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โครงการววจยบ
ปป 2555-2557 การใชคประโยชนรจากไมคโตเรรวสกบล Acacia เพชอพ การผลธตพลองงานเอธานอล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2556-2557 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2556-2557 Development of fermenting-yeast for practical application ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากJapan International Research Center for
Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2557-2558 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2557-2558 การคอดเลชอกสายพอนธบจร ลบ นธ ทรยยเร พชอพ ใชคในการผลธตกรดฟผมารธคและกรดอธทาโคนธคจากทะลายปาลรมนชาน มอน ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานพอฒนาการ
วธจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2559 การผลธตกรดฟผมารธกจากทะลายปาลรมนชาน มอน ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2557-2559 การผลธตกลผโคสไซรอปและเอธานอลจากวอชพชชทยแพ พรรระบาดในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2558-2560 การปรอบปรบงสมบอตขธ องเอนไซมรเบตคา-กลผโคซธเดสเพชอพ ใชคสลายวอสดบชวย มวล ในการผลธตไบโอเอทานอล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2558-2560 การผลธตอนบภาคโลหะเงธนระดอบนาโน ดควยกระบวนการชยวสองเคราะหรจากเชชอช แอคตธโนมอยสยท และการประยบกตรใชคเชธงอบตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบน
จากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2557-2558 ผลของระยะเวลาการเกรบรอกษาขคาวสารตรอผลผลธตเอธานอลทยไพ ดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานพอฒนาการวธจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากJIRCAS
ปป 2559-2560 Effect of sugarcane and cassava cultivation by PHB ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากJIRCAS
ปป 2559-2561 การผลธตกรดอธทาโคนธคจากทะลายปาลรมนชาน มอนในถองหมอกแบบลอยตอวและการแยกกรดอธทาโคนธคจากนชาน หมอก ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ
มก.
ปป 2559-2561 การเพธมพ กนาลองการผลธตเอนไซมรเพคตธเนสเพชอพ การปรอบปรบงคบณภาพเสคนใยสอบปะรด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2559-2561 การวธเคราะหรปรธมาณสารออกฤทธธแธ ละฤทธธกธ ารตคานออกซธเดชอนจากใบหมรอนและผลธตภอณฑรเพชอพ สบขภาพจากใบหมรอนแบบรวดเรรวดควยเนยยรรอนธ ฟราเรดสเปกโตรส
โกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2559-2560 การพอฒนาการใชคประโยชนรใบและเหงคาสอบปะรดอยรางครบวงจรและการประเมธนมผลคราและความเปปนไปไดคเชธงพาณธชยร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอก
งานพอฒนาเศรษฐกธจจากฐานชยวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559-2560 การผลธตกรดฟผมารธคจากทะลายเปลราปาลรมนชาน มอนในระดอบถบ งอ หมอกแบบลอยตอว ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานพอฒนาการวธจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การพอฒนากระบวนการผลธตและนวอตกรรมการทนาบรธสทบ ธธพธ อลยไฮดรอกซธบวธ ทธเรต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากศผนยรความเปปนเลธศทางวธชาการ มก.
ปป 2559-2560 การเพธมพ ประสธทธธภาพการผลธตพอลยไฮดรอกซธบวธ ทธเรตจาก Rhodococcus pyridinivorans BSRT1-1 โดยเทคนธคทางชยวโมเลกบล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจาก
ศผนยรความเปปนเลธศทางวธชาการ มก.
ปป 2560-2561 Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากJapan International Research Center for
Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2560-2561 การตธดตาม ประเมธนผลโครงการวธจยอ ยางพาราปป 2560 และการผลอกดอนการใชคประโยชนร ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานกองทบนสนอบสนบนการวธจยอ
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ปป 2559-2560 การคอดเลชอกแอคตธโนมอยสยททยมพ คย วามสามารถในการควบคบมราโรคพชชเศรษฐกธจในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานคณะกรรมการการอบดม
ศศกษา
ปป 2561-2563 การผลธตกรดอธทาโคนธคจากทะลายปาลรมนชาน มอนและการประยบกตรใชคเพชอพ การตกแตรงกอนยอบสนาหรอบผคาฝฝาย ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2561-2563 การผลธตพอลธไฮดรอกซธบวธ ทธเรตและการประยบกตรใชคในบรรจบภณ
อ ฑร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากทบนอบดหนบนวธจยอ มก.
ปป 2561-2562 Development of PHB production by microorganisms from agricultural residues, and its effect for crop production ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบน
จากJIRCAS, JAPAN
ปป 2561-2562 การแยกรดฟผมารธคจากนชาน หมอกทะลายปาลรมนชาน มอน ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานพอฒนาการวธจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การตธดตาม ประเมธนผล และการใชคประโยชนรโครงการวธจยอ ดคานยางพารา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานกองทบนสนอบสนบนการวธจยอ
ปป 2562

การพอฒนากระบวนการผลธตนชาน ตาลไซโลสจากกาบและกะลามะพรคาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากบรธษทอ มาลย แอพพลายดร ไซเอรนซร จนากอด

ปป 2562-2563 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบน
จากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
ปป 2562-2563 การจอดการความรครและถรายทอดเทคโนโลยยการเพธมพ มผลคราและการใชคประโยชนรจลบ นธ ทรยยเร พชอพ ผลธตภอณฑชหมอก และการเพาะเหรด ( หอวหนคาโครงการ ) ไดครบอ ทบนจาก
สนานอกงานคณะกรรมการวธจยอ แหรงชาตธ (วช.)
ปป 2562-2563 การผลธตสารตคานราโรคขคาวจาก Streptomyces carpinensis ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานพอฒนาเศรษฐกธจจากฐานชยวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2562-2563 การพอฒนาฐานเทคโนโลยยตนค ทบนตพาน สผรร ะดอบนนารรองของการหมอกกรดดย-แลคตธก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบอ ทบนจากสนานอกงานคณะกรรมการวธจยอ แหรงชาตธ
ปป 2563-2564 การศศกษาหลอกการนนานชาน ทธงช จากภาคอบตสาหกรรมไปใชคประโยชนรในภาคการเกษตร กรณยศกศ ษาอบตสาหกรรมแปฝงมอนสนาปะหลอง ( หอวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบอ
ทบนจากสนานอกงานการวธจยอ แหรงชาตธ (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชาตธ
- Panida U-thai, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, Anfal Talek, Sawitri Chuntranuluck, "Production of Fumaric acid from Oil Palm Empty Fruit
Bunch", KKU Research Journal 22 (1) (2016) 221-228
ระดอบนานาชาตธ
- Antika Boondaeng, Ishida, Y., Tamura, T, Tokuyama, S., Vichien Kitpreechavanich, "Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete
isolated from soil.
", Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete isolated from soil. 59 (12) (2009) 3136-3139
- 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
- Antika Boondaeng, ผศ. ดร สบขมบ าภรณร กระจรางสองขร, Chanaporn Trakunjae, ดร.ธนศอกดธธ ลคอมทอง, Professor Shinji Tokuyama, Vichien Kitpreechavanich,
"Optimization, Purification and Characterization of ?-xylanase by a Novel Thermotolerant Strain of Microbispora siamensis, DMKUA 245T", Chiang Mai J.
Sci. 45 (6) (2018) 2267-2282
- Antika Boondaeng, Krajangsang, S, Chanaporn Trakunjae, Lomthong, T, Tokuyama, S, Vichien Kitpreechavanich, "Optimization, Purification and
Characterization of beta-xylanase by a Novel Thermotolerant Strain of Microbispora siamensis, DMKUA 245(T)", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE 45
(6) (2018) 2267-2282
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- Antika Boondaeng, นางสาวปณธดา อผไร ทย, Chanaporn Trakunjae, Sawitri Chuntranuluck, Pilanee Vaithanomsat, "Statistical optimization of itaconic acid
fermentation from oil palm empty fruit bunch by Aspergillus terreus K17 for the application in textile industry", Thai Journal of Agricultural Science 52 (2)
(2019) 119-130
- Antika Boondaeng, Chanwit Suriyachadkun, Yuumi Ishida , Tomohiko Tamura, Shinji Tokuyama, Vichien Kitpreechavanich, "Ethanol production from
cassava stem using Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 through simultaneous saccharification and fermentation", AGRICULTURE AND NATURAL
RESOURCES 53 (6) (2019) 667-673
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบชาตธ
- Antika Boondaeng, Pilanee Vaithanomsat, Kasem Haruthaithanasan, "Optimization of ethanol production from Acacia sp. using Response surface
methodology (RSM)", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, "การวธเคราะหร
ปรธมาณสารออกฤทธธแธ ละฤทธธกธ ารตคานออกซธเดชอนจากใบหมรอนและผลธตภอณฑรเพชอพ สบขภาพจากใบหมรอนแบบรวดเรรวดควยเนยยรรอนธ ฟราเรดสเปกโตรสโกปป", ประชบมวธชาการหมรอน
ไหม2561 (2018)
ระดอบนานาชาตธ
- Panida U-thai, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, Anfal Talek, Sawitri Chuntranuluck, "Production of Fumaric acid from Oil Palm Empty Fruit
Bunch", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (2015)
- Chanaporn Trakunjae, Antika Boondaeng, Panida U-THAI , Sawitri Chuntranuluck, Pilanee Vaithanomsat, "Potential of oil palm empty fruit bunch (EFB)
as a carbon source for fumaric acid production by Rhizopus sp. K20", The 4th Asian Conference on Biomass Science (2016)
- Anfal Talek, Pilanee Vaithanomsat, Panida U-THAI, Sawitri Chuntranuluck, Antika Boondaeng, "Production of Itaconic Acid from Oil Palm Empty Fruit
Bunch Using Aspergillus sp. K 17", The 4th Asian Conference on Biomass Science (2016)
- Sumaporn Kasemsumran, UDOMLAK SUKATTA, Nattaporn Sinunta, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, "Near-Infrared
Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018 (2018)
- นอนทวบฒธ นธยมวงษร, Chanaporn Trakunjae, Antika Boondaeng, "A Polyphasic Taxonomic Approach in BB-1, Actinomycetes Isolated from Thai Orchard Soil
and Production of Anti-fungal Metabolites against Sclerotium Rolfsii.", RSU International Research Conference 2018 (2018)
- Potjanart Suwanruji, นภอสสร จอนกา, Antika Boondaeng, Pilanee Vaithanomsat, Rungsima Chollakup, "The comparison of maleic acid, itaconic acid and
butane tetracarboxylic acid as anti-crease
agents for cotton fabrics", The 9th RMUTP International Conference on Science, Techmology and
Innovation for Sustainable Development (2018)
- นางสาวกนกวรรณ จอนทรา, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, Chanaporn Trakunjae, Sawitri Chuntranuluck, "Production of
polyhydroxyalkanoates (PHAs) by microorganism from contaminated soil, industrial wastewater and domestic wastewater", Proceedings of the 6th
International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. (2018)
- Pilanee Vaithanomsat, นางสาวจธราภรณร มยลกอ ษณะ, Chanaporn Trakunjae, Rungsima Chollakup, จธรชยา บบญญฤทธธ,ธ Antika Boondaeng, "ENZYMATIC
IMPROVEMENT OF PINEAPPLE FIBER QUALITY", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Development (2018)
- Jirachaya Boonyarit, Jiraporn Meelaksana, Chanaporn Trakooljae, Rungsima Chollakup, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, "Bacterial Pectinase
for Improvement of Pineapple Fiber Quality", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (2019)
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ชชอช

นางสาวออนธธกา บบญแดง

ตตาแหนหง

นอกวธจยอ

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบอนคคนควคาและพอฒนาผลธตผลทางการ
เกษตรและอบตสาหกรรมเกษตร

- Antika Boondaeng, นอนทวบฒธ นธยมวงษร, 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)
- นอนทวบฒธ นธยมวงษร, แกควกานดา กาญจนประเสรธฐ, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, "Pigment Producing Actinomycetes from Forest Soils and
Potential in Silk Dyeing", 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)
- Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Antika Boondaeng, สบรสธ า สากยโรจนร, ทธพาพร ทองคนา, ณอฐภรณร เปร
สอนเทยยะ, "EFFICIENCY OF ACTINOMYCETES AS A BIOLOGICAL FACTORY TO SYNTHESIZE SILVER NANOPARTICLES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
Conference 2019 (ABB 2019) (2019)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ANS2018 Best Poster Award ประจนาปป 2561 เรชอพ ง "NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves" จาก
Organizing Committee of ANS2018
ผลงานวธจยอ นยเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2552 - 10 กรกฎาคม 2563
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