ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายธงชลย สสวรรณสวชณนย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2557 - ก.ค. 2561
มว.ย. 2553 - มว.ย. 2557
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ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอสต สาหกรรมเกษตร

ผมอ
ข าต นวยการ สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
รองผมอ
ข าต นวยการฝฝายประสานงานววจย
ล สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
รองผมอ
ข าต นวยการฝฝายประสานงานววจย
ล สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
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วท.บ. ( พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

งานส อน
Adv.Research Methods in Agro-Ind. Prod.Devel.
Advanced Food Analysis
App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.
Chemical & Physical Quality Measurement
Development of Agro-Industrial Product
Food Analysis
Fruit & Vegetable Technology
Independent Study
Introduction to Agro-Industry
Laboratory in Physical Quility Measurement
Laboratory in Sensory Evaluation of Quality
Objective Measurement for Product Development
Physical Quality Analysis in Agro-Industry
Product Development Technology
Quailty Assurance in Agro-Industry
Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.
Research Methods in Agro-Industrial PD.
Research Methods in Product Development
Selected Topic in Food Science
Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.
Seminar
Sensory Evaluation for Product Development
Sensory Evaluation of Quality
Sensory Evaluation Techniques for Ago-Indus.
Sensory Evaluation Techniques for Agro-Indus.
Shelf Life Evaluation of Agro-Ind. Products
Special Problems
Techniques for Product Development
Texture & Texture Evaluation
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2544-2545 โครงการเสรวมรายไดขแกนบณ
ล ฑวต ยสคใหมนใ นการผลวต ปาทนองโกกจากแปปงขขาวเจขาทดแทนแปปงสสาลชและการผลวต นนาต นมถลว
ช เหลชองในภาวะเศรษฐกวจทชย
ช งล มช
ปปญหา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทบวงมหาววทยาลลย
ปป 2546
การประเมวนคสณภาพขขาวเจขาของไทยดขวยเทคนวคสเปกโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟาเรด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากมมล นวธโว ทเรเพชอ
ช การสนงเสรวมววทยา
ศาสตรยประเทศไทย
ปป 2546-2547
อสด มศศก ษา

การพลฒนาขชด ความสามารถในการตนอยอดเทคโนโลยช และทตาแผนทชส
ช ท
ว ธวบต
ล รนานาชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2548
โครงการการตนอยอดเทคโนโลยชเพชอ
ช พลฒนานวลต กรรมดขานอาหารและอสต สาหกรรมเกษตรเชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยพฒ
ล นาและ
ถนายทอดเทคโนโลยชร ฐ
ล รนวมเอกชน(ศรอ.)
ปป 2548-2553 การพลฒนามาตรฐานววธว
ช เว คราะหยเชวงพรรณนาในการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส ของผลวต ภลณฑย อาหาร และผลวต ภลณฑย OTOP ในประเทศ
ไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2548-2553

คสณลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของนนาต จวม
น ไกน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553 โครงการจลด ตลงน หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะดขานการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส และการววจย
ล การยอมรลบของผมบ
ข รวโภค ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 14/8/63
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอสต สาหกรรมเกษตร

ปป 2548-2553

โครงการจลด ตลงน หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะดขานการพลฒนาและปรลบปรสงผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมอาหารคบเคชย
น ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2549
การววเคราะหยองคยประกอบของกรดไขมลนในนนาต มลนปาลยมแบบววธไ
ช มนทาต ลายโดยใชขเทคนวค Near-Infrared Spectroscopy ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2549
มก.

การออกแบบววธก
ช ารวลด คนาและซอฟแวรยก ารวลด คนาความกรอบเพชอ
ช ใชขใ นอสต สาหกรรมอาหารขนาดเลลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล

ปป 2548-2550 การพลฒนามาตรฐานววธว
ช เว คราะหยเชวงพรรณนาในการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส ของผลวต ภลณฑย อาหาร และผลวต ภลณฑย OTOP ในประเทศ
ไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2549
การพลฒนาหลลก และแนวทางการปฏวบต
ล ท
ว ด
ช ใ
ช นการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส ของผลวต ภลณฑยอต
ส สาหกรรมเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2549-2551

คสณภาพทางประสาทสลมผลส ของขขาวเจขาเมลลด ยาวหสงสวยจากแหลนงตลาดในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550
การพลฒนาคตาศลพ ทยมาตรฐานผลวต ภลณฑยอาหารเพชอ
ช ใชขใ นการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส แบบววธว
ช เว คราะหยเชวงพรรณนา ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2550

การพลฒนาแปปงเคขก เนยและมลฟ ฟฟนลดพลลงงาน/โคเลสเตอรอล จากแปปงขขาวกลของหอมมะลว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550
การพลฒนารมปแบบและคสณภาพของผลไมขก วนเพชอ
ช เปปนของฝากเอกลลก ษณยของประเทศไทยและสนงออกตนางประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาอวทธวพ ลของชนวด นนาต ตาลทชม
ช ผ
ช ลตนอความเผลด ในนนาต จวม
น ไกน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550-2552 การตรวจสอบความชชน
น และคนาเพอรยออกไซดยใ นมลนฝรลงช ทอดกรอบโดยใชขเครชอ
ช งสเปกโทรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล
ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาเกณฑยความเผลด ของซอสพรวก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว

ปป 2541-2561

โครงการตวด ตามประเมวนผลและขยายผลโครงการววจย
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2546-2556

โครงการเผยแพรนและถนายทอดผลงานววจย
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย โดยสชอ
ช ตนาง ๆ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2549-2551

คสณภาพทางประสาทสลมผลส ของขขาวเจขาเมลลด ยาวหสงสวยจากแหลนงตลาดตนางๆ ทลว
ช โลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2550-2552 การตรวจสอบปรวมาณความชชน
น และคนาเพอรยออกไซดยใ นมลนฝรลงช ทอดกรอบโดยใชขเครชอ
ช งสเปกโทรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด ( หลวหนขาโครงการยนอย
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2551

การถนายทอดเทคโนโลยชก ารผลวต เคขก เนยและมลฟ ฟฟนจากแปปงขขาวกลของหอมมะลวผสมสตาเรลจรมป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551

การผลวต สชธรรมชาตวจากใบอนอนของขขาวงอกและการใชขประโยชนย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551

การพลฒนาผลวต ภลณฑยขนมนศงช จากแปปงขขาวหอมมะลวส ต
ม รลดพลลงงานและนนาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553 การประยสก ตยใ ชขร ะบบววเคราะหยภาพดขวยคอมพววเตอรยเพชอ
ช ชนวยการตรวจสอบเชวงคสณภาพและปรวมาณของผลวต ภลณฑยอาหารแปรรมปในอสตสาหกรรม (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2551-2554

การจลด การความรมงข านววจย
ล ในมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2551-2554

การใชขประโยชนยจากถลว
ช แดงญชป
ช น
ฝส ในพชน
น ทชโช ครงการภมฟาป พลฒนาฯ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2552
การตรวจสอบปรวมาณผงชมร สในผลวต ภลณฑยขนมขบเคชย
น วดขวยเทคนวคสเปกโตรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2552

การพลฒนาผลวต ภลณฑยเมลด ขนสนทอดสสญญากาศและการทดสอบการยอมรลบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2552
การพลฒนาววธก
ช ารทดสอบและการจลด แผนผลงการยอมรลบของผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งสตาอางประเภท
โฟมลขางหนขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2552

การศศก ษาลลก ษณะทางประสาทสลมผลส และการยอมรลบของผมบ
ข รวโภคของผลวต ภลณฑยจากขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553 การศศก ษาววเคราะหยก ารกตาหนดเรชอ
ช งพรวก แหขงเปปนมาตรฐานฯบลงคลบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนง
ชาตว กระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2552-2556 ศมนยยวจ
ว ย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะทางศมนยยวจ
ว ย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะทางดขานการตรวจสอบคสณภาพ สวนคขาโดยววธไ
ช มนทาต ลาย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
โครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2554 การควบคสมมาตรฐานสวนคขาทางการเกษตรและอสต สาหกรรมโดยเทคนวค การตรวจสอบดขวยคลชน
ช แมนเหลลก ไฟฟปายนานใกลขอน
ว ฟราเรด ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553

การประยสก ตยใ ชขเทคนวคจมมก อวเลลก โทรนวคในการประเมวนคสณภาพผลวต ภลณฑยก ะทวไ ทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2553
การหาปรวมาณของแขลงทชล
ช ะลายไดขทงนล หมด และปรวมาณแคปไซชวนในผลวต ภลณฑยซ อสพรวก และนนาต จวม
น
ไกนดว
ข ยเทคนวคสเปกโตรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553

องคยประกอบทางเคมชของนนาต สขมไมขทผ
ช ลวต จากวลต ถสด บ
ว ไมขแตนล ะชนวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 14/8/63

หนขา 2 จาก 10

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายธงชลย สสวรรณสวชณนย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2553-2555

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอสต สาหกรรมเกษตร

การววจย
ล และพลฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลวต ทางการเกษตรดขวยการววเคราะหยขอ
ข มมล ภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2554
การทตานายปรวมาณและองคยประกอบของไขมลนกะทวอยนางรวดเรลวและไมนทาต ลายตลวอยนางดขวยเทคนวคสเปกโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟาเรด ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2554
การหาลลก ษณะกลวน
ช รสของนนาต พรวก เผาดขวยววธก
ช ารทดสอบทางประสาทสลมผลส เชวงพรรณนาและจมมก อวเลคโทรนวค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555 การทตานายปรวมาณความชชน
น และโปรตชนของขขาวไทยโดยใชขส เปกโตรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรดชนวงความยาวคลชน
ช สลน
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากทสนววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษา เพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว ประจตาปป 2554
ปป 2555

PCA and its application ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล อายวโนะโมะโตตะ (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2555-2556 การประยสก ตยใ ชขส เปกโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรดคลชน
ช สลน
น วลด ปรวมาณนนาต ในนนาต ผศงน ดอกลตาไย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล ระดลบบลณฑวต
ศศก ษา เพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว ประจตาปป 2555
ปป 2555-2556 การพลฒนาววธก
ช ารตรวจววเคราะหยก ารปลอมปนในขขาวหอมมะลวเปลชอกและขขาวหอมมะลวขาวอยนางรวดเรลวดขวยเทคนวคเนชยรยอน
ว ฟราเรด ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555
การพลฒนาคณะผมท
ข ดสอบและสรขางมาตราฐานการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส ในผลวต ภลณฑยซ อสและเครชอ
ช งปรสงรสเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพการแขนงขลน
ในประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยนและสนลบสนสนนโยบาย Thailand Food Valley ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 การพลฒนาคสณภาพผลวต ภลณฑยผลไมขแชนอม
ชว อบแหขงดขวยสนวนประกอบอาหาร กระบวนการและการใชขแบบจตาลอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 แผนผลงความชอบผมบ
ข รวโภคและแบบจตาลองทางคณวต ศาสตรยทใ
ช ชขส เปโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟาเรดแบบรวดเรลวของสมบลตท
ว างกายภาพเคมชในผลไมขแชน
อวม
ช อบแหขง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2556

การประเมวนการบรวหารจลด การงานววจย
ล ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2556
การพลฒนากลไกการนตางานววจย
ล และพลฒนาไปตนอยอดและใชขประโยชนยของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยเพชอ
ช เพวม
ช ขชด ความสามารถทางการแขนงขลนของ
ประเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2556

การรลบรมแ
ข ละการจตาแนกความแตกตนางดขานรสพชน
น ฐานของผมส
ข งม อายส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2556

โครงการจลด ทตาแผนววจย
ล แมนบท มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2556
ผลของการใชขแกนนตะวลน (Helianthus tuberosus) เปปนสารทดแทนไขมลนตนอคสณภาพของไสขก รอกไขมลนตชาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557
การทตานายคสณภาพทางประสาทสลมผลส ของมะมนวงดขวยเครชอ
ช งสเปกโตรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรดแบบพกพา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557
การพลฒนามาตรฐานววธว
ช เว คราะหยเชวงพรรณนาสตาหรลบการประเมวนคสณภาพทางประสาทสลมผลส ของซอสปรสงรสไทยเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพการแขนงขลนใน
ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2557-2560

ระบบการตวด ตามและประเมวนผลเชวงปรวมาณสตาหรลบหนนวยววจย
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2556-2557 การววเคราะหยคณ
ส ภาพทางเคมชของเตขาหมย
ข ส
นช แ
ช ดงโดยใชขเทคนวคสเปกโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนววจย
ล ระดลบ
บลณฑวต ศศก ษา เพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว
ปป 2557-2558 กวจกรรมการววเคราะหยศ ก
ล ยภาพ/ขชด ความสามารถในการแขนงขลน และจลด ทตาแผนพลฒนากวจการโครงการพลฒนาขชด ความสามารถในการแขนงขลนและยก
ระดลบคสณภาพสวนคขาหนศงช ตตาบลหนศงช ผลวต ภลณฑย ประเภทอาหารและเครชอ
ช งดชม
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมสนงเสรวมการเกษตร
ปป 2557-2558 โครงการพลฒนาซอฟแวรยและความสามารถคณะผมท
ข ดสอบทางประสาทสลมผลส เชวงพรรณาของผลวต ภลณฑยอต
ส สาหกรรมเกษตร เพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพการ
แขนงขลนในประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.
ปป 2557-2559

การสรขางมมล คนาเพวม
ช ของผลผลวต พลอยไดขจากอสต สาหกรรมนนาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)

ปป 2558-2559

การประเมวนผลการววจย
ล ดขานขขาว มลนสตาปะหลลง และยางพารา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)

ปป 2558-2559 ปรวมาณ ผลกระทบ และการปปองกลนการปนเปปอ
ป นของดวนทรายในอขอยและอสต สาหกรรมนนาต ตาลของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2558
การบนงชชอ
น งคยประกอบและปรวมาณกรดไขมลนในนนาต มลนมะพรขาวบรวส ท
ส ธวแ
ธ ละการปลอมปนดขวยววธแ
ช บบรวดเรลวและไมนทาต ลายตลวอยนาง ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558
เครชอ
ช งวลด ระดลบนนาต ทะเลและภมมอ
ว ากาศอลต โนมลตใ
ว นปฝาชายเลน
สนงผนานขขอมมล ดขวยระบบ 3 G ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558
โครงการตวด ตามประเมวนผลและขยายผลโครงการสนลบสนสนทสนววจย
ล เพชอ
ช พลฒนานลก ววจย
ล รสน
น ใหมน มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561

แผนทชบ
ช รวหารอสปกรณยทางววทยาศาสตรยและทรลพ ยากรเพชอ
ช การววจย
ล และววชาการ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560
ววจย
ล (สกว.)

การจลด ตลงน สถาบลนววจย
ล และพลฒนาเพชอ
ช อสต สาหกรรมอขอยและนนาต ตาลของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการ

พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
ช 14/8/63

หนขา 3 จาก 10

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายธงชลย สสวรรณสวชณนย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอสต สาหกรรมเกษตร

ปป 2559-2560 การศศก ษาการพลฒนาขชด ความสามารถในการแขนงขลนอสต สาหกรรมเกษตรไทย: เพชอ
ช จลด ทตานโยบายและยสทธศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2541-2560

โครงการตวด ตามประเมวนผลและขยายผลโครงการววจย
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 การเสรวมสรขางศลก ยภาพของบสคลากรทางการศศก ษาในการศศก ษาขลน
น พชน
น ฐานตามมาตรฐานการศศก ษาอาเซชยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2559-2561

ศศก ษาววจย
ล ความสตาเรลจของการพลฒนาเครชอขนายศมนยยด จ
ว ท
ว ล
ล ชสมชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกระทรวงเทคโนโลยชส ารสนเทศและการสชอ
ช สาร

ปป 2560
การคลด กรองความพรขอมผลงานววจย
ล จากฐานขขอมมล การววจย
ล ทชม
ช ก
ช ารเชชอ
ช มโยงกลบสารสนเทศของประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2559-2560 การสรขางความเขขมแขลงของเกษตรกรรายยนอยในการผลวต โคเนชอ
น คสณภาพสมต
น ลาดอาเซชยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2559-2560
วช.)

คสณภาพและผลผลวต ของขขาวโพดขขาวเหนชยวโอเปกทมและขขาวโพดเทชยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (

ปป 2560-2565

การววเคราะหยส มรรถนะววจย
ล เพชอ
ช ปฏวร ป
ม การบรวหารจลด การงานววจย
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561

การบรวหารจลด การเพชอ
ช พลฒนา Food Valley ภาคกลาง ปป 2559 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560-2561 โครงการประเมวนผลการดตาเนวนงานตามนโยบายรลฐบาล ดขานการสรขางความปรองดองสมานฉลนทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก กวจการมวล
ชนและสารนวเทศ กองอตานวยการรลก ษาความมลน
ช คงภายในราชอาณาจลก ร (สมท.กอ.รมน.)
ปป 2560-2561

เทคโนโลยชทางเลชอกใหมนส าต หรลบการววเคราะหยด ช
ล นชชค
นช ณ
ส ภาพอขอยแบบรวดเรลว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2561-2562 การทดสอบประสวทธวภาพของประสวทธวภาพของเทคนวคสเปกโตรสโกปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรดสตาหรลบการววเคราะหยคณ
ส ภาพอขอยในอสต สาหกรรมนนาต ตาล
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2561-2562

การประเมวนศลก ยภาพโดยเครชอ
ช งมชอทางการววเคระหยเทคโนโลยช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)

ปป 2561-2562 การพลฒนารมปแบบการศศก ษาและประเมวนศลก ยภาพในการพลฒนาผลวต ภลณฑยของวลส ดสเหลชอใชขจากอสต สาหกรรมนนาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2560-2561 การสรขางฐานขขอมมล ในการกตาหนดอลต ลลก ษณยของเแปปงขขาวทชเช หมาะสมสตาหรลบแปรรมปเปปนผลวต ภลณฑยบางชนวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก
งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การกตาหนดอลต ลลก ษณยของอะมวโลเพกตวนทชส
ช ม
ล พลนธยก บ
ล สมบลตท
ว างเคมชฟส
ฟ ก
ว สยของแปปงขขาว ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการ
ววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2564 การววจย
ล และนวลต กรรมการผลวต โคเพชอ
ช เพวม
ช ขชด ความสามารถในการแขนงขลนของเกษตรกรไทยรองรลบการคขาเสรช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

ผลวต ภลณฑยทางเลชอกจากผลผลวต จากโคภายในประเทศ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 การววจย
ล และนวลต กรรมการผลวต โคเพชอ
ช เพวม
ช ขชด ความสามารถในการแขนงขลนของ เกษตรกรไทยรองรลบการคขาเสรช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสน
อสด หนสนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Thongchai Suwonsichon, "Categorization of thai fish Sauces Based on Sensory Characteristics and Principal Componebt Analysis", KU Journal 40
(พวเศษ) (2006) 0-0
- นวร มล อสต มอนาง, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, นสชสวร ว เลวศ วสฒโว สภณ, Bruce Watkins, "Optimization of
Chemical properties Sensory Descriptive and Consumer Acceptance of Jiaogulan tea Using RSM", Chiang Mai University Journal of Natural
Sciences 6 (1) (2007) 101-119
- อลงสสมา แกขวคต, ณลนญรลต นย คสม
ข ครอง, ศาสตราจารยย ดร.สลญชลย จตสร สวทธา, Thongchai Suwonsichon, chaiwat Boonkaewwan, Autchara Kayan, "Sensory
Characteristics of Broiler, KU-Bethong and Native Chickens Meat", วารสารสลต วศาสตรยแหนงประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science) 1 (2) (2014)
155-158
- ชลชวาล แถวถาทตา, ศาสตราจารยย ดร.สลญชลย จตสร สวทธา, Thongchai Suwonsichon, Autchara Kayan, "Cholesterol and Collagen Content In Broiler,
KU-Bethong and Native Chickens", วารสารสลต วศาสตรยแหนงประเทศไทย (Thai Journal of Animal Science) 1 (2) (2014) 159-162
ระดลบนานาชาตว
- ปฟตพ
ว ร ฤทธวเรชองเดช, Sumaporn Kasemsumran, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Yukihiro Ozaki,
"Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared
spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.", The Analyst 130 (10) (2005) 1439-1445
- Pitiporn Ritthiruangdej, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Yukihiro Ozaki, "Classification of Thai
Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 189-196
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- Sunee Chotineeranat, Thongchai Suwonsichon, Penkwan Chompreeda, Kuakoon Piyachomkwan, Vichan Vichukit, Klanarong Sriroth, Vichai
Haruthaithanasan, "Effect of Root Ages on the Quality of Low Cyanide Cassava Flour from Kasetsart 50", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (3) (2006) 694-701
- Wilai Sonthipermpoon, Thongchai Suwonsichon, Sakchai Wittaya-areekul, Phaisan Wuttijumnong, "Effect of Maltodextrin on Glass Transition
Temperature and Water Activity of Production Banana Flake", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย)
40 (3) (2006) 708-715
- Pitiporn Ritthiruangdej, Thongchai Suwonsichon, "Sensory Properties of Thai Fish Sauces and Their Categorization", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (พวเศษ) (2006) 181-191
- Sukuntaros Tadakittisarn, Vichai Haruthaithanasan, Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, "Optimization of Pectinase enzyme
Liquefaction of Banana "Gros Michel" for banana Syrup Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 41 (4) (2007) 740-750
- Sae-Eaw, A, Penkwan Chompreeda, Prinyawiwatkul, W, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Saidu, JE, Xu, Z, "Acceptance and
purchase intent of US consumers for nonwheat rice butter cakes", JOURNAL OF FOOD SCIENCE 72 (2) (2007) S92-S97
- Rungnaphar Pongsawatmanit, Temsiripong, T, Thongchai Suwonsichon, "Thermal and rheological properties of tapioca starch and xyloglucan
mixtures in the presence of sucrose", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 40 (2) (2007) 239-248
- Amporn Sae-Eaw, Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Witoon Prinyawiwatkul, "Consumer Acceptance and
Purchase Decisions of Butter
Cake from Jasmine Rice Flour", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาสลงคมศาสตรย) 28 (3) (2007) 377-384
- Ritthiruangdej, Pitiporn, Thongchai Suwonsichon, "Relationships between NIR spectra and sensory attributes of Thai commercial fish sauces",
ANALYTICAL SCIENCES 23 (7) (2007) 809-814
- ชมพมนช
ส สชหโสภณ, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Anna Resurreccion, "American Consumer
Acceptance of Satay Sauce as Affecte by Different Peanut Grinding Methods, the Multi-step and One-step Processes, and Processing Times",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (1) (2008) 117-128
- อรวลล ภย อสปถลมภานนทย, Walairut Chantarapanont, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Penkwan Chompreeda, "Screening Lactic Acid
Bacteria for Improving the Kanom-jeen Process", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (3) (2009)
557-565
- Soraya Ketjarut, Thongchai Suwonsichon, Rungnaphar Pongsawatmanit, "Rheological Properties of Wheat Flour-based Batter Containing Tapioca
Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (1) (2010) 116-122
- ศรชเวชยง ทวพ ยยก านนทย, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Witoon Prinyawiwatkul, Xu, Z., "Optimizing time and
temperature of enzymatic conversion of isoflavone glucosides to aglycones in soy germ flour.", J. Agricultural and Food Chemistry 58 (21) (2010)
11340 -11345
- Rungnaphar Pongsawatmanit, Natee Yakard, Thongchai Suwonsichon, "Effect of Xanthan Gum on the Quality of Syrup Thickened by Modified
Starch during Heating and Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (1) (2011) 128-135
- Piyaporn Chueamchaitrakun, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, "Physical
Properties of Butter Cake Made from Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย
สาขาววทยาศาสตรย) 45 (2) (2011) 295-304
- Piyaporn Chueamchaitrakun, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of
Pasting and Thermal Properties of Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours Using Near Infrared Spectroscopy", Kasetsart Journal (Natural
Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (3) (2011) 481-489
- Dr. Piyaporn Chueamchaitrakun, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, Professor
Witoon Prinyawiwatkul, "Sensory Descriptive and Texture Profile Analyses of Butter Cakes Made from Composite Rice Flours", International Journal
of Food Science & Technology 46 (11) (2011) 2358-2365
- Sriwiang Tipkanon, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, "Consumption Behavior, Need and Factors
Influencing Buying Decision on Soy and Soy Germ Products of Menopausal Women in Thailand", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารววทยา
สารเกษตรศาสตรย สาขาสลงคมศาสตรย) 32 (3) (2011) 493-502
- Thongchai Suwonsichon, Brandon Bell, Koushik Adhikari, Edgar Chambers IV, Panat Cherdchu, "Ethnic food awareness and perceptions of
consumers in Thailand and the United States", Nutrition & Food Science 41 (4) (2011) 268-277
- Saowapark Wattanapahu, Thongchai Suwonsichon, Wannee Jirapakkul, Sumaporn Kasemsumran, "Categorization of Coconut Milk Products by
Their Sensory Characteristics", Kasetsart Journal (Natural Science) 46 (6) (2012) 944-954
- Son, J.-S., Do, V.B., Kim, K.-O., Cho, M.S., Thongchai Suwonsichon, Valentin, D., "Consumers' attitude towards rice cooking processes in Korea,
Japan, Thailand and France", Food Quality and Preference 29 (1) (2013) 65-75
- Cherdchu, P., Chambers, E., Thongchai Suwonsichon, "Sensory lexicon development using trained panelists in Thailand and the U.S.A.: Soy
sauce", Journal of Sensory Studies 28 (3) (2013) 248-255
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- Son, J.-S., Do, V.B., Kim, K.-O., Cho, M.S., Thongchai Suwonsichon, Valentin, D., "Understanding the effect of culture on food representations
using word associations: The case of "rice" and "good rice"", Food Quality and Preference 31 (1) (2014) 38-48
- Siriphollakul, Pornarree, Kanlayanarat, Sirichai, Ronnarit Rittiron, Wanitchang, Jaitip, Thongchai Suwonsichon, Boonyaritthongchai, Panida,
Nakano, Kazuhiro, "Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samples", JOURNAL OF INNOVATIVE
OPTICAL HEALTH SCIENCES 8 (6) (2015)
- Sunthornvarabhas, J., Siriluck Liengprayoon, Aouf, C., Rungjang, W., Sangseethong, K., Lecomte, J., Thongchai Suwonsichon, Boonreungrod, C.,
Dubreucq, E., Fulcrand, H., "Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery system", Journal of Applied Polymer Science 133 (27)
(2016)
- THAMONWAN PUJCHAKARN, Suntaree Suwonsichon, Thongchai Suwonsichon, "Development of a sensory lexicon for a specific subcategory
of soy sauce: Seasoning soy sauce", Journal of Sensory Studies 31 (6) (2016) 443-452
- Pitiporn Ritthiruangdej, Sumaporn Kasemsumran, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Prof.Yukihiro Ozaki, Chalermpun
Thamasopinkul, "Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopy",
Journal of Near Infrared Spectroscopy 25 (1) (2017) 36-44
- Sunthornvarabhas, J, Siriluck Liengprayoon, Thongchai Suwonsichon, "Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile
product", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 109 (2017) 857-861
- Wiriyawattana, P, Suntaree Suwonsichon, Thongchai Suwonsichon, "Effects of aging on taste thresholds: A case of Asian people", JOURNAL OF
SENSORY STUDIES 33 (4) (2018)
- Rongtong, B, Thongchai Suwonsichon, Pitiporn Ritthiruangdej, Sumaporn Kasemsumran, "Determination of sulfur dioxide content in osmotically
dehydrated papaya and its classification by near infrared spectroscopy", JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY 26 (6) (2018)
359-368
- Rongtong, B., Thongchai Suwonsichon, Pitiporn Ritthiruangdej, Sumaporn Kasemsumran, "Determination of water activity, total soluble solids and
moisture, sucrose, glucose and fructose contents in osmotically dehydrated papaya using near-infrared spectroscopy", Agriculture and Natural
Resources 52 (6) (2018) 557-564
- Wiriyawattana, P., Suntaree Suwonsichon, Thongchai Suwonsichon, "Effects of drum drying on physical and antioxidant properties of riceberry
flour", Agriculture and Natural Resources 52 (5) (2018) 445-450
- Sunthornvarabhas, J, Siriluck Liengprayoon, Lerksamran, T, Chonlada Buratcharin, Thongchai Suwonsichon, Wirat Vanichsriratana, Klanarong
Sriroth, "Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial Fabrics", SUGAR TECH 21 (2) (2019) 355-363
- นางสาวจวต ตวมา เรชองรลต นากร, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, "Installation design of on-line near
infrared spectroscopy for the production of compound fertilizer", Vibrational Spectroscopy 106 (-) (2020) 1-103008-9
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Thongchai Suwonsichon, "การวลด คสณภาพเนชอ
น สลมผลส ทางกลของเจลแปปงขขาวเจขาและเจลแปปงมลนสตาปะหลลง", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 40 : สาขาอสต สาหกรรมเกษตร (2002)
- Thongchai Suwonsichon, "ผลของการใชขฟ ลาวรยมน
ล สตาปะหลลงตนอลลก ษณะเนชอ
น สลมผลส ของขนมมลนสตาปะหลลง", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 40 : สาขาอสต สาหกรรมเกษตร (2002)
- Thongchai Suwonsichon, "พฤตวก รรมดขานความหนชด และคสณสมบลตท
ว างกลของแปปงเทขายายมนอม (Tacca leontopetaloides Ktze,)", การประชสมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 41 : สาขาอสต สาหกรรมเกษตร (2003)
- Thongchai Suwonsichon, "การตรวจสอบปรวมาณความชชน
น ของขขาวหอมมะลวด ว
ข ยเทคนวคสเปกโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด", การประชสมววชาการอสตสาหกรรม
เกษตร ครลงน ทชช 5: นวลต กรรมผลวต ภลณฑยอาหารเพชอ
ช สสขภาพ (2003)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, ณลฐกานตย นวเศรษววส ต
ม ร , นงนสช เจรวญวาสนสต รย , "การตรวจสอบปรวมาณนนาต ตาลรชด ว
ว ซยของฝรลงช พลนธสย
กลมสาลชด
ช ว
ข ยเทคนวคสเปกโตรสโคปปยาน นอวนฟราเรด", การประชสมววชาการอสต สาหรรมเกษตร ครลงน ทชช 5 (2003)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Pitiporn Ritthiruangdej, Y. Ozaki, "Using Near Infrared
Transmittance Spectroscopy for Quantitative Analysis for Protein Content in Thai Commercial Fish Sauces", The Japanese Society for Food
Science and Technology & Kasetsart University (2004)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Anupun Terdwongworakul, Supannika Weantong, "Determination of Peroxide Value (PV) and
Acid Value (AV) on Palm Oil by Near Infrared Spectroscopy", In Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology (2004)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Nattakarn Navasearttavisootr, "Near-Infrared Reflectance
Spectroscopy for Amylose and Protein Determination of Whole-Grains of Milled Rice", In Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive
Evaluation Technology (2004)
- Thongchai Suwonsichon, "Near-infrared reflectance spectroscopy for amylose and protein determination of whole-grains of milled rice",
Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology (2004)
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- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Anupun Terdwongworakul, สสพ รรณวก า เวชยนทอง , "PRELIMINARY STUDY FOR
DETERMINATION OF PEROXIDE VALUE (PV)
AND ACID VALUE (AV) IN PALM OIL BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY", การประชสมววชาการอสต สาหกรรมการเกษตร ครลงน ทชช 6 (2004)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Anupun Terdwongworakul, Supannika weentong, Wannee Jirapakkul, "Determination of
chemical quality in crude palm oil by fourier transform near-infrared spectroscopy", In The 7th Agro-Industrial Conference (2005)
- ปณลฐ เชวด ชม, Thongchai Suwonsichon, Chintana Oupadissakoon, "Sensory Characteristics of Thai Commercial Alkaline Fresh Noodle (Bamee)",
Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry (2006)
- Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Sumornrat Chenputhi, "Factors Affecting Consumer Buying Decision of Mixed Flour for
Deep-fry Product", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 44 : สาขาอสต สาหกรรมเกษตร (2006)
- Pitiporn Ritthiruangdej, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Yukihiro Ozaki, "Classification of Thai
Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 44 : สาขา
อสต สาหกรรมเกษตร (2006)
- Vichai Haruthaithanasan, Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, "Acceptability tests of no sugar added butter cake from jasmine brown
rice flour", การประชสมววชาการ ครลงน ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- ปฟยนาถ รวมทรลพ ยย, Saowanee Lertworasirikul, Hathairat Rimkeeree, Thongchai Suwonsichon, "Product development of dental dog chew",
Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration (2006)
- อลมพร แซนเอชยว, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, "Effects of Particle sizes on Physiochemical,
Micro-Structural, and Textural Properties of Jasmine Brown Rice Flour Batters and cakes Proceeding: ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food
Innovation Asia 2007 (2007)
- อลมพร แซนเอชยว, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Witoo Prinyawiwatkul, "Effects of storage times of
Jasmine Brown Rice Flour Physiochemical Properties and Consumer Acceptance of Jasmine Rice Cakes. ", The 9 th Agro-Industrial Conference
Food Innovation Asia 2007. (2007)
- ปณลฐ เชวด ชม, Thongchai Suwonsichon, Chintana Oupadissakoon, "Classification of heat characteristics in Thai sweet chilli sauce", การประชสมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- ปณลฐ เชวด ชม, Thongchai Suwonsichon, Chintana Oupadissakoon, "Sensory characteristics of Thai sweet chilli sauces and their categorization", การ
ประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- สวร ก
ว าญจนย เกชยรตวธนะไพบมล ยย;, Chintana Oupadissakoon, Thongchai Suwonsichon, "Sensory and instrumental texture characteristics of Thai rices",
การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- ปรย เสาวลลก ษณย, Thongchai Suwonsichon, "Effects of pre-treatments on the qualities of vacuum fried grey oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju
(Fr.) Singers)", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- อวทธวพท
ล ธย สสยะ, Thongchai Suwonsichon, Penkwan Chompreeda, "Optimization of formulation for pudding cake made from jasmine rice flour", การ
ประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- อรวลล ภย อสปถลมภานนทย, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Penkwan Chompreeda, Walairut Chantarapanont, "Effects of Lactobacillus
plantarum P1 on the physico-chemical properties of rice flour", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- อธวมนตย แกขวประเสรวฐศวล ป, Thongchai Suwonsichon, Penkwan Chompreeda, "Development of steamed rice cake form jasmine rice flour", การประชสม
ทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46 (2008)
- สสวรนช ปารเจรวญ, Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, "Optimization of Formulation for Bread Made from Jasmine Brown Rice and
Cassava Flours. ", การประชสมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงน ทชช 9 (2008)
- นางปฟยาภรณย เชชอ
ช มชลยตระกมล , Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, "Effects of
Mixing Hom Mali Brown Rice and Glutaneous Rice Flours on Flour Pasting Properties ans Physical Properties of Butter Cake using Mixed Flours",
34th Congress on Science and Technology of Thailand (2008)
- Parichart Yoophat, Thongchai Suwonsichon, "Quality function deployment technique in frozen bakery product", การประชสมววชาการ ครลงน ทชช 47
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Thapanee Sathorn, Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of total soluble solids and total
acidity in chili sauces by near infared spectroscopy", การประชสมววชาการ ครลงน ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Korrakot Wannagul, Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of total soluble solids, reducing
sugar and total sugar of Thai sweet chili sauces by near infared spectroscopy", การประชสมววชาการ ครลงน ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Poraya Saowalak, Thongchai Suwonsichon, "Study of processing conditions and optimization of vacuum fried jackfruit seed chips", การประชสม
ววชาการ ครลงน ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Aphirak Jansang, Thongchai Suwonsichon, Anan Phonphoem, "เครชอ
ช งมชอวลด คนาความกรอบเพชอ
ช ใชขใ นอสต สาหกรรมอาหารขนาดเลลก ", การประชสมววชาการงาน
ววจย
ล และพลฒนาเชวงประยสก ตย ครลงน ทชช 1, ECTI-CARD 2009 (2009)
- Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, ปรรญจพล หวร ญ
ล สมต รย, "Process Development of Germinated Jusmine Rice from Paddy", การ
ประชสมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลญฑวต ศศก ษาแหนงชาตวครลงน ทชช 14 (2009)
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- ววจรว ช
ล ยย คตาชสม, Chintana Oupadissakoon, Thongchai Suwonsichon, "Sensory characteristics and categorization of pineapple paste from 2 varieties
of pineapple", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 48 (2010)
- Sriwiang Tipkanon, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Professor Witoon Prinyawiwatkul , "Development
of instant soy milk containing isoflavone aglycone-enriched soy germ flour. Abstracts.", 5th Thailand Congress of Nutrition. (2011)
- สมรลฐ ทวว
น สลงวาลยย, Withida Chantrapornchai, Thongchai Suwonsichon, "Consumer Needs and Factors Affecting Consumer Buying Decision of Thai
Male for Functional Drink", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 49 : สาขาอสต สาหกรรมเกษตร (2011)
- ปฟยาภรณย เชชอ
ช มชลยตระกมล , Penkwan Chompreeda, ววชย
ล หฤทลยธนาสลนตว,ธ Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, "Consumer acceptance
for butter cake made from Hom-mali rice flour, Glutinous rice flour and mixed rice flour", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 50
(2012)
- Phallaphat Nilsuwankosit, Hathairat Rimkeeree, Thongchai Suwonsichon, Supanida Winitchai, Dumrongsak Aryuwananon, "Characteristics of
niosomes entrapped with Eri silk (Samia ricini) fibroin", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology
Research Institute (STRI) (2012)
- ดร. ปฟยาภรณย , Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Sumaporn Kasemsumran, "Sensory Characteristics of
Wheat and Rice Flour Based Butter Cakes", The 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research Network
(2012)
- Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, นายปรรญจล หวร ญ
ล สมต รย, นางสาว รมณยย ฉลต รววร ฬ
ส หย, "Sensory Attributes
and Consumer Acceptance of Cooked Germinated Hom-Mali Brown Rice.", The 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer
Research Network
(2012)
- สมเกชยรตว จลนทรยเทศ, Thongchai Suwonsichon, Suntaree Suwonsichon, "Application of Kano model for customer need in mongo tablets", การประชสม
ทางววชาการ ครลงน ทชช 51 มหาววทยาลลยเกาตรศาสตรย (2013)
- องคยอร กลชาต เจรวญ, Thongchai Suwonsichon, Suntaree Suwonsichon, Pitiporn Ritthiruangdej, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of overall sweet,
overall sour and firmness of mango by near infrared spectroscopy", การประชสมทางววชาการครลงน ทชช 51 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2013)
- พลล ลภลช นวล สสวรรณโฆษวต , Thongchai Suwonsichon, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, "Development of facial treatment serum product
containing niosome of fibroin hydrolysate from Eri silk cocoon", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 52 (2014)
- รตว วลธนธาดา, Chaiporn Jaikaeo, Aphirak Jansang, Anan Phonphoem, Thongchai Suwonsichon, "Human Sensory Evaluation System on Mobile
Platform", การประชสมววชาการ งานววจย
ล และพลฒนาเชวงประยสก ตย ครลงน ทชช 7 (ECTI-CARD 2015) (2015)
- Thongchai Suwonsichon, ดร.จลก รพล สสนทรวราภาส, Siriluck Liengprayoon, Warawut Suphamitmongkol, UDOMLAK SUKATTA, Suteera Witayakran,
ดร.กสล ฤดช แสงสชทอง, Amnaj Theeravanich, Piti Kuntangkul, Chonlada Buratcharin, Gantima Ocharos, "Forging Economic Value of By-Products from
Sugar Industry", สลมมนาเชวงววชาการ “งานววจย
ล อขอยและนนาต ตาล” (2015)
ระดลบนานาชาตว
- WARUNEE THANAPASE, Anupun Terdwongworakul, Thongchai Suwonsichon, "Present in Condition of R&D for Nondestructive Techniques
including NIR spectroscopy in Thailand", In 17th Symposium of Nondestructive Technique (2001)
- Thongchai Suwonsichon, "Textural Assessment of Thai Rice Noodles", X International Starch Convention (2002)
- Thongchai Suwonsichon, ". Determination of reducing sugar in guava (Psidium guajava L.) using near infrared reflectance spectroscopy", In
ASEAN Food Science and Technology: Cooperation and Integration for development (2003)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Nattakarn Navasearttavisootr, "Determination of Reducing
guajava L.) Using Near-Infrared Reflectance Spectroscopy", The 8th ASEAN Food Conference (2003)

Sugar in Guava (Psidium

- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Y.Ozaki, Pitiporn Ritthiruangdej,
"Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving
Window Partial Least Squares Regression", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2005)
- WARUNEE THANAPASE, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, "Using the Near Infrared Reflectance Spectroscopy for Quantitative
and Qualitative Six Thai Rice Varieties", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2005)
- Ritthiruangdej, P, Thongchai Suwonsichon, Saowanee Lertworasirikul, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Ozaki, Y.,
"Determination of Total Nitrogen and Sodium Chloride in Thai Commercial Fish sauces by using NIR Spectroscopy with Artificial Neural Networks", In
Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy (2006)
- สวทธววม
ล นย เลวศ ศวร ,ว อภวญญา อลศ วนวก , Siree Chaiseri, Thongchai Suwonsichon, "Volatile flavor compounds and sensory flavor profiles of Thai soy
sauce.", 236th American Chemical Society National Meeting
(2008)
- ปฟยาภรณย เชชอ
ช มชลยตระกสล , Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, "Development of Cake Mixed from Thai Hom
Mali Rice Flour and It's Acceptability by Thai Consumer", 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
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- Penkwan Chompreeda, อลมพร แซนเอชย
ช ว, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, "Consumer Acceptance of Low Calories Butter Cake
from Thai Hom Mali Brown Rice Flour
", 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- น.ส.นพกร ปปญญาวชวโร , Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Determination of moisture content and
water activity of Thai potato snack food by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- น.ส.ฐาปนช สาธร , Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Determination of total soluble solids and total
acidity in term of acetic acid content in chili sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- น.ส. กรกช วรรณกมล , Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of total soluble solids and total
acidity of Thai sweet sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- Thongchai Suwonsichon, "Determination of Total Soluble Solids and Total Acidity in Chili Sauces by using NIR Spectroscopy", The 1st Asian NIR
Symposium JAPAN 2008 (2008)
- Thongchai Suwonsichon, "Application of Near Infrared Spectroscopy Combined with Artificial Neural Network to Predict Heat Sensation in Chili
Sauces", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009) (2009)
- Thongchai Suwonsichon, "Determination of Heat Sensation of Thai Sweet Chili Sauces by Near Infrared Spectroscopy and Back Propagation
Neural Network", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009) (2009)
- Thongchai Suwonsichon, "Generic Descriptive Analysis and Principle Component Analysis for Sensory Characteristic of Thai Commercial Coconut
Milk", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009) (2009)
- Thongchai Suwonsichon, "Sensory Characteristic and Principle Component Analysis of Thai Commercial Coconut Milk", Food Innovation Asia
Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference (2009)
- Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, นาง ปฟยาภรณย เชชอ
ช มชลยตระกมล , "Pasting Properties of Mixed Flours
Hom-Mali and Glutinous Rice and Physical Properties of Butter Cake Using Mixed Flours", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th
Agro-Industrial Conference (2009)
- Penkwan Chompreeda, Thongchai Suwonsichon, ศรชเวชยง ทวพ กานนทย , "Opinion and Behavioral Survey of Menopausal Women in Thailand toward
Soy and Soy Germ Products", Summer Program In Sensory Evaluation 2009 (SPISE 2009) (2009)
- น.ส. ศรชเวชยง ทวพ ยยก านนทย, Penkwan Chompreeda, Witoon Prinyawiwatkul, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, "Effects of time and
temperature on conversion of isoflavone glucosides to aglycones in soy germ flour using ?-glucosidase", IFT10 - IFT Annual Meeting & Food Expo
(2010)
- นาง ปฟยาภรณย เชชอ
ช มชลยตระกมล , Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Sumaporn Kasemsumran, "Sensory
Characteristics and Texture Profile analysis of butter cake made from wheat flour and mixed Hom-mali rice and Glutinous rice flour", IFT 2010 (2010)
- Sriwiang Tipkanon, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Professor Witoon Prinyawiwatkul, Dr. Hong Kyoon
No, "Development of isoflavone aglycone-enriched soy germ flour: effects of soybean varieties, harvest seasons, and processing conditions.", 2011
IFT Annual Meeting (2011)
- Sriwiang Tipkanon, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, Professor Witoon Prinyawiwatkul, "Isoflavone
Contents in Five Thai Soybean Varieties from Two Seasons", XI Asian Congress of Nutrition. July 13-16, 2011 (2011)
- Chalermpun thamasopinkul, Suthatta Areekij, Thongchai Suwonsichon, Pitiporn Ritthiruangdej, "Prediction of moisture and protein contents of Thai
rice using short wavelength near-infrared (SW-NIR) spectroscopy", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, ดร. ศรชเวชยง ทวพ ยยก านนทย , Professor Witoon Prinyawiwatkul,
"Development of instant soy milk powder using isoflavone aglyconed-enriched soy germ flour for menopausal women", 2nd International Seminar on
Food & Agricultural Science (ISFAS 2012) (2012)
- นายเฉลวมพลนธสย ธรรมโสภวนทยก ล
ส , Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Sumaporn Kasemsumran, Pitiporn Ritthiruangdej, "Application of
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