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การบรรจจผลทตภวณฑยอาหาร การใชชกาก ซกวบการบรรจจอาหาร, ววสดจและภาชนะบรรจจยอภ ยสลายไดชทางชยวภาพ, การบรรจจผลทตภวณฑยอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2539

Biodegradable Plant Protrin Film for Starch Tray. ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากJSPS

ปป 2540

การศศกษาวทจยว อจตสาหกรรมแปรรภปทจเรยยน ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานเศรษฐกทจการเกษตร

ปป 2541
การศศกษาวทจยว การพวฒนารภปแบบการบรรจจและอายจการเกกบรวกษาทจเรยยนกวน ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานเศรษฐกทจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณย
ปป 2548-2550 การพวฒนาผลทตภวณฑยจากเมกดมะมภวงหทมพานตย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากมก.-ธกส. (โครงการความรภวมมมอระหวภางมหาวททยาลวยเกษตรศาสตรย กวบธนาคาร
เพมอร การเกษตรและสหกรณยการเกษตร)
ปป 2548-2553 โครงการจวดตวงต หนภวยปฏทบตว กท ารวทจยว เชยยร วชาญเฉพาะการบรรจจอาหารและผลทตผลเกษตร ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยว มก.
ปป 2548-2550 การผลทตโปรไบโอตทกระดวบโรงงานตชนแบบเพมอร ใชชในอจตสาหกรรมการเลยยต งไกภและกจงช ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยว มก.
ปป 2548-2551 โครงการจวดตวงต หนภวยปฏทบตว กท ารวทจยว เชยยร วชาญเฉพาะการบรรจจอาหารและผลทตผลเกษตร ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยว มก.
ปป 2549
การประยจกตยการประเมทนววฏจวกรชยวตท ของผลทตภวณฑย เพมอร การจวดการสทงร แวดลชอมแบบมยสวภ นรภวมภายในหภวงโซภการผลทตกจงช ขาวแชภเยมอกแขกง ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว
ทจนจากสสานวกงานกองทจนสนวบสนจนการวทจยว
ปป 2549

โครงการสภงเสรทมและพวฒนากลจมภ อาชยพสภวภ สท าหกทจชจมชน ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานสหกรณยจงว หววดสระบจรย

ปป 2550-2552 การพวฒนาผลทตภวณฑยมลภ คภาเพทมร จากไขภขาวของไขภเปปด ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยว มก.
ปป 2551
การวทจยว

การทดสอบระดวบการแตกเปปนสภวนของววสดจพลาสตทกภายใตชการหมวกทางชยวภาพทยกร าส หนดเงมอร นไข ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานกองทจนสนวบสนจน

ปป 2551

การพวฒนาสารเคลมอบบรทโภคไดชตาช นจจลนท ทรยยรย วภ มกวบสารสกวดพมชสมจนไพร ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานกองทจนสนวบสนจนการวทจยว

ปป 2551-2552 การพวฒนาววสดจยอภ ยสลายไดชทางชยวภาพจากกากรสาสกวดนตาส มวนเพมอร ใชชทางการเกษตร ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานพวฒนาการวทจยว การเกษตร (
องคยการมหาชน)
ปป 2551-2552 การพวฒนาศวกยภาพอจตสาหกรรมอาหารไทยเกยยร วกวบฉลากคารยบอนฟจตพรทนต ทย เพมอร สนวบสนจนการพวฒนาการคชาทยลร ดการปลดปลภอยกกาซคารยบอนไดออกไซดย
ระหวภางประเทศในกลจมภ สหภาพยจโรปและประเทศไทย อวนเปปนการสภงเสรทมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลยยร นแปลงสภาพอากาศ ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากEuropean
Comission, Thailand-EC Cooperation Facility Program
ปป 2551-2553 การวทเคราะหยและจวดการคารยบอนฟจตพรทนต ทยของผลทตภวณฑยขาช วสสาหรวบการตทดฉลากคารยบอน เพมอร สนวบสนจนเศรษฐกทจคารยบอนตราส ในการบรรเทาภาวะโลกรชอน ( ผภช
รภวมโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานกองทจนสนวบสนจนการวทจยว
ปป 2552-2553 Capacity building of Thai food industries on "carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU
and Thailand for climate change mitigation ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากEuropean Union
ปป 2551-2552 การประเมทนความปลอดภวยและอายจการใชชงานของผลทตภวณฑยเมลามยนฟอรยมาลดยไฮดยในประเทศไทย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานกองทจนสนวบ
สนจนการวทจยว
ปป 2553-2554 คารยบอนฟจตพรทนต ทยและฉลากคารยบอนของผลทตภวณฑยเกษตรและอาหาร ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานมาตรฐานสทนคชาเกษตรและอาหารแหภงชาตท
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ปป 2554
การศศกษาเชทงสสารวจคจณภาพดชานความปลอดภวยของภาชนะบรรจจและววสดจสมว ผวสอาหารทยทร าส จากกระดาษในประเทศไทย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2554-2555 การศศกษาคจณภาพดชานความปลอดภวยกลภองกระดาษลภกฟภกสวมผวสอาหารทยมร ไย ขมวน ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานกองทจนสนวบสนจนการวทจยว
ปป 2554-2556 การศศกษาเชทงสสารวจคจณภาพดชานความปลอดภวยของววสดจและภาชนะบรรจจสมว ผวสอาหารทยทร าส จากกระดาษในประเทศไทย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจาก
สถาบวนวททยาการขวนต สภงแหภงมหาวททนาลวยเกษตรศาสตรย โครงการมหาวททยาลวยแหภงชาตท
ปป 2556
การสสารวจเชทงวทเคราะหยวสว ดจและคจณสมบวตขท องบรรจจภณ
ว ฑยสาส หรวบอจตสาหกรรมอาหารแชภเยกนและแชภแขกงทยจร าส หนภายในประเทศไทย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจน
จากบรทษทว ซยพเย อฟ (ประเทศไทย) จสากวด (มหาชน)
ปป 2556-2558 การประเมทนการไดชรบว สวมผวสสารเคมยแพรภกระจายววสดจสมว ผวสอาหารในประเทศไทย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานพวฒนาการวทจยว การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 Migration Barrier of BASF Products ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากBASF SE,67056 Ludwigshafen, Germany
ปป 2557-2558 โครงการสภงเสรทมการพวฒนาบรรจจภณ
ว ฑย (Packaging) เพมอร เพทมร มภลคภาการตลาด และโลจทสตทกสย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากกระทรวงอจตสาหกรรม
ปป 2558

โครงการพวฒนาระบบขชอมภลเชทงลศกอจตสาหกรรมบรรจจภณ
ว ฑย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากกระทรวงอจตสาหกรรม

ปป 2558-2559 โครงการพวฒนาระบบขชอมภลเชทงลศกอจตสาหกรรมบรรจจภณ
ว ฑย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานเศรษฐกทจอจตสาหกรรม
ปป 2559-2560 โครงการฐานขชอมภลเชทงลศกอจตสาหกรรมบรรจจภณ
ว ฑย ปป 2560 ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานเศรษฐกทจอจตสาหกรรม
ปป 2559-2560 โครงการสภงเสรทมการพวฒนาบรรจจภณ
ว ฑย (Packaging) เพมอร เพทมร มภลคภาการตลาด และโลจทสตทกสย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกโลจทสตทกสย กรมอจตสาหกรรม
พมนต ฐานและการเหมมองแรภ กระทรวงอจตสาหกรรม
ปป 2558-2529 การประเมทนการไดชรบว สวมผวสสารเคมยแพรภจากววสดจสมว ผวสอาหารในประเทศไทย (ตภอยอดจากปป 2556) ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานพวฒนาการวทจยว
การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 โครงการพวฒนาระบบขชอมภลเชทงลศกอจตสาหกรรมบรรจจภณ
ว ฑย ปป 2561 ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานเศรษฐกทจอจตสาหกรรม
ปป 2560

การศศกษาการยมดอายจการเกกบรวกษาขนมอบดชวยเทคโนโลยยการบรรจจ ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากบรทษทว เอส แอนดย พย ซทนดทเคท จสากวด (มหาชน)

ปป 2560
เทคโนโลยย

โครงการพวฒนาธจรกทจใหมภหอช งปฏทบตว กท ารทดสอบววสดจสมว ผวสอาหารทยไร ดชรบว การรวบรองมาตรฐานสากล ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากกระทรวงวททยาศาสตรยและ

ปป 2560
โครงการสภงเสรทมการพวฒนาบรรจจภณ
ว ฑย (Packaging) เพมอร เพทมร มภลคภาการตลาด และโลจทสตทกสย ปป 2560 ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกโลจทสตทกสย กระทรวง
อจตสาหกรรม
ปป 2560-2561 โครงการพวฒนาระบบขชอมภลเชทงลศกอจตสาหกรรมบรรจจภณ
ว ฑย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากสสานวกงานเศรษฐกทจอจตสาหกรรม
ปป 2561
โครงการพวฒนาบรรจจภณ
ว ฑย (packaging) เพมอร เพทมร มภลคภาทางการตลาดและโลจทสตทกสย ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากกองโลจทสตทกสย กรมสภงเสรทมอจตสาหกรรม
กระทรวงอจตสาหกรรม
ปป 2561-2563 เมมองนววตกรรมอาหารภาคกลาง ( ผภรช วภ มโครงการ ) ไดชรบว ทจนจากทจนอจดหนจนวทจยว มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบนานาชาตท
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