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ปป 2551

การคลด เลชอกแบคทชเรชยทชผ
ช ลวต นนาต ตาลหายาก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552 การศศก ษาความเปปนไปไดขใ นการนตาโครงขนายเซลลยประสาทเทชยมเพชอ
ช ใชขทาต นาย Legphase ของเชชอ
น Staphy lococcus aureus ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทชนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2553-2554
(NRU)

ประสวทธวภาพของ gamma-PGA ในการลดการปนเปปอ
ป นของแคดเมชยมในขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากงบประมาณมหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว
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ปป 2553-2554 ประสวทธวภาพของนนาต มลนหอมระเหยจากพชชสชมนไพรในการควบคชมแบคทชเรชยกนอโรคบางชนวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากงบประมาณ
มหาววทยาลลยววจย
ล แหนงชาตว (NRU)
ปป 2553

การผลวต นนาต ยาทตาความสะอาดมชอจากนนาต มลนหอมระเหยทชส
ช กลด จากพชชสมชนไพรไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

ปป 2553

การผลวต เอทธานอลจากวลส ดชเหลชอทวงน จากกลขวย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

ปป 2554

ศลก ยภาพและการผลวต Gamma-PGA เพชอ
ช ใชขล ดการปนเปปอ
ป นของโลหะหนลก บางชนวด ในขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

ปป 2556

การทตานายระยะเวลาการเจรวญของ Staphylococcus aureus ในนนาต นมโดยใชขปญ
ป ญาประดวษฐย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

ปป 2557

ศลก ยภาพและการผลวต gamma-polyglutamic PGA เพชอ
ช ใชขล ดการปนเปปอ
ป นของแคดเมชยมในขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากมหาววทยาลลยพะเยา

ปป 2557-2558 การพลฒนาเครชอ
ช งมชอตรวจนลบจตานวนโคโลนชของจชล น
ว ทรชยด
ย ว
ข ยเทคนวคประมวลผลภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากคณะครชศ าสตรยอต
ช สาหกรรม
ม.เทคโนโลยชพ ระจอมเกลขาพระนครเหนชอ
ปป 2557-2558 ผลของแกมมาพอลวก ลมต ามวก แอซวด ตนอการเพาะเลชย
น งขมวน
น ชลนในหลอดทดลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนสนลบสนชนการววจย
ล ประจตาปปงบ
ประมาณ 2557
ปป 2557-2558 ศลก ยภาพของแกมมนาพอลวก ลมต ามวก แอซวด เพชอ
ช ลดการปนเปปอ
ป นของแคดเมชยมในขขาว ระดลบเรชอนทดลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนสนลบสนชน
การววจย
ล คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2557-2558

หนนวยววจย
ล จชล น
ว ทรชยเย พชอ
ช การเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย

ปป 2557-2559 ศลก ยภาพและการใชขประโยชนยจากลตาตขนแกนนตะวลนเพชอ
ช การผลวต เอทานอลโดยเซลลยยส
ช ตยต รศงรมปในถลงหมลก ชชวภาพแบบแพคเบด ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทชนจากบลณฑวต ววทยาลลย
ปป 2558
การศศก ษาการคายซลบและรมปฟอรยมของโลหะตะกลว
ช ทชพ
ช ช
ช ดมด ซศมไดขใ นตลวอยนางดวนผสมกากวลส ดชหลลงการบตาบลด ดมด ซลบโลหะในสารละลายโลหะ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 การทตานายจตานวนจชล น
ว ทรชยท
ย งนล หมดในนนาต นมดวบโดยใชขปจ
ป จลยทางกายภาพและเคมชด ว
ข ยปปญญาประดวษฐย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนสนลบ
สนชนววจย
ล (งบเหลชอจนาย) 2559
ปป 2560
การผลวต แกมมนาพอลวก ลมต ามวก แอซวด จากมมล สลต วย และวลส ดชเหลชอทวงน ทางจากอชต สาหกรรม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

อาหารดขวยววธก
ช ารหมลก แบบแขขง ( หลวหนขา

ปป 2561-2562 การศศก ษาคลองดวนตขนแบบการควบคชมการระบาดของผลก ตบชวา ในคลองเปรมประชากร โดยชชวววธช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2562-2563 การสรขางและการประเมวนระบบการตรวจวลด ปรวมาณจชล น
ว ทรชยท
ย งนล หมดในนนาต นมดวบดขวยปปญญาประดวษฐยบนระบบเหมชองขขอมมล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทชนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562
การผลวต และการประยชก ตยใ ชขวส
ล ดชเคลชอบผววทชท
ช าต จากพอลวเมอรยชว
ช ภาพซศงช มชส ารออกฤทธวท
ธ างชชวภาพสตาหรลบการเคลชอบเมลขด พลนธชย และการหนอหชม
ข ชวน
น สนวน
พชชและแบคทชเรชยสนงเสรวมการเจรวญของพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.
ปป 2562
การผลวต สารเคลชอบเมลขด พลนธชท
ย ม
ช ส
ช มบลตย
ว บ
ล ยลงน การเจรวญเตวบโตของเชชอ
น จชล น
ว ทรชยโย ดยใชขส ารเชวงประกอบของสารกระตชน
ข เชวงแสงและพอลวเมอรยชว
ช ภาพ (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.
ปป 2562

การพลฒนาสมต รสารเคลชอบเมลขด พลนธชด
ย ว
ข ยพอลวเมอรยก บ
ล สารอนชพน
ล ธยคม
ม ารวนบนผววของเมลขด พชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล มก.

ปป 2562
การววจย
ล และพลฒนาวลส ดชธรรมชาตวใ นการปรลบปรชงสมบลตเว ชวงกลของยางธรรมชาตวเพชอ
ช ผลวต ยางรองกลนสลน
ช สะเทชอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด
หนชนววจย
ล มก.
ปป 2562
มก.

ผลของเซลลมโลสจากแบคทชเรชยตนอสมบลตเว ชวงกลของยางธรรมชาตวเพชอ
ช ผลวต ยางรองกลนสลน
ช สะเทชอน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล

ปป 2564
มก.

เหมชองขขอมมล และคลลงทรลพ ยากรจชล น
ว ทรชยเย พชอ
ช การใชขประโยชนยใ นอชต สาหกรรมการเกษตรและอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทชนจากทชนอชด หนชนววจย
ล

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Moltira Tonganunt-Srithaworn, อนชส รา ทชยหชน
น , ORAWAN CHUNHACHART, Sutthidech Preecharram, "Antioxidant and Antibacterial Activities of
Crude Extracts from Ya-Keaw Formula Against Shrimp Pathogens", วารสารววจย
ล มสด 8 (2) (2015) 117-132
- นางสาวขนวษฐา ฤกษยอรชณ, นางสาวสชร ย
ช ม
ย าศ อาจหาญ, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "The Potential and Utilization of Jerusalem
Artichoke as Suporting Material for Immobilization of Yeast Cells", วารสารเกษตรพระวรชณ 12 (2) (2015)
- นายเวสารลช สชนทรชลยบรมณ,ย ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "Ethanol Production from Pineapple Waste by Co-culture of
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 and Candida shehatae KCCM 11422", KKU Research Journal 22 (1) (2016) 347-355
- ผศ.ดร.กฤตชญา อวส กชล , นางสาววรณลน คตาโสกเชชอก, นางสาวนชชนภา โคตะบวน, ORAWAN CHUNHACHART, "Effect of gamma-Polyglutamic Acid on
Riceberry Rice Growth and Productivity", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2) (2018) 185-188
- นางสาวตะวลน มาดวง, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "The Potential and Utilization of Water Caltrops (Trapa natans L.) Peel for
Ethanol Production", Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 5 (2) (2018)
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- นางสาวตะวลน มาดวง, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "The Effect of Sono-Chemical Assisted Pretreatment of Lignocellusic
Biomass on Morphological Change of Cellulose Fibers", วารสารววชาการ มทร.สชวรรณภมมว 6 (1) (2018) 26-36
- นางสาวตะวลน มาดวง, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "Encapsulation of Immobilized Yeast Cells on Pretreated-Bagasses and
Application Use for Ethanol Production", วารสารววชาการและววจย
ล มทร. พระคร 13 (1) (2019) 116-126
- เชษฐยชช
ล ชลยยย นวล าภรณย, ORAWAN CHUNHACHART, Wanida Suebsaiprom, Tosapon Pornprom, Jamnian Chompoo, "Effect of Animal Manures on
Atrazine Residue in Soil", วารสารววทยาศาสตรยเกษตรและการจลด การ 2 (3) (2019) 65-77
- เชษฐยชช
ล ชลยยย นวล าภรณย, ORAWAN CHUNHACHART, Wanida Suebsaiprom, Tosapon Pornprom, Jamnian Chompoo, "Studies of Biochemical
Mechanisms of Mungbean on Response to Residual Atrazine in Soil", ววทยาศาสตรยเกษตรและการจลด การ 3 (1) (2020) 39-50
ระดลบนานาชาตว
- นางสาวปปน
ป ฤทลย เตชยงพวทยากร, ORAWAN CHUNHACHART, "Prevalence of enterotoxin producing Staphylococcus aureus in sushi", Acta
Horticulturae 1 (1) (2013) 131-134
- ORAWAN CHUNHACHART, กฤตชญา อวส กชล , Prof. Yasutaka Tahara, นชชนภา โคตะบวน, นพวรรณ ญาดช, "Effect of Lead and gamma-Polyglutamic Acid
Produced from Bacillus subtilis on Growth of Brassica chinensis L.", APCBEE Procedia 10 (1) (2014) 269-274
- ORAWAN CHUNHACHART, นางสาว ปานวดช สชขรชงน เรชองชลย, รศ.ดร.บลณฑวต สชขสวลส ดว,ธ "Application of Artificial Neural Networks on growth prediction
ofStaphylococcus aureus in milk", International Food Research Journal 23 (1) (2016) 415-418
- นางสาวนชชนภา โคตะบวน, ดร.กฤตชยา อวส กชล , Prof. Elke Pawelzik, Prof. Yasutaka Tahara, ORAWAN CHUNHACHART, "Alleviation of Cadmium
Toxicity in Rice by gamma-Polyglutamic Acid Produced by Bacillus subtilis", EnvironmentAsia 10 (1) (2017) 63-72
- นางสาวนงนชช อตคชด , Wanpen Laosripaiboon, ORAWAN CHUNHACHART, ผศ.ดร.กฤตชญา อวส กชล , "The efficiency and the correlation between
testing methods on antimicrobial and antioxidant activities of selected medicinal essential oils", International Food Research Journal 24 (6) (2017)
2616-2624
- นางสาวศวร รว ต
ล นย รอดมนวง, นางสาวรวชวรรณ พลายระหาร, Kanokwan Teingtham, Suntree Sangjan, ORAWAN CHUNHACHART, "Effect of
Ag/ZnO-Graphitic Carbon Nitride on Antimicrobial Activity under Visible Light", Key Engineering Materials 858 (-) (2020) 116-121
- ORAWAN CHUNHACHART, Rudeerat Suntako, "Production of Bacterial Cellulose from Food Industrial Waste and itsApplication on Natural
Rubber", Key Engineering Materials 877 (-) (2021) 40-45
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชชม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ORAWAN CHUNHACHART, "Screening and isolation of xylose utilizing yeast", การประชชมววชาการเรชอ
ช งสภาวะโลกรขอน: ความหลากหลายทางชชวภาพ
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- ORAWAN CHUNHACHART, Kritchaya Issakul, "Inhibition of biofilm forming bacteria by Thai medicinal essentail oils", การประชชมววชาการเรชอ
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(2011)
- นายเกรชยงไกร คตานชชนารถ, Arthorn Loisruangsin, อ.ดร.กฤตชญา อวส กชล , ORAWAN CHUNHACHART, "Bioflocculation of dying wastewater by
polyglutamic acid produced from Bacillus subtilis NT147", การประชชมววชาการระดลบชาตว พะเยาววจย
ล ครลงน ทชช 3 (2014)
- นางสาวขนวฐา ฤกษยอรชณ, นางสาวธนวรรณ โพธวฉ
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ล ร, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "Optimization of Ethanol Production by
Immobilized Yeast Cells on Bagasse Using Packed-Bed Reactor", การประชชมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยราชภลฏภมเกขต ครลงน ทชช 6: 2559 “45th
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spent coffee extract", การประชชมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงน ทชช 13 (2016)
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ระดลบนานาชาตว
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gamma-Polyglutamic Acid from Bacillus subtilis.", The 1st Kamphaengsaen International Natural Products Symposium. (2010)
- Kritchaya Issakul, ORAWAN CHUNHACHART, ฤดชร ต
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Crisis and Opportunity” (2011)
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cerevisiae TISTR 5339", The first Mae Fah Luang University International Conference 2012 on ASEAN Integration (2012)
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isolated from Thai fermented soybean", The Second EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental
Change (2013)
- ORAWAN CHUNHACHART, น.ส.นชชนภา โคตะบวน, น.ส.นพวรรณ ญาดช, Prof. Yasutaka Tahara, อ.ดร.กฤตชญา อวส กชล , "Effect of lead and
gamma-polyglutamic acid produced from Bacillus subtilis on growth of Brassica chinensis L.", The fifth International Conference on Environmental
Science and Development (2014)
- นายเวสารลช สชนทรชลยบรมณ,ย ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "Ethanol Production from Pineapple Waste by Co-culture of
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 and Candida shehatae KCCM 11422", The 6th International Conference on Fermentation Technology for
Value Added Agricultural Products (2015)
- นายเวสารลช สชนทรชลยบมร ณย, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "Effect of Alkaline Combined with Ultrasonic Pretreatment of Water
Hyacinth (Eichhornia crassipes) on Reducing Sugar Concentration", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015)
(2015)
- Namfon Tongtavee, Kanlaya Pootadto, Sasitorn Limprasat, ORAWAN CHUNHACHART, Arthorn Loisruangsin, "Comparison of lead desorption
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- นชชนภา โคตะบวน, Prof. Yasutaka Tahara, กฤตชญา อวส กชล , ORAWAN CHUNHACHART, "Potential of gamma-Polyglutamic Acid for Cadmium Toxicity
Alleviation in Rice", 17th International Conference on Environmental Science and Technology (2015)
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20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 (2016)
- นางสาวตะวลน มาดวง, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "Pretreated bagasse-immobilized yeast cells entrapped in alginate gel bead
for ethanol production", The 2nd International Conference on Science and Technology (TICST2017) (2017)
- Piyamat Srirat, ORAWAN CHUNHACHART, Prof. Shinji Tokuyama, Prof. Hirokazu Kawagishi, "In Vitro Growth and Development of Dendrobium
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- นางสาวตะวลน มาดวง, Kathawut Sopalun, ORAWAN CHUNHACHART, ratchapol pawongrat, "The Optimal Conditions for Co-immobilization of
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Biotechnology 2017 (ACB2017 “Bioinnovation and Bioeconomy"
(2017)
- Rudeerat Suntako, ดร.พวทก
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