สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางววภา สสโรจนะเมธากสล

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชชยช วชาญ

การศศกษา
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M.S.(Food Science), University of the Philippines at Los Banos, ฟฟลปว ปฟนสฑ, 2531

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ขคาวและผลวตภนณฑฑจากขคาว

โครงการววจยบ
ปป 2535

การททามนนเทศแชชอมชว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInternational Potato Center

ปป 2536

การใชคประโยชนฑของแปปงเมลลดฝปายไรคตอช มพวษในเครรอช งดรมช ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2540

การผลวตหนวเชรอช มะมชวงเพรอช การบรวโภคในประเทศและการสชงออกสผปช ระเทศกทาลนงพนฒนา ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากEEC (STD3)

ปป 2540
อาหาร

ศนกยภาพในการใชคกากดอกกระเจชยจ บและเปลรอกถนวช เหลรองเพรอช ผลวต Cellulose Powder ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑ

ปป 2541

Devellopment of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากUNU

ปป 2541

Development of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากUNU

ปป 2541

การพนฒนาผลวตภนณฑฑมะมชวงเพรอช เพวมช มผลคชาและการสชงออก ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน

ปป 2542

Development of Rice Noodle Production and Medium Scale Industries. ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากThe Unnited National University (UNU)

ปป 2542

การผลวตไวนฑและบรนนช ดชจากแตงไทย ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร

ปป 2542

การพนฒนาผลวตภนณฑฑมะมชวงเพรอช เพวมช มผลคชาและการสชงออก ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน

ปป 2542

การยรดอายสการเกลบกกวยเตชยต วสดโดยใชคเทคนวคทางภาชนะบรรจส ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร

ปป 2542
ผลของการใชคแปปงผสมตชอการเปลชยช นแปลงคสณสมบนตทว างเคมช กายภาพและการยอมรนบทางประสาทสนมผนสของเสคนหมชช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคน
ควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2543

ผลของสารสกนดจากพรชบางชนวดในประเทศไทยตชอจสลนว ทรชยทฑ พช บในการผลวตไวนฑ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร

ปป 2544
Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia. ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan
International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS)
ปป 2544-2546 การพนฒนากระบวนการผลวตแปปงขคาวเจคาเพรอช ใชคผลวตกกวยเตชยต ว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากกระทรวงววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยชสงชว แวดลคอม
ปป 2543-2547 การพนฒนาขคาวหลนงการเกลบเกชยช ว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2547-2548 การใชคประโยชนฑจากคนพภะและขคาวกลคองงอกเปปนอาหารสสขภาพเพรอช เพวมช มผลคชา ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว
ปป 2549-2550 คสณคชาทางอาหารของคนพภะขคาวเรวมช งอก ขคาวกลคองเรวมช งอกและการยอมรนบของผผบค รวโภค ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว
ปป 2547-2550 การพนฒนาผลวตภนณฑฑไมโครแคปซผลจากสตารฑชขคาวเพรอช ใชคเปปนสารกนกเกลบกลวนช รส ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2548-2550 การศศกษากรรมววธกช ารผลวตเพรอช หาเอกลนกษณฑทางดคานกลวนช รสของไวนฑลนชว จชทช มช ศช กน ยภาพทางการตลาด ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2549

การยชอยไดคของแปปงและคชาไกลซชมกว ของขคาวชนวดตชางๆ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2550

การผลวตกลคาเชรอช อาหารหมนกดควยววธเช อนแคปซผลเลชนนช ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2550

การพนฒนากกวยเตชยต วเสคนเลลกชนวดเสคนตรงจากแปปงขคาวโมชผสม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2550-2551 การประยสกตฑใชคเทคนวค immunoassay เพรอช การตรวจววเคราะหฑสารกชอภผมแว พคในอาหาร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMAFF-Morinaga Japan
ปป 2551

Water soluble polysaccharides ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
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ปป 2551

กรรมววธผช ลวตแปปงมะพรคาวเพรอช ใชคเปปนแหลชงใยอาหารในผลวตภนณฑฑขนมอบ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2551

การผลวต resistant starch จากแปปงขคาวดควยววธกช ารยชอยแปปงดควยกรดรชวมกนบการใหคความรคอนและความชรนช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2551

การพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหารสสขภาพจากขคาวหมาก ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2551

การสกนดสาร Antioxidant จากรทาขคาวเพรอช ใชคประโยชนฑในรผปของ Food Additive ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2551

ผลของการแชชเยรอกแขลงยวงช ยวดตชอการเปลชยช นแปลงของแปปง และสตารฑชขคาว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2552

ผลของการแชชเยรอกแขลงยวงช ยวดตชอการเปลชยช นแปลงสมบนตขว องสตารฑชมนนสทาปะหลนง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
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ปป 2551-2552 การพนฒนาความปลอดภนยในการบรวโภคเสคนกกวยเตชยต ว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสสข
ปป 2551-2553 การกนกเกลบสารสทาคนญในเครรอช งเทศและสมสนไพรไทยดควยกระบวนการเอกซฑทรผชนน ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากUnited Nations University
ปป 2552-2553 โครงการววเคราะหฑขอค มผลปปจจนยคสณภาพและความปลอดภนยเพรอช กทาหนดมาตรฐานสทาหรนบขคาวกลคองงอก ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานมาตรฐานสวนคคา
เกษตรและอาหารแหชงชาตว
ปป 2552-2554 การประยสกตฑใชคเทคนวคImmunology ในการววเคราะหฑสารกชอภผมแว พคอาหารสทาหรนบประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMAFF-Morinaga
ปป 2553-2554 การใชคประโยชนฑจาก Water soluble polysaccharide จากขคาวในอาหารชนวดตชางๆ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2553-2554 การประยสกตฑใชคเทคโนโลยช Immunoassay เพรอช การตรวจววเคราะหฑสารกชอภผมแว พคอาหารในประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากMAFF-MORINAGA,JAPAN
ปป 2553

การคนดเลรอกสายพนนธสแฑ ละการผลวตเบตคา-กลผแคนจากแลคตวกแอซวดแบคทชเรชย. ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2553

ปปจจนยทชมช ผช ลตชอปรวมาณสารกชอภผมแว พคในถนวช ลวสง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2554

การทดสอบความเปปนพรชไบโอตวกของเอกโซโพลชแซคคาไรดฑจากแลกตวกแอซวกแบคทชเรชย ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2554
การพนฒนาววธกช ารตรวจววเคราะหฑสารกชอภผมแว พคอาหารทะเล (กสงค และปผ)
แบบมนลตวเพลลกซฑพซช อช ารฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2554

ฤทธวตธ าค นการกชอกลายพนนธสขฑ องเครรอช งดรมช จากขมวนช ชนน ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2554
(JIRCAS)

Study on Thai traditional fermented rice products ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences

ปป 2554-2555 Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMorinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN
ปป 2554-2555 การใชคเทคโนโลยชพฒ
น นานวนตกรรมอาหารสสขภาพ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว
ปป 2554-2555 การผลวตแปปงและแปปงหมนกจากขคาวเมชาเพรอช สสขภาพ

( หนวหนคาโครงการยชอย ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการววจยน แหชงชาตว

ปป 2555-2556 Development of seafood ELISA ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMorinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN
ปป 2555-2556 Expansion of Food Allergen Analysis into Thailand ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMorinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPAN
ปป 2555

การแยกและศศกษาคสณลนกษณะโพลชแซคคาไรดฑทลช ะลายนชาท จาก เหลดระโงกเหลรอง ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2555

อวทธวพลของการดนดแปรทางกลตชอสมบนตขว องแปปงขคาว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2555-2556 การทดลองผลวตชสดทดสอบ Insulin และ Food Allergen เพรอช การขยายผลเชวงพาณวชยฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMorinaga Institute of Biological
Science, Inc , JAPAN
ปป 2555-2556 โครงการววเคราะหฑนาทช มนนรทาขคาว กากรทาขคาวและรทาขคาวจากกระบวนการสกนด MED TECH ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน เมดวฟดผ สฑ (ประเทศไทย) จทากนด
พวมพฑครนงช ลชาสสดเมรอช 6/7/63

หนคา 2 จาก 7

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางววภา สสโรจนะเมธากสล

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชชยช วชาญ

ปป 2556

การพนฒนาผลวตภนณฑฑกวก ยเตชยต วราดหนคาแชชเยรอกแขลง ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน แอลดช เรสเตอรองสฑ จทากนด

ปป 2556

การผลวตไพโรเดรกตรวนจากสตารฑชขคาวเจคาและขคาวเหนชยวเพรอช เปปนแหลชงใยอาหารชนวดใหมช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

สบงกบด

ฝฝายเคมชและกายภาพอาหาร สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร

ปป 2555-2556 การทดลองผลวตฃสดทดสอบ iNsulin และ Food allergen เพรอช การขยายผลเชวงพาณวชยฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMorinaga Institute of Biological
Science., Inc
ปป 2557

การผลวตผลวตภนณฑฑขาค วกศงช สาเรลจรผปชนวดยชอยไดคชาค จากเศษเสคนกกวยเตชยต ว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2557

การพนฒนาคสณภาพขคาวกลคองสชดวค ยเอนไซมฑรวช มกนบUltrasonicเทคโนโลยช เพรอช อสตสาหกรรมอาหารแปรรผป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2557
อวทธวพลรชวมของววธกช ารปรสงอาหารและสชวนประกอบในอาหารทชมช ตช อช ความคงตนวของสช ปรวมาณแอนโทไซยานวน และความสามารถในการตคานออกซวเดชนนของมนนเทศ
สชมวช งเพรอช ประโยชนฑดาค นการบรวโภค ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2556-2557 การทดลองผลวตชสดทดสอบ Insulin และ Food allergen เพรอช การขยายผลเชวงพาณวชยฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากMorinaga Institute of Biological
Science Co., Inc. Morinaga Bio-Science(Thailand) Co., Ltd.
ปป 2557

การพนฒนาขคาวหสงสสกเรลวจากขคาวนศงช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากStudio Tecnico Appiani S.r.I. (Milan) Italy

ปป 2557
โครงการพนฒนาระบบประกนนคสณภาพของสถานทชผช ลวตอาหารขนาดกลางและขนาดยชอม (OTOPs/SMEs) เพรอช เพวมช ประสวทธวภาพในการกทากนบดผแลความปลอดภนย
อาหารรองรนบการเขคาสผปช ระชาคมเศรษฐกวจอาเซชยช น (AEC) ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสทานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557-2558 การศศกษาอาหารพรนช บคานของไทย:ขนมจชน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2558-2559 การศศกษาอาหารพรนช บคานของไทย : ขคาวหมาก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2558
ววจยน มก.

การผลวตนชาท ตาลโอลวโกแซคคาไรดฑททช นตชอการยชอยจากสตารฑชขคาวเจคาและขคาวเหนชยวเพรอช อสตสาหกรรมอาหารสสขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2558
อวทธวพลของระดนบการเจลาตวไนเซชนนและความชรนช ตชอคสณลนกษณะดคานตชางๆ ของเฟรนฟรายดฑขนชศ รผปจากมนนเทศสชมวช งทชทช าท ใหคพองตนวดควยเทคนวคทชไช มชใชคการทอด ( ผผค
รชวมโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2559
กลไกของมอลโตเดกทรวนปาลฑมเว ตทรชวมกนบ Tween 80 ในการรนกษาความคงตนวของอวมลน ชนนช ชนวดไขมนนในนชาท และการนทาไปประยสกตฑใชคในอาหาร ( ผผรค วช มโครงการ )
ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2559

การผลวตขคาวเหนชยวหสงสสกเรลวจากขคาวนศงช ขคาวเหนชยวกลคองเพรอช อสตสาหกรรมขคาวแปรรผป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2559

การผลวตแปปงชนวดยชอยไดคชาค จากขคาวไทยเพรอช ใชคประโยชนฑในอสตสาหกรรมอาหารสสขภาพ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2559-2560 การผลวตกกวยจนบจ และผลของการเกวดเจลลาตวไนสฑตอช สมบนตขว องกกวยจนบจ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2559-2560 การศศกษาผลกรด และเกลรอตชอตชอการกทาจนดโปรตชนออกจากแปปงขคาวโมชเปปยก และสมบนตขว องแปปงขคาวทชผช าช นกระบวนการดนงกลชาว ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2560
ผลวตภนณฑฑนาทช ขมวนช เขคมขคนพรคอมดรมช เสรวมคอลลาเจน, ผลวตภนณฑฑเจลลชขช มวนช พรคอมดรมช รสผลไมค เสรวมคอลลาเจน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs
เพรอช สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 ผลของแอมวโลสและความชรนช ตชอคสณภาพของขคาวพอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS)
ปป 2559-2560 การเตรชยมแปปงขนมจชน เพรอช การใชคประโยชนฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS)
ปป 2560

การสทารวจการแสดงฉลากสารกชอภผมแว พคถวชน เหลรองในอาหารไทย ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2561

การพนฒนาผลวตภนณฑฑพาสตคาปราศจากกลผเตนจากแปปงขคาวไรทฑเบอรชผช สม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
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ปป 2561
นวนตกรรมผลวตภนณฑฑขาค วไรซฑเบอรฑรแช ปรรผปทชมช คช ณ
ส คชาทางโภชนาการสผงและคารฑบอนฟสตพรวนช ทฑตาทช เพรอช การตลาดเฉพาะทาง ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2561

การพนฒนาตชอยอดผลวตภนณฑฑขาค ว (กาแฟขคาว เสรวมคอลลาเจน) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากกรมขคาว

ปป 2561

แผชนแปปงเกชยจ วปราศจากกลผเตน ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน แฟมวลช แอนดฑ มช จทากนด

ปป 2561-2562 การเตรชยมแปปงขนมจชน เพรอช ใชคเปปนวนตถสดบว ในการผลวตเสคนขนมจชน ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS, JAPAN
ปป 2561-2562 คสณคชาทางโภชนาการของขคาวพองจากขคาวสารและขคาวกลคองสายพนนธสเฑ ดชยวกนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS, JAPAN
ปป 2561-2563 การพนฒนาตคนแบบระดนบหคองปฏวบตน กว ารของชสดทดสอบโรคภผมแว พคทางผววหนนงแบบสะกวดจากอาหารทะเลกลชลม ลง
กค กนงช และปผ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
สทานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2561-2563 การพนฒนาตคนแบบระดนบหคองปฏวบตน กว ารของชสดทดสอบโรคภผมแว พคทางผววหนนงแบบสะกวดจากอาหารทะเลกลชลม ลง
กค กนงช และปผ ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
สทานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน (สกว.)
ปป 2562

การพนฒนาแปปงกลควยแขก ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน สสวพชรฑ โฮลดวงช จทากนด

ปป 2562-2563 การพนฒนาขนมจชนพรคอมบรวโภคในบรรจสภณ
น ฑฑออช นตนว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Technology Assistance Program (ITAP)
ปป 2562-2564 การพนฒนาตคนแบบระดนบหคองปฏวบตน กว ารของชสดทดสอบโรคภผมแว พคทางผววหนนงแบบสะกวดจากอาหารทะเลกลชลม หอย หมศกและปลา ( ผผรค วช มโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากสทานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน (สกว.)
ปป 2563-2564 ----- ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- SARUDA LOHANA, Pailin Phoopat, Vipa Surojanametakul, Chowladda Teangpook, "Development of Candied Pumpkin Kanom Ping Kaset", KASETSART
JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 307-312
- Vipa Surojanametakul, "โนนก ฤสสทาพเ", วารสารอาหาร 41 (3) (2011) 211-216
- Vipa Surojanametakul, "Suitable Food Allergen Detection Method", Food Focus Thailand 8 (90) (2013) 80-81
- Dalad Siriwan, Janpen Saengprakai, Vipa Surojanametakul, "Anti mutagenecity of healthy tumeric extract powder contained high curcuminoids",
Journal of nutrition association of Thailand 48 (1) (2013) 11-19
- Sunsanee Udomrati, PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, "Application of Fermented and Hydrothermal Treated Rice Flour to Increase
Resistant Starch in Rice Vermicelli (Kanom-jeen)", วารสารววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยช 23 (3) (2015) 507-516
- Sunsanee Udomrati, PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, "Production of resistant starch from rice by fermentation and hydrothermal
treatment", วารสารววทยาศาสตรฑ มข. 43 (2) (2015) 232-248
- Sunsanee Udomrati, Vipa Surojanametakul, Supakchon Klongdee, Nopparat Prabsangob, "Effect of amphiphilic esterified maltodextrin on rheological
properties and stability of salad dressing", วารสารววทยาศาสตรฑ มข. 48 (1) (2020) 108-116
ระดนบนานาชาตว
- Vipa Surojanametakul, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยา
ศาสตรฑ) 39 (4) (2005) 730-738
- Yoshihashi, T, Huong, NTT, Vipa Surojanametakul, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, "Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline
content in aromatic rice variety, Khao Dawk Mali 105", JOURNAL OF FOOD SCIENCE 70 (1) (2005) S34-S37
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- Vipa Surojanametakul, "Factors Affecting the Water Soluble Polysaccharide Content and its Relating to Pasting Properties of Thai glutinous Rice
varieties", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 40 (พวเศษ) (2006) 0-0
- Vipa Surojanametakul, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, "Factors Affecting Water Soluble Polysaccharide Content and Pasting Properties
of Thai Glutinous Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 40 (พวเศษ) (2006) 117-124
- Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, Patcharee Tungtrakul, "Properties of Frozen Rice Noodle Product: Sen Mee Rad Na", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาววทยาศาสตรฑ) 41 (5) (2007) 294-299
- Vipa Surojanametakul, Yoshihashi, T, Huong, NTT, Pullop Tungtrakoolsub, Warunee Varanyanond, Noguchi, A, "The potent flavor component of
aromatic rice; Recent development on an aromatic variety Khao Dawk Mali 105", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND
TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI 54 (3) (2007) 105-112
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, Ladda Sangduean Wattanasiritham, "Preparation of
Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ
สาขาววทยาศาสตรฑ) 44 (1) (2010) 123-130
- Vipa Surojanametakul, Hirotoshi Doi, Haruki Shibata, Tasuku Mizumura, Toshio Takahashi, Warunee Varanyanond, Sirinrat Srikulnath, Masahiro Shoji,
Tatsuhiko Ito, Hirotoshi Tamura, "Reliable Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Determination of Coconut Milk Proteins in Processed Foods",
Journal of Agricultural and Food Chemistry 59 (6) (2011) 2131-2136
- Sootjarit, S., Weerachet Jittanit, Vipa Surojanametakul, "Effects of drying methods on the nutritional and physical quality of pre-germinated rice",
Transactions of the ASABE 54 (4) (2011) 1423-1430
- Vipa Surojanametakul, Putaluk Khaiprapai, Premrat Jithan, Warunee Varanyanond, Masahiro Shoji, Tatsuhiko Ito, Hirotoshi Tamura, "Investigation of
undeclared food allergens in commercial Thai food products", FOOD CONTROL 23 (1) (2012) 1-6
- Vipa Surojanametakul, Putaluk Khaiprapai, Premrat Jithan, Warunee Varanyanond, Shoji, M., Ito, T., Tamura, H., "Corrigendum to " Investigation of
Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products" [J Food Control 23 (2012) 1-6]", Food Control 30 (2) (2012) 404
- Vipa Surojanametakul, Putaluk Khaiprapai, Premrat Jithan, Warunee Varanyanond, Shoji, M, Ito, T, Tamura, H, "Investigation of Undeclared Food
Allergens in Commercial Thai Food Products (vol 23, pg 1, 2012)", FOOD CONTROL 30 (2) (2013) 404-404
- Chutima Waisarayutt, Vipa Surojanametakul, Kaewpradub, S, Shoji, M, Ito, T, Tamura, H, "Investigation on the understanding and implementation of
food allergen management among Thai food manufacturers", FOOD CONTROL 46 (2014) 182-188
- Vipa Surojanametakul, Sirinrat Srikulnath, นางไพลวน ชทานาญสวน, Dr. Masahiro Shoji, Dr. Tamura Hirotoshi, "Survey of Thai commercial food products that
have been reported to contain no wheat, rye , barley, or gluten according to their labels.", Journal of AOAC International
100 (1) (2017) 126-132
- PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, NARAPORN PHOMKAIVON, Wanchai Panthavee, Tadashi Yoshihashi, "Removal of soluble proteins
during fermentation process for improving textural properties of tradtional Thai rice noodle, Kanom-jeen", Japan Agricultural Research Quarterly 51 (4)
(2017) 327-331
- Tumpanuvatr, T., Weerachet Jittanit, Vipa Surojanametakul, "Study of hybrid dryer prototype and its application in pregerminated rough rice drying",
Drying Technology 36 (2) (2018) 205-220
- นส. ฐวตาภรณฑ ตนมพานสวตน ร, Weerachet Jittanit, Vipa Surojanametakul, "Effects of drying conditions in hybrid dryer on the GABA rice properties", Journal of
Stored Products Research 77 (-) (2018) 177-188
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- Vipa Surojanametakul, Sumitra Boonbumrung, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, Kritsana Temtrakool, Tadashi Yoshihashi,
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- นนกววจยน ดชเดชนของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ 2562 - ประจทาปป 2562 จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- รางวนลผลงานววจยน ทชสช รคางผลกระทบมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
เรรอช ง "สารกชอภผมแว พคอาหาร:การววจยน เพรอช ยกระดนบคสณภาพดคานความปลอดภนยของอาหารไทย" - ประจทาปป 2562 จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- ปขมท ประจทาปป 2562 บสคลากรสายสนนบสนสนผผมค ผช ลงานดชเดชนแหชงชาต รางวนลผผมค ผช ลงานดชเดชนดคานววชาชชพดชเดชน ประจทาปป 2563 จาก ทชปช ระชสมสภาขคาราชการ พนนกงาน และ
ลผกจคางมหาววทยาลนยแหชงประเทศไทย (ปขมท)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลชนะเลวศ รางวนลนวนตกรรมมหาววทยาลนยเกษตรสาสตรฑ ปป 2550 ประเภทอาจารยฑ นนกววจยน และบสคลากรมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ สาขาเกษตรศาสตรฑ อสตสาหกรรมเกษตร
ประมง และวนศาสตรฑ ประจทาปป 2551 เรรอช ง "g-Rice" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
ผลงานววจยน นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2535 - 6 กรกฎาคม 2563
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