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  I  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   ) 

         การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2550) 



 

  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 และมีธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรร
ประโยชนจากการพัฒนา 

 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 

  



 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
 (พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุ
 ความสอดคลองเพยีง 1 ยุทธศาสตร ที่มีความสอดคลองมากที่สุด โดยทาํเครื่องหมาย 
  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 
    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 
    สินคาในระดบัชุมชนทีเ่หมาะสม โดยใชองคความรูและภูมปิญญา 
    ทองถ่ิน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 3 การพฒันาประสิทธิภาพการผลติทางอตุสาหกรรม
    ใหเอ้ือตอการดาํเนนิธุรกิจอยางยัง่ยืน (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจยัเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    ทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
    แผนงานวิจยัที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปน
    ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาวตัถุดิบในประเทศ 
    และการเพิ่มมลูคาสินคาเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว 
    (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1  การวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
    จัดการดานการทองเที่ยว 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา
    การทองเที่ยว 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลง 
    ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาอตุสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและ
    พลังงานทางเลือกอ่ืน (ทาํเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
     แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต 
    พลังงานชีวภาพ 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต 
    พลังงานทางเลือกอื่น 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใชพลังงาน 
    ประเภทตาง ๆ 



 

    กลยุทธการวิจัยท่ี 6 การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให 
    บริการดานโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยก 
    ระดับประสิทธิภาพการใหบริการดานโลจสิติกส 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    ดานโลจิสติกส 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาโครงขายคมนาคม 
    และระบบการจัดสงและกระจายสินคาที่มีมาตรฐาน และการเพิ่ม 
    ประสิทธิภาพดานการขนสงผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 7 การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ 
    แขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทํา 
    เครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวจิยัเกีย่วกบัการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา 
    ศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัและพฒันาเกีย่วกับระบบฐานขอมูลและ
    การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครฐั เอกชนและผูใชบริการ 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 8 การพฒันาเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ทาํเครื่องหมาย
        ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
    แนวทางการแกไขปญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
    ทางการคา ขอตกลงการคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจยัเกีย่วกบัการสรางสัมพันธภาพและการ
    พัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ั่งยนืรวมกับประเทศเพื่อนบาน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบักลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา
    เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางสังคม (ทาํเครื่องหมาย    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 คานยิม และสรางสรรคงานศิลป ระดับทองถ่ิน ระดับชาต ิ 
    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  
    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  ) 
    แผนงานวจิัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายบริหาร 
    จัดการปญหายาเสพติด 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาความปลอดภัย
    ในชีวิตและทรัพยสิน 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
    ผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมสีวนรวม
    ของชมุชน 
    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 พัฒนา” 
    คุณภาพชีวติและสังคม และการสรางความสมานฉนัทที่สอดคลอง 
    กับวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนในพืน้ที่จังหวัดชายแดนและ
    ในประเทศ 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยเกี่ยวกบัการบริหารจัดการและผลกระทบ
    อันเนื่องมาจากผูลักลอบเขาเมือง แรงงานตางดาวและแรงงาน
    ตางถิ่น 
    แผนงานวิจัยที ่4 การวิจัยเกี่ยวกบัศักยภาพและประสิทธิภาพงาน
    การขาวและการประชาสัมพันธภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 3 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
  ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล (ทําเครือ่งหมาย    ในชอง   ) 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
    วิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และการพัฒนาองคความรูใหมใน 
    วิทยาการตาง ๆ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู
    ใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน เทคโนโลยีชีวภาพ 
    วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สาร นาโนเทคโนโลยี 
    วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  เทคโนโลยีดานอาวุธ
    ยุทโธปกรณ เปนตน 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
    ใหมทางสังคมศาสตร 
    แผนงานวิจัยที ่3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรู 
    ใหมทางวิทยาการอื่น ๆ 
     



 

    แผนงานวิจัยที ่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 
    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 การวิจัยเกี่ยวกบัผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
    สรางเขื่อนและฝาย 
    กลยุทธการวิจัยท่ี 4 การสรางองคความรูเก่ียวกับภัยพบิัติจากธรรมชาติ
    (ทาํเครื่องหมาย    ในชอง  ) 
    แผนงานวิจัยที ่1 การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ 
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
    ระบบการพยากรณเตือนภัยและระบบการเฝาระวังเกี่ยวกับ 
    อุบัติภัยทางธรรมชาติ 
  ยทุธศาสตรการวิจัยท่ี 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
    ทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
    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 
    แผนงานวิจัยที ่2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัย
    ของประเทศ    
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเร่ืองท่ีควรวิจัยเรงดวนตามนโยบาย 
  และยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(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 [คณะผูวิจัย บทบาทของนักวิจัยแตละคนในการทําวิจัย และสัดสวนท่ีทําการวิจัย 

(%)] และหนวยงานประกอบดวย หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ถนนวาริน-เดชอุดม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
 
คณะผูดําเนนิงานวิจัย :     

      หัวหนาโครงการวิจัย ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ สัดสวนที่ทํางานวิจยั    50 % 
   (Asst.Prof. Prachasanti THAIYASUIT) 

      ผูวิจัยหลัก  ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง สัดสวนที่ทํางานวิจยั 30 % 
   (Asst.Prof.Dr. Kulachate  PIANTHONG) 

      ผูรวมวิจยั       นายไพบูลย  เสถียรรัมย  สัดสวนที่ทํางานวิจยั 20 % 
         (Mr.Paiboon SATIANRUM) 
      ผูชวยนกัวจิัย  นายอิทธิพล วรพันธุ 
    (Mr. Ittipol WORAPAN) 

 
2. ประเภทของการวิจัย  :  การวิจัยประยกุต 

 
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย  :  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พลังงานทางเลือกและ 

พลังงานทดแทน) 
 
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย : 

- ไบโอดีเซล (Biodiesel) 
- เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuel) 
- การฉีดเชื้อเพลิง (Fuel spray) 
- คุณลักษณะการเผาไหม (Combustion characteristics) 
- สมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต (Engine Performance and Emission) 
 

5. ความสําคัญ และท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย : 
เนื่องจากในสภาวะปจจุบัน   ความตองการทางดานพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมสูงมาก

ขึ้นโดยเฉพาะในภาคการขนสง  และภาคเกษตรกรรม  ส่ิงที่ตามมาก็คือ น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ํามัน
ดีเซล   ซ่ึงปจจุบันพบวาประเทศไทยมีการใชเครื่องยนตดีเซลขนาดตางๆ เปนจํานวนมากและมีแนวโนม



 

ที่จะใชมากขึ้นในอนาคต    อันเนื่องจากมีขอดีคือ ราคาถูกและการบํารุงรักษางาย   แตน้ํามันดีเซลที่ใช
เปนเชื้อเพลิงตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ  โดยน้ํามันดีเซลมีปริมาณการใชมากถึง 43 ลานลิตร
ตอวันหรือคิดเปน 46.6 % ของปริมาณที่ใชภายในประเทศมีสัดสวนการใชสูงกวาน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
อ่ืนๆ     จากปญหาราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอประเทศไทย
เปนอยางมากเนื่องมาจากตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศเปนหลักคิดเปนรอยละ 85  [1]  ของปริมาณ
การจัดหาทั้งหมด ทําใหประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางดานพลังงาน  เพื่อความมั่นคงทางดานพลังงาน
ของประเทศวิธีหนึ่งที่จะชวยบรรเทาปญหานี้คือ  การใชเชื้อเพลิงที่ผลิตไดโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ      
เนื่องมาจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรมากมายที่สามารถใชเปน
วัตถุดิบได    ดังนั้นจึงมีการนําเอาพืชผลทางการเกษตรมาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลในหลาย
รูปแบบ  เชน      การนําเอาน้ํามันพืชมาใชเปนเชื้อเพลิงกับเครื่องยนตโดยตรง หรือการนําเอาน้ํามันพืช
รวมทั้งน้ํามันพืชที่ใชแลวมาผลิตเปนไบโอดีเซล (Biodiesel)  สําหรับประเทศไทยมีการวิจัยการใชน้ํามัน
พืชในเครื่องยนต ทั้งในรูปของการใชน้ํามันพืชดิบหรือ การใชน้ํามันไบโอดีเซลมาตั้งแตป พ.ศ. 2524 
แตไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะน้ํามันที่ผลิตไดมีราคาที่สูงกวาน้ํามันดีเซล จนกระทั่งใน
ปจจุบันเมื่อราคาน้ํามันปโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้นจึงหันมาใหความสนใจในการนําไบโอดีเซลมาใชเปน
เชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น    

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรไบโอดีเซลแหงชาติ  
โดยกระทรวงพลังงานไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตรฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการกําหนดเปาหมายการใชไบโอดีเซลรอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซลในป 
พ.ศ. 2554 หรือประมาณวันละ 2.4 ลานลิตร โดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ ผสมรอยละ 2 
ในน้ํามันดีเซล (วันละ 1.6 ลานลิตร) และอีกรอยละ 1 (วันละ 0.8 ลานลิตร) ใชผสมในสัดสวนอื่น ๆ เพื่อ
การใชในวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การผลิตเพื่อใชในเครื่องจักรกลเกษตรของชุมชน หรือการใชรวมกับ
แกสธรรมชาติในรถยนตขนสงของ ขสมก. และไดกําหนด Road Map การพัฒนาและสงเสริมไบโอ
ดีเซลแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : บังคับใชเฉพาะพื้นที่เปาหมายภายในป 2549-2553 และ ระยะที่ 2 : 
บังคับใชทั่วประเทศตั้งแตป 2553   โดยปจจุบันรัฐบาลไดมีการสงเสริมการใชไบโอดีเซลใหมากขึ้น  ทั้ง
แบบผสมไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลปกติในอัตราสวนรอยละ 2 และ 5 ซ่ึงเรียกชื่อน้ํามันเหลานี้วา B2 
และ B5   เนื่องจากอัตราสวนผสมดังกลาวอยูในสัดสวนที่นอยมากจึงไมมีผลตอคุณสมบัติการเปน
เชื้อเพลิงโดยรวมใหแตกตางไปจากดีเซลมากนัก   สามารถใชกับรถยนตไดโดยไมตองมีการปรับแตง
เครื่องยนต   แตในอนาคตเมื่อปริมาณน้ํามันดิบสํารองของโลกลดลงโดยคาดวาจะสามารถใชไดอีก
ประมาณ 30-40 ปขางหนา    ทําใหราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผล
กระทบตอประเทศไทยเปนอยางมากเนื่องมาจากตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศเปนหลัก  การเพิ่ม
สัดสวนการใชเชื้อเพลิงที่ผลิตไดเองใหสูงขึ้นจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยแกปญหา   ดังนั้นการเพิ่มอัตรา
สวนผสมของไบโอดีเซลจากปจจุบันอยูที่รอยละ 5 เปนรอยละ 10(B10),  20(B20)  หรือ 50(B50)  จึงมี
ความเปนไปได  แตเมื่อสัดสวนของไบโอดีเซลสูงขึ้น  จะสงผลตอคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงโดยรวม



 

ใหแตกตางไปจากดีเซล เชน  ความถวงจําเพาะ   ความหนาแนน ซีเทนนัมเบอร จุดวาบไฟ และความ
หนืด เปนตน  ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้มีผลตอโครงสรางการสเปรยเชื้อเพลิงและคุณลักษณะการเผาไหม
ภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต  สงผลไปถึงสมรรถนะของเครื่องยนต เชน แรงบิด กําลัง อัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง และมลพิษที่ออกมากับไอเสียของเครื่องยนต  เปนตน  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการ
ศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตอโครงสรางการสเปรยเชื้อเพลิงและคุณลักษณะการเผาไหมภายในกระบอกสูบ
ของเครื่องยนตเมื่อสัดสวนของไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งหาสัดสวนของไบโอดีเซลที่เหมาะสมที่
สามารถใชไดโดยไมตองมีการปรับแตงเครื่องยนต   

จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของไบโอดีเซลพบวา  แมจะมีคุณสมบัติใกลเคียงกับดีเซลแตคา
ความหนืดของไบโอดีเซลที่ผลิตไดยังสูงกวาดีเซลอยูประมาณ 1.5-2 เทาดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  คุณสมบัติทางกายภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืชแตละชนิด [5] 

  
 

ในเครื่องยนตดีเซลน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเขาไปในหองเผาไหมตองใชเวลาเล็กนอยในการ
ระเหยและผสมกับอากาศกอนเกิดการลุกไหมดวยตัวเอง  ชวงเวลานี้เรียกวาชวง Ignition delay   ถา
ชวงเวลานี้ยาวนานเกินไปจะทําใหเกิดการสะสมของน้ํามันเชื้อเพลิงในหองเผาไหม   เมื่อเกิดการลุกไหม
จะทําใหเผาไหมอยางรุนแรงสงผลใหการเผาไหมไมมีประสิทธิ   สําหรับชวงเวลาตางๆในการเผาไหม
ไดแสดงไวในรูปที่ 1    

 
รูปที่ 1 แสดงชวงเวลาการเผาไหมภายในกระบอกสูบของเครื่องยนตดีเซล [16] 



 

ดังนั้นจึงตองลดชวงเวลาดังกลาวนี้ใหเหลือนอยที่สุด  ซ่ึงทําไดโดยการเลือกความดันของหัวฉีด
และการออกแบบหองเผาไหมใหเหมาะสม  และส่ิงสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง
ดานการแตกเปนละอองฝอย (atomization) ซ่ึงการแตกตัวเปนหยดเล็กๆจํานวนมากของเชื้อเพลิงนี้ก็
เพื่อใหเกิดพื้นที่ผิวมาก ทําใหเชื้อเพลิงสามารถระเหยไดอยางรวดเร็ว  ฮิโรยาสุ และ คาโดตะ ได
ทําการศึกษาผลของความหนืดของของเหลวที่มีตอเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยซอเตอร (Sauter mean 
diameter) ซ่ึงใชกําหนดขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของหยดเชื้อเพลิง   จากผลการศึกษาพบวาเมื่อ
ความหนืดลดลง  ขนาดเสนผานศูนยกลางของหยดเชื้อเพลิงจะเล็กลงดวย  นั่นคือเชื้อเพลิงจะแตกตัวเปน
ฝอยละเอียดขึ้น  ดังรูปที่ 2  สวนรูปที่ 3 แสดงลักษณะโครงสรางของสเปรยเชื้อเพลิง   

 

 
รูปที่ 2 แสดงผลของความหนืดตอเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยของหยดเชือ้เพลิง [16] 

 

 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะโครงสรางสเปรยเชื้อเพลิง [16] 



 

 
รูปที่ 4 แสดงคุณลักษณะการเผาไหมภายในกระบอกสูบของเครื่องยนตดีเซล [16] 

 
จากรูปที่ 4 แสดงคุณลักษณะการเผาไหมภายในกระบอกสูบของเครื่องยนตดีเซล ซ่ึง

ประกอบดวยอัตราการเผาไหมของเชื้อเพลิงโดยมวล และความดันภายในกระบอกสูบ ในการออกแบบ
เครื่องยนตทางผูผลิตจะออกแบบใหความดันสูงสุดอยู หลังตําแหนงจุดศูนยตายบน (TC) ประมาณ 10 
องศาเพลาขอเหวี่ยง ซ่ึงเปนตําแหนงที่เครื่องยนตใหแรงบิดหรือกําลังออกมาสูงสุดเรียกตําแหนงนี้วา 
maximum brake torque, MBT  เนื่องจากเปนชวงที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงและเปนจังหวะที่แรงดันจากการ
เผาไหมถูกปลดปลอยออกมาชวยผลักสงใหลูกสูบเลื่อนลงเพื่อไปผลิตเปนงานออกมาในจังกวะกําลัง
ของเครื่องยนตทําใหไดงานออกมาสูงสุด  แตถาตําแหนงความดันสูงสุดเกิดเร็วเกินไปหรือเล่ือนมา
ขางหนาจุดศูนยตายบนแรงดันจากการเผาไหมจะตานการเคลื่อนที่ของลูกสูบทําใหสูญเสียกําลังในชวง
นี้ไป  งานที่ไดจากเครื่องยนตก็จะนอยลง ในขณะเดียวกันถาความดันสูงสุดอยูหลังตําแหนงศูนยตายบน
มากเกินไปหรือการเผาไหมเกิดความลาชา งานที่ไดก็จะต่ําเชนกัน  เนื่องจากเปนตําแหนงที่ลูกสูบ
เคลื่อนที่ลงทําใหมีปริมาตรหองเผาไหมมากความดันสูงสุดก็จะต่ําลง  และมีชวงเวลาในการเผาไหมนอย
กอนที่วาลวไอเสียจะเปด  เชื้อเพลิงบางสวนที่เผาไหมยังไมหมดจะถูกผลักออกไปกับไอเสียทําใหได
งานออกมานอย  จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่สงผลตอตําแหนง  MBT คือ การตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิง 
(ดังรูปที่ 5)  คุณสมบัติของเชื้อเพลิง เชน คาซีเทน(ดังรูปที่ 6)   หรือการปลดปลอยพลังงานความรอน
และความดนัของเชื้อเพลิงแตละชนิด  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
รูปที่ 5 แสดงผลขององศาการจุดระเบิดตอความดันและชวงการเผาไหมลา (delay period) [17] 

 
 

 
รูปที่ 6 แสดงผลของคาซีเทนตอความดันและชวงการเผาไหมลา (delay period) [17]  

 
ดังนั้นจะเห็นไดวาการศึกษาถึงผลกระทบตอคุณลักษณะการเผาไหมภายในกระบอกสูบของ

เครื่องยนตเมื่อมีการเพิ่มอัตราสวนผสมของไบโอดีเซล ในเชื้อเพลิงผสมระหวาง ดีเซล-ไบโอดีเซลให
สูงขึ้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะเมื่ออัตราสวนของไบโอดีเซลสูงขึ้นจะทําใหคุณสมบัติโดยรวมของ
เชื้อเพลิงผสมแตกตางไปจากดีเซลมากยิ่งขึ้นตามอัตราสวนผสม             

จากการสืบคนงานวิจัยที่ผานมา  พบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอโครงสรางการ
สเปรยเชื้อเพลิงและคุณลักษณะการเผาไหมของไบโอดีเซลนอยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม
งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจัง  โดยงานวิจัยที่ผานมาสวนมากจะเปนการวัดสมรรถนะของ
เครื่องยนต  ซ่ึงเปนการวัดผลลัพธที่ไดจากการทํางานของเครื่องยนต   ดังนั้นการศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
การสเปรยและการเผาไหมของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซลนี้จะเปนขอมูลสวนหนึ่งที่จะสามารถใช
ในการปรับแตงเครื่องยนต (fine tune) ใหเหมาะสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 



 

6. วัตถุประสงคของโครงการวจัิย : 
1.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคณุลักษณะการเผาไหมของเชือ้เพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล 
2.   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสเปรยของเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล 
3.  ศึกษาอัตราสวนผสมดีเซล-ไบโอดีเซลที่เหมาะสมโดยไมตองปรับแตงเครื่องยนต 
4. เพื่อเปนขอมูลในการปรับแตงเครื่องยนตในการเพิ่มสัดสวนของไบโอดีเซลในเชื้อเพลิง 

ผสมดีเซล-ไบโอดีเซลใหสูงขึ้น 
5. วิเคราะหประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องยนตเมื่อใชเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล 
6. เพื่อเปนขอมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องยนตเมื่อใชเชื้อเพลิงผสมดีเซล-

ไบโอดีเซล 
7.   ศึกษา สมรรถนะ ปริมาณกาซมลพิษ และปริมาณควันดําจากไอเสียของเครื่องยนตเมื่อใช

เชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซล 
 

7.  ขอบเขตของโครงการวิจัย: 

1.  ไบโอดีเซลที่ใชทดลองผลิตจากน้ํามันพืชใชแลว และผานการทดสอบคุณสมบัติไบโอ 
      ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2548  

  2.  เชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซลที่ใชทดลองมีอัตราสวนไบโอดีเซล 10%, 20%, 30% 40%  
      50% และ 100% โดยปรมิาตร โดยทดลองเปรียบเทียบกับดีเซลมาตรฐาน 
3.  หัวฉีดทีใ่ชทดสอบคุณลักษณะโครงสรางสเปรย เปนหัวฉดีที่ใชในรถยนตที่มีจาํหนายใน 

ประเทศไทยไมต่ํากวา 4 รุน ทั้งแบบหองเผาไหมตรง (DI) และแบบหองเผาไหมชวย (IDI) 
4.  ศึกษาคุณลักษณะโครงสรางสเปรยเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซลดวยวิธีการถายภาพดวย

กลองความเร็วสูง  
5. ศึกษาคุณลักษณะการเผาไหมภายในกระบอกสูบของเครื่องยนตโดยการเจาะฝาสูบใสชุดวัด

ความดันและอุณหภูมิเพื่อนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ประกอบดวย ความดัน-องศาเพลาขอ
เหวีย่ง อุณหภมูิ-องศาเพลาขอเหวีย่ง ความดัน-ปริมาตร อุณหภูม-ิปริมาตร และอัตราการ
ปลดปลอยพลังงานความรอน-องศาเพลาขอเหวีย่ง 

6.  สมรรถนะของเครื่องยนตทําการวัด ไดแก แรงบดิ กําลัง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ
ประสิทธิภาพเชิงความรอน 

7.  มลพิษที่เกิดจากเครื่องยนตที่ทําการวัดไดแก ปริมาณควันดํา คารบอนไดออกไซด คารบอน
มอนนอกไซด ไนโตรเจนออกไซด และไฮโดรคารบอน 

8. ทดสอบเครื่องยนตที่ความเร็วคงที่แตมีการปรับเปลี่ยนภาระ 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 
และ 100%  

 
 



 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
การนําไบโอดีเซลมาใชทดแทนน้ํามันดีเซลกับเครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัด  จะทําให

ลักษณะของสเปรยเชื้อเพลิงและคุณลักษณะการเผาไหมภายในกระบอกสูบเปลี่ยนไป เนื่องจาก
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเปลี่ยน  ทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซลมาตรฐาน  
เนื่องจากคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงของไบโอดีเซลบางประการ เชน  คาความหนืดของน้ํามันที่ยังสูง
กวาน้ํามันดีเซล   ถึงแมวาจะผานการทํา ทรานสเอสเทอริฟเคชั่น(Transesterification) แลว แตไบโอ
ดีเซลที่สังเคราะหได ก็ยังมีความหนืดสูงกวาน้ํามันดีเซลประมาณ 1.5-2 เทา [5]   ซ่ึงเชื้อเพลิงที่มีคาความ
หนืดสูงจะทําใหการแตกเปนฝอยละอองของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นไดไมดี    เสนผานศูนยกลางของละออง
เชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบมีขนาดใหญ มีพื้นที่ผิวที่สัมผัสกับอากาศนอย การคลุกเคลากับ
อากาศจํางทําไดยาก ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ   สงผลใหไดสมรรถนะของเครื่องยนตออกมาต่ํา
กวาเทาที่ควร นอกจากนี้ชวงเวลาในการเผาไหมในกระบอกสูบของเครื่องยนตจริงใชเวลานอยมาก
โดยเฉพาะเมื่อเครื่องยนตทํางานที่ความเร็วรอบสูง  การที่คุณสมบัติดานการเผาไหมของเชื้อเพลิง
เปลี่ยนไป  ทําใหชวงเวลาการเผาไหมภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต(ดังรูปที่ 4) เปลี่ยนแปลง ไม
สัมพันธกับการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบ และจังหวะการเปดปดของลิ้นไอเสีย ทําใหเครื่องยนตไดงาน
ออกมาต่ํา   

ดังนั้นคณะผูดําเนินการวิจัยนี้ จึงหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลที่ไดจากโครงการวิจัยนี้ จะเปน
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องยนตใหสูงขึ้น  สําหรับเครื่องยนตที่เปลี่ยน
มาใชเชื้อเพลิงผสม ดีเซล-ไบโอดีเซล เปนพลังงานทดแทน 
  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ 

Ramadhas และคณะ [7] ไดทําการศึกษาสมรรถนะและปริมาณมลพิษจากไอเสียของเครื่องยนต 
เมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเปรียบเทียบกบัน้ํามันดีเซลมาตรฐานโดยทําการทดสอบที่
ความเร็วรอบคงที่ที่ 1500 รอบตอนาที และปรับภาระการทํางานของเครื่องยนตจาก 0-100 %พบวา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรกของไบโอดีเซลจะต่ํากวาดีเซล  แตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ
ของไบโอดีเซลจะสูงกวาดวยเชนกนั  ในดานกาซคารบอนนอนอกไซดและปริมาณควันดําน้ํามันไบโอ
ดีเซลจะมีคาต่าํกวาดเีซล 
 Cherng-Yuan Lin และ Hsiu-An Lin [8] ไดทําการทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะและกาซไอเสีย
ของเครื่องยนตที่ใชเชื้อเพลิงระหวางระน้าํมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากถั่วลิสงผานกระบวนการทรานสเอส
เทอรริฟเคชั่น  เปรียบเทยีบกบัน้ํามันดเีซลมาตรฐานโดยทําการทดสอบแบบใหแรงบิดคงที่ที่ 10 kgf 
และปรับความเร็วรอบจาก 850-2000 รอบตอนาที  พบวาน้ํามนัไบโอดีเซลจะมอัีตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกสูงกวาน้ํามันดีเซล  แตในดานประสิทธิภาพเชิงความรอนจําเพาะเบรกน้ํามนัไบโอ
ดีเซลจะมีคาสูงกวาน้ํามนัดีเซล 



 

 Ajav และคณะ [9] ไดทําการศึกษาสมดุลทางความรอนของเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กที่ใช
เชื้อเพลิงผสมระหวางเอทานอลกับดีเซลที่สวนผสมโดยปริมาตร 5% 10% 15% และ 20% ชนิดใช
คารบูเรเตอรสงเอทานอลผสมเขากับไอดีทั้งแบบใชความรอนอุนและไมใชความรอนอุน ที่ความเร็ว
รอบคงที่ 1500 rpm ภาระการทํางานของเครื่องยนต 25% 50% 75% และ 100% จากการศึกษาพบวา ที่
สวนผสม 5% 10% และแบบใชคารบูเรเตอรสงเอทานอลผสมเขากับไอดี  จะใหอัตราสวนของพลังงาน
ใชประโยชน ใกลเคียงหรือสูงกวาดีเซลเล็กนอย  แตเมื่อสวนผสมเพิ่มเปน 15% และ 20%  อัตราสวน
ของพลังงานใชประโยชนสูงกวาดีเซลมากถึง ประมาณ 10%-15% 
   Joshi และ Pegg [10] ไดทําการศึกษาและวดัคาคาความหนืด (Dynamic viscosities)    ของเอทิล 
เอสเตอร หรือไบโอดีเซลจากไขมันปลา  และเชื้อเพลิงผสมระหวางน้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซลจากไขมัน
ปลา B80 (80 vol.% biodiesel- 20 vol.% diesel), B60, B40, B20  โดยทําการทดลองที่อุณหภูมิเร่ิมตน 
277 K ไปจนถึง 573 K  พบวาคาความหนืดเปนฟงชัน่ของอุณหภูม ิ  โดยมีความสัมพันธดังนี้  คือคา
ความหนดืของไบโอดีเซล100% และเชื้อเพลิงผสมระหวางไบโอดีเซลกับดีเซลจะมคีาลดลงเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ในกรณีของเชื้อเพลิงผสมระหวางไบโอดีเซลกับดีเซลยังพบวา เมือ่สัดสวนของไบโอ
ดีเซลในเชื้อเพลิงผสมระหวางไบโอดีเซลตอดีเซลลดลงจะทําไหคาความหนืดลดลงดวย นอกจากนี้ยัง
พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของไบโอดีเซลไป 313 K คาความหนืดจะลดลงจาก 5.125 mPas เปน 3.369 mPas 
ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับดีเซลที่อุณหภูมิ 298 K ที่มีคาความหนืด 3.424 mPas   

Chancellor College [11] ไดทําการทดลองวัดคาคาความหนืด (Dynamic viscosities)    ของ 
เมทิลเอสเตอรหรือไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันพืช 7 ชนดิ ที่อุณหภูมิ 20oC, 40 oC และ 70 oC โดย 
เปรียบเทียบกบัน้ํามันดีเซลมาตรฐาน  พบวาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นคาความหนดืจะลดลงแตก็ยังสงูกวาคา
มาตรฐาน  ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตไดยังมกีลีเซอรลีนตกคางอยูซ่ึงเปนสาเหตทุําให
น้ํามันไบโอดีเซลที่นํามาทดสอบมีคาความหนืดสูงกวาคามาตรฐานทุกอุณหภูมิที่ทําการทดสอบ 

Yusuf Ali  และ Milford  A. Hunna  [12]    ไดทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเมทิลเอสเทอร
(Tallow ester) และเมทิลเอสเทอรผสมเอทานอลพบวาเอสเทอรที่ไดยังมีคาความหนืดเปน 3 ถึง 4 เทา
ของน้ํามันดีเซลแตเมื่อผสมเมทิลเอสเทอรกับเอทานอลพบวาน้ํามันผสมมีคาความหนืดลดลงและเมื่อ
ผสมเมทิลเอสเทอรกับเอทานอลที่อัตราสวน 65:35 โดยปริมาตรพบวาคาความหนืดมีคาใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซลในสวนของคาซีเทนนัมเบอรไดทดสอบโดยนําน้ํามันดีเซลไปผสมกับน้ํามันผสมระหวาง
เมทิลเอสเทอรกับเอทานอล ในอัตราสวน 75:25 โดยปริมาตรพบวาคาซีเทนนัมเบอรมีคาลดลงจาก 56 
เปน 46 

Danian Zheng และ Milford A. Hunna [13] ไดทําการผลิตไบโอดีเซลจากไขวัวจากนั้นนํา
น้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตไดมาผสมกับเอทานอลในอัตราสวน 100:0, 95:5, 80:20, 65:35, 55:45 %โดย
ปริมาตรเพื่อที่จะทดสอบหาคุณสมบัติของน้ํามันชนิดตางๆพบวาคาคุณสมบัติเชน Melting point, Cloud 
point, Pour point, Specific gravity และ CCI มีคาลดลงเมื่อสวนผสมเอทานอลมีอัตราเพิ่มมากขึ้น 



 

Kulachate Pianthong และคณะ [13]  ปจจุบัน ในอุตสาหกรรมยานยนต แนวโนมในการพัฒนา
หัวฉีด (injector) ของเครื่องยนต ทั้ง diesel (เครื่องยนตดีเซล) และ gasoline (เครื่องยนตเบนซนิ) มี
แนวโนมที่จะเพิ่มแรงดันของหัวฉีดใหสูงขึ้นก็เพื่อเพิ่มความละเอยีดของฝอยน้ํามัน (spray or jet) เพื่อ
การคลุกเคลาที่ดีของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมและลดกาซมลพิษ
ในไอเสีย รวมทั้งเปนการประหยดัน้ํามนัเชื้อเพลิงอีกดวย (เนื่องจากใหความรอนเทาเดิมโดยปรมิาณ
น้ํามันที่ใชนอยกวาเดิม)  
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11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เชน การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบตัร ฯลฯ และหนวยงานที่นํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. เปนขอมูลและแนวทางสําหรับใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องยนตเมื่อ

เปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
2. ทําใหการเผาไหมของเครื่องยนตสะอาดขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
3. ทําใหเครื่องยนตที่ใชดีเซล-ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงทดแทนมีสมรรถนะสูงขึ้น  และประหยัด

น้ํามันมากขึ้น 
4. ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจและสนใจเชื้อเพลิงผสมดีเซล-ไบโอดีเซลมากขึ้นเนื่องจาก

เครื่องยนตเผาไหมไดสมบูรณขึ้น  ทําใหประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น  และเปนการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย ในงานสัมมนาวิชาการตางๆ เขียนบทความลงวารสารวิชาการ หรือ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



 

13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากวารสารทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
รวมทั้งคนควาขอมูลจากทาง Internet อยางละเอียด 

2. จัดเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวเพื่อใชในการทดสอบ 
ประกอบไปดวย 

-  น้ํามันพืชใชแลว 
-  เมทานอล และ กรดซัลฟูริก โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด 

 3.  ออกแบบและติดตั้งอุปกรณวิเคราะหการเผาไหมภายในกระบอกสบูเครื่องยนต 
 4.  ออกแบบและสรางชุดทดลองการฉีดเชื้อเพลิงพรอมชุดถายภาพ 

5.   ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันมันพืชใชแลวจากเครื่องผลิตตนแบบที่มีอยูแลวของโครงการ 
วิจัยซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขนาดกําลังการผลิต 150 ลิตรตอรอบ
การผลิต สําหรับใชในการทดลอง 

6.  ทดสอบคุณสมบัติของไบโอดีเซลตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน  
7.  ทดลองการสเปรยเชื้อเพลิงโดยการถายภาพดวยกลองความเร็วสูง 
8. ทดลองการเผาไหมในกระบอกสูบ 
9. ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ไดแก คากําลัง คาแรงบิด และคาอัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงจําเพาะ จากการใชน้ํามันเชื้อเพลิงผสม อัตราสวนตางๆ เทียบกับน้ํามันดเีซล 
10.  ทดสอบหาปริมาณการปลอยสารมลพิษในเครื่องยนต ไดแก ปริมาณการปลอยควันดําของ 

เครื่องยนต คารบอนมอนนอกไซด   คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด, ไฮโดรคารบอน 
11. นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง มาคํานวณตามทฤษฎีและวิเคราะหผล 
12. สรุปผลการวิจัยและปญหาที่เกิดขึน้ระหวางการวิจยั  

-  สรุปปญหาที่เกิดขึ้น และขอแนะนําในอนาคต 
-  สรุปผลการทดลองที่ได 
-  วิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองซึ่งอาจมีการทดลองซ้ํา 
-  สรุปและเรียบเรียงขอมูล เพื่อจัดทํารายงานวิจยัฉบับสมบูรณ 

สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
หองปฏิบัติการดานวิศวกรรมยานยนต อาคาร EN 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ 

วิศวกรรม ศาสตร   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
 
 
 



 

14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยาละเอียด) 
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย 
เร่ิมตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 รวมระยะเวลา 1 ป 
 

แผนการดําเนนิงานตลอดโครงการ (Grant Chart) 

แผนงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจาก
หนังสือและวารสารตางๆ 
2. จัดเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตไบโอ
ดีเซล 
3. ออกแบบและสรางชุดทดลองการ
สเปรย และชุดวิเคราะหการเผาไหม  
4. ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช
ใชแลว 
5. ทดสอบคุณสมบัติของไบโอดีเซล 
6. ทําการทดลองการสเปรย  การเผา
ไหม  สมรรถนะ  และกาซไอเสีย 
6. สรุปผลการวิจัย 
7. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

            

 
15. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) 

15.1 อุปกรณที่มีอยูแลวในคณะวิศวกรรมศาสตร 
- ชุดวิเคราะหการเผาไหมภายในกระบอกสบูเครื่องยนต (Combustion Analyzer) 
- เครื่องยนตดีเซล 4 สูบพรอมแทนเครื่องแบบ ฉีดตรง(DI) และ ฉีดโดยออม (IDI)  
- ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตแบบ Electro Dynamometer (Eddy–Current) 
- เครื่องวิเคราะหกาซไอเสียของเครื่องยนตสันดาปภายใน สามารถวัดกาซได 5 ชนิด

คือ O2, CO2, CO, HC และ NOX 
- เครื่องวัดปริมาณควันดําแบบกระดาษกรอง 
- เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากโครงการวิจัยกอนหนานี ้

 
 
 
 



 

15.2   อุปกรณที่ตองการเพิ่มเติม 
 -      ชุดทดลองการฉีดเชื้อเพลิงพรอมชุดถายภาพ (สรางใหม) 
 
 

 
 
 

รูปที่ 7 แผนผังชุดทดลองการฉีดเชื้อเพลิงพรอมชุดถายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย 
375,800 บาท 

 
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่เสนอขอ]  
งบประมาณของโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ 2552 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
คาจางชั่วคราว                             - ไมมี                                                                         0 

คาตอบแทน                                  20,000 

หมวดคาใชสอย 
-  คาจางเหมาผูชวยนกัวจิัย 1 คน 

(อัตรา 8,000 เดือน/คน รวม 12 เดือน) 
-  คายานพาหนะเดนิทาง 
-  คาที่พัก 
-  คาถายเอกสาร 
-  คาจางเหมาในการสรางชุดทดลองการฉีดน้ํามันไบโอดีเซล 
-  คาจางเหมาตรวจสอบคุณสมบัติน้ํามัน 
-  คาจางเหมาเขาเลมรายงาน    

 
96,000 
 
10,000 
10,000 
5,000 
10,000 
25,000 
5,000 

หมวดคาวัสด ุ
-  คาวัสดุสํานกังาน 

       -   คาวัสดุคอมพิวเตอร 
-  ชุดอุปกรณใหความรอน และชุดควบคุม 
-  สารเคมี (เมทานอล, โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด, กรดซัลฟูริก) 
-  คาน้ํามันพืชใชแลว (ประมาณ 1000 ลิตร ๆ ละ 10 บาท) 
-  อุปกรณทางเคมี และความปลอดภัยทางเคมี 
-  น้ํามันดเีซล ประมาณ 100 ลิตร 
-  คาหัวฉีดน้ํามันดีเซล และทอน้ํามัน 
-  คาชุดควบคมุการฉีด และถายภาพ (ชุด micro controller) 

 
5,000 
5,000 
5,000 
10,000 
10,000 
2,000 
3,600 
10,000 
20,000 

หมวดคาครภุณัฑ     
         -  ชุดกลองความเร็วสูงและอุปกรณ 

 
90,000 

หมวดคาสาธารณูปโภค 34,200 

                             รวม                 375,800 

 
 



 

17. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เปนขอมูลและแนวทางสําหรับใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมของ

เครื่องยนตเมื่อเปลี่ยนมาใชไบโอดีเซล-ดีเซลเปนพลังงานทดแทน   ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม (I) 

2. ทําใหการเผาไหมของเครื่องยนตสะอาดขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวาเมื่อ 
เปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลและน้ํามันไบโอดเีซลปกติ (G) 

3. ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจและสนใจไบโอดีเซลมากขึ้นเนื่องจากเครื่องยนตเผา
ไหมไดสมบูรณขึ้น  ทําใหประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น  และเปนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (G) 

4. ทําใหเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงทดแทนมีสมรรถนะสูงขึ้น  และประหยัด
น้ํามันมากขึ้น (G) 

 
18. คําชี้แจงอืน่ ๆ    

ขอเสนอโครงการวิจัยนี้ เปนโครงการตอเนื่องจากการทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได
ใหงบประมาณ ประจําป 2548 (เงินรายได จํานวน40,000 บาท), งบประมาณประจําป 2549 และ 
งบประมาณประจําป 2550 แกทีมวิจัยมาดําเนินการวิจัยเร่ือง  

“การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวและการทดสอบกับเคร่ืองยนต
ขนาดเล็ก” 

 “การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพาราเปนพลังงานทดแทนและการทดสอบ
สมรรถนะกับเครื่องยนต”  

 “การสรางเครือ่งผลิตไบโอดเีซลจากน้ํามันพชืใชแลว ผลกระทบตอสมรรถนะ การ
ปลอยมลพิษ และการสึกหรอของเครื่องยนตท่ีใชไบโอดเีซลผสมเอทานอลเปนเชื้อเพลิง”   

จากการศึกษาโครงการวิจัยดังกลาวท่ีผานมานั้นนี้ทําใหทีมผูวิจัยไดองคความรูเก่ียวกับ
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชและน้ํามันพืชใชแลวเปนอยางมาก    แตเนื่องจากคุณสมบัติ
การเปนเชื้อเพลิงของน้ํามันไบโอดีเซลบางประการ เชน  คาความหนืดของน้ํามันท่ียังสูงกวา
น้ํามันดีเซล   ถึงแมวาจะผานการทํา ทรานสเอสเทอริฟเคชั่น(Tranesterification) แลวก็ตาม   
ดังนั้นทีมนักวิจัย หวังวาขอเสนอโครงการนี้จะไดรับงบประมาณสนับสนุน ใหดําเนินการตอไป 

                                   
ลงชื่อ………………………………… 
         (นายประชาสนัติ ไตรยสุทธิ์) 

         ผูชวยศาสตราจารยระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
 คณะวิศวกรรมศาสตร 



 

สวน  ค  :       ประวัติคณะผูวิจัย 
 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1. ช่ือ(ภาษาไทย)  ผศ. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 
      (English) Asst.Prof. Prachasanti Thaiyasuit  
2. หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน    3 3497 00058 141  
3.  ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยระดับ 7 
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   โทรศัพท 045 288400-3  ตอ 3380, 3381  โทรสาร 045 353 333  
 
4.  ประวัติการศึกษา 
ปการศึกษาที่

จบ 
ระดับปริญญา (ตรี โท เอก) และ

ช่ือเต็ม 
อักษรยอ

ปริญญา/วิชา 
สาขา ช่ือสถาบัน 

การศึกษา 
ประเทศ 

2536 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(เครื่องกล) วิศวกรรม 
เครื่องกล 

มหาวิทยาลัย 
รังสิต 

ไทย 

2540 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.(เครื่องกล) วิศวกรรม 
เครื่องกล 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ไทย 

 
5.  ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ 
[1] ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 2547,   “(Effect of Ethanol-Gasoline Fueled on Combustion Characteristics for SI 
Engine)”  การประชุมเชิงวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 18 
[2] กุลเชษฐ เพียรทอง อิทธิพล วรพพันธ  ประชาสันติ ไตรยสุทธ์ิ  พิศาล สมบัติวงศ มงคล สุดเสนห 2548,  “การผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวขนาด 150 ลิตร ตอรอบการผลิต และการใชงานกับเครื่องยนตขนาดเล็ก”,  การ
ประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1 
[3] ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง, ไพบูลย เสถียรรัมย, ทองคํา กิริยะ และ อิทธิพล วรพันธ. 2549, “การ
ผลิตน้ํามัน Bio diesel จากน้ํามันพืชใชแลว และศึกษาผลกระทบตอเครื่องยนต” การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 1  
[4] ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง, พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล, ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ และ อิทธิพล วรพันธ. 
2550, “สมรรถนะและมลพิษจากไอเสียของเครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัดเมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา” 
ประชุมสัมมนาวิชาการ วิศวกรรมยานยนต ครั้งที่ 3 
[5] ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง, พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล, ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ และ อิทธิพล วรพันธ. 
2550, “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยางพาราโดยวิธี กรด-เอสเตอรริฟเคชั่น และ ดาง-ทรานเอสเตอรริฟเคชั่น” 
การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 
[6] ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง และ อิทธิพล วรพันธ. 2550, “สมรรถนะและสมดุลทางความรอนของ

เครื่องยนตดีเซล 1 สูบที่ใชไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา” การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทยครั้งที่ 21 



 

[7] ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์, กุลเชษฐ เพียรทอง, พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล, ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ และ อิทธิพล วรพันธ, 

2550, “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดยางพาราดวยวิธี ทรานเอสเทอรริฟเคชั่นแบบ 2 ขั้นตอน” การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งที่ 21 

[8] P. Thaiyasuit, K. Pianthong, P. Techarungpaisan, C. Thinvongpituk, I. Worapun. 2007, “PRODUCTION OF 
BIODIESEL FROM RUBBER SEED OIL AND ENGINE PERFORMANCE TESTS” The 9th Asian International 
Conference on Fluid Machinery, Korea 

 
6.  ประวัติการทํางาน 

- ป พ.ศ. 2536-2537: วิศวกร  บริษัท  Fujitsu(Thailand) Ltd. 
- ป พ.ศ. 2541-2547: อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ป พ.ศ. 2547-ปจจุบัน: อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
7.ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ชวงเวลาทํา

โครงการ  
(ปที่เร่ิม-สิ้นสุด) 

ผูรวมโครงการ 

1 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจาก

น้ํามันพืชใชแลวและการทดสอบกับ

เครื่องยนตขนาดเล็ก  
 

ทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี      

ป 2548 

2548 
เสร็จสมบูรณ  

ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ ์ 
(หัวหนาโครงการ) 
ผศ.ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง (ผูวิจัยหลัก) 

นาย ทองคํา กิริยา 
นาย ไพบูลย เสถียรรัมย 

2 การผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา

เปนพลังงานทดแทน และการทดสอบ

สมรรถนะกับเครื่องยนต 

ทุนสนับสนุน

หมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี      

ป 2549 

2549 
เสร็จสมบูรณ  

ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 
(หัวหนาโครงการ) 
ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง  (ผูวิจัยหลัก) 
ผศ.พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล 
ผศ.ดร.ชวลิตถิ่นวงศพิทักษนายอิทธิพล 

วรพันธุ 

3 การสรางเครื่องผลิตไบโอดีเซลจาก

น้ํามันพืชใชแลว  ผลกระทบตอ

สมรรถนะ  การปลอยมลพิษ และการ

สึกหรอของเครื่องยนต ที่ใชน้ํามันไบโอ

ดีเซลผสมเอทานอลเปนเช้ือเพลิง 

งบประมาณ

แผนดิน 

ประจําป 2550 

2550 
(อยูในระหวาง

ดําเนินการวิจัย) 

ผศ.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ ์ 
(หัวหนาโครงการ) 
ผศ.ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง (ผูวิจัยหลัก) 
นาย ไพบูลย เสถียรรัมย 
นายอิทธิพล วรพันธุ 

4 การศึกษาคุณลักษณะของสเปรย

เช้ือเพลิงเหลวความเร็วสูง  และความ

เปนไปไดในการประยุกตใชกับหัวฉีด

ของเครื่องยนตโดยทําการทดลอง 

งบประมาณ

แผนดิน 

ประจําป 2550 

2550 
(อยูในระหวาง

ดําเนินการวิจัย) 

ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง  (หัวหนาฯ) 
 ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ (ผูวิจัยหลัก) 
ผศ.ดร.ชวลิตถิ่นวงศพิทักษ 
นายชญานนท แสงมณ ี



 

ผูวิจัยหลัก 
1. ชื่อ(ภาษาไทย)   ผศ.ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง 

     (ภาษาอังกฤษ)  Asst.Prof.Dr. Kulachate  PIANTHONG 
2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    3 3499 00623 07 1  
3. ตําแหนงปจจบุัน   ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 
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