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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนงานสำคัญ Zero Waste Thailand 
-------------------------------------------------- 

ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
1.  การจัดการฟาร์มแพะแบบ ZERO WASTE 

AGRICULTURE ในพ้ืนที่ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
หัวหน้าโครงการ 
ดร.พรรณปพร กองแก้ว 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2.  การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากวัสดุเศษ
เหลือพาสต้าข้าวเจ้า 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.ศนิ จิระสถิตย์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.  การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าวัสดุเศษ
เหลือจากกระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร 

มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

4.  การพัฒนาวัสดุทางเลือกของถนนชั้นพ้ืน
ทางและรองพ้ืนทางโดยใช้วัสดุหมุนเวียน 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.รัตมณี นันทสาร 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

5.  การสังเคราะห์แกรฟีนโฟม 
จากขยะพลาสติกเพ่ือใช้เป็นแผ่นดักจับฝุ่น 
PM2.5 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.อรรฆวัชร รวมไมตรี 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

6.  การเพิ่มสมรรถนะของวัสดุประสานด้วย
ของเสียจากโรงงานปาล์มน้ำมันสำหรับใช้
หล ่อคอนกร ีตหร ือมอร ์ต ้ าร ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็นพรุ 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.อรรคเดช อับดุลมาติน 

มหาวิทยาลัย 
นราธิวาส 
ราชนครินทร์ 

7.  การผล ิตเช ื ้อเพล ิงช ีวภาพจากฟ ู เซล
แอลกอฮอล์ที่ได้จากโรงงานเอทานอล 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน      

8.  การใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยในการ
ผลิตท่อเสริมท่อเสริมเส้นใยชานอ้อย และ
โพลีโพรพิลีนสำหรับการประยุกต์ใช้งาน
ก่อสร้าง 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน 

9.  การผลิตถ่านกัมมันต์และน้ำมันชีวภาพ
ด้วยกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซิสและ
การสกัดฟีนอลชีวภาพด้วยกระบวนการ
ของไหลวิกฤตยิ่งยวดจากน้ำมันชีวภาพใน
กระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซิส 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

10.  ศักยภาพของสมบัติพรีไบโอติกจากกาแฟ
ปรับสภาพขั ้นต้นต่อจุลินทรีย์ในระบบ
ทางเด ินอาหารจำลองของมนุษย ์ เ พ่ือ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.อรวรรณ ละอองคำ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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11.  นวัตกรรมการผลิต 2,3-บิวเทนไดออล 

จากขยะทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื ่อเป ็นเช ื ้อเพล ิงช ีวภาพ
ทางเลือกใหม ่* 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

12.  การเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งจากภาค
การเกษตร เพ่ือใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร * 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.อรพิน เกิดชูชื่น 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

13.  การพ ัฒนาเคร ื ่องผล ิตร ีด ิวซ ์กราฟีน
ออกไซด์และการประยุกต์รีดิวซ์กราฟีน 
ออกไซด ์ผล ิตอล ูม ินา -ร ีด ิวซ ์กราฟีน
ออกไซด์เมมเบรน แยกก๊าซไฮโดรเจน
บริสุทธิ์ และกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ * 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

14.  ไม โครพลาสต ิ ก  ขยะพลาสต ิ กและ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำจืดและระบบ
นิเวศบนบกในลุ ่มน้ำแควน้อย จังหวัด
กาญจนบุรี * 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.  การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานจาก
ธุรกิจเหมืองบ่อขยะ * 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.คมศิลป์ วังยาว 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

16.  นวัตกรรมการสกัดไฮดรอกซีอะพาไทต์
จากของเหลือทิ ้งจากอุตสาหกรรมการ 
แ ป ร ร ู ป ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ท า ง ท ะ เ ล เ พ่ื อ
อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สุธี วังเตือย 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

17.  การพัฒนาการเตรียมนาโนเซลลูโลสจาก
ขยะผงไผ่เหลือทิ ้งช ุมชน จ.ปราจีนบุรี 
สำหรับสารเติมแต่งในพอลิเมอร์ย่อยสลาย
ทางชีวภาพ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

18.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปปุ ๋ยคอก
อัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ สำหรับใช้ในชุมชน
เกษตรกรรายย่อย 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

19.  ก า ร พ ั ฒ น า ร ะบบ ฐ า นข ้ อ ม ู ล  แ ล ะ
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื ้อที่
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.ธวัช เพชรไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

20.  แผนงานวิจัยท้าทายไทย: ทะเลไทยไร้ขยะ 
ระยะที่ 2 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

21.  แผนงานวิจัยท้าทายไทย: การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน 
ระยะที่ 2 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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22.  แนวทางการนำเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จาก

มูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์ในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก (SME) หรอือุตสาหกรรม 
ขนาดเล็ก 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

23.  การเปล ี ่ยนของเส ียเป ็นพล ังงานเพ่ือ
เป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ธนากร  
วงศ์วัฒนาเสถียร 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

24.  การศึกษาข้อมูลขยะมูลฝอยในประเทศ
ไทย 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

25.  แผนงานวิจัยท้าทายไทย: การเสริมสร้าง
ชุมชนสีเขียวอย่างยั ่งย ืนด้วยพลังงาน
ทดแทน (ปีที่ 3) 

หัวหน้าโครงการ 
ศ. ดร.ทนงเกียรติ  
เกียรติศิริโรจน์ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

26.  กา รศ ึ กษ าหล ั ก ก า ร น ำน ้ ำ ท ิ ้ ง จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาค
การเกษตร กรณีศ ึกษา อุตสาหกรรม
น ้ ำตาล และ อ ุตสาหกรรมแป ้ งมั น
สำปะหลัง 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 
หมายเหตุ  * โครงการ Re-submit ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านการพิจารณาใน Platform 2 การวิจัยและสร้าง

นว ัตกรรมเพื ่อตอบโจทย์ท ้าทายสังคม ตามประกาศสำนักงานการว ิจ ัยแห่งชาติ ลงว ันที่   
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
 


