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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย ไว้ว่า “ความ
มั่นคงทางพลังงานของไทย สู่การพ่ึงพาตนเอง และสามารถพัฒนาพลังงานใหม่ ลดการน าเข้าเพ่ือน าพาประเทศ
สู่การเป็นผู้น าด้านพลังงานสะอาด (Green Energy) ในภูมิภาคอาเซียน” มีพันธกิจการวิจัย ๖ ข้อ 
ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อตอบสนองผู้ใช้มากขึ้น ๒) สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  ๓) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้ข้อตกลง
ระหว่างประเทศ ๔) สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีพ้ืนฐานความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพลังงาน ๕) สนับสนุนกระบวนการสร้างความร่วมมือด้าน
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
และ ๖) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพ และ
การเกษตร   

มียุทธศาสตร์การวิจัย ๙ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานชนิดใหม่ มีเป้าประสงค์ คือ พัฒนาวัสดุประหยัด
พลังงาน อาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ๒) เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
มีเป้าประสงค์ คือ การน าวัสดุเหลือทิ้ง ตลอดจนน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาเตาเผาขยะชุมชน การน าระบบผลิตพลังงานชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรที่สามารถ
เคลื่ อนย้ ายได้ ในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการใช้พลั งงานสะอาดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงาน
ต่อชุมชน และการท าแบบจ าลองการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในระยะยาว ๓) การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมีเป้าประสงค์คือ มุ่งเน้นการศึกษาการ
พัฒนาสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงพืชเพ่ือผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้ น รวมถึงการสกัด
น้ ามันจากพืชอ่ืนๆ เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไป
พัฒนาเป็นพลังงาน ๔) เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน  มีเป้าประสงค์ คือ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รองรับกับสภาวะโลกร้อน ๕) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบสาย
ส่ง และการเก็บสะสมพลังงาน มีเป้าประสงค์ คือ พัฒนาการผลิตระบบเซลล์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ศึกษาทางเลือก
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ
สูง และมีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การวิจัยเชิงนโยบายด้านมาตรการส่งเสริมส่วนเพ่ิมราคา
ไฟฟ้าจากเอกชน  ๖) การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มีเป้าประสงค์ คือ 
การศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ผ่านกลุ่มสังคมเศรษฐกิจสัมพันธ์และกลุ่มสตรี
แม่บ้าน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการลงทุนของพลังงาน
นิวเคลียร์ และมาตรการความปลอดภัยในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์   ๗) ตัวแบบ 
(Model) และต้นแบบ (Prototype) ความมั่นคงทางด้าน อาหาร ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับ
สิ่งแวดล้อมมีเป้าประสงค์คือ เพ่ือศึกษาตัวแบบ และต้นแบบ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ
ทรัพยากรที่ใช้ไป การก าหนดพ้ืนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) และวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment : 
LCA) ๘) เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทางเลือกมีเป้าประสงค์ คือ มุ่งเน้นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในภาค



๒ 

ขนส่งเพื่อใช้ในการจัดท านโยบาย หาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือ
ทิ้งมาเพ่ิมมูลค่าในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส และการศึกษาหาแหล่ง
พลังงานชีวมวลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหารในการเพิ่มศักยภาพพืชผลิตพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร และ ๙) เทคโนโลยี
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีเป้าประสงค์ คือ ศึกษาและสนับสนุนการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าส าคัญ 
โดยการพัฒนาให้มีระบบการจัดการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการ
อนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าส าคัญ โดยการพัฒนาให้มีระบบทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการขนส่งที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ มาใช้ในกระบวนการผลิต และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO 
Design) รวมถึงลดการใช้บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการวิจัยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซที่
ส าคัญ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และภาคการขนส่ง เป็นต้น 

ก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้ดังนี้ คือ ผลผลิตประกอบด้วยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ส าหรับเชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ส่วนเชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ส าหรับผลลัพธ์ คือ มีองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ส่วนตัวชี้วัด คือ ภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น า
ผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับส่วนรวม และเป้าหมายต้องการให้มีระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศท่ียั่งยืน 

นอกจากนี้ยังก าหนดหน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยดังนี้ หน่วยงานหลัก 
คือส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงพลังงาน ส านักงานกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส าหรับหน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญคือสถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งเน้นให้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ความต้องการของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้นการบูรณาการด้าน
การวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ส าหรับการวิจัย
ทางด้านพลังงานทดแทนถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ วช. พิจารณาถึงวิกฤติการณ์ด้านพลังงานทดแทนของ
ประเทศท่ีเกิดข้ึน ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดไว้ภายใต้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ในกลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ ของยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก
อ่ืน รวมทั้งการก าหนดเขตพ้ืนที่การผลิต (Zoning) พืชพลังงาน การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต
พลังงานชีวภาพ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานทางเลือกอ่ืน การวิจัยเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่างๆ แบบมีส่วนร่วม การวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนในภาคการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่งทุกประเภท และการวิจัยเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้ยังก าหนดการวิจัยด้านภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือกไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่
ควรมุ่งเน้นในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ อีกด้วย 
 จากความส าคัญด้านพลังงานทดแทนดังกล่าว จึงได้ก าหนดประเด็นพลังงานทดแทนไว้ในกลุ่ม
เรื่องเร่งด่วนด้วย และน าปัญหาดังกล่าวนี้มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน 
เพ่ือเน้นการสร้างงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนที่ก่อให้เกิดพลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ และการสร้าง
ความตระหนักให้สังคมไดม้ีความรู้และมีจิตส านึกเก่ียวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากขาดแคลนพลังงาน และการ
ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประหยัดเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าพลังงาน ลดการขาดแคลน
พลังงาน และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานของโลกด้วย 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาด้านพลังงานทดแทน 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานของประเทศไทยมี เพ่ิมสูงขึ้นควบคู่ไปกับความเจริญทาง
เทคโนโลยีของประเทศ ยิ่งประเทศมีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ าหน้ามากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งท าให้มีความต้องการ
พลังงานมากข้ึนไปเท่านั้น ในขณะที่แหล่งพลังงานหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พลังงานฟอสซิล เช่น น้ ามัน แก๊ส 
และถ่านหิน กลับมีจ านวนลดน้อยลงไปอย่างมากและไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทันความต้องการ การตระหนัก
ถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ จึงต้องมีการศึกษาและวิจัยเพ่ือหาพลังงานชนิดอ่ืนน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน พลังงาน
จากฟอสซิล พลังงานดังกล่าว ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล และ
พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งพลังงานแต่ละชนิดมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและข้อจ ากัดของเทคโนโลยี  
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และความเหมาะสมในการน ามาใช้งานที่แตกต่างกัน  ท าให้ประเทศหนึ่งอาจเหมาะสมกับพลังงานทดแทนชนิด
หนึ่ง ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งเหมาะสมกับพลังงานชนิดอ่ืน 

ส าหรับประเทศไทยมีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีสภาพอากาศร้อน ได้รับ
แสงอาทิตย์อย่างพอเพียงและทั่วถึง  มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย จึงท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและเหมาะ
กับการท าเกษตรกรรม สามารถเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด พลังงานที่ได้มาจากพืชหรือสิ่งมีชีวิต หรือที่เรียกว่า 
พลังงานชีวภาพ หรือพลังงานชีวมวล จึงนับได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุด 
เนื่องจากมีวัตถุดิบมากเพียงพอและหลากหลาย และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า ในขณะที่พลังงานทดแทน
ชนิดอื่นยังมีข้อจ ากัดส าหรับประเทศไทยอยู่อีกหลายประการคือ๑ 

พลังงานชีวภาพ  หรือพลังงานจากชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบ การย่อยสลาย จัดเรียง 
และเปลี่ยนรูปชีวมวลเหล่านี้สามารถกลายรูปให้เป็นสารชนิดอ่ืน  และเผาไหม้เป็นพลังงานได้  เทคโนโลยีใน
การเปลี่ยนรูปพลังงานจากชีวมวลมีหลายวิธี เช่น การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) กระบวนการไพโรไลซิส 
(Pyrolysis) กระบวนการ แก๊สซิ ฟิ เคชั่น (Gasification) กระบวนการทรานเอสเทอริ ฟิ เคชั่น 
(Transesterification) และกระบวนการหมัก (Fermentation) เป็นต้น 

กระบวนการหมัก (Fermentation) เช่น การผลิตเอทานอล นับเป็นกระบวนการที่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูง จนเกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถน าเอทานอลมาใช้ทดแทนน้ ามันได้เป็นอย่างดี 
แต่การหวังพ่ึงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งหรือวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูง ท า
ให้เกิดปัญหาด้านการเกษตรปัญหาด้านวัตถุดิบ และส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมอ่ืนในระยะยาวได้ การ
ศึกษาวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีอ่ืนหรือวัตถุดิบชนิดอ่ืนเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน จึงเป็นทางเลือกที่สามารถใช้
รองรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงด้านพลังงานให้มีมากยิ่งขึ้นไป ช่วยท า
ให้การด าเนินนโยบายและแผนงานของรัฐบาล มีความยืดหยุ่น ก้าวหน้า และไม่ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน าเข้าทรัพยากรทางด้านพลังงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะน้ ามันรวมถึง
ก๊าซธรรมชาติบางส่วน ถ่านหิน และไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านด้วย ท าให้ประเทศนั้นต้องสูญเสียเงินตรา
ต่างประเทศและมีผลต่อสถานะความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาน้ ามันมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งราคามีความผันผวนที่รุนแรง เนื่องจากปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณ
น้ ามันส ารองของโลก และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก รวมทั้ง
ปัญหาการเก็งก าไรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นลงซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยความไร้เสถีย รภาพของราคา
พลังงาน โดยเฉพาะน้ ามันจะท าให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคของประเทศที่มีสัดส่วนการพ่ึงพา
พลังงานจากภายนอกสูงอย่างประเทศไทยมีความยากล าบาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ข้าว 
ข้าวโพด เป็นต้น โดยการแปรรูป กากอ้อย ใยและกะลาปาล์ม แกลบ และซังข้าวโพด เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

                                           
๑ วินัย อาจคงหาญ, ๒๕๕๒, พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๕ 

และพลังงานความร้อนส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ส่วนกากน้ าตาล น้ าอ้อย และมันส าปะหลัง
ใช้ผลิตเอทานอล  น้ ามันปาล์ม และสเตรีนใช้ผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น  เพ่ือจะได้เป็นตลาดทางเลือกส าหรับ
ผลิตผลการเกษตรไทย ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรและช่วยท าให้ราคาผลผลิตการเกษตรมี
เสถียรภาพและรัฐบาลไม่ต้องจัดสรรงบประมาณมาประกันราคาพืชผลดังกล่าว ประกอบกับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากพืชพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจหากได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐบาล  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่จัดเป็นพลังงาน
หมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ผลิตพลังงานทดแทน 
อีกท้ังยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อนได้  ซึ่งจากสถานการณ์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของภาคพลังงานในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกสูงถึง ๖ องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยในระยะ
ยาว จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลายประเทศทั่วโลก
ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ด้วยข้อจ ากัดทาง
ศักยภาพและเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อกระแสของ
โลกและหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และการใช้พลังงานหมุนเวียนยังเป็นการช่วย
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดให้สูงขึ้นด้วย 

๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านพลังงานทดแทนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

  การศึกษาทบทวนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนจากผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต 
พบว่าปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล 

๑) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่ง
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เสนอนโยบายและมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับรัฐบาล บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเพ่ือให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน 
 ที่ผ่านมาส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้พิจารณาให้การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการน าน้ ามันที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์
จากน้ ามันพืชใช้แล้วการทดสอบการใช้น้ ามันพืชทดแทนน้ ามันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล และการสาธิตการใช้
และผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนที่จะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเพ่ิม
มูลค่าของเหลือทิ้งและการผลิตพลังงานทดแทน 

๒) การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเอทานอล โดย วช. ที่ผ่านมาได้ใหทุ้นการวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนและการใช้พลังงาน เป็นชุดโครงการแห่งชาติไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และปัจจุบันได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการด้านเอทานอล และไบโอดีเซล
จ านวนมาก 
  วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเอทานอลอย่างครบวงจร ทั้งการวิจัยด้านวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต เช่น  

(๑) การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์ 
(๒) การวิจัยด้านกระบวนการกลั่น 
(๓) การประเมินเทคโนโลยีในการท าเอทานอลให้บริสุทธิ์ 



๖ 

(๔) การวิจัยเพ่ือศึกษาต้นแบบโรงงานเอทานอลโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากมันเส้น 
(๕) การวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง 
(๖) การวิจัยเพ่ือศึกษาสถานภาพของวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและการใช้

ประโยชน์ 
(๗) การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากผลผลิตทาง

การเกษตรของประเทศไทย 
๓)  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยไบโอดีเซลโดย วช. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านไบโอดีเซล

ในด้านต่างๆ เช่น  
(๑) การศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล 
(๒) การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ ามันพืชใช้แล้วจากอุตสาหกรรมอาหารมาใช้

ประโยชน์ด้านพลังงาน 
(๓) การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ ามันพืชที่ประกอบอาหารมาใช้ประโยชน์ทดแทน

ในด้านพลังงาน 
(๔) การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชเพ่ือใช้ทดแทนสารเติมแต่งที่เพ่ิมคุณสมบัติการหล่อ

ลื่นในน้ ามันดีเซลก ามะถันต่ า 
(๕) การสนับสนุนการใช้น้ ามันปาล์มดิบ 
(๖) การใช้น้ ามันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล 

นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยังให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการ
พัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อีกด้วย 

๔) การด าเนินงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็น
หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเอทานอลและไบโอดีเซล
มาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปีแล้ว งานวิจัยด้านเอทานอลได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เพ่ือตอบสนอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ โดยเริ่มจากการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งทดลองใช้
วัตถุดิบหลายชนิด เช่น มันส าปะหลัง อ้อย กากน้ าตาล ข้าวโพด ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น และขยายต่อยอด
เทคโนโลยีจนถึงการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ และผลิตเพ่ือทดลองตลาดร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ในปี ๒๕๒๘-๒๕๓๐  และได้ทดลองศึกษาใช้เอทานอลผสมน้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ใน
เครื่องยนต์เพื่อศึกษาผลกระทบอย่างจริงจัง 
  งานวิจัยด้านไบโอดีเซลนั้น วว. ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔  โดยศึกษาคุณสมบัติของ
น้ ามันพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม น้ ามันถั่วลิสง น้ ามันเมล็ดสบู่ด า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันดีเซล การพัฒนากระบวนการ Transesterification เพ่ือผลิตเมทิลเอเทอร์ 
(Methyl Ester) และการทดลองใช้น้ ามันพืชกับเครื่องยนต์ยันม่าร์ ถึงแม้มิได้ขยายต่อยอดเป็นโรงงานต้นแบบ
เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ แต่ก็ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในปัจจุบัน 

๕) มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ได้ด าเนินการวิจัยด้านไบโอดีเซลในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ 
(๑) กรมวิชาการเกษตรได้ทดลองใช้น้ ามันมะพร้าวดิบและน้ ามันก๊าดผสมน้ ามันดีเซล

ทดสอบเดินเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะชนิดสูบเดียว (ในปี ๒๕๒๔) 
(๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาการน าน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มและน้ ามันมะพร้าวมาท า

ปฏิกิริยากับเมทานอลในเครื่องปฏิกรณ์เพ่ือผลิตเมทิลเอสเทอร์ (ในปี ๒๕๒๙) ต่อมาได้มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความ
สนใจศึกษามากขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ สถาบันวิจัยและ



๗ 

เทคโนโลยีของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยหน่วยงานวิจัยแต่ละแห่ง
จะมีจุดมุ่งเน้นต่างๆ กันตามศักยภาพและความสนใจเฉพาะตน เช่น มุ่งเน้นด้านการพัฒนาวัตถุดิบ ด้าน
กระบวนการผลิต หรือการทดสอบกับเครื่องยนต์ เป็นต้น 

๖) การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาเอทานอลเพ่ือให้เกิดความมั่นคง
ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล สรุปได้ดังนี้ 

(๓) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง รวมทั้งจัดท าแผนยุทธศาสตร์มันส าปะหลังปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ เพ่ือให้
แน่ใจว่าจะมีมันส าปะหลังเพียงพอส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก 

(๔) วว. ร่วมสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในปี ๒๕๓๙ ในการกลั่นเอทา
นอลความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๕ ให้เป็นเอทานอลไร้น้ า และได้ร่วมด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์ของ
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยให้ความส าคัญในการวิจัยด้านเอทานอลอย่างครบวงจร ตั้งแต่ด้าน
วัตถุดิบ ได้แก่ การศึกษาผลของสายพันธุ์และอายุของมันส าปะหลังที่มีต่อการผลิตเอทานอลในระดับโรงงาน
ต้นแบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสายพันธุ์และอายุมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการผลิต เอทานอล เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
เพาะปลูกส าหรับเป็นวัตถุดิบส่งให้โรงงานต่อไป การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากพืชเส้นใยโดยใช้
เทคโนโลยีเซลลูโลส (Cellulose Technology) เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง
ทดแทน และเพ่ือน าวัสดุใช้แล้วหรือกากของเสีย เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม การทดลองผลิตและศึกษาต้นทุนเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ า จากวัสดุการเกษตรในระดับโรงงาน
ต้นแบบ และศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สนับสนุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการตั้งโรงงาน นอกจากนั้นยังด าเนิน
โครงการผลิตและทดลองตลาดเชื้อเพลิงเอทานอลไร้น้ าร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

(๕) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการส่วนพระองค ์สวนจิตรลดา เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ มุ่งเน้นทางด้านการทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสีย
กับรถยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ซึ่งสนับสนุนทั้งด้านการใช้เอทานอลผสมน้ ามันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ 
และเอทานอลผสมน้ ามันดีเซลเพ่ือทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสียในรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งในส่วนนี้ได้
มีการร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ือทดสอบสมรรถนะและมลพิษไอเสียในรถยนต์โดยสาร ขสมก. 

(๖) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้เซลลูโลสจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาผลิตเอทานอลเพ่ือเป็นข้อมูลการใช้วัสดุเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์ 

(๗) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ศึกษาสถานภาพวัตถุดิบที่
น ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์  โดยรวบรวมข้อมูลก าลังการผลิตอ้อยและมันส าปะหลังเพ่ือ
วางแผนและนโยบายการจัดการวัตถุดิบ 

(๘) ทางด้านการศึกษาผลกระทบต่อเครื่องยนต์ก็มีโครงการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงไบโอเอ
ทานอลส าหรับรถยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จ ากัด และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(๙) โครงการความร่วมมือระหว่าง AKZO Nobel Surface Chemistry กรมควบคุม
มลพิษ  และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพ่ือวิจัยการใช้เชื้อเพลิงดีโซฮอล์กับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ ่

(๑๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองทัพเรือ 



๘ 

กองทัพอากาศ  และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศึกษาทดลองการใช้เอทานอลบริสุทธิ์ (ร้อยละ ๙๙.๕) เป็น
เชื้อเพลิงในเครื่องบินขนาดเล็กและอากาศยานไร้คนขับ 

(๑๑)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
การกลั่นเอทานอล 

๑.๔   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านพลังงานทดแทน
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

๑) Weakness การป้องกันจุดอ่อนและภัยคุกคาม 
(๑) การจัดตั้งองค์กรประสานงานกลางเพ่ือประสานนโยบายและแก้ไขปัญหา 
(๒) การก าหนดเป้าหมายและกลไกทางนโยบายที่สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่

ชัดเจน 
(๓) การลดการผูกขาดในโครงสร้างตลาด เช่น กรณีองค์การสุรา 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืชพลังงาน 

๒) การแก้ไขจุดอ่อน  โดยใช้โอกาสที่มี 
(๑)  จัดระบบการวิจัยและพัฒนาพืชพลังงาน และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุน

และลงทุนเพ่ิมในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(๒)  การก าหนดเป้าหมายในการลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพพืชพลังงานและ

เชื้อเพลิงชีวภาพจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๓)  การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการขยายตัวของการใช้และส่งออก

เชื้อเพลิงชีวภาพ 
๓) Strength การใช้จุดแข็งป้องกันภัยคุกคาม 

(๑)  การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นแนวทางหลักในการรับมือกับความผันผวนของภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก 

(๒)  การก าหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการความขัดแย้ง  โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

(๓)  การสื่อสารสาธารณะเพ่ือกระตุ้นทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนในการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

๔) การใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่ 
(๑) การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นแนวทางหลักในยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และในการลดภาระการน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 
(๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และพัฒนาท้องถิ่นจากการพัฒนา

เชื้อเพลิงชีวภาพ และโครงสร้างราคาท่ีเป็นธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๓)  ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นฐานพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยรวบรวมและพัฒนาองค์

ความรู้เพ่ือการต่อยอดอย่างจริงจัง 

๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงาน
ทดแทนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให้ความส าคัญของ
การบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านพลังงานทดแทน และส านักงานคณะกรรมการ



๙ 

พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ วช. จึงได้น าเนื้อหาส าคัญของ
การพัฒนาด้านพลังงานทดแทน เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบชุมชน
ท้องถิ่น โดยใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน เพ่ือใช้สนับสนุนและ
แก้ปัญหาเรื่องน้ ามาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ 
ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน วช. ได้ยึดเนื้อหาของแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที่ส าคัญเพ่ือความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ป ี
๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
พลังงานทดแทนจะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นหลักที่ ๒๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ า  ในแนวทางการ
ด าเนินการที่ ๒๑.๑ การปลูกป่า ๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า และ ๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ปี 
๒๕๕๔ คือนโยบายเร่งด่วน ในนโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ า ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๖.๔ จัดระบบบริหาร
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและ
สถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและทวีศักยภาพ 
จัดท าแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัย
พ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายเฉพาะด้าน ข้อ ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า นโยบาย ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ และ 
ข้อ ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ คือ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๒ การแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม และพลังงานทดแทนเพ่ือความ
ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และข้อ ๓.๓ การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ข้อ  ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ข้อ ๕.๓ แผนงานจัดการทรัพยากรน้ า 
และยุทธศาสตร์การจ ัดสรรงบประมาณป ี ๒๕๕๗ ค ือ ย ุทธศาสตร ์ที ่ ๕  ย ุทธศาสตร ์การจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ๕.๓ การ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 นอกจากเนื้อหาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน จะมีความ
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญในข้างต้นแล้ ว ยังมีความเชื่อมโยงกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ที่ด าเนินการโดย วช . แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 
๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑๓ เรื่อง คือ ๑) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ความมั่นคงของรัฐและการ



๑๐ 

เสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓) พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ๔) การจัดการทรัพยากรน้ า ๕) ภาวะโลกร้อน
และพลังงานทางเลือก ๖) เกษตรเพื่อความยั่งยืน ๗) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ๘) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๙) เทคโนโลยีใหม่
และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม ๑๐) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว  ๑๑) สังคมผู้สูงอายุ 
๑๒) ระบบโลจิสติกส์ และ ๑๓) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ จะพบว่าเรื่องพลังงานทดแทนเพ่ือความ
ยั่งยืน เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น และ วช . ก็ได้น ากลุ่มเรื่อง
ดังกล่าวนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านพลังงานทดแทน ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่พัฒนามาจากกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น
ดังกล่าวข้างต้น  
 จากการด าเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพ่ือท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านพลังงานทดแทน ได้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านพลังงานทดแทน ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ และให้
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดท าให้เชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 

 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย 

มุ่งพัฒนา “ความมั่นคงทางพลังงานของไทย สู่การพ่ึงพาตนเอง และสามารถพัฒนาพลังงานใหม่ ลดการ
น าเข้าเพ่ือน าพาประเทศสู่การเป็นผู้น าด้านพลังงานสะอาด (Green Energy) ในภูมิภาคอาเซียน” 

 
๓. พันธกิจการวิจัย 
 ๓.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อตอบสนองผู้ใช้มากข้ึน 
 ๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
 ๓.๓ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๓.๔ สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีพ้ืนฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับพลังงาน 
 ๓.๕ สนับสนุนกระบวนการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๓.๖ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพ และ
การเกษตร 

 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพลังงานชนิด
ใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบสายส่ง และการเก็บสะสมพลังงาน 



๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การแสวงหาพลังงานใหม่  เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ตัวแบบ (Model) และ/หรือต้นแบบ (Prototype) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ เทคโนโลยีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พลังงานชนิดใหม่ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาวัสดุประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

เป้าประสงค์ : การน าวัสดุเหลือทิ้ง ตลอดจนน้ าเสียจากภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาเตาเผาขยะชุมชน การน าระบบผลิตพลังงานชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรที่สามารถ
เคลื่ อนย้ ายได้ ในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจากการใช้พลั งงานสะอาดต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงาน
ต่อชุมชน และการท าแบบจ าลองการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศเพ่ือเป็นแนวทางการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
เป้าประสงค์ : มุ่งเน้นการศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงพืชเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน

เชื้อเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น รวมถึงการสกัดน้ ามันจากพืชอ่ืนๆ เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และพัฒนา
กระบวนการที่เหมาะสมในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไปพัฒนาเป็นพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน   
เป้าประสงค์ : เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รองรับกับสภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบสายส่ง และการเก็บสะสมพลังงาน 
เป้าประสงค์ : พัฒนาการผลิตระบบเซลล์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การวิจัยเชิงนโยบายด้านมาตรการส่งเสริมส่วนเพิ่มราคาไฟฟ้าจากเอกชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เป้าประสงค์ : การศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ผ่านกลุ่มสังคม

เศรษฐกิจสัมพันธ์และกลุ่มสตรีแม่บ้าน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในการลงทุนของพลังงานนิวเคลียร์ และมาตรการความปลอดภัยในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ 

 
 



๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ตัวแบบ (Model) และต้นแบบ (Prototype) ความม่ันคงทางด้านอาหาร 
ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : เพ่ือศึกษาตัวแบบ และต้นแบบ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ
ทรัพยากรที่ใช้ไป การก าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) และวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment 
: LCA) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทางเลือก 
เป้าประสงค์ : มุ่งเน้นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งเพ่ือใช้ในการจัดท านโยบาย หา

วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือทิ้งมาเพ่ิมมูลค่าในการผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิง การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส และการศึกษาหาแหล่งพลังงานชีวมวลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหาร
ในการเพิ่มศักยภาพพืชผลิตพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  เทคโนโลยีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป้าประสงค์ : ศึกษาและสนับสนุนการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าส าคัญ โดยการพัฒนาให้มีระบบการ

จัดการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการอนุรักษ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ส าคัญ โดยการพัฒนาให้มีระบบทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(LCA) มาใช้ในกระบวนการผลิต และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO Design) รวมถึงลดการใช้
บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการวิจัยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซที่ส าคัญ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และภาคการขนส่ง เป็นต้น 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ และภาคเอกชน  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทน ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

๖.๓ ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

ส่วนรวม 

๖.๔  เป้าหมาย 
 มีระบบการบริหารจัดการด้านการพลังงานทดแทนของประเทศที่ยั่งยืน 
 

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑ หน่วยงานหลัก 

 (๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (๒) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 



๑๓ 

 (๓) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (๔) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 (๕) ส านักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแห่งชาติ 
 (๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคัญ 
 สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น 

 
๘. กลยุทธ์แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พลังงานชนิดใหม่ กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาการออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานส าหรับ 
 การก่อสร้างอาคาร  

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิ จัยและพัฒนา เ พ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลั ง งาน ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการพลังงานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานในระบบอุปกรณ์สาธารณะ  
(Public Lighting) 

แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลิตภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒  

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาการน าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ตลอดจนน้ าเสียจาก
ภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเตาเผาขยะชุมชน และระบบการบริหารจัดการให้มี
 ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยพัฒนาระบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยพัฒนาเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน
สะอาดต่อทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่คาดว่าน่าจะ
สะท้อนถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานต่อชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓ 
แผนงานวิจัยที่ ๑  การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

ที่เหมาะสมในการน าชีวมวลแต่ละชนิดไปพัฒนาเป็นพลังงาน  
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามันจากพืชอ่ืนๆ และจุลชีพ เพ่ือ

เป็นพลังงานเชื้อเพลิง  



๑๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยพัฒนาที่มุ่งเน้นศึกษาพัฒนาสายพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงพืชและ
จุลชีพ เพื่อผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากข้ึน  

แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่อการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น  
กังหันลม พลังงานน้ า ปาล์ม เป็นต้น 

แผนงานวิจัยที่ ๕  การวิจัยติดตามประเมินผลการผลิตพลังงานหมุนเวียน  
แผนงานวิจัยที่ ๖  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ของ

เสียอุตสาหกรรมการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน  กรอบเวลา ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนของภาวะโลกร้อนที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ   
แผนงานวิจัยที่ ๒ การจัดการความรู้ การสร้างความตระหนัก การเตรียมความพร้อม และ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและตอบโต้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบสายส่ง และการเก็บสะสมพลังงาน กรอบเวลา 

ช่วงปีที่ ๒-๔   
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเซลล์ไฟฟ้าที่เหมาะสม และแผนการด าเนินการ

แบบจ าลองการผลิตไฟฟ้า  
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพ่ือศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย กรณีโรงไฟฟ้า

ถ่านหินสะอาด เพ่ือลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในระยะยาว พลังงานน้ า
ขนาดเล็ก กังหันลมในทะเล 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาสิ่งจูงใจโดยไม่เชื่อมต่อกับ Grid ในการประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และภายในครัวเรือนอย่าง
กว้างขวาง 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาระบบ Smart Grid 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ กรอบเวลา 
ช่วงปีที่ ๒-๔ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยการศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน 
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาแหล่งพลังงานเหมาะสมเพ่ือทดแทนการใช้

พลังงานนิวเคลียร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ตัวแบบ (Model) และต้นแบบ (Prototype) ความม่ันคงทางด้านอาหาร 
ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔   

แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาวิจัยน าร่องการท าพันธุวิศวกรรมในพืชพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร 
และจุลชีพ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การก าหนดพ้ืนที่การใช้ที่ดิน ที่เก่ียวข้องกับพืชพลังงาน 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การท าวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ และวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ของผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทางเลือก กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔ 
แผนงานวิจัยที่ ๑  การวิจัยวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
แผนงานวิจัยที่ ๒  การวิจัยเชิงนโยบายการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง                 



๑๕ 

แผนงานวิจัยที่ ๓  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือก าหนดมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเพ่ือภาคการขนส่ง 

แผนงานวิจัยที่ ๔  การวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงจากกากของเสียชีวมวล 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยศึกษาหาแหล่งพลังงานชีวมวลอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหารในการเพ่ิม

การผลิตพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ เทคโนโลยีลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔   
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาค

พลังงานกระบวนการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ขนส่ง และของเสีย 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยที่สอดคล้องในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น ภายใต้

กรอบ G77, APEC และ ASEAN 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยประเภทป่าไม้หรือพันธุ์ไม้ที่ช่วยดูดซับและลดภาวะเรือนกระจก  
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรที่ดูดซับและลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 

และภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ Carbon 

Capture and Storage (CCS) 
 

๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
 ๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในด้านต่างๆ  
 ๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนที่ต่อเนื่องในปัจจัยในแต่ละด้าน 
 ๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 
รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทน ภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 
 ๙.๔ สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทน ได้แก่ ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ และการจัดหาวัตถุดิบ 
 ๙.๕ มีมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อภาวะ
โลกร้อน 
 
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทนแล้ว จะมีการ

ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพ่ือให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัรายประเด็นยด้านพลังงานทดแทน จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง



๑๖ 

และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได ้

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไป
พัฒนารูปแบบด้านพลังงานทดแทนต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร

ต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงานทดแทน ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นการท า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  

 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน ด้วยการ
บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 


