาโครงสรางของการควบคุมการใชเทคโนโลยีดังกลาวให

เกิดความปลอดภัยและประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดทราบ

ศึกษาเชิงนโยบายถึงแนวทางที่จะใหนักวิจยัและภาคอุตสาหกรรมไทยเขามีสวน

รวมในการพัฒนาและติดตั้งระบบ CCS หากมีการใชในประเทศไทย
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การวิจัยดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ศึกษาหาขอมูลที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับสถานภาพการใชพลังงาน (energy intensity และ 

specific energy consumption) ในภาคเศรษฐกิจที่สําคัญๆ (อุตสาหกรรม  การขนสง  

อาคารพาณิชย และที่อยูอาศัย)

วิจัยทางนโยบายเพื่อพัฒนามาตรการเชงินโยบายที่เหมาะสมสําหรับสงเสรมิการใช

เทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพเชิงพลังงานสูงขึ้นในภาคเศรษฐกจิที่สําคัญๆ

ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรงุประสทิธิภาพเชิงพลังงานของอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ

ใหไดมาตรฐานสากล

การคํานวณ carbon footprint ของผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญของประเทศโดยใช

กระบวนการที่เปนสากล

ศึกษาเชิงนโยบายเพื่อพัฒนามาตรการสงเสริมบริษัททีป่รึกษาดานพลังงาน (ESCOs) 

ใหมีจํานวนมากขึ้น

78



เกณฑ 8 ขอ
(1) การทดแทนการนําเขาน้าํมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ 
(2) ทรัพยากรที่เกีย่วของมีปริมาณมากภายในประเทศ 
(3) มีความคุมทุนในเชิงเศรษฐศาสตร 
(4) มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
(5) มีความยั่งยืนในระยะยาว            
(6) มีความพรอมสําหรับการขยายผลในเชิงพาณิชย 
(7) การสนับสนุน RD&D สรางมูลคาเพิ่มและทดแทนการนําเขาเทคโนโลยี 
(8) มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานในการวิจัย (เทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ ความรู)

หลักการ 3A’s ของ World Energy Council (WEC)

Availability

Accessibility

Acceptability
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กลุมที่ 1 ลําดับความสําคัญสูงและเรงดวน (เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-5)
1. Biomass residues
2. Bioethanol 
3. Biogas
4. Solar Thermal
5. Biodiesel
6. Energy related environmental issues (เปนประเด็นที่คณะทํางานฯ เสนอเพิ่มเติมเพื่อใหการประยุกตใช

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ (1) ถึง (5) มีความเปนไปไดสูงขึ้น)

กลุมที่ 2 ลําดับความสําคัญปานกลาง (เรียงตามลําดับความสําคัญ 1-5)
1. Fast rotation plants
2. Small hydropower
3. Wind energy
4. Second generation biofuels
5. Solar electricity
6. Waste-to-energy
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หัวของานวจิัยระยะใกลกลาง (ปจจุบัน-2020)

กลุมที่ 3 ลําดับความสําคัญต่ํา
1.Hydrogen
2.Ocean energy
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 หัวของานวจิัยระยะใกลกลาง (ปจจุบัน-2020)

สาขาพลังงาน ความสําคัญสูง (Tier 1) ความสําคัญรอง (Tier 2)

1.  Biomass residues ใบและยอดออย  เหงามัน  ฟาง
ขาว

ตนและใบขาวโพด

ทะลายปาลม

2. Bioethanol มันสําปะหลงั ขาวฟางหวาน

ออย/กากน้ําตาล

3.  Biogas น้ําเสียจากอุตสาหกรรม มูลสตัว
ขยะ  วัสดุเหลอืทิ้งทาง

การเกษตร

พืชไรโตเร็ว

4. Solar thermal Low temperature High temperature

5. Biodiesel น้ํามันปาลม สบูดํา

หมายเหตุ : XXXX XXXX ลําดับความสําคัญเทากัน

• กลุมเทคโนโลยีทีม่ลีําดับความสําคัญสูงสุด
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สาขาพลงังาน ความสําคัญสูง (Tier 1) ความสําคัญรอง (Tier 2)

1.  Fast rotation plants ไมยืนตนโตเร็ว วัชพืช

2.  Small hydro power น้ําทิง้ทายเขื่อน Run-of-river

ชุมชน (Micro hydropower<100 kW)

3.  Wind Small wind turbine

Large wind turbine

Off shore

4.  Solar electricity PV CSP (Concentrating solar power)

5.  2nd generation biofuels Cellulosic materials สาหราย

6.  Waste-to-energy ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม

7.  Hydrogen Biohydrogen

Electrolysis

Thermal

8.  Ocean Wave,  Marine Current Tidal

 หัวของานวิจัยระยะใกลกลาง (ปจจุบัน-2020)
• กลุมเทคโนโลยีที่มีลําดบัความสําคัญปานกลาง

หมายเหตุ : XXXX XXXX ลําดับความสําคญัเทากัน


