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วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561
ณ ชั้น 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
ลำดับกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
Oral Presentations

1

ห้อง TREC11-1
Session1. ไฟฟ้ำชุมชน
ลำดับ
1

รหัส
EC02

เวลำ
13.30-13.45 น.

2

EC05

13.45-14.00 น.

3

EC10

14.00-14.15 น.

4

EC25

14.15-14.30 น.

5

EC82

14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.

6

EC95

15.00-15.15 น.

ชื่อเรื่อง
ควำมเหมำะสมของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วย
เซลล์แสงอำทิตย์แบบอิสระสำหรับชุมชนใน
จังหวัดชัยภูมิ
กำรศึกษำและพัฒนำเครื่องอัดก้อนเห็ดจำกขี้
เลื่อย แบบแกนนอน
Electricity generation in small
hydropower: Techno-economic and
prospective benefits to communities in
the northern parts of Thailand
กำรศึกษำปัจจัยควำมสำเร็จในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
อำหำรว่ำง
กำรออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยเซลล์
แสงอำทิตย์แบบอิสระสำหรับโรงเรียนชำยขอบ

กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ลมของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง
มำนพ ยิ่งรัมย์ อชิตพล ศศิธรำนุวัฒน์ ปิย
พันธุ์ แสงทอง สุรวุฒิ สุดหำ เกศศิริ ละแมน
ชัย ธรรมนูญ ม้ำวิเศษ และรัชวุธ สุทธิ
สิทธิชัย เสนำรัตน์

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

Prachuab Peerapong and Arunyupa
Buasab

BangkokThonburi University

กำนต์ จันทร์น้อย และสุทัศน์ รัตนเกื้อ
กังวำน

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ณัฐกำนต์ อุดมเดชำณัติ อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
เจษฎำ ผลเจริญ ภุชงค์ สังฆะวงศ์ วิชิต แสง
สุวรรณ์ สุพจน์ โสดำรัตน์ ไพบูลย์ นำค
มหำชลำสินธุ์ พัทธนันท์ เนำว์ในสิน กอบ
ศักดิ์ ศรีประภำ กิตติ วงศ์ถำวรำวัฒน์ และ
ไพรัช ธัชยพงษ์
ลัทธวรรณ นิยมธรรม จอมภพ แววศักดิ์
และชนะ จันทร์ฉ่ำ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ชื่อผู้แต่ง
พรเมธี คำพีร์ เสริมสุข บัวเจริญ และธเนศ
ไชยชนะ
รวิภำ ยงประยูร ลัดดำวัลย์ เสียงเย็น วรำคม
วงค์ชัย และวีระ พันอินทร์

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยแม่โจ้

มหำวิทยำลัยนครพนม

มหำวิทยำลัยทักษิณ พัทลุง

Session2. เชื้อเพลิงและควำมร้อนชุมชน
ลำดับ
7

รหัส
FC13

8

FC28

9

FC30

10

FC31

เวลำ
ชื่อเรื่อง
15.10-15.30 น. กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตเชื้อเพลิงขยะ
อัดแท่งจำกมูลฝอยติดเชื้อโรงพยำบำล
15.30-15.45 น. กำรศึกษำและเปรียบเทียบประสิทธิภำพของเตำ
ไอน้ำสำหรับนึ่งก้อนเห็ดแบบภูมิปญ
ั ญำชำวบ้ำน
บ้ำนทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยำงคก อำเภอห้ำงฉัตร
จังหวัดลำปำง
15.45-16.00 น. อิทธิพลวัสดุประสำนธรรมชำติที่มีผลต่อคุณสมบัติ
ทำงกำยภำพของชีวมวลอัดแท่ง
16.00-16.15 น.

ผลกำรปรับควำมเร็วเกลียวอัดที่มีผลต่ออัตรำกำร
ผลิตและคุณสมบัติทำงกำยภำพชีวมวลอัดแท่ง

2

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

บุณยำพร แสนพรม นิกรำน หอมดวง นัฐพร มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ไชยญำติ ธเนศ ไชยชนะ กิตติกร สำสุจติ ต์
และเสมอขวัญ ตันติกุล
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ภำสินี ลำดลำ ณัฐวุฒิ ดุษฎี นิกรำน หอม
ดวง ชูรัตน์ ธำรำรักษ์ นัฐพร ไชยญำติ และ
เสมอขวัญ ตันติกุล

ห้อง TREC11-2
Session2. เชื้อเพลิงและควำมร้อนชุมชน
ลำดับ
1

รหัส
FC49

2

FC52

3

FC54

4

FC75

5

FC77

เวลำ
13.30-13.45 น.

ชื่อเรื่อง
อิทธิพลของระยะควำมสูงก้นหม้อต่อโครงสร้ำง
เปลวไฟและประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของหัว
เผำวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่น
13.45-14.00 น. กำรผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจำกผักตบชวำร่วมกับขุย
มะพร้ำว
14.00-14.15 น. กำรเพิ่มคุณภำพน้ำมันไบโอดีเซลจำกน้ำมันพืชใช้
แล้วผ่ำนกำรแตกตัวด้วยควำมร้อน ร่วมกับกำร
แตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิรยิ ำ HZSM-5
14.15-14.30 น. สมบัติแท่งเชื้อเพลิงเขียวจำกต้นปำล์มหมดอำยุ
กะลำปำล์ม และกำกปำล์มน้ำมัน

14.30-14.45 น. อำหำรว่ำง
14.45-15.00 น. กำรผลิตน้ำร้อนจำกเตำเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง
ภำคภูมิ สืบภำ อำไพศักดิ์ ทีบุญมำ สำเริง
จักรใจ และอภินันต์ นำมเขต

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

มหำวิทยำลัยแม่โจ้
จิรำภรณ์ แก้วเดียว จุฑำรัตน์ นวนทัด
และศิรินุช จินดำรักษ์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กษวรรต ทิพพหำ ธรณิศวร์ ดีทำยำท
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และทนงเกียรติ เกียรติศิ
ริโรจน์
มหำวิทยำลัยทักษิณ พัทลุง
กฤช โกยวำณิชย์ ชนะ จันทร์ฉ่ำ สมพล ชี
วมงคลกำนต์ พงษ์ศักดิ์ มะขำมป้อม นฐกร
สุวรรณโณ จตุพร แก้วอ่อน และจอมภพ
แววศักดิ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
วรพจน์ โพธำเจริญ นิธิพัฒน์ ตลึงจิตร รุง่
นภำ จุลศักดิ์ พสุ ปรำโมกข์ชน และชยำนนท์
สวัสดีนฤนำท

Session3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
ลำดับ
6

รหัส
NC16

เวลำ
15.00-15.15 น.

7

NC26

15.15-15.30 น.

8

NC38

15.30-15.45 น.

9

NC43

15.45-16.00 น.

10

NC51

16.00-16.15 น.

ชื่อเรื่อง
กำรอบแห้งผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรด้วยลมร้อน
ในท่อตรงแนวตั้ง
กำรเปรียบเทียบสมรรถนะในกำรจัดกำรขยะแบบ
วิธีมำตรฐำนเปรียบเทียบกับกำรจัดกำรขยะแบบ
ทั่วไป
ผลของขยะพลำสติกต่อกำรใช้พลังงำนและกำร
ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อชุมชน
กำรเปรียบค่ำกำรใช้พลังงำนในกำรผลิตเส้นใยกับ
กำรรีไซเคิลเส้นใยจำกเศษผ้ำ เศษเส้นด้ำย
ผลกระทบจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ณ ชุมชนบ้ำนโป่งสอตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก

3

ชื่อผู้แต่ง
รุ่งตะวัน วิวัฒนำศิริกุล และทินนรัตน์ บูขุน
ทด
สุริยงค์ ประชำเขียว และกนกพงษ์ ศรีเที่ยง

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

เสำวลักษณ์ บุญยอด สมหมำย ผิวสอำด วิร
ชัย โรยนรินทร์ และวีรภรณ์ ผิวสอำด
ศักดำ ปรีชำวัฒนสกุล สมหมำย ผิวสอำด
และวิรชัย โรยนรินทร์
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขำวสะอำด
อนุพล อัคพิน ศักย์ชยั เพชรสุวรรณ มลวิภำ
เมืองพระฝำง ธีรภัทร์ พุ่มพลอย และเฉลิม
ชัย สังโยคะ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

ห้อง TREC11-3
Session3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
ลำดับ
1

รหัส
NC58

เวลำ
ชื่อเรื่อง
13.30-13.45 น. กำรดักจับและกักเก็บแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ใน
ไอเสียจำกเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ ด้วยสำหร่ำย
Chlorella sp. AARL G049

2

NC72

3

NC78

4

NC99

13.45-14.00 น. อิทธิพลของค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงต่อกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพจำกเศษผักเหลือทิ้ง
14.00-14.15 น. ผลของอำหำรเสริมต่อกำรผลิตไบโอไฮโดรเจน
จำกกล้วยหอมโดยจุลินทรีย์ในน้ำเสียจำกถัง
ปฏิกรณ์
14.15-14.30 น. กำรปลดปล่อยเสียงและแผนที่เส้นเสียงเท่ำของ
ฟำร์มกังหันลมขนำด กำลังกำรผลิตติดตั้ง 80
เมกกะวัตต์
14.30-14.45 น. อำหำรว่ำง

ชื่อผู้แต่ง
วำสนำ คำโอภำส วิชุดำ พุ่มพวง ปัญจพร
หนำดคำ สุรินทร์ คันใจ ธรณิศวร์ ดีทำยำท
อรรถกร อำสนคำ และทนงเกียรติ เกียรติศิริ
โรจน์
ปนัดดำ เมฆโต ตุลำ มุกทั่ง และฐิติพร
เจำะจง
โสภี พันอินทร์ ชยำนนท์ สวัสดีนฤนำท พสุ
ปรำโมกข์ชน และหทัยทิพย์ สินธุยำ

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

สมพล ชีวมงคลกำนต์ ชนะ จันทร์ฉำ่ และ
จอมภพ แววศักดิ์

มหำวิทยำลัยทักษิณ พัทลุง

ชื่อผู้แต่ง
พงศกร คชำพงศ์กุล อุทัย ศรีพันธ์ และพิ
สิทธิ์ ก้ำนขำว
รัฐศำสตร์ วรรณเศวต และสุทัศน์ รัตนเกื้อ
กังวำน
ชัยยุทธ ไชยงำม รัตนชัย ไพรินทร์ และณัฏฐ์
กำศ ยปนันทน์

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์

ธวัลรัตน์ ผโลทัยสิทธิ์ และรัตนชัย ไพรินทร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

Session4. นวัตกรรมพลังงำนทดแทน
ลำดับ
5

รหัส
IE03

เวลำ
14.45-15.00 น.

6

IE04

15.00-15.15 น.

7

IE17

15.15-15.30 น.

8

IE18

15.30-15.45 น.

9

IE20

15.45-16.00 น.

10

IE21

16.00-16.15 น.

ชื่อเรื่อง
แนวทำงใหม่ในกำรพัฒนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบ
แม่เหล็กถำวรสำหรับชุมชน
กำรศึกษำลู่ทำงกำรลงทุนกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีว
มวลโดยใช้วัตถุดบิ จำกเศษไม้
กำรศึกษำผลกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกกำรหมัก
ผสมระหว่ำงมูลโคหมักร่วมกับเปลือกหัวหอมโดย
ใช้ถังหมักแบบกลิ้งในแนวตั้ง
กำรเปรียบเทียบกำรลดแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
ในแก๊สชีวภำพโดยใช้แคลเซียมออกไซด์และขี้เถ้ำ
ออกแบบเครื่องฉีดพ่นยำสำหรับติดตั้งบนรถไถ
ขนำดเล็ก
กำรประยุกต์รถไถนำเดินตำมให้สำมำรถนั่งขับ
สำหรับกำรใช้งำนในแปลงเกษตร

4

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
ณัฌฒญำ นำจำเริญ พงศธร เพ็ชรขี้เหล็ก
และรุ่งตะวัน วิวัฒนำศิริกุล
กฤษนัณจ์ แพงด้วง และรุ่งตะวัน วิวัฒนำศิริ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
กุล

ลำดับกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์
Poster Presentations
ลำดับ
1

รหัส
FC07

Session
2

2

FC19

2

3

FC35

2

4

FC70

2

5

FC71

2

6

NC29

3

7

IE27

4

8

IE36

4

9

IE96

4

10

DE68

6

ชื่อเรื่อง
กำรดูดซับน้ำมันด้วยวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร
และกำรผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจำกตัวดูดซับน้ำมัน
กำรพัฒนำเชื้อเพลิงอัดแท่งจำกกำกตะกอนน้ำ
เสียชุมชนและกำกมะพร้ำวเป็นพลังงำนทดแทน
กำรศึกษำกำรผลิตถ่ำนแท่งจำกกะลำมะพร้ำว
ผสมชำนอ้อยและใบเตย
กรณีศึกษำก๊ำซชีวภำพจำก มูลหนู มูลกระต่ำย
และของเสียจำกห้องทดลอง
กำรกำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชีวภำพ
จำกมูลไก่ไข่
กำรเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ทำงเลือกกำรจัดกำรกำกกำแฟ: กรณีศึกษำ กำร
เผำโดยตรงและผลิตไบโอดีเซล
ทบทวนเทคโนโลยีกำรผลิตชีวมวล
กำรศึกษำเทคโนโลยีกำรแปรสภำพทำงเคมีควำม
ร้อนของฟำงข้ำวเพื่อกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ
นวัตกรรมโรงเรือนเพำะปลูกพืชไร้ดิน ระบบทำ
ควำมเย็นสำรละลำยธำตุอำหำรด้วยเทอร์โมอิ
เล็กทริกส์ โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์
กำรพัฒนำระบบจ่ำยน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ควบคุมผ่ำนโทรศัพท์มือถือ

5

ชื่อผู้แต่ง
เขมนิจจำรีย์ สำริพันธ์

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

ประนิตดำ เพ็งงิ้ว เขมนิจจำรีย์ สำริพันธ์
และนภำรัตน์ ยำเคน
ศิริวรรณ เทพำ และศตพล มุ่งค้ำกลำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

ศรีวิชัย สู่สุข และบุญชู ลีลำขจรจิต

สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศรุตวิ งศ์ บุญคง ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดำพร
สว่ำง กุลวงษ์ สุธำสินี ครุฑธกะ และสมิง ศรี
กำ
ภำนุวัฒน์ อุส่ำห์เพียร และณัฐพงศ์ ตันติ
วิวัฒนพันธ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

ดวงกมล เรือนงำม

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์

ปรำงค์ทิพย์ แก้วเพ็งกรอ และอรรธวุทธิ์ รื่น
เริงใจ
ธีรพจน์ แนบเนียน วีระชำติ จริตงำม ถิรำยุ
ปิ่นทอง โกเมน หมำยมั่น และปิยภำล มำนะ
กิจ
วีระชำติ จริตงำม ภิญโญ ชุมมณี และขจร
อนุดิตย์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2561 ช่วงเช้ำ
ณ ชั้น 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
ลำดับกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
Oral Presentations

6

ห้อง TREC11-1
Session4. นวัตกรรมพลังงำนทดแทน
ลำดับ
1

รหัส
IE22

เวลำ
ชื่อเรื่อง
09.00-09.15 น. กำรศึกษำผลของกำรเจำะรูฐำนเตำเพือ่ เพิ่มกำร
ระบำยอำกำศเพื่อกำรประหยัดเชื้อเพลิงแก๊ส

ชื่อผู้แต่ง
พรหมพักตร์ ดำวัลต์ อมรรัตน์ ตำดี ปวีณำ
สุวรรณรัตน์ ชูพงศ์ ไชยหลำก อรณัญช์ ทอง
กร และธีระพงษ์ บุญรักษำ
กำรวิเครำะห์มุมปะทะและกำรไหลวนบนผิว
ติณณภพ แพงผม จิระศักดิ์ พุกดำ และวิทยำ
ใบพัดกังหันลมแนวแกนนอน
แก้วสุริยวงค์
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพระดับ สำณท ทองสุจริตพันธ์ วิสูตร์ ยังพลขันธ์ และ
ชุมชนด้วยจุลินทรีย์
พรชัย ใจสม
กำรปรับปรุงรูปแบบกำรไหลของอำกำศภำยใน
อมลณัฐ วิชชุเวสคำมินทร์ เก้ำกันยำ สุด
โรงเรือนทำแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์
ประเสริฐ และศิริชัย เทพำ
กำรศึกษำสัมประสิทธิ์กำรถ่ำยเทควำมร้อนภำยใน ภำนุวัฒน์ ทิมอยู่ สรำวุธ พลวงษ์ศรี และสุร
ท่อที่กำรไหลแบบรำบเรียบโดยใช้น้ำและของไหล ศักดิ์ กุยมำลี
กรำฟีนนำโนเป็นสำรทำงำน
กำรศึกษำผลกระทบของมุมเอียงของเสำต่อ
วงศกร วิเศษสัจจำ วิรชัย โรยนรินทร์ และเด
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของกังหันลมขนำดเล็ก
ชำ อินทร์โท่โล่
แบบชนิดทุ่นลอยน้ำ
อำหำรว่ำง
ตู้อบพริกพลังงำนแสงอำทิตย์ควบคุมอุณหภูมิ
ปรีชำ สมหวัง เทวิล สกุลบุญยงค์ เอกบดี
ด้วยไมโครคอนโทลเลอร์
เมืองกลำง เด่น คอกพิมำย เกษม พรมรินทร์
และกฤษฏำ ทำสันเทียะ
ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนกำรขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล พิสุทธิ์ ภูวญำณพงศ์ และประพิธำริ์ ธนำรักษ์
กรณีศึกษำ โรงไฟฟ้ำชีวมวลขนำดเล็ก จังหวัด
กำแพงเพชร
Efficiency of the vertical axis wind turbine Thirayu Pinthong Komain maimun
pump a case studies: Bung Boraphet
and Piyalap Manakit
nature and wildlife education center at
the Bung Boraphet waterfowls park in
Nakhon Sawan Province
กำรอบแห้งอำหำรทะเลโดยใช้โรงเรือนพลังงำน
ศรีมำ แจ้คำ ระวิน สืบค้ำ กรรณพต แก้ว
แสงอำทิตย์
สอน และสหภัทร ชลำชัย

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี

2

IE37

09.15-09.30 น.

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์

3

IE39

09.30-09.45 น.

4

IE41

09.45-10.00 น.

5

IE42

10.00-10.15 น.

6

IE44

10.15-10.30 น.

7

IE46

10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.

8

IE48

11.00-11.15 น.

9

IE53

11.15-11.30 น.

10

IE55

11.30-11.45 น.

7

บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยแม่โจ้

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน นครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร

Nakhon Sawan Rajabhat
University

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก

ห้อง TREC11-2
Session4. นวัตกรรมพลังงำนทดแทน
ลำดับ
1

รหัส
IE56

เวลำ
ชื่อเรื่อง
09.00-09.15 น. กำรอบแห้งเนื้อไก่ด้วยระบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ชื่อผู้แต่ง
ศรีมำ แจ้คำ ระวิน สืบค้ำ กรรณพต แก้ว
สอน และสหภัทร ชลำชัย
กำรเปรียบเทียบกำรลดควำมชื้นและอุณหภูมิของ อำนำจ ประจง
เมล็ดข้ำวโพดระหว่ำงกำรอบด้วยเครื่องอบแห้ง
เมล็ดข้ำวโพดด้วยลมร้อนแบบโรตำรีและกำรตำก
เมล็ดข้ำวโพดบนลำนตำก
กำรออกแบบกังหันลมอัดอำกำศ
วิรชัย โรยนรินทร์ จิติวัฒน์ ยวงเกตุ และกฤต
ภำส คงคำพิสุทธ์
กำรออกแบบและพัฒนำระบบพลังงำน
กิตติ อภิชยั ไพบูลย์ วนำรัตน์ กรอิสรำนุกูล
แสงอำทิตย์แบบเคลื่อนย้ำยสำหรับกำรสูบน้ำเพื่อ และธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
กำรเกษตร
กำรอบแห้งไพลด้วยเครื่องอบแห้งระบบปิด
หฤทัย บงแก้ว บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศำล
และศิรินุช จินดำรักษ์
กำรศึกษำกำรทำแห้งและกำรเก็บรักษำกำแฟ
ภคกุล วงษ์แก้ว เก้ำกันยำ สุดประเสริฐ
กะลำด้วยวิธีกำรทำแห้งแบบควำมชื้นต่ำ
และศิริชัย เทพำ
อำหำรว่ำง
กำรวัดพลังงำนน้ำ พลังงำนลม และพลังงำน
ณัฐพงษ์ เกตวงษำ
แสงอำทิตย์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ตำบลไชยบุรี
อำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม
กำรปรับปรุงเตำก๊ำซชีวมวล
ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ภัทรดนย์ พันธุ์ดี และ
เบญจวรรษ กล้ำวิจำรณ์
กำรออกแบบและพัฒนำรถซำเล้งไฟฟ้ำพลังงำน ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล และกฤชนนท์ สวน
แสงอำทิตย์
จันทร์

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก

2

IE57

09.15-09.30 น.

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

3

IE59

09.30-09.45 น.

4

IE60

09.45-10.00 น.

5

IE66

10.00-10.15 น.

6

IE67

10.15-10.30 น.

7

IE69

10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.

8

IE73

11.00-11.15 น.

9

IE76

11.15-11.30 น.

8

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์
รังสิต
มหำวิทยำลัยนเรศวร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี
มหำวิทยำลัยนครพนม

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์
รังสิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์
รังสิต

ห้อง TREC11-3
Session4. นวัตกรรมพลังงำนทดแทน
ลำดับ
1

รหัส
IE89

เวลำ
09.00-09.15 น.

ชื่อเรื่อง
ระบบบำบัดน้ำอย่ำงยั่งยืน ด้วยระบบพลังงำน
ทดแทน กรณีศึกษำพื้นที่สวนสำธำรณะ หนอง
ปลำเฒ่ำ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

2

IE92

09.15-09.30 น.

แบบจำลองกำรอบแห้งปลำสลิดด้วยอำกำศร้อน

3

IE94

09.30-09.45 น.

4

IE98

09.45-10.00 น.

5

IE100

10.00-10.15 น.

กำรศึกษำและเปรียบเทียบกำรอบแห้งสมุนไพร
ด้วยระบบสุญญำกำศร่วมกับรังสีอินฟรำเรดไกล
และอำกำศร้อน
กำรสำรวจแหล่งพลังงำนจำกน้ำขึ้น-น้ำลงตำม
แนวชำยฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทยโดย
กำรตรวจวัด
ควำมอ่อนไหวของกำรจำลองแบบกำรผลิตไฟฟ้ำ
ของฟำร์มกังหันลม นอกชำยฝั่งทะเลบริเวณอ่ำว
ไทยตอนบน

ชื่อผู้แต่ง
วิรชัย โรยนรินทร์ มนตรี ชำลีเครือ
คุณำนันท์ ทยำยุทธ วงศกร วิเศษสัจจำ
เสำวลักษณ์ บุญยอด และศักดำ ปรีชำวัฒน
สกุล
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ ศรีมำ แจ้คำ ทัศพันธ์
สุวรรณทัต และนเรศ นำใต้
ศรีมำ แจ้คำ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ จิรวัฒน์
สิตรำนนท์ และทัศพันธ์ สุวรรณทัต

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี

ณฐกร สุวรรณโณ พงษ์ศักดิ์ มะขำมป้อม
จอมภพ แววศักดิ์ ชนะ จันทร์ฉ่ำ และสมพล
ชีวมงคลกำนต์
ชนะ จันทร์ฉ่ำ สมพล ชีวมงคลกำนต์ และ
จอมภพ แววศักดิ์

มหำวิทยำลัยทักษิณ (วิทยำเขต
พัทลุง)

ชื่อผู้แต่ง
ยินนิตรำ คำนึงผล วรวรรณ เพชรอุไร นิมิต
ขยัน และธเนศ ไชยชนะ

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยแม่โจ้

รวิภำ ยงประยูร วรำคม วงค์ชัย ธิดำรักษ์
ปู่ย่ำ จำรุวรรณ ทินวัง ศิริกำญจน์ วิบูลย์ผล
และพรทิพำ สิงห์แก้ว

มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง

นรินทร์ ปิ่นแก้ว จอมภพ แววศักดิ์ ธีรเดช
ใหญ่บก เสริมสุข บัวเจริญ และธเนศ ไชย
ชนะ
พรหมพักตร์ ดำวัลต์ ชัยวัฒน์ กัลยำพรม
เหมือนขวัญ พันธุ์เมือง ชูพงศ์ ไชยหลำก
อรณัญช์ ทองกร และกวีพจน์ วรเนตรสุทธิ
กุล
พิสิษฏ์ มณีโชติ ประพิธำริ์ ธนำรักษ์ บงกช
ประสิทธิ์ กิ่งกำนต์ พันธุวำณิชย์ และอันธิกำ
เพชรี

มหำวิทยำลัยแม่โจ้

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก

มหำวิทยำลัยทักษิณ (วิทยำเขต
พัทลุง) พัทลุง

Session5. กำรจัดกำรพลังงำนในชุมชน
ลำดับ
6

รหัส
ME11

เวลำ
10.15-10.30 น.

ชื่อเรื่อง
กำรประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนและคำร์บอน
ฟุตพริ้นท์ในกำรผลิตข้ำวกล้องไรเบอรรีย์
กรณีศึกษำ บ้ำนวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อำหำรว่ำง
กำรประเมินกำรกำรจัดกำรพลังงำนด้วยกำรใช้
นวัตกรรมเชิงพลังงำนในกระบวนกำรผลิต ของ
กลุ่มวิสำหกิจเพำะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้ำนสวน
แม่ทะ จ.ลำปำง
กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนพลังงำนของเปลือก
มังคุด

7

ME34

10.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.

8

ME40

11.00-11.15 น.

9

ME47

11.15-11.30 น.

กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรลดปริมำณกำร
ใช้แก๊สหุงต้มของหัวเตำต้นแบบ J-160 และเตำ
KB-10

10

ME61

11.30-11.45 น.

กำรจัดกำรชุมชนต้นแบบ Bio smart farming:
ระยะที่ 1

9

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี

มหำวิทยำลัยนเรศวร

วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2561 ช่วงบ่ำย
ณ ชั้น 4 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
ลำดับกำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย
Oral Presentations
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ห้อง TREC11-1
Session5. กำรจัดกำรพลังงำนในชุมชน
ลำดับ
1

รหัส
ME62

เวลำ
13.00-13.15 น.

2

ME63

13.15-13.30 น.

3

ME65

13.30-13.45 น.

4

ME80

13.45-14.00 น.

5

ME81

14.00-14.15 น.

6

ME91

14.15-14.30 น.

14.30-14.45 น.

ชื่อเรื่อง
กำรประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งแบบรังสีอนิ ฟรำเรด
ระยะไกลเพื่อลดกำรใช้พลังงำนในกำรผลิต
กะหรี่ปั๊บ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำก
ฟำงข้ำวที่สภำวะปรำศจำกออกซิเจน ซึง่ เร่ง
ปฏิกิริยำด้วยของเหลวในกระเพำะสัตว์เคี้ยวเอื้อง
กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุนโรงอบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์สำหรับกำรอบแห้งผักตบชวำ
กำรออกแบบระบบให้น้ำเมล่อนในโรงเรือนโดยใช้
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
ระบบแสดงผลเพื่อกำรเรียนรู้และอนุรกั ษ์พลังงำน
ไฟฟ้ำเซลล์เเสงอำทิตย์แบบไร้สำยสำหรับ
โรงเรียนชำยขอบ
กำรสร้ำงพลังเครือข่ำยภำคประชำชน สู่
ควำมสำเร็จในกำรผลักดันยุทธศำสตร์ พลังงำน
ของประเทศไทย
อำหำรว่ำง

ชื่อผู้แต่ง
ปรีชำ ศรีประภำคำร ปิยณัฐ หงษ์กังวำล
และพิสิษฏ์ มณีโชติ

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

พิสิษฏ์ มณีโชติ สรุชัย อำจกล้ำ และอัญชลี
ภรณ์ ศรีษะธำตุ

มหำวิทยำลัยนเรศวร

ธัญวรัตม์ ประเดชบุญ หฤทัย บงแก้ว ชัย
สิทธิ์ สนิทไทย และศิรินุช จินดำรักษ์
สลิลรัตน์ ประสพฤกษ์ สุเพชร จิรขจรกุล
และธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
เจษฎำ ผลเจริญ ไพบูลย์ นำคมหำชลำสินธุ์
กิตติ วงศ์ถำวรำวัฒน์ อัศวิน หงส์สิงห์ทอง
และไพรัช ธัชยพงษ์
ชำติ ไชยสิทธิ์ พิสิษฎ์ มณีโชติ สำรวย ผัดผล
และตุนย์ ชมชื่น

มหำวิทยำลัยนเรศวร

ชื่อผู้แต่ง
วรินทร เวียนสันเทียะ ชุติมำ จิตสุภำบุญกิจ
และสมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์
เกรียงศักดิ์ ดอนชัย วีระเดช จองสุรียภำส
และชูชำติ ม่วงโกสัย
เชำวลิต คำสุข และวิทยำ ยงเจริญ

หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

กรวิชญ์ ตั้งชีวะสมบัติ และสุทัศน์ รัตนเกื้อ
กังวำน

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วิจิตร ไสยำศรี พงศกร คชำพงศ์กุล และชำ
นนท์ บุญมีพพิ ิธ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์

สรรชัย แสงตัน และสมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์
รังสิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์
รังสิต
มหำวิทยำลัยนเรศวร

Session6. กำรออกแบบและจำลองกำรทำงำนด้ำนพลังงำน
ลำดับ
7

รหัส
DE08

เวลำ
ชื่อเรื่อง
14.45-15.00 น. กำรใช้วัสดุทดแทนดินในเทคโนโลยีหลังคำเขียว

8

DE09

9

DE14

10

DE23

11

DE24

12

DE32

15.00-15.15 น. กำรหำอัตรำส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำของกังหันลมกับ
โซล่ำเซลล์
15.15-15.30 น. ระยะเวลำกำรบำรุงรักษำที่เหมำะสมสำหรับ
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน
15.30-15.45 น. กำรศึกษำแบบจำลองในกำรคำนวณหำอำยุเชิง
เศรษฐกิจของสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง โดยพิจำรณำ
ตำมรูปแบบกำรจัดเรียงบัสบำร์ กรณีศึกษำสถำนี
ไฟฟ้ำ 115/22 kV
15.45-16.00 น. กำรวิเครำะห์ค่ำพลังงำนจำเพำะ (SEC) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของโรงงำนผลิตผ้ำ
เบรก
16.00-16.15 น. กำรใช้พลังงำนและแนวคิดกำรออกแบบอำคำรที่
พักฉุกเฉินแบบถอดประกอบได้
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วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย สถำบัน
กำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ห้อง TREC11-2
Session6. กำรออกแบบและจำลองกำรทำงำนด้ำนพลังงำน
ลำดับ
1

รหัส
DE33

เวลำ
13.00-13.15 น.

2

DE45

13.15-13.30 น.

3

DE50

13.30-13.45 น.

4

DE64

13.45-14.00 น.

5

DE84

14.00-14.15 น.

6

DE85

14.15-14.30 น.

7

DE86

14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.

8

DE87

15.00-15.15 น.

9

DE88

15.15-15.30 น.

10

DE90

15.30-15.45 น.

11

DE93

15.45-16.00 น.

12

DE97

16.00-16.15 น.

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้งำนรถสำมล้อ กฤษฎำ บัวระพำ วิภำ เหลืองบุตรนำค
ไฟฟ้ำ
ประเสริฐ สีหำพุทธ ประกำศิต ทัศนิยม
และวรำจิต พะยอม
กำรเปรียบเทียบผลกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
ธนพัฒน์ กุ้งทอง ฤทธิชัย รำชแป้น รุ่งเพชร
แสงอำทิตย์ แบบผลึกรวมจำกผู้ผลิตต่ำงกัน ใน
ก่องนอก และบุญยัง ปลั่งกลำง
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำด 5 เมกะวัตต์
กำรจำลองเสถียรภำพแรงดันไฟฟ้ำปลำยสำยของ ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ และบุญยัง ปลั่งกลำง
ระบบจำหน่ำยที่เชื่อมต่อระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
ด้วยเซลล์แสงอำทิตย์
มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพ
ฉันทนำ พันธุ์เหล็ก สมชำย มณีวรรณ์ และ
พลังงำนและพลังงำนทดแทน สำขำอำชีพ
จีรภำ เพ็ชรอ่อน
เทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพ
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จำ่ ยของแบตเตอรี่ในไมโครกริด พินิจ วงศ์เดช ธีระพงษ์ บุญรักษำ และบุญ
แบบแยกเดี่ยวที่ติดตั้งพลังงำนทดแทน เมื่อ
เรือง มะรังศรี
พิจำรณำอำยุกำรใช้งำนของแบตเตอรี่
กำรศึกษำลักษณะกำรประจุไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ ธีระพงษ์ บุญรักษำ ณัฐพล ชำติสุข พรหม
รถบัสไฟฟ้ำ
พักตร์ ดำวัลต์ และบุญเรือง มะรังศรี
อำหำรว่ำง
กำรปรับปรุงกำรควบคุมควำมถี่โหลดที่ใช้ระบบ
นิธิกร จันทร์หวั โทน ธีระพงษ์ บุญรักษำ และ
พลังงำนหมุนเวียนแบบผสม โดยใช้แบตเตอรี่ที่มี บุญเรือง มะรังศรี
ตัวควบคุมแบบ PI
กำรศึกษำลักษณะกำรอัดประจุไฟฟ้ำแบบเร็วของ ณัฐพล ชำติสุข และบุญเรือง มะรังศรี
รถยนต์ไฟฟ้ำในระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ
กำรออกแบบเส้นโค้งควำมเร็วเพื่อลดกำรใช้
กันตินันท์ สกุลไพศำล ธีระพงษ์ บุญรักษำ
พลังงำนไฟฟ้ำของรถไฟฟ้ำใต้ดินสำยสีนำเงิ
้ นใน
และบุญเรือง มะรังศรี
ประเทศไทย
Feasibility design of three Combination
Wichai Pettongkam, Wirachi Roynarin
Renewable Energy Solar, Wind and water and Decha Intholo
on Rooftop High-Rise Building
อุปกรณ์ควบคุมไฟถนนแบบอัตโนมัติ ณ
อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ สมชำย ชื่นวัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ศูนย์กำรศึกษำสำม ประณิธิ ต้น ไวทยำนุวัตติ และสมเกียรติ วุฒิ
พร้ำว
พันธ์
กำรเปรียบเทียบแบบจำลองฟำร์มกังหันลม ณ
พงษ์ศักดิ์ มะขำมป้อม จอมภพ แววศักดิ์
กังหันลมลำตะคอง
สมพล ชีวมงคลกำนต์ และชนะ จันทร์ฉำ่
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หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี
มหำวิทยำลัยนเรศวร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
มหำวิทยำเทคโนโลยีสุรนำรี

Rajamangala University of
Technology Thanyaburi
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

มหำวิทยำลัยทักษิณ พัทลุง

