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ประวตัิคณะผู้วจัิย 
ผู้วจัิยหลกั 
1.   ช่ือ-สกุล นางสาวรุ่งนภา จุลศกัด์ิ 

      Rungnapa Chulasak 
2.   เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3769900314563 
3.   ต าแหน่งปัจจุบัน นกัวจิยั 
4.    หน่วยงาน วิทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ศูนยแ์ม่ริม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 53180 โทรศพัท ์089 7912089   
อเีมล์ chu.rungnapa@gmail.com 

 สถานทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้สะดวก  35 หมู่ 10 ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
     การศึกษา 

มหาวทิยาลยั ปริญญา  สาขาวชิา    ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จ 
ม. มหิดล  วท.ม.  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการพฒันา  2551 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม    
ม. มหิดล  วท.บ.  เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม   2547 

5.  ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย 
5.1 ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
สิงหาคม 2551 – กรกฎาคม 2552 นกัวชิาการภูมิสารสนเทศ  โครงการดาวเทียมธีออส 

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องคก์รมหาชน) 

พฤษภาคม 2553 – มกราคม 2555 ผูช่้วยนกัวจิยัโครงการ Project Water Reuse Technology in 
Tropical Region ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

กุมภาพนัธ์ 2555 – กุมภาพนัธ์ 2558 นกัวทิยาศาสตร์ 6 กองส่งเสริมเทคโนโลย ีฝ่ายวชิาการ    
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) 

 
  



 
 

5.2 ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการวจัิย (โครงการวจัิยท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว) 
ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 

Spatial distribution of Escherichia Coli resistant 
to fluoroquiolones, sulfamethoxazole and 
tetracycline in the Chao Phraya river and its 
tributaries.  

JICA 
ผูช่้วย
นกัวจิยั 

1 ปี 

2 การผลิตถ่านไมแ้ละปุ๋ยหมกัชีวภาพจากเศษชีวมวล วช นกัวจิยั ก.พ.59-ก.พ.60 
 
  



 
 

ผู้วจัิยรอง 
1.   ช่ือ-สกุล นายวรพจน์ โพธาเจริญ 

      Worrapod Pothacharoen 
2.   เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1510190003905 
3.   ต าแหน่งปัจจุบัน นกัวจิยั 
4.    หน่วยงาน วทิยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  

ศูนย ์แม่ริม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 53180 โทรศพัท ์0917155543 และ 0831544346  
อเีมล์ Worrapod.pop@gmail.com 

 สถานทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้สะดวก  94/1 หมู่ 3 ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน 51180    
การศึกษา 
มหาวทิยาลยั   ปริญญา  สาขาวชิา  ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จ 
ม. เชียงใหม่   วศ.ม.  วศิวกรรมพลงังาน  2554  
ม. เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  อส.บ.   เทคโนโลยเีคร่ืองกล  2551  
    เขตพื้นท่ีภาคพายพั 

 
5.  ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย 

5.1 ประวตัิการท างาน 
ต.ค. 2551 – มิ.ย. 2558 ผูช่้วยวจิยัประจ าหน่วยวจิยัระบบทางอุณหภาพ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

5.1.1 ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการวจัิย (โครงการวจัิยท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว) 
ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 

การประยุกต์ใช้น ้ ามนัชีวภาพผสมในรูป
อิมัลชันด้วยคล่ืนความถ่ีเหนือเสียงเพื่อ
เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามันดีเซลและ
น ้ามนัเตาในหมอ้ไอน ้าหรือเตาเผา 

วช. 
เจา้หนา้ท่ี 

เก็บขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ส.ค.2553 – 
ส.ค.2554 

2 
การใช้น ้ ามัน อิมัลชั่นทดแทนการใช้
เ ช้ือเพลิงฟอสซิลในเค ร่ืองยนต์ ดี เซล
เกษตรกรรม 

ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
แห่งชาติ (เครือข่าย

ภาคเหนือ) 
 

เจา้หนา้ท่ี 
เก็บขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

มิ.ย.2553–
มิ.ย.2554 



 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ต าแหน่ง ระยะเวลา 

3 

ก า ร ผ ลิ ต น ้ า มั น ชี ว ภ า พ :  พั ฒ น า
กระบวนการผลิต และหาสัดส่วนผสม 
ดีเซล-น ้ ามันพืชดิบในรูปอิมัลชัน เพื่อ
ทดแทนน ้ามนัดีเซลและน ้ ามนัเตาในระดบั
ต้นแบบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมส าหรับ
หม้อไอน ้ า/เตาเผา และเคร่ืองยนต์ดีเซล
ส าหรับเกษตรกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ 
Emissions และตน้ทุน 

สกอ. ผูช่้วยวจิยั 
ต.ค. 2553 – 
ต.ค. 2554  

4 
โครงการปรับแต่งน ้ ามันหม้อแปลงท่ี
เส่ือมสภาพเพื่อทดแทนน ้ามนัดีเซล  

กฟภ ผูช่้วยวจิยั 
ก.พ.2553-
มิ.ย.2556 

5 
การใช้น ้ ามันผสมในรูปอิมัลชัน เพื่ อ
ทดแทนการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในหมอ้ไอ
น ้าระดบัโรงงาน 

ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
แห่งชาติ   

ผูช่้วยวจิยั 
ก.พ. 2555 –
ก.พ.2556  

6 
การพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิต
เช้ือเพลิงแขง็จากขยะ 

วช ผูช่้วยวจิยั 
ก.ค. 2555 – 
ก.ค 2556 

7 
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ามนัผสม
ดีเซล-น ้ามนัพืชดิบส าหรับเคร่ืองยนต์
ดีเซลขนาดเล็กท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองป่ันไฟฟ้า   

วช 
 

ผูช่้วยวจิยั 
ก.ค. 2555 – 
ก.ค. 2556 

8 
การผลิตไบโอดีเซล จากเมล็ดมะเยาหิน 
และเมล็ดปาล์ม ด้วยการจดัการแบบไม่มี
ของเสีย 

วช ผูช่้วยวจิยั 
ต.ค. 2556-
ต.ค.2557        

9 
การผลิตถ่านไม้และปุ๋ยหมกัชีวภาพจาก
เศษชีวมวล 

วช นกัวจิยั 
ก.พ.2559-
ก.พ.2560 

 
  



 
 

 5.2 ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัผลงานตีพมิพ์และการอบรมสัมมนา 

 วรพจน์ โพธาเจริญ และ กันยาพร ไชยวงศ์ (2553), การวิเคราะห์สมรรถนะการท างานของ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ท่ีใช้น ้ ามนัจากมะเยาหินเป็นเช้ือเพลิง,การประชุมวิชาการการถ่ายเทความร้อน
และมวลในอุปกรณ์ดา้นความร้อนคร้ังท่ี 9, จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 11-12 มีนาคม 2553 

 วรพจน์ โพธาเจริญ และ กิตติพงษ ์นาคภคัดี (2554), ผลของความถ่ีอตัราโซนิคท่ีมีผลต่อการผลิต
น ้ ามนัผสมดีเซลและมะเยาหินในรูปอิมลัชนัเป็นเช้ือเพลิงสาหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็ก, การ
ประชุมวิชาการการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ดา้นความร้อนคร้ังท่ี 10, จงัหวดัเชียงใหม่ 
10-11 มีนาคม 2554  

 วรพจน์ โพธาเจริญ และ พงศ์วรินทร์ เจริญกิจเกษตร (2555), การใช้น ้ ามนัดีเซล/น ้ ามนัเตาในรูป
อิมลัชนัเป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ไอน ้ า, การประชุมวิชาการ การถ่ายเท พลงังาน ความร้อน และ
มวล ในอุปกรณ์ดา้นความร้อน คร้ังท่ี 11,จงัหวดัระยอง 8-9 มีนาคม 2555 

 วรพจน์ โพธาเจริญ อนนัต ์เปล่งกุศล และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (2556), การทดสอบการใช้
น ้ ามนัหมอ้แปลงท่ีใชแ้ลว้ในรูปอิมลัชนั เพื่อทดแทนน ้ ามนัดีเซล ในเคร่ืองยนต์ดีเซล,การประชุม
วิชาการ การถ่ายเท พลงังาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อน คร้ังท่ี 12,จงัหวดั
เชียงราย 14-15 มีนาคม 2556 

 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอบรม ประจ าโครงการ โครงการปลูกตน้กลา้พลงังานในโรงเรียน ปี พ.ศ. 2552 - 2557 
 โครงการปรับปรุงการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษทั ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม 
จ ากดั ทุนอุดหนุนงานวิจยัของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เครือข่ายภาคเหนือ) 
การสนบัสนุนทุนวจิยัและพฒันา เพื่อแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 

 วิทยากรรับเชิญ โดยทีมท่ีปรึกษาด้านพลังงาน บริษทั กรีน เอิร์ธ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานส าหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มไม ้อโลหะและ โลหะ
มูลฐาน พ.ศ.2555 

 วทิยากรอบรม โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ณ.วทิยาลยั

พฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พ.ศ.2558 

 วทิยากรอบรม หวัขอ้การอนุรักษพ์ลงังาน แก่ชาวบา้น จ.แพร่และน่าน ณ.วทิยาลยัพฒันาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พ.ศ.2558 

 วิทยากรอบรม หัวข้อ“แนวทางในการสร้างเมืองปลอดมลพิษ”โดย หน่วยวิจัยเพื่อการจัด
การพลงังานและเศรษฐนิเวศสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนั
พฤหสับดี ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เชียงใหม 



 
 

 การผลิตเช้ือเพลิงแข็ง (RDF-5)จากใบไมข้องตน้เต็งรัง เพื่อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน และลดปัญหา
หมอกควนั,การประชุมสัมมนาเชิง วชิาการรูปแบบพลงังานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย คร้ัง
ท่ี 10 ประจ าปี 2560 ข้ึนในระหว่าง วนัท่ี 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 

 วิทยากรอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลงังานทดแทน 
และลดปัญหาการเผาในท่ีโล่งแจง้ในพื้นท่ี อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ พ.ศ.2561 




