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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2557-2558 โครงการจวดททาแผนการบรตหารจวดการโรงไฟฟฟาชยวมวลชอมชนตคนแบบจวงหววดสระแกคว โดยเทคโนโลยยแกกสซตฟเฟ คชวนช (Gasification) ขนาด 300 กตโลววตตษ ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากสทานวกงานจวงหววดสระแกคว
ปป 2558
จทากวด

Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว เออนโซล

ปป 2558-2559 Herbaceous species in Thailand ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว Koei Kogyo จทากวด
ปป 2558-2559 โครงการจวดททาขคอเสนอเพพอช ยพนช โครงการผลตตไฟฟฟาจากพลวงงานหมอนเวยยน (ไมรรวมโครงการพลวงงานแสงอาทตตยษ) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ
จทาหนรายไฟฟฟาโดยการแขรงขวนทางดคานราคา (Competitive Bidding) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว บยซพย จย ย จทากวด
ปป 2558-2559 โครงการสนวบสนอนเพพอช จวดตวงต สถานยผลตตพลวงงานสยเขยยว (DGG) วตสาหกตจพลวงงานทดแทนชอมชนผลตตเชพอต เพลตงชยวมวล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากกรมพวฒนา
พลวงงานทดแทนและอนอรกว ษษพลวงงาน (กองทอนเพพอช สรงเสรตมการอนอรกว ษษพลวงงาน)
ปป 2558-2563 การศศกษาระบบการปลผกและการจวดการไมคโตเรอวในการผลตตเปปนเชพอต เพลตงชยวมวลบนทยดช นต เสพอช มโทรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสทานวกงานกองทอนสนวบสนอน
การวตจยว
ปป 2559-2560 การเปปนทยปช รศกษาการปลผกไมคโตเรอวเพพอช ผลตตพลวงงาน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว สวนทรายงาม จทากวด
ปป 2559-2560 โครงการศศกษาศวกยภาพและรผปแบบการพวฒนาและสรงเสรตมการใชคพลวงงานทดแทนในเขตเศรษฐกตจพตเศษ (ระยะทยช 1 จทานวน 5 จวงหววด) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากบรตษทว ซตดเออน จทากวด
ปป 2559-2562 Research of Fly Ash Soil Conditioner ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากSumitomo Forestry Co., Ltd.
ปป 2559-2560 Herbaceous species in Thailand ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว Koei Kogyo จทากวด
ปป 2560
การศศกษาแหลรงผลตตและปรตมาณเชพอต เพลตงชยวมวลสทาหรวบโครงการผลตตพลวงงานไฟฟฟาจากเชพอต เพลตงชยวมวล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว เสรตมสรคาง
อตนเตอรษเนชวนช แนล จทากวด
ปป 2560
โครงการจคางทยปช รศกษาเพพอช ศศกษาความเปปนไปไดคการใชคเชพอต เพลตงชยวมวลในการผลตตไฟฟฟาโรงไฟฟฟาพลวงงานความรคอนชยวมวลบศงกาฬ จวงหววดบศงกาฬ ( ผผรค วร มโครงการ )
ไดครบว ทอนจากการไฟฟฟาฝฝายผลตตแหรงประเทศไทย
ปป 2560-2561 การศศกษาแนวทางการบรตหารจวดการออตสาหกรรมไมคยางพาราเพพอช ใหคเกตดดอลยภาพการผลตตและการใชคของประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสทานวก
งานกองทอนสนวบสนอนการวตจยว
ปป 2560-2561 ศศกษาความเปปนไปไดคการใชคเชพอต เพลตงชยวมวลในการผลตตไฟฟฟาโรงไฟฟฟาพลวงงานความรคอนชยวมวลบศงกาฬ จวงหววดบศงกาฬ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากการ
ไฟฟฟาฝฝายผลตตแหรงประเทศไทย
ปป 2561

Herbaceous species in Thailand ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว นตตโต โคเอ โคเกยยว (ประเทศไทย) จทากวด

ปป 2560
การศศกษาพพนต ทยปช ลผกไมคโตเรอวเพพอช ผลตตเชพอต เพลตงชยวมวลอวดเมอดในพพนต ทยรช อบโรงงาน (PPC-SRT จวงหววดออบลราชธานย) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรตษทว เพาเวอรษ
เพลเลท จทากวด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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