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Fishery waste utilization: Chitin, Chitosan, and relate products, Food biotechnology, Food Safety Risk Analysis, Cell
culture technology: Baculovirus expression vector system, Recombinant protein production and purification
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สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2551 การประกลนคจณภาพและความปลอดภลยของผลวต ภลณฑยอาหารทะเลอบแหขงดขวยไอนนาต รขอนยวดยวงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากงบแผนนดวน
มหาววทยาลลยบมร พา
ปป 2550-2551 ผลของการพลฒนากระบวนการบรรจจ ตนอคจณภาพ ความปลอดภลย และอายจก ารเกกบของผลวต ภลณฑยหอยนางรมแกะเปลชอกจตาหนนายบรวเวณ ต.อนางศวล า
จ.ชลบจร ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากงบแผนนดวน มหาววทยาลลยบมร พา
ปป 2552-2553 การศศก ษากลไกการยลบยลงน แบคทลเรลยกนอใหขเกวด โรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลวโกแซคคาไรดยด ว
ข ยกลของจจล ทรรศนยอเว ลกก ตรอนแบบสนองกราด (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยบมร พา
ปป 2552-2553

การอบแหขงพชชวงศยขงว (Zingiberaceae) ดขวยไอนนาต รขอนยวดยวงช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอจด มศศก ษา

ปป 2552-2553

การยลบยลงน จจล น
ว ทรลยข
ย องฟฟล ม
ย ไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2553-2554

การแยกเอนไซมยไ คตวเนสจาก Streptomyces sp. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการ National Research University ( NRU)

พวมพยครลงน ลนาสจด เมชอ
ช 26/1/64

หนขา 1 จาก 4

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

นางสาวเยาวภา ไหวพรวบ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ปป 2553-2554

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาผลวต ภลณฑยประมง คณะประมง

การศศก ษาเบชอ
น งตขนการตกตะกอนสาหรนายดขวยไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2554
การใชขเทคโนโลยลเอกนแคปซมเลชลนเพชอ
ช เพวม
ช ความคงตลวใหขก บ
ล แอสตาแซนธวนธรรมชาตว เพชอ
ช ประโยชนยใ นการใชขเปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหาร ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2554
สหสลมพลนธยร ะหวนางสมบลตท
ว างเคมลก ายภาพกลบสมบลตก
ว ารยลบยลงน แบคทลเรลยของสารผสมไคโตโอลวโกแซคคาไรดยทเชล ตรลยมโดยไคโตซานจากแหลนงตนางกลน (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2555
มก.
ปป 2554-2555

สภาวะทลเช หมาะสมของกระบวนการโคแอกกมเลชลน
ช สาหรนาย Chaetoceros calcitrans โดยไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล
การศศก ษาเบชอ
น งตขนการเตรลยมโปรตลนไฮโดรไลเสทโดยการยนอยดขวยเอนไซมย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2554-2555 การศศก ษาเบชอ
น งตขนสภาวะทลเช หมาะสมในการผลวต เอนไซมยไ คโตซาเนสจาก Streptomyces sp. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการ National
Research University (NRU)
ปป 2555-2556 การผลวต โปรตลนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลชอสนวนทของปลาแซลมอนทลผ
ช าน นการแยกนนาต มลนออกเพชอ
ช เปปนผลวต ภลณฑยเสรวมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การววจย
ล เชวงสลงเคราะหยเกลย
ช วกลบมาตรฐานการผลวต สวนคขาปลานวล ตลอดหนวงโซนเพชอ
ช สนลบสนจนการขลบเคลชอ
ช นยจทธศาสตรยความปลอดภลยอาหาร ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2556-2557 การพลฒนาเทคโนโลยลทางชลวภาพเพชอ
ช ลดสารเคมลทป
ชล นเปปอ
ป นในการเพาะเลลย
น งสลต วยนาตน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากJapan International
Cooperation Agency (JICA)
ปป 2555-2556 การประยจก ตยใ ชขส ารออกฤทธวจ
ธ ากธรรมชาตวใ นการควบคจมการเสชอ
ช มคจณภาพของสลต วยนาตน และยลบยลงน แบคทลเรลยกนอโรคในระบบทางเดวนอาหารทลพ
ช บปน
เปปอ
ป นในสลต วยนาตน และผลวต ภลณฑย ภายใตขชด
จ โครงการ การพลฒนาเทคโนโลยลชว
ล ภาพทางการเพาะเลลย
น งสลต วยนาตน และการจลด การความเสลย
ช งของผลวต ภลณฑยส ต
ล วยนาตน จากการ
เพาะเลลย
น ง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556

สมบลตก
ว ารยลบยลงน จจล น
ว ทรลยข
ย องผลวต ภลณฑยปฏวก รว ย
ว าเมลลารยด จากไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558 การยนอยสลายทางชลวภาพของมาลาไคทยก รลนโดย Pandoraea pnomenusa ทลค
ช ด
ล แยกจากแหลนงเพาะเลลย
น งสลต วยนาตน ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากJICA
ปป 2557-2558

การศศก ษาเบชอ
น งตขนสมบลตก
ว ารตขานอนจมล
ม อวส ระของไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2558-2560 การศศก ษาหาสภาวะทลเช หมาะสมในการยนอยสลายทางชลวภาพของมาลาไคทยก รลนโดย Pandoraea pnomenusa ทลค
ช ด
ล แยกจากแหลนงเพาะเลลย
น งสลตวยนาตน
ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากJICA
ปป 2559-2560 การประยจก ตยใ ชขแบคทลเรลยทลส
ช ามารถกตาจลด สลมาลาไคทยก รลน Pandoraea pnomenusa J29-3 เพชอ
ช ลดการปนเปปอ
ป นของมาลาไคทยก รลนในแบบจตาลอง
ระบบการเพาะเลลย
น งสลต วยนาตน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากThe Japan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2559-2560 การเพวม
ช ศลก ยภาพการเพาะเลลย
น ง และการพลฒนาคจณภาพมาตรฐานความปลอดภลยของผลวต ภลณฑยปลาสลวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก
งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559

การศศก ษาเบชอ
น งตขนการผลวต โปรตลนโดย Pichia pastoris ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2558-2560

การผลวต ไคโตโอลวโกแซคคาไรดยจากเอนไซมยส กลด หยาบจากราทะเล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2560-2561 การปนเปปอ
ป นคลอสตรวเดลยม บอทมไ ลนลม จากแหลนงนนาต การจลบปลากะตลก และผลของเกลชอตนอปรวาณฮลส ตามลน ในกระบวนการหมลก นนาต ปลาตามธรรมชาตว
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การประเมวนและการลดความเสลย
ช งการตกคขางของสารเคมล และการปนเปปอ
ป นจจล น
ว ทรลยก
ย อ
น โรคในหนวงโซนอป
จ ทานสวนคขาสลต วยนาตน เศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561

การศศก ษาเบชอ
น งตขนการหาสภาวะทลเช หมาะสมในการเตรลยมอนจภาคไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

ปป 2562

การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลชอกระบวนการผลวต ปลาทมนาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2562

สารทลม
ช ส
ล มบลตเว ชวงฟฟงกยชน
ชล จากผลพลอยไดขก ารแปรรมปสลต วยนาตน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2562
อนจภาคอลล ฟาและเบตขานาโนไคโตซานจากเปลชอกกจงข และแกนหมศก สตาหรลบการ นตาสนงสารออกฤทธวท
ธ างชลวภาพ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
ทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

ผลของการใชขไ คโตซานตนอคจณภาพปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนสนวนตลว

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ยาตรา ยมสมงเนวน, Yaowapha Waiprib, รลงสวมา สมต รอนลนตย, อนลนตย ทองทา, "Effects of Temperature and Velocity of Superheated Steam on Moisture
Content and Color of Dried Ginger", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 41 (3/1(Suppl)) (2010) 429-432
- Yaowapha Waiprib, ยาตรา ยมสมงเนวน, ผศ.อนลนตย ทองทา, "Effect of Temperature and Velocity of Superheated Steam on Drying Time and Quality of
Dried Galangal", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 42 (2) (2011) 277-280
- Yaowapha Waiprib, ยาตรา ยมสมงเนวน, ผศ.ดร.อนลนตย ทองทา, ชนกานตย สกจล แถว, รลงสวมา สมต รอนลนตย , "Effects of drying method on color and volatile oil
content of dried galangal products", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 43 (2) (2012) 201-204
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- ยาตรา ยมสมงเนวน, Yaowapha Waiprib, ชนกานตย สกจล แถว, รลงสวมา สมต รอนลนตย, อนลนตย ทองทา, "Effects of Temperature and Velocity of Superheated Steam
on Antioxidant Properties of Dried Ginger", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 44 (2) (2013) 301-304
- ยาตรา ยมสมงเนวน, Yaowapha Waiprib, ผศ อนลนตย ทองทา, "Effects of Temperature and Velocity of Superheated Steam on Moisture Content and Color
of Dried Turmeric", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 45 (2) (2014) 697-700
- ยาตรา จตาปาเฟปอ
ฟ ง, Yaowapha Waiprib, อนลนตย ทองทา, "Optimal Condition for Turmeric Drying by Superheated Stream", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
(Agricultural Science Journal) 46 (3) (2015) 781-784
- ภลทรวดล เอลยดเตกม, Yaowapha Waiprib, Pongtep Wilaipun, Nontawith Areechon, Masashi Maita, ผศ.ดร.อนลนตย ทองทา, "Optimization of cultural process
conditions for chitinase production by a soil isolate Streptomyces shandonggensis CTI105 using response surface methodology", Kasetsart
University Fisheries Research Bulletin 40 (3) (2016)
- ยาตรา จตาปาเฟปอ
ฟ ง, Yaowapha Waiprib, ผศ.อนลนตย ทองทา, "Effects of Temperature and Velocity of Superheated Steam on Volatile Oil and Total
Curcuminoids Contents of Dried Turmeric", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 47 (2) (2016) 509-512
- ยาตรา จาปาเฟปอ
ฟ ง, Yaowapha Waiprib, ผศ.อนลนตย ทองทา, "Effects of Drying Method on Quality of Dried Turmeric Products", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร
(Agricultural Science Journal) 49 (2) (2018) 145-148
ระดลบนานาชาตว
- ปฟญชวก า จงจวต ตาภวบาล, J?rgen Borg, Yaowapha Waiprib, ผศ.ดร.จวนดารลต นย พวมพยส มาน, ผศ.ดร.อนลนตย ทองทา, "Development of simple kinetic models and
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