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

ดร.ประมมข ภระกมล สมขสถวต ยย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
พ.ค. 2562 - พ.ค. 2566
ก.ค. 2550 - พ.ค. 2554
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยชว
ย ภาพ คณะอมต สาหกรรมเกษตร

หลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยยชว
ย ภาพ คณะอมต สาหกรรมเกษตร
รองหลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยยชว
ย ภาพ คณะอมต สาหกรรมเกษตร

Ph.D. (Food Science & Technology), Mississippi State University, ,
M.S. (Biological System Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, ,
ท.บ. (เทคโนโลยยชว
ย ภาพ) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ,

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Fermentation Technology, Food Biotechnology

งานส อน
Advanced Biochemcial Engineering I
Advanced Biochemical Engineering
Advanced Biochemical Engineering I
Advanced Biochemical Engineering II
Alcoholic Beverage Technology
Biochemical Engineering
Biofuel Technology
Biosystems Engineering
Biotechnology II
Control & Instrumentation
Data Analysis for Biotechnologist
Food Fermentation Technology
Food Fermetation Technology
Industrial Fermentation
Research Method. in Biotech. in Agro-Industry
Selected Topics in Biotechnology
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547
ปป 2548-2549
ปป 2549
สลนตว

การผลวต แบคทยเรยยแคตวคและยยส ตยส าต หลบกระบวนการผลวต ขนมจยนหมลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากคณะอมต สาหกรรมเกษตร
การจลด ทตาระบบสารสนเทศววชาการดขานความปลอดภลยอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
การศศก ษาสภาวะทยเช หมาะสมในการหมลก ระดลบอมต สาหกรรมของเชชอ
ช ในโครงการตนางๆ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานพลลงงานปรมาณมเพชอ
ช

ปป 2549-2550 การปรลบปรมงคมณภาพทางกายภาพ เนชอ
ช สลมผลส และยชด อายมก ารเกกบรลก ษาของปลานวล แดดเดยยวโดยใชขก ารอบแหขงทยอ
ช ณ
ม หภมมต
ว าตช รวมกลบโอโซน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล
ปป 2549-2550

การพลฒนาเทคโนโลยยก ารผลวต นตาตาลทรยฮาโลสจากนตาทวงช จากโรงงานผลวต นม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล

ปป 2550-2551 การปรลบปรมงคมณภาพทางกายภาพเนชอ
ช สลมผลส และยชด อายมก ารเกกบรลก ษาของปลานวล แดดเดยยวโดยใชขก ารอบแหขงทยอ
ช ณ
ม หภมมต
ว าตช รนวมกลบโอโซน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล
ปป 2550-2553

การคลด เลชอกและผลวต แบคทยเรยยกรดแลกตวก เพชอ
ช ปรลบปรมงคมณภาพกากถลว
ช เหลชอง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553

การใชขประโยชนยวส
ล ดมเศษเหลชอจากอมต สาหกรรมเกษตรขนาดยนอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2550-2552

การหาสภาวะทยเช หมาะสมตนอการผลวต ทรยฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2550-2553

การคลด เลชอกและผลวต แบกทยเรยยกรดแลกตวก เพชอ
ช ปรลบปรมงคมณภาพกากถลว
ช เหลชอง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552

การผลวต นชาต ตาลฟรมก โทโอลวโกแซกก คาไรดยจากนชาต ตาลซมโครส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากบรวษท
ล มวต รผลววจย
ล พลฒนาอขอยและนชาต ตาล จตากลด

ปป 2552-2553

การผลวต ไซรลปกลขวยตากเพชอ
ช สมขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล

ปป 2552-2554 สภาวะทยเช หมาะสมในกระบวนการพรยทรยต เมกนทยของชยวมวลประเภทลวก โนเซลลมโลสเพชอ
ช การผลวต ไบโอเอทานอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจาก
ทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2553
ปป 2553-2555

การพลฒนาการปปอนสลบสเทรตเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต ไซลวทอลในกระบวนการหมลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
การคลด เลชอกสายพลนธมส
ย าหรนายขนาดเลกก ทยม
ช ป
ย รวมาณนชาต มลนสมงเพชอ
ช การผลวต ไบโอดยเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554 การปลมก เพชอ
ช ใชขประโยชนยจากพชชแกนนตะวลน (Jerusalem Artichoke) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากโครงการววจย
ล สถาบลนเพชอ
ช พลฒนาคมณภาพและ
โครงการววจย
ล และพลฒนาเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพเชวงบมร ณาการเพชอ
ช การแขนงขลน
ปป 2554-2555
ปป 2555

กระบวนการหมลก กรดแลกตวก และการทตาใหขแลกตวก บรวส ท
ว ธวธ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ผลของธาตมอาหารเสรวมตนอการเจรวญเตวบโตและปรวมาณโปรตยนของสาหรนาย Spirulina maxima ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

พวมพยครลงช ลนาสมด เมชอ
ช 4/6/63

หนขา 1 จาก 6

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

ดร.ประมมข ภระกมล สมขสถวต ยย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยชว
ย ภาพ คณะอมต สาหกรรมเกษตร

ปป 2556
การเปรยยบเทยยบการไฮโดรไลซวส ระหวนางเอทววแลกเตดและบววทววแลกเตดสตาหรลบการทตากรดแลกตวก ใหขบรวส ท
ม ธวธ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมน
อมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2556
การผลวต ไบโอเอทานอลจากลตาตขนปาลยมโดยการตรศงเซลลยยส
ย ตย Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการยนอยเปปนนชาต ตาลและหมลก พรขอม
กลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2557

ผลของสารเหนยย
ช วนตาตนอการผลวต แอสตาแซนธวนในสาหรนาย Haematococcus sp. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2557-2559
ปป 2558
ววจย
ล มก.

การเพาะเลยย
ช งสาหรนายขนาดเลกก แบบมวก โซโทรฟฟก เพชอ
ช ผลวต ไบโอดยเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ผลของสาหรนายสไปรมล น
ว าน ตนอการรอดชยวต
ว ของแลคตวก แอซวด แบคทยเรยยในการทตาแหขงแบบ Freeze-drying ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมน

ปป 2558-2560

การพลฒนากระบวนการเพาะเลยย
ช งสาหรนายสไปรมล น
ว าน แบบสองขลน
ช ตอนเพชอ
ช ผลวต โพลวแซคคาไรดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560

การพลฒนากระบวนการยนอยเปปนนชาต ตาลและหมลก พรขอมกลนเพชอ
ช การผลวต เอทานอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560 การพลฒนากระบวนการหมลก เอทานอลจากลตาตขนปาลยมนชาต มลนทยผ
ช าน นพรยทรยต เมนตยโดยใชขร ะบบการเพาะเลยย
ช งรนวมของยยส ตยและแบคทยเรยย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559

การสกลด นชาต มลนจากสาหรนายขนาดเลกก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากบรวษท
ล ซวปโกข จตากลด

ปป 2558-2559 การผลวต ไบโอเอทานอล เฟอรยฟรม อล และแอนตยอ
ช อกซวแดนตยจากลตาตขนปาลยมนชาต มลนในแนวควด แบบไบโอรยไ ฟนยเนอรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมน
จากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2560 การววจย
ล พชน
พช ฐานและเทคโนโลยยใ หมนส าต หรลบไบโอเอทานอลจากเศษเหลชอทวงช จากการเกษตรและอมต สาหกรรมเกษตรในประเทศจยนและประเทศไทย (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2560 คมณสมบลตแ
ว อนตยอ
ช อกซวแดนตยของลวก นวนจากลตาตขนปาลมยนาตช มลนภายหลลงการระเบวด ดขวยไอนชาต และการกตาจลด ลวก นวนเพชอ
ช การผลวต ไบโอเอทานอล ( หลว
หนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2560

การศศก ษาการสกลด และคมณลลก ษณะของลวก นวนจากชานอขอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล

ปป 2558-2560 การพลฒนากระบวนการหมลก เอทานอลจากลตาตขนปาลยมนชาต มลนทยผ
ช าน นพรยทรยต เมนตยโดยใชขร ะบบการเพาะเลยย
ช งรนวมระหวนางยยส ตยและแบคทยเรยย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2559

ผลของฟอสฟอรลส ในการเพาะเลยย
ช งสาหรนายขนาดเลกก แบบมวก โซโทรฟฟก เพชอ
ช ผลวต ไบโอดยเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561

การผลวต ถนานกลมมลนตยจากทะลายปาลยมเปลนาในระดลบกศงช อมต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2560-2561 การพลฒนาองคยร วมของกระบวนการผลวต นชาต ตาลมะพรขาวและผลวต ภลณฑยจากนชาต ตาลมะพรขาวภายใตขแนวควด ดขานความปลอดภลยคมณภาพ และ
ประสวทธวภาพแบบยลงช ยชน ปปทชย 2 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การผลวต กรดซลคซวนก
ว จากเศษใบและยอดอขอยดขวย Actinobacillus succinogenese ในถลงหมลก ขนาด 1 ลวต ร ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทมนจาก
สตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2562
การศศก ษาและปรลบปรมงสมบลตข
ว องเอนไซมยเบตขา-กลมโคซวเดสจากจมล น
ว ทรยยท
ย นรขอน สตาหรลบการสลายวลส ดมชว
ย มวลในอมต สาหกรรมแปรรมปวลตถมด บ
ว ชยวภาพ
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Pramuk Parasukulsatid, "Scale-up of microbubble dispersion genertor for aeobic fermentation", Appl. Biochem. Biotechnol. 2002 (101) (2006)
211-217
- Weeranuch Lang, W. Buranaboripan, Jintanart Wongchawalit, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, N. Sakairi, W. Pathom-aree, Sarote
Sirisansaneeyakul, "Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulation",
Int. J. Environ. Sci. Technol. (DOI 10.1007/s13762-012-0148-1) (Impact factor 2011, 3.051; 5-year IF 2011, 3.250) 10 (3) (2013) 579-590
- Pramuk Parasukulsatid, "Optimization of Enzymatic Treatments for Deskinning of Catfish Nuggets", Journal of Aquatic Food Product Technology
23 (4) (2014) 385-393
- Sukontip Suethao, Bhundit Innawong, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Optimization and the effect of pH
adjustment for trehalose production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 49 (5) (2015)
726-737
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parasukulsatid, 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
- น.ส.นวต ตวก าญจนย สมวรรณวลฒนย, Nuttakan Nitayapat, Pramuk Parasukulsatid, Werasit Sanpamongkolcha, "Biodegradation of Terephthalic Acid by
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Red Pigment Production from Monascus purpureus in Koji Machine by the Taguchi Method", 54 th Kasetsart University Annual Conference (2016)
- ภาณวนย จรมงกยร ตววม
ว ล, จารมวรรณ ชลสงคราม, Werasit Sanpamongkolcha, Sumallika MORAKUL, Pramuk Parasukulsatid, "Comparison of algal growth
and lipid production between Ankistrodesmussp. IFRPD No. 1061 andChlorella sp. IFRPD No. 1092inan open raceway pond", The Proceedings of
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- Sukontip Suethao, Pramuk Parasukulsatid, Sarote Sirisansaneeyakul, "Optimization of trehalose production by Propionibacterium acidipropionici
DSM 20273", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global
Sustainable Prosperity (TSB2013). (2013)
- Wanida Pan-utai, กวต ตววรรณ ประสวทธวผล, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, "Alkaline extraction of polysaccharide from Spirulina sp.",
BURAPHA UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE 2014 Global Warming and Its Impacts (2014)
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ล รงานววจย
ล ปป 2559 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ย ารเตรยยมผงเยชอ
ช ลตาตขนปาลยมสตาหรลบการผลวต เอทานอล" จาก คณะอมต สาหกรรมเกษตร และคณะวนศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนมส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2559 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ย ารผลวต ชยวมวลและแอสตาแซนธวนสาหรนายฮยมาโตคอกคลส " จาก สถาบลนคขนควขาและพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหาร
- อนมส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2559 เรชอ
ช ง "โยเกวร ต
ย ผงผสมฟปก ขขาวปรมงแตนงอวนล
ม น
ว และกรรมววธก
ย ารผลวต " จาก คณะอมต สาหกรรมเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนมส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ย ารเพวม
ช อลต ราการรอดชยวต
ว ของจมล น
ว ทรยยโย ดยใชขส าหรนายสไปรมล น
ว าน และโพลวแซคคาไรดยจากสไปรมล น
ว าน " จาก สถาบลนคขน
ควขาและพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหาร

ผลงานววจย
ล นยเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 4 มวถ น
ม ายน 2563

พวมพยครลงช ลนาสมด เมชอ
ช 4/6/63

หนขา 6 จาก 6

