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ประสบการณ์ ในงานวิ จยั :
- ศึก ษาและดัด แปลงเครื่อ งยนต์ ม อเตอร์ไ ซด์ข นาด 110 ซีซี ระบบคาร์บู เ รเตอร์เ พื่อ ใช้
เชือ้ เพลิง Ethanol (E100) สาหรับการแข่งขันการนา E100 เป็ นพลังงานทดแทนในมอเตอร์ไซด์
- ศึกษาและดัดแปลงเครื่องยนต์มอเตอร์ไชด์ขนาด 125 ซีซี ทัง้ ระบบคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด
เพื่อใช้เชื้อเพลิง E85 (Ethanol 85%+Gasoline15%) และ E100 วิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ในการ
ดัดแปลงและการใช้งานระยะยาว (วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท)
- ศึก ษาการใช้ก๊ าซธรรมชาติ (Compression Natural Gas; CNG) ภายในเครื่องยนต์ดีเ ซล
ขนาดใหญ่ทงั ้ ระบบเชือ้ เพลิง CNG อย่างเดียว (Dedicated Engine) และระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel
Dual Fuel System; DDF)
- ทดสอบยางประหยัดน้ ามันสาหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (Michelin Energy for Truck)
- ศึกษา ออกแบบและสร้างรถประหยัดน้ ามันสาหรับใช้ในการแข่งขัน Shell Eco-marathon
2010 และ Honda Eco Mileage Challenge Thailand 2554
- ศึก ษา ออกแบบและสร้า งรถสว่ า นไฟฟ้ า ส าหรับ การแข่ง ขัน Bosch Thailand Cordless
Racing 2011
- ศึกษา ออกแบบและสร้างรถไฟฟ้ าสาหรับการแข่งขัน World Eco Car Grand Prix Thailand
2012
- ศึกษา ออกแบบและเขียนแบบหม้อไอน้ า (Boiler) แบบท่อน้า (Water Tube) กาลังการผลิต
25 และ 60 ตัน สาหรับทลายปาล์มและใยปาล์ม
- ศึกษา ออกแบบและสร้างถังปฏิกรณ์ Continuous Stirred Reactor (CSTR) ขนาด 5, 50
และ 8000 ลิต ร ส าหรับ ผลิต โบไฮไฮโดรเจนจากน้ า เสีย โรงงานผลิต น้ า มัน ปาล์ม (Palm Oil Mill
Effluent; POME)
- ศึกษา ออกแบบและสร้างถังปฏิกรณ์ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) ขนาด
25, 250 และ 40000 ลิตร สาหรับผลิตไบโอไฮโดรเจนจาก POME
- ศึกษาพฤติกรรมการกวนผสมและอัต ราการผลิต ไบโอไฮโดรเจนจาก POME ภายในถัง
ปฏิก รณ์ CSTR ขนาด 5 ลิต ร ที่ใ บกวนและรอบกวนแตกต่ า งกัน โดยใช้ Computational Fluid
Dynamic (CFD) และการหมักจริง (วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก)
- ศึกษา ออกแบบและสร้างเครือ่ งผลิตเชือ้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) สาหรับขีเ้ ลื่อย
ไม้ยางพาราทีก่ าลังการผลิต 15, 50 และ 100 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
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รางวัลที่ได้รบั :
- รองชนะเลิศประเทศไทยในการแข่งขันพลังงานทดแทนในมอเตอร์ไซด์ (2547)
- ชนะเลิศประเทศไทยในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2007: Student Formula
- ชนะเลิศ โครงการ Outstanding Engineering Project Award 2008 Ceremony หัว ข้อ ที่ส่ ง
ประกวด คือ จักรยานยนต์เชือ้ เพลิง E100
- รองชนะเลิศอันดับสองประเทศไทยในการแข่งขันรถพลังงานสว่านไฟฟ้ าในรายการ Bosch
Thailand Cordless Racing 2011
- แชมป์ ประเทศไทยประเภทรถไฟฟ้ าในรายการ World Eco Car Grand Prix Thailand 2012
- ได้รบั รางวัล KKU-IENC 2014 Best Presentation Award
ประวัติการได้รบั ทุน :
ได้รบั ทุนทาวิ จยั โครงการปริ ญญาโทจาก บริษทั เพโทรกรีน จากัด และบริษทั จาร์ดนี จากัด
ได้ รบั ทุนการศึ กษาปริ ญญาเอกจาก ทุนบัณฑิตศึกษาวิศ วกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
ได้รบั ทุนทาวิ จยั โครงการปริ ญญาเอกจาก สานักพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) และบริษทั สุข
สมบูรณ์น้ามันปาล์ม จากัด

ผลงานวิ จยั ที่ออกเผยแพร่ถึงปี 2562 :
งานประชุมวิ ชาการ
ธนวัฒน์ ศรีรกั ษา และ จินดา เจริญพรพาณิชย์. 2551. จักรยานยนต์เชือ้ เพลิงเอทานอล. การประชุม
เครือ ข่ายวิศ วกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 22. มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต. 180185.
ธนวัฒน์ ศรีรกั ษา และ จินดา เจริญพรพาณิชย์. 2552. การปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อใช้เชือ้ เพลิงผสม
เอทานอล. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 23. โรงแรมอิมพี
เรียบแม่ปิง, เชียงใหม่.
Tanawat Srirugsa and Chinda Charoenphonphanich. 2010. Impact of Using Ethanol Fuel in
Conventional Motorbike. The 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on
New/Renewable Energy. Faculty of Engineering, Burapha University. Thailand.
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T. Srirugsa, S. Prasertsan, T. Theppaya, T. Leevijit and P. Prasertsan. 2014. “CFD in
Continuous Stirred Tank: Comparison between Rushton and Paddle Turbines.”
Advanced Materials Research. 931932: 11391143.
ธนวัฒน์ ศรีรกั ษา, สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์, ฐานันดร์ศกั ดิ ์ เทพญา, ธีระยุทธ หลีวจิ ติ ร, พูนสุข ประเสริฐ
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