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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สาหรราย, เทคโนโลยชชวช ภาพ

โครงการววจยบ
ปป 2553

การพทฒนาอาหารเหยยอย มชชวช ตน เสรนมคาโรทชนอยดตทไยช ดคจากสาหรรายสไปรรลนน าร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.

ปป 2555

ผลของธาตออาหารเสรนมตรอการเจรนญเตนบโตและปรนมาณโปรตชนของสาหรราย Spirulina maxima ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.

ปป 2555

สมบทตพน รชไบโอตนกของโพลนแซคคาไรดตทสยช กทดจากสาหรรายสไปรรลนน าร ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.

ปป 2555
การพทฒนากระบวนการผลนตโปรตชนสกทดทชมย เช ปปไทดตและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสรงจากกระบวนการหมทกกากถทวย เหลยองดควยเชยอช แลคตนกแอซนดแบคทชเรชย ( ผรรค วร ม
โครงการ ) ไดครบท ทอนจากสถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
ปป 2557-2558 การพทฒนากระบวนการผลนต functional ingredients ทชมย กช รดอะมนโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสรงจากกากถทวย เหลยองหมทก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจาก
สถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
ปป 2557

ผลของสารเหนชยย วนชาตรอการผลนตแอสตาแซนธนนในสาหรราย Haematococcus sp. ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.

ปป 2557-2559 การเพาะเลชยช งสาหรรายขนาดเลลกแบบมนกโซโทรฟฟกเพยอย ผลนตไบโอดชเซล ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2558
มก.

การตรวจหากลอมร ยชนทชคย วบคอมการผลนตเอลกโซโพลชแซคคารตไรดตเพยอย การผลนตพรชไบโอตนกจากแลคตนกแอซนดแบคทชเรชย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท

ปป 2558

ผลของสาหรรายสไปรรลนน าร ตรอการรอดชชวตน ของแลคตนกแอซนดแบคทชเรชยในการทชาแหคงแบบ Freeze-drying ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.

ปป 2558
ฤทธนตธ าค นการกรอกลายพทนธอต ปรนมาณโพลนแซคคาไรดต และไฟโคไซยานนนในสาหรรายสไปรรไลนราสายพทนธอต Spirulina platensis (IFRPD 1182) และ Spirulina
maxima (IFRPD 1183) ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2558-2560 การพทฒนากระบวนการเพาะเลชยช งสาหรรายสไปรรลนน าร แบบสองขทนช ตอนเพยอย ผลนตโพลนแซคคาไรดต ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2558-2560 การพทฒนากระบวนการยรอยเปปนนชาช ตาลและหมทกพรคอมกทนเพยอย การผลนตเอทานอล ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2557-2559 การสกทดนชาช มทนจากสาหรรายขนาดเลลก ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากบรนษทท ซนปโกค จชากทด
ปป 2558-2559 ศทกยภาพของสมอนไพรในผลนตภทณฑตหมทกเนยอช สทตวตและนชาช จนมช ทชมย ฤช ทธนยธ บท ยทงช ปรนมาณสารกรอมะเรลงในอาหารปฟงป ยราง ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากสชานทกงาน
พทฒนาการวนจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2559

การศศกษาทดลองการดองเกลยอและคยนสภาพสาหรรายพวงองอนร ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากผรปค ระกอบการ (คอณฉทตรณรงศต วงศตชยท บรรณต)

ปป 2559

ผลของฟอสฟอรทสในการเพาะเลชยช งสาหรรายขนาดเลลกแบบมนกโซโทรฟฟกเพยอย ผลนตไบโอดชเซล ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.

ปป 2559
ฤทธนตธ าค นอนอมลร อนสระและยทบยทงช เอนไซมตอะเซตนลโคลชนเอสเทอเรสของสาหรรายสไปรรลนน าร เพยอย ใชคเปปนอาหารเชนงพทนธภาพในการปปองกทน ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอน
จากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2559-2561 การสกทดสารสชฟาป ไฟโคไซยานนนจากสาหรรายสไปรรลนน าร และความคงตทวของไมโครแคปซรลของสารสกทด ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2559-2562 การศศกษากระบวนการสกทดรงควทตถอสฟช าป ไฟโคไซยานนนจากสาหรรายสไปรรลนน าร และพทฒนาเสถชยรภาพของไมโครเอนแคปซรลเลทซชไฟโคไซยานนน ( ผรรค วร มโครงการ )
ไดครบท ทอนจากศรนยตความเปปนเลนศดคานเทคโนโลยชชวช ภาพเกษตร
ปป 2559-2560 การพทฒนาผลนตภทณฑตผงเจลเพนมย ความขคนหนยดสชาหรทบอาหารและเครยอย งดยมย เพยอย ปปองกทนการสชาลทกในผรสค งร อายอทมยช ภช าวะกลยนลชาบาก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจาก
สชานทกงานพทฒนาการวนจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การศศกษาการทชาแหคงสาหรรายไขรนาช ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากLemna Foods Pte Ltd.
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ปป 2562-2563 การศศกษาการผลนตไขรปลาคาเวชยรตจากสาหรรายทะเล ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากบรนษทท เจ เอ โอ พรอสเพอรตรตน ช จชากทด
ปป 2563

ผลนตภทณฑตขาค วตทงหนคาสาหรรายพวงองอนร ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากบรนษทท สนรน คอสเมตนก จชากทด

ปป 2563-2564 การพทฒนาสาหรรายสไปรรลนน าร ทชมย โช ปรตชนและซช-ไฟโคไซยานนนสรงดควยวนธทช างอณรชวช วนทยาและเทคโนโลยชชวช ภาพ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากศรนยตความเปปนเลนศ
ดคานเทคโนโลยชชวช ภาพเกษตร สชานทกพทฒนาบทณฑนตศศกษาและวนจยท ดคานวนทยาศาสตรตและเทคโนโลยช สชานทกงานคณะกรรมการการออดมศศกษา
ปป 2563-2564 การพทฒนาสาหรรายสไปรรลนน าร เพยอย เพนมย มรลคราเปปนชชวผลนตภทณฑตตามกรอกแนวคนดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยานนนและเซลลตทเยช หลยอทนงช ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอน
จากสชานทกงานการวนจยท แหรงชาตน (วช.)
ปป 2563-2565 การพทฒนาสาหรรายสไปรรลนน าร เพยอย ผลนตโปรตชนคอณภาพและความสทมพทนธตกบท ไฟโคบนลโน ปรตชน ภายใตคสภาวะทชเย หมาะสมและการสกทดดควยเทคโนโลยชทเยช ปปนมนตรตรอ
สนงย แวดลคอม (ทอนสรงเสรนมนทกวนจยท รอนร ใหมร เรนมย ปป 2563) ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากสชานทกงานการวนจยท แหรงชาตน (วช.)
ปป 2563-2565 การพทฒนาสาหรรายสไปรรลนน าร เพยอย ผลนตโปรตชนคอณภาพและความสทมพทนธตกบท ไฟโคบนลโน ปรตชน ภายใตคสภาวะทชเย หมาะสมและการสกทดดควยเทคโนโลยชทเยช ปปนมนตรตรอ
สนงย แวดลคอม ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากทอนออดหนอนวนจยท มก.
ปป 2564-2565 การพทฒนาผลนตภทณฑตอาหารโปรตชนเสรนมสอขภาพจากผชาเพยอย เพนมย มรลคราและศทกยภาพการใชคทรทพยากรชอมชน ( หทวหนคาโครงการ ) ไดครบท ทอนจากสชานทกงาน
พทฒนาการวนจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2564-2565 โครงการการพทฒนาศทกยภาพการใชคโปรตชนทดแทนจากจนงช หรชดและฤทธนทธ างชชวภาพเพยอย ประยอกตตใชคในอาหาร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบท ทอนจากสชานทกงานการวนจยท
แหรงชาตน (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดทบนานาชาตน
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parakulsuksatid, NARAPORN PHOMKAIVON, "Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in
Haematococcus pluvialis: Organic and inorganic", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 2017 (12) (2017) 152-158
- Janpen Saengprakai, Wanida Pan-utai, Siriluck Iamtham, "Mutagenicity and Antimutagenicity of Polysaccharide and Phycocyanine Extracts of
Arthrospira platensis (IFRPD 1182) anc Arthrospira maxima (IFRPD 1183)", Thai Journal of Agricultural Science 51 (4) (2018) 208-221
- Wanida Pan-utai, Wareerat Kahapana, Siriluck Iamtham, "Extraction of C-phycocyanin from Arthrospira (Spirulina) and itsthermal stability with citric
acid", Journal of Applied Phycology 30 (1) (2018) 231-242
- Wanida Pan-utai, Siriluck Iamtham, "Extraction, purification and antioxidant activity of phycobiliprotein from Arthrospira platensis", Process
Biochemistry 82 (-) (2019) 189-198
- Wanida Pan-utai, Penjit Srinophakun, Wilasinee Inrung, "Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid
productivities", Journal of Biological Research (Italy) 92 (2) (2019) 95-100
- Wanida Pan-utai, Siriluck Iamtham, "Physical extraction and extrusion entrapment of C-phycocyanin from Arthrospira platensis", Journal of King Saud
University – Science 31 (4) (2019)
- Wanida Pan-utai, Jariya Atkonghan, Tipakorn Onsamark, Wachiraya Imthalay, "Effect of Arthrospira Microalga Fortification on Physicochemical
Properties of Yogurt", Current Research in Nutrition and Food Science 8 (2) (2020)
- Wanida Pan-utai, Natapas Phoopat, Pramuk Parakulsuksatid, "Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under
Minimum Nutrient Availability", Applied Food Biotechnology 7 (4) (2020) 225-234
- Wanida Pan-utai, Siriluck Iamtham, "Enhanced Microencapsulation of C-Phycocyanin from Arthrospira by Freeze-Drying with Different Wall Materials",
Food Technology and Biotechnology 58 (4) (2020) 423-432
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- Wanida Pan-utai, Sirinapa Boonpok, Dr.Soisuda Pornpukdeewattana, "Combination of mechanical and chemical extraction of astaxanthin from
Haematococcus pluvialis and its properties of microencapsulation", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 33 (101979) (2021)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดทบชาตน
- ศนรพน ร สนงหตสงท ขต, Wanida Pan-utai, Sarote Sirisansaneeyakul, "Preliminary Study on Production of Poly-?-hydroxybutyrate (PHB) from Spirulina platensis
IFRPD 1182 and Spirulina maxima IFRPD 1183", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. (2014)
- ธารารทตน พวงเงนน, ณทฐวอฒน ยอดสอวรรณ, Nusara Sinbuathong, Wanida Pan-utai, Sarote Sirisansaneeyakul, "Biogas production from microalgal cell debris
derived from lipid extraction", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. (2014)
- ภรรทชชต หนรญ
ท ศอภโชตน, มณชทย เดชสทงกรานนทต, Wanida Pan-utai, Sarote Sirisansaneeyakul, "Optimization of protein hydrolyzation from Spirulina residue by
Taguchi method", The 52nd Kasetsart University Annual Conference. (2014)
- นางสาวพนชญา สอนจทนทรต, Pramuk Parakulsuksatid, Wanida Pan-utai, "Different culture medium for astaxanthin production by Haematococcus lacustris",
การประชอมวนชาการสาหรรายและแพลงกตตอนแหรงชาตน ครทงช ทชย 7 (2015)
- Janpen Saengprakai, Wanida Pan-utai, "Antimutagenic activity of Spirulina platensis IFRPD 1182 and Spirulina maxima IFRPD 1183 toward Heterocyclic
Amines", การประชอมวนชาการระดทบชาตน "วนทยาศาสตรตวจน ยท " ครทงช ทชย 9 The 9th National Science Research Conference (2017)
- WUTTINUN RAKSAJIT, SUCHANIT NGAMKALA, Chainarong Sakulthaew, Khomson Satchasataporn, นางสาวฉทนทตชนก ดวงศรช, นายธนร แซรวาร ง, Wanida
Pan-utai, "Biosorption of Chromium (VI) by Cyanobacteria Spirulina platensis", การประชอมทางวนชาการ ครทงช ทชย 57 (The 57th Kasetsart University Annual
Conference) (2019)
ระดทบนานาชาตน
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parakulsuksatid, KANOKWAN YODIN, "Effect of Chemical Fertilizers on Protein Production by Spirulina maxima", The 14 th
Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parakulsuksatid, KANOKWAN YODIN, Natapas Phoopat, "Influence of micronutrients on protein synthesis in Spirulina
maxima.", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013 (2013)
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched
Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013
(2013)
- Wanida Pan-utai, กนตตนวรรณ ประสนทธนผล, Pramuk Parakulsuksatid, Wirat Vanichsriratana, "Alkaline extraction of polysaccharide from Spirulina sp.",
BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 Global Warming and Its Impacts (2014)
- Wanida Pan-utai, วรชรตช นต คะหะปะนะ, Siriluck Iamtham, Janpen Saengprakai, "C-phycocyanin extraction from Spirulina platensis oven-dried biomass",
The 26th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (2014)
- Jaruwan Chonsongkram, Wanida Pan-utai, Afrasiab Khan Tareen, Imrana Niaz Sultan, Werasit Sanpamongkolcha, Pramuk Parakulsuksatid, "Screening
of high-lipid content microalgae for biodiesel production", The 26th Annual meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference;
Biodiversity, Biotechnology, Bioeconomy (2014)
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean
residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB) (2015)
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- Wanida Pan-utai, Patthinan Varichanan, Pramuk Parakulsuksatid, "Spirulina as a protective agent on the survival of Lactobacillus acidophilus during
freeze-drying", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (2016)
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parakulsuksatid, NARAPORN PHOMKAIVON, "Influence of sodium acetate on astaxanthin production by Haematococcus
pluvialis", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016) (2016)
- Wanida Pan-utai, นางสาววรชรตท นต คะหะปะนะ, Siriluck Iamtham, "Influence of citric acid as edible preservative on thermal stability of C-phycocyanin
extracted from Spirulina sp.", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016) (2016)
- NARAPORN PHOMKAIVON, Jutamat Klinsoda, Kanyarat Kanyakam, Patthinan Varichanan, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, "Characteristic and
functional properties of high isoflavone aglycones soybean residue produced by Lactobacillus fermentum", The 18th Food Innovation Asia Conference
2016 (FIAC 2016) (2016)
- Wanida Pan-utai, Penjit Srinophakun, นางสาววนลาสนนช อนนรองร , "Screening of Medium Composition for Biomass Production from Ankistrodesmus sp. using
Plackett-Burman Design", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) (2017)
- Wanida Pan-utai, Wilasinee Inrung, Penjit Srinophakun, "Formulation of Lipid Production Medium for Microalgal Cultivation", The 13th Asian Congress
on Biotechnology 2017 (ACB2017) (2017)
- Varit Kunopagarnwong, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Anusith Thanapimmetha, Wanida Pan-utai, "The Development of Tubular Photobioreactor
for Spirulina Platensis Cultivation", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017) (2017)
- Wanida Pan-utai, Siriluck Iamtham, "Sonic-phycocyanin extraction from Spirulina platensis: biomass ratio and preparation", International Conference of
Agricultural and Natural Resources 2018 (2018)
- Wanida Pan-utai, Penjit Srinophakun, Wilasinee Inrung, "Biomass and lipid production from Ankistrodesmus sp.", The 31st Annual Meeting of the Thai
Society for Biotechnology and International Conference “BIO innovation for sustainability” (2019)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2558 เรยอย ง "ผลนตภทณฑตอาหารขบเคชยช วจากถทวย เขชยวโดยใชคเครยอย งเอกซตทรรเดอรต" จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2559 เรยอย ง "กรรมวนธกช ารผลนตกกาซชชวภาพจากเศษเซลลตสาหรรายดควยการหมทกแบบเบลดเสรลจในหลอดฉชดยา" จาก ภาควนชาเทคโนโลยชชวช ภาพ คณะ
ออตสาหกรรมเกษตร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2559 เรยอย ง "กรรมวนธกช ารผลนตชชวมวลและแอสตาแซนธนนสาหรรายฮชมาโตคอกคทส" จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2560 เรยอย ง "กรรมวนธกช ารสกทดไฟโคไซยานนนจากสาหรรายสไปรรลนน าร ดควยวนธกช ล" จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2560 เรยอย ง "การเพนมย ปรนมาณชชวมวลและลนพดน ในสาหรรายขนาดเลลก Ankistrodesmus และกรรมวนธทช เยช กชยย วขคอง" จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนา
ผลนตภทณฑตอาหาร ม.เกษตรศาสตรต
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2560 เรยอย ง "สรตรอาหารทชเย หมาะสมในการเพาะเลชยช งสาหรรายขนาดเลลก" จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2560 เรยอย ง "สรตรอาหารสชาหรทบการเพาะเลชยช งสาหรรายขนาดเลลกแอนดนสโตรเดสมทส (Ankistrodesmus sp.) และกรรมวนธกช ารผลนต" จาก มหาวนทยาลทย
เกษตรศาสตรต
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2560 เรยอย ง "ไอศครชมนมผสมสาหรรายสไปรรลนน าร และกรรมวนธกช ารผลนต" จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนาผลนตภทณฑตอาหาร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2561 เรยอย ง "กรรมวนธกช ารเพนมย อทตราการรอดชชวตน ของจอลนน ทรชยโต ดยใชคสาหรรายสไปรรลนน าร และโพลนแซคคาไรดตจากสไปรรลนน าร " จาก สถาบทนคคนควคาและพทฒนา
ผลนตภทณฑตอาหาร
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2563 เรยอย ง "กรรมวนธกช ารพทฒนาเสถชยรภาพของไฟโคไซยานนนจากสาหรรายสไปรรลนน าร " จาก มหาวนทยาลทยเกษตรศาสตรต
- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2564 เรยอย ง "กรรมวนธกช ารเพาะเลชยช งสาหรรายสไปรรลนน าร เพยอย เพนมย ปรนมาณโปรตชน" จาก มหาวนทยาลทยเกษตรศาสตรต
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- อนอสทน ธนบตท รงานวนจยท ปป 2564 เรยอย ง "โยเกนรตต ผสมสาหรรายสไปรรลนน าร และกรรมวนธกช ารผลนต" จาก มหาวนทยาลทยเกษตรศาสตรต
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวทลนทกวนจยท ผรสค รคางสรรคตผลงานวนจยท ตชพมน พตระดทบนานาชาตน ปป 2560 ประจชาปป 2562 จาก มหาวนทยาลทยเกษตรศาสตรต
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวทลผลงานวนจยท ดช สาขาออตสาหกรรมเกษตร ในการประชอมทางวนชาการ ครทงช ทชย 52 มหาวนทยาลทยเกษตรศาสตรต ในหทวขคอเรยอย ง การหาสภาวะทชเย หมาะสมในการยรอยสลายโปรตชน
จากกากชชวมวลของสาหรรายสไปรรลนน าร ดควยวนธทช ะกอจน วทนทชย 3 กอมภาพทนธต พ.ศ. 2558 สาขาออตสาหกรรมเกษตร ประจชาปป 2558 เรยอย ง "การหาสภาวะทชเย หมาะสมในการยรอยสลาย
โปรตชนจากกากชชวมวลของสาหรรายสไปรรลนน าร ดควยวนธทช ะกอจ"น จาก คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควนชาเทคโนโลยชชวช ภาพ
ผลงานวนจยท นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2553 - 14 พฤษภาคม 2564

พนมพตครทงช ลราสอดเมยอย 14/5/64

หนคา 5 จาก 5

