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Bioprocess (Fermentation Technology)

โครงการววจยบ
ปป 2542
วฉศวกรรมชชวเคมชของการผลฉตสชโมเนสคลส จากแปปงมลนสสาปะหลลงในอาหารเหลว ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากโครงการความรชวมมมอกลบตชางประเทศ
(JSPS-NRCT)
ปป 2548-2550 การพลฒนาการผลฉตโปรไบโอตฉกสยเพมอญ อทตสาหกรรมการเลชยล งไกชเนมอล ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ททนจากสสานลกงานคณะกรรมการวฉจยล แหชงชาตฉ
ปป 2548-2551 การสชงเสรฉมและพลฒนาไหมและผลฉตภลณฑย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนอทดหนทนวฉจยล มก.
ปป 2549-2551 เซอรฉซนฉ : สารมผลคชาสผงจากรลงไหม ( หลวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบล ททนจากททนอทดหนทนวฉจยล มก.
ปป 2550-2552 ศศกษาสมบลตแฉ ละสภาวะทชเญ หมาะสมในการผลฉตของเอนไซมยอลล คาไลนยโปรตฉเอส ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนอทดหนทนวฉจยล มก.
ปป 2549-2550 การแยกเอนไซมยอลล คาไลนยโปรตฉเอสจากเชมอล ในกลทมช บาซฉลลลสใหผบรฉสทท ธฉบธ างสชวน และศศกษาคทณสมบลตขฉ องเอนไซมย ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากสสานลกงาน
กองททนสนลบสนทนการวฉจยล
ปป 2550-2551 การผลฉตโปรไบโอตฉกโดยใชผกาหมลกแบบเชมอล ผสมระหวชางแบคทชเรชยกรดแลคตฉกและยชสตยทใช ชผแลคเตตและคทณสมบลตเฉ มมอญ อยผภช ายใตผสภาวะจสาลองของลสาไสผไกช ( หลว
หนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนสชวนตลว
ปป 2550-2552 ศศกษาอาหารเลชยล งเชมอล และสภาวะทชเญ หมาะสมในการผลฉตเอนไซมยโปรตฉเอสโดย Bacillus sp. C4 โดยวฉธทช างสถฉตฉ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนสชวนตลว
ปป 2551-2552 การพลฒนาการผลฉตโปรไบโอตฉกสยเพมอญ อทตสาหกรรมการเลชยล งไกชเนมอล
( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ททนจากสสานลกงานคณะกรรมการวฉจยล แหชงชาตฉ
ปป 2551-2552 การแยกและคลดเลมอกแบคทชเรชยทชผญ ลฉตเอนไซมยโปรตฉเอสเพมอญ ลอกกาวไหม ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากสสานลกงานกองททนสนลบสนทนการวฉจยล รชวมกลบคณะ
วฉทยาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 สภาวะทชเญ หมาะสมในการผลฉตโปรไบโอตฉกโดยใชผเชมอล ผสมระหวชางแบคทชเรชยกรดแลคตฉกและยชสตยโดยเทคนฉคพมนล ผฉวตอบสนอง ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจาก
สสานลกงานกองททนสนลบสนทนการวฉจยล รชวมกลบคณะวฉทยาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 สภาวะทชเญ หมาะสมในการผลฉตเอนไซมยโปรตฉเอสเพมอญ ลอกกาวไหม ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากคณะวฉทยาศาสตรย มหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2553 การผลฉตเอนไซมยอลล คาไลนยโปรตฉเอสโดย Bacillus sp.A39 ในอาหารเหลว ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนสชวนตลว
ปป 2552-2553 การปรลบปรทงการผลฉตเอนไซมยโปรตฉเอสทชใญ ชผลอกกาวไหมจากBacillus subtilis C4และสมการตผนแบบ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากศผนยยวทฉ ยาการขลนล สผง
ดผานทรลพยากรธรรมชาตฉเขตรผอน สถาบลนวฉทยาการขลนล สผงแหชงมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย (โครงการพลฒนามหาวฉทยาลลยแหชงชาตฉ)
ปป 2553-2554 การแยกเอนไซมยโปรตฉเอสจาก Bacillus subtilis C4 ทชสญ ามารถลอกกาวไหมใหผบรฉสทท ธฉแธ ละศศกษาคทณสมบลตสฉ มบลตขฉ องเอนไซมย ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจาก
สสานลกงานคณะกรรมการอทดมศศกษา และททนสชวนตลว (ใหผทนท นฉสตฉ ปรฉญญาโท-เอก ใหผทนท การศศกษานฉสตฉ )
ปป 2553
ศศกษาอาหารเลชยล งเชมอล และสภาวะทชเญ หมาะสมในการผลฉตเอนไซมยโปรตฉเอสทชใญ ชผลอกกาวไหมจาก Bacillus sp. C4 โดยใชผวธฉ พช นลม ทชผญ วฉ ตอบสนอง ( หลวหนผาโครงการ )
ไดผรบล ททนจากททนอทดหนทนวฉจยล มก.
ปป 2553-2555 การปรลบปรทงการผลฉตเอนไซมยโปรตฉเอสทชใญ ชผลอกกาวไหมจากBacillus subtilis C4และสมการตผนแบบ ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากศผนยยวทฉ ยาการขลนล สผง
ดผานทรลพยากรธรรมชาตฉเขตรผอน สถาบลนวฉทยาการขลนล สผงแหชงมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย (โครงการพลฒนามหาวฉทยาลลยแหชงชาตฉ)
ปป 2554
การโคลนยชนโปรตชเอสทชยญ อช ยเซอรฉซนฉ จาก Bacillus subtilis C4 ( หลวหนผาโครงการ ) ไดผรบล ททนจากศผนยยความเปปนเลฉศทางวฉชาการดผานไหม มหาวฉทยาลลย
เกษตรศาสตรย
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ปป 2557-2559 การหมลกจทลนฉ ทรชยรย ะดลบไพลอตสเกลเพมอญ การผลฉตโปรตฉเอสสสาหรลบการลอกกาวไหม ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ททนจากสสานลกงานพลฒนาการวฉจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2559 การแสดงออกและการศศกษาคทณสมบลตขฉ องเอนไซมยโปรตชเอสลผกผสมทชสญ ามารถยชอยกาวไหมจาก Bacillus subtilis C4 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนอทด
หนทนวฉจยล มก.
ปป 2560-2562 การโคลนและการแสดงออกบชตาผ -กลผคาเนสจาก Bacillus subtilis และการประยทกตยใชผในการกสาจลดโรคหมชอน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบล ททนจากททนอทดหนทนวฉจยล
มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบนานาชาตฉ
- Patoomporn Chimanage, Varaporn Hirunvong, Pramote Sirirote, Wanna Malaphan, Busaba Yongsmith, Supaporn Isariyodom, Chanin
Tirawattanawanich, Worrakarn Chitanont, Pakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler
Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวฉทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวฉทยาศาสตรย) 42 (5) (2008) 269-276
- Ratchadaporn Thongheam, Aunchulee Thongjub, Wanna Malaphan, Patoomporn Chimanage, "Probiotic Production by Mixed Culture of Lactic Acid
Bacteria and Yeast", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวฉทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวฉทยาศาสตรย) 42 (5) (2008) 277-284
- นฉสา รชมสผมซชา, Patoomporn Chimanage, Anuvat Jangchud, "Optimization of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 using
Plackett-Burman design and response surface methodology", ScienceAsia 36 (2) (2010) 118-124
- นางสาวนฉสา รชมสผมซชา, Patoomporn Chimanage, Sarote Sirisansaneeyakul, "Improvement of Production and Stability of Silk Degumming Protease by
Bacillus sp. C4 SS-2013", Chiang Mai Journal Science 42 (3) (2015) 599-613
- นางสาว สทณสฉ า สทวรรณพลนธย, นายเอกสฉทธฉธ ฟผเฟฟอฟ งสมบลต,ฉ Amornrat Promboon, Patoomporn Chimanage, "A serine protease from newly isolated Bacillus sp.
for efficient silk degumming, sericin degrading and colour bleaching activities", International Biodeterioration and Biodegradation 117 (-) (2017) 141-149
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตฉ
- Patoomporn Chimanage, Amornrat Promboon, Sunanta Ratanapo, "Purif ication and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. A39. ", 1st
Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life (2007)
- วรการ ชฉตานนทย, Supaporn Isariyodom, Pramote Sirirote, Patoomporn Chimanage, Wanna Malaphan, Busaba Yongsmith, Chanin Tirawattanawanich,
วราภรณย หฉรญ
ล วงษย, ปกรณย ตาลสทข , "Effects of Probiotics on Intestinal E. coli Population and Immune Response to Newcastle Disease Vaccine in Broilers",
การประชทมทางวฉชาการครลงล ทชญ 45 มหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- วรการ ชฉตานนทย, Supaporn Isariyodom, Pramote Sirirote, Patoomporn Chimanage, Wanna Malaphan, Busaba Yongsmith, Chanin Tirawattanawanich,
วราภรณย หฉรญ
ล วงษย, "ผลของการเสรฉมโปรไบโอตฉกสยตอช คทณลลกษณะทางการเจรฉญเตฉบโต สชวนประกอบของซาก ระดลบโคเลสเทอรอล และไขมลนรวมในไกชกระทง", การประชทมทาง
วฉชาการครลงล ทชญ 45 มหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- รลชฎาภรณย ทองเหม, Patoomporn Chimanage, อลญชทลช ทองจลบ, Wanna Malaphan, "Probiotic production by mixed culture of lactic acid bacteria and yeast",
การประชทมทางวฉชาการของมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทชญ 46 (2008)
- Patoomporn Chimanage, วราภรณย หฉรญ
ล วงษย, Pramote Sirirote, Wanna Malaphan, Busaba Yongsmith, Supaporn Isariyodom, Chanin Tirawattanawanich,
วรการ ชฉตานนทย, ปกรณย ตาลสทข, "Suitable characteristics of lactic acid bacteria affecting microbial changes in broiler intestine", การประชทมทางวฉชาการ
ของมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทชญ 46 (2008)
- เอกสฉทธฉธ ฟผเฟฟอฟ งสมบลต,ฉ Patoomporn Chimanage, Amornrat Promboon, "Silk degumming protease from bacteria in Thailand.", การประชทมวฉชาการหมชอนไหม
ระดลบชาตฉ ครลงล ทชญ 1 (2008)
พฉมพยครลงล ลชาสทดเมมอญ 26/1/64

หนผา 2 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ปททมพร ฉฉมเอนก

ตตาแหนหง

ผผชผ วช ยศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาควฉชาจทลชชววฉทยา คณะวฉทยาศาสตรย บางเขน

- Uraiwan Ninpet, Sirinapa Chungopast, Patoomporn Chimanage, Sunanta Ratanapo, Tipvadee Attathom, Amornrat Promboon, "Degumming of
hand-made silk yarns with proteases", การประชทมวฉชาการหมชอนไหมระดลบชาตฉ ครลงล ทชญ 1 (2008)
- นฉสา รชมสผมซชา, Patoomporn Chimanage, Pramote Sirirote, Anuvat Jangchud, "Optimization of Medium and Culture Condition for Silk Degumming
Protease Production from Bacillus sp. C4 by Plackett-Burman Design.
", การประชทมทางวฉชาการวฉทยาศาสตรยและเทคโนโลยช แหชงประเทศไทยครลงล ทชญ 34 (2008)
- อลญชทลช ทองจลบ, รลชฎาภรณย ทองเหม, Patoomporn Chimanage, "Selection of Suitable Fermentative Medium and Conditions for Probiotic Production by
Mixed Culture of Lactic Acid Bacteria and Yeast ", 12th. National graduate research conference (Khonkan University) (2009)
- Shuthida Churpanich, Niphone Thaveechai, Patoomporn Chimanage, Wanna Malaphan, "Selection of bacteriocinogenic lactic acid bactera and factors
affecting bacteriocin production", การประชทมทางวฉชาการของมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทชญ 47 (2009)
- Ekkasit Fufeungsombut, Patoomporn Chimanage, Amornrat Promboon, Sunisa Suwannaphan, "Isolation and selection of silk degumming protease
producing bacteria from Thailand", การประชทมทางวฉชาการของมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทชญ 47 (2009)
- เอกสฉทธฉธ ฟผเฟฟอฟ งสมบลต,ฉ Patoomporn Chimanage, Amornrat Promboon, "Modification of Screening Method for Silk Degumming Protease Producing Bacteria
", การประชทมวฉชาการมหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย วฉทยาเขตกสาแพงแสน ครลงล ทชญ 6 (2009)
- นางสาวสทณสฉ า สทวรรณพลนธย, Patoomporn Chimanage, Suporn Methapattrakorn, Amornrate Sastravaha, "Isolation and Purification of Sericin Degrading
Protease from Degumming Wastewater", the
ASEAN Sericulture Coference 2010
(2010)
- สทณสฉ า สทวรรณพลนธย, Patoomporn Chimanage, Amornrat Promboon, Suporn Methapattrakorn, "Partial purification of sericin degrading protease from
Bacillus subtilis C4", The 36th Congress on Sciencend Technology of Thailand (STT36) (การประชทมวฉชาการวฉทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหชงประเทศไทย ครลงล ทช3ญ 6 (
วทท36) (2010)
- Romsomsa, N., Patoomporn Chimanage, Sarote Sirisansaneeyakul, "Improvement of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 by
fed-batch fermentation and kinetic model", Seminar on Natural Resources and Adaptation to the Global Climate Change (2013)
ระดลบนานาชาตฉ
- Sunisa Suwannaphan, Amornrat Promboon, Suporn Methapattrakorn, Patoomporn Chimanage, "Partial purification and characterization of protease
from Bacillus sp. C4 SS-2013 isolated from silk degumming wastewater.", The 14th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (2014)
- Wai Prathumpai , Amornrat Promboon, Patoomporn Chimanage, "Production of Protease by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Process", The 5th
Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017) (2017)
- Sunisa Suwannaphan, Amornrat Promboon, Patoomporn Chimanage, "Silk Degumming Protease from Bacillus sp. C4 SS-2013", The 5th Asia-Pacific
Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017) (2017)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวลลผลงานวฉจยล ตชพมฉ พยระดลบนานาชาตฉ ปป 2551 ประเภทบทคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานวฉจยล ตชพมฉ พย กลทมช 2 จสานวน 2 ผลงาน ประจสาปป 2552 จาก มหาวฉทยาลลยเกษตรศาสตรย
ผลงานวฉจยล นชเล ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2542 - 26 มกราคม 2564
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