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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2544
การพวฒนาการผลลตและการใชคประโยชนยจากเสมมดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะ
กรรมการการออดมศศกษา
ปป 2544

การศศกษาการใชคประโยชนยจากใบสาแหคงทดแทนใบกระถลนแหคงเพพอพ เปปนอาหารสวตวย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการการออดมศศกษา

ปป 2547-2548 โครงการยรอยทยพ 5 การขยายพวนธอสย บผดร าส ดควยวลธเย พาะเลยยล งเนพอล เยพอพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสถาบวนวลจยว และพวฒนาแหรงมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย
ปป 2547-2549 การพวฒนาแพทชผลเย พพอพ การใชคในออตสาหกรรมเครพอพ งสสาอางสอคนธบสาบวด โครงการยรอยทยพ 1 การรวบรวม ควดเลพอก และการขยายพวนธอย เพพอพ การพวฒนาการผลลตแพ
ทชผลเย พยอพ เปปนววตถอดบล ในการสกวดนลาส มวนหอมระเหย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสถาบวนวลจยว และพวฒนาแหรงมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย
ปป 2548

การขยายพวนธอหย นรอไมคฝรวงพ โดยระบบไฮโดรโพนลค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสถาบวนวลจยว และพวฒนาแหรงมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย

ปป 2548

การถรายทอดเทคโนโลยยการแปรรผปใบปอสาเพพอพ เปปนอาหารไกร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสถาบวนวลจยว และพวฒนาแหรงมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย

ปป 2548
การเพาะเลยยล งเนพอล เยพอพ กฤษณา (Aquilaria crassna) เพพอพ ผลลตตคนกลคาแบบออตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสถาบวนวลจยว และพวฒนาแหรงมหาวลทยาลวย
เกษตรศาสตรย
ปป 2549-2551 การใชคภมผ สล ารสนเทศเพพอพ การสสารวจเสคนทางกลควยไมคเพพอพ สนวบสนอนการผลลต การตลาด และการสรงออกแบบครบวงจร : กรณยพนลพ ทยศพ กศ ษาภาคกลางและพพนล ทยใพ กลค
เคยยง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2549-2551 ระบบวนเกษตรบนพพนล ทยสพ งผ เพพอพ อนอรกว ษยดนล และนลาส เพลมพ ผลผลลตและสรคางรายไดคใหคแกรเกษตรกรในโครงการภผฟาฟ พวฒนา อ.บรอเกลพอ จ.นราน : กรณยปลผกปอสาควบ
กวบชาอผหร ลง ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2547-2550 การศศกษาสถานภาพและแนวทางการดสาเนลนงานของสถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลลตผลทางการเกษตรและออตสาหกรรมเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจาก
ทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2548-2550 การขยายพวนธอสย บผดร าส ดควยวลธเย พาะเลยยล งเนพอล เยพอพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2548-2551 การรวบรวม ควดเลพอกและขยายพวนธอเย พพอพ การพวฒนาการผลลตแพทชผลเย พพอพ เปปนววตถอดบล ในการสกวดนลาส มวนหอมระเหย ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอนจากทอนออด
หนอนวลจยว มก.
ปป 2550-2552 การพวฒนาระบบวนเกษตรบนพพนล ทยสพ งผ เพพอพ อนอรกว ษยดนล และนลาส ในพพนล ทยโพ ครงการภผฟาฟ พวฒนาฯ อ.บรอเกลพอ จ.นราน : กรณยปลผกปอสาควบกวบชาอผหร ลง และถววพ แดง
ญยปพ นฝอ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2550

การใชคประโยชนยไมคโตเรมวเพพอพ เปปนพลวงงานทดแทนในการผลลตกระแสไฟฟฟาและแกกสหองตคม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการวลจยว แหรงชาตล

ปป 2550
การใชคประโยชนยไมคโตเรมวเพพอพ เปปนพลวงงานทดแทนในการผลลตกระแสไฟฟฟาและแกกสหองตคม โครงการยรอย การจวดตวงล เครพอขรายชอมชนไมคโตเรมวเพพอพ พลวงงานในภาค
ตะววนออกเฉยยงเหนพอ ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการวลจยว แหรงชาตล
ปป 2550
การใชคประโยชนยไมคโตเรมวเพพอพ เปปนพลวงงานทดแทนในการผลลตกระแสไฟฟฟาและแกกสหองตคม โครงการยรอย รผปแบบการบรลหารจวดการววตถอดบล ไมคโตเรมวเพพอพ เปปน
พลวงงานทดแทนในการผลลตกระแสไฟฟฟาพลวงงานชยวมวลและแกกสหองตคม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการวลจยว แหรงชาตล
ปป 2551

การพวฒนาเทคนลคการเพาะเลยยล งเนพอล เยพอพ หมคอขคาวหมคอแกงลลงในเชลงการคคา ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากมผลนลธโล ทเรเพพอพ การสรงเสรลมวลทยาศาสตรย ประเทศไทย

ปป 2551

การประเมลนศวกยภาพของชยวมวลเพพอพ เปปน Alternative Fuel ในภาคเหนพอ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2551
การพวฒนาเวมบไซดยและฐานขคอมผลภผมสล ารสนเทศแบบ Interactive เพพอพ สนวบสนอนธอรกลจ ในภาคการผลลต การตลาด และการสรงออกแบบครบวงจรของกลควยไมค :
กรณยพนลพ ทยศพ กศ ษาภาคกลางและพพนล ทยใพ กลคเคยยง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
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ปป 2551-2553 การศศกษาและประเมลนผลกระทบและผลสสาเรมจของโครงการตรางๆ ภายใตคโครงการภผฟาฟ พวฒนาฯ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2551-2554 การขยายพวนธอกย ลควยไมคพนลพ เมพองเพพอพ การอนอรกว ษยในถลนพ กสาเนลด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2551-2554 การผลลตพลวงงานจากชยวมวลไมคโตเรมวในพพนล ทยโพ ครงการภผฟาฟ พวฒนาฯ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2551-2554 การพวฒนาการปลผกพพชในระบบวนเกษตรเพพอพ การใชคประโยชนยทดพย นล อยรางยวงพ ยพน ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2551-2554 การพวฒนาพพนล ทยชพ นบทโครงการภผฟาฟ พวฒนาฯ โดยสรคางมผลคราเพลมพ ใหคแกรผลผลลตทางการเกษตรและยกระดวบคอณภาพชยวตล ของชาวชนบท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2548-2552 การเพาะเลยยล งเนพอล เยพอพ ตคนกฤษณา (Aquilaria spp) เพพอพ ขยายพวนธอใย นเชลงการคคา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2551-2554 การสสารวจ รวบรวม ขยายพวนธอแย ละควดเลพอกพวนธอกย ลควยไมคและสมอนไพรพพนล เมพอง เพพอพ คพนสผธร รรมชาตลและเสรลมสรคางคอณคราทางเศรษฐกลจ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2552
การพวฒนาชอดปลผกตคนแบบสสาหรวบปลผกมะเขพอเทศและพรลกหวานในระบบ ไฮโดรโปนลกสยแบบ Deep water culture ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออด
หนอนวลจยว มก.
ปป 2553

การพวฒนาปอยป อลนทรยยเย คมยจากเศษเหลพอขยเล ถคาของโรงไฟฟฟาชยวมวลและววสดอเหลพอใชคจากภาคเกษตร ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2553-2554 การศศกษาการปลผกฝฝกขคาว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชลงพาณลชยย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว สหชลผลพพช จสากวด
ปป 2553-2554 โครงการวลจยว และพวฒนาการปลผกไมคโตเรมวเพพอพ ผลลตพลวงงาน ประจสาปป 2553 ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว สหโคเจน (ชลบอร)ย จสากวด (มหาชน)
ปป 2554-2555 การพวฒนาไมคโตเรมวสกอล Acacia เพพอพ ปลผกบนพพนล ทยเพ สพมพ โทรมสสาหรวบเปปนเชพอล เพลลงในการผลลตกระแสไฟฟฟา ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะ
กรรมการวลจยว แหรงชาตล
ปป 2554-2555 การวลจยว และพวฒนาการปลผกไมคโตเรมวเพพอพ ผลลตพลวงงาน ประจสาปป 2554 ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว สหโคเจน (ชลบอร)ย จสากวด (มหาชน)
ปป 2554-2555 การสสารวจและศศกษาความเปปนไปไดคในการใชคหยยนาสล เพพอพ ผลลตนลาส มวนพพชและไบโอดยเซล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการวลจยว แหรงชาตล
ปป 2554

การผลลตชลนล ไมคสบว ทอรยรไล ฟดย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2554-2557 การศศกษาและประเมลนปรลมาณผลผลลตรายเดพอนของเมลมดหยยทะเล แนวทางการปลผก และการพวฒนาการสกวดนลาส มวนจากเมลมดหยยทะเลเพพอพ ใชคเปปนพลวงงานทด
แทน ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว ปตท. จสากวด (มหาชน)
ปป 2554-2557 ศวกยภาพของไมคโตเรมวทนเคมมในการปลผกเปปนสวนปฝาพลวงงานประเทศไทย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว ปตท. จสากวด (มหาชน)
ปป 2555-2556 โครงการสรงเสรลมและพวฒนาผลลตภวณฑยสงพล ทอจากเสคนใยไผรแบบครบวงจร ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานพวฒนาเศรษฐกลจจากรากฐานชยวภาพ (
องคยกรมหาชน)
ปป 2555-2558 การพวฒนาการผลลต การสกวดและการวลเคราะหยสารและนลาส มวนหอมระเหยจากยผคาลลปตวส และเสมมดขาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555-2558 การสสารวจ ควดเลพอกแมรไมค และการขยายพวนธอไย มคยคผ าลลปตวส และ เสมมดขาว เพพอพ การผลลตนลาส มวนหอมระเหยในประเทศไทย ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอนจาก
ทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555

การใชคประโยชนยจากไมคโตเรมวสกอล Acacia เพพอพ การผลลตพลวงงานเอธานอล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2555
การเตรยยมผลศกนาโนเซลลผโลสจากไมคโตเรมวสกอล Acacia สสาหรวบเสรลมแรงและปรวบสมบวตขล องพอลลเมอรยคอมพอสลตยรอยสลายไดคของแปฟงมวนสสาปะหลวง ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555

การปรวบปรองและพวฒนาคอณภาพเชพอล เพลลงของไมคสกอลอาเคเซยยดควยวลธทย อรยรไล ฟดยและการอวดเมมด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2555
การพวฒนาการใชคประโยชนยจากชยวมวลของไมคโตเรมวสกอล Acacia สสาหรวบการผลลตพลวงงานและววสดอเชลงประกอบยรอยสลายไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออด
หนอนวลจยว มก.
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ปป 2554-2556 การเพลมพ มผลคราชยวมวลปาลยมนลาส มวน และนลาส มวนกรดปาลยมเพพอพ พลวงงานทดแทนและววสดอชวย ภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการวลจยว แหรง
ชาตล
ปป 2555-2556 โครงการสนวบสนอนเพพอพ การศศกษาความเปปนไปไดคของโครงการสถานยผลลตพลวงงานสยเขยยว Distributed-Green-Generation : DGG (ครงการศศกษาความเปปนไปไดค
และความเหมาะสมของการสรคางโรงไฟฟฟาชยวมวลชอมชน 15 แหรง) ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากกรมพวฒนาพลวงงานทดแทนและอนอรกว ษยพลวงงาน
ปป 2556-2557 โครงการศศกษาศวกยภาพของพพนล ทยดพ นล เสพอพ มโทรมในการปลผกไมคโตเรมวเพพอพ ผลลตกระแสไฟฟฟา ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานกองทอนสนวบสนอนการวลจยว
ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรลมและพวฒนาผลลตภวณฑยจากเสคนใยไผรแบบครบวงจร ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานพวฒนาเศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ (องคยการ
มหาชน)
ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรลมและพวฒนาเสคนใยไผรเพพอพ เปปนววสดอคอมพอสลตในออตสาหกรรมรถยนตย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานพวฒนาเศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ (
องคยการมหาชน)
ปป 2555-2557 การใชคประโยชนยจากไมคโตเรมวสกอล Acacia เพพอพ การผลลตพลวงงานเอธานอล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555-2557 การเตรยยมผลศกนาโนเซลลผโลสจากไมคโตเรมวสกอล Acacia สสาหรวบเสรลมแรงและปรวบสมบวตขล องพอลลเมอรยคอมพอสลตยรอยสลายไดคของแปฟงมวนสสาปะหลวง ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555-2557 การปรวบปรองและพวฒนาคอณภาพเชพอล เพลลงของไมคสกอลอาเคเซยยดควยวลธทย อรยรไล ฟดยและการอวดเมมด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555-2557 การพวฒนาการใชคประโยชนยจากชยวมวลของไมคโตเรมวสกอล Acacia สสาหรวบการผลลตพลวงงานและววสดอเชลงประกอบยรอยสลายไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอน
ออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555-2558 การสสารวจ ควดเลพอกแมรไมค และการขยายพวนธอไย มคยคผ าลลปตวส เสมมดขาว และ ทยทรย เพพอพ การผลลตนลาส มวนหอมระเหยในประเทศไทย ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอน
จากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2555-2556 โครงการสรงเสรลมศศกษาการใชคประโยชนยและเพลมพ มผลคราเถคาชยวมวล ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากกรมพวฒนาพลวงงานทดแทนและอนอรกว ษยพลวงงาน
ปป 2556-2558 โครงการการพวฒนาตคนแบบการบรลหารจวดการหญคาเชพอล เพลลง(Feed stockmanagement model) เพพอพ ผลลตพลวงงานแบบครบวงจร ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากสสานวกงานนโยบายและแผนพลวงงาน กระทรวงพลวงงาน
ปป 2557
การศศกษาความเปปนไปไดคในการใชคเชพอล เพลลงชยวมวลในเขตพพนล ทยตพ าส บลววงศาลา อสาเภอทรามรวง จวงหววดกาญจนบอรย เพพอพ ผลลตกระแสไฟฟฟา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอน
จากบรลษทว สยามคราฟทยอตอ สาหกรรม จสากวด
ปป 2557

โครงการผลลตไบโอดยเซลจากหยยนาสล (พลวงงานทางเลพอก) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานพวฒนาเศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ (องคยการมหาชน)

ปป 2557

โครงการพวฒนาเสคนใยไผรเปปนววสดอดดผ ซวบเสยยง (Acoustic) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานพวฒนาเศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ (องคยการมหาชน)

ปป 2557-2558 โครงการการพวฒนายกระดวบผลลตภวณฑยกระดาษจากมผลชคาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว ไทเบฟเวอเรจ จสากวด (มหาชน) ผราน สสานวกงานพวฒนา
เศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการการศศกษาและจวดทสาฐานขคอมผลของชยวมวลจากสวนยางพาราเพพอพ ใชคเปปนเชพอล เพลลงทางเลพอก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานนโยบายและแผน
พลวงงาน
ปป 2557-2559 โครงการการศศกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสรคางความเขคมแขมงของเครพอขรายชยวมวลเพพอพ พลวงงานในกลอมร ประเทศ ACMECS (ลาว กวมพผชา เมยย
นมารย เวยยดนาม และไทย) ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานนโยบายและแผนพลวงงาน
ปป 2557-2560 โครงการการศศกษาปรวบปรองพวนธอแย ละประเมลนปรลมาณผลผลลตของไมคโตเรมว แนวทางการปลผกและการพวฒนาเพพอพ ใชคเปปนพลวงงานทดแทน ( หววหนคาโครงการ ) ไดค
รวบทอนจากบรลษทว ซยทย ไบโอแมส จสากวด
ปป 2557-2559 การพวฒนาวลธวย เล คราะหยองคยประกอบลลกโนเซลลผโลสในไมคไผรดวค ยเนยยรยอนล ฟราเรดสเปกโทรสโกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2556-2558 Salacia Planting in Ranong Province ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว Koei Kogyo จสากวด
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ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรลมการสรคางโรงไฟฟฟาชยวมวลชอมชนตคนแบบ จวงหววดสระแกคว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานจวงหววดสระแกคว
ปป 2557-2558 โครงการพวฒนาการใชคประโยชนยเสคนใยสวบปะรดเพพอพ ออตสาหกรรมสลงพ ทอ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานพวฒนาเศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ (องคยการ
มหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการยรอย 1/2557 “จวดทสายอทธศาสตรยเทคโนโลยยพลวงงานชยวมวลและแผนทยนพ าส ทางระยะ 10 ปป (2557-2566) ของประเทศไทย” ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการนโยบายวลทยาศาสตรย เทคโนโลยยและนววตกรรมแหรงชาตล (สวทน.)
ปป 2557-2558 โครงการยรอย 2/2557 “สสารวจคอณภาพและการบรลหารจวดการชยวมวลในโรงไฟฟฟา” ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการนโยบายวลทยา
ศาสตรย เทคโนโลยยและนววตกรรมแหรงชาตล (สวทน.)
ปป 2558
จสากวด

Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว เอมนโซล

ปป 2558
การวลจยว

การรวบรวมขคอมผลการปลผกไมคโตเรมวสสาหรวบจวดทสาแผนทยนพ าส ทางงานวลจยว การปลผกไมคโตเรมวเพพอพ พลวงงาน ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานกองทอนสนวบสนอน

ปป 2558-2559 Herbaceous species in Thailand ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว Koei Kogyo จสากวด
ปป 2558-2559 โครงการจวดทสาขคอเสนอเพพอพ ยพนพ โครงการผลลตไฟฟฟาจากพลวงงานหมอนเวยยน (ไมรรวมโครงการพลวงงานแสงอาทลตยย) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ
จสาหนรายไฟฟฟาโดยการแขรงขวนทางดคานราคา (Competitive Bidding) ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว บยซพย จย ย จสากวด
ปป 2558-2559 โครงการสนวบสนอนเพพอพ จวดตวงล สถานยผลลตพลวงงานสยเขยยว (DGG) วลสาหกลจพลวงงานทดแทนชอมชนผลลตเชพอล เพลลงชยวมวล ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากกรม
พวฒนาพลวงงานทดแทนและอนอรกว ษยพลวงงาน (กองทอนเพพอพ สรงเสรลมการอนอรกว ษยพลวงงาน)
ปป 2558-2563 การศศกษาระบบการปลผกและการจวดการไมคโตเรมวในการผลลตเปปนเชพอล เพลลงชยวมวลบนทยดพ นล เสพอพ มโทรม ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานกองทอนสนวบ
สนอนการวลจยว
ปป 2557-2558 โครงการคราใชคจาร ยในการพวฒนาเพลมพ มผลครายางและผลลตภวณฑยยาง กลจกรรมพวฒนาออตสาหกรรมยาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากกรมสรงเสรลมออตสาหกรรม
ปป 2557-2558 โครงการจวดทสาแผนการบรลหารจวดการโรงไฟฟฟาชยวมวลชอมชนตคนแบบจวงหววดสระแกคว โดยเทคโนโลยยแกกสซลฟเฟ คชวนพ (Gasification) ขนาด 300 กลโลววตตย ( หววหนคา
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานจวงหววดสระแกคว
ปป 2559

การใชคประโยชนยไมคเสมมดขาวครบวงจรบรลเวณพพนล ทยมพ ลผ นลธชล ยว พวฒนา จวงหววดนครศรยธรรมราช ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากมผลนลธชล ยว พวฒนา

ปป 2559

การปรวบปรองกระบวนการผลลตและคอณภาพของเสคนใยไผรธรรมชาตลสาส หรวบออตสาหกรรมสลงพ ทอ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2559-2560 การเปปนทยปพ รศกษาการปลผกไมคโตเรมวเพพอพ ผลลตพลวงงาน ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว สวนทรายงาม จสากวด
ปป 2559-2560 โครงการศศกษาศวกยภาพและรผปแบบการพวฒนาและสรงเสรลมการใชคพลวงงานทดแทนในเขตเศรษฐกลจพลเศษ (ระยะทยพ 1 จสานวน 5 จวงหววด) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากบรลษทว ซลดเอมน จสากวด
ปป 2559-2562 Research of Fly Ash Soil Conditioner ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากSumitomo Forestry Co., Ltd.
ปป 2559-2560 การศศกษาและสวงเคราะหยสถานภาพและทลศทางงานวลจยว ภายใตคนโยบายเศรษฐกลจจากฐานชยวภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานกองทอนสนวบสนอน
การวลจยว
ปป 2560
การศศกษาแหลรงผลลตและปรลมาณเชพอล เพลลงชยวมวลสสาหรวบโครงการผลลตพลวงงานไฟฟฟาจากเชพอล เพลลงชยวมวล ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว เสรลมสรคาง
อลนเตอรยเนชวนพ แนล จสากวด
ปป 2560
โครงการจคางทยปพ รศกษาเพพอพ ศศกษาความเปปนไปไดคการใชคเชพอล เพลลงชยวมวลในการผลลตไฟฟฟาโรงไฟฟฟาพลวงงานความรคอนชยวมวลบศงกาฬ จวงหววดบศงกาฬ ( หววหนคา
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากการไฟฟฟาฝฝายผลลตแหรงประเทศไทย

พลมพยครวงล ลราสอดเมพอพ 10/7/63

หนคา 4 จาก 9

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.มะลลวลว ยย หฤทวยธนาสวนตลต

ตตาแหนหง

นวกวลจยว

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลวงงานชยวภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลลตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร
ปป 2560-2561 การพวฒนาแปฟงเบเกอรยจพ ากขคาวหอมมะลล/ขคาวไรซยเบอรยแพ ละผลลตภวณฑยเบเกอรยจพ ากแปฟงทยไพ ดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากInnovation Hubs เพพอพ สรคางเศรษฐ
กลจฐานนววตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การศศกษาแนวทางการบรลหารจวดการออตสาหกรรมไมคยางพาราเพพอพ ใหคเกลดดอลยภาพการผลลตและการใชคของประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวก
งานกองทอนสนวบสนอนการวลจยว
ปป 2560-2561 ศศกษาความเปปนไปไดคการใชคเชพอล เพลลงชยวมวลในการผลลตไฟฟฟาโรงไฟฟฟาพลวงงานความรคอนชยวมวลบศงกาฬ จวงหววดบศงกาฬ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากการ
ไฟฟฟาฝฝายผลลตแหรงประเทศไทย
ปป 2560

โรงเรพอนปลผกพพชขนาดเลมกแบบอลนเตอรยเนมตของสรรพสลงพ เพพอพ ประชาชนสวงคมเมพองในอนาคต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.

ปป 2560
อลทธลพลของถรานชยวภาพในการปรวบปรองคอณสมบวตขล องดลนและเพลมพ ประสลทธลภาพการเจรลญเตลบโตของไมคโตเรมวในระยะปปแรก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออด
หนอนวลจยว มก.
ปป 2559-2560 Herbaceous species in Thailand ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว Koei Kogyo จสากวด
ปป 2561
โครงการสรคางความมวนพ คงและพวฒนาขยดความสามารถในการแขรงขวนใหคกบว ภาคเอกชนและวลสาหกลจชอมชนในออตสาหกรรมพลวงงานชยวมวลในระดวบประเทศและ
ภผมภล าค CLMV ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวลจยว มก.
ปป 2561

Herbaceous species in Thailand ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว นลตโต โคเอ โคเกยยว (ประเทศไทย) จสากวด

ปป 2561
การขยายขนาดการผลลตผลลตภวณฑยเพพอพ สอขภาพและความงามเพพอพ ทดสอบตลาดสสาหรวบการตรอยอดเชลงพาณลชยย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากโครงการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพพอพ การขวบเคลพอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนวบสนอนการขวบเคลพอพ นยอทธศาสตรยและนโยบายรวฐบาลในการสรงเสรลมและสรคางความเขคมแขมงเศรษฐกลจ
ภายในประเทศ
ปป 2561
การพวฒนาการผลลตแปฟงขคาวและแปฟงขคาวผสมสสาเรมจรผปสสาหรวบผลลตภวณฑยอาหารชนลดตรางๆ ในระดวบโรงงานตคนแบบ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากโครงการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพพอพ การขวบเคลพอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนวบสนอนการขวบเคลพอพ นยอทธศาสตรยและนโยบายรวฐบาลในการสรงเสรลมและสรคางความเขคมแขมงเศรษฐกลจ
ภายในประเทศ
ปป 2560
การศศกษาพพนล ทยปพ ลผกไมคโตเรมวเพพอพ ผลลตเชพอล เพลลงชยวมวลอวดเมมดในพพนล ทยรพ อบโรงงาน (PPC-SRT จวงหววดออบลราชธานย) ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว เพาเวอรย
เพลเลท จสากวด
ปป 2562-2563 การผลลตผคาไผรสาส หรวบทสากระเปปาและออปกรณยประกอบ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรลษทว เอพย แฟมลลพย เลเธอรย
ปป 2562-2564 ศวกยภาพและการควดเลพอกชนลดไมคพนลพ เมพองโตเรมว เพพอพ ปลผกเปปนแปลรงเชพอล เพลลงชยวมวล ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสสานวกงานคณะกรรมการสรงเสรลมวลทยา
ศาสตรย วลจยว และนววตกรรม (สกสว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตล
- UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Kasem Haruthaithanasan, Niphone Thaveechai, Kosol Charernsom, ฐลตล
ฌากรณย คลคายแกคว, "Studies on the outbreak of Leucaena psyllid (Heteropsylla cubana Crawford)on Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit cv. Tarramba
in Thailand", วารสารวลทยาศาสตรยเกษตร 41 (3) (2010) 133-140
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Yutthana Banchong, Sudprasong Suwonlerd, Decha Duangnamon, JETSADA WONGPROM, Vittaya
Punsuvon, Pilanee Vaithanomsat, "Genetic Resources Collection of Pongamia Pinnata for Biodiesel Production in Thailand", วารสารวนศาสตรย 42 (พลเศษ)
(2013) 110-1108
- มานะ หนผแกคว, Roongreang Poolsiri, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), พวฒนา ชมภผวเล ศษ, "Yield and Nutrient Contents of Various 5-Year-Old
Eucalypt Clones in the Upper Northeast", วารสารวนศาสตรย 34 (2) (2015) 11-21
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สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลวงงานชยวภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลลตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร
- ฤกษยพงษย โคตรมา, Roongreang Poolsiri, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Aboveground Biomass and Nutrient Content of Various Acacia Hybrid
Clones Planted on Degraded Soil at Kanchanaburi Province", วารสารเกษตรพระจอมเกลคา 34 (2) (2016) 21-30
- พยรธวช ชวยศาสตรย, Roongreang Poolsiri, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Litter Decomposition of Various Bamboo Plantations at Royal
Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province", วารสารวนศาสตรย 37 (2) (2018) 48-59
ระดวบนานาชาตล
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Silvicultural performance of paper mulberry in Thailand", TROPICS 14 (2) (2005) 5-18
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Influences of soil properties and stem density on the growth and inner bark biomass of paper mulberry
(Broussonetia papyrifera) in natural stands", TROPICS 14 (2) (2005) 31-40
- Ngampong Kongkathip, Pornpat Sam-ang, Boonsong Kongkathip, Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Pareeya Udomkusonsri,
"Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวลทยาศาสตรย) 43 (3) (2009) 519-525
- Viktor J. Bruckman,, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Florian Kraxner, Raymond Miller, Andras Darabant, Gnhoung Choumnit, Sithong
Thongmanivong, Memh Ko Ko Gyi, Warawut Suphamitmongkol, "ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy
Network", IUFRO Occasional Paper No. 31 - (31) (2016) 1-29
- ดร.นลลเนตร อวศวะศลรจล นล ดา, Pilanee Vaithanomsat, Siriluck Liengprayoon, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Suteera Witayakran, Wannasiri
Wannarat, WARUNEE THANAPASE, Warawut Suphamitmongkol, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of
ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 1 (1) (2017) 43-48
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), TEPA PHUDPHONG, EAKPONG TANAVAT, Yutthana Banchong, นายคงศวกดลต ภลญโญภผษาฤกษย, ORRACHA
SAE-TUN, Kasem Haruthaithanasan, Bunvong Thaiutsa, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand",
The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 1 (1) (2017) 37-42
- Yutthana Banchong, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Kasem Haruthaithanasan, Decha Duangnamon, "Development of Pongamia oil
Extraction Technique for Biodiesel Production", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 1 (1) (2017) 58-65
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตล
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Selection and production of paper mulberry varieties for pulp ana paper industry", In POSAA 2001:
Proceedings of the international symposium on paper mulberry and hand-made paper for rural development (2001)
- Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Influences of spacing and harvesting period on growth and yield of Tinospora crispa Miers",
ประชอมทางวลชาการ ครวงล ทยพ 44 มหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
- Rungarun Sumknew, Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), พงษยศกว ดลต พลเสนา, , วรวลทยย อลนศวร, "An Appropriate Harvestimg Time and
Harvesting interval for Henna Leaf Biomass in Thailand", ประชอมทางวลชาการ ครวงล ทยพ 44 มหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
- Rungarun Sumknew, Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), พงษยศกว ดลต พลเสนา, , วรวลทยย อลนศวร, "An Appropriate Spacing and the
Influence of Plant Density on Growth and Leaf Biomass of Henna (Lawsonia inermis Linn.)", ประชอมทางวลชาการ ครวงล ทยพ 44 มหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
- Wilasinee Kaweekijthummakul, Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Panida Wongwean, , "Improvement of mass propagation
techniques of Tinospora crispa Miers by tissue culture", การประชอมวลชาการ ครวงล ทย4พ 4 มหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
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ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลวงงานชยวภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลลตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร
- Yupa Pankaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Appropriate concentration of nitrogen for proper growth and yield of Patchouli
(Pogostemon cablin (Blco.) Benth) grown in hydroponic system", การประชอมวลชาการ ครวงล ทย4พ 4 มหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
- ภรภวทร สสาอางคย, บอญสรง คงคาทลพยย, Pareeya Udomkusonsri, , Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Ngampong Kongkathip, "Development of
Patchouli Oil and Crude Extract from Patchouli (Pogostemon cablin)
with Antibacterial Activity", การประชอมทางวลชาการของมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงล ทยพ 46 (2008)
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Yutthana Banchong, Yupa Pankaew, Ngampong Kongkathip, Mongkol Srianan, TEPA PHUDPHONG,
"Appropriate spacing and harvesting time of patchouli (Pogostemon cablin (Blanco) Benth.) in Thailand", การประชอมทางวลชาการของมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย
ครวงล ทยพ 47 (2009)
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), TEPA PHUDPHONG, Yutthana Banchong, Yupa Pankaew, Pitsanu Dechyotin, Wanida Artkla, "Influences of
the planting period on growth and yield of cassava (Manihot esculenta Crantz) from tissue culture explants and stake", การประชอมทางวลชาการ
ของมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงล ทยพ 47 (2009)
- UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, Niphone Thaveechai, Jitra Kokaew, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Kasem Haruthaithanasan, "Study of
leaf spot disease caused by Coniella fragariae in Eucalyptus", การประชอมทางวลชาการของมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงล ทยพ 47 (2009)
- Nontipha Sareesongsange, Withida Chantrapornchai, Penkwan Chompreeda, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Study of chlorophyll content
of Khao Dawk Mali 105 and Pathumthani 1 young rice grasses", การประชอมวลชาการ ครวงล ทยพ 47 มหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย (2009)
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Kasem Haruthaithanasan, เอกพงษย ธนะววต,ล ศวกดา พรมเลลศ, เอกชวย บรายแสงจวนทรย, "Potential of Leucaena
leucocephala, Eucalyptus camaldulensis, Acacia mangium and Acacia spp. (mangium x auriculaeformis) as plantation crops for energy", การประชอมทาง
วลชาการของมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงล ทยพ 48 (2010)
- เอกพงษย ธนะววต,ล Ladawan Pungchit, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), TEPA PHUDPHONG, Yutthana Banchong, Kasem Haruthaithanasan,
วนลดา อาจกลคา, "Litter Decomposition in Fast Growing Tree Plantation for Bio-energy", สวมมนาทางวนววฒนวลทยา ครวงล ทยพ 9: วนววฒนวลทยา การฟฟนฟ ฟผปาฝ ตามแนวพระราช
ดสารลฝาฝ วลกฤตสลงพ แวดลคอม. (2012)
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), TEPA PHUDPHONG, Yutthana Banchong, Kasem Haruthaithanasan, "The development of chemical-organic
fertilizer from the ash of the biomass power plant and agricultural residue", การประชอมวลชาการมหาวลทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงล ทยพ 51 (2013)
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Warawut Suphamitmongkol, Roongreang Poolsiri, EAKPONG TANAVAT, ผศ.ดร.สอธรรม ปทอมสววสดล,ต ดร.ธยรนล วาณลช
เสรย, ดร.สอเทพ จวนทรยเขยยว, นายสมปอง นลลพวนธย, นายสมโภช พลศาภาคยย, นายสอรยล า เปรมสมวย, "-", สวมมนา"วลจยว พลวงงานสผกร ารใชคงานจรลงอยรางยวงพ ยพน" (2015)
- ทศพล ออมะมานลต, Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, Suteera Witayakran, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Analysis of
Holocellulose Content in Bamboo (Dendrocalamus latiflorus)Using Near Infrared Spectroscopy", การประชอมวลชาการพพชสวนแหรงชาตล ครวงล ทยพ 14 “พพชสวนไทย ไรค
พรมแดน” (2015)
- Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Roongreang Poolsiri, Piti Kuntangkul, Warawut Suphamitmongkol, นายวลฑรผ ยย เหลพองวลรยล ะแสง, "การรวบรวมการ
ปลผกไมคโตเรมวสสาหรวบจวดทสาแผนทยนพ าส ทางงานวลจยว การปลผกไมคโตเรมวเพพอพ พลวงงาน", งานสวมมนาวลจยว พลวงงานสผกร ารนสาไปใชคจรลงอยรางยวงพ ยพน ปปทพย 2 (2016)
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