
รศ.ดร.ธํารงรัตน ์มุง่เจรญิ
ประธานคลสัเตอรพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
วนัพฤหสับดทีี ่31 มนีาคม 2559 (15.30-16.00 น.)

งานวจิยัของ สวทช. ทีส่นบัสนนุ
แผนอนรุกัษพ์ลงังาน (EEP: 2015-2036)

“แผนอนุรกัษ์พลงังานและแนวโน้มดลุยพ์ลงังานไทยในอนาคต”

การสมัมนาเรื่อง

NAC2016 [MTEC]



2www.nstda.or.th 
© NSTDA 2016

หวัขอ้นําเสนอ

1. แนะนํา สวทช.

2. แนวคดิในการสนบัสนนุงานวจิยั
ดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

3. ตวัอยา่งผลงานวจิยัดา้นอนรุกัษ์
พลงังานNAC2016 [MTEC]



1. แนะนํา สวทช.
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 Establishment: ธนัวาคม พ.ศ. 2534

 Vision: “สวทช. เป็นพันธมติรรว่มทางทีด่สีูส่งัคมฐานความรูด้ว้ย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี

 Missions:

 Key units:

 Human resource: 2,704  employees (ณ เมษายน พ.ศ. 2558)

Research & Development

Technology Transfer

Human Resource Development

S&T Infrastructure

BIOTEC MTECNECTEC NANOTEC TMC

557 Ph.D.s 
(20.60%)

874 Bachelors 
(32.32%)

1,189 Masters 
(43.97%)

1,848 Researchers (68.34%) 625 Operations (23.11%)231 Managements (8.54%)

84 Others 
(3.11%)

NSTDA at a glance

NAC2016 [MTEC]

Presenter
Presentation Notes
In December 1991, the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) was established under the Ministry of Science and Technology by the special National Science and Technology Development Act, 1991.  NSTDA is an autonomous entity reporting to the Governing Board chaired by the Minister of Science and Technology.   Vision: “NSTDA is a key partner towards a Knowledge-based Society using science and technology.”NSTDA plans and executes four mandated missions:research and development, technology transfer, human resources developmentand S & T infrastructure development.  NSTDA is comprised of four national research centers:  the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC, the National Metal and Materials Technology Center (MTEC),the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)and the National Nanotechnology Center (NANOTEC).  To tie all these organizations together, the Technology Management Center (TMC) of NSTDA serves as a linkage between scientists and end users, and it provides applicable technology services.In addition, NSTDA reaches out to other research organizations and universities through joint collaboration, contracted research, and other mechanisms to ensure the best resources are being captured for the country’s innovation needs.                                                                                                                                                            In brief, NSTDA is a one of a kind national organization that distinguishes its roles from other research units in Thailand by acting as a bridge between the academic research and innovation requirements of industry.   NSTDA has 2,695 staff and researchers  are the majority at 68%. About 20 % of NSTDA personnel have 



การวางตําแหน่งเชือ่มโยงองคก์ร

R & d R & D r & D

มหาวทิยาลยั
สวทช.

เกษตร และ
อตุสาหกรรม   

(รวมการขับเคลือ่น
นโยบายของภาครัฐ)

Basic 
Research

Technology
Development

&
Commercialization

งานวจัิยและพัฒนารว่มกนั

ที่มา: adapted from NRC-C slide presentation

หบุผา
มรณะNAC2016 [MTEC]



เทคโนโลยฐีาน

ทศิทางการบรหิารงานวจิยั (2554-2559)

พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม

เทคโนโลยี
ชวีภาพ

เกษตร
และ

อาหาร

สขุภาพและ
การแพทย์

อเิล็กทรอนกิส์
และซอฟตแ์วร์

เทคโนโลยี
โลหะและวสัดุ

นาโน
เทคโนโลยี

ทรพัยากร
ชุมชน

ชนบทและ
ผูด้อ้ยโอกาส

อตุสาหกรรม
การผลติ

และบรกิาร

งานวจิยัมุง่เป้าคลสัเตอร์

ผลลพัธต์อ่ประเทศ ทีม่องเห็นและรบัรูไ้ด ้

กระบวนการบรหิารภายในทีด่เีย ีย่ม

Cross-cutting
Programs

NAC2016 [MTEC]



2. แนวคดิในการสนบัสนนุ
งานวจิยัดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

ของ สวทช.
NAC2016 [MTEC]



Global footprints vs  Suggested 
maximum sustainable level

Source: Hoekstra & Wiedmann, Humanity’s unstainable environmental footprint, 2014

ภาพแสดง Ecological Footprint vs 
Biocapacity ของประเทศไทย

350 ppm in 1985 and 400 ppm in Apr14โลกไมย่ั่งยนื

agreement
Global T↑ ≤ 20C
CO2 ≤ 450 ppm

ประเทศไทย

- 0.7 gha/capita (1.2-1.9)

(unit: gha = global hectare)

Apr 2014 is the 1st month beyond
400 ppm in millions of years

1 Mar16
403.52 ppm

NAC2016 [MTEC]



ความตกลงทีส่ําคญัยิง่ของโลกในปี พ.ศ.2558 (1/2)

(8 goals)
(2001-2015)

(2016-2030)

25
ก.ย.

ท่ีมา: ปรับจาก สศช.(18 ธ.ค.2558)

(193 ประเทศ)

17 เป้าหมาย  169 เป้าประสงค์
NAC2016 [MTEC]



ความตกลงทีส่ําคญัยิง่ของโลกในปี พ.ศ.2558 (2/2)

12
ธ.ค.

ท่ีมา: ปรับจาก อบก.(14 ม.ค.2559)

(196 ประเทศ COP 21)

การประกาศเจตจาํนงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
1. การดาํเนินงานลด GHGs ท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMAs): ลดร้อยละ 7-20 จาก BAU ปี 2020 ในภาคพลงังานและ

ภาคขนส่ง (ข้ึนกบัระดบัความช่วยเหลือ)… @ COP 20 เปรู
2. ขอ้เสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลด GHGs และการดาํเนินงานดา้น CC ภายหลงัปี 2020 (INDC): ลดร้อยละ 

20-25 จาก BAU ปี 2030 (แลว้แต่ระดบัความช่วยเหลือ)

NAC2016 [MTEC]
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National Economic &
Social Development Plan

(11th Plan: 2012-2016)

+
7-20% GHGs      (BAU) by 2020

20-25% GHGs      (BAU) by 2030

การสง่เสรมิงานวจิยัและพฒันาดา้น
พลงังานและ สวล.ของ สวทช .

Energy Plan 
of Thailand
(2015 – 2036)

(17 Goals & 169 Targets)

เป้าหมายเชงิวสิยัทศันใ์นการพฒันา วทน. ดา้นพลงังาน
1. เศรษฐกจิไทยมปีระสทิธภิาพเชงิพลงังานสงู (energy-

efficient economy)
2. ระบบพลงังานของไทยเป็นแบบคารบ์อนตํา่ (low-

carbon energy system)
3. ประเทศไทยเป็นผูนํ้าดา้นพลงังานสเีขยีว (green 

energy) ในภมูภิาคอาเซยีน
4. ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองดา้นเทคโนโลยไีดอ้ยา่ง

มนียัสําคญั และเป็นผูส้ง่ออกอปุกรณ/์ผลติภณัฑด์า้น
พลงังานสะอาด

NAC2016 [MTEC]



แนวทาง:
ใชก้ลไกการใหท้นุวจิยัดา้น วทน. รว่มกบัการบรหิารจดัการ
& ตดิตามผลทีม่ปีระสทิธภิาพ & ศกัยภาพของศนูยแ์หง่ชาตฯิ
+ แนวคดิตลอดวฏัจกัรชวีติ (Life Cycle Thinking)
+ การรว่มมอืเป็นพนัธมติรทีด่กีบัหนว่ยงานอืน่ๆ

คลสัเตอรพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม
(Energy and Environment Cluster)

เป้าหมาย :
 เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นพลงังานของ

ประเทศ
 ลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
 เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของ

ภาคการผลติ & ภาคบรกิารของประเทศ
(ในประเด็น ความย ัง่ยนื และการคา้กบัสวล.)

NAC2016 [MTEC]



Priority:  Energy efficiency  Biomass  Biogas  Biofuel

NAC2016 [MTEC]
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งานวิจัยดานพลังงานของ สวทช.

ประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานหมุนเวียน

แผนแมบทการวิจัยดานการ

อนุรักษพลังงานของประเทศ

ไทย

AEDP (พ.ศ. 2558-2579)

เปาหมาย : การใชพลังงานทดแทน 30% ของการใช

พลังงานท้ังหมด ภายในป 2579

กรอบงานวจัิย
1. เพิม่ ปสภ. การใชพ้ลังงานและทรัพยากร

อตุสาหกรรม (รวมทัง้ดา้นเกษตร-อาหาร)
2. จัดการของเสยีอตุสาหกรรมเพือ่ผลติพลังงาน
3. เพิม่ ปสภ. อปุกรณ์ และจัดการพลังงาน ภาค

การขนสง่ อาคารพาณชิย ์และทีพั่กอาศัย
4. วจัิยเชงินโยบาย

กรอบงานวจัิย
1. Bio-Energy (ชวีมวล /Biogas)
2. Bio-Fuel (ไบโอดเีซล/เอทานอล/bio-refinery/ 

CBG)
3. พลังงานใหมอ่ืน่ๆ (รวมทัง้การกกัเก็บพลังงาน)
4. วจัิยเชงินโยบาย

Bio-economy

NAC2016 [MTEC]



3. ตวัอยา่งผลงานวจิยั
ดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

ของ สวทช.
NAC2016 [MTEC]
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ขอนแกน่

บรุรัีมย์

ลพบรุี

ชยัภมู ิ

ศรสีะเกษ

หนองบวัลําภู

นครสวรรค์

ออกแบบ
สายการ
ผลติและ
ปรับปรงุ
เครือ่งจัก

ร…

ออกแบบ
และสรา้ง

โรงสี
32%

พัฒนา
ระบบ ICT

5%

จํานวนโครงการ
แยกตามรายจงัหวดั / 

ประเภทโครงการ 
ปี 2555 และ 2556

ผลการดาํเนนิโครงการปี 2552 - 2557

 ใหค้าํปรกึษาเชงิลกึดา้นเทคนคิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติของของโรงสขีา้วท ัง้ส ิน้
จํานวน 106 แหง่ 

โครงการการสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั
ของอตุสาหกรรมโรงสขีา้วประเทศไทย  (โรงสไีฮสปีด)

1. อตุสาหกรรมขา้ว (iTAP)

NAC2016 [MTEC]



การสรา้งโรงเก็บรกัษา
คณุภาพขา้วเปลอืก

การออกแบบและตดิต ัง้โรง
ปรบัปรงุคณุภาพขา้วสาร

การตดิต ัง้เครือ่งขดัมนัและ
เครือ่ง Color Sorter

• กาํลงัการผลติเพิม่ข ึน้ 10% ลดคา่ไฟฟ้าลงได ้25% 
• ลดปญัหาดา้นมลพษิทางสิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติของพนกังาน โดยการปรบัปรงุ

ระบบกาํจดัฝุ่ นและการตดิต ัง้ Cyclone ในการกกัเก็บฝุ่ นทีเ่กดิการฟุ้ งกระจาย
• การใหค้าํปรกึษาเชงิลกึดา้นเทคนคิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติของของโรงสขีา้ว

จํานวน 106 แหง่ 
 สามารถประหยดัพลงังานเฉลีย่ 250,000 บาท/โรงส/ีปี คดิเป็นมลูคา่

ประหยดัพลงังานท ัง้ส ิน้ 26.5 ลา้นบาท/ปี 
 การปรบัปรงุกระบวนการผลติ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการมรีายไดเ้พิม่ข ึน้

จากการสขีา้วเต็มเมล็ดเพิม่ข ึน้เป็นมลูคา่ 841.64 ลา้นบาท/ปี 

1. อตุสาหกรรมขา้ว (ตอ่)

NAC2016 [MTEC]

Presenter
Presentation Notes
ข้อมูล ณ ไตรมาส1/57โครงการ iTAP ได้สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (การสีข้าว) ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมในการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต โดยจุดเด่นของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ คือสามารถส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที เช่น การปรับแต่งเครื่องจักรและสภาวะการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษา และการเพิ่มทักษะความรู้ในการผลิตของบุคลากร เป็นต้น โครงการนี้ยังครอบคลุมถึงการออกแบบโรงสีข้าว การพัฒนาเครื่องจักรและติดตั้งเพื่อสนับสนุนการผลิตและการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่อง Color sorter (เครื่องยิงสี) เครื่องกระเทาะเปลือกระบบอัตโนมัติเพื่อลดการแตกหักของเมล็ด และระบบทำความสะอาดข้าวเปลือกเพิ่มความบริสุทธิ์ เป็นต้น  ซึ่งผลการดำเนินโครงการนี้ช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 25% กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 10% จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 - 2557 (ม.ค.) พบว่า การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของของโรงสีข้าวจำนวน 106 แห่ง โดยสามารถประหยัดพลังงานเฉลี่ย 250,000 บาท/โรงสี/ปี คิดเป็นมูลค่าประหยัดพลังงานทั้งสิ้น 26.5 ล้านบาท/ปี และการปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสีข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 841.64 ล้านบาท/ปี นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้ว โครงการนี้ยังมีผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนงาน โดยโรงสีมีการปรับปรุงระบบกำจัดฝุ่นและการติดตั้ง Cyclone ในการกักเก็บฝุ่นที่เกิดการฟุ้งกระจาย  ทำฝุ่นในโรงสีลดลง ซึ่งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงสีด้วย 



แป้งผลิตภัณฑ์
72%

นํ้าเสีย
4%

กากมัน
17%

เปลือก เหง้า
2%

การอบแห้ง
5%

2. Near zero waste: เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
ในอตุสาหกรรมการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั

จากการสํารวจโรงงานแป้งมันสําปะหลัง พบว่า 
การผลติแป้งมันสําปะหลงั มปีระสทิธภิาพเพยีง 70-
80% โดยสญูเสยีในกระบวนการผลติทีข่ัน้ตอน
ตา่งๆ อาท ิการสกัดแป้ง 17% การอบแหง้ 5% 
เป็นตน้ 

%แป้งสญูเสยี

การสาํรวจขอ้มลู
การใชนํ้า้และ
พลงังานใน

โรงงาน

การวจิยั ปรบัปรงุ
และการเพิม่
ประสทิธภิาพ

หนว่ยการผลติ

การตอ่ยอดและ
การขยายผลใน

ภาคอตุสาหกรรม

www.thailandtapiocastarch.net
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2. การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอตุสาหกรรมการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั (ตอ่)
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Resource use efficiency training  (บคุลากรโรงงาน ผูเ้ชีย่วชาญ) เนน้โรงแป้งมนั

อบรมบคุลากร ความตระหนกั benchmark,  
manual, sustainability

ปี พ.ศ. 2554 – 2556 โรงงานเขา้รว่มมากกวา่ 30 แหง่ สามารถชว่ยให้
อตุสาหกรรมประหยดัเงนิไดก้วา่ 540 ลา้นบาทตอ่ปี

สรา้งความเขม้แข็ง
ดา้นองคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลย ี(R&D)

พฒันาศกัยภาพ
บคุลากร (HRD)

สรา้งตวัชีว้ดัเชงิ
ประสทิธภิาพแก่

อตุสาหกรรม (STD)
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3. การจดัการของเสยีเพือ่ผลติพลงังาน (BIOGAS)

Biogas 

1. Pre-treatment

2. การพฒันากระบวนการผลติ
กา๊ซชวีภาพและถงัปฏกิรณ์

3. การพฒันากระบวนการ
ปรบัปรงุกา๊ซชวีภาพ

• กระบวนการทางเคมี
• กระบวนการทางชวีภาพ

4. เทคโนโลยรีะบบวดัและควบคมุ
การผลติกา๊ซชวีภาพ

• ตรวจวดั/วเิคราะหป์รมิาณ CH4
• ระบบควบคมุอตัโนมตั ิ

• กระบวนการทางชวีภาพ
• กระบวนการอืน่ๆ

• การพฒันาถงัปฏกิรณ์

• การพฒันาประสทิธภิาพระบบ

• การพฒันาจลุนิทรยี ์

205. การวจิยัเชงินโยบาย
การใชป้ระโยชน์
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ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการนําร่องการสรา้งระบบ
บําบดันํ ้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ การเพิ่ม
ประสทิธภิาพและแกไ้ขปัญหาระบบผลติก๊าซ
ชวีภาพในอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั และ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกวา่ 20 โรงงาน
สามารถชว่ยใหป้ระเทศประหยดัพลงังานคดิเป็น
มลูคา่กวา่ 180 ลา้นบาท/ปี

3. จดัการของเสยีเพือ่ผลติพลงังาน: Biogas (ตอ่)
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คดิเป็นปรมิาณ
กา๊ซชวีภาพ
ประมาณ 22 
ลา้นลบ.ม./ปี
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4. เทคโนโลยกีารผลติทีอ่ณุหภมูติํา่สําหรบัอตุสาหกรรมเซรามกิ

อุณหภูมใินการเผาเซรามกิท ัว่ไปอยูท่ ี ่1200-1280 C หากลดอุณหภูมใินการ
เผาลง 100oC สามารถช่วยลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการเผาลงไดป้ระมาณ 20% 
ซึง่คดิเป็นสดัสว่นตน้ทุนการผลติโดยรวมทีล่ดลงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6-7% อกีท ัง้ยงัเป็น
การชว่ยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซ CO2

NAC2016 [MTEC]



เตาอบยางแผน่รมควนัประหยดัพลงังาน
• เตาอบยางแผน่รมควนัประหยดัพลงังานไดถ้กู

พฒันาขึน้เพือ่ทดแทนเตารุน่เกา่ของ สหกรณ์กองทนุ
สวนยางทีก่อ่สรา้งเมือ่ปี 2537-2538 

• ขอ้ด ีประหยดัพลงังาน, ลดเวลาการอบยาง, ปลอดภยั
, ไดย้างคณุภาพสงูขึน้

• ราคาคา่กอ่สรา้งเตา และชุดกระจายลม 600,000 
บาท (สาํหรบัอบยาง 2.8-3.5 ตนัยางแผน่/หอ้ง)
หมายเหต:ุ 1 ไมร่วมหอ้งรมควนั และคา่ดาํเนนิการอืน่ๆ

2 เตาออกแบบใหส้ามารถใชไ้ดก้บัหอ้งรมควนั  
ขนาด 3.5 ตนั จํานวน 2 หอ้ง (โดยเพิม่ชุด
กระจายลม)

23

เตาแบบเกา่

เตาทีไ่ด้
พฒันาขึน้

จากโครงการ 
iTAP

5. อตุสาหกรรมยาง (iTAP)
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เทคโนโลยทีางดา้นเตาอบยางที ่iTAP ไดพ้ฒันาเพิม่เตมิ

• เตาไดถ้กูพัฒนาหลายขนาด และหลายรุน่ โดยผูเ้ชีย่วชาญ iTAP เพือ่รองรับ
กําลงัการผลติ 6 – 25 ตนั

• ไดม้คีวามรว่มมอืกบั สวทน. ในการพัฒนาเทคโนโลย ีเตาอบรมควนัยางพารา
ขนาดเล็กดว้ยความรอ้นจากเตาชวีมวลประสทิธภิาพสงู ซึง่เหมาะกบัเกษตรกร
รายยอ่ย
 เป็นนวตักรรมใหมท่ีร่วมระบบกําเนดิความรอ้นและหอ้งรมควนัเขา้ดว้ยกนัเป็น

ระบบ Knock-Down ทีส่ามารถตดิตัง้และถอดประกอบไดง้า่ย สามารถ
เคลือ่นยา้ยสะดวก ทําให ้สามารถจัดการวางแผนการลงทนุและการผลติได ้
งา่ยมากขึน้

 กําลงัการผลติ 1 ตนั ราคาประมาณ 400,000 บาท/ชดุ 

1) Furnace
Fan&Mixing 

Chamber

Return Warm Air

Hot Gas

2nd Combustor&Frame 
Stabilizer

Door 500 kg 

RSS

500 kg 

RSS
1st Combustor

2) Hot gas distributor

2) Hot gas distributor

3) Drying Room

Water Drained System
Hot Gas Distributed Grill

5. อตุสาหกรรมยาง (ตอ่)

NAC2016 [MTEC]



6. อตุสาหกรรมความเย็น: นํา้แข็ง (โครงการรว่ม กฟผ.-สวทช.)

จากการทดสอบการทํางานของระบบทีพั่ฒนาขึน้ทีส่ถานประกอบการกว่า
1,000 รอบการผลติพบวา่ ระบบทํางานไดต้ามลําดับทีส่อดคลอ้งกบัการทํางานของ
เครื่องผลติน้ําแข็งไดเ้ป็นอย่างด ีเมือ่วัดผลการประหยัดพลังงานพบว่า สามารถ
ชว่ยประหยดัพลงังานได ้ 12,600 บาท/เดอืน มจีดุคุม้ทุนประมาณ 1 ปี
นอกจากนีย้ังสามารถทําใหอ้ตัราการผลติเพิม่ขึน้อกี 800 กโิลกรัมตอ่วัน หรอืคดิเป็น
เงนิ 800 บาท/วนั เครือ่งทีพั่ฒนาขึน้นีส้ามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งผลติน้ําแข็งหลอดที่
มอียูใ่นทอ้งตลาดทกุรุน่ทกุขนาด

ตน้แบบการประหยดัพลงังานโดยการนําความเย็นจากนํา้ทิง้จากเครือ่งผลติ
นํา้แข็งหลอดกลบัมาใช้
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7. กงัหนันํา้ขนาดเล็กมากเพือ่ผลติไฟฟ้าในชนบท    

ตวัแปร กงัหนันํา้เพลตนั กงัหนันํา้ใบพดั กงัหนักระแสนํา้

ชุดกงัหนันํา้ผลติไฟฟ้า
นวตักรรมท ัว่ถงึ

ตน้ทนุ

ชุดกงัหนันํา้ตน้แบบ

กรณีนําเขา้เทคโนโลยี

30,000 บาท 

140,000 บาท

36,414 บาท

110,000 บาท

29,500 บาท

75,000 บาท

ประสทิธภิาพ

- กงัหนันํา้ในงานวจิยันี้

- กงัหนันํา้ตา่งประเทศ

52 %

50 %

50 %

40 %

5 %

1 %

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีงัหนันํา้

ใหก้บัวสิาหกจิชุมชนกงัหนันํา้ครีวีง 

1.พฒันาชุดกงัหนันํา้ผลติไฟฟ้าขนาดเล็กมากทีเ่หมาะทีสุ่ด 3 ลกัษณะ
การใชง้าน คอื  
- ชุดกงัหนันํา้เพลตนั พืน้ทีใ่ชง้านกรณีมรีะยะเฮดสงู (High Head) 
- ชุดกงัหนันํา้ใบพดั พืน้ทีใ่ชง้านกรณีมรีะยะเฮดตํา่ (Low Head) 
- ชุดกงัหนันํา้กระแสนํา้ไหล พืน้ทีใ่ชง้านในกระแสนํา้ไหล (Current 
Flow)

2. ถา่ยทอดเทคโนโลยกีงัหนันํา้ขนาดเล็กมาก โดยตดิต ัง้ จํานวน 48 ชุด 
ผา่นกลุม่กงัหนันํา้ครีวีง จ.นครศรธีรรมราช
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8. เพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานสงู: เครือ่งปรบัอากาศ
อนิเวอรเ์ตอรส์าํหรบัคอมเพรสเซอรเ์ครือ่งปรบัอากาศ

ตน้แบบอนิเวอรเ์ตอรสํ์าหรบัคอมเพรสเซอรท์ีใ่ช้
มอเตอรช์นดิ BLDC ขนาด 9000-25000 BTU มี
บรษิทัขออนญุาตรบัสทิธิไ์ปจําหนา่ยแลว้

ตน้แบบอนิเวอรเ์ตอรสํ์าหรบัคอมเพรสเซอร์
ทีใ่ชม้อเตอรช์นดิ AC induction ขนาด
22,000 BTU บรษิทัวา่จา้ง กาํลงัผลติ
ตวัอยา่งมาทดลองตลาด

มอเตอรพ์ดัลมปรบัอากาศ ระบบปรบัอากาศชนดิดดูซมึใชร้ว่มกบัพลงังานแสงอาทติย์

ผลงานวจิยั : คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร

NAC2016 [MTEC]
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ประสทิธภิาพเพิม่ = 1 %  ประหยดักา๊ซ LPG ~ 2% 
 ประหยดักา๊ซ LPG ~ 4 หมืน่ตนัตอ่ปี
 เงนิทีป่ระหยดัได ้~   1,200 ลา้นบาทตอ่ปี 

 อตัราสิน้เปลอืงกา๊ซตอ่เตาสงู 
 สมรรถนะตํา่
 ปลอ่ยกา๊ซมลพษิสงู CO > 1,000 ppm
 ประสทิธภิาพทางความรอ้นตํา่ < 50 % 
 คา่เฉลีย่ประสทิธภิาพประมาณ 47.4 %

เตา LPG ความดนัสงูใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย 
มกีารผลติ > 800,000 เตา/ปี

28

9. เพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานสงู: ออกแบบและสรา้ง
แมแ่บบเตาทีม่สีมรรถนะสงู 

28

NAC2016 [MTEC]



หลกัการ : ลดปรมิาณนํา้ในการหงุเพือ่ลด
การระเหยของนํา้ใหน้อ้ยทีส่ดุดว้ยการ
ควบคมุการเพิม่อณุหภมูแิบบข ัน้บนัได

ประหยดัพลงังาน : 34 – 61%

หมอ้หงุขา้วแบบเดมิ ทีค่วบคมุอณุหภมูดิว้ย
เทอรโ์มสตทั มปีรมิาณการสญูเสยีพลงังาน
ในการหงุมากแตย่งัคง เป็นทีน่ยิมในการใช้
งานเนือ่งจากมรีาคาถกู

ชนดิของขา้ว ประหยดั
พลงังาน

คา่ไฟฟ้าทีล่ดลง*
(ลา้นบาท/ปี)

ขา้วหอมมะล ิ 39% 104

ขา้วกลอ้งหอมมะลิ 61% 332

ขา้วขาว 34% 154

*คดิจาก 10% ของยอดขายหมอ้หงุขา้วในปจัจบุนั

10. เพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณท์ีใ่ชพ้ลงังานสงู:หมอ้หงุขา้วประหยดัพลงังาน 
(กฟผ.-สวทช.)
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11. เพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณท์ีใ่ชพ้ลงังานสงู: LED

ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า อุ ป ก ร ณ์
ไดโอดเปลง่แสงสขีาวจากวสัดสุารกึง่
ตวันําเชงิแสงซงิคอ์อกไซด์

ศกึษาเพือ่กําหนดทศิทางการวจิยัและ
พ ัฒนา เทคโนโลยีสํ าหร ับหลอด
ไดโอดเปลง่แสง (LED) ของไทย 

รว่มกบัเอกชน
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• ใชเ้ทคโนโลยกีารรบั-สง่พลงังานแบบไร้
สาย ควบคูไ่ปกบัการสง่สญัญาณควบคมุ
ของรโีมทคอนโทรล

• มกีารสญูเสยีพลงังานในโหมดสแตนบาย
ตํา่กวา่ 10 มลิลวิตัต ์

• สามารถพฒันาระบบควบรวมเขา้ไปใน
อปุกรณ์ไฟฟ้าได้

12. เพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานสงู: ระบบ stand-by 
แบบใชพ้ลงังานตํา่มาก 

ลดการสญูเสยีพลงังานเปรยีบเทยีบกบัระบบสแตนบายท ัว่ไปไดม้ากกวา่ 
10 เทา่ ใกลเ้คยีงการถอดปล ัก๊อปุกรณไ์ฟฟ้า 

โดยทีผู่ใ้ชง้านไมต่อ้งกดปุ่ มเปิด-ปิด ทีต่วัอปุกรณไ์ฟฟ้า
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13. รถยนตไฟฟาดัดแปลง (กฟผ.-สวทช.)

Supervisory ECU
Drive by Wire

BLDC Motor

Inverter

Battery Pack Design & Ventilation System

BMS

EV Vios Specifications

Maximum Speed (km/h) 120

Per-charge Range (km) 120

Maximum Motor Output(kW) 45(75)

Maximum Motor Speed (rpm) 4500

Battery Type Li-ion PF

Battery Capacity (kWh) 19.8

NAC2016 [MTEC]

Presenter
Presentation Notes
ศว และ ศว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้รับทุนสนับสนับสนุนจาก สวทช. กฟผ. งบประมาณรวมประมาณ 24 ล้านบาท ในการพัฒนาชิ้นส่วนหลักสำหรับรถไฟฟ้า ได้แก่ Supervisory ECU ควบคุมการทำงานของระบบรถทั้งคัน , BMS สำหรับบริหารจัดการแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไออ้อน จำนวน 100 cell , Drive by Wire (Motor Dynamic) สำหรับการปรับโหมดการขับขี่ ควบคุมมอเตอร์และคันเร่งให้ได้ความรู้สึกใกล้เคียงรถใช้ ICE , Motor (BLDC) ที่ได้ทำการออกแบบและผลิตเอง, Invertor สำหรับแอร์ และมอเตอร์, ระบบการระบายความร้อนและการจัดวางแบตเตอรี่ รวมถึงการพัฒนาระบบเบรกสำหรับรถไฟฟ้า ในระดับ TRL 6ทั้งนี้ได้นำเอาชิ้นส่วนที่ได้ออกแบบขึ้นมาประกอบกันในรถ Honda Jazz และ Toyota Vios โดยถอดระบบ ICE จากรถทั้ง 2 ออกและใส่อุปกรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาแทน ทั้งนี้ผลงานตัวรถอยู่ในระดับ TRL 6 สถานะโครงการกำลังดำเนินการ



14. รถมอเตอรไซคไฟฟา

หมายเหต:ุ ไดร้บังบประมาณจาก กฟภ.

NAC2016 [MTEC]

Presenter
Presentation Notes
ศอ. โดย AAERU ได้รับงบประมาณจาก กองทุนวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 14.56 ล้านบาท เพื่อพัฒนา Switched reluctance motor and drive system และ motor drive และมีการเลือกแบตเตอรี่และเกียร์ CVT ที่มีความเหมาะสม สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า (SRM-EV) เป็นโครงการ 2 ปี สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2557 โดยจะต้องนำต้นแบบไปติดตั้งในรถมอเตอร์ไซด์ทั้งหมด 60 คัน  ปัจจุปันอยู่ในช่วงให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณารถต้นแบบ 2 คัน ก่อนที่จะนำไปสร้าง ต้นแบบเพิ่มให้ครบ 60 ชุดภายหลัง มี TRL อยู่ในระดับ 4 และ ได้มีการนำองค์ความรู้ทางด้าน BMS มาต่อยอดมาพัฒนาระบบ Quick charger สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าในโครงการ SRM-EV โดยเป็นโครงการย่อยมีมูลค่า  0.8 ล้านบาท  มี TRL อยู่ในระดับ 7 สถานะโครงการกำลังดำเนินการ
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งานวิจัยดานพลังงานของ สวทช.

ประสิทธิภาพพลังงาน พลังงานหมุนเวียน

แผนแมบทการวิจัยดานการ

อนุรักษพลังงานของประเทศ

ไทย

AEDP (พ.ศ. 2558-2579)

เปาหมาย : การใชพลังงานทดแทน 30% ของการใช

พลังงานท้ังหมด ภายในป 2579

กรอบงานวจัิย
1. เพิม่ ปสภ. การใชพ้ลังงานและทรัพยากร

อตุสาหกรรม (รวมทัง้ดา้นเกษตร-อาหาร)
2. จัดการของเสยีอตุสาหกรรมเพือ่ผลติพลังงาน
3. เพิม่ ปสภ. อปุกรณ์ และจัดการพลังงาน ภาค

การขนสง่ อาคารพาณชิย ์และทีพั่กอาศัย
4. วจัิยเชงินโยบาย

กรอบงานวจัิย
1. Bio-Energy (ชวีมวล /Biogas)
2. Bio-Fuel (ไบโอดเีซล/เอทานอล/bio-refinery/ 

CBG)
3. พลังงานใหมอ่ืน่ๆ (รวมทัง้การกกัเก็บพลังงาน)
4. วจัิยเชงินโยบาย

Bio-economy

NAC2016 [MTEC]



ทศิทางงานวจิยั ดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม ของ สวทช.

จะชว่ยสนับสนุน
- ยทุธศาสตรข์องประเทศ
- เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

ยทุธศาสตรป์ระเทศ
ของ ประเทศไทย

“decoupling”

17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์
(193 ประเทศรบัรองเมือ่ 25 ก.ย.2015)

2030
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