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โครงการววจยบ
ปป 2548
จบากวด

การบบาบวดสยและปรวบปรองคอณภาพนนาบ ทภงน จากโรงงานออตสาหกรรมการผลภตเยรอส และกระดาษโดยวภธทย างชยวภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรภษทว สยามเซลลผโลส

ปป 2548
การพวฒนาขคาวกลคองปลอดเชรอน ราและแอฟลาทอกซภน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากมก.-ธกส. (โครงการความรรวมมรอระหวรางมหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรณ กวบ
ธนาคารเพรอส การเกษตรและสหกรณณการเกษตร)
ปป 2549

การผลภตและใชคเทคโนโลยยเอนไซมณเพรอส จวดการและเพภมส มผลคราของเหลรอใชคจากออตสาหกรรมเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.

ปป 2550

การผลภตเอนไซมณเพคตภเนสจากพรชและแบคทยเรยยเพรอส ออตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.

ปป 2550
Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)
ปป 2551
Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-phase 2 ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากToyota Motor Asia Pacific Engineering &
Manufacturing Company Limited
ปป 2551
Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2551

การผลภตเซรภซนภ ไฮโดรไลเสทจากซภลคณเจล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรภษทว จอลไหมไทย จบากวด

ปป 2551
การศศกษาอภทธภพลของระระยะเวลาการเกกบรวกษาเมลกดสบผดร าบ และนนาบ มวนสบผดร าบ ภายหลวงการบยบสกวดทยมส ตย อร ปรภมาณกรดไขมวนอภสระในนนาบ มวนสบผดร าบ ( ผผรค วร มโครงการ )
ไดครบว ทอนจากบรภษทว ปตท. จบากวด (มหาชน)
ปป 2551-2553 การผลภตและใชคเทคโนโลยยเอนไซมณเพรอส จวดการและเพภมส มผลคราของเหลรอใชคจากออตสาหกรรมเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2552-2553 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ( ผผค
รรวมโครงการ ) ไดครบว ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2553

การวภเคราะหณตวว อยรางนนาบ เสยยจากกระบวนการผลภตไบโอดยเซลชอมชน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรภษทว ฟรอนเทยยรณ เอกนจภเนยยรภงส คอนซวลแทนทณส จบากวด

ปป 2553-2554 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอน
จากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2553-2554 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากJapan International
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2553

การสกวดแทนนภนจากเปลรอกลบาตคนสบผดร าบ เพรอส ออตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.

ปป 2553-2555 การประยอกตณใชคเชรอน ราเสคนใยสยขาวในการแยกองคณประกอบหลวกทางเคมยในสรวนเหลรอทภงน ปาลณมนนาบ มวน ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2553-2555 การศศกษาและสกวดเอนไซมณไลเปสจากเมลกดสบผดร าบ เพรอส ควบคอมคอณภาพนนาบ มวนและเพภมส ทางเลรอกในการใชคประโยชนณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอน
วภจยว มก.
ปป 2553-2555 แนวทางการเพภมส มผลคราและใชคประโยชนณของเหลรอทภงน ทางการเกษตรและววสดอชวย มวล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
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ปป 2554
การปรวบปรองกระบวนการผลภตพลวงงานเอธานอลจากลภกโนเซลลผโลสโดยการพวฒนาและ/หรรอควดเลรอกสายพวนธอยณ สย ตณทเสย จรภญในออณหภผมแภ ละเอธานอลความเขคมขคนสผง
( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2554-2556 การศศกษาเปรยยบเทยยบลวกษณะและประสภทธภภาพการดผดซวบสยยอค มในนนาบ ทภงน ของถรานกวมมวนตณจากไมคโตเรกวในประเทศไทย ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออด
หนอนวภจยว มก.
ปป 2553-2555 การผลภตเอนไซมณแทนเนสจากสรวนเหลรอทภงน ปาลณมนนาบ มวนเพรอส ออตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2553-2554 การศศกษาสภาวะทยเส หมาะสมในการผลภตเอนไซมณยอร ยสลายลภกนภนจากเชรอน ราขาวเพรอส ใชคประโยชนณสาบ หรวบการบบาบวดนนาบ เสยย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวก
งานพวฒนาวภทยาศาสตรณและเทคโนโลยยแหรงชาตภ
ปป 2554-2555 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment ( ผผค
รรวมโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรภษทว Idemitsu Kosan Co., Ltd
ปป 2554-2555 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass
( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากThe Japan International Research Center for Agricultural Sciences ประเทศญยปส นฝอ
ปป 2554-2556 การเพภมส มผลคราชยวมวลปาลณมนนาบ มวน และนนาบ มวนกรดปาลณมเพรอส พลวงงานทดแทนและววสดอชวย ภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานคณะกรรมการวภจยว แหรง
ชาตภ
ปป 2555-2556 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรภษทว Idemitsu Kosan Co., Ltd
ปป 2555-2556 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากJIRCAS
ปป 2555-2557 การตรวจสอบปรภมาณเคอรณคมผ นภ ในยาสมอนไพรขมภนน ชวนแบบรผผค ลเรกวดควยเนยยรณอนภ ฟราเรดสเปคโตรสโกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานกองทอนสนวบ
สนอนการวภจยว
ปป 2555-2557 ความเปปนไปไดคการผลภตเชรอน เพลภงเอธานอลจากหญคาหมวกอาหารสวตวณในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2555
การใชคกลยเซอรอลดภบจากกระบวนการผลภตไบโอดยเซลจากปาลณมนนาบ มวนเพรอส ใชคเปปนซวบสเทรตสบาหรวบจอลนภ ทรยยทณ มสย คย ณ
อ สมบวตใภ นการสะสมไขมวน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2555

การใชคประโยชนณจากไมคโตเรกวสกอล Acacia เพรอส การผลภตพลวงงานเอธานอล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.

ปป 2555
การพวฒนาการใชคประโยชนณจากชยวมวลของไมคโตเรกวสกอล Acacia สบาหรวบการผลภตพลวงงานและววสดอเชภงประกอบยรอยสลายไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออด
หนอนวภจยว มก.
ปป 2555
วภจยว มก.

การสวงเคราะหณกลยเซอรอลคารณบอเนตจากกลยเซอรอลดภบผลพลอยไดคจากกระบวนการผลภตไบโอดยเซลของนนาบ มวนปาลณม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2555-2557 การใชคประโยชนณจากไมคโตเรกวสกอล Acacia เพรอส การผลภตพลวงงานเอธานอล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2555-2557 การพวฒนาการใชคประโยชนณจากชยวมวลของไมคโตเรกวสกอล Acacia สบาหรวบการผลภตพลวงงานและววสดอเชภงประกอบยรอยสลายไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอน
ออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2556-2558 การปรวบปรองกระบวนการผลภตเอธานอลจากกากมวนสบาปะหลวงโดยการศศกษาสภาวะ pretreatment ทยเส หมาะสม ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอน
วภจยว มก.
ปป 2556-2557 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2556-2557 Development of fermenting-yeast for practical application ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากJapan International Research Center for
Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2557-2558 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
พภมพณครวงน ลราสอดเมรอส 10/7/63

หนคา 2 จาก 7

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.วราภรณณ อภภวฒ
ว นาภภวตว

ตตาแหนหง

นวกวภจยว

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบวนคคนควคาและพวฒนาผลภตผลทางการ
เกษตรและออตสาหกรรมเกษตร

ปป 2557-2558 การควดเลรอกสายพวนธอจณ ลอ นภ ทรยยเณ พรอส ใชคในการผลภตกรดฟผมารภคและกรดอภทาโคนภคจากทะลายปาลณมนนาบ มวน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานพวฒนาการ
วภจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2557

การวภเคราะหณปรภมาณแอนโดรกราโฟไลดณในฟฟาทะลายโจรแบบรวดเรกวดควยเนยยรณอนภ ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.

ปป 2557
การศศกษาสารพฤกษเคมย และการออกฤทธภทธ างชยวภาพของสารสกวดจากพลวบอรอนและพลวบดภบเศษเหลรอจากการรรวงหลรนเพรอส เพภมส มผลคราและการใชคประโยชนณ ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2557-2559 การผลภตกลผโคสไซรวปและเอธานอลจากววชพรชทยแส พรรระบาดในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว มก.
ปป 2558
วภจยว มก.

การวภเคราะหณปรภมาณแอนโดรกราโฟไลดณในยาสมอนไพรฟฟาทะลายโจรแบบรวดเรกวดควยเนยยรณอนภ ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2559-2560 การเพภมส ประสภทธภภาพการผลภต 1,3-Propanediol ภายใตคสภาวะไรคอากาศเพรอส ออตสาหกรรมพอลภเมอรณชวย ภาพ ( หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากศผนยณความเปปน
เลภศทางวภชาการ มก.
ปป 2560-2561 การตภดตาม ประเมภนผลโครงการวภจยว ยางพาราปป 2560 และการผลวกดวนการใชคประโยชนณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานกองทอนสนวบสนอนการวภจยว
ปป 2561
ชอดโครงการ “การพวฒนานววตกรรมทางเทคโนโลยยและผลภตภวณฑณเพรอส สอขภาพและเครรอส งสบาอางโดยเทคโนโลยยชวย ภาพดคานพรชและจอลนภ ทรยย"ณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว
ทอนจากงบประมาณแผรนดภน
ปป 2561-2562 Development of PHB production by microorganisms from agricultural residues, and its effect for crop production ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอน
จากJIRCAS, JAPAN
ปป 2561-2562 การเพภมส ประสภทธภภาพการตภดตามคอณภาพของนนาบ อคอยในขบวนการตคมระเหยดควยสเปกโตรสโคปปอนภ ฟราเรดยรานใกลค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงาน
กองทอนสนวบสนอนการวภจยว
ปป 2560-2561 การตภดตาม ประเมภนผล และการใชคประโยชนณโครงการวภจยว ดคานยางพารา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานกองทอนสนวบสนอนการวภจยว
ปป 2562
มก.

การสกวดโปรตยนอวลบผมนภ และอวลบผมนภ ไฮโดรไลเสทจากรบาขคาวขาว ดอกมะลภ 105 และทดสอบฤทธภทธ างชยวภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากทอนออดหนอนวภจยว

ปป 2562

การพวฒนากระบวนการผลภตนนาบ ตาลไซโลสจากกาบและกะลามะพรคาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากบรภษทว มาลย แอพพลายดณ ไซเอกนซณ จบากวด

ปป 2562

โครงการนบารรองการใชคประโยชนณพนนร ทยใส ตคแผงเซลลณแสงอาทภตยณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานกองทอนสนวบสนอนการวภจยว

ปป 2562-2563 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอน
จากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
ปป 2562-2563 การจวดการความรครและถรายทอดเทคโนโลยยการเพภมส มผลคราและการใชคประโยชนณจลอ นภ ทรยยเณ พรอส ผลภตภวณฑรหมวก และการเพาะเหกด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจาก
สบานวกงานคณะกรรมการวภจยว แหรงชาตภ (วช.)
ปป 2562-2563 การพวฒนาฐานเทคโนโลยยตนค ทอนตสาบ สผรร ะดวบนบารรองของการหมวกกรดดย-แลคตภก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานคณะกรรมการวภจยว แหรงชาตภ
ปป 2562-2563 การพวฒนาอาหารเสรภมสอขภาพจากโปรตยนไฮโดรไลเสทดวกแดคไหมอยรสย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานกองทอนสนวบสนอนการวภจยว (สกว.)
ปป 2563-2564 การพวฒนาระบบสนวบสนอนการตวดสภนใจจวดการดอกและการผสมเกสรทอเรยยดควยฐานขคอมผลเพรอส การผลภตทอเรยยนคอณภาพแมรนยบา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบว ทอนจาก
สบานวกงานพวฒนาการวภจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การศศกษาหลวกการนบานนาบ ทภงน จากภาคออตสาหกรรมไปใชคประโยชนณในภาคการเกษตร กรณยศกศ ษาออตสาหกรรมนนาบ ตาล ( หววหนคาโครงการยรอย ) ไดครบว ทอนจากสบานวก
งานการวภจยว แหรงชาตภ (วช.)
ปป 2563-2564 การสรงเสรภมการเจรภญเตภบโตและการผลภตสารออกฤทธภทธ างชยวภาพจากเหกดหลภนจรอเขากวางอรอนดควยการกระตอนค ดควยแสงเทยยมสบาหรวบผลภตภวณฑณเครรอส งสบาอาง (
หววหนคาโครงการ ) ไดครบว ทอนจากสบานวกงานการวภจยว แหรงชาตภ (วช.)
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตภ
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, ดร.ตรอพงษณ กรยฑาชาตภ, Mongkol Damrongsri, "Single- and bi-components adsorption of phenol and
isopentanoic acid onto activated carbon", Thai Environmental Engineering Journal 2008 (22(2)) (2008) 1-10
ระดวบนานาชาตภ
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Prisnar Siriacha, "Screening of Fungi for Decolorization of Wastewater from Pulp and Paper Industry",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวภทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวภทยาศาสตรณ) 40 (5) (2006) 215-221
- Pilanee Vaithanomsat, Taweesiri Malapant, Waraporn Apiwatanapiwat, "Silk Degumming Solution as Substrate for Microbial Protease Production",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวภทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวภทยาศาสตรณ) 42 (3) (2008) 543-551
- Pilanee Vaithanomsat, Taweesiri Malapant, Waraporn Apiwatanapiwat, "Silk degumming solution as substrate for microbial protease production. ",
Journal of Biotechnology 136 (1) (2008) S336-S337
- Pilanee Vaithanomsat, สภนศอภา จอยค จอลเจภม, Waraporn Apiwatanapiwat, "Bioethanol production from enzymatically saccharified sunflower stalks using
steam explosion as pretreatment. ", International Journal of Biological and Life Sciences 1 (1) (2009) 21-24
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, "Optimization of protein hydrolysate production process from Jatropha curcas cake.", World
Academy of Science, Engineering and Technology 53 (2009) 109-112
- Pilanee Vaithanomsat, Poom Phusanakom, Waraporn Apiwatanapiwat, "Microbiological technique for separation of Hibiscus sabdariffa L. fibers. ",
Journal of Bacteriology Research 1 (4) (2009) 039-045
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Feasibility study on vanillin production from Jatropha curcas stem using steam explosion as a
pretreatment.", International Journal of Chemical and Biomolecular Engineering 2 (4) (2009) 211-214
- Waraporn Apiwatanapiwat, W. Phochinda, T.Kreetachat, Pilanee Vaithanomsat, "Efficiency of Ozone, Activated Carbon and Microorganisms in
Decolorisation of Pulp and Paper Mill Effluent", Water Practice & Technology 4 (2) (2009) 1-6
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, นางสาวอรชยรา เพกชรชคอย, นายจภรเวท เจทจวนทรณ, "Production of ligninolytic enzymes by white-rot fungus
Datronia sp. KAPI0039 and their application for reactive dye removal", International Journal of Chemical Engineering "-" ("-") (2010) 1-6
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Oncheera Petchoy, Jirawate Chedchant, "Decolorization of Reactive Dye by White-Rot Fungus
Datronia sp. KAPI0039", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวภทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาวภทยาศาสตรณ) 44 (5) (2010) 879-890
- Waraporn Apiwatanapiwat, Prapassorn Rugthaworn, Yoshinori Murata, Akihiko Kosugi, Ryosuke Yamada, Akihiko Kondo, Takamitsu Arai, Yutaka Mori,
"Direct ethanol production from cassava pulp using a surface-engineered yeast strain co-displaying two amylases, two cellulases and B-glucosidase",
Applied Microbiology and Biotechnology 90 (1) (2011) 377-384
- Pilanee Vaithanomsat, Akihiko Kosugi, Waraporn Apiwatanapiwat, WARUNEE THANAPASE, Rattiya Waeonukul, Chakrit Tachaapaikoon, Patthra Pason,
Yutaka Mori, "Efficient saccharification for non-treated cassava pulp by supplementation of Clostridium thermocellum cellulosome and
Thermoanaerobacter brockii b-glucosidase", Bioresource Technology 132 (-) (2013) 383-386
- Waraporn Apiwatanapiwat, Prapassorn Rugthaworn, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, Akihiko Kosugi, Takamitsu Arai, Yutaka Mori,
Yoshinori Murata, "Ethanol production from cassava pulp by a newly isolated Kluyveromyces marxianus TISTR 5925 strain at high temperature", AIMS
Energy 1 (1) (2013) 3-16
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- Sumaporn Kasemsumran, Waraporn Apiwatanapiwat, Nattaporn Sinunta, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, "Evaluation of Fourier
transform-near infraredspectroscopic measurements for the quantification of curcumin in turmericherbal medicines", Journal of Near Infrared
Spectroscopy 22 (2) (2014) 113-120
- Antika Boondaeng, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Chanaporn Trakunjae, Wuttinant Kongtud, "Statistical Approach for
Optimization of Ethanol Production from Fast-growing Trees: Acacia mangium and Acacia hybrid", BioResources 10 (2) (2015) 3154-3168
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Satoru Ushiwaka, Kozo Morimitsu, Masashi Machida, WARUNEE THANAPASE, Yoshinori Murata,
Akihiko Kosugi, "A new pretreatment using ammonia gas absorption fiber expansion for saccharification of cassava pulp", Biomass Conversion and
Biorefinery 0 (0) (2015) 1-8
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Chakrit Tachaapaikoonc, Khanok Ratanakhanokchai, Dr.Akihiko Kosugi, "Effect of cassava pulp
supplement on 1,3-propanediol production by Clostridium butyricum", Journal of Biotechnology 230 (2016) (2016) 44-46
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, รศ.ดร.กนก รวตนะกนกชวย, Dr. Akihiko Kosugi, "Xylan supplement improves
1,3-propanediol fermentation by Clostridium butyricum", Journal of Bioscience and Bioengineering 125 (6) (2018) 662-668
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตภ
- Supanida Winitchai, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Development of facial clay mask containing pineapple bromelain", การประชอม
ทางวภชาการของมหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรณ ครวงน ทยส 46 (2008)
- Pilanee Vaithanomsat, Vittaya Punsuvon, Waraporn Apiwatanapiwat, "A comparison between simultaneous saccharification and fermentation and
separate hydrolysis and fermentation of sugarcane bagasse using steam explosion pretreatment.", The 5th Thailand Materials Science and Technology
Conference (MSAT-5) (2008)
- Jirawate Chedchant, Oncheera Petchoy, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Torpong Kreetachat, Sawitri Chuntranuluck,
"Decolorization of lignin-containing effluent by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039", การประชอมวภชาการ ครวงน ทยส 47 มหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรณ (2009)
- Oncheera Petchoy, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Jirawate Chedchant, Nipon Tungkananuruk, Savaporn Supaphol,
"Bio-degradation of reactive dye by white-rot fungus Datronia sp. KAPI0039", การประชอมวภชาการ ครวงน ทยส 47 มหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรณ (2009)
- Sukuntaros Tadakittisarn, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Effect of Ripening stage and Temperature on Free Fatty Acid Content of
Jatropha curcas Oil During Storage.", การประชอมทางวภชาการของมหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรณ ครวงน ทยส 48 (2010)
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, นางสาวนวนทภยา ชอมร ชรนส , Wuttinant Kongtud, Sarima Sundhrarajun, "Possibility of ethanol production
from coconut husk using separate hydrolysis and fermentation and simultaneous saccharification and fermentation", การประชอมทางวภชาการ
ของมหาวภทยาลวยเกษตรศาสตรณ ครวงน ทยส 48 (2010)
- Pilanee Vaithanomsat, ทวยสรภ ภ มาลาพวนธอ,ณ ภวทร คมกมล, Waraporn Apiwatanapiwat, Akihiko Kosugi, WARUNEE THANAPASE, Yutaka Mori, "Preliminary
isolation of glucosidase producing fungi for biomass utilization", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36) (2010)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Yoshinori Murata, Akihiko Kosugi, WARUNEE THANAPASE, Yutaka Mori, "XYLOSE-FERMENTING
YEASTS FOR BIOMASS UTILIZATION", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36) (2010)
- พภชชาภวทรณ กอลมา, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Nipon Tungkananuruk, Kanita Tungkananuruk, "The Efficiency Comparison of RBBR
Dye Adsorption of Pine and Teak Activated Carbons", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36) (2010)
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- Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Sukuntaros Tadakittisarn, Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA,
"Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for
Biotechnology and International Conference (2019)
ระดวบนานาชาตภ
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Silk degumming solution as substrate for microbial protease production. ", The 13th International
Biotechnology Symposium and Exhibition “Biotechnology for the Sustainability of Human Society” (IBS2008) (2008)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, วภสาขา ภผจร นภ ดา , "Efficiency of Ozone, Activated Carbon and Microorganisms in Decolorisation of Pulp
and Paper Mill Effluent", In the 2nd IWA-ASPIRE Conference and Exhibition (2008)
- Pitchapat Kullama, Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Tinnakorn Piriyayotha, Nipon Tungkananuruk, Kanita Tungkananuruk, "The
efficiency comparison of synthetic dye adsorption among pine, teak and commercial activated carbons", 1st International Conference on Environmental
Science, Engineering and Management (2012)
- นายภวทร คมกมล, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Vittaya Punsuvon, "ETHANOL FERMENTATION FROM GLUCOSE AND XYLOSE IN
OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH", The Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy (2012)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Yoshinori Murata, WARUNEE THANAPASE, Akihiko Kosugi, TAKAMITSU ARAI, Yutaka Mori, Pilanee Vaithanomsat, "THE
EFFECT OF CASSAVA PULP PRETREATMENT ON ETHANOL PRODUCTION", The Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste,
Venice, Italy (2012)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Prapassorn Rugthaworn, WARUNEE THANAPASE, Akihiko Kosugi, Takamitsu Arai, Yutaka Mori,
Yoshinori Murata, "Comparison of SSF and SHF processes from cassava pulp for Ethanol Production by Thermotolerant yeast at High Temperature",
The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Satoru Ushiwaka, Masato Takeuchi, Kazuyuki Higashino, Masashi Machida, "Development of a
New Ethanol Production Process Utilizing Cassava Pulp from Starch Factory as a Raw Material", The 1st International Symposium on Microbial
Technology for Food and Energy Security (2013)
- Yoshinori Murata, Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Hatairat Dangjarean, Akiko Hirooka, WARUNEE THANAPASE, Prapassorn
Rugthaworn, "Acid stress responses in Thermotolerant Yeast,Kluyveromyces marxianus at High Temperature", The 1st International Symposium on
Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- Prapassorn Rugthaworn, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Akiko Hirooka, WARUNEE THANAPASE, Hatairat Dangjarean, Yoshinori
Murata, "Growth inhibition of Kluyveromyces marxianus TISTR5925 under high temperature.", 10th Biomass-Asia Workshop "Biomass Refinery to
Community and Industrial Applications" (2013)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Dr. Akihiko Kosugi, "Effect of starch supplementation on 1, 3-propanediol production by Clostridium
butyricum ISI5-42", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2015)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Dr. Akihiko Kosugi, "Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion: the Pretreatment of Cassava pulp
for Ethanol production", 2nd Asia Conference on Biomass Science (2015)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, Waraporn Apiwatanapiwat, "NIR spectroscopy on Quantitative Analysis of Bioactive Diterpenoids in
Andrographis paniculata Nees for Both Plants and Herbal Medicines", The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum (2016)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, Akihiko KOSUGI, "Supplementation of lignocellulosic biomass enhances
1,3-propanediol production from glycerol by Clostridium butyricum", The 4th Asian Conference on Biomass Science (2016)
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- Nattaporn Sinunta, Waraporn Apiwatanapiwat, Sumaporn Kasemsumran, ดร.โอภาส โตจภระ, "DETERMINATION OF LYSINE IN THE FERMENTATION
PROCESS OF PINEAPPLE STEM BY VISIBLE-NEAR INFRARED SPECTROSCOPY", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (2019)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Anfal Talek, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, "EFFECT OF THAI
RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Antika Boondaeng, นวนทวอฒภ นภยมวงษณ, Waraporn Apiwatanapiwat, Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, "Efficiency improvement of mixed sugar
fermentation from oil palm empty fruit bunch hydrolysate by Kluyveromyces marxianus mutant 166 and Pichia stipitis", The 31st Annual Meeting of the
Thai Society for Biotechnology and International Conference (2019)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, Anfal
Talek, "Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics", The 31st Annual Meeting
of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2019)
- Chanaporn Trakunjae, Antika Boondaeng, Waraporn Apiwatanapiwat, Phornphimon Janchai, Akihiko Kosugi, Pilanee Vaithanomsat, "Biosynthesis of
biodegradable polyhydroxybutyrate by the newly isolated strain of Rhodococcus sp. BSRT1-1 in 10L bioreactor", The 7th International Conference on
Bio-Based Polymer (2019)
สวทธวบตบ ร
- สภทธภบตว รงานวภจยว ปป 2557 เรรอส ง "Method for culturing yeast" จาก ฝฝายกฏหมาย JIRCAS, Japan
- สภทธภบตว รงานวภจยว ปป 2560 เรรอส ง "Method for treating cassava pulp" จาก JIRCAS ประเทศญยปส นฝอ
- สภทธภบตว รงานวภจยว ปป 2560 เรรอส ง "Method for treating cassava pulp" จาก ฝฝายกฏหมาย JIRCAS, Japan
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