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โครงการววจยบ
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากAus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากAsus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากAus AID
ปป 2543

ผลของสารสกนดจากพรชบางชนวดในประเทศไทยตรอจยลนว ทรชยทต พทช บในการผลวตไวนต ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากสถาบนนครนควราและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร

ปป 2543-2544 การศศกษาอายยการเกกบและทดสอบการยอมรนบของผลวตภนณฑตใยอาหารสผงเปรชยบเทชยบกนบผลวตภนณฑตจากทรองตลาด ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากสถาบนนววจยน
และพนฒนาแหรง มก.
ปป 2546-2547 การพนฒนาและถรายทอดเทคโนโลยชกระบวนการผลวตเมรนยผลไมรไทยใหรมคช ณ
ย ภาพทนดเมชยมกนบตรางประเทศ ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากกรมววทยาศาสตรต
บรวการ
ปป 2546-2547 โครงการโรงงานตรนแบบผลวตไวนตจากผลวตผลการเกษตรใหรไดรมาตรฐานสสาหรนบผผผร ลวตรายยรอย ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากกรมโรงงานอยตสาหกรรม
ปป 2548-2550 การศศกษากรรมววธกช ารผลวตเพรอท หาเอกลนกษณตทางดรานกลวนท รสของไวนตลนลว จชทท มทช ศช กน ยภาพทางการตลาด ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2549

การประกนนคยณภาพและการยรดอายยการเกกบรนกษาของเหกดหอมสด ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.

ปป 2550-2554 การววจยน และพนฒนาการผลวตองยนร และการทสาไวนตในเชวงการครา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2552
การพนฒนาใชรสยช อร มดชเอกนเอรรวมกนบปฏวกรว ยว าลผกโซรพอลวเมอเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ทชมท ชช วช ตว ในเนรอล ไกรและผลวตภนณฑต ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน
ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2553

ผลของสภาวะเครชยดตรอประสวทธวภาพของววธช RAPD-PCR ในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.

ปป 2553

การศศกษาคยณสมบนตกว ารทสาลายเชรอล จยลนว ทรชยกต อร โรคในอาหารของเนรอล เบาบนบผง ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนสรวนตนว

ปป 2554
การพนฒนาเทคนวคมนลตวเพลกกซตโพลวเมอเรสเชนรชเอคชนนเพรอท การตรวจ
ววเคราะหต Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ทชปท นเปปอป นในผลวตภนณฑตเนรอล สนตวต ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2556
การพนฒนาววธตช รวจววเคราะหตแบบรวดเรกวทางชชวโมเลกยล ลผปเมดดวเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลวฟเฟ คชนนท หรรอ แลมปป เพรอท ประเมวนอนตราการปนเปปอป นของเชรอล
Listeria monocytogenes ในผลวตภนณฑตอาหารสดและอาหารแชรแขกงพรรอมบรวโภคเพรอท การสรงออก ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2556
อวทธวพลของ UVC และการบรรจยในบรรยากาศทชมท อช อกซวเจนสผงตรอ
คยณภาพและความปลอดภนยของเหกดหอมสดระหวรางการเกกบรนกษา ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2556
ลวมล รนก)

การคนดเลรอกภาชนะบรรจยเพรอท ยรดอายยการเกกบรนกษาลผกชยบลดนลาส ตาล ลดไขมนน เสรวมคอลลาเจน ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากบรวษทน ผผปร ระกอบการ (คยณเทชยนชนย

ปป 2556

การประเมวนอายยการเกกบรนกษาขนมเปปยป ะในภาชนะบรรจยทคทช ดน เลรอก ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากบรวษทน ผผปร ระกอบการ (คยณเสรช วงสนตตบงกช)

ปป 2556-2557 การศศกษาสมบนตแว ละใชรประโยชนตจากขราวโพดลผกผสมแอนโธไซยานวนสผง ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2558
การพนฒนา เทคนวคลผปเมดดวเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลวฟเฟ คชนนท หรรอแลมปป รรวมกนบสชยอร ม modified dye เพรอท การตรวจววเคราะหตแบบรวดเรกวสสาหรนบอชโคไล
O157:H7 และ อชโคไล non-O157 :H7 ชนวดทชสท รรางสารพวษแบบชวกกาในผนกและผลไมรสด ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2559
การพนฒนาเทคนวคมนลตวเพลกกซตโพลวเมอเรสเชนรชแอคชนนท เพรอท การตรวจววเคราะหต Listeria monocytogenes ทชปท นเปปอป นในผนกสดและผลไมร ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน
ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
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ปป 2560
การผลวตกรดแลคตวกชนวดแอลจากแปปงมนนสสาปะหลนงดวบโดยกระบวนการหมนกดรวยเชรอล รา Amylomyces sp. และเชรอล แลคตวกแอซวดแบคทชเรชย Tetragenococcus
halophilus ( ผผรร วร มโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2560
การพนฒนา เทคนวคลผปเมดดวเอดเตท ไอโซเทอมอล แอมปลวฟเฟ คชนนท หรรอแลมปป รรวมกนบการเลชยล งเชรอล ในอาหารเหลวเพรอท การตรวจววเคราะหตแบบรวดเรกวสสาหรนบววบรวโอ
พาราฮชโมไลตวคสน ในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลพรรอมบรวโภค ( หนวหนราโครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2560
การพนฒนาเทคนวค มนลตวเพลกกซตโพลวเมอเรสเชนรชแอคชนนท เพรอท ใชรตรวจววเคราะหต Bacillus cereus ทชกท อร โรค ในอาหารประเภทขราวพรรอมบรวโภค ( หนวหนราโครงการ )
ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2562
การพนฒนาเทคนวค มนลตวเพลกกซตโพลวเมอเรสเชนรชแอคชนนท เพรอท ใชรตรวจววเคราะหต enterotoxigenic Bacillus cereus ในอาหารประเภทผนกสด ( หนวหนราโครงการยรอย
) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
ปป 2562
การพนฒนาเทคนวคการตรวจววเคราะหตอยรางรวดเรกวทางชชวโมเลกยลมนลตวเพลกกซตโพลวเมอเรสเชนรชแอคชนนท สสาหรนบเชรอล แบคทชเรชยกรอโรค enterotoxigenic Bacillus
cereus, Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC) และ Listeria monocytogenes เพรอท ประเมวนและยกระดนบมาตรฐานความปลอดภนยอาหารของผนกสด ( หนวหนรา
โครงการ ) ไดรรบน ทยนจากทยนอยดหนยนววจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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MASSAGE WITH LIME ESSENTIAL OIL", JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 110 (2009) 243-243
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Plernchai Tangkanakul, "Shelf life study and acceptibility of high dietary fiber product compared with product from market", การประชยมววชาการครนงล ทชท 41
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BROTH MEDIA FOR DETECTION OF CAMPYLOBACTER JEJUNI AND C.COLI", การประชยมววชาการววทยาศาสตรตและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทย ครนงล ทช4ท 0 (2014)
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Salmonella Enteritidis.In: Evolving Microbial Food Quality and Safety", 21st International ICFMH Symposium, Food Micro, 1-4 Sep, 2008, Aberdeen,
Scotland.
(2008)
- Siriporn Stonsaovapak, Soithong Saiyudthong, jantima japakaset, "Anti-listerial activity of ethanolic extracts of edible Thai plants in refrigerated,
cooked pork", 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- Soithong Saiyudthong, "Factors affecting PCR-EMA technique for Salmonella Typhimurium detection", 5th Central European Congress on food (2010)
- Soithong Saiyudthong, "Microbiological safety and quality of red wine from different grape varieties planted in Thailand", 5th Central European
Congress on Food (2010)
- Soithong Saiyudthong, "The effect of different yeasts on the fermentation of Thai Shiraz wine", การประชยมสนมมนาเชวงววชาการนานาชาตวทางดรานเทคโนโลยชการ
หมนกเพรอท เพวมท มผลคราผลวตภนณฑตทางการเกษตร ครนงล ทชท 4 (The 4thInt.FerVAAP) (2011)
- KANOKWAN YODIN, Soithong Saiyudthong, "Development of Primer for Detection of Shigella spp. Contaminated in Foods by PCR Technique", The 14
th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Soithong Saiyudthong, Sudsai Trevanich, "DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMA-PCR", งานประชยมววชาการระดนบนานาชาตว
เรรอท ง ASEAN FOOD SAFETY FORUM
เมรอท วนนทชท 28 สวงหาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา (2013)
- Soithong Saiyudthong, ผศ.ดร.สยรยช มาศ บนวเมศ, "The development of multiplex polymerase chain reaction (PCR) technique for the detection of
Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken meat products.", Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosistems
Engineering (2013)
- Soithong Saiyudthong, "Application of polymerase chain reaction for detection of Salmonella spp. contaminated in Thai fermented pork meat", The
8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food
(2014)
- KANOKWAN YODIN, Soithong Saiyudthong, "Optimization of the PCR-ipaH Primers for the Detection of Shigella spp.", the International Conference on
the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical
Agriculture and Food” (2014)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลสยราแชรประเภทไวนตแดง รองชนะเลวศอนนดนบหนศงท ประจสาปป 2548 เรรอท ง "สยราแชรประเภทไวนตแดง" จาก มหาววทยาลนยอนสสนมชนญ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ไดรรบน รางวนลทชท 3 ในการเสนอผลงานววจยน แบบโปสเตอรต ประจสาปป 2556 เรรอท ง "DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMAPCR" จาก
KU - FIRST
ผลงานววจยน นชเล ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2540 - 8 มชนาคม 2564
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