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ปป 2551

โครงการศอกษาการใชลประโยชนยจากตะกอนจากระบบบกาบนดนอาก เสดยในการปลศกพพช ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ททนจากททนอทดหนทนววจยน มก.

ปป 2552

การศอกษาความเหมาะสมของการแปรรศปวนสดทเหลพอใชลจากการเกษตรเปปนเชพออ เพลวงอนดแทซง ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ททนจากททนอทดหนทนววจยน มก.

ปป 2552-2553 โครงการววจยน พนฒนาประสวทธวภาพระบบผลวตพลนงงานชดวมวลแบบ Three Stages Gasifier ( ผศรล วซ มโครงการ ) ไดลรบน ททนจากกรมพนฒนาพลนงงานทดแทนและ
อนทรกน ษยพลนงงาน กระทรวงพลนงงาน
ปป 2554-2564 โครงการววจยน ลดปรวมาณมศลฝอยโดยการคนดแยกประเภทจากแหลซงกกาเนวดนกาไปแปรรศปกลนบมาใชลใหมซ และโครงการววจยน ผลวตกระแสไฟฟฟาจากกกาซขยะ ( ผศรล วซ ม
โครงการ ) ไดลรบน ททนจากบรวษทน เมพองสะอาด จกากนด และ เมพองพนทยา จนงหวนดชลบทรด
ปป 2557-2560 โครงการววจยน ลดปรวมาณมศลฝอยโดยการคนดแยกประเภทจากแหลซงกกาเนวดนกาไปแปรรศปกลนบมาใชลใหมซ และโครงการววจยน ผลวตกระแสไฟฟฟาจากกกาซขยะ ( ผศรล วซ ม
โครงการ ) ไดลรบน ททนจากบรวษทน เมพองสะอาด จกากนด และ เมพองพนทยา จนงหวนดชลบทรด
ปป 2555-2556 การววจยน การทดสอบจนดทกาปทยป /สารปรนบปรทงดวน โดยใชลวสน ดทเหลพอใชลจากโรงงาน ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ททนจากบรวษทน กรทงไทยอาหารสนตวย จกากนด (มหาชน)
ปป 2554-2557 การแปรรศปขยะพลาสตวกเปปนนอาก มนนเชพออ เพลวง ( ผศรล วซ มโครงการ ) ไดลรบน ททนจากบรวษทน เมพองสะอาด จกากนด
ปป 2555

การผลวตกกาซชดวภาพจากระบบหมนกผนกตบชวาแบบหมทนเวดยนนอาก ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ททนจากททนอทดหนทนววจยน มก.
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อทตรดวตถย
ปป 2556-2557 การพนฒนาระบบผลวตกกาซชดวภาพจากฝทนฝ ซนงขลาวโพด ( ผศรล วซ มโครงการ ) ไดลรบน ททนจากบรวษทน ซดพเด อฟ (ประเทศไทย) จกากนด มหาชน
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
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ภาคบรรยาย) (2010)
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ชาตว มหาววทยาลนยราชภนฎนครปฐม ครนงอ ทดส 7 (2015)
- Kiatkrai Ayuwat, Boonma Panpradist, Pharadee Sae-eung, "A study development and evaluation of biogas production and distribution systems in
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