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โครงการววจยบ
ปป 2548
โครงการยชอย การใชผรงล สชเพธมส ประสธทธธภาพของ Bacillus sp. ทชสส ามารถละลายฟอสเฟตเพพอส ใชผเปปน
Biofertiltzer
( หลวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบล ทสนจากสสานลกงานปรมาณผเพพอส สลนตธ
ปป 2548
โครงการยชอย ศลกยภาพของ Pacnibacillus polymyxa สายพลนธสค N10 ในการผลธตเอมไซมค Pectinase การ
ตรรงไนโตรเจนและการเกธด denitrification หลลงจากกลายพลนธสดค วผ ยการฉายรลงสช
( หลวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบล ทสนจากสสานลกงานปรมาณผเพพอส สลนตธ
ปป 2549

การผลธตและใชผเทคโนโลยชเอนไซมคเพพอส จลดการและเพธมส มผลคชาของเหลพอใชผจากอสตสาหกรรมเกษตร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยล มก.

ปป 2550

การผลธตเอนไซมคเพคตธเนสจากพพชและแบคทชเรชยเพพอส อสตสาหกรรม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยล มก.

ปป 2550
การศรกษาโมเดลทชเส หมาะสมในการเพธมส กสาลลงการผลธตเอนไซมคเพคตธเนสจากแบคทชเรชย Paenibacillus polymyxa N10 เพพอส อสตสาหกรรมนนาส ผลไมผ ( ผผรผ วช มโครงการ )
ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยล มก.
ปป 2550-2552 เทคโนโลยชในการผลธตเหหด 2. กระบวนการผลธตปสยป หมลกเพพอส เพาะเหหดฟาง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสสานลกงานคณะกรรมการวธจยล แหชงชาตธ
ปป 2551-2553 โครงการวธจยล ความหลากหลายทางชชวภาพของแบคทชเรชยสชงเสรธมการเตธบโตของพพชจากดธนในสถานชวจธ ยล กาญจนบสรช สถาบลนคผนควผาและพลฒนาระบบนธเวศเกษตร
( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากโครงการศผนยคความเปปนเลธศทางวธชาการ มหาวธทยาลลยเกษตรศาสตรค
ปป 2552-2554 การพลฒนาผลธตภลณฑคจลส นธ ทรชยยค อช ยสลายสารพธษตกคผาง ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยล มก.
ปป 2553-2554 การศรกษารผปแบบอมธโนลธพดธ ในแบคทชเรชยสรผางสปอรคบางกลสมช ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสชวนตลว
ปป 2554-2555 การเพธมส ประสธทธธภาพการเพาะเหหดฟางดผวยแบคทชเรชยสรผางสปอรค ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสสานลกงานคณะกรรมการวธจยล แหชงชาตธ
ปป 2554-2556 บทบาทของPaenibacillus polymyxa N 10 และ Bacillus subtilis B2 กลบการสรผางตสมช ดอกบนอาหารวสนผ และการใหผผลผลธตในแปลงเพาะของเหหดฟาง ( หลว
หนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสสานลกงานคณะกรรมการวธจยล แหชงชาตธ
ปป 2555

การตรวจสอบชนธดและปรธมาณบาซธลลลทจากผลธตภลณฑคไทดชน ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากบรธษทล เอ วลน พลลส พรชเมชยส ม (ประเทศไทย) จสากลด

ปป 2554-2555 การคลดเลพอกแบคทชเรชยสรผางสปอรค เพพอส ยลบยลงน การเจรธญของรา Aspergillus sp.ทชปส นเปปอป นในกผอนเชพอน เหหดนางฟฟาภผฏาน(Pleurotus pulmonaria ( หลวหนผา
โครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนคณะวธทยาศาสตรครวช มกลบภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2554-2555 การคลดเลพอกแบคทชเรชยสรผางสปอรคเพพอส ยลบยลงน Trichoderma sp.ทชปส นเปปอป นในกผอนเชพอน เหหดนางฟฟาภผฏาน(Pleurotus pulmonarius) ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล
ทสนจากทสนคณะวธทยาศาสตรครวช มกลบภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2556

การปรลบปรสงดธนโดยกระบวนการผลธตคารคบอเนตจากจสลนธ ทรชยค ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสนวธจยล มก.

ปป 2555-2556 การจสาแนกชนธดและคสณสมบลตบธ างประการของแบคทชเรชยสรผางสปอรคทชสช วช ยเพธมส ผลผลธตเหหด ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากภาควธชาจสลชชววธทยา คณะวธทยา
ศาสตรค มหาวธทยาลลยเกษตรศาสตรค
ปป 2555-2556 การศรกษาชนธดของเชพอน ราทชรส อดชชวตธ ในถสงวลสดสเพาะเหหดทชผส าช นการฆชาเชพอน จากฟารคมเหหดแหลชงตชางๆ และผลการใชผแบคทชเรชยสรผางสปอรคตอช การเพธมส ผลผลธตเหหดนาง
ฟฟาภผฎาน ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากภาควธชาจสลชชววธทยา คณะวธทยาศาสตรค มหาวธทยาลลยเกษตรศาสตรค
ปป 2556-2557 การคลดเลพอกแบคทชเรชยทชสส ามารถสรผางเอนไซมคยรผ เช อสและผลรกแคลไซตคจากตลวอยชางปผนชธเมนตคทจช าส หนชายเปปนการคผาในประเทศไทย ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสน
จากทสนสนลบสนสนการทสาวธจยล ระดลบปรธญญาตรชคณะวธทยาศาสตรค มหาวธทยาลลยเกษตรศาสตรค และทสนสนลบสนสนจากภาควธชาจสลชชววธทยา
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ปป 2556-2557 การศรกษาความสลมพลนธคของ Bacillus subtilis และสายพลนธสใค กลผชดธ โดยวธธดช งนล เดธมและวธธทช างPCR ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนการทสาวธจยล
ระดลบปรธญญาตรชคณะวธทยาศาสตรค มหาวธทยาลลยเกษตรศาสตรค และทสนสมทบของภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2557

การตรวจสอบปรธมาณจสลนธ ทรชยใค นผลธตภลณฑค Max Biozyme ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากบรธษทล แกรนดคเอหกเซล จสากลด

ปป 2557-2558 การคลดเลพอกเชพอน แบคทชเรชยจากดธนจลงหวลดสระบสรช ทชสส รผางเอนไซมคยรผ เช อสไดผสงผ เพพอส ใชผในการปรลบปรสงดธน ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนเพพอส การทสาปปญหา
พธเศษจากคณะวธทยาศาสตรคและภาควธชาจสลวชชววธทยา
ปป 2557-2558 ความสลมพลนธคของการจสาแนกชนธดBด acillus subtilis และ สายพลนธสใค กลผชดธ โดยวธธดช งนล เดธมและวธธช PCR ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสชวนตลว
ปป 2558

การวธเคราะหคชนธดของจสลนธ ทรชยชค นธดยชอยสลายเซลลผโลส ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากบรธษทล ไบโอวธชนสล จสากลด

ปป 2558-2559 การเพธมส ประสธทธธภาพการผลธตเหหดฟางดผวยแบคทชเรชยสรผางสปอรค ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากสสานลกงานกองทสนสนลบสนสนการวธจยล
ปป 2558-2559 การศรกษาชนธดของนนาส ทชใส ชผแชชถวสล เหลพองและปรธมาณหลวเชพอน ตชอคสณภาพเทมเปฟ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนโครงงานจสลซชววธทยาของคณะวธทยา
ศาสตรคและของภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2558-2559 แบคทชเรชยกรดแลคตธคทชพส บระหวชางขลนน ตอนการผลธตเทมเปฟและในผลธตภลณฑคเทมเปฟทบสช รรจสในถสงพลาสตธคตชางชนธด ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนอสดหนสน
โครงงานจสลชรววธทยาของคณะวธทยาศาสตรคและของภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2559
การจสาแนกชนธดแบคทชเรชยสรผางสปอรค 9 ตลวอยชางโดย Conventional method และ Molecular technique ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากบรธษทล คาวาซผมธ แล
บอราตอรชส ประเทศไทยจสากลด
ปป 2559-2560 การตรวจสอบการเกธดแอมโมเนชยจากแบคทชเรชยทชพส บในเทมเปฟ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนการทสาโครงงานวธจยล ระดลบปรธญญาตรชจากคณะ
วธทยาศาสตรคและภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2559-2560 ผลของการเกธดกรดโดยธรรมชาตธในการแชชถวสล เหลพองตชอคสคณภาพทางจสลชชววธทยาของเทมเปฟ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนโครงงานวธจยล ระดลบ
ปรธญญาตรชของคณะวธทยาศาสตรคและภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2558-2559 การผลธตหลวเชพอน เทมเปฟในหผองปฏธบตล กธ ารและอายสการเกหบรลกษา ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนโครงงานจสลชชววธทยาของคณะวธทยาศาสตรคและ
ของภาควธชาจสลชชววธทยา
ปป 2560-2561 การพลฒนาเชพอน แบคทชเรชยไปเปปนผลธตภลณฑคลดเชพอน ราแขชงขลนในโรงเรพอนเพาะเหหดฟางและราโรคพพชบางชนธด ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากInnovation Hubs
เพพอส สรผางเศรษฐกธจฐานนวลตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2559-2560 การพลฒนาวธธกช ารทดสอบคสณสมบลตตธ าผ นจสลชชพและราของพพนน ผธว evaporator fin ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากบรธษทล แอรคอนธ เตอรคเนชลนส แนล เทอรคมอล ซธ
สเตหมสค (ประเทศไทย) จสากลด
ปป 2559-2560 โครงการนสารชองการสรผางองคคความรผแผ ละแหลชงเรชยนรผดผ าผ นทรลพยากรดธน นนาส อากาศ และความหลากหลายทางชชวภาพ สวนปปาเกดนผอมเกลผา ตสาบลทรงคนอง
อสาเภอพระประแดง จลงหวลดสมสทรปราการ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากเงธนรายไดผ
ปป 2560-2561 ปปจจลยทชมผช ลตชอความเปปนกรดโดยธรรมชาตธในขลนน ตอนการแชชถวสล เหลพองและผลตชอคสคณภาพเทมเปฟ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ทสนจากทสนสนลบสนสนงานวธจยล จาก
คณะวธทยาศาสตรคและภาควธชาจสลชชววธทยา
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตธ
- จรลญ ประจลนบาล, Surang Suthirawut, Vichien Kitpreechavanich, "Application of Plant Growth Promoting Bacillus with Fermented Rice Straw for Baby
Corn Cultivation", Agricultural Science Journal (วารสารวธทยาศาสตรคเกษตร) 40 (1) (2009) 117-126
- นายภควลต เกธดผล, นายอภธรชล ตค สมฤทธธ,ธ นางพสฒนา รสงช ระวช, Surang Suthirawut, "Survival of fungi in sawdust based substrate for mushroom growing in
polyethylene bag after pasteurization by steam cook and efficiency of endospore forming bacteria to increase yield of mushroom Pleurotus sp.
(Bhutan)", เหหดไทย - (1) (2013) 34-43
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- Yaovapa Aramsirirujiwet, Surang Suthirawut, สสนยช ค คสาพลนธค, กรกช จลนทร, อภธรชล ตค สมฤทธธ,ธ อลจฉรา พยลพพานนทค, "Screening for Endospore Forming Bacteria and
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