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โครงการววจยบ
ปป 2548-2550 การศศกษาความเปปนพสษตหอระบบบบาบบดไรรอากาศในสภาวะททมร กท ารกบาจบดซบลเฟตและโลหะหนบกไปพรรอมกบนโดยแบคททเรทยทรองถสนร ในประเทศไทย ( หบวหนรา
โครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2550-2552 การศศกษาการปนเปปอป นของโลหะหนบกในแปลงขราวอสนทรทยร ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2551
การเสรสมขราวแดงจากเชรอช ราโมแนสคบส (Monascus sp.) สายพบนธนทร เรท สรสมสทไขหแดงและใหรสารลดคอเลสเตอรอล ตหอคนณลบกษณะทางการใหรไขหและคนณภาพไขหในไกหไขห
( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2551-2554 การผลสตกกาซชทวภาพจากกากเมลลดสบผดห าบ โดยกระบวนการหมบกไรรออกซสเจนแบบขบนช ตอนเดทยว และ
การหมบกแบบสองขบนช ตอน ( หบวหนราโครงการยหอย ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2552
การตรวจสอบ จบาแนก และบหงชทแช บคททเรทยชนสดไรรออกซสเจนทททร นทานตหอโลหะหนบกปรสมาณสผงเพรอร การบบาบบดนชาบ ทสงช อนตสาหกรรม ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจาก
ทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2552

ศบกยภาพการผลสตขราวกราบ โมนหาในระดบบขยาย ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.

ปป 2552-2554 การควบคนมคนณภาพการวสเคราะหรระหวหางหรองปฏสบตบ กส ารเครรอขหายวสเคราะหรตวบ อยหางดสนและพรช ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2552-2554 การใชรปยปน เคมทในนาขราวตามคหาการวสเคราะหรดนส ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2552-2554 การผลสตไบโอแกกสจากของเสทยจากขบวนการผลสตนชาบ ตาล ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2552-2554 การออกแบบและพบฒนาเครรอร งหมบกแกกสชทวภาพจากกากสบผดห าบ
( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2551-2552 การผลสตกกาซชทวภาพจากกากเมลลดสบผดห าบ โดยกระบวนการหมบกไรรออกซสเจนแบบตหาง ๆ ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากมผลนสธโส ทเรเพรอร การสหงเสรสมวสทยาศาสตรร
ประเทศไทย
ปป 2551-2552 การเสรสมสารสกบดหยาบจากใบฝรบงร ในอาหารไกหไขหตอห สมรรถภาพการใหรผลผลสตไขห คนณภาพไขห ระดบบคอเลสเตอรอลในไขหแดงและซทรมบ และความ เครทยดจาก
ภาวะออกซสเดชบนร ” ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากสบานบกงานกองทนนสนบบสนนนการวสจยบ
ปป 2548-2558 เคยผ-ไบโอดทเซล ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2553-2555 การผลสตกกาซไฮโดรเจนทางชทวภาพโดยกระบวนการหมบกแบบไมหใชรแสงจากนชาบ เสทยอนตสาหกรรมเกษตร ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2552-2554 การออกแบบและพบฒนาเครรอร งหมบกแกกสชทวภาพจากกากสบผดห าบ ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2551-2554 การผลสตกกาซชทวภาพจากกากเมลลดสบผดห าบ โดยกระบวนการหมบกไรรออกซสเจนแบบขบนช ตอนเดทยว และการหมบกแบบสองขบนช ตอน ( หบวหนราโครงการยหอย ) ไดรรบบ ทนน
จากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2555

การผลสตกกาซไฮโดรเจนทางชทวภาพโดยกระบวนการหมบกแบบไมหใชรแสงจากนชาบ เสทยโรงงานผลสตเบทยรร ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.

ปป 2555-2556 การยหอยสลายฟางขราวเพรอร ใชรเปปนสารตบงช ตรนสบาหรบบการผลสตพลบงงานทดแทน ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากกองทนนสถาบบนวสจยบ และพบฒนาแหหง มก.
ปป 2556
การพบฒนาวสธกท ารตรวจวบดไนโตรเจนและฟอสฟอรบสดรวยหลบกการทททร าบ ใหรงาห ยขศนช สบาหรบบประยนกตรใชรในเครรอร งตรวจวบดแบบอบตโนมบตภส าคสนาม ( หบวหนราโครงการ )
ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
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ปป 2557
การผลสตกกาซชทวภาพ (มทเทน) จากหญราเนเปปยรรสดและฟางขราวโดยใชรจลน นส ทรทยเร รสมร ตรนจากกระเพาะหมบกของโคเนรอช และกระบรอ ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนน
อนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2557

การศศกษาความเปปนไปไดรของการผลสตกกาซมทเทนทางชทวภาพจากนชาบ เสทยอนตสาหกรรมททมร คท าห ความเคลมสผง ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.

ปป 2557-2559 การใชรพชร ดผดซบบและสะสมโลหะหนบกจากดสนททปร นเปปอป นสารกบาจบดราในกลนมห ไดไธโอคารรบาเมท ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2557-2559 การผลสตกกาซมทเทนจากหญราเนเปปยรร โดยการหมบกแบบสองขบนช ตอน ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2557-2559 ศบกยภาพการกบาจบดสารตกครางทางเกษตรและอนตสาหกรรมททยร อห ยสลายยากในสสงร แวดลรอมโดยวสธทท างชทวภาพ ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2559-2561 แผนททบร รสหารอนปกรณรทางวสทยาศาสตรรและทรบพยากรเพรอร การวสจยบ และวสชาการ ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2561

การผลสตกกาซชทวภาพจากวบชพรชตหางๆ ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.

ปป 2561-2563 ปอเทรองเพรอร การผลสตพลบงงานชทวภาพ ( หบวหนราโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากทนนอนดหนนนวสจยบ มก.
ปป 2563-2564 ไบโอซสลกส าจากใบอรอยเพรอร สรรางมผลคหาวบสดนเหลรอทสงช ทางการเกษตรสบาหรบบใชรประโยชนรทางอนตสาหกรรม ( ผผรร วห มโครงการ ) ไดรรบบ ทนนจากสบานบกงานการวสจยบ แหหง
ชาตส (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดบบชาตส
- Suphang Chulalaksananukul1, Nusara Sinbuathong, Warawut Chulalaksananukul, "Bioconversion of Pineapple Solid Waste under Anaerobic Condition
through Biogas Production", วารสารวสจยบ มข. 17 (5) (2012) 733-741
ระดบบนานาชาตส
- Nusara Sinbuathong, Suphang Chulalaksananukul, Pramote Sirirote, Boonsong Sillapacharoenkul, "Comparisons of the Methane Production
YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", Journal of Agricultural Machinery Science 4 (3)
(2008) 269-272
- Nusara Sinbuathong, Pramote Sirirote, Winai Liengcharernsit, Khaodhiar S, Watts DJ, "Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic
treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY 30 (1) (2009) 11-15
- Nusara Sinbuathong, Boonsong Sillapacharoenkul, Roj Khun-Anake, Daniel Watts, "Optimum organic loading rate for semi-continuous operation of an
anaerobic process for biogas production from Jatropha curcas seed cake", International Journal of Global Warming 2 (2) (2010) 179-188
- Theerachat, Monna, Virunanon, Chompunuch, Chulalaksananukul, Suphang, Nusara Sinbuathong, Chulalaksananukul, Warawu, "NirK and nirS Nitrite
reductase genes from non-agricultural forest soil bacteria in Thailand", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 27 (4) (2011)
999-1003
- Nusara Sinbuathong, Junko Munakata-Marr, Boonsong Sillapacharoenkul, Suphang Chulalaksananukul, "Effect of the solid content on biogas
production from Jatropha curcas seed cake", International Journal of Global Warming 3 (4) (2011) 403-416
- Nusara Sinbuathong, Pramote Sirirote, Boonsong Sillapacharoenkul , Junko Munakata-Marr, Suphang Chulalaksananukul, "Biogas Production from
Two-Stage Anaerobic Digestion of Jatropha Curcas Seed Cake", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 34 (22) (2012)
2048-2056
- Tanathorn Vitisant, Warawut Chulalaksananukul, Rungtiwa Piumthongkum, Nusara Sinbuathong, Puttachad Mekthong, Suphang Chulalaksananukul,
"Synthesis of Sugar Ester by Local Yeast Lipase in Solvent Free System", International Journal of Science and Technology
2 (11) (2012) 773-777
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- Sakdaronnarong, CK, Thanosawan, S, Chaithong, S, Nusara Sinbuathong, Jeraputra, C, "Electricity production from ethanol stillage in
two-compartment MFC", FUEL 107 (2013) 382-386
- Nusara Sinbuathong, Pramote Sirirote, Daniel Watts , Suphang Chulalaksananukul , "Heavy metal resistant anaerobic bacterial strains from brewery
digester sludge", International Journal of Global Warming 5 (2) (2013) 127-134
- Sakdaronnarong, C., Ittitanakam, A., Tanubumrungsuk, W., Chaithong, S., Thanosawan, S., Nusara Sinbuathong, Jeraputra, C., "Potential of lignin as a
mediator in combined systems for biomethane and electricity production from ethanol stillage wastewater", Renewable Energy 76 (-) (2015) 242-248
- Nusara Sinbuathong, Kanchanakhan, Budsakorn, Suchat Leungprasert, "Biohydrogen production from normal starch wastewater with heat-treated
mixed microorganisms from a starch factory", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING 7 (3) (2015) 293-306
- Nusara Sinbuathong, Somjit, Chamaiporn, Suchat Leungprasert, "Feasibility study for biohydrogen production from raw brewery wastewater",
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 39 (13) (2015) 1769-1777
- Nusara Sinbuathong, Yuwadee Sangsil, Suchat Leungprasert, Suriya Sawanon, "Methane production from napier grass by two-stage anaerobic
digestion", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING 10 (4) (2016) 423-436
- Suriya Sawanon, Piyanee Sangsri, Suchat Leungprasert, Nusara Sinbuathong, "Methane Production from Napier Grass by Co-digestion with Cow Dung",
Lecture Notes in Energy 2017 (33) (2017) 169-180
- Nusara Sinbuathong, Yuwadee Sangsil , Suriya Sawanon, "Cutting interval of Napier grass affecting methane yield in anaerobic digestion", International
Journal of Global Warming 14 (3) (2018) 288-300
- Nusara Sinbuathong, "Predicting the increase of methane yield using alkali pretreatment for weeds prior to co-digestion", Energy Sources, Part A:
Recovery, Utilization and Environmental Effects 41 (9) (2019) 1124-1131
- Nusara Sinbuathong, Mattapanart Leadvilai, Boonsong Sillapacharoenkul, "Anaerobic digestion of high salinity wastewater and methane production",
Desalination and Water Treatment 152 (-) (2019) 116-123
- Nusara Sinbuathong, Wannapa Kratay, Netchanok Sombat, Suchat Leungprasert, Suriya Sawanon, "Biogas production in semi-continuous-flow
reactors using fresh water hyacinth from the Chao Phraya River", International Journal of Global Warming 17 (3) (2019) 252-265
- Charnnok, B, Sakdaronnarong, C, Nusara Sinbuathong, "Hydrothermal pretreatment with sulfonated bentonite catalyst enhances potassium removal
and bioconversion of oil palm empty fruit bunch to sugar and biohydrogen", BIOMASS CONVERSION AND BIOREFINERY 9 (2) (2019) 389-399
- Nusara Sinbuathong, Khun-Anake, R., Suriya Sawanon, "Biogas production from sunn hemp", International Journal of Global Warming 19 (1-2) (2019)
24-36
- Nusara Sinbuathong, Netechanok Sombat, Wannapa Kratay, "Sedge for biogas production and improving the process by pretreating sedge prior to
co-digestion", International Journal of Global Warming
20 (1) (2020) 12-24
- Punika Puengprasert, Tanida Chalobol, Nusara Sinbuathong, Penjit Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Chen-Guang Liu, Xin-Qing Zhao, Chularat
Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable
Energy 157 (-) (2020) 444-455
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดบบชาตส
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- Nunthana Chinoim, Nusara Sinbuathong, วสวฒ
บ นร อสงคะประดสษฐร, กสงร แกรว คนณเขต, วาสนา อสนแกลง, วสทสบนตส หอมงาม, "Accumulation of heavy metals in soil from
organic paddy field", การประชนมทางวสชาการของมหาวสทยาลบยเกษตรศาสตรร ครบงช ททร 46 (2008)
- Nunthana Chinoim, Nusara Sinbuathong, Wiwat Ingkapradit, Vasana Inklang, Vithasanti Hom-ngarm, "Contamination of heavy metals in rice from
organic paddy field", การประชนมทางวสชาการของมหาวสทยาลบยเกษตรศาสตรร ครบงช ททร 47 (2009)
- Nunthana Chinoim, นายวสวฒ
บ นร อสงคะประดสษฐร , Somchai Kretapirom, Nusara Sinbuathong, "The application of chemical fertilizers on paddy field
according to the soil analysis data", การประชนมทางวสชาการของมหาวสทยาลบยเกษตรศาสตรร ครบงช ททร 48 (2010)
- แวววรท บนญเททยม, Supaporn Isariyodom, Soontaranee Tongyai, Nusara Sinbuathong, "Supplementation of Crude Extract from Guava Leaves (Psidium
guajava Linn.) in Laying Hen Diets on Egg Production Performance and Quality, Cholesterol Levels and Oxidative stress", การประชนมทางวสชาการ
ของมหาวสทยาลบยเกษตรศาสตรร ครบงช ททร 48 (2010)
- WIPADA SIRI-ANUSORNSAK, Nusara Sinbuathong, "Chemical pretreatment of rice straw for a raw material in the production of renewable energy", การ
ประชนมทางวสชาการ ครบงช ททร 51 มหาวสทยาลบยเกษตรศาสตรร (2013)
- นายนบนทศบกดสด ตบงช อนดมวงศา, Nusara Sinbuathong, Suchat Leungprasert, "Development of Phosphorous Measurement Method for the Application of
Automatic Equipment", การประชนมวสชาการและนบาเสนอผลงานทางวสศวกรรม นวบตกรรมและการจบดการอนตสาหกรรมอยหางยบงร ยรน ครบงช ททร 2 ประจบาปป 2556 (2013)
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