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     รายงานผลการดําเนินการ 
        รายงาน   12 เดือน   ปท่ี 6    ระหวางเดือน/ป ตุลาคม 2553 ถึงเดือน/ป กันยายน 2554                           

( เริ่มรับทนุในปงบประมาณ 2554) 
 

1.  ชื่อสถานวิจัย 
ภาษาไทย  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชนํ้ามัน 
ภาษาอังกฤษ Specialized Research and Development Center for Alternative Energy from  

Palm Oil and Oil Crops 

 

2.  คณะ/หนวยงานท่ีสนับสนุนสถานวิจัย 
     2.1   คณะ/หนวยงานหลัก  
   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   2.2   คณะ/หนวยงานรวม ( ระบุทุกคณะ/หนวยงาน ) 
   สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 
   ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
3.  ชื่อผูอํานวยการสถานวิจัย   ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน   

   รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร   
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4.   ชื่อบุคลากรในสถานวิจัย  ( โปรดระบุใหครบทุกคน )   

 การบริหารงานของสถานวิจัยสามารถจัดเปนแผนภูมิบริหารจัดการไดดังนี้ 
 

    แผนภูมิบริหารจัดการ 
      สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 
 

 

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ       เทคโนโลยีการผลิตฯ 
 (รศ. ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล)      (รศ. ดร.ชาคริต ทองอุไร) 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนนิการ DoE วิศวกรรมเคม ี
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บุคลากรประจําในสถานวิจัย 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ภาควิชา/คณะ ภาระงานในเครือขาย

วิจัยน้ี 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ภาระงาน 
(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

1 รศ.ดร.ชาคริต   ทองอุไร สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

ผูอํานวยการ 40 

2 นายเสถียร  วาณิชวิริยะ สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาทีว่จิัย 40 

3 นายธเนศ   วัยสุวรรณ สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

วิศวกรอาวุโส 40 

4 นายทรงธรรม   โพธิ์ถาวร สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

วิศวกร 40 

5 นางสาวรวมพร   นิคม สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

นักวิจยั 40 

6 นายวรุตย   คงกําเนิด สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

ผูชวยนักวจิัย 40 

7 นางสุทธิณี   เกียรติวีระสกุล สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาที่ประจํา
โครงการ 

40 

8 นายสมหมาย   โอชาพันธุ สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาที่ประจํา
โครงการ 

40 

9 นางสาวสราณี   เฉ้ียนเงิน สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

เจาหนาที่ประจํา
โครงการ 

40 

10 นางสโรชา   ศรีวิทยากูล สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

นักวิชาการ
อุดมศึกษา 

40 

11 นายธนา   แซหลี สถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทน
จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 

ลูกจางโครงการ 40 

 
5.   วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการนํานํ้ามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
พรอมท้ังการแปรรูปผลิตผลพลอยได  เพื่อลดตนทุนหรือเพิ่มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิง
พาณิชย และสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางยั่งยืน 
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5.2 เพื่อนําผลงานวิจัยและพัฒนาในขอ 5.1  และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มาทําการ
เผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี  สูกลุมเปาหมาย  ทั้งเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม  เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมาย
เหลานั้น 

 

6.  ทิศทางการวิจัย  ในชวง  5  ป  ( ทิศทางการวิจัยหลัก )  
 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชนํ้ามันและโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ไดกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 วิสัยทัศน 
 เปนแหลงความรูท่ีสมบูรณและทันสมัยท่ีสุดของประเทศดานการวิจัยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ
ตอเนื่องครบวงจรแบบยั่งยืนภายในป พ.ศ. 2555 
 

 แผนกลยุทธ 

1. ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน 

2. ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องขนาดเล็กสําหรับกลุมเกษตรกร
รายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริ 

3. ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยกอใหเกิด
ผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 ทิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร 
 กลยุทธท่ี 1   ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอืน่ๆ 
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน 
 ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. ทําการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลอยางถองแทเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลม รวมทั้ง
วัตถุดิบอื่นๆ ที่มีอยูในประเทศ 

2. ศึกษาวิจัยกรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลแบบตางๆ รวมทั้งผลิตผลพลอยไดเพื่อเพิ่มมูลคาหรือนํา
กลับมาใชใหม รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. ศึกษาวิจัยดานคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและวิธีการ
ควบคุมการผลิตไบโอดีเซลอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษาวิจัยดานการผลิต การขนสงและการตลาด(Logistic) และการทดสอบไบโอดีเซล 
ใหเปนท่ียอมรับของประชาชน 
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กลยุทธท่ี 2   ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองขนาดเล็ก 
สําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริ 

 ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปน้ี 
1. ทําการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลดวยอุปกรณขนาดเล็กที่ใชเงินลงทุนตํ่า เพื่อใหเกษตรกรรายยอย

สามารถรวมกลุมกันลงทุนในระดับสหกรณและวิสาหกิจชุมชนได 
2. ทําการวิจัยการแปรรูปผลิตผลพลอยไดตางๆ จากการสกัดน้ํามันปาลมและการผลิตไบโอดีเซล 

เชน การนํากากปาลมไปผลิตเปนปุยชีวภาพ การนํากรดไขมันอิสระจากกระบวนการลดกรดมา
ผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน 

กลยุทธท่ี 3  ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ  
โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทน

อยางมีประสิทธิภาพ 
      ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. จัดสรางโรงงานสาธิตและโรงงานตนแบบขึ้น เปนตัวอยางใหกลุมเปาหมายไดเขามาศึกษาหา
ความรู และเก็บขอมูลอยางสะดวก ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
และจัดสรางที่ศูนยการศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส 

2. ทําการจัดสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรเอกสาร ใหกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะใชโรงงานสาธิต
เปนเครื่องมือในการถายทอดเทคโนโลยี 

3. ทําการประชาสัมพันธงานวิจัยที่คิดคนขึ้น โดยผานทางสื่อตางๆ หรือรวมกับหนวยงานตางๆ 
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
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7.  แผนการดําเนนิงานของสถานวิจัยในปงบประมาณตอไป  
 7.1 ผลการดาํเนนิงาน 
 7.1.1 งานวจิยั 

1) ชือ่โครงการวิจยั     การพฒันากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอลจากเฟสกลเีซอรอล (Development of  
  methanol recovery process from glrycerol phase) 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 

    ดร.สุรัสวดี กังสนันท   ผูรวมโครงการ 
    นางสาวรวมพร นิคม    ผูรวมโครงการ 

นายทรงธรรม โพธิ์ถาวร    ผูรวมโครงการ 
   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.)  
   งบประมาณ  490,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป (เร่ิม 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
    สถานะ  ไดรายงานความกาวหนาคร้ังที่ 1 และขอขยายระยะเวลาการทําวิจัย 
    ถึงเดือนกันยายน 2555 
2) ชื่อโครงการวิจัย     การประยุกตใชความรอนไดอิเล็กทริกชนิดคลื่นวิทยุเพื่อทําลายเอนไซมไลเปส 

ในผลปาลมของโรงหีบนํ้ามันปาลมขนาดชุมชน 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต      ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 

    ดร.สุรัสวดี กังสนันท   ผูรวมโครงการ 
    นางสาวรวมพร นิคม    ผูรวมโครงการ 

นายทรงธรรม โพธิ์ถาวร    ผูรวมโครงการ 
   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.)  
   งบประมาณ  2,252,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ป (เร่ิม 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2556) 
 

  7.1.2  ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 

R.Nikhom, S.Kungsanant, S.Ratanawilai, P.Nuthong, C.Tongurai. 2011. Characterization of 

Glycerol-Ester Emulsions from Transesterification with Different Alcohols Using the CLSM 

Technique. International Journal Of Renewable Energy Research (IJRER), Vol.1, No.4, pp.245-251 

7.1.3 รายชื่อนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ 

1. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ  ผูรวมโครงการทุนวิจัย สนพ. ป 2554 

2. ดร.ณัฐวรรณ  กลัดแกว  ผูรวมโครงการทุนวิจัย สนพ. ป 2554 
3. นายกฤษฎา  พวงสุวรรณ  ผูรวมโครงการทุนวิจัย สนพ. ป 2554 
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7.1.4 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

      1) ชื่อบทความ    Improvement the Phase Separation of Biodiesel  

     Production from Crude Palm Oil and Ethanol. 

  ผูนําเสนอ  Nattharit Roekngam 

  ชื่อการประชมุ The Proceedings of the 6th Conference on Science and Technology 

for Youths : 2011 
  สถานที ่  Bitec, Bangkok, Tailand 

  วันที่ประชุม  18-19 มีนาคม 2554  
     2) ช่ือบทความ    Fatty Acid Methyl Ester Production by Ultrasonic Irradiation 

  ผูนําเสนอ  นางสาวรุงนภา   แกวมีศร ี
  ชื่อการประชมุ PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology 

(ICET) & PEC-9 

  สถานที ่  Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach Phuket 

  วันที่ประชุม  2-3 พฤษภาคม 2554  
3) ชือ่บทความ    Effect of Temperatures, Potassium Hydroxide and 

Potassium Metoxide on Saponification of Biodiesel 

  ผูนําเสนอ  นางสาวกรรณิการ  อังโชตพิันธุ 
  ชื่อการประชมุ PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology 

(ICET) & PEC-9 

  สถานที ่  Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach Phuket 

  วันที่ประชุม  2-3 พฤษภาคม 2554  
4) ชือ่บทความ    Decreasing of Sterol Glucosides in Biodiesel  Production by Sodium 

Aluminosilicate 

  ผูนําเสนอ  นางสาวดรุณี   อนพุันธุสกุล 
  ชื่อการประชมุ PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology 

(ICET) & PEC-9 

  สถานที ่  Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach Phuket 

  วันที่ประชุม  2-3 พฤษภาคม 2554  
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5) ชือ่บทความ    Recovery of Alcohol from Mixed Methanol-Ethanol System of 

Biodiesel Production  

  ผูนําเสนอ  นายวศิน   กลัดทอง 
  ชื่อการประชมุ 2011 International Conference on Alternative Energy in  

     Development Countries and Emerging Economics.  

  สถานที ่   ศูนยประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
     จังหวัดสงขลา  
  วันที่ประชุม  23 – 24  พฤษภาคม 2554  

6) ชือ่บทความ    Batch Process Esterification of Crude Palm Oil with Ethanol Assisted 

under Ultrasonic Irradiation.  

  ผูนําเสนอ  นายธเนศ   วยัสุวรรณ 
  ชื่อการประชมุ 2011 International Conference on Alternative Energy in  

     Development Countries and Emerging Economics.  

  สถานที ่   ศูนยประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
     จังหวัดสงขลา  
  วันที่ประชุม  23 – 24  พฤษภาคม 2554  
 

7.1.5 ผลงานที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ 

  - 

7.1.6 ผลงานที่เปนประโยชนตอภาคประชาสังคม  ภาครัฐ ภาคการผลิตและการบริการ/
ผลงานที่ถูกนําไปใชในภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ 

- 
7.1.7 การจดสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ/รางวัล(ถามี) 

สิทธิบัตร 
- 

        รางวัลผลงานวิจัย  

1. รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จาก
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต Stisa 2011 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 

2. รางวัลเชิดชูเกียรติที่ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติประจําป 2553 (รางวัลคนดี 
สังคมไทย สาขาวิจัยและพัฒนาพลังงาน) จากสํานักวิจัยและพัฒนา วันท่ี 24 มีนาคม 
2554 
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3. รางวัลผลงานดีเดนสาขาบริการวิชาการ ประจําป 2554 โครงการพัฒนาการผลิตไบ
โอดีเซลสูมาตรฐานปรับปรุงขบวนการผลิตในเฟส 1 และ 3 จ.กระบี่ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553 จากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประกาศเม่ือ 26 ตุลาคม 2553) 

 

7.1.8 งานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลของสถานวิจัย 
ระดับปริญญาโท 

1)หัวขอวิทยานิพนธ   EFFECT OF CATALYSTS AND THEIR CONCENTRATIONS  

ON BIODIESEL PRODUCTION FROM WASTE COOKING OIL  

VIA ULTRASONIC-ASSISTED TRANSESTERIFICATION  
          ชื่อนักศึกษา      Mr.Prince Nana Amaniampong 

  อาจารยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร 100% 

  ท่ีปรึกษารวม  - 

  ปท่ีเริ่ม    มีนาคม พ.ศ. 2554 
  ปท่ีเสร็จสิ้น    มกราคม พ.ศ. 2555 
    * หมายเหตุ : Mr.Prince Nana Amaniampong เปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอมตามโครงการรวม 5 มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร เปนที่ปรึกษาในการทํา
วิทยานิพนธ  

 
 

ระดับปริญญาเอก 

       1) หัวขอวิทยานิพนธ     การผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง โดยปฏิกิริยาเอสเตอรริฟ 
เคชันจากสวนกลั่นกรดไขมันปาลม 

          ชื่อนักศึกษา      นางสาวอุทัยวรรณ   กันใจแกว 
  อาจารยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร 90% 

  ท่ีปรึกษารวม  ผศ.ดร.สุกฤทธิรา   รัตนวิไล  10% 

  ปท่ีเริ่ม    พ.ศ. 2554 
  ปท่ีเสร็จสิ้น    -  (อยูระหวางทําวิทยานิพนธ) 
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       2) หัวขอวิทยานิพนธ     จลนศาสตรของปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชันของเอสเตอรในเมทานอล 

และเอทานอล 
         ชื่อนักศึกษา      นางสาวกรรณิการ   อังโชติพันธุ 
  อาจารยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร 90% 

  ท่ีปรึกษารวม  ดร.สินินาฏ   จงคง   10% 

  ปท่ีเริ่ม    พ.ศ. 2554 
  ปท่ีเสร็จสิ้น    -  (อยูระหวางทําวิทยานิพนธ) 

 

 7.1.9  การเผยแพรความรู  การจัดฝกอบรม  การจัดประชุมวิชาการ 
1) งานบริการชุมชน 

 ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชน้ํามัน ไดใหความอนุเคราะหดานบริการรถรางแกหนวยงานตาง ๆ ดังนี้  
 

วนั เดือน ป หนวยงานที่ขอความอนุเคราะห 

20 ตุลาคม 2553 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ขอความอนุเคราะหรถรางไบโอดีเซล
เพือ่นําคณะบริหารจากมหาวิทยาลัย The Management and Science University, 

Shah Alam, Malaysia ชมทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวลา 
10.30 – 11.30 น. 

1 ธันวาคม 2553 ส ถ า น วิ จั ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ส า ร ป ริ ม า ณ น อ ย แ ล ะ ไ บ โ อ เ ซ น เ ซ อ ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอความอนุเคราะหรถราง ไบโอดีเซลเพื่อนําวิทยากร
ช า ว ต า ง ช า ติ  อ า จ า ร ย  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  จํ า น ว น  1 0  ค น 
ชมทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวลา 10.30 – 12.00 น. 

6 – 8 มกราคม 2554 เทศบาลนครสงขลา ขอความอนุเคราะหรถรางไบโอดีเซลในงานมหกรรม
ความกาวหนาทางวิชาการและงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 เพื่อบริการนํา
เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปเที่ยวชมบริเวณงานและสถานที่สําคัญทางธรรมชาติ
และประวิติศาสตร ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา และโรงเรียนเทศบาล 4 (บาน
แหลมทราย) จ.สงขลา 

23 – 25 มกราคม 2554 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับเทศบาลนครสงขลา ขอความอนุเคราะห
รถรางไบโอดีเซลใชในการจัดคายพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับภาคใต ประจําป 
2554 เพื่อบริการนําเด็ก เยาวชนและเจาหนาที่ชมสถานที่สําคัญทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตรของจังหวัดสงขลา จํานวน 1,200 คน 
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วนั เดือน ป หนวยงานที่ขอความอนุเคราะห 

8 เมษายน 2554 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา ขอความอนุเคราะหรถรางไบโอ
ดีเซลเพื่อนํานักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนที่รวมไดรับทุนการศึกษามูลนิธิ
จุมภฎ-พันธุทิพย ชมทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวลา 17.00 – 
18.00 น. 

7 พฤษภาคม 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ ขอความ
อนุ เคราะหรถรางไบโอดี เซลเพื่อ นํานักศึกษาใหม ชมทัศนียภาพภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวลา 08.30 – 18.30 น. 

2 มิถุนายน 2554 หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ขอความอนุเคราะหรถรางไบโอดีเซลเพื่อ
รับ-สงนํานักศึกษาชาวตางชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏี
บัณฑิตจํานวน 21 คน ในการเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ เวลา 08.00 – 08.30 น. 
และเวลา 12.00 – 12.30 น. 

26 มิถุนายน 2554 ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอความอนุเคราะห
รถรางไบโอดีเซลใชในโครงการคายจุดประกาย เพื่อนํานักเรียนจากโรงเรียนราช
ป ร ะ ช า นุ เ ค ร า ะ ห ที่  4 2  จํ า น ว น  4 0  ค น  ช ม ทั ศ นี ย ภ า พ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เวลา 10.00 – 10.30 น. 

9 กรกฎาคม 2554 สโมสรฟุตบอลหาดใหญ FC ขอความอนุเคราะหรถรางไบโอดีเซลใชรับ-สง
ผูโดยสาร ตั้งแตเวลา 10.00 – 16.00 น. 

27 -29 และ 31 
กรกฎาคม 2554 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอความอนุเคราะหรถรางไบโอดีเซล
ใชรับ-สงผูสนใจเขารวมงานการประชุมวิชาการและงานแสดงสินคาผลิตภัณฑ
ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554 (IMT-GT HAPEX 2011) ในเวลา 08.30-
20.00 น. 

30 กรกฎาคม 2554 นายมณตรี บุญญะยูวะ เกษตรและสหกรณ จ.สงขลา ขอความอนุเคราะหรถราง
ไบโอดีเซลใชรับ-สงสุภาพสตรีและผูสูงอายุที่เดินทางเขารวมงานฉลองมงคลสมรส
ของบุตรี ณ สวนคอหงสการเดน 

17 สิงหาคม 2554 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ขอความอนุเคราะหรถราง
ไบโอดีเซลใชรับ-สงนักเรียนที่ผานการแขงขันตอบปญหารอบแรกในการจัดงาน 
ม.อ. วิชาการ ประจําป 2554 ชมทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เวลา 11.00 – 13.00 น. 
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2.) การเยี่ยมชมดูงานจากหนวยงานตางๆ และบุคคลท่ีสนใจ 

 ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554  สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชนํ้ามัน ไดมีหนวยงานตางๆ และผูที่มีความสนใจในเรื่องกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เขาชม
โรงงานผลิตไบโอดีเซล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลายหนวยงาน ดังนี้ 
 

วนั เดือน ป ชื่อ/ท่ีอยูหนวยงานที่เขาชม 

12 พฤศจิกายน 2553 

 

บริษัทฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สนทนา

แลกเปลี่ยนความเห็น/ขอมูล ในการจัดเก็บไบโอดีเซลในถังเชื้อเพลิงพลาสติก 

HDPE ซ่ึงเกิดการกัดกรอน ในระยะยาว บริษัทอยูระหวางการหาสารเติมเพ่ือใหเกิด

ความตานทานตอการกัดกรอน กําลังหาแหลงวิจัยดานไบโอดีเซล พรอมขอความ

อนุเคราะหบุคลากร 3 ทาน ศึกษาดูงาน 

3 0  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2553 

บริษัทในเครือ Phi Phi Natural Resort ขอความอนุเคราะหนําบุคลากร จํานวน 
4 -6  คน  เ ข า เ ยี่ ย ม ชมดู ง า นพ ร อ ม รั บฟ ง ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผ ลิ ต
ไบโอดีเซล เวลา 14.00 น. 

13 ธันวาคม 2553 เทศบาลตําบลวิชิต จ.ภูเก็ต ไดจัดทําโครงการศึกษาดูงานดานสาธรณสุข 
กิจกรรมศึกษาดูงานดานพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ขอความอนุเคราะหนํา
บุคลากร จํานวน 12 คน เขาเยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรูเกี่ยวกับการผลิต
ไบโอดีเซล 

14 มกราคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร กลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ หนวยวิเทศสัมพันธฯ ขอ
ความอนุเคราะหนํา Dr.Jaroslava Svarc-Gajic อาจารยทางดาน Technical 

Science, Applied and Engineering Chemistry จาก Faculty of Technology, 

University of Novi Sad (USN) เขาเยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรูเกี่ยวกับการ
ผลิตไบโอดีเซล เวลา 13.30 น. 

17 มกราคม 2554 MTEC รวมกับ บ.ปตท. จํากัด (มหาชน) โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 
และคณะไดดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ือง ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอด
วัฏจักรของเชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 2 เอทิลเอสเตอร ขอความอนุเคราะห เขาเยี่ยม
ชมดูงานพรอมรับฟงความรูเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล รวมถึงหารือเกี่ยวกบัการ
ผลิตเอทิลเอสเตอร เวลา 09.30 – 11.30 น. 

18 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยแมโจ –ชุมพร ไดทําโครงการกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ดวยเคร่ือง
ผลิตไบโอดีเซลตนแบบ ขอความอนุเคราะหนักเรียนและอาจารย จํานวน 2 คน 
เขารับฝกฝนการตรวจวิเคราะหปริมาณกลีเซอรีนฯ จํานวน 11 ตัวอยาง 
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วนั เดือน ป ชื่อ/ท่ีอยูหนวยงานที่เขาชม 

24 พฤษภาคม 2554 UTM Kojel Tun Dr.Ismail ขอความอนุเคราะหนักเรียนและอาจารย จํานวน 70 
คน เขาเยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรูเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซล เวลา 
11.00 น 

10 มิถุนายน 2554 บริษัทผลิตไฟฟาขนอม จํากัด ขอความอนุเคราะหนําบุคลากร จํานวน 5 คน เขา
เยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรูเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล เวลา 09.00 – 
12.00 น. 

27 มิถุนายน 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (ชุมชน
สัมพันธ) ไดจัดโครงการโรงเรียนทัวรวิจัย ขอความอนุเคราะหนํานักเรียนจาก
โรงเรียนพัฒนศาสตรมูลนิธิ จํานวน 50 คน เขาเยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรู
เกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล เวลา 10.00 – 12.00 น. 

27 กรกฎาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร กลุมงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (ชุมชน
สัมพันธ) ไดจัดโครงการโรงเรียนทัวรวิจัย ขอความอนุเคราะหนําครูและนักเรียน
จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จํานวน 25 คน เขาเยี่ยมชมดูงานพรอม
รับฟงความรูเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล เวลา 14.15 – 15.00 น. 

29 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนธิดานุเคราะห ไดจัดคายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ขอความอนุเคราะห
นําครูและนักเรียนจาก เขาเยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรูเกี่ยวกับการผลิต
ไบโอดีเซล เวลา 10.00 – 12.00 น. และขอความอนุเคราะหรถรางไบโอดีเซลเพื่อ
ใชสงนักเรียนเขารวมชมนิทรรศการอาหารฮาลาล ณ หอประชุมฯ  

4 สิงหาคม 2554 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษา จํานวน 
5 คน เขาเยี่ยมชมโรงงาน เวลา 15.30 – 16.30 น. 

27 สิงหาคม 2554 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดเปดรายวิชาวิทยาศาสตรและการ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรม โดยกําหนดหัวขอ Biochemical Aspects ของน้ํามัน
ปาลมและเทคโนโลยีการแปรรูป ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ปที่ 3  จํานวน 20 คน เขาเยี่ยมชมดูงานพรอมรับฟงความรูเกี่ยวกับการผลิต
ไบโอดีเซล เวลา 08.30 – 11.30 น. 

 
1.) การบริการใหคําปรึกษาแกบุคคลที่สนใจ 

ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลม
และพืชน้ํามัน ไดมีผูที่มีความสนใจในเรื่องกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เขาขอรับคําปรึกษาขอมูลดานตางๆ 
ดังนี้ 
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วนั เดือน ป ชื่อ สกุลผูขอรับคําปรึกษา รายละเอียดการใหบริการ 

4 -6 ธันวาคม 2553 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ขอความอนุเคราะหตัวอยางไบโอดีเซลและวีดิทัศน
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลใชประกอบกิจกรรมการจัด
งานตามรอยเทาพอดวยไบโอดีเซล  

26 พฤศจิกายน 2553 น า ย พั ท ธ นั น ท  ภู ส กุ ล 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหนํ้ามันปาลม เพื่อใชในการศึกษาทํา
วิทยานิพนธเร่ือง ศึกษาการใช CaO มาเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาในปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 

9 ธันวาคม 2553 น า ง ส า ว รั ต น ติ ย า  ยิ่ ง ย ง 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันปาลมดิบ จํานวน 5 ลิตรและ
ดินฟอกสี จํานวน 1 กิโลกรัม เพื่อใชในการศึกษาทํา
วิทยานิพนธ เรื่อง การจําลองการกลั่นระดับโมเลกุลใน
ขั้นตอนกําจัดกลิ่นของการทําบรสิุทธิ์ทางกายภาพ 

28 ธันวาคม 2553 นางสาวกรรณิการ อังโชติพันธุ 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 5 ลิตร
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง จลนพลศาสตร
ของปฏิกิริยาสปอนิฟเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซลโดบใช
ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเบส 

5 มกราคม 2554 นางสาวประภาพิมพ อุทัยรัตน 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 2 ลิตร
และแบบไมแยก Methanol, Pure Methanol จํานวน 
1 ลิตร เพื่อใช ในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง 
Recovery Methanol from Methyl Ester by Hot Air 

18 มกราคม 2554 นางสาวศรีกันยา ธรรมพิทักษ
(นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ) 

ขอความอนุเคราะหกลีเซอรอลดิบ จํานวน 20 ลิตรและ
ดินตะกอนปนเปอนนํ้ามัน เพื่อใชในการศึกษาทํา
วิทยานิพนธ เรื่อง การคัดเลือกยีสตไขมันสูงและการหา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ํามันจากทะลายปาลมท่ี
ผานการยอยแลว 

28 มกราคม 2554 MTEC ขอความอนุเคราะหขอมูลกระบวนการผลิตเอทิลเอ
สเตอร นํามันเอทิลเอสเตอร จํานวน 2 ลิตร และน้ํามัน
เมทิลเอสเตอร จํานวน 2 ลิตร เพื่อนําไปใชในการศึกษา
วิจัยเรื่อง ประเมินผลกรทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักร
ชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 2 : เอทิลเอสเตอร 

2 กุมภาพันธ 2554 น า ง ส า ว รั ต น ติ ย า  ยิ่ ง ย ง 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันปาลมดิบ จํานวน 5 ลิตร เพื่อ
ใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง การจําลองการ
กลั่นระดับโมเลกุลในขั้นตอนกําจัดกลิ่นของการทํา
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วนั เดือน ป ชื่อ สกุลผูขอรับคําปรึกษา รายละเอียดการใหบริการ 

บริสุทธิ์ทางกายภาพ 
18 เมษายน 2554 นางส าวสุ พ ร รณษา  ไพศาล 

(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหนํ้ามันทนความรอน (Thermal Oil) 
จํานวน 20 ลิตร และเทานอล 99.9% จํานวน 60 ลิตร 
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง การสกัดพรีไบ
โอติกสและสารประกอบฟนอลิกสจากเมล็ดขนุนขนาด
โรงงานจําลอง 

18 พฤษภาคม 2554 นางสาวพรพิมล  วาสนามงคล 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหกลีเซอรอลดิบ เพื่อใชในการศึกษา
ทําวิทยานิพนธ เรื่อง กระบวนการผลิตกาซชีวภาพจาก
กลีเซอรอลดิบซึ่งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล 

27 พฤษภาคม 2554 นางสาวประภาภรณ กาลสงค 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะห Hot Oil จํานวน 20 ลิตร เพื่อใชใน
การศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง ศึกษาการยอยเปลือก
กลวยน้ําวาเพื่อผลิตเอทานอล 

10 มิถุนายน 2554 นางสาวประภาพิมพ อุทัยรัตน 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 1 ลิตร
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง Recovery 

Methanol from Methyl Ester by Hot Air 
10 มิถุนายน 2554 นางสาวทัศนีย อยูคง (นักศึกษา

ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุ เคราะหโซดาไฟ  จํานวน  1 กิโลกรัม
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง การผลิตสาร
ลดแรงตึงผิวอัลคาโนลาไมดจากเมล็ดในปาลม 

15 มิถุนายน 2554 น า ย เ ถ ลิ ง ร า ช  นิ ล เ ชื้ อ ว ง ศ 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุ เคราะห เมทานอล  จํ านวน  50 ลิตร
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพถังปฏิกรณแบบตอเนื่องในการผลิตไบโอ
ดีเซล 

20 มิถุนายน 2554 น า ง ส า ว พ ร พิ ศ  จั น ท ร า ช 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะห Hot Oil จํานวน 30 ลิตร
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง ศึกษาการยอย
ใสขาวโพดเพื่อผลิตเอทานอล 

22 มิถุนายน 2554 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ขอความอนุเคราะหตัวอยางนํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลการทดสอบหาปริมาณเปอรเซ็นต Free Fatty 

Acid Methyl Ester (%FAME) เพื่อขยายขีด
ความสามารถในการใหบริการทดสอบน้ํามันไบโอดีเซล
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วนั เดือน ป ชื่อ สกุลผูขอรับคําปรึกษา รายละเอียดการใหบริการ 

เบื้องตน 
23 มิถุนายน 2554 น า ย เ ถ ลิ ง ร า ช  นิ ล เ ชื้ อ ว ง ศ 

(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุ เคราะห เมทานอล  จํ านวน  50 ลิตร
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพถังปฏิกรณแบบตอเนื่องในการผลิตไบโอ
ดีเซล 

29 มิถุนายน 2554 นางสาวประภาพิมพ อุทัยรัตน 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันไบโอดีเซล จํานวน 3 ลิตร
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เรื่อง Recovery 

Methanol from Methyl Ester by Hot Air 
25 กรกฎาคม 2554 น า ง ส า ว รั ต น ติ ย า  ยิ่ ง ย ง 

(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา โท 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะห Thermal Oil จํานวน 5 ลิตร เพื่อใช
ในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง การจําลองการกลั่น
ระดับโมเลกุลในขั้นตอนกําจัดกลิ่นของการทําบริสุทธิ์
ทางกายภาพ 

1 -30 กันยายน 2554 นางสาวฐปนี แจมศรี (นักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  ภ า ค วิ ช า
วิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะห เมทานอล จํานวน 100 ลิตร นํ้ามัน
พืช 6 ลัง และไอโซโพพานอล 20 ลิตร เพื่อใชใน
การศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง การผลิตไบโอดีเซลโดย
ใชโพแทสเซียมเมทอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

8 กันยายน 2554 นางสาวจอมขวัญ จันทมณีโชติ 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะห นํ้ามันพืช 6 ลัง เพื่อใชในการศกึษา
ทําวิทยานิพนธ เรื่อง การผลิตไบโอดีเซลโดยใชโซเดยีม
เมทอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

23 กันยายน 2554 นางสาวโสรญา สมเขียวหวาน 
(นั ก ศึ กษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

ขอความอนุเคราะหน้ํามันปาลมดิบ จํานวน 10 ลิตร 
เพื่อใชในการศึกษาทําวิทยานิพนธ เร่ือง ศึกษาสมการ
จลนพลศาสตรของการกําจัดยางเหนียว 

 
4) การจัดนิทรรศการ   

 ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ทางสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามัน
ปาลมและพืชน้ํามัน ไดจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธความรูดานไบโอดีเซลดังนี้ 
 

 4.1) การจัดนิทรรศการ งานมหกรรมวิถีพอเพียง “แลตะ ชายเริน วิถีใต ไดแรงอก” 

 สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามันออกบูทบรรยายใหความรู

เกี่ยวกับการทําไบโอดีเซลจาก รวมถึงการสาธิตการทําไบโอดีเซลเขยามือ(B-Shake) นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่
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เขารวมงานมีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล และมีความรูความเขาใจมากขึ้น รวมถึงไดรวมทํา

กิจกรรมไบโอดีเซลเขยามือ ซ่ึงนักเรียนไดใหความสนใจอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

5) การจัดจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล / รับซ้ือน้ํามันทอดใชแลว และการใหบริการรถราง 

 ในชวงเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554  ทางสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
น้ํามันปาลมและพืชน้ํามันไดทําการจัดจําหนายนํ้ามันไบโอดีเซล / รับซื้อนํ้ามันทอดใชแลว และการใหบริการ
รถราง ดังนี้ 

5.1 ) การจําหนายน้ํามันไบโอดีเซล  
 จําหนายนํ้ามันไบโอดีเซล จํานวน  23,427.78 ลิตร  
 รายได    จํานวน  589,294 บาท 
5.2 ) การรับซื้อน้ํามันทอดใชแลว 
 รับซื้อน้ํามันทอดใชแลว  จํานวน  28,853.11 กก. 
 รายจาย    จํานวน  458,817.62 บาท 

 

7.2 แหลงทุน    

 1) ชือ่โครงการวิจยั     การพฒันากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอลจากเฟสกลเีซอรอล 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต     ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 

    ดร.สุรัสวดี  กังสนันท  ผูรวมโครงการ 
    นางสาวรวมพร  นิคม   ผูรวมโครงการ 

นายทรงธรรม  โพธิ์ถาวร  ผูรวมโครงการ 
   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.)  
   งบประมาณ  490,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1ป เริ่ม ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 (ขอขยายระยะเวลา) 
 2) ชือ่โครงการวิจยั     การประยุกตใชความรอนไดอิเล็กทริกชนิดคลื่นวิทยุเพือ่ทําลายเอนไซม 

ไลเปสในผลปาลมของโรงหีบน้ํามันปาลมขนาดชุมชน 
    คณะผูดําเนินการวิจัย รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต     ทองอุไร  หัวหนาโครงการ 



 

 

17 

    ดร.มณเทพ  เกียรติวีระสกุล  ผูรวมโครงการ 

    รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ ผูรวมโครงการ 

ดร.ณัฐวรรณ     กลัดแกว  ผูรวมโครงการ 

นายธเนศ  วัยสุวรรณ  ผูรวมโครงการ 

นายอุทัย  ไทยเจริญ  ผูรวมโครงการ 

   แหลงทุน งบประมาณแผนดิน (วช.)  
   งบประมาณ  2,252,000 บาท 

    ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2ป เริ่ม 30 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2555 
 

8.  งบประมาณ 
 8.1  รายรับ 500,000 บาทตอป 

ปท่ี งวดที่ DOE รับวันท่ี รวมรับทั้งสิ้น 

1 120,000 23 ธันวาคม 2553 
2 200,000 24 พฤษภาคม 2554 

6 
ตุลาคม 2553  

–  กันยายน 2554 3 180,000 31 ตุลาคม 2554 

500,000 

 8.2  ขอใหแนบสําเนาบัญชีสมุดเงินฝากมาพรอมรายงานดวย (ตามเอกสารแนบทาย) 
 8.3  รายการใชจาย  (ผูอํานวยการสถานวิจัยเปนผูเก็บหลักฐานการเงินเพื่อการตรวจสอบ) 

งบประมาณป 2554   
ลําดับที ่ รายการ  รายรับ   ประมาณการ   รวมรายจาย  

1 ทุนสนบัสนนุจาก DoE       500,000.00      

2 หมวดคาจาง   - คาจางลูกจางช่ัวคราว       455,600.00        455,600.00  

3 หมวดคาตอบแทน           1,000.00               840.00  

4 หมวดคาใชสอย       

     -   ประกันสังคมลกูจาง         22,700.00          22,700.00  

     -   คาเดินทางไปราชการ           5,000.00            5,089.00  

     -   จางเหมาและบริการอื่นๆ           2,700.00            3,080.00  

     -   คารับรองและพิธีการ           2,000.00            1,528.75  

5 หมวดคาวัสด ุ           4,000.00            3,640.92  

6 หมวดสาธารณปูโภค - คาโทรศัพท ไปรษณีย ฯลฯ           2,000.00            1,659.00  

7 หมวดครุภัณฑ       

8 สํารองจายเรงดวน           5,000.00    

  รวม     500,000.00      500,000.00        494,137.67  
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9.  Output ของเครือขายวิจัย ( ระบเุฉพาะผลงานทีเ่กิดขึ้นในชวงเวลาที่รายงานเทานัน้ )      
      ตามเอกสารแนบ 
11.  ปญหา  อุปสรรค และ แนวทางการแกไข ( เชน  กรณีที่ KPI  ไมเปนไปตามเปาหมาย) 
 - 
12. การประเมนิผลการดาํเนนิงานของเครือขายวจิัย (กรณีเปนรายงานฉบบัสมบูรณ) 
 - 
13.  คํารับรอง  ขอรับรองวาผลงานที่รายงานในเอกสารชุดนี้  เปนผลงานของสถานวิจยัและเกิดขึ้นในชวงเวลาที่
รายงานจริง   

( ลงชื่อ ) 
 

 

      (รองศาสตราจารย ดร. ชาคริต  ทองอุไร) 

             ผูอํานวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 
 

14.  ลายมือชื่อ ผูอํานวยการสถานวจิยั  และบุคลากรทุกคนในสถานวิจัย  
 
 

 

 

 รศ.ดร.ชาคริต ทองอไุร       นายเสถียร  วาณิชวิริยะ  
ผูอํานวยการสถานวจิัยและพฒันาพลังงานทดแทนฯ       หัวหนาโรงงาน/เจาหนาที่วจิัย  
       
 

 

 

 

 นายธเนศ  วยัสุวรรณ     นายทรงธรรม โพธิ์ถาวร  
    วิศวกรอาวโุส       วิศวกร    
    

        
 

นางสาวรวมพร   นคิม     นายวรุตย   รกักําเนิด    
  นักวิจยั                ผูชวยวิจยั   
 

 

 

 

 

         นางสทุธิณี  เกยีรตวิีระสกลุ    นายสมหมาย   โอชาพันธุ 
          เจาหนาที่ประจําโครงการ     เจาหนาที่ประจําโครงการ  
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           นางสาวสราณี   เฉี้ยนเงิน    นางสโรชา  ศรีวิทยากลู 
           เจาหนาที่ประจําโครงการ      นักวิชาการอุดมศึกษา  
 
 

 

             นายธนา แซหลี 
              ลกูจางโครงการ   
 
15.  คํารับรองและความเหน็ของหวัหนาภาควชิาและคณบดีตนสังกัด  (กรณีไดรับการสนับสนุนจากหลาย
คณะ/หนวยงาน  ขอใหสถานวิจัยจัดสงรายงานผลการดําเนินการไปยังทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของดวย) 

       

( ลงชื่อ ) 

                (รองศาสตราจารย ดร. ชาคริต  ทองอุไร) 

           ผูอํานวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 
 

      ( ลงชื่อ )  
           (ผศ. ดร.ราม  แยมแสงสังข) 
      ผูอํานวยการสาขาความเปนเลิศดานวิศวกรรมเคมี 
                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


