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วท.บ.(วรทยาศาสตรรและเทคโนโลยมการอาหาร), มหาวรทยาลจยเชมยงใหมม, ไทย, 2534
วท.ม.(วรทยาศาสตรรและเทคโนโลยมการอาหาร), มหาวรทยาลจยเชมยงใหมม, ไทย, 2541

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Fresh cut of Fruits & Vegetables, Postharvest Technology , Shelf life evaluation of food and food product, Nutrition Value of
food product

โครงการววจยบ
ปป 2546
ผลของภาชนะบรรจสและอสณหภภมตร อม คสณภาพและอายสการเกกบรจกษาผจกเมมองหนาวบางชนรด (ซสกนร ม พรรกหวานเขมยว เหลมอง แดง และมะเขมอเทศเชอรม)ร ( หจวหนคา
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมภลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2547-2548 Investigition of Respiration Rate and Modified Atmosphere Packaging Selection of Minimally Processed Thai Vegetables. ( ผภรค วม มโครงการ )
ไดครบจ ทสนจากUNU (The United Nations University)
ปป 2548-2549 1. การพจฒนาผลรตภจณฑรอาหารเสคนบะหมมกร งรก สชาเรกจรภปจากขคาวทมมร ธม าตสเหลกกสภงและเสรรมธาตสเหลกก ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากศภนยรพนจ ธสวศร วกรรมและ
เทคโนโลยมชวม ภาพแหมงชาตร
ปป 2548-2549 ศกกษาพฤตรกรรมและความตคองการในการบรรโภคผลรตภจณฑรโครงการหลวง : กรณมศกก ษาในเขตกรสงเทพฯ ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมภลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2549

การประกจนคสณภาพและการยมดอายสการเกกบรจกษาของเหกดหอมสด ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2549

ศจกยภาพในการตคานสารกมอกลายพจนธสขร องเหกดกรนไดคในพมนพ ทมภร าคตะวจนออกเฉมยงเหนมอของประเทศไทย ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2549

สารตคานออกซรเดชจนร จากผจกบสงค กคานแดงและยอดกระถรนตมอการปปองกจนหมนในผลรตภจณฑรขาค วเกรมยบ ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2550

การทดสอบฤทธรตธ าค นการกลายพจนธสใร นระดจบยมนสรของอาหารไทยทมมร ขม มรนพ ชจนเปปนองครประกอบ ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2550
ชสดโครงการวรจยจ การวรจยจ และพจฒนาเทคโนโลยมการปลภกมะเดมอร ฝรจงร ในพมนพ ทมมร ลภ นรธโร ครงการหลวง โครงการวรจยจ ยมอยทมร 2 : การศกกษาอายสการเกกบเกมยร วและกระบวน
การอบแหคงผลมะเดมอร ฝรจงร ทมปร ลภกในประเทศไทย ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมภลนรธโร ครงการหลวง
ปป 2551
คสณภาพหลจงการเกกบเกมยร วของเหกดหอมสดทมผร ลรตจากภาคเหนมอและ
ภาคตะวจนออกเฉมยงเหนมอของประเทศไทย ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2553
มก.

ฤทธรตธ าค นอนสมลภ อรสระ ฤทธรตธ าค นการกมอกลายพจนธสร และปรรมาณสารฟปนอลในเหกดหอมสดทมเร กกบเกมยร ว 2 ชมวงอายส ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ

ปป 2554

การผลรตฟฟกทองญมปร นฝส พรคอมปรสงในภาชนะบรรจสสาช หรจบการจชาหนมายปลมก : คสณภาพระหวมางการเกกบรจกษา ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2554
มก.

ปรรมาณกรดอะมรโนอรสระทมมร ผม ลตมอรสอรมอยในเหกดหอมสด เหกดฟาง และเหกดนางรมฮจงการมทผรม ลรตในประเทศไทย ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ

ปป 2554-2555 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑรเสรรมอาหารกระเทมยมหมจกมะนาว ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ศรมสงร หรา จชากจด
ปป 2555

Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากJICA

ปป 2555

การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑรคกคส กมขพ าค วโอคต (Oatmeal Cookies) ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ เอกชจย สาลมสร พส รรณ จชากจด

ปป 2555

การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของโรตมกรอบพรคอมผลรตภจณฑรสาช หรจบจรมพ ผสมเนมอพ หมภรสเผกด ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ อมฟ อรท อมส จชากจด

ปป 2555
โครงการจจดทชาเกณฑรทดสอบประสรทธรภาพผลรตภจณฑรวตจ ถสอนจ ตรายกชาจจดเหกบและหมจดในสสนขจ และแมวชนรดหยดหลจง (Spot-on) ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจาก
สชานจกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2555-2556 การพจฒนาลภกชสบลดนพาช ตาล ลดไขมจน เสรรมคอลลาเจน ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากคสณเทมยนชจย ลรมพ รจก
ปป 2554-2555 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑร Canned Pineapple in Rice Syrup ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ วมแอนดรเค สจบปะรดกระปปอง จชากจด
ปป 2555-2556 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร ผง Amino Flectrolyte ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากองครการเภสจชกรรม
พรมพรครจงพ ลมาสสดเมมอร 27/11/63
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ปป 2556
ลรมพ รจก)

การคจดเลมอกภาชนะบรรจสเพมอร ยมดอายสการเกกบรจกษาลภกชสบลดนพาช ตาล ลดไขมจน เสรรมคอลลาเจน ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ผภปค ระกอบการ (คสณเทมยนชจย

ปป 2556

การประเมรนอายสการเกกบรจกษาขนมเปปยป ะในภาชนะบรรจสทครม ดจ เลมอก ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ผภปค ระกอบการ (คสณเสรม วงสจตตบงกช)
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ปป 2556
อรทธรพลของ UVC และการบรรจสในบรรยากาศทมมร อม อกซรเจนสภงตมอ
คสณภาพและความปลอดภจยของเหกดหอมสดระหวมางการเกกบรจกษา ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2556-2557 การศกกษาสมบจตแร ละใชคประโยชนรจากขคาวโพดลภกผสมแอนโธไซยานรนสภง ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวรจยจ แหมงชาตร
ปป 2557

การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑรนาชพ มะมมวงมหาชนก ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากผภปค ระกอบการ (นางสาวชญานรน บสญเพรมร )

ปป 2557
โครงการพจฒนาศภนยรเรมยนรภตค นค แบบและผลรตภจณฑรใหมมในสถานทมผร ลรตอาหารแปรภปทมบร รรจสในภาชนะพรคอมจชาหนมาย (Primary GMP) ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสน
จากสชานจกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557-2558 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑร Puff Stick ตรา Khun Toy ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากผภปค ระกอบการ (รคานพจฟสตรกต คสณตตอย จจงหวจดสระบสร)ม
ปป 2557-2558 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑรซอสดจงดจง (Dang Dang Sauce) ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ เบลลมาเทคโนโลยม จชากจด
ปป 2557-2558 พจฒนาผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร ชาขคาวไรซรเบอรมร ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ เดฟเวอรร คอรรเปอเรชจนร จชากจด
ปป 2557

ผลของ UVC และปรรมาณของออกซรเจน-คารรบอนไดออกไซดรในบรรยากาศตมอคสณภาพของมะมมวงดรบตจดแตมง ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2556-2557 การวรจยจ และพจฒนาผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร กลรนร ใบเตยและกลรนร ดอกไมค ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ภภเกกตเซาทรเทอรรน เซอรรวสร จชากจด (ดร.จชารจส ปปตกร ลส
สถรตยร )
ปป 2558
ผลของรจงสมอลส ตรคาไวโอเลตซม สภาพควบคสมบรรยากาศ และคลมนร อสลตรคาซาวดรกอม นกระบวนการแปรรภปตมอปรรมาณกรดเฟอรสลกร อรสระ สม และเนมอพ สจมผจสของเมลกดขคาว
โพดหวานบรรจสกระปปอง ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2557-2559 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑร Heney Sesame Butter, แยมผลไมค 3 สหายลคานนา, เฮลตมแพ ยมองสนม ลภกหมมอน, บรสกรตขคาวสจงขรหยดสอดไสคชอก คโกแล
ต, กลควยหอมทองอบเนย, นมเปรมยพ วกรอบโดยวรธอม บแหคงแบบแชมแขกงสสญญากาศ, Thai Fruit Punch Powder และ ผจกกาดดองสมสนไพรในนพาช สคมสายชภสบจ ปะรด ( หจวหนคาโครงการ
) ไดครบจ ทสนจากอสตสาหกรรมมภลนรธเร พมอร สถาบจนอาหาร
ปป 2557-2559 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑร นพาช ตาลมะพรคาวแบบเหลว, พาสตคาขคาวกลคองงอกผสมสมจากผจก, นพาช สลจดผงเพมอร สสขภาพ, เครมอร งดมมร นพาช ผลไมคเขคมขคนฟฟงกร
ชจนร นจลดรรงต คร, ซมเรมยลบารรนาชพ ผกงพ ลชาไย, นพาช มะขามเปปยกเขคมขคนสมคาราเมล, Crystal Nut และ ขคาวกลคองงอกหสงสสกเรกว ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากอสตสาหกรรมมภลนรธเร พมอร สถาบจน
อาหาร
ปป 2557-2559 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑร ปลาแผมนรสตคมยชา, นพาช กลควยหอมทองแชมเยกน, ลภกเดมอยทรงเครมอร งรสตคมยชา, โจคกลภกเดมอยผง (Vegetarian), สาคภสกส เรกว,
มจสมจนร นกกระทาใน Retort Pouch, กลควยอบซอสลภกหยม และ ขนมทองแทมง ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากอสตสาหกรรมมภลนรธเร พมอร สถาบจนอาหาร
ปป 2558-2559 การปรจบปรสงคสณภาพการผลรต ผลรตภจณฑร "ไขมแกคว KU จากไขมไกม" ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ชรกเกคนครง (ประเทศไทย) จชากจด
ปป 2559-2560 โครงการพจฒนาบสคลากรและกระบวนการผลรตอสตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพมอร การสมงออก ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากเงรนอสดหนสน
ปป 2560

โครงการการเพรมร ศจกยภาพผภปค ระกอบการอาหารแปรรภปตามมาตรฐานเพมอร การสมงออก ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกระทรวงวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

ปป 2560-2561 การตรวจวรเคราะหรประสรทธรภาพของสารโภชนเภสจช (กลสมม ไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออรรซานอล) ตมอการปรจบสมดสลระบบภภมคร มคส กจน และเมแทบอลรซมก ของ
ไขมจนในเซลลรโมเดลของพจนธสขร าค วทมนร ยร มปลภกและขคาวพจนธสพร นพม เมมอง ปป 2560 ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 โครงการการเพรมร ศจกยภาพผภปค ระกอบการอาหารแปรรภปตามมาตรฐานเพมอร การสมงออก ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกรมวรทยาศาตรรบรรการ
ปป 2560-2561 โครงการพจฒนาบสคลากรและกระบวนการผลรตอสตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพมอร การสมงออก: ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสน เงรนงบประมาณ มก
ปป 2561

การพจฒนาผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร ธจญพมชผสมวสนค มะพรคาวทมมร คม ณ
ส สมบจตลร ดไขมจนในเลมอด ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกระทรวงวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยม
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางจจนทรรสดส า จรรยวจฒนวรจตร ร

ตตาแหนหง นจกวรจยจ ชชานาญการ
สบงกบด ฝฝายเคมมและกายภาพอาหาร สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร
ปป 2561
พจฒนานวจตกรรมผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร เพมอร สสขภาพ (เครมอร งดมมร นพาช สคมสายชภหมจกจากปลายขคาวหอมมะลรแดงและขคาวเหนมยวดชาพจนธสลร มม ผจว ผสม prebiotics) ( ผภรค วม ม
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกรมการขคาว กระทรวงเกษตรและสหกรณร
ปป 2561-2562 การศกกษาอายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑรแคบหมภรสคาราเมลครจนพ ชร รสสไปซมคร รจนพ ชร รสบารรบคม วร และรสตคมยชา ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ซมพเม อฟ (
ประเทศไทย) จชากจด
ปป 2561-2562 อายสการเกกบรจกษาของผลรตภจณฑร macadamia balls with Chia Seeds (and) Sea Salt รส Classic Butter ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ P S I
LOVE YOU ) จชากจด
ปป 2562

การพจฒนาการผลรตเครมอร งดมมร หมจกจากมะพรคาวพรคอมดมมร ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ทานสาระ จชากจด

ปป 2562

การพจฒนาผลรตภจณฑรแปปงเคคกขคาวไรซรเบอรมกร งรก สชาเรกจรภป 3 สภตร ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ ทรภบญ
ส ฟารรมา จชากจด

ปป 2562-2563 โครงการผลรตภจณฑรแปปงเคคกขคาวไรซรเบอรมกร งรก สชาเรกจรภป ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากกระทรวงวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยม
ปป 2562-2563 โปรตมนไขมขาวผง ( ผภรค วม มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรรษทจ เอคกทาเลนทร จชากจด (00446/62)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตร
- Janpen Saengprakai, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Effect of Heat on Antimutagenic Activity of Some Cucurbitaceae",
วารสารวรทยาศาสตรรเกษตร 43 (2) (2012) 293-296
ระดจบนานาชาตร
- Suparat Reungmaneepaitoon, Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Development of instant noodles
from high-iron rice and iron-fortified rice flour", Songklanakarin Journal of Science and Technology 30 (6) (2008) 713--721
- Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chomdao Sikkhamondhol, KANOKWAN YODIN, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in
retail package", Acta Horticulturae 1123 (32) (2016) 143-148
- Apinya Chudhangkura, Chowladda Teangpook, Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, "Effects of ultraviolet C, controlled
atmosphere, and ultrasound pretreatment on free ferulic acid in canned sweet corn kernels", Journal of Food Science and Technology 55 (10) (2018)
4167-4173
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตร
- Chomdao Sikkhamondhol, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Janpen Saengprakai, "A Study of Consumer's Behaviors and Needs on Processing Product
of The Royal Project in Bangkok Area", ผลงานวรจยจ ของมภลนรธโม ครงการหลวงประจชาปป 2548 (2005)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, "Antimutagenicity and Free Radical Scavenging Activity of Thai Food with
Tumeric (Curcuma longa L.) Constituent", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National
Happiness. (2007)
- CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Effect of free amino acid contents on the taste characteristics of fresh
shiitake grown in the nornthern part of Thailand", การสจมมนาวรชาการ วรทยาการหลจงการเกกบเกมยร วแหมงชาตร ครจงพ ทมร 8 (2010)
- Janpen Saengprakai, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chowladda Teangpook, "Effect of Heat on Antimutagenic Activity of Some Cucurbitaceae", การ
ประชสมวรชาการและเสนอผลงานวรจยจ พมชเขตรคอนและกกงร รคอน ครจงพ ทมร 6 (2012)
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นางจจนทรรสดส า จรรยวจฒนวรจตร ร

ตตาแหนหง นจกวรจยจ ชชานาญการ
สบงกบด ฝฝายเคมมและกายภาพอาหาร สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร
- CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Effect of amino acid contents on the taste characteristics of fresh
shiitake mushroom (Lentinus edodes) and straw mushroom (Volvariella volvacea)", ประชสมวรชาการโภชนาการแหมงชาตร ครจงพ ทมร 6
The 6th Thailand Congress of Nutrition (2012)
ระดจบนานาชาตร
- CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Apinya Chudhangkura, Janpen Saengprakai, "Quality and Shelf-Life of Wangnumkeaw Shiitake (Lentinula Edodes)",
The 14th World Congress of Food Sceience and Technology (2008)
- Janpen Saengprakai, Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, วรศยจ พรหมเทพ, "Antimutagenicity of Edible Mushrooms in Northeastern
Area of Thailand ", The 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
- Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Saowaluk Rungchang, "Shelf-life of Sliced Yard Long Bean (Vigna sinensis var. sesquipedalis L.)
Stored under Selected Modified Atmosphere Packaging", 14th World Congress of Food Science and Technology (2008)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวจลชนะเลรศ การประกวดของฝากประจชาจจงหวจดจากขคาวไรซรเบอรรรรม ประเภทอาหารและเครมอร งดมมร ประจชาปป 2559 เรมอร ง "การพจฒนาผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร ชาขคาวไรซรเบอรม"ร จาก
มภลนรธอร าสาเพมอร นพกงร (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตรร
- Creator Awards สจงคม ประจชาปป 2560 เรมอร ง "การพจฒนาผลรตภจณฑรเครมอร งดมมร ชาขคาวไรซรเบอรม"ร จาก ศภนยรนวจตกรรมกลสมม ธสรกรจ ซมพม ออลลร อาคาร ซมพม ทาวเวอรร ชจนพ 20 ถนนสมลม
แขวงสมลม เขตบางรจก กรสงเทพฯ
ผลงานวรจยจ นมเพ ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2546 - 27 พฤศจรกายน 2563
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