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National Science and Technology Development Agency

คลสัเตอรพ์ลงังานและสิ&งแวดลอ้ม สวทช.



สวทช. เป็นพนัธมติรรว่มทางที&ดสีูส่งัคมฐานความรู ้
ดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

Vision

Mission
 “สวทช. มุง่สรา้งเสรมิการวจิยั พฒันา ออกแบบ และ

วศิวกรรม (RDDE) จนสามารถถา่ยทอดไปสูก่ารใชป้ระโยชน ์
(TT) พรอ้มสง่เสรมิดา้นการพฒันากาํลงัคน (HRD) และ

โครงสรา้งพืKนฐาน (INFRA) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ที&จําเป็น เพื&อสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัและพฒันา
ประเทศอยา่งย ั&งยนื โดยจดัใหม้รีะบบรหิารจดัการภายในที&ม ี

ประสทิธภิาพเพื&อสนบัสนุนการดาํเนนิงานทกุสว่น”

Core Values

NSTDA

N: Nation First

S: S&T Excellence

T: TeamworkD: Deliverability

A: Accountability

+ Integrity

RDE

TT

HRD

INFRA

Int. 
Mgt.
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คลสัเตอรพ์ลงังานและสิ&งแวดลอ้ม
สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

เป้าหมาย : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตของประเทศ 

คลัสเตอร์พลังงานและสิง่แวดล้อม (รศ.ดร.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ/ ศิษฏพงศ์/ เปรมฤดี)

โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(รศ.ดร.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ/ เสาวลักษณ์) 

โปรแกรมพลังงานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่
(อ.พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล/ จันทนา) 

โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
(รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย/ ศิษฏพงศ์) 

โปรแกรมความร่วมมือ กฟผ. สวทช.
(รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย/ ศิษฏพงศ์) 

คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย)



คลัสเตอรพลงังานและสิง่แวดลอม  คลัสเตอรพลงังานและสิง่แวดลอม  คลัสเตอรพลงังานและสิง่แวดลอม  คลัสเตอรพลงังานและสิง่แวดลอม  สวทชสวทชสวทชสวทช.

ความมั่นคง
ด้านพลังงาน

ลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย 
(สวล.และการค้า: เน้น

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร)

Assessment Technology
LCI /LCA 
Carbon/water footprint/ Eco-eff./SD

1. โปรแกรม
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน

2. โปรแกรม
ประสิทธิภาพ
ทรัพยากรและ
พลังงาน

3. โปรแกรม
พลังงาน
หมุนเวียนและ
เทคโนโลยี
พลังงานใหม่

Mitigation Technology
Resource-Energy efficiency (Industry,
Efficient Transportation, Green building)

Biogas / Biodiesel / Ethanol/ etc.

Renewable energy/
Zero emission Technology
Biogas / Biodiesel / Ethanol/ etc.

ใช้หลักการ Life Cycle Thinking โดยพิจารณาตลอด value-chain (cradle to grave)



คลสัเตอรพ์ลงังานและสิ&งแวดลอ้ม 
เนน้พฒันาเทคโนโลยเีพื&อสนบัสนนุ การสรา้งความม ั&นคงดา้นพลงังาน การลดผลกระทบสิ&งแวดลอ้ม 

และ การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลติของประเทศ (ในประเด็นการคา้และสิ&งแวดลอ้ม)
โดยเนน้การสนบัสนนุดา้นเกษตรและอาหาร (ขา้ว มนั ยาง ฯ)

การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคการผลติของประเทศ 

การลดผลกระทบ
สิ&งแวดลอ้ม

การสรา้งความม ั&นคงดา้นพลงังาน

ฐานขอ้มลู 
LCI, 

GHGs

Eco-eff., 
External 
cost, SD 
indicator

Green 
materials/
products

ระบบ
ประเมนิ 
CF, WF, 

LCIA 

สง่เสรมิแผนปฏบิตั ิ
การขบัเคลื&อน

พลงังานทดแทน 
(พพ.) 

ลดการใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรใน

ภาคอตุสาหกรรม 

ตน้แบบเทคโนโลย ี
และระบบผลติพลงังาน

หมนุเวยีน ปสภ. สงู 
ตน้ทนุตํ&า 

โปรแกรมสิ&งแวดลอ้มย ั&งยนื โปรแกรมพลงังานหมนุเวยีนฯ
โปรแกรมประสทิธภิาพ
ทรพัยากร และพลงังาน

1. LCI and GHG Inventory ของภาคเกษตรและอาหาร 
2. ระบบการประเมนิ Carbon Footprint
3. Carbon Footprint ของผลติภัณฑเ์นน้เกษตรและอาหาร 
4. Water Footprint ของผลติภัณฑเ์นน้เกษตรและอาหาร
5. Material Flow Cost Accounting (รา่ง ISO14051) 

และการประเมนิ Eco-efficiency (รา่ง ISO14045)
6. วธิกีารประเมนิผลกระทบตอ่สิLงแวดลอ้มของประเทศ 

เพืLอประยกุตใ์ช ้Bio-diversity, Externalities (External 
Cost) และ SD Index/ Green GDP

7. LCA/Environmental Technology Assessment /ดา้น 
    Eco-materials, Eco-processes, Eco-products-

services
8. งานวจิัยนโยบายและอืLนๆทีLเกยีวขอ้งกับ สวล.ทีLยัLงยนื

1. การเพิLมประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและ
ทรัพยากรในภาคอตุสาหกรรม (เนน้
อตุสาหกรรมเกษตร: ขา้ว มัน ยาง)

2. การจัดการของเสยีอตุสาหกรรมเพืLอผลติ
พลังงาน (ความรอ้น ขยะ นํeาเสยี)

3. การเพิLมประสทิธภิาพพลังงานภาคการขนสง่
4. การเพิLมประสทิธภิาพพลังงานในภาคอาคาร

พาณชิย ์และทีLพักอาศัย
5. แผนการจัดการพลังงานในภาคอตุสาหกรรม 

ขนสง่ อาคารพาณชิย ์และทีLพักอาศัยดว้ย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

6. วจิัยเชงินโยบาย การจัดการพลังงานและ
ทรัพยากร

1. การเพิLมปรมิาณชวีมวลเพืLอใชเ้ป็นพลังงาน  
2. การใชช้วีมวลในการผลติพลังงานไฟฟ้า 
3. การปรับปรงุประสทิธภิาพและพัฒนา

ระบบผลติเชืeอเพลงิชวีภาพรุน่ทีL 1 ใหใ้ช ้
งานไดอ้ยา่งยัLงยนื ในรปูของเอทานอล 
และไบโอดเีซล  

4. การเพิLมประสทิธภิาพการผลติกา๊ซ
ชวีภาพ (Biogas)  

5. การใชค้วามรอ้นจากพลังแสงอาทติย์
    เพืLอผลตินํeารอ้น และอบแหง้ผลผลติ
    ทางการเกษตร 
6. การพัฒนาเชืeอเพลงิชวีภาพอนาคต
7. การพัฒนาเชืeอเพลงิใหมอ่ืLนๆ



โปรแกรมสิง่แวดลอมทีย่ั่งยนืโปรแกรมสิง่แวดลอมทีย่ั่งยนืโปรแกรมสิง่แวดลอมทีย่ั่งยนืโปรแกรมสิง่แวดลอมทีย่ั่งยนื
ความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คงความมัน่คง

ดานพลงังานดานพลงังานดานพลงังานดานพลงังาน

ลดการปลอยลดการปลอยลดการปลอยลดการปลอย
กาซเรอืนกระจกกาซเรอืนกระจกกาซเรอืนกระจกกาซเรอืนกระจก

เพิ่มขีดความ เพิ่มขีดความ เพิ่มขีดความ เพิ่มขีดความ 
สามารถการสามารถการสามารถการสามารถการ

แขงขันของภาค แขงขันของภาค แขงขันของภาค แขงขันของภาค 
อุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมไทย 

((((สิง่แวดลอมและสิง่แวดลอมและสิง่แวดลอมและสิง่แวดลอมและ
การคาการคาการคาการคา: : : : เนนดานเนนดานเนนดานเนนดาน

เกษตรและอาหารเกษตรและอาหารเกษตรและอาหารเกษตรและอาหาร))))

Assessment Technology
LCI /LCA/Eco-design 

Carbon/water footprints/ Eco-eff./SD
ฐานขอ้มลู 
National 

LCI 

Eco-eff., 
External cost, 
SD Indicator

Green 
Materials/ 
Products 

ระบบประเมนิ 
CF, WF, 

LCIA

1. LCI and GHG Inventory ของภาคเกษตร-อาหาร 
2. ระบบการประเมนิ Carbon Footprint (Flagship 55)
3. Carbon Footprint ของผลติภณัฑเ์นน้เกษตร-อาหาร 
4. Water Footprint ของผลติภณัฑเ์นน้เกษตร-อาหาร
5. Material Flow Cost Accounting (ISO 14051) 
    และการประเมนิ Eco-efficiency (ISO 14045)
6. วธิกีารประเมนิผลกระทบตอ่สิ&งแวดลอ้มของประเทศ
   เพื&อประยกุตใ์ช ้Bio-diversity, Externalities 

(External Cost) และ SD Index/ Green GDP
7. LCA/Env.Tech.Assessment /ดา้น Eco-materials 

Eco-processes, Eco-products-services
8. งานวจิยันโยบายและอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบั สวล.ที&ย ั&งยนื
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คลสัเตอรพ์ลงังานและสิ&งแวดลอ้ม 
เนน้พฒันาเทคโนโลยเีพื&อสนบัสนนุ การสรา้งความม ั&นคงดา้นพลงังาน การลดผลกระทบสิ&งแวดลอ้ม 

และ การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลติของประเทศ (ในประเด็นการคา้และสิ&งแวดลอ้ม)
โดยเนน้การสนบัสนนุดา้นเกษตรและอาหาร (ขา้ว มนั ยาง ฯ)

การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคการผลติของประเทศ 

การลดผลกระทบ
สิ&งแวดลอ้ม

การสรา้งความม ั&นคงดา้นพลงังาน

ฐานขอ้มลู 
LCI, 

GHGs

Eco-eff., 
External 
cost, SD 
indicator

Green 
materials/
products

ระบบ
ประเมนิ 
CF, WF, 

LCIA 

สง่เสรมิแผนปฏบิตั ิ
การขบัเคลื&อน

พลงังานทดแทน 
(พพ.) 

ลดการใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรใน

ภาคอตุสาหกรรม 

ตน้แบบเทคโนโลย ี
และระบบผลติพลงังาน

หมนุเวยีน ปสภ. สงู 
ตน้ทนุตํ&า 

โปรแกรมสิ&งแวดลอ้มย ั&งยนื โปรแกรมพลงังานหมนุเวยีนฯ
โปรแกรมประสทิธภิาพ
ทรพัยากร และพลงังาน

1. LCI and GHG Inventory ของภาคเกษตรและอาหาร 
2. ระบบการประเมนิ Carbon Footprint
3. Carbon Footprint ของผลติภัณฑเ์นน้เกษตรและอาหาร 
4. Water Footprint ของผลติภัณฑเ์นน้เกษตรและอาหาร
5. Material Flow Cost Accounting (รา่ง ISO14051) 

และการประเมนิ Eco-efficiency (รา่ง ISO14045)
6. วธิกีารประเมนิผลกระทบตอ่สิLงแวดลอ้มของประเทศ 

เพืLอประยกุตใ์ช ้Bio-diversity, Externalities (External 
Cost) และ SD Index/ Green GDP

7. LCA/Environmental Technology Assessment /ดา้น 
    Eco-materials, Eco-processes, Eco-products-

services
8. งานวจิัยนโยบายและอืLนๆทีLเกยีวขอ้งกับ สวล.ทีLยัLงยนื

1. การเพิLมประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและ
ทรัพยากรในภาคอตุสาหกรรม (เนน้
อตุสาหกรรมเกษตร: ขา้ว มัน ยาง)

2. การจัดการของเสยีอตุสาหกรรมเพืLอผลติ
พลังงาน (ความรอ้น ขยะ นํeาเสยี)

3. การเพิLมประสทิธภิาพพลังงานภาคการขนสง่
4. การเพิLมประสทิธภิาพพลังงานในภาคอาคาร

พาณชิย ์และทีLพักอาศัย
5. แผนการจัดการพลังงานในภาคอตุสาหกรรม 

ขนสง่ อาคารพาณชิย ์และทีLพักอาศัยดว้ย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

6. วจิัยเชงินโยบาย การจัดการพลังงานและ
ทรัพยากร

1. การเพิLมปรมิาณชวีมวลเพืLอใชเ้ป็นพลังงาน  
2. การใชช้วีมวลในการผลติพลังงานไฟฟ้า 
3. การปรับปรงุประสทิธภิาพและพัฒนา

ระบบผลติเชืeอเพลงิชวีภาพรุน่ทีL 1 ใหใ้ช ้
งานไดอ้ยา่งยัLงยนื ในรปูของเอทานอล 
และไบโอดเีซล  

4. การเพิLมประสทิธภิาพการผลติกา๊ซ
ชวีภาพ (Biogas)  

5. การใชค้วามรอ้นจากพลังแสงอาทติย์
    เพืLอผลตินํeารอ้น และอบแหง้ผลผลติ
    ทางการเกษตร 
6. การพัฒนาเชืeอเพลงิชวีภาพอนาคต
7. การพัฒนาเชืeอเพลงิใหมอ่ืLนๆ



Process Specific: เป็นการดําเนนิงานเพื&อปรบัปรุงประสทิธภิาพหนว่ยการผลติอยา่ง
เฉพาะเจาะจงเพื&อการเพิ&มประสทิธภิาพกระบวนการผลติและการใชพ้ลงังาน

Cross-Cutting Technology: เป็นการพฒันาเทคโนโลยทีี&ใชใ้นทกุกลุม่อุตสาหกรรม 
ไดแ้ก ่มอเตอร,์ หมอ้ไอนํ Kา, เครื&องอดัอากาศ ปัxม และพดัลม เครื&องผลตินํ Kาเย็น (chiller) การ
ผลติพลงังานไฟฟ้าและความรอ้นรว่ม (co-generation: CHP)

ประสทิธภิาพการผลติ ประสทิธภิาพการใช้
พลงังาน

พลงังานตอ่หนว่ยผลติภณัฑล์ดลง

มลูคา่ของอตุสาหกรรมเพิ&มขึKน

ลด loss ลด loss เพิ&มประสทิธภิาพพลงังาน

การเพิ&มประสทิธภิาพการผลติ โดยลดของเสยีที&เกดิขึKน และใชท้รพัยากร อาท ินํ Kา พลงังาน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นการลดตน้ทนุการผลติและนําไปสูก่ารลดการใชพ้ลงังาน ลด

ผลกระทบตอ่สิ&งแวดลอ้มและสงัคมไปพรอ้มกนั

โปรแกรมประสทิธภิาพทรพัยากรและพลงังาน (Resources & Energy Efficiency)โปรแกรมประสทิธภิาพทรพัยากรและพลงังาน (Resources & Energy Efficiency)



input process output

product

By productพลงังาน

วตัถดุบิ

technology

- ปรับปรงุเทคโนโลย/ี
เครืLองจักร/อปุกรณ์เดมิ

- พัฒนาเทคโนโลย/ี
เครืLองจักร/อปุกรณ์ใหม่

-พัฒนา/ปรับปรงุ
กระบวนการผลติ/

พฤตกิรรม

Control 
unit/system 

Solid Waste

Waste water

Air pollution

Heat

Etc.
sensor, 

embedded 
system

Design 
engineering

Smart 
material, 

processing

Information 
Communicati

on and 
Technology

ลด

เ ป้าหมาย :  ว ิจ ยัและพฒันาเพื&อ ให้เก ิดการเพิ&มประสิทธิภาพการผลิตใน
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ  เ พิ&ม ป ร ะ สิท ธิภ า พ ก า ร ใ ช้พ ล ัง ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ

เพิ&ม



แผนโปรแกรมประสทิธภิาพทรพัยากรและพลงังาน (ปี 2554-2559)
และความสอดคลอ้งกบัแผนประเทศ

แผนงาน ความสอดคลอ้งกบัแผนชาติ

1. การเพิ&มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและทรพัยากรใน
    ภาคอตุสาหกรรม (เนน้อตุสาหกรรมเกษตร: ขา้ว มนั ยาง)

- แผนสภาพัฒน์ ฉบบัทีL 
11 (ปี 55-59)

- นโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารวจิัยของ
ชาต ิฉบบัทีL 8
(ปี 55-59) 

- แผนอนุรักษ์พลงังาน 
20 ปี (EE: 2554-73)

- แผนพัฒนากําลงัการ
ผลติไฟฟ้า 2555-2573 
(PDP 2012)

- แผนจัดการคณุภาพ
สิLงแวดลอ้ม (ปี 55-59)

2. การจดัการของเสยีอตุสาหกรรมเพื&อผลติพลงังาน
(ความรอ้น ขยะ นํ Kาเสยี)

3. การเพิ&มประสทิธภิาพพลงังานภาคการขนสง่

4. การเพิ&มประสทิธภิาพพลงังานในภาคอาคารพาณชิย ์
และที&พกัอาศยั

5. แผนการจดัการพลงังานในภาคอตุสาหกรรม ขนสง่ 
อาคารพาณชิย ์และที&พกัอาศยัดว้ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. วจิยัเชงินโยบาย การจดัการพลงังานและทรพัยากร



คลสัเตอรพ์ลงังานและสิ&งแวดลอ้ม 
เนน้พฒันาเทคโนโลยเีพื&อสนบัสนนุ การสรา้งความม ั&นคงดา้นพลงังาน การลดผลกระทบสิ&งแวดลอ้ม 

และ การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลติของประเทศ (ในประเด็นการคา้และสิ&งแวดลอ้ม)
โดยเนน้การสนบัสนนุดา้นเกษตรและอาหาร (ขา้ว มนั ยาง ฯ)

การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคการผลติของประเทศ 

การลดผลกระทบ
สิ&งแวดลอ้ม

การสรา้งความม ั&นคงดา้นพลงังาน

ฐานขอ้มลู 
LCI, 

GHGs

Eco-eff., 
External 
cost, SD 
indicator

Green 
materials/
products

ระบบ
ประเมนิ 
CF, WF, 

LCIA 

สง่เสรมิแผนปฏบิตั ิ
การขบัเคลื&อน

พลงังานทดแทน 
(พพ.) 

ลดการใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรใน

ภาคอตุสาหกรรม 

ตน้แบบเทคโนโลย ี
และระบบผลติพลงังาน

หมนุเวยีน ปสภ. สงู 
ตน้ทนุตํ&า 

โปรแกรมสิ&งแวดลอ้มย ั&งยนื โปรแกรมพลงังานหมนุเวยีนฯ
โปรแกรมประสทิธภิาพ
ทรพัยากร และพลงังาน

1. LCI and GHG Inventory ของภาคเกษตรและอาหาร 
2. ระบบการประเมนิ Carbon Footprint
3. Carbon Footprint ของผลติภัณฑเ์นน้เกษตรและอาหาร 
4. Water Footprint ของผลติภัณฑเ์นน้เกษตรและอาหาร
5. Material Flow Cost Accounting (รา่ง ISO14051) 

และการประเมนิ Eco-efficiency (รา่ง ISO14045)
6. วธิกีารประเมนิผลกระทบตอ่สิLงแวดลอ้มของประเทศ 

เพืLอประยกุตใ์ช ้Bio-diversity, Externalities (External 
Cost) และ SD Index/ Green GDP

7. LCA/Environmental Technology Assessment /ดา้น 
    Eco-materials, Eco-processes, Eco-products-

services
8. งานวจิัยนโยบายและอืLนๆทีLเกยีวขอ้งกับ สวล.ทีLยัLงยนื

1. การเพิLมประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานและ
ทรัพยากรในภาคอตุสาหกรรม (เนน้
อตุสาหกรรมเกษตร: ขา้ว มัน ยาง)

2. การจัดการของเสยีอตุสาหกรรมเพืLอผลติ
พลังงาน (ความรอ้น ขยะ นํeาเสยี)

3. การเพิLมประสทิธภิาพพลังงานภาคการขนสง่
4. การเพิLมประสทิธภิาพพลังงานในภาคอาคาร

พาณชิย ์และทีLพักอาศัย
5. แผนการจัดการพลังงานในภาคอตุสาหกรรม 

ขนสง่ อาคารพาณชิย ์และทีLพักอาศัยดว้ย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

6. วจิัยเชงินโยบาย การจัดการพลังงานและ
ทรัพยากร

1. การเพิLมปรมิาณชวีมวลเพืLอใชเ้ป็นพลังงาน  
2. การใชช้วีมวลในการผลติพลังงานไฟฟ้า 
3. การปรับปรงุประสทิธภิาพและพัฒนา

ระบบผลติเชืeอเพลงิชวีภาพรุน่ทีL 1 ใหใ้ช ้
งานไดอ้ยา่งยัLงยนื ในรปูของเอทานอล 
และไบโอดเีซล  

4. การเพิLมประสทิธภิาพการผลติกา๊ซ
ชวีภาพ (Biogas)  

5. การใชค้วามรอ้นจากพลังแสงอาทติย์
    เพืLอผลตินํeารอ้น และอบแหง้ผลผลติ
    ทางการเกษตร 
6. การพัฒนาเชืeอเพลงิชวีภาพอนาคต
7. การพัฒนาเชืeอเพลงิใหมอ่ืLนๆ



ผลคลสัเตอร์พลงังานและสิ�งแวดล้อม สวทช.
8 ตลุาคม 2555 

© NSTDA 2012
www.nstda.or.th 12

โปรแกรมพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยพีลงังานใหม ่ 
(Renewable Energy and New Energy Technology Program)

แผนงาน ความสอดคลอ้งกบัแผนชาติ

ระยะส ัKน - แผนสภาพัฒน์ ฉบบัทีL 11
(ปี 55-59)

- นโยบายและยทุธศาสตรก์าร
วจิัยของชาต ิฉบบัทีL 8
(ปี 55-59) 

- แผนพัฒนาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลอืก 25%
ใน 10 ปี (AEDP: 2555-2564)

- แผนปฏบิตักิารการใช ้วทน.
พัฒนาพลงังานทดแทน (ใน
ภาคขนสง่, เพืLอผลติไฟฟ้าและ
ความรอ้น, รปูแบบใหม)่
ปี 2555-59 และ 2560-64

1. การเพิ&มปรมิาณชวีมวลเพื&อใชเ้ป็นพลงังาน

2. การใชช้วีมวลในการผลติพลงังานไฟฟ้า

3. การปรบัปรงุประสทิธภิาพเชืKอเพลงิชวีภาพรุน่ที& 1 

4. การเพิ&มประสทิธภิาพการผลติกา๊ชชวีภาพ 

5. การใชค้วามรอ้นจากพลงังานแสงอาทติยเ์พื&อ
ผลตินํ Kารอ้น และอบแหง้ผลผลติทางการเกษตร

ระยะยาว
6. การพฒันาเชืKอเพลงิชวีภาพอนาคต
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โปรแกรมรว่มสนบัสนนุ
ทนุวจิยัและพฒันา กฟผ.-สวทช. 
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เป้าหมายลาํดบัที& 1 (ปี 2550)
The Scope of Research Needs : EGAT-NSTDA

Advanced Micro
Gas Turbine

Advanced Materials

Advanced Display
& Controller

Advanced Turbine

High Speed
Bearing

Advanced Generator

Advanced 
Electric Vehicle

Advanced
Motor/Gearing

Advanced Display
& Controller

Advanced
Battery

Battery
Management

Advanced New Energy

Advanced Combustion

Emission Control

Advanced Turbine

Advanced Generator
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ผลการดาํเนนิการของโปรแกรมรว่มสนบัสนุนทนุวจิยั
และพฒันา กฟผ.-สวทช. 

ตามเป้าหมายลําดบัที& 2 (เร ิ&มปลายปี 2554)
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กรอบงานวิจัย กฟผ.กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย วทน.

1. การทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้า 

2. การลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak 
Cut) และหรือ การพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาพลังงานใหม่เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
4. การเพิ่มประสิทธิภาพ และหรือลดต้นทุนที่เกี่ยว ข้อง
กับกิจการไฟฟ้า 
5. การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ไฟฟ้า 
6. การสนับสนุนการวิจัยเชิงสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน
รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

ความเชื่อมโยงของงานวิจัย กฟผ.-สวทช.

ที่มา: กรอบงานวิจัยที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนที่มา: White Paper พลังงาน, JGSEE (2553)

1.เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

2.เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน

3.เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนสง่ทางเลือก

4.เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล (รวมการดักและการกักเก็บคาร์บอน 
CCS)

5.เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากําลังและการเก็บ
สะสมพลังงาน
6.เทคโนโลยีพลังงานชนบท

7.เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์

เป้าหมายลําดับที่ 2



ผลคลสัเตอร์พลงังานและสิ�งแวดล้อม สวทช.
8 ตลุาคม 2555 

© NSTDA 2012
www.nstda.or.th 17

1. เทคโนโลยกีารเพิLมประสทิธภิาพพลงังาน
2. เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนเพืLอผลติความรอ้นและไฟฟ้า
3. เทคโนโลยพีลงังานสะอาดจากเชืeอเพลงิฟอสซลิ (รวมการดกัและการกกัเก็บ
    คารบ์อน CCS)
4. เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้ากําลงัและการเก็บสะสมพลงังาน
5. เทคโนโลยพีลงังานชนบท
6. เทคโนโลยพีลงังานนวิเคลยีร ์หรอืการศกึษาวจิัยเชงินโยบาย

จากการบูรณาการแผนวิจัยของ กฟผ.และ สวทช.เพืLอใหง้านวิจัยของโปรแกรมร่วมฯ 
สอดคลอ้งกบักรอบวจิัยของ กฟผ. และ เป้าหมายการวจิัยดา้น วทน.ของประเทศ จงึไดก้รอบ
เทคโนโลยจีํานวน 6 เทคโนโลย ีดงันีe

กรอบเทคโนโลย ีในเป้าหมายลําดบัที& 2

1. การวจิัยเชงินโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังานและพัฒนาพลงังานทดแทน 
และความมัLนคงดา้นการจัดหาพลงังาน

2. เทคโนโลยกีารผลติและใชพ้ลงังานทีLสะอาด ยัLงยนื และตน้ทนุตํLา เหมาะสม
กบัทอ้งถิLนชนบท

3. เทคโนโลยกีารเพิLมประสทิธภิาพพลงังาน

ระดมสมองและจัดกลุม่เป็น 3 แผนงาน
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ขอบคณุครบั

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


