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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                           แบบ ว-1ด 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

------------------------------------ 

ชื่อโครงการวจัิย (ภาษาไทย) การใชคาวิเทชั่นกระตุนปฏกิิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะหไบโอดีเซล
แบบตอเนื่อง 

              (ภาษาอังกฤษ) Cavitation as Reaction Intensifier to Develop Continuous   
    Biodiesel Synthesis  
 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) ................................................ 
              (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 

สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจยัใหม         

         โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา 2 ป ปนี้เปนปที่ 1 รหัสโครงการวิจัย..…….....…..… 

  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน 
    พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ผนวก 2) ซ่ึง 
    ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ที่มี 
    ความสอดคลองมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง          และระบุความสําคัญ 
    กับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ) 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
  การเรียนรู ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 

  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกดิภูมิคุมกัน 
 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี

 ความสัมพันธทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 
 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
 ม่ันคงของประเทศ ใหความสําคัญกับ (ทาํเครื่องหมาย    ในชอง   ) 

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2550) 
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         การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
  การเสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการอยูรวมกนักับทรพัยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 

 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื ใหความสําคัญ
 กับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณคาของสินคาและ
   บริการบนฐานความรูและความเปนไทย 
  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชน
  จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง
 ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 
 (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน 
  การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคณุภาพชวีิต และการพัฒนาที่
  ยั่งยืน 
  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ให
 ความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
  ใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชวีิตในสังคมไทย 

 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวมในการ
 บริหารจัดการประเทศ 
 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมธีรรมาภิบาล เนนการบริการ

 แทนการกํากับควบคุม และทาํงานรวมกับหุนสวนการพฒันา 
 การกระจายอาํนาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และ

 ชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภบิาล 
 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรร
ประโยชนจากการพัฒนา 
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 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 

  
 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
 (พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุ
 ความสอดคลองเพยีง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย 
  ในชอง        และระบุกลยุทธการวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ 
 พรอมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการวิจยันัน้ ๆ) 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางเศรษฐกิจ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและประมง
    และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการพึ่งพาตนเองของสนิคา 
    เกษตรและประมง (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
    เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนาํไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง 
    เชน ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม 
    ไมดอกไมประดับ เปนตน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตวเพื่อสราง
    มูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการพึ่งพาตนเอง เชน สุกร 
    โคเนื้อ โคนม สัตวปก แพะ เปนตน  
    แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการ 
    เพาะเลี้ยงชายฝงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและ
    การพึ่งพาตนเอง 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
    จัดการเก็บเกีย่วผลผลิตทางการเกษตรและประมง 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินคา 
    เกษตรและประมง 
    แผนงานวิจัยที ่6 การวิจยัเกีย่วกบัการผลิตอาหารปลอดภัย 
    แผนงานวิจัยที ่7 การวิจยัเกีย่วกบัเกษตรอินทรีย 
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    แผนงานวิจัยที่ 8 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ 
    ชลประทานที่เหมาะสมในพืน้ที่และการใชน้ําชลประทานอยางม ี
    ประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การพัฒนาองคกรความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
    เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน (ทําเครื่องหมาย  
      ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบักระบวนการสรางองคความรู 
    และตอยอดภมูิปญญาทองถ่ิน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของ
    ทองถ่ิน 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการจัดการผลิตและการตลาด 
    สินคาในระดบัชมุชนทีเ่หมาะสม โดยใชองคความรูและภูมปิญญา 
    ทองถ่ิน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพฒันาประสิทธิภาพการผลติทางอตุสาหกรรม
    ใหเอ้ือตอการดาํเนนิธุรกิจอยางยัง่ยืน (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    ทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปน
    ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาวตัถุดิบในประเทศ 
    และการเพิ่มมลูคาสินคาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว 
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1  การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
    จัดการดานการทองเที่ยว 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา
    การทองเที่ยว 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลง 
    ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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    กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและ
    พลังงานทางเลือกอ่ืน (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต 
    พลังงานชีวภาพ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต 
    พลังงานทางเลือกอื่น 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใชพลังงาน 
    ประเภทตาง ๆ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให 
    บริการดานโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยก 
    ระดับประสิทธิภาพการใหบริการดานโลจสิติกส 
    แผนงานวจิัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    ดานโลจิสติกส 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาโครงขายคมนาคม 
    และระบบการจัดสงและกระจายสินคาที่มีมาตรฐาน และการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ 
    แขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทํา 
    เครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา 
    ศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัและพฒันาเกีย่วกับระบบฐานขอมูลและ
    การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครฐั เอกชนและผูใชบริการ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การพฒันาเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ทาํเครื่องหมาย
        ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
    แนวทางการแกไขปญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
    ทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางสัมพันธภาพและการ
    พัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยนืรวมกับประเทศเพื่อนบาน 
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    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบักลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา
    เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางสังคม (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน
    ท้ังในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู
    ตลอดชีวิต ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น (ทําเครื่องหมาย    
    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการปฏิรูปการศึกษา 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
    เหมาะสมกับทองถ่ิน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสงเสริม อนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา 
    ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณท่ีหลากหลาย (ทําเครื่องหมาย   ใน
    ชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริม อนุรักษ และพฒันา
    คุณคาทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติ บนฐาน
    ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกบัองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 
    ประเพณี คานิยม และสรางสรรคงานศิลป ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ  
    และระดับนานาชาติ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบตัิใหม การ
    รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการ
    คุมครองผูบริโภค (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและเพิ่ม
    ประสิทธิภาพการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัสุขภาพของประชาชนในภาค 
    การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอ
    การติดเชื้อเอดส 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการปองกันโรคอุบัติใหม 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
    และจิตใจ  
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    แผนงานวิจัยที ่6 การวิจยัเกีย่วกบัการคุมครองผูบริโภค 
   กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาและการคุมครองภูมิปญญาการแพทย 
   แผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร  (ทํา 
   เครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการแพทยแผนไทย การแพทย
    พื้นบาน และการแพทยทางเลอืก เพื่อสรางองคความรูจากภมูิปญญา
    ทองถ่ินและการคุมครองภูมิปญญา 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชนทาง
    การแพทยและสาธารณสุข 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา (ทําเครื่องหมาย  
      ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรการกีฬา 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหนวยงาน
    ภาครัฐและภาคเอกชน (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนากฎหมายและระบบ 
    งานยุติธรรม 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
    และการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคม 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนารปูแบบการบรหิาร 
    จัดการเพื่อการตอตานและปองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
    ของภาคราชการและภาคเอกชน 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการ 
    บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การจัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสิน และปญหาผูมีอิทธิพล  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหาร 
    จัดการปญหายาเสพติด 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัย
    ในชีวิตและทรัพยสิน 
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    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
    ผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมสีวนรวม
    ของชุมชน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การสงเสริมความเขมแข็งและการเสริมสราง 
    ภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคม (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็ง
    ของทองถ่ิน กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของ
    ประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริมกระบวนการออม 
    และการสรางหลักประกนัรายได ตลอดจนความมั่นคงในครัวเรือน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
    ผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูดาน 
    ประชาสังคม และการจัดการความรูเพื่อขจัดความยากจนและ 
    เสริมสรางภูมิคุมกันของทองถ่ินและสังคม 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 9 การเสรมิสรางความมัน่คงและบูรณาการการแกไข 
    ปญหาสถานการณความไมสงบในประเทศ (ทําเครื่องหมาย    ใน 
    ชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัความมั่นคงในประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัหลักการ “เขาใจ เขาถึง พฒันา” 
    คุณภาพชีวติและสังคม และการสรางความสมานฉนัทที่สอดคลอง 
    กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนและ
    ในประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารจัดการและผลกระทบ
    อันเนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง แรงงานตางดาวและแรงงาน
    ตางถิ่น 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกบัศักยภาพและประสิทธิภาพงาน
    การขาวและการประชาสัมพันธภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง   ) 
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    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
    วิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และการพัฒนาองคความรูใหมใน 
    วิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู
    ใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน เทคโนโลยีชีวภาพ 
    วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 
    วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  เทคโนโลยีดานอาวุธ
    ยุทโธปกรณ เปนตน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
    ใหมทางสังคมศาสตร 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
    ใหมทางวิทยาการอื่น ๆ 
     
    แผนงานวิจยัที ่4 การวิจยัเพื่อตอยอดภูมิปญญาของประเทศเพื่อ
    การใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร
    บุคคลในวิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความ
    สามารถของนักวิจัยรุนใหม นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย ใน
    วิทยาการตาง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผูชวยนักวิจัยใน 
    ภาครัฐและภาคเอกชน 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 4 การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดลอม (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยนื (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาองคความรูดานความ
    หลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนความหลากหลาย
    ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
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    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ 
    เสริมสรางคุณคา (Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากร 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจยัเกีย่วกบัการใชมาตรการทางสิ่งแวดลอม
    เพื่อแกปญหาการกีดกนัทางการคา 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
    กับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และ
    ชายฝง 
    แผนงานวิจัยที ่6 การวิจัยเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกในการ 
    อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    แผนงานวิจัยที ่7 การวิจยัเกีย่วกบัการอนุรักษพื้นที่ที่สําคัญและ 
    มีความเปราะบางเชิงนิเวศ 
    แผนงานวิจัยที ่8 การวิจัยเพื่อฟนฟูและเพิ่มความสมบูรณของ 
    พื้นที่ปาอนุรักษ  ปาสงวนแหงชาติ  ปาชายเลน  และทรัพยากร 
    ชายฝง และการจัดการไฟปา 
    แผนงานวิจัยที ่9 การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และ
    ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การสรางองคความรูเก่ียวกับการฟนฟูบํารุงดิน 
    รวมท้ังการใชประโยชนท่ีดนิ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตรทางดิน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการ
    ฟนฟูบํารุงดิน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใชประโยชน
    ทรัพยากรที่ดนิอยางมีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 
    แบบบูรณาการและสรางความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ํา 
    ของประเทศ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไก 
    การบริหารจัดการน้าํของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกี่ยวกบัผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
    สรางเขื่อนและฝาย 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การสรางองคความรูเก่ียวกับภัยพบิัติจากธรรมชาติ
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
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    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ 
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
    ระบบการพยากรณเตือนภัยและระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับ 
    อุบัติภัยทางธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 5 การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร
  และภูมิปญญาของประเทศ  สูการใชประโยชนดวยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม 
  (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ
    ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวจัิย ทรัพยากร และภูมิปญญา
    ของประเทศ และจากตางประเทศสูการใชประโยชน (ทําเครื่องหมาย  
      ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
    ของประเทศ  ตลอดจนการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย  
    ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใชประโยชน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัระบบการคุมครองสิทธิประโยชน
    และทรัพยสินทางปญญา และแนวทางการผลักดันสูการนําทรัพยสิน
    ทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณชิย 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาฐานขอมูลและดัชนี
    ดานการวิจัยทีเ่หมาะสมแกการพัฒนาประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรทาง
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาตาง ๆ ตลอดจน
    องคความรูในประเทศและจากตางประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรวิจัยระดับ
    ชุมชน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 2 การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
    ศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ   
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจยัเกีย่วกบัระบบการวิเคราะหและประเมิน
    ผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานการวิจัยของ
    ประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัย
    ของประเทศ  
   
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเร่ืองท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบาย 
  และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซ่ึงประกอบดวย 10 กลุมเร่ือง 
  (หากสอดคลองกับกลุมเรื่องใดมากที่สุดใหทําเครื่องหมาย  ในชอง         ) 
  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  การปฏิรูปการศึกษา 
  การจัดการน้ํา 

         การพัฒนาพลังงานทดแทน 
  การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
  การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ 
  เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 

 
สวน  ข   : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
1. ผูรับผดิชอบ  

หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง สัดสวนที่ทํางานวิจยั 40 % 
   (Asst.Prof.Dr. Kulachate  PIANTHONG) 
ผูวิจัยหลัก  ผศ. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ สัดสวนที่ทํางานวิจยั 35 % 
   (Asst.Prof. Prachasanti THAIYASUIT)  

      ผูรวมวิจยั  ผศ.ดร.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ สัดสวนที่ทํางานวิจยั 25 % 
    (Asst.Prof.Dr. Chawalit THINVONGPITUK) 
     ผูชวยนกัวจิัย  นายอิทธิพล วรพันธ 
    (Mr. Ittipon WORAPUN) 
 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย  

อุบลราชธานี ถนนวาริน-เดชอุดม ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
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3. ประเภทของการวิจัย: การวิจัยประยุกต 
 
4. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดานการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน) 
 
5. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย  

• Biodiesel 

• Ultrasonic Cavitation 

• Hydrodynamics Cavitation 

• Renewable Energy 
 
6. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

ในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนที่กลาวถึงมากที่สุดในประเทศไทย 
วัตถุดิบที่นํามาผลิตไบโอดีเซลสวนใหญไดแก น้ํามันพืช ไขมันสัตว รวมทั้งน้ํามันพืชใชแลว ซ่ึงไบโอ
ดีเซลที่ผลิตได ไดรับการทดสอบและพบวาสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลเพื่อ
ทดแทนการใชน้ํามันดีเซลที่อัตราสวนผสมตางๆ หรือ แมแตใชไบโอดีเซล 100% ไดเปนอยางดี ไมวา
จะเปนการนํามาใชกับเครื่องยนตขนาด 1 สูบหรือ 4 สูบ แตสมรรถนะของเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซล
เปนเชื้อเพลิงจะมีคาต่ํากวาเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงเล็กนอยประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต 
โดยมีขอดี คือมลพิษจากไอเสียของเครื่องยนตมีคาลดลง เชน ปริมาณควันดํา, CO, CO2, NOx [1-5] . 

ในปจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตไบโอดีเซลของประเทศไทยสวนมากยังเปนเทคโนโลยีการ
ผลิตแบบกะ (Batch) โดยการนําเอาน้ํามันพืชมาทําปฏิกิริยากับเมทิลแอลกอฮอล โดยมีเบสหรือกรดเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา และทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส เวลาที่ใชในการทําปฏิกิริยาอยู
ในชวงระหวาง 4-12 ช่ัวโมง จะไดผลิตภัณฑไบโอดีเซลและกลีเซอรีนซึ่งแยกชั้นกันอยู ปริมาณไบโอ
ดีเซลที่ได (Yield) ประมาณ 90-95 % ขอดอยของการผลิตไบโอดีเซลแบบกะ คือ ใชเวลานาน ใช
พลังงานและสารเคมีและ เมทิลอแลกอฮอล มากกวาการผลิตแบบตอเนื่อง และ คุณภาพในแตละกะ 
อาจจะไมเหมือนกัน  

ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเซลกันมากพอสมควร แตนักวิจัย หรือ ผูสนใจ 
สวนมากจะมุงเนนการผลิตไบโอดีเซลใหเปน ไดคุณภาพดีในระดับหนึ่งก็พอแลว และ สนใจการใชงาน
กับเครื่องยนต ดานสมรรถนะและมลพิษ และพบวาปญหาสําคัญของไบโอดีเซล อยางหนึ่งคือ ตนทุน
การผลิตที่คอนขางสูง (เนื่องจากเทคนิคการผลิตที่ยังไมดีนัก) และราคาวัตถุดิบที่ไมมีการควบคุม 
ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาไบโอดีเซลในประเทศไทยขณะนี้ก็คือ การพยายามหาเทคโนโลยี
หรือ พัฒนาเทคนิคใหมๆ ในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซลใหเหลือนอยท่ีสุด
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เทาที่จะทําไดทั้งนี้ เพราะถาลดตนทุนในสวนนี้ลงไดก็จะทําใหไบโอดีเซลมีราคาถูกและจะมีการใชอยาง
แพรหลายตอไป ซ่ึงก็ไดมีนักวิจัยไดพยายามศึกษาเทคนิควิธีการผลิตแบบใหมอยูเหมือนกันเพื่อพยายาม
ลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซลใหต่ําลง เชน การนําเอา Enzyme มาเปนตัวเรงปฏิกิริยาหรือเทคนิคการ
ผลิตไบโอดีเซลแบบ Supercritical เปนตน ซ่ึงวิธีการดังกลาวมานั้นก็มีทั้งขอดีและขอเสียในกรณีของ
การนําเอา Enzyme มาเปนตัวเรงปฏิกิริยาพบวา สวนมากจะใช Lipase มาเปนตัวเรงปฏิกิริยา ซ่ึงเวลาที่
ใชในการทําปฏิกิริยาใชเวลานาน ประมาณ 48-96 ช่ัวโมง จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในระดับ
อุตสาหกรรม [6] สวนวิธีการผลิตแบบ Supercritical นั้นมีขอดีคือชวยลดระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาให
ส้ันลง ไบโอดีเซลที่ไดมีความบริสุทธิ์ไดคุณภาพ รวมทั้งไมตองใชตัวเรงปฏิกิริยาดวย แตวิธีการดังกลาว
ก็มีขอจํากัดในเรื่องตองใชความดันและอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาสูงมากๆ และยังใชพลังงานสูงดวย 
ซ่ึงทําใหยากตอการควบคุมและการนําไปใชงานจริง [7] 

ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จะนําเทคนิคคาวิเตชั่นในของเหลวทั้งแบบ Hydrodynamic Cavitation 
และ Ultrasonic Cavitation มาประยุกตใชกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนทางเลือกใหมในการ
ผลิตไบโอดีเซล Cavitation สามารถสรางขึ้นมาและชวยกระตุนการทําปฏิกิริยา (เปน mechanical 
catalyst) ในการผลิตไบโอดีเซลใหเร็วขึ้นมาก ซ่ึงโครงการวิจัยนี้ จะศึกษาสภาวะตางๆ ที่เหมาะสมที่สุด
ในการผลิตไบโอดีเซลดวยการใชเทคนิคคาวิเตชั่น เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบและสรางเทคโนโลยี
การผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง งานวิจัยนี้จึงนับเปนงานวิจัยแรกๆ ในประเทศไทย (เทาที่ทราบยังไมมี
การเปดเผยวามีกลุมวิจัยใดทําการศึกษาลักษณะนี้) ที่พยายามนําเอาการเกิดคาวิเตชั่นในของเหลว มา
ประยุกตใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล องคความรูที่คาดวาจะไดรับนี้จะเปนประโยชนอยางมากใน
การนําไปสูการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบใหม รวมทั้งการออกแบบเครื่องผลิตไบโอดีเซล
แบบตอเนื่องดวย (ตนแบบ) ซ่ึงจะทําใหลดระยะเวลาในการผลิตและไดปริมาณไบโอดีเซลในการผลิตที่
สูงขึ้น และมีตนทุนต่ําลงดวย ซ่ึงในสวนของเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องดวย (ตนแบบ) นั้น
สามารถนําไปจดอนุสิทธิบัตรได ถาหากระบบการทํางานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7. วัตถุประสงคของโครงการวจัิย 

1. ศึกษาวิธีการและออกแบบอุปกรณในการ generate cavitation โดยเนนการใชงานกับ
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

2. สรางชุดทดลองระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) สําหรับศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซล 
โดยเทคนิคคาวิเตชั่น เปนตัวกระตุน 

3. วิเคราะหและเปรียบเทียบผลดีของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวยเทคนิคคาวิเตชั่นกับเทคนิค
ที่ใชอยูในปจจุบัน 

4. ศึกษาและหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลดวยเทคนิคคาวิเตชั่นโดยปรับเปลี่ยนตัว
แปรตางๆ จนไดสภาวะที่ดีที่สุด (optimization) 
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5. ศึกษาวิเคราะหและประเมินเทคนิคคาวิเตชั่นที่เหมาะสมสําหรับนําไปสูการออกแบบและสราง
เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง (ตนแบบ) ตอไป 

 
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
      ขอบเขตของโครงการวิจยันี้ประกอบดวย  

1. เทคนิคคาวิเตชั่นที่จะนํามาประยุกตใชสําหรับการศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซล มี  2 แบบ
คือ Hydrodynamic Cavitation และ Ultrasonic Cavitation 

2. การทดลองสําหรับการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชในการทดลอง 3 แบบไดแก ชุดทดลองผลิตไบโอ
ดีเซลดวยเทคนิค Hydrodynamic Cavitation ชุดทดลองผลิตไบโอดีเซลดวยเทคนิค Ultrasonic 
Cavitation และชุดทดลองผลิตไบโอดีเซลดวยเทคนิค Mechanical Stirring 

3. วัตถุดิบที่นํามาผลิตไบโอดีเซลในงานวิจัยนี้จะใชน้ํามันพืชใชแลว เปนวัตถุดิบหลัก 
4. ตัวแปรที่จะทําการศึกษาเพื่อใหไดสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตไบโอดีเซลคือ เวลาในการทํา

ปฏิกิริยา ปริมาณไบโอดีเซลที่ได ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา และปริมาณของเมทานอล รวมทั้ง
อัตราการใชพลังงาน 

5. ทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลที่ผลิตได ควรเปนไปตามมาตรฐานไบโอดีเซล ของประเทศไทย 
กําหนดโดยกระทรวงพลังงาน  

 

 
รูปที่ 1 การแตกตัวของฟองอากาศในของเหลว 

 
9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

การเกิดฟองอากาศในของเหลวและ Implosion ซึ่งในตัวกลางที่เปนแบบ non-elastic เชน น้ํา 
หรือ ของเหลวสวนใหญ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตราบเทาที่ความเขมเสียงอยูใน
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เกณฑต่ํา เมื่อความเขมเสียงเพิ่มขึ้น ขนาดของความดันแบบ Negative ในบริเวณที่เกิด Rarefaction 
จะมากพอที่จะทําใหของเหลวเกิดการแตกตัวและเกิดฟองอากาศขึ้น ซึ่งปรากฏการณนี้เราจะเรียกวา 
Cavitation  ขณะที่คล่ืนเสียงเดินทางผานของเหลว ฟองอากาศที่เกิดขึ้นจะเกิดการหดตัว และขยายตัว
กลับไปกลับมา เนื่องจากอิทธิพลของความดันเกิน (Positive pressure) และเมื่อขยายตัวจนมีขนาดที่
ไมเสถียรภาพ มันจะเกิดการระเบิด ซึ่งจะเรียกการระเบิดนี้วา Implosion และการระเบิดนี้ก็จะทําให
เกิด Shock wave หรือ คลื่นกระแทก ขึ้น ถาฟองอากาศในของเหลวเกิดการกระตุนใหระเบิดพรอม
กันจะทําใหเกิดความดันที่สูงกวา 750 bar และอุณหภูมิที่สูงกวา 5,000 ºC (ในระยะเวลาที่สั้นมาก) ณ 
จุดที่เกิดการระเบิด การเกิดปรากฏการณแบบนี้ หากนํามาใชกับการผสมคลุกเคลา หรือ การเรงการ
ทําปฏิกิริยาเคมี จะชวยใหเกิดปฏิกิริยาไดรวดเร็วขึ้นมาก หลายเทาตัว ซึ่งในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลที่เรียกวา ปฏิกิริยาแบบ “ทรานสเอสเทอริฟเคชั่น” นั้น ก็ตองการปรากฏการณ แบบนี้เชนกัน 
ตัวแปรที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาอีกอยางก็คือ การผสมกันของน้ํามันพืชกับแอลกอฮอล ดังนั้นการ
ผสมกันอยางดีและรวดเร็วจะชวยลดเวลาในการทําปฏิกิริยาและชวยทําใหเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น 

 

    
รูปที่ 2 การเกิดคาวิเตชั่นในน้ํามันพืชใชแลวโดยใชคล่ืน Ultrasonic เปนตัวกระตุน 

 

    
 รูปที่ 3 การเกิดซูเปอรคาวิเตชั่นในของเหลวเมื่อวัตถุ (กระสุนปน) เคลื่อนที่ในของเหลวที่

ความเร็วสูงมากๆ (กรณีนี้ วัตถุ ความเร็ว ประมาณ 6 km/s เคลื่อนที่ในน้ํา) 
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จากหลักการการเกิดคาวิเตชั่นในของเหลวดังแสดงในรูปที่ 1 นั้นพบวาการแตกตัวของ
ฟองอากาศในของเหลวนั้นทําใหของเหลว 2 ชนิดเกิดการผสมกันเปนเนื้อเดียวกันไดเปนอยางดีดัง
แสดงในรูปที่ 2 ดังนั้นการนําเอาเทคนิคคาวิเตชั่นมาประยุกตใชกับการทําปฏิกิริยาในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยลดระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาของกระบวนการทรานสเอ
สเทอริฟเคชั่นลงได 
 Hydrodynamic Cavitation คือ การเกิด cavitation จากการเคลื่อนที่ หรือ การเรงของของไหล 
ดวยความเรว็สูงมาก (เชน มากกวา 100 m/s) โดย เครื่องจักกลของไหล เชน เครื่องสูบ หรือ หัวฉีด ทํา
ใหเกิดโพลงอากาศ หรือ เกิดภาวะสูญญากาศ ในของไหล จากนนั้เกิดการระเหย เปนฟองอากาศ 
และ เกิดการยุบตัว ของของไหลนั้นอยางรวดเร็ว จากสภาวะ ทําใหเกิด การเพิ่มและลดความดันใน
ของไหล อยางตอเนื่อง หาก ของไหล หรือ วัตถุในของไหลเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงมากๆ (เร็วกวา
ความเร็วเสียง ในของไหลนั้น) cavitation ที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมาก บางครั้ง เรียกวา Super 
cavitation ดังแสดงในรูปที่ 3 
 สวน Ultrasonic cavatition คือ การเกิด cavitation โดย การสงคลื่น ultrasonic ที่ความถี่สูง
มาก (เกิน 20 kHz) ไปในของไหล ทําใหของไหลเกิดฟอง เล็กๆ ละเอียด เปนจํานวนมาก 
 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวของ  
 Cavitation หากเกิดใน เครื่องจักกลของไหล มักเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค เพราะจะใหเกิดการ
กัดกรอนใบจักร หรือ สรางความเสียหายใหชิ้นสวนตางๆ แตก็มีการนําเอาเทคนิคคาวิเตชั่นที่เกิดขึ้น
ในของเหลวมาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม บาง เชนการใช caviation ชวยในการเรงเกิดปฏิกิริยา 
ใชในการลางชิ้นสวน วัสดุ โดย cavitation ที่เกิดขึ้นนั้น เรา ตั้งใจสรางขึ้นมาและควบคุมมันได จาก
ขอดี ที่วา cavitation เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ดี จึงมีการทดลองนําใชกับการผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบ
โอดีเซลนั้นโดยสวนมากจะนํามาใชเพื่อใหเกิดการทําปฏิกิริยาที่สมบูรณ ที่รวดเร็วขึ้น การ Generate 
cavitation นั้นจะใช Ultrasonic, Acoustic และ Hydrodynamic ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมใน
การนํามาใชดวย [8-10]  ความถี่ของ Ultrasonic ที่ใช สวนมาก จะใชในชวง 20-30 kHz ดังแสดงใน
รูปที่ 4. 

 
 

รูปที่ 4 ชวงความถี่คล่ืนเสียงที่ใชสราง cavitation 
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 จากการศึกษา ในเบื้องตน พบวา cavitation ชวยลดตนทุนการผลิตไดประมาณ 50-60% ใน
สวนของ สารเคมีและพลังงาน และ ยังสามารถลดเวลาในการผลิตได มากกวา 60% โดยที่ yield จาก
การผลิตสูงขึ้นเล็กนอย โดยรูปแบบของการนําเทคนิคคาวิเตชั่นมาใชกับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
จะทําการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาเทียบกับวิธีการปนผสม (Stirring) แบบดั้งเดิม 
พบวาเทคนิค Ultrasonic Cavitation และ Hydrodynamic Cavitation นั้นทําใหมวลของน้ํามันกับเมทา
นอลผสมเปนเนื้อเดียวกันไดเร็วขึ้น ที่สภาวะอุณหภูมิบรรยากาศ มีผลใหชวยประหยัดเวลาและไดไบ
โอดีเซลที่มีคุณภาพและไดปริมาณที่สูง  และชวยลดมลพิษสูสิ่งแวดลอมดวย รวมทั้งพลังงานที่ใชใน
การผลิตยังต่ํากวาวิธีการปนผสม (Stirring) แบบดั้งเดิม การใช เทคนิค Cavitation จึงมีความเปนไป
ไดในการนําไปใชในระดับอุตสาหกรรม  
 Kelkar et al. [9] ศึกษาการเรงปฏิกิริยาในการสังเคราะหไบโอดีเซลโดยใชกรดรวมกับการ
ใชคาวิเทชั่น จาก คล่ืนเสียง (acoustic) และจากพลศาสตรของไหล (Hydrodynamic) ที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศ พบวา สามารถลดปริมาณสารเคมี และ เวลาในการทําปฏิกิริยาลงได (เหลือต่ํา
กวา 3 ชม.) โดยที่ ผลลัพธ ของไบโอดีเซลที่ได ยังสูง กวา 90% และแสดงความเห็นวา คาวิเทชั่น 
เปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ดี นาจะชวยใหวิธีการผลิตไบโอดีเซลมี ประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกในอนาคต 
 Ji et al. [10] ผลิตไบโอดีเซลโดยใช Ultrasonic ที่ 19.7 kHz พบวา สามารถลดเวลาการทํา
ปฏิกิริยาลงได เนื่องจากผลของการ emulsification และการเกิด คาวิเทชั่น และ yield ของไบโอดีเซล
ก็เพิ่มขึ้นอีกดวย นอกจากนั้น ไดทดลองใช hydrodynamic cavitation ในการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ํามันถ่ัวเหลือ พบวา ใชพลังงานในการผลิตต่ําลง เชนเดียวกับวิธี ultrasonic. Colucci et al. [11] 
ความถี่ 20 kHz ศึกษาความเปนไปไดในการใช ultrasonic mixing ในการผลิตไบโอดีเซล จาก น้ํามัน

ถ่ัวเหลือง ที่ molar ratio of methanol/oil 6:1 และ อุณหภูมิ ระหวาง 25-60 °C ไดไบโอดีเซล หรือ 
FAME (fatty acid methyl ester) มากกวา 99.4% ซ่ึงถือวา สูงมากๆ 

 หากเปรียบเทยีบการผลิตไบโอดีเซลดวย Cavitation Technique และ Batch Technology 
จะพบวา การนําเอา Cavitation Technique มาประยุกตใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลทําใหมีขอดี
ตางๆดังนี้เมื่อเทียบกับการผลิตไบโอดีเซลแบบ Batch Technology 

• ชวยลดเวลาในการทําปฏิกิริยาไดมากถึง 97.5% [1] 

• ชวยลดเวลาในการแยกชั้นกันระหวางไบโอดีเซลกับกลีเซอรีนไดมากถึง  98% [1] 

• ทําใหปริมาณไบโอดีเซลที่ไดเพิ่มขึ้นถึง 99% [2] 

• ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาและแอลกอฮอลใชลดลง [2] 
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ลําดับ รายละเอียด Process 

Cavitation Batch 
1 เวลาในการทําปฏิกิริยา [12] 10-30 นาที  5-10 ช่ัวโมง  
2 เวลาในการแยกชั้นกันระหวางไบโอดีเซล

และกลีเซอรีน  
60 นาที [12] 1-4 ช่ัวโมง[15] 

3 ปริมาณไบโอดีเซลที่ได (Yield) 99% [12] 90-95% [14] 
4 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ใช ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาลดลง 50-66% เมื่อใช 

Cavitation Technique  [12,15] 
5 ปริมาณแอลกอฮอลที่ใช ปริมาณแอลกอฮอลลดลง 10-15% เมื่อใช Cavitation 

Technique [15] 
6 อุณหภูมิที่ใชในการทําปฏิกิริยา[14] 25-30 องศาเซลเซียส  45-80 องศาเซลเซียส  
7 พลังงานที่ใช [10] ตํ่า 183-250 wh/kg  สูง 500 wh/kg 
8 คาใชจายในการผลิต [10] ตํ่า สูง 
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12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เขาใจ cavitation และการประยุกตใชงาน มากขึ้น 
2. ไดขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวย

เทคนิคคาวิเตชั่น 
3. การศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการออกแบบและสรางเครื่องผลิตไบโอดีเซล

แบบตอเนื่องได โดยใชพลังงานและตนทุนต่ํา รวมทั้งอาจจดอนุสิทธิบัตรได 
หนวยงานที่นาํผลการวิจัยไปใชประโยชน: หนวยงานของราชการหรือเอกชนที่เกีย่วของกับการพัฒนา
พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) กลุมประชาชนทั่วไปและอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล 
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13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไบโอดีเซล
การเผยแพรจะมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีไปสูกลุมผูผลิตไบโอดีเซล และประชาชนทั่วไป เชน
เผยแพรในงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือตามงานนิทรรศการตางๆ นอกจากนี้ก็จะ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการตางๆเชน การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย 
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยเปนตน รวมทั้งตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ ผลการศึกษา อาจประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม
ตอไปไดดวย ในการสรางเครื่องตนแบบ หรือ เปนเชิงธุรกิจ ตอไป 
 
14. วิธีการดําเนินการวิจัยและสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
 โครงการวิจัยนี้เปนโครงการที่เนนการทําการทดลองเก็บขอมูลเพื่อหา Condition ตางๆที่ดีที่สุด
ในการสังเคราะหไบโอดีเซลโดยเนนที่การออกแบบและสรางชุดทดลองในการสังเคราะหไบโอดีเซล
โดยใชเทคนิคการกระตุนปฏิกิริยาแบบตางๆ 3 ชุดทดลองจากนั้นก็จะเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได
จากชุดทดลองทั้ง 3 ชุด แลวเลือกเทคนิคที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากการเปรียบเทียบตาม Parameter 
ตางๆ ไปเปนวิธีในการออกแบบและสรางชุดผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องตอไป โดยมีรายละเอียด
วิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
14.1)  ทบทวนวรรณกรรม และศึกษารวบรวมขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของจากวารสารทางวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศอยางละเอียด (Literature Review) โดยสืบคนจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ จาก
หองสมุด  อินเตอรเน็ตและสารสนเทศอื่นๆ เปนตน 
14.2) ศึกษาเทคนิค ขั้นตอน และวิธีการ  Generate Cavitation สําหรับใชในการกระตุนปฏิกิริยาใน
การสังเคราะหไบโอดีเซลทั้ง 2 แบบคือแบบ Hydrodynamic Cavitation และแบบ Ultrasonic Cavitation 
อยางละเอียดทั้งนี้จะไดนําไปใชในการออกแบบและสรางชุดทดลองตอไป 
14.3) ออกแบบสรางชุดทดลองเพื่อใชในการสังเคราะหไบโอดีเซล 3 แบบไดแก ชุดทดลองผลิตไบ
โอดีเซลดวยเทคนิค Hydrodynamic Cavitation  ชุดทดลองผลิตไบโอดีเซลดวยเทคนิค Ultrasonic 
Cavitation และชุดทดลองผลิตไบโอดีเซลดวยเทคนิค Mechanical Stirring (เปนเทคนิคที่ประเทศไทยใช
กันในปจจุบัน) สําหรับใชเปรียบเทียบกันโดยขนาดของถังทําปฏิกิริยา (Reactor) จะมีขนาดความจุ
เทากันคือ 10 ลิตร/batch 
14.4) ทดสอบชุดทดลองและกําหนด Parameter ในการทดสอบชุดทดลองสังเคราะหไบโอดีเซลดวย
เทคนิคตางๆ เพื่อใหไดสภาวะที่ดีที่สุด ดังนี้ 

- เทคนิค Hydrodynamic Cavitation เลือก Parameter ที่จะใชในการทดสอบ ไดแก ความดัน
, อัตราการไหลและ Diameter พรอมทั้งจํานวนรูของ Orifice late เปนตน 
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-  เทคนิค Ultrasonic Cavitation เลือก Parameter ที่จะใชในการทดสอบ ไดแก ชวงความถี่
ของคลื่น, กําลังไฟฟา และ Diameter ของ Horn เปนตน 
- คาที่ไดจากการทดสอบ Parameter ตางๆในสวนของเทคนิค Cavitation จะถูกนํามา
คํานวณหาคา Energy Efficiency และคา Cavitation Yield เพื่อเลือกรูปแบบของ Parameter 
และอุปกรณที่เหมาะสมกับเทคนิคนั้นๆตอไป 
- ในสวนของเทคนิค Mechanical Stirring พบวาความเร็วรอบในการกวนมีผลตอการ
เกิดปฏิกิริยา ดังนั้นจะคํานวณหาความเร็วรอบในการกวนใหเหมาะสมกับวัตถุดิบจากกราฟ
และสมการ ดังตอไปนี้ 

 

 
 

14.5 ) ปรับปรุงและแกไขชุดทดลองจนพรอมที่จะใชในการทดลองสังเคราะหไบโอดีเซล 
14.6 ) กําหนด Parameter ที่จะศึกษาในการสังเคราะหไบโอดีเซล โดย Parameter ที่จะศึกษามาจากการ 

Literature review 
- Parameter ที่จะศึกษาในการสังเคราะหไบโอดีเซล ไดแก ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา, 
ปริมาณสัดสวนของแอลกอฮอลตอน้ํามันพืช, ตัวเรงปฏิกิริยา, อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา, 
ปริมาณไบโอดีเซลที่สังเคราะหได (Yield) และ Energy consumption 

14.7)  จัดเตรียมอุปกรณ สารเคมีและเครื่องมือวัดที่จะใชในการทดลอง ไดแก 
- น้ํามันพืช, เมทานอล และโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด 
- บิกเกอร เครื่องมือช่ังตวงสารเคมี 
- มิเตอรวัดไฟ, เทอรโมคัปเปล เปนตน 

14.8)  ทําการทดลองและบันทึกผลการทดลอง 
- ทําการเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการสังเคราะหไบโอดีเซลตาม Parameter ตางๆที่ได
กําหนดไว โดยจะทําการทดลองทั้งสิ้น 5 คร้ังดวยกันแลวนํามาเฉลี่ย ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลที่
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มีความถูกตองและแมนยํามากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยน Parameter ตางๆจนไดสภาวะที่ดี
ที่สุด (Optimization) 

14.9) วิเคราะหและเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับการสังเคราะหไบโอดีเซลซึ่งจะทําไปสูการสรางเครื่อง
สังเคราะหไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง 

14.10) ออกแบบและสรางชุดสังเคราะหไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง 
14.11) ทดลองสังเคราะหไบโอดีเซลจากชุดสังเคราะหไบโอดีเซลแบบตอเนื่องที่สรางขึ้น 

- Parameter ที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมคือ อัตราการไหลของสารเคมีและน้ํามันวัตถุดิบ เวลาใน
การแยกกลีเซอรีน ทําการทดลองจนไดสภาวะที่เหมาะสมที่สุด 

14.12) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลที่สังเคราะหไดจาก ชุดสังเคราะหไบโอ
ดีเซลแบบตอเนื่อง ตามมาตรฐาน ASTM 

- คาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลที่จะทําการทดสอบไดแก คาความหนืด, 
คาดัชนีซีเทน, คาความรอนของเชื้อเพลิง, เปอรเซ็นตเมทิลเอสเทอร, จุดติดไฟ-วาบไฟ, 
ปริมาณน้ํา และคาความเปนกรด เปนตน 
- เปรียบเทียบผลการทดสอบน้ํามันไบโอดีเซลที่สังเคราะหไดกับมาตรฐานไบโอดีเซลของ
ประเทศไทย ที่กําหนดโดยกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดแกมาตรฐานไบโอ
ดีเซลชุมชน และมาตรฐานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย 

14.13)  สรุปผลการวิจัยและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการวิจัย 
- สรุปผลการทดลองที่ได 
- วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองที่ไดซ่ึงอาจจะตองมีการทดลองซ้ํา 
- สรุปปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทั้งเสนอขอแนะนํา 

สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล : ศูนยคนควาวิจัยดีเซลชีวภาพ (ไบโอดีเซล) ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
15.ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เร่ิมตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2553 รวม
ระยะเวลา 2 ป 
แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ 
แผนการดําเนนิงานปที่ 1 

การดําเนินงาน 
พ.ศ 2551/2552 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ทบทวนวรรณกรรม และ
ศึกษารวบรวมขอมูลในการ
ออกแบบชุดทดลอง 
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2.ออกแบบชุดทดลองและ
จัดหาอุปกรณที่จําเปน 

            

3.สรางและประกอบชุด
ทดลอง  

            

4. ทดสอบชุดทดลอง และ
แกไขถาจําเปนจนชุดทดลอง
พรอมที่จะใชในการทดลอง 

            

5. เริ่มทําการทดลอง             
6. ทดสอบสมบัติไบโอดีเซล 
เบื้องตน 

            

 
แผนการดําเนนิงานปที่ 2 

การดําเนินงาน 
พ.ศ 2553 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ทําการทดลองหาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตไบโอ
ดีเซลดวยเทคนิคคาวิเตชั่น
โดยปรับเปลี่ยนตัวแปรตางๆ
จนไดสภาวะที่ดีที่สุด 
(optimization) 

            

2.วิเคราะหผลการทดลองที่
ไดและทําการทดลองซ้ําหาก
ขอมูลที่ไดยังมีความไม
แมนยํา 

            

3. ออกแบบและสรางเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง 
(ตนแบบ) 

            

4.ทดลองผลิตไบโอดีเซลดวย
เครื่องผลิตแบบตอเนื่อง 
(ตนแบบ) 

            

5. ทดสอบสมบัติไบโอดีเซล
ที่ได 

            

6.วิเคราะห สรุป และเขียน
รายงานปดโครงการ 
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16. อุปกรณในการวิจัย 
 15.1อุปกรณทีม่ีอยูแลวในคณะวิศวกรรมศาสตร 
  - อุปกรณเกี่ยวกับการเตรียมสารเคมีตางๆ เชน บิ๊กเกอร หลอดทดลอง เปนตน 
  - เครื่องวัดอณุหภูมแิบบตางๆ 
  - เครื่องผลิตไบโอดีเซล แบบกะ ขนาด 150 L/batch 
 15.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่ม 
  - ชุดทดลองผลิตไบโอดีเซล แบบ cavitation 
  - สารเคมีตางๆ 
  - เครื่องวัดการใชพลังงานไฟฟา 
17.งบประมาณของโครงการวิจัย 
ปท่ี 1 (ปงบประมาณ 2552) 

รายการ จํานวนเงิน 

1. หมวดคาจางชั่วคราว                                                     30,000 

2. หมวดคาตอบแทน                                                           0 

3. หมวดคาใชสอย 174,360 

3.1 คาจางชั่วคราวผูชวยนักวิจัย ป.ตรี (7780 บาท x 12 เดือน) 93,360 
3.2  คายานพาหนะเดินทาง        10,000 
3.3 คาถายเอกสาร 5,000 
3.4 คาที่พัก 6,000 
3.5 คาจางเหมาในการสรางชุดทดลอง 30,000 
3.6 คาจางเหมาการ สรางชุดผลิต cavitation 30,000 

 4. หมวดคาวัสดุ          170,040 

4.1 คาวัสดุสํานักงาน 5,000 
4.2 คาวัสดุชุดทดลอง 
- ถังสแตนเลส – ถังพลาสติก – ถังกระจกใส - ถังสารเคมี 
- วัสดุโครงสราง รวมคาจางเหมาในการ manufacturing 

55,000 

4.3 คาวัสดุ ในการจัดเตรียมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
- heater และ ทอ 

30,000 

4.4 คาวัสดุอุปกรณ ควบคุม 
- แผงควบคุม ปม 
- สายไฟ สวิชท ตัวแสดงอุณหภูมิ 

30,000 

4.5 pump สารเคมี ขนาดเล็กสําหรับชุดทดลอง 6 ตัว 30,000 
4.6 คาสารเคมี และ เมทิลแอลกอฮอล ปลีกยอย อื่นๆ 20,040 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 52,400 

5.1 คาสาธารณูปโภค  
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6. หมวดคาครุภัณฑ 150,000 

6.1 function generation และ amplifier (for ultrasonic) 50,000 
6.2 Transducer and horn (for ultrasonic) 50,000 
6.2 high pressure pump (for hydrodynamic) 30,000 
6.2 อุปกรณวัด และ แสดง ผล อัตราการไหล 20,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 576,800 

 
ปที่ 2 (ปงบประมาณ 2553) 

รายการ จํานวนเงิน 

1. หมวดคาจางชั่วคราว                                                     30,000 

2. หมวดคาตอบแทน                                                           30,000 

3. หมวดคาใชสอย 159,360 

3.1 คาจางชั่วคราวผูชวยนักวิจัย ป.ตรี (7780 บาท x 12 เดือน) 93,360 
3.2  คายานพาหนะเดินทาง        10,000 
3.3 คาถายเอกสาร 10,000 
3.4 คาที่พัก 6,000 
3.5 คาจางเหมาในการสรางชุดทดลองแบบตอเนื่อง 40,000 

 4. หมวดคาวัสดุ          221,640 

4.1 คาวัสดุสํานักงาน 10,000 
4.2 คาวัสดุชุดทดลอง 
- ถังสแตนเลส – ถังพลาสติก – ถังกระจกใส - ถังสารเคมี 
- วัสดุโครงสราง รวมคาจางเหมาในการ manufacturing 

50,000 

4.3 คาวัสดุ ในการจัดเตรียมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
- heater และ ทอ 
- ปมสารเคมี และ valves  

50,000 

4.4 คาวัสดุอุปกรณ ควบคุม 
- แผงควบคุม ปม 
- สายไฟ สวิชท ตัวแสงดอุณหภูมิ 
- อุปกรณวัด และ แสดง ผล อัตราการไหล 

90,000 

4.5 คาสารเคมี และ เมทิลแอลกอฮอล ปลีกยอย อื่นๆ 21,640 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 49,000 

5.1 คาสาธารณูปโภค  

6. หมวดคาครุภัณฑ ไมม ี

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 490,000 
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สรุปงบประมาณ รวม 2 ป 
รายการ ปท่ี 1 (2552) ปท่ี 2 (2553) รวม 2 ป 

1. หมวดคาจางชั่วคราว 30,000 30,000 60,000 

2. หมวดคาตอบแทน        0 30,000 30,000 

3. หมวดคาใชสอย 174,360 159,360 333,720 

 4. หมวดคาวัสดุ          170,040 221,640 391,680 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 52,400 49,000 101,400 

6. หมวดคาครุภัณฑ 150,000 0 150,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 576,800 490,000 1,066,800 

 
18. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเทคนิคการผลิตไบโอดีเซลแบบใหมที่ชวยลดตุนทุนและระยะเวลาในการผลิต 
2. ไดเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่อง (ตนแบบ) 

 
19. คําชี้แจงอืน่ ๆ (ถามี)  
 คณะวิจัยไดดาํเนินการวิจัย เก่ียวกับ การผลิต การทดสอบ และ การใชงานไบโอดีเซล มามาก
พอสมควร (ดงัแสดงในเอกสารอางอิงและประวัติ ผลงานของผูวิจัย)  พบวา การใชงานไบโอดีเซล ใน
เคร่ืองยนต มีศักยภาพสงูมาก ไมมีปญหาใดๆ ในทางเทคนิคของวิศวกรรมยานยนต (หากผลิตไบโอ
ดีเซลท่ีมีคุณภาพสูง) แตปญหา ของไบโอดีเซล ในปจจุบัน อยูท่ีการแขงขนัดานราคา ขอดอยคือ วิธีการ
ผลิต ไบโอดีเซลในปจจุบัน ยังไมทันสมัยนัก ใชตนทุนสูง ใชพลังงานสูง และ ใชเวลานาน หาก สามารถ
พัฒนาวิธีการผลิตท่ีดไีด จะเปนประโยชนมาก และเปนแนวทางหนึง่ในการเพิ่มศักยภาพไบโอดีเซล ได
อีกทางหนึ่ง  
 
 
 

ลงชื่อ………………………………… 
               (นายกุลเชษฐ เพยีรทอง) 
อาจารยระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
                คณะวิศวกรรมศาสตร 
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สวน  ข : ประวัติคณะผูวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

1. ช่ือ(ภาษาไทย)   ผศ.ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง 
     (ภาษาอังกฤษ)  Asst.Prof.Dr. Kulachate  PIANTHONG 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    3 3499 00623 07 1  
3. ตําแหนงปจจบุัน   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 34190 
Email: K.Pianthong@ubu.ac.th 
Telephone: 045-353 381 Fax: 045-353 333 

4. ประวัติการศกึษา 
ป
การศึกษา
ที่จบ 

ระดับปริญญา (ตรี โท 
เอก) และชื่อเต็ม 

อักษรยอ
ปริญญา วิชา 

สาขา วิชาเอก ช่ือสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2535 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วศ.บ. 
(เครื่องกล)  

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 

ไทย 

2540 มหาบัณฑิต M.Eng.Sc. 
(Mechanical 
Engineering) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

Refrigerati
on and Air 
Conditioni
ng design 

The 
University of 
New South 
Wales 

Australia 

2545 ดุษฎีบัณฑิต Ph.D. 
(Mechanical 
Engineering) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

Combustio
n 
hypersonic 
jets 

The 
University of 
New South 
Wales 

Australia 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ: High-speed liquid fuel jets and shock wave 

characteristics, fuels & engine performance & engine emission, ejector refrigeration 
 

6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
a. Heating-up Behaviour of Rotary Kiln in Cement Plant, TPI Polene Co. Ltd. Saraburi, 

THAILAND (1994) 
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b. Hyper-velocity impact at Shock Wave Research Research Center, Institute of Fluid 
Sciences, Tohoku University, Sendai, JAPAN (1998) 

c. Combustion in Hypersonic Fuel jets at the Internal Combustion Engine Laboratory, 
The University of New South Wales, Sydney, AUSTRALIA. (1997-2001) 

d. Supersonic Liquid Fuel Jets at Interdisciplinary Shock Wave Research Center, 
Institute of  Fluid Science, Tohoku University, Japan (during 2001-2004, เดินทางไป
รวมทําวิจยั 7 คร้ัง) 

e. งานวิจยั ขณะอยูที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ชวงเวลาทํา

โครงการ  
(ปที่เร่ิม-สิ้นสุด) 

ผูรวมโครงการ 

1 การออกแบบและทดสอบเตาเผาชีว

มวลสําหรับเครื่องปนดินเผาแบบ

ประสิทธิภาพสูง: กรณีศึกษาเตาเผา

เครื่องปนดินเผา ตําบลปากหวยวังนอง 

จังหวัดอุบลราชธานี (Design and 
Validation of High Efficiency 
Fired Clay Biomass-Kiln: Case 
Study at Pak Huay Wang Nong, 
Ubonratchathani) 
 

งบประมาณ

ประจําป 

(มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) 

2546-2548 
 
สงรายงานฉบับ

สมบูรณแลว 

ผูอํานวยการแผฯงานวิจัยและหัวหนา

โครงการวิจัย ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง 
ผูวิจัยหลัก ดร. ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ 
ผูรวมงานวิจัย ร.ท. สมญา  ภูนะยา

 นางสาวทรงสุภา พุมชุมพล

 นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ ์

2 การศึกษาและหาสภาวะการทํางานที่

เหมาะสมของอุปกรณฉีดในระบบการ

ทํา ความเย็นโดยใชวิธีการคํานวณทาง

ตัวเลขและการทดลอง(Investigation 
and Optimization of Ejector 
Performance in Refrigeration 
System using Computational 
Fluid Dynamics (CFD) 
Simulation and Experiment) 

ทุนพัฒนา

ศักยภาพของ

อาจารยรุนใหม 

สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย (สกว) ป 
2546 
(ระยะเวลา 2 
ป)  
 

2546-2548 
 
เสร็จสมบูรณ

แลว (มกราคม 

2549) 

หัวหนาโครงการวิจัย ดร.กุลเชษฐ  เพียร
ทอง 
Mentor: Prof. Masud Behnia 
(Sydney University) 

3 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจาก

น้ํามันพืชใชแลวและการทดสอบกับ

เครื่องยนตขนาดเล็ก (Production of 
bio-diesel from used vegetable 

ทุนสนับสนุน

ของ 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ป 

2548 
 
เสร็จสมบูรณ

แลว (มกราคม 

อ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ ์ (หัวหนา

โครงการ) 
ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง (นักวิจัยหลัก) 

นาย ทองคํา กิริยา 
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oil and engine performance tests) 2548 2549) นาย ไพบูลย เสถียรรัมย 

4 การศึกษาการผลิต และ วิเคราะหกาซ

ชีวภาพจากฟางขาว  โดยเตา  

Downdraft Gasifier 
 

งบประมาณ

ประจําป 

(มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) 

2546-2548 
 
เสร็จสมบูรณ 

หัวหนาโครงการ ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง

  

ผูวิจัยหลัก นางสาวกษมา  เจนวิจิตรสกุล 

ผูรวมงานวิจัย 1 นายนิรันดร  หันไชยุงวา 
ผูรวมงานวิจัย 2 ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศพิทักษ 

5 โครงการแบบจําลองสภาพน้ําทวมพืน้ที่

ริมตลิ่งแมน้ํามูล เพื่อทราบระดับน้ําและ

พื้นที่ทวมนอง บริเวณเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชํา

ราบ 

งบบูรณาการ 

จังหวัด

อุบลราชธานี 

เสร็จสมบูรณ

แลว (2547) 
นาย ฤกษชัย ศรีวรมาศ (หัวหนา

โครงการ) 
นาย พิสิษฐ  เตชะรุงไพศาล 
ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง (ผูรวมงานวิจัย) 
นายธนรัฐ ศรีวีรกุล  

6 การศึกษาอุปสงค อุปทาน เชื้อเพลิง ชีว

มวล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระทรวง

พลังงาน 
เสร็จสมบูรณ

แลว (2546) 
ผศ. พิสิษฐ  เตชะรุงไพศาล (หัวหนา

โครงการ) 
ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง (ผูรวมงานวิจัย) 

และ อื่นๆ อีกหลายทาน  
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Proceedings of the 1st Annual Conference of Energy Network of Thailand (E-Nett) , Pattaya City, 11-
13 May, 2005, paper no. AE007. (in Thai) 
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ผูชวยวิจัย: นายอิทธิพล  วรพันธ 
1.  ประวัติสวนตัว 

เกิด   16  สิงหาคม  2524 อายุ 26    ป 

เชื้อชาต ิ ไทย สัญชาติ ไทย   

ศาสนา พุทธ สถานภาพ โสด   

คุณวุฒ ิ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
2.  ประวัติการศึกษา (ปท่ีจบการศึกษา) 

พ.ศ. 2547      วศ.บ. เครื่องกล , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2550       วศ.ม. เครื่องกล , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
3.  ประสบการณ 

3.1   ประสบการณในการทํางาน 
 3.1.1 มี.ค. - พ.ค. 2546 -  ฝกงานที่บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ในแผนกหมอไอน้ํา (Boiler)  ทําหนาที่ซอมบํารุง

และควบคุมระบบจายไอน้ําในโรงงาน 
3.2  ประสบการณดานงานพลังงาน 
 3.2.1  พ.ศ. 2550 

 
-  โครงการศึกษาความเหมาะสมการประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยสําหรับสูบน้ําเพื่อ

พ้ืนที่ทํากินทางการเกษตร.  
-  ผูชวยวิศวกรโครงการสาธิตการผลิตและสงเสริมการใชงานน้ํามันไบโอดีเซลจาก

น้ํามันพืชใชแลวภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  ผูชวยนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ํามันจากสบูดําที่เหมาะสมใน

ระดับชุมชน 
 3.2.2  พ.ศ. 2549  -   ผูชวยวิศวกรโครงการการสํารวจสาธิตการผลิตและการใชงานไบโอดีเซลจากน้ํามัน

พืช ใชแลว (โครงการนํารองจังหวัดอุบลราชธานี) 
-   วิทยากร บรรยาย เรื่องการผลิตและการใชงานไบโอดีเซลกับเครื่องยนตใหแก

เจาหนาที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ประจําเขื่อนสิรินธร  จังหวัด
อุบลราชธานี ในงานสัมมนาประจําป 2549. 

-   ผูชวยวิจัยโครงการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันยางพารา 
 3.2.3 พ.ศ. 2548 - 

ปจจุบัน 
-  วิทยากรใหความรูเรื่องการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว แกหนวยงานตางๆ 

ดังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี, ชุมชนราชธานีอโศก, โรงเรียนโขง
เจียมวิทยาคม (จังหวัดอุบลราชธานี) และโรงเรียนแกงคอ (จังหวัดมุกดาหาร)  

3.3  ผลงานทางวิชาการดานพลังงาน 
 1.   

 
K.Pianthong, I.Worapun. Engine Performance and Emission Using Biodiesel-Ethanol blends as a Fuel. 
6th International Colloquium Fuels. January 10-11, 2007, Stuttgart/ Ostfildem, Germany. pp. 399-403.  

 2. อิทธิพล วรพันธ, กุลเชษฐ เพียรทอง, สงบทิพย พงศสถาบดี และ เดนพงษ สุดภักดี. 2549. สมรรถนะและ
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การปลอยมลพิษของเครื่องยนตดีเซลเมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวผสมเอทานอลเปน
เช้ือเพลิง. วารสารวิศวกรรม มข. ปที่ 33 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549. หนา 691-
705. 

 3. อิทธิพล วรพันธ, กุลเชษฐ เพียรทอง, สงบทิพย พงศสถาบดี และ เดนพงษ สุดภักดี. 2548. การศึกษา
สมรรถนะและการปลอยควันดําของเครื่องยนตดีเซลเมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลผสมเอทานอลเปนเชื้อเพลิง.
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 19; 19-21ตุลาคม 2548; ภูเก็ต.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. Paper no. ETM033 

 4. กุลเชษฐ เพียรทอง, อิทธิพล วรพันธ, ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, พิศาล สมบัติวงศ และ      นิมิตรมงคล สุด
เสนห. 2548. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวขนาด 150 ลิตรตอรอบการผลิตและการใชงานกับ
เครื่องยนตขนาดเล็ก.การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1;11-13 พฤษภาคม 
2548; ชลบรุี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. Paper no. RE07 

 5. อิทธิพล วรพันธ, วิบูลย มีธรรม, ศักรินทร ศรีสุรักษ และ กุลเชษฐ เพียรทอง. 2547. การผลิตไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชใชแลวและผลกระทบตอสมรรถนะของเครื่องยนต. การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 18; 18-20 ตุลาคม 2547;ขอนแกน. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
Paper no. ETM019 

 6. กิตติพงศ เสถียรเสาวภาคร, กุลเชษฐ เพียรทอง,และ อิทธิพล วรพันธ. 2549. ผลกระทบตอสมรรถนะและ
การสึกหรอในการใชงานระยะยาวของเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวเปน
เช้ือเพลิง.การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 20; 18-20 ตุลาคม 2549; 
นครราชสีมา.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Paper no. ETM039. 

 7. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง,พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษและ อิทธิพล วร
พันธ. 2550. สมรรถนะและมลพิษจากไอเสียของเครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัดเมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซล
จากเมล็ดยางพารา. การประชุมสัมมนาวิชาการประจําป 2550 วิศวกรรมยานยนต ครั้งที่ 3; 2 เมษายน 
2550; กรุงเทพมหานคร.สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย (TSAE) 

 8. กิตติพงศ เสถียรเสาวภาคร, อิทธิพล วรพันธ.,และ กุลเชษฐ เพียรทอง. 2549. การศึกษาผลกระทบจากการ
ใชน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวตอสมรรถนะและการสึกหรอของเครื่องยนตทางการเกษตรแบบ
สูบเดียวในการใชงานระยะยาว.การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3; 
23-25 พฤษภาคม 2550; กรุงเทพมหานคร.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 9. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ,์ กุลเชษฐ เพียรทอง,พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษและ อิทธิพล วร
พันธ. 2550. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยางพาราแบบปฎิกิริยากรด-เอสเตอรริฟเคชันและดาง.
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3; 23-25 พฤษภาคม 2550; 
กรุงเทพมหานคร.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 10. P.Thaiyasuit, K.Pianthong, P.Techarunpaisan, C.Thinvongpituk I.Worapun. Production of Biodiesel 
from Rubber Seed Oil and Engine Performance Test. The 9th Asian International Conference on Fluid 
Machinery. October 16-19, 2007, Jeju, Korea. 

 11. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง และ อิทธิพล วรพันธ. 2550. สมรรถนะและสมดุลทางความ
รอนของเครื่องยนตดีเซล 1 สูบที่ใชไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา.การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21; 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี. โรงเรียนนายเรือ
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อากาศ. 
 12. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง, พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล, ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ และอิทธิพล วร

พันธ. 2550. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยางพาราดวยวิธี ทรานเอสเทอรริฟเคชั่นแบบ 2 ขั้นตอน.
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 21; 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัด
ชลบุรี. โรงเรียนนายเรืออากาศ. 

 
 

 
 
                           


