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โครงการววจยบ
ปป 2545-2546 กระบวนการเปลมยล นพอลภกไวนภกคลอไรดรเปปนนนาน มจนเชชอน เพลภงโดยใชชตวจ เรรงปฏภกรภ ยภ านภกเกภลโมลภปดภมมจ บนซภลกภ าอลลมนภ าและตจวเรรงปฏภกรภ ยภ ากรด ( หจวหนชาโครงการ )
ไดชรบจ ททนจากกระทรวงวภทยาศาสตรรและเทคโนโลยมสงลภ แวดลชอม
ปป 2546
จจย

การผลภตวจสดทรองชายนนาน ของพชนน ปลกระบะรถโดยใชชเศษพลาสตภกพอลภพรอพมลนม และการเสรภมแรง ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบสนทนการวภ

ปป 2546

การพจฒนาสลตรพอลภเมอรรผสมเพชอล ใชชทดแทนเทอรรโมพลาสตภกโอเลฟฟน ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบสนทนการวภจยจ

ปป 2546

การพภมพรสบม นพลาสตภก : การปรจบปรทงการเกาะยยดของสมบนถชวยพลาสตภกพอลภสไตรมน ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบสนทนการวภจยจ

ปป 2546-2547 การเตรมยมแอสพจลทรอมภ ลจ ชจนเพชอล ใชชเปปนสารเคลชอบหลจงคา ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบสนทนการวภจยจ
ปป 2547
การผลภตวจสดทรองชายนนาน ของพชนน ปลกระบะรถโดยใชชเศษพลาสตภกพอลภพรอพภลนม และสารเสรภมแรง(ททนประเภท IRPUS) ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงาน
กองททนสนจบสนทนการวภจยจ
ปป 2547
จจย

การพจฒนาสลตรพอลภเมอรรผสมเพชอล ใชชทดแทนเทอรรโมพลาสตภกโอเลฟฟสนร (ททนประเภท IRPUS) ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบสนทนการวภ

ปป 2547
การพภมพรสบม นพลาสตภก การปรจบปรทงการเกาะยยดของสมบนถชวยพลาสตภกพอลภสไตรมน(ททนประเภท IRPUS) ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบ
สนทนการวภจยจ
ปป 2547
สารเคลชอบหลจงคาทมสล ามารถสะทชอนความรชอนและตชานทานรจงสมอลจ ตราไวโอเลต (ททนประเภท ฝฝาย 5 ) ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานกองททนสนจบ
สนทนการวภจยจ
ปป 2548-2549 ปฏภกรภ ยภ าทรานสรเอสเทอรภฟเฟ คชจนนนาน มจนสบลดร าน โดยใชชตวจ เรรงปฏภกรภ ยภ าวภวธภ พจนธรชนภด: SO2-4, ZrO2, CaSO4 ( หจวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบจ ททนจากบรภษทจ โตโยตชา
มอเตอรร (ประเทศไทย) จนากจด
ปป 2549-2556 หนรวยปฏภบตจ กภ ารวภจยจ เชมยล วชาญเฉพาะเทคโนโลยมรไม ซเคภล และการใชชประโยชนรจากของเสมย ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทนวภจยจ มก.
ปป 2550-2552 การผลภตนนาน มจนไบโอโดยใชชตวจ เรรงปฏภกรภ ยภ าทมผล ลภตจากถรานชารรทไลม ดชจากชมวมวลตรางชนภด ( หจวหนชาโครงการยรอย ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทนวภจยจ มก.
ปป 2551

การปรจบปรทงคทณภาพนนาน มจนทมไล ดชจากการไพโรไลซภสกากถจวล เหลชองโดยใชชตวจ เรรงปฏภกรภ ยภ า HZSM-5/MCM-41 ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทนวภจยจ มก.

ปป 2551
การผลภตไบโอไฮโดรเจนดชวยกระบวนการรมฟอรรมมภงดชวยไอนนาน จากนนาน มจนชมวภาพทมไล ดชจากตชนสบลดร าน ดชวยตจวเรรงปฏภกรภ ยภ า Ni บนตจวรองรจบ CeO2 ขนาดนาโนเมตร ( หจว
หนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานคณะกรรมการวภจยจ แหรงชาตภ
ปป 2551-2552 หนรวยวภจยจ เฉพาะดชานเทคโนโลยมสะอาดและการใชชประโยชนรจากของเสมย ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานคณะกรรมการอทดมศยกษา ศลนยรความเปปนเลภศ
แหรงชาตภดาช นปฟโตรเลมยม ปฟโตรเคมมและวจสดทขนนจ สลง
ปป 2551-2552 การเปลมยล นกากนนาน หมจกชมวภาพไปเปปนนนามจนชมวมวล และถรานชมวมวล ดชวยกระบวนการไพโรไลซภส ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากกรมพจฒนาทมดล นภ กระทรวง
เกษตรและสหกรณร
ปป 2553
วภจยจ มก.

การไพโรไลซภสรรวมของแกลบ พอลภเอทภลนม และพอลภพรอพภลนม และการศยกษาจลนพลศาสตรรของการไพโรไลซภสรรวม ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทน

ปป 2553-2554 การปรจบปรทงคทณภาพนนาน มจนชมวภาพทมไล ดชจากการไพโรไลซภสชมวมวลในปฏภกรณรตนช แบบโดยใชชตวจ เรรงปฏภกรภ ยภ า ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสนานจกงานคณะ
กรรมการวภจยจ แหรงชาตภ
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ปป 2554-2556 การผลภตเชชอน เพลภงเหลวจากกะลาปาลรมโดยใชช Extrude-Screw Fast Pyrolyzer ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสถาบจนวภจยจ วภทยาศาสตรรและเทคโนโลยมเเหรง
ประเทศไทย(วว.)
ปป 2554-2556 การผลภตเชชอน เพลภงเหลวจากกากไขมจนภายใตชสภาวะความดจนและอทณหภลมสภ งล ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสถาบจนวภจยจ วภทยาศาสตรรและเทคโนโลยมเเหรง
ประเทศไทย(วว.)
ปป 2554-2556 การหาสภาวะทมเล หมาะสมสนาหรจบการกนาจจดทารรของไมชยคล าลภปตจสดชวยความรชอนในระบบแกกสซภไฟเออรรแบบแกกสไหลลง ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากสถาบจน
วภจยจ วภทยาศาสตรรและเทคโนโลยมเเหรงประเทศไทย(วว.)
ปป 2554

การไพโรไลซภสรรวมชมวมวล และมลลวจวเพชอล ผลภตนนาน มจนชมวภาพ และปทยป คารรบอน ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทนวภจยจ มก.

ปป 2555
การผลภตนนาน มจนชมวภาพจากชมวมวลรรวมกจบนนาน และเอทานอลภาวะใตชวกภ ฤตภโดยใชชตวจ เรรงปฏภกรภ ยภ า:ผลของชนภดตจวเรรงปฏภกรภ ยภ าตรอคทณภาพนนาน มจนชมวภาพ ( หจวหนชา
โครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทนวภจยจ มก.
ปป 2557-2558 ไบโอดมเซล ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากเงภนรายไดชสวร นกลาง มก.
ปป 2558
วภจยจ มก.

การไฮโดรดมออกซมจเม นชจนนนาน มจนชมวมวลดชวยตจวเรรงปฏภกรภ ยภ า NiMo/Al2O3 เพชอล ผลภตนนาน มจนดมเซล: ศยกษาผลของสารเตภม ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทน

ปป 2559-2560 การผลภตนนาน มจนชมวมวลจากไมชกระถภนยจกษรดวช ยการไพโรไลซภส ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากกองททนเพชอล สรงเสรภมการอนทรกจ ษรพลจงงาน สนานจกงานนโยบายและ
แผนพลจงงาน
ปป 2559-2560 โครงการสนจบสนทนการศยกษา วภจยจ พจฒนา เทคโนโลยมพลจงงานทดแทน ปปงบประมาณ ๒๕๕๙ พชนน ทมภล าคกลาง ( ผลรช วร มโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากกองททนเพชอล สรง
เสรภมการอนทรกจ ษรพลจงงาน สนานจกงานนโยบายและแผนพลจงงาน
ปป 2560

การปรจบปรทงคทณภาพนนาน มจนจากการไพโรไลซภสทะลายปาลรมเปลราดชวยตจวเรรงปฏภกรภ ยภ า NiMo/ZrO2-TiO2 ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ททนจากททนอทดหนทนวภจยจ มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตภ
- Apinya Duangchan, M.C. Williams, "Glass Fiber/Nylon 6 Composite : Effect of Silane-Coupling Agents", Journal of Research in Engineering and
Technology 5 (3) (2008) 203-215
- Apinya Duangchan, สาวภตรม มลลกภ า, "Upgrading of bio-oil derived from tobacco using ferririte, ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3 catalysts", วภศวกรรมสาร มข. 42 (1)
(2015) 101-106
ระดจบนานาชาตภ
- Apinya Duangchan, ชนาธภป สามารถ, "Tertiary recycling of PVC-containing plastic waste by copyrolysis with cattle manure", Waste Management 2008
(28) (2008) 2415-2421
- Sirikalaya Suvachittanont, Apinya Duangchan, Thanit Metheenukul, "Innovative Production of PCMs (Phase Change Materials)Preparation by Vacuum
Impregnation: Mechanical Strength of Mortars Cement with Composite PCMs Content", J. Chem. Chem. Eng. 7 (12) (2013) 1094-1099
- Sirikalaya Suvachittanont, Apinya Duangchan, Thanit Metheenukul, "Innovative Production of PCMs (Phase Change Materials)Preparation by Vacuum
Impregnation: ThermalInsulation Efficiency", J. Chem. Chem. Eng. 7 (12) (2013) 985-992
- Sirikalaya Suvachittanont, Apinya Duangchan, Thanit Metheenuku, "Innovation of Micro Crystalline Cellulose, Cellulose Beads and Cellulose Sponge
from Natural Agricultural Plants", J. Chem. Chem. Eng. 7 (1) (2013) 1094-1099
- Apinya Duangchan, Ms Hesti Wijayanti, "Effect of Nickel Promoter on Solvent-Free Sulphated Zirconia Catalyst for the Esterification of Acetic Acid with
N-Butanol", The Canadian Journal of Chemical Engineering 94 (94) (2016) 81-88
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตภ
- Apinya Duangchan, "การจนากจดกกาซไฮโดรเจนคลอไรซรทเลม กภดจากระบวนการไพโรไลซภสพลาสตภกทมมล คม ลอรมนเปปนสรวนประกอบโดยใชชตวจ ดลดซจบและเหลลกออกไซดรขนาดนาโน",
วภศวกรรมเคมมและเคมมประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 15 (2005)
- Chanatip Samart, Apinya Duangchan, Siripon Anantawaraskul, "Thermogravimetric Study of PVC and Cattle Manure Mixtures", The 17th Chemical
Engineering and Applied Chemistry National Conference. (2007)
- Apinya Duangchan, บทญเสรภม ประศมศานตภ,ต "การเตรมยมไบโอดมเซลจากนนาน มจนปาลรมโดยใชช Ca(NO3)2/CaO เปปนตจวเรรงปฏภกรภ ยภ า", การประชทมวภชาการวภศวกรรมเคมม และเคมม
ประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 17 (2007)
- Apinya Duangchan, "สารเคลชอบหลจงคาทมสล ามารถสะทชอนความรชอน", การประชทมวภชาการวภศวกรรมเคมม และเคมมประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 17 (2007)
- Apinya Duangchan, วรดาณร มลลศรมแกชว, "Production of Bio-oils from Slow Pyrolysis of Corn Cob, Lime Lkin, and Jatropha Curcas Linn. Stem", การประชทม
วภชาการวภศวกรรมเคมมและเคมมประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 18 (2008)
- Apinya Duangchan, ศทภนจนทร โชคเฮงตระกลล, ธนภฎา ฤกษรหรภ ญ
จ โชตภ, "Copyrolysis of Lalang, Corn Cob, and Heavy Oils for the Production of Bio-Oils", การประชทม
วภชาการวภศวกรรมเคมมและเคมมประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 18 (2008)
- Apinya Duangchan, รณฤทธภต นาวภนสจนตภราษฎรร, วมรวภทยร อททร, "Bio-oils from Corn cob: I. Effects of Nitrogen, Carbon Dioxide, and Water II. Copyrolysis of Corn
Cob and Heavy Oils", การประชทมวภชาการวภศวกรรมเคมมและเคมมประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 18 (2008)
- Apinya Duangchan, ดร.พภพฒ
จ นร พภเชษฐพงษร, นางสาวศรมแพร หวจงกลรอมกลาง, "Effect of Ni/Ce Ratio of Ni/CeO2 Catalyst on Hydrogen Yield by Catalytic Steam
Reforming ofBio-oil from Jatropha Stem", การประชทมวภชาการวภศวกรรมเคมมและเคมมประยทกตรแหรงประเทศไทย ครจงน ทมล 19 (2009)
- Apinya Duangchan, ดร.พภพฒ
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