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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

ปรลชญาดอษฎยบณ
ล ฑวต (เทคโนโลยยอาหาร), มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย, ไทย, 2548
ววทยาศาสตรบลณฑวต (ออต สาหกรรมเกษตร เกยยรตวนย
ว มอลนดลบ 1), มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย, ไทย, 2540

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เทคโนโลยยของไขมลนและนนาต มลน, อวมล
ล ชลนและเออนแคปซมเลชลน, การสกลด และสมบลตข
ว องสารสนวนผสมอาหารเชวงหนขาทยช

งานส อน
Advanced Research Methods in Food Science
Food Biochemistry
Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation
Food Quality Measurement & Shelf-life Evalua.
Food Standard & Regulations
Fundamental of Food Analysis
Laboratory in Food Biochemistry & Analysis
Laboratoty for Principles of Food Analysis
Lipid in Foods
Research Technique
Research Techniques
Seminar
Sensory & Shelf-life Evalu.of Food Product
Sensory & Shelf-Life Evaluation of Food Product
Special Problems
Technology of Edible Fats & Oils
เทคนวคววจย
ล
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549-2553 การศศก ษาโครงสรขางและความเสถยยรของระบบมลล ตวเพวล อวมล
ล ชลนของเอธานอลในนนาต มลนในนนาต ทยใ
ช ชขหอ
น หอม
ข สารประกอบไตรเทอรยปน
ป สยจาก Centella
asiatica (Linn.) Urban ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549
ผลของสารโพลยเมอรย เอนไซมยไ ลเปส และเกลชอนนาต ดยตอ
น การปลดปลนอยกรดไขมลนโอเมกขา-3 จากอวมล
ล ชลน
ช แบบผววสลมผลส สองชลน
น ของนนาต มลนปลาทมนาน ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2550
การพลฒนาผลวต ภลณฑยซ ป
อ ครยมขขาวโพดใยอาหารสมงจากของเหลชอทวงน ในออต สาหกรรมนนาต นมขขาวโพด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอน
สนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2549-2553 โครงการจลด ตลงน หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะนวลต กรรมระบบนตาสนงสารโภชนเภสลชและสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ (การพลฒนาระบบนตาสนง
สารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ : สารประกอบในกลอม
น เทอรยปน
ป สย) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2550
การศศก ษาผลของไคโตแซนตนอความคงตลวและโครงสรขางจอล ภาคของอวมล
ล ชลน
ช นนาต มลนปลาทมนาน ทยท
ช าต ใหขคงตลวดขวยเลซวทน
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
ทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2550-2553
ปป 2551

การใชขประโยชนยวส
ล ดอเศษเหลชอจากออต สาหกรรมเกษตรขนาดยนอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
การสกลด และสมบลตข
ว องไขมลนจากเมลอด เงาะ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2552
ลลก ษณะโครงสรขางและสมบลตท
ว างกายภาพของไมโครแคปซมล นนาต มลนปลาทมนาน ทยผ
ช ลวต ดขวยววธก
ย ารทตาแหขงแบบพนนฝอยกลบสารไฮโดรฟฟล ก
ว แมโครโมเลกอล (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2553
ปป 2553-2554

กระบวนการเจยยวและคอณสมบลตข
ว องไขมลนแของใตขหนลงปลาบศก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
Color-masking microencapsulation ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากMead Johnson Nutrition (Thailand) co., Ltd.

ปป 2554-2557 การผลวต อาหารเพชอ
ช ความมลน
ช คงดขานโภชนาการ: นวลต กรรมระบบนตาสนงสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพและสารผสมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
รางวลล นลก ววจย
ล ซวว-เสงยย
ช ม กาญจนจารย
ปป 2555
ปป 2555-2556

กระบวนการเออนแคปซมเลชลนของสาร 2-Phenylethyl isothiocyanate ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากมมล นวธท
ว น
ล ตนวลต กรรม ในพระบรมราชมปถลมภย
ผลวต ภลณฑยนาตน สลลด นนาต ใสจากนนาต มลนรตาขขาวบยบเยอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล เมดวฟด
ม สย (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2555-2556 พลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารเสรวมสอขภาพจากขขาวกลของธลญพชชทยไ
ช ดขจากกระบวนการ MED TECH ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล เมดวฟด
ม สย (
ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2555-2556

โครงการววจย
ล และพลฒนานวลต กรรมจากขขาวไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล เมดวฟด
ม สย (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2555-2556 นวลต กรรมและการพลฒนาเทคโนโลยยเพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาเมลอด ปาลยมนนาต มลน/การพลฒนาผลวต ภลณฑยเนยถลว
ช ลวส งเลยยนแบบจากเนชอ
น เมลอด ในปาลยม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
พวมพยครลงน ลนาสอด เมชอ
ช 5/12/63
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ปป 2555-2556

ผลของการสกลด ดขวยตลวทตาละลายตนอสยของนนาต มลนรตาขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล ซยอโย อ อกรยฟด
ฟม จตากลด

ปป 2555-2560
สนอนการววจย
ล

การผลวต มลล ตวเพวล อวมล
ล ชลนทยม
ช ผ
ย ว
ว สลมผลส หลายชลน
น เพชอ
ช เออนแคปซมเลทสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบ

ปป 2557-2558
สนอนการววจย
ล

การผลวต มลล ตวเพวล อวมล
ล ชลนทยม
ช ผ
ย ว
ว สลมผลส หลายชลน
น เพชอ
ช เออนแคปซมเลทสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบ

ปป 2555-2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยนาตน มลนผสมสตาหรลบเดอก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2556-2558

กระบวนการบยบ การทตาบรวส ท
อ ธวธ และการแยกสนวนไขมลนเมลอด เงาะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559
สนอนการววจย
ล

การผลวต มลล ตวเพวล อวมล
ล ชลนทยม
ช ผ
ย ว
ว สลมผลส หลายชลน
น เพชอ
ช เออนแคปซมเลทสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบ

ปป 2559-2562
ว.)

โครงการเครชอขนายววจย
ล นานาชาตว"เครชอขนายนวลต กรรมอาหารและชยววลส ดอ" ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล (สก

ปป 2559-2560
สนอนการววจย
ล

การผลวต มลล ตวเพวล อวมล
ล ชลนทยม
ช ผ
ย ว
ว สลมผลส หลายชลน
น เพชอ
ช เออนแคปซมเลทสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบ

ปป 2562-2563 การพลฒนาเคมยเทคโนโลยยเพชอ
ช การผลวต ขขาวยยส ตยแดงคอณภาพสมงทยใ
ช ชขเปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาการ
ววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2564-2567

การววจย
ล ขลน
น แนวหนขาดขานอาหารเพชอ
ช อนาคต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ณลชชา ภวร ก
ล จรรยากอล , Utai Klinkesorn, "Extraction and Characterization of Residual Oil from Spent Bleaching Earth", วารสารววชาการพระจอมเกลขาพระ
นครเหนชอ 28 (3) (2018) 687-698
ระดลบนานาชาตว
- Utai Klinkesorn, "Chemical transesterification of tuna oil to enriched omega-3 polyunsaturated fatty acids", Food Chemistry 87 (2004) 415-421
- Utai Klinkesorn, "Stability and rheology of corn oil-in-water emulsions containing maltodextrin", Food Research International 37 (2004) 851-859
- Utai Klinkesorn, "Encapsulation of emulsified tuna oil in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer deposition",
Food Hydrocolloids 19 (2005) 1044-1053
- Utai Klinkesorn, "Increasing the Oxidative Stability of Liquid and Dried Tuna Oil-in-Water Emulsions with Electrostatic Layer-by-Layer Deposition
Technology", J. Agric. Food Chem. 53 (2005) 4561-4566
- Utai Klinkesorn, "Stability of Spray-Dried Tuna Oil Emulsions Encapsulated with Two-Layered Interfacial Membranes", J. Agric. Food Chem. 53
(2005) 8365-8371
- Utai Klinkesorn, Sophanodora P,, Chinachoti P,, Decker EA,, McClements DJ, "Characterization of spray-dried tuna oil emulsified in two-layered
interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer deposition", Food Research International 39 (2006) 449-457
- Utai Klinkesorn, Namatsila Y., "Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by
non-ionic surfactant", Food Hydrocolloids 23 (5) (2009) 1374-1380
- Utai Klinkesorn, McClements DJ, "Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsions", Food
Chemistry 114 (4) (2009) 1308-1315
- Utai Klinkesorn, McClements, DJ, "Impact of Lipase, Bile Salts, and Polysaccharides on Properties and Digestibility of Tuna Oil Multilayer
Emulsions Stabilized by Lecithin-Chitosan", FOOD BIOPHYSICS 5 (2) (2010) 73-81
- Utai Klinkesorn, Wannee Jirapakkul, วรรณรดา ศวร ส
ว มพงศย, "Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum
L.) kernel fat by hexane extraction", LWT - Food Science and Technology 44 (2011) (2011) 1946-1951
- Utai Klinkesorn, Masubon Thongngam, "Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying
Concentrationand Molecular Size", Food Biophysics 7 (2) (2012) 155-162
- Utai Klinkesorn, P-L Geraldine, "Effect of temperature on lipid oxidation kinetics of tuna oil two-layers emulsion during storage", Special Issue of the
Italian Journal of Food Science 24 (4) (2012) 22-25
- Utai Klinkesorn, "The Role of Chitosan in Emulsion Formation and Stabilization", Food Reviews International 29 (4) (2013) 371-393
- สนงศรย สลนตวส วลส ดย, Siree Chaiseri, Nakanyapatthara (Jantana) Jinda, Utai Klinkesorn, "Process optimization using response surface design for
diacylglycerol synthesis from palm fatty acid distillate by enzymatic esterification", Songklanakarin J. Sci. Technol. 35 (1) (2013) 23-32
- Nattapong Prichapan, Utai Klinkesorn, "Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions forencapsulation of minerals and vitamins",
Songklanakarin J. Sci. Technol. 36 (6) (2014) 651-661
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- Natdanai Fafaungwithayakul, Utai Klinkesorn, Tom Brenner, Nutsuda Vichakacharu, Shingo Matsukawa, "Thermally induced gelation of mixed
phosphatidylcholine aqueous solution containing wormlike micelle structure", Japan Journal of Food Engineering 15 (4) (2014) 233-242
- Sirirattana Chimplee, Utai Klinkesorn, "Thin-Layer Drying Model of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel and Its Application in Fat Extraction
Process", International Journal of Food Engineering 11 (2) (2015) 243-253
- Yaowapa Kwamman, Utai Klinkesorn, "Influence of Oil Load and Maltodextrin Concentration on Properties of Tuna Oil Microcapsules Encapsulated
in Two-Layer Membrane", Drying Technology 33 (7) (2015) 854-864
- นางเยาวพา ความหมลน
ช , Mahisanunt, B, Matsukawa, S., Utai Klinkesorn, "Evaluation of Electrostatic Interaction between Lysolecithin and Chitosan in
Two-Layer Tuna Oil Emulsions by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy", Food Biophysics 11 (2) (2016) 165-175
- นางสาวสอทธวนย สยส งล ขย, Masubon Thongngam, Utai Klinkesorn, "Degradation Kinetics of Carotene in Cholesterol-Free Mayonnaise Containing Red
Palm Olein", Italian Journal of Food Science 28 (SI) (2016) 50-54
- Czarina Kristine Rosales, Utai Klinkesorn, Suntaree Suwonsichon, "Effect of Crystal Promoters on Viscosity andMelting Characteristics of
Compound Chocolate", International Journal of Food Properties 20 (1) (2017) 119-132
- นางสาวบอษกร มหวส นลนทย, Kriskamol Na Jom, Shingo Matsukawa, Utai Klinkesorn, "Solvent fractionation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel
fat for production of non-hydrogenated solid fat: Influence of time and solvent type", Journal of King Saud University - Science 29 (1) (2017) 32-46
- ณลฐพงษย ปรยชาพลนธย, Prof. Dr. David Julian McClements, Utai Klinkesorn, "Influence of rice bran stearin on stability, properties and encapsulation
efficiency of polyglycerol polyricinoleate (PGPR)-stabilized water-in-rice bran oil emulsions", Food Research International 93 (3) (2017) 26-32
- Pimchanok Witayaudom, Utai Klinkesorn, "Effect of surfactant concentration and solidification temperature on the characteristics and stability of
nanostructured lipid carrier (NLC) prepared from rambutan (Nephelium lappaceumL.) kernel fat", Journal of Colloid and Interface Science 505 (-)
(2017) 1082-1092
- Czarina Kristine Rosales, Suntaree Suwonsichon, Utai Klinkesorn, "Ability of crystal promoters to delay fat bloom development in heat-resistant
compound chocolate with or without the presence of crystal inhibitor", International Journal of Food Science and Technology 52 (11) (2017)
2343-2351
- Sarayuth Duangkaew, Busakorn Mahisanunt, Nattapong Prichapan, Utai Klinkesorn, "Ethanol-in-oil emulsion (E/O) stabilized by polyglycerol
polyricinoleate: A potential delivery system for ethanolic extract", Journal of Dispersion Science and Technology 39 (2) (2018) 234-240
- Nattapong Prichapan, David Julian McClements, Utai Klinkesorn, "Iron Encapsulation in Water-in-Oil Emulsions: Effect of Ferrous Sulfate
Concentration and Fat Crystal Formation on Oxidative Stability", Journal of Food Science 83 (2) (2018) 309-317
- Czarina Kristine Rosales, Suntaree Suwonsichon, Utai Klinkesorn, "Influence of crystal promoters on sensory characteristics of heat-resistant
compound chocolate", International Journal of Food Science and Technology 53 (6) (2018) 1459-1467
- Kwanchanok Hunthayung, Utai Klinkesorn, Parichat Hongsprabhas, Wasaporn Chanput, "Controlled release and macrophage polarizing activity of
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