ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยัง่ ยืน (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการน้าเข้าทรัพยากรทางด้านพลังงานสูงขึ้น โดยเฉพาะน้้ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน และยังน้าเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ท้าให้ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศและ
มีผ ลต่อสถานะความมั่น คงด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก จากราคาน้้ามันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งราคาก็มีความผันผวนที่รุนแรง ซึ่งเกิดจากปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณน้้ามันส้ารองของโลก
และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก รวมทั้งการเก็งก้าไรที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ท้าให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคของประเทศที่มีสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก
สูงขึ้น จึงท้าให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันสถานการณ์แนวโน้มการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของภาคพลังงานในปัจจุบั นได้ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกสูงถึง ๖ องศาเซลเซียสโดย
เฉลี่ ย ในระยะยาว จึงจ้ าเป็ น ต้องมีมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่ว น ตาม
ข้อตกลงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยข้อจ้ากัดทางศักยภาพและ
เทคโนโลยีจึงจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เพื่อเป็นการตอบสนองต่อกระแสของโลกและ
หลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มีศักยภาพสูงสามารถน้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ เช่น กากอ้อย ใยและกะลาปาล์ม แกลบ
และซังข้าวโพด สามารถผลิตใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้พลังงานความร้อนส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ส่วนกากน้้าตาล น้้าอ้อย และมันส้าปะหลังใช้ผลิตเอทานอล น้้ามันปาล์ม และสเตรีนใช้ผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็ก
พลังลม และพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้ผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะ
โลกร้อนได้ ปัจจัยส้าคัญที่ผลักดันการพัฒนาพลังงานที่สามารถทดแทนในประเทศไทยได้คือ ความจ้าเป็นในการ
จัดหาแหล่ งพลั งงานให้ เพีย งพอต่อความต้องการของประเทศที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปี ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรที่น้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศจ้านวนมาก (น้้ามัน) ซึ่ง
น้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ได้ให้ความส้าคัญ
ต่อความมั่นคงของอาหารและพลังงานของโลก โดยมียุทธศาสตร์ที่รองรับเรื่องดังกล่าวคือ ยุทธศาสตร์ความ
เข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานที่ให้ความส้าคัญดังนี้ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร และการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และนโยบายพลังงานที่อยู่ในค้าแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ทีไ่ ด้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
นโยบายพลังงาน คือ (๑) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้
ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้

๒
เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ (๒) สร้างเสริมความมั่นคงทาง
พลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการ
กระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน (๓) ก้ากับราคาพลังงานให้มี
ราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้้ามันให้เป็นกองทุน
ส้าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคานั้นจะด้าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาคครั วเรือน (๔) ส่งเสริมการ
ผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ภายใน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบ
วงจร และ (๕) ส่ งเสริมและผลักดัน การอนุรักษ์พลังงานอย่ างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลั งงานต่อ
ผลผลิตลงร้อยละ ๒๕ ภายใน ๒๐ ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่
ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลก
ร้อน สร้างจิตส้านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและ
ต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน
วิสัยทัศน์การวิจัย (Vision)
มุ่งสร้างความรู้ พัฒนาและจิตส้านึก “ความมั่นคงทางพลังงานของไทย สู่การพึ่งพาตนเอง
และสามารถพัฒนาพลังงานทดแทน ลดการน้าเข้าเพื่อน้าพาประเทศสู่การเป็นผู้น้าด้านพลังงานสะอาด (Green
Energy) ในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจการวิจัย (Mission)
๑. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองผู้ใช้
๒. สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
๓. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านพลังงานให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศและลงสู่ชุมชน
๔. สนั บ สนุ น การพัฒ นาก้ าลั ง คนทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพให้ มีพื้ น ฐานความรู้ใ นการ
ปฏิบัติงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพลังงาน
๕. สนั บ สนุ น กระบวนการสร้างความร่ว มมือ ด้านพลั งงานในภูมิภ าคอาเซียน โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย (Research Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
พลังงานชนิดใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เทคโนโลยีการบูรณาการพลั งงานชนบท เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าก้าลัง และการเก็บสะสมพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การแสวงหาพลังงานใหม่ เพื่อทดแทนการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตัวแบบ (Model) และ/หรือต้นแบบ (Prototype) ความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทางเลือก

๓
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย (Research Strategies Goals)
เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ : ประเทศมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน ลดการขาดแคลน
พลังงาน ลดมลพิษจากการใช้พลังงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ และลดมลพิษจากการใช้
พลังงาน สังคมมีความรู้และจิตส้านึกเกี่ยวกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการ
ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
พลังงานชนิดใหม่
เป้าหมาย : พัฒนาวัสดุประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ค้านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาการออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานส้าหรับ
การก่อสร้างอาคาร
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทางด้านการจัดการพลังงานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิ จั ย และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งานในระบบอุ ป กรณ์ ส าธารณะ
(Public Lighting)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เทคโนโลยีการบูรณาการพลังงานชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
เป้าหมาย : การน้าทรัพยากรพลังงานจากท้องถิ่น ตลอดจนน้้าเสียจากภาคเกษตรกรรมใน
การผลิตไฟฟ้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาเตาเผาขยะชุมชน การน้าระบบผลิตพลังงานชีวมวลที่ได้จากวัสดุ เหลือ
ทิ้งทางเกษตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในระดับชุมชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน
สะอาดต่อทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านพลังงานต่อชุมชน
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพั ฒนาการน้าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ตลอดจนน้้าเสียจาก
ภาคเกษตรกรรมในการผลิ ต ไฟฟ้ า ชุ ม ชน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้
มาตรฐานอย่างยั่งยืน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเตาเผาขยะชุมชน และระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบการผลิ ต พลั ง งานชี ว มวลจากท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน
สะอาดต่อทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพที่คาดว่าน่าจะ
สะท้อนถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงานต่อชุ มชน
และการรับผิดชอบต่อสังคม

๔
แผนงานวิจัยที่ ๕ การพัฒนาบุคลากร ต้องมีองค์ความรู้ที่ชัดเจน และพัฒนาคนทั้งระดับ
ชุมชน และภาคการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานวิจัยที่ ๖ กฎหมาย ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติ ควรศึกษาว่ามีกฎหมายใดล้าหลัง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการออกข้อบังคับใหม่ที่รองรับเทคโนโลยี
ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
เป้าหมาย : มุ่งเน้นการศึกษาการพัฒนาสายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงพืชเพื่อผลิตเป็นพลังงาน
เชื้ อ เพลิ ง ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที่ ม ากขึ้ น รวมถึ ง การสกั ด น้้ า มั น จากพื ช อื่ น ๆ เป็ น พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง และพั ฒ นา
กระบวนการที่เหมาะสมในการน้าชีวมวลแต่ละชนิดไปพัฒนาเป็นพลังงาน
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ที่เหมาะสมในการน้าชีวมวลแต่ละชนิดไปพัฒนาเป็นพลังงาน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้้ามันจากพืชอื่น ๆ และจุลชีพ เพื่อ
เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นศึกษาพัฒนาสายพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงพืช
และจุลชีพ เพื่อผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และลงสู่
ชุมชนมากยิ่งขึ้น
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่อการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น
กังหันลม พลังงานน้้า ปาล์ม เป็นต้น
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยติดตามประเมินผลการผลิตพลังงานหมุนเวียนและต้องได้รับจาก
ภาคสังคม
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ และชีวมวล
โดยใช้ของเสีย จากอุตสาหกรรมการเกษตร และปริมาณที่สมดุลระหว่าง
การผลิตและการใช้ศึกษา พัฒนาอุปกรณ์ที่มีการใช้งานได้จริง ในราคาที่
ผู้ประกอบการสามารถลงทุนได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากาลัง และการเก็บสะสมพลังงาน
เป้าหมาย : พัฒนาการผลิตระบบเซลล์ไฟฟ้าที่เหมาะสม ศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยแบตเตอร์รี่และ Fuel cell การเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การวิจัยเชิงนโยบายด้านมาตรการส่งเสริม
ส่วนเพิ่มราคาไฟฟ้าจากเอกชน
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิ จั ย และพั ฒ นาเซลล์ ไ ฟฟ้ า ที่ เ หมาะสม และแผนการด้ า เนิ น การ
แบบจ้าลองการผลิตไฟฟ้า
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย กรณีโรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในระยะยาว พลังงานน้้า
ขนาดเล็ก กังหันลมในทะเล

๕
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาสิ่งจูงใจโดยไม่เชื่อมต่อกับ Grid ในการประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ใ นอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ และภายในครั ว เรื อ นอย่ า ง
กว้างขวาง
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
แผนงานวิจัยที่ ๕ การศึกษาวิจัย วัส ดุเหลื อใช้นอกจากทางการเกษตรแล้ ว วัส ดุบางอย่าง
สามารถให้พลังงานความร้อนสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่
เป้าหมาย : การศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานผ่านกลุ่มสังคมเศรษฐกิจ
สัมพันธ์และกลุ่มสตรีแม่บ้าน การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ าใน
การลงทุนของพลังงาน และมาตรการความปลอดภัยในการด้าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยการศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแหล่งพลังงานเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตัวแบบ (Model) และต้นแบบ (Prototype) ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ทรัพยากร และพลังงาน ที่มีผลกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย : เพื่อศึกษา Model และ Prototype ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และทรั พยากรที่ใช้ไป การก้าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) และการประเมินวัฏ จักรชีวิต (Life-cycle
assessment : LCA)
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การศึกษาวิจัยน้าร่องการท้าพันธุวิศวกรรมในพืชพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร
และจุลชีพ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การก้าหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน (Zoning) ที่เกี่ยวข้องกับพืชพลังงาน
แผนงานวิจัยที่ ๓ การท้าวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงานวิจัยที่ ๔ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life-cycle assessment :
LCA) ของผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขนส่งทางเลือก
เป้าหมาย : มุ่งเน้นการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งเพื่อใช้ในการจัดท้านโยบาย
หาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลอย่ างมีประสิทธิภ าพ การน้าวัส ดุเหลื อทิ้งมาเพิ่มมูลค่าในการผลิ ต
พลังงานเชื้อเพลิง การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส และการศึกษาหาแหล่งพลังงานชีวมวลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
พืชอาหารในการเพิ่มศักยภาพพืชผลิตพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร
แผนงานวิจัย ประกอบด้วย
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเชิงนโยบายการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยพัฒนาเพื่อก้าหนดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อ
ภาคการขนส่ง
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงจากกากของเสียชีวมวล
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยศึกษาหาแหล่งพลังงานชีวมวลอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหารในการเพิ่ม
การผลิตพลังงาน

๖
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ให้มีการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย (Critical Success Factors)
เพือ่ ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของแผน มีปัจจัยแห่งความส้าเร็จดังนี้
๑. มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในด้านต่าง ๆ
๒. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนที่ต่อเนื่องในปัจจัยในแต่ละด้าน
๓. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต
ส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทน ภายใต้กรอบการด้าเนินงานของแผน
๔. สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทน ได้แก่ ไฟฟ้าพลังน้้าขนาดเล็ก พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์ และการจัดหาวัตถุดิบ
๕. มีมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

