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โครงงานววศ วกรรมเคมน 1
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2552-2553 สภาวะทนเช หมาะสมสตาหรลบการผลวต ผงซวร ซ
ว น
ว จากนนาต ตขมรลงไหมดขวยววธก
น ารอบแหขงแบบพนนฝอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบ
สนนนการววจย
ล (โครงการทนนววจย
ล มหาบลณฑวต สกว.- มหาววทยาลลยมหาสารคาม)
ปป 2553-2554
ศาสตรย มก.

จลนพลศาสตรยก ารเปลนย
ช นแปลงของไอโซฟลาโวนในถลว
ช เหลชองอบแหขงระหวนางการเกกบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะววศ วกรรม

ปป 2555-2556 การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารเสรวมสนขภาพจากขขาวฮางงอกเพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาเชวงสรขางสรรคย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2557 นวลต กรรมการเอกนแคปซมเลชลนดขวยการอบแหขงแบบพนนฝอยของสารสกลด จากถลว
ช เหลชอง (Glycine max L.Merrill) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจาก
สตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2555

การทตาใหขร าต ขขาวคงตลวดขวยการอบแหขงแบบไอนนาต รขอนยวดยวงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557 นวลต กรรมการเอกนแคปซมเลชลนดขวยการอบแหขงแบบพนนฝอยของสารสกลด จากถลว
ช เหลชอง (Glycine max L. Merrill) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจาก
ทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2556
ววจย
ล มก.

การพลฒนาแบบจตาลองเพชอ
ช พยากรณยก ารเสชอ
ช มสภาพโดยกลไกออกซวเดชลนในการจลด เกกบนนาต มลนไบโอดนเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนน

ปป 2556-2558 การพลฒนาเครชอ
ช งอบแหขงแบบพนนฝอยโดยใชขไ อนนาต รขอนยวดยวงช สตาหรลบการหนอหขม
ห สารออกฤทธวท
ธ างชนวภาพ:กรณนศ ก
ศ ษาไอโซฟลาโวนและววตามวนอน ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557

การกตาจลด โลหะหนลก โดยใชขไ ฮโดรเจลคารยบอกซนเมทวล เซลลมโลสจากฟางขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2557-2559 การใชขเทคโนโลยนเชวงความรขอนในการปรลบแตนงพชน
น ผววและรมพ รนนของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช การผลวต เชวงอนต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนน
จากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559

การผลวต พลลงงานทนเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2558

ใยอาหารผงคนณภาพสมงจากกากมะนาวเหลชอทวงน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2559

การหนอหนม
ข นนาต มลนปลาทมนาน โดยใชขก ารอบแหขงแบบพนนฝอยดขวยไอนนาต รขอนยวดยวงช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 การใชขเทคโนโลยนเชวงความรขอนในการปรลบแตนงพชน
น ผววและรมพ รนนของตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช การผลวต เชวงอนต สาหกรรม (ระยะทนช 2) ( หลวหนขาโครงการยนอย
) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561
หนนนววจย
ล มก.
ปป 2561

การผลวต พลลงงานทนเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนางยลงช ยชนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล – ระยะทนช 2 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด
การผลวต กลนเซอรอลคารยบอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟฟล ม
ย บรรจนภณ
ล ฑยจากกลนเซอรอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2561
อวทธวพ ลของการปรลบปรนงกระบวนการหนอหนม
ข ดขวยการอบแหขงแบบพนนฝอยทนม
ช ต
น อ
น รสขมของเวยยโปรตนนไฮโดรไลเซท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจาก
ทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2561-2564 ศมนยยเครชอขนายการววจย
ล ดขานนาโนเทคโนโลยนนาโนเทค-มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ดขานการววจย
ล ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าและวลส ดนนาโนเพชอ
ช พลลงงานและสวงช แวด
ลขอมทนย
ช งชล ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยนแหนงชาตว
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ปป 2562-2564 การปรลบแตนงโครงสรขางของตลวรองรลบอะลมมน
ว าโดยเทคโนโลยนก ารอบแหขงขลน
น สมงเพชอ
ช พลฒนาตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าโลหะสตาหรลบการสลงเคราะหยส ารประกอบ
ไฮโดรคารยบอนจากกกาซชนวภาพ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564 การพลฒนาสารเพวม
ช ความหนชด ในอาหารสตาหรลบผมป
ข ว
ป ยทนม
ช ภ
น าวะกลชนลตาบากจากเซลลมโลสของใบสลบปะรดเหลชอทวงน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนน
จากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

นวลต กรรมเซลลมโลสจากใบสลบปะรดเหลชอทวงน จากเกษตรกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564
หนนนววจย
ล มก.

นวลต กรรมแบบครบวงจรเพชอ
ช การใชขประโยชนยก าก ซเรชอนกระจกจากอนต สาหกรรมฐานชนวภาพในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ณลฐภมมว เครชอพงษยศ ก
ล ดว,ธ จวนดาพร จตารลส เลวศ ลลก ษณย, CHALIDA NIAMNUY, "Spray Drying Conditions Affecting Characteristics of Sericin Powder Derived
from Thai Native Silk Waste Water", วารสารววจย
ล มข 16 (7) (2011) 813-824
- ดร.จวนดาพร จตารลส เลวศ ลลก ษณย, CHALIDA NIAMNUY, "Preparation of bitter bush (Chromolaena odorata (L.)) leaves powder by different drying
methods", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3 (พวเศษ)) (2011) 438-441
- CHALIDA NIAMNUY, ดร.จวนดาพร จตารลส เลวศ ลลก ษณย, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, "Effect of Soaking Temperature and Soaking Time on
Isoflavones Changes in Soybean", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (2 (พวเศษ)) (2011) 381-384
- CHALIDA NIAMNUY, นายสลนตวชย
ล สวร ว
ว ช
ล โรดม, นางสาวอนษารลต นย แววตระการ, "Effect of Spray Drying on Quality of Betacyanin Powder from Red
Dragon Fruit", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (2 (พวเศษ)) (2011) 209-212
- CHALIDA NIAMNUY, สนขทวพ ยย สนขใส, อ.อนนก ล
ม วลฒนสนข, กนกภรณย ครนฑ ภาพลนธย, อ.โสรยา เกวด พวบล
ม ยย, "Selected Physical Properties of Soup Produced
from Brown Rice and Parboiled (Hang) Rice", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (2 (พวเศษ)) (2012) 237-240
- CHALIDA NIAMNUY, นายสาธวต ทลศ นเอกจวต , รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "The Effect of Drying Conditions on the
Qualities of Rice Bran", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (2 (พวเศษ)) (2012) 9-12
- CHALIDA NIAMNUY, จวต วลต ศววาวนธ, รพนพฒ
ล นย กะดนแดง, "Kinetics of Drying and Phenolic Compound Changes of Centella asiatica (Linn.) Urban During
Hot AirDrying", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (4(พวเศษ)) (2012) 208-211
- CHALIDA NIAMNUY, นางสาวพรรณทววา คตาดน, นายนพดล ปฟน
ป จลนทรย, "Optimal Conditions for Preparation of Cellulose from Rice Straw", วารสารววทยา
ศาสตรยเกษตร 46 (3(suppl.)) (2015) 233-236
- CHALIDA NIAMNUY, นายชนวนทรย คมแหลม, นายปรนชา พนร ศลก ดวภ
ธ ก
ล ดน, ผศ.ดร.จวนดาพร จตารลส เลวศ ลลก ษณย, "Stabilization of Rice Bran using Drying", วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร 46 (3(suppl.)) (2015) 529-532
- CHALIDA NIAMNUY, นางสาวศวร ดา สลงสวนชลย, "Influence of Drying on Properties of Dietary Fiber from Orange Pulp", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 46
(3(suppl.)) (2015) 749-752
- ชนกพร อภวบญ
น , พชรพร ฤทธวร ณ, ศวร ดา สลงสวนชลย, CHALIDA NIAMNUY, "Encapsulation of Vitamin E into Sodium Alginate Beads using Electrostatic
Technique", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 49 (2 (suppl.)) (2018) 609-612
ระดลบนานาชาตว
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, "Effects of Geometry and Operating Conditions on the Mixing Behavior of an In-line
Impinging Stream Mixer", Chemical Engineering Science 60 (6) (2005) 1701-1708
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, "Drying Kinetics and Quality of Coconut Dried in a Fluidized Bed Dryer", Journal of Food
Engineering 66 (2) (2005) 267-271
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Effects of Process Parameters on Quality Changes of Shrimp
during Drying in a Jet Spouted Bed Dryer", Journal of Food Science 72 (9) (2007) E553-E563
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Quality Changes of Shrimp during Boiling in Salt Solution",
Journal of Food Science 72 (5) (2007) S289-S297
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ Prof.Vijaya Raghavan, "Modeling Coupled Transport
Phenomena and Mechanical Deformation of Shrimp during Drying in a Jet Spouted Bed Dryer", Chemical Engineering Science 62 (2) (2008)
5503-5512
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ Prof.Vijaya Raghavan, "Kinetics of Astaxanthin Degradation
and Color Changes of Dried Shrimp during Storage", Journal of Food Engineering 87 (4) (2008) 591-600
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Changes in Protein Compositions and Their Effects on
Physical Changes of Shrimp During Boiling in Salt Solution", Food Chemistry 108 (1) (2008) 165-175
- CHALIDA NIAMNUY, Prof.Vijaya Raghavan, A. Hussain, Z. Li, D. R. Ramanah, "Microwave Drying of Ginger by Online Aroma Monitoring", Drying
Technology 28 (1) (2010) 42-48
- CHALIDA NIAMNUY, รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, "Modelling quality changes of fruits and vegetables during drying: a review", International
Journal of Food Science and Technology 45 (9) (2010) 1755-1767
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- CHALIDA NIAMNUY, Kanthamool, W., Devahastin, S., "Hydrodynamic characteristics of a pulsed spouted bed of food particulates", Journal of
Food Engineering 103 (3) (2011) 299-307
- CHALIDA NIAMNUY, นางสาวมะลว นาชลยสวนธน,ย รศ.ดร.สลก กมน เทพหลส ดวน ณ อยนธยา, "Effect of Drying Conditions on Isoflavones and ?-Glucosidase
Inhibitory Activity of Soybean [Glycine max (L.) Merrill]", Thai Journal of Agricultural Science 44 (5) (2011) 300-303
- CHALIDA NIAMNUY, Nachaisin, M, Laohavanich, J, Devahastin, S, "Evaluation of bioactive compounds and bioactivities of soybean dried by
different methods and conditions", FOOD CHEMISTRY 129 (3) (2011) 899-906
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