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Postharvest Technology , Near Infrared Spectroscopy

โครงการววจยบ
ปป 2544-2545 การพนฒนากรรมววธกณ ารผลวตและการใชคจากใบเสมมดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ทณปช ลอดภนยตตอสวงช แวดลคอมและทดแทนการรนนาเขคาสารเคมณเกษตรทณช
มณฤทธวไธ ลตแมลงและควบครมจรลนว ทรณยย สนาหรนบการเกษตรของกลรมต เกษตรกรภาคตะวนนออก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทบวงมหาววทยาลนย
ปป 2544-2545 โครงการเสรวมรายไดคแกตบณ
น ฑวตยรคใหมตในการผลวตปาทตองโกกจากแปปงขคาวเจคาทดแทนแปปงสสาลณและการผลวตนนาน นมถนวช เหลลองในภาวะเศรษฐกวจทณยช งน มณปญ
ป หา ( ผผค
รตวมโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทบวงมหาววทยาลนย
ปป 2546-2547 การพนฒนามาตรฐานกระบวนการผลวตและปรนบปรรงสถานทณผช ลวตผลวตภนณฑยแชมพผสมรนไพร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากธนาคารเพลอช การเกษตรและสหกา
ณยการเกษตร
ปป 2546-2547 โครงการควบครมและตรวจสอบครณภาพผลวตภนณฑยยาดมและพวมเสนนนาน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานสตงเสรวมววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยตอม (
สสว.)
ปป 2548

การพนฒนากระดาษฟางขคาวดควยมลอแบบไทยเพลอช ใชคพมว พยสกรณน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการการอรดมศศกษา

ปป 2549
การตรวจสอบครณภาพภายในของสคมโดยววธไณ มตทาน ลายดควยการใชคเทคนวค Near Infrared Spectroscopy ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบ
สนรนการววจยน
ปป 2549
การประยรกตยใชคเทคโนโลยณเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป เพลอช ตรวจหาไขตและหนอนของแมลงวนนผลไมคในเปลลอกและเนลอน มะมตวงสดโดยไมตทาน ลายตนวอยตาง ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2549
โครงการเทคนวคการตรวจสอบเนลอน แกควในมนงครดแบบไมตทาน ลายโดยววธกณ ารวนดการดผดกลลนแสงในยตานใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงาน
พนฒนาการววจยน การเกษตร
ปป 2549-2550 การตรวจสอบสวงช เจลอปนในนนาน นมวนวดวบแบบรวดเรมวและการหาปรวมาณองคยประกอบนนาน นมโดยไมตทาน ลายดควยเทคนวคแสงยตานใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ )
ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน และสนานนกงานคณะกรรมการอรดมศศกษา
ปป 2549-2553 การจนดการเชลอน พนนธรกรรมพรวก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากศผนยยพนน ธรวศว วกรรมและเทคโนโลยณชวณ ภาพแหตงชาตว สนานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณ
แหตงชาตว
ปป 2549
การววเคราะหยองคยประกอบของกรดไขมนนในนนาน มนนปาลยมแบบววธไณ มตทาน ลายโดยใชคเทคนวค Near-Infrared Spectroscopy ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรด
หนรนววจยน มก.
ปป 2541-2550 โครงการววจยน และพนฒนาเทคโนโลยณเยลอช และกระดาษ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2551 การพนฒนาผลวตภนณฑยถาต ยทอดเทคโนโลยณผลวตภนณฑยเครลอช งสนาอางบนารรงผวว ผลวตภนณฑยทาน ความสะอาดผววหนนงและผลวตภนณฑยสคร นธบนาบนด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากธนาคารเพลอช การเกษตรและสหกาณยการเกษตร
ปป 2550-2554 Research on Development of an Ethanol Production System Using Agricultural Residues in Southeast Aisa. ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากKMUTT-SBT, KAPI and JIRCAS ในความรตวมมลอระหวตางประเทศญณปช นฝร
ปป 2548-2551 การพนฒนาธผปหอมแบบกรวยและธผปไลตยงร แบบแทตงจากนนาน มนนและเศษเหลลอแพทชผลทณ สชณ กนดนนาน มนน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การตรวจสอบนนาน มะนาวแมคและนนาน มะนาวเทณยมสนาหรนบประกอบอาหาร ดควยเทคนวคแสงยตานใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การตรวจสอบเนลอน แกควในมนงครด โดยววธกณ ารวนดความชลนน ทณเช ปลลอก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550

การศศกษาครณภาพภายในของผลแกควมนงกรโดยการใชคเทคนวคอวนฟราเรดยตานใกลค ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
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ปป 2550
ถตายทอดเทคโนโลยณการใชคประโยชนยจากชณวมวลของ กก ใบสนบปะรด กลควย มาผลวตกระดาษดควยมลอเพลอช ใชคในงานหนตถกรรมและบรรจรภณ
น ฑย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การใชคเทคนวค Near infrared spectroscopy ประเมวนครณภาพของนนาน มนนปลาทณผช ลวตจากเศษเหลลออรตสาหกรรมปลาทผนาต กระปปอง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การตรวจสอบความชลนน และคตาเพอรยออกไซดยในมนนฝรนงช ทอดกรอบโดยใชคเครลอช งสเปกโทรสโกปปยาต นใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรน
ววจยน มก.
ปป 2550-2552 การตรวจสอบครณภาพสวนคคาเกษตรโดยไมตทาน ลายเพลอช เพวมช ขณดความสามารถการ
แขตงขนนในเวทณการคคาโลก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การศศกษาความสนมพนนธยระหวตางนนาน หนนกเนลอน แหคงและปรวมาณแปปงของเนลอน ทรเรณยนกนบระดนบความสรกแกตของทรเรณยนโดยการใชคเทคนวคการดผดกลลนแสงยตานใกลค
อวนฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การศศกษาเบลอน งตคนในการใชคเทคนวค Near infrared spectroscopy ในการตรวจสอบครณภาพภายในของสคม ( หนวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรน
ววจยน มก.
ปป 2550
Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)
ปป 2550-2551 Development of on-line sorting machine for detecting internal defects and soluble solids of amngosteen ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากSAIKA Technological Institute Foundation และ National Food Research Institute (NFRI)
ปป 2549-2551 การประยรกตยใชคเทคโนโลยณเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรโกปปเพลอช ตรวจหาไขตและหนอนของแมลงวนนผลไมคในเปลลอกและเนลอน มะมตวงสดโดยไมตทาน ลายตนวอยตาง ( หนว
หนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2551-2553 การผลวตเยลอช และกระดาษดควยมลอแบบไทยโดยววธณ cold process ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551-2553 การพนฒนาววธวณ เว คราะหยหาปรวมาณนนาน มนนทนงน หมดในเมลมดขคาวโพดนนาน มนนอยตางรวดเรมวดควยเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปและการประยรกตยใชคในโปรแกรม
การปรนบปรรงพนนธรขย าค วโพดนนาน มนน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การใชคประโยชนยจากชาและการพนฒนาผลวตภนณฑยจากใบชา ( หนวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การผลวตกระดาษดควยมลอและการสรคางมผลคตาเพวมช โดยใชคชวณ มวลจากศผนยยภฟผ าป พนฒนาฯ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การพนฒนาพลนน ทณชช นบทโครงการภผฟาป พนฒนาฯ โดยสรคางมผลคตาเพวมช ใหคแกตผลผลวตทางการเกษตรและยกระดนบครณภาพชณวตว ของชาวชนบท ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การตรวจสอบครณภาพสวนคคาเกษตรโดยไมตทาน ลายเพลอช เพวมช ขณดความสามารถการแขตงขนนในเวทณการคคาโลก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2550-2552 การตรวจสอบปรวมาณความชลนน และคตาเพอรยออกไซดยในมนนฝรนงช ทอดกรอบโดยใชคเครลอช งสเปกโทรสโกปปยาต นใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรด
หนรนววจยน มก.
ปป 2551
Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2551-2552 การประยรกตยใชคเทคโนโลยณเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรโกปปเพลอช ตรวจหาไขตและหนอนของแมลงวนนผลไมคในเปลลอกและเนลอน มะมตวงสดโดยไมตทาน ลายตนวอยตาง ( หนว
หนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2551-2553 การพนฒนาสมการสนาหรนบหาปรวมาณสารเคอรยคมผ นว อยดยในขมวนน ชนนแบบรวดเรมวโดยการประยรกตยใชคแสงยตานใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนก
งานกองทรนสนนบสนรนการววจยน รตวมกนบสนานนกงานคณะกรรมการอรดมศศกษา
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ปป 2551-2554 ศผนยยความเปปนเลวศทางววชาการดคานการตรวจสอบครณภาพสวนคคาโดยววธไณ มตทาน ลาย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากโครงการศผนยยความเปปนเลวศทางววชาการ
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials ( ผผค
รตวมโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2552-2553 การพนฒนาการววเคราะหยองคยประกอบทางเคมณหลนกในสตวนทณไช ดคจากตคนอคอยดควยววธเณ นณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2552

กระดาษดผดซนบกกาซเอทณลนณ เพลอช ชะลอการสรกและการเสลอช มสภาพของผลวตผลสดสนาหรนบครนวเรลอน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2552

การตรวจสอบปรวมาณผงชผรสในผลวตภนณฑยขนมขบเคณยน วดควยเทคนวคสเปกโตรสโกปปยาต นใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2552

การผลวตถรงกระดาษหตอผลไมคเพลอช ทดแทนการนนาเขคา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2552-2554 การควบครมมาตรฐานสวนคคาทางการเกษตรและอรตสาหกรรมโดยเทคนวค การตรวจสอบดควยคลลนช แมตเหลมกไฟฟปายตานใกลคอนว ฟราเรด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2552-2554 การตรวจสอบคตาความหวานของผลไมคเมลองรคอนดควยเครลอช งวนดคลลนช แมตเหลมกไฟฟปายตาน
อวนฟราเรดแบบพกพา ( หนวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2552-2554 การประยรกตยใชคเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโครปปในการหาปรวมาณสารลวโนเลอวกเมทวล
เอสเตอรยและนนาน ในนนาน มนนไบโอดณเซล ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2552-2554 การพวจารณาอาหารปลอดภนยอยตางรวดเรมวในปลาเคมมโดยใชค Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR) ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรน
อรดหนรนววจยน มก.
ปป 2552-2554 การวนดความสรกแกตของทรเรณยนโดยใชคเทคนวคการดผดกลลนแสงยตานใกลคอนว ฟราเรด
เปรณยบเทณยบกนบการใชคความถณธช รรมชาตว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2552-2554 การวนดความสรกแกตของทรเรณยนโดยใชคเทคนวคการดผดกลลนแสงยตานใกลคอนว ฟราเรดเปรณยบเทณยบกนบ
การใชคความถณธช รรมชาตว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2553

การใชคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปในโปรแกรมปรนบปรรงพนนธรขย าค วโพดทณใช หคนาน มนนสผง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2553

การสกนดแทนนวนจากเปลลอกลนาตคนสบผดต าน เพลอช อรตสาหกรรม ( หนวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2553
การหาปรวมาณของแขมงทณลช ะลายไดคทงน หมด และปรวมาณแคปไซชวนในผลวตภนณฑยซอสพรวกและนนาน จวมน
ไกตดวค ยเทคนวคสเปกโตรสโกปปยาต นใกลคอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2552-2553 การศศกษาเบลอน งตคนเพลอช ทนานายปรวมาณนนาน มนนจากผลปาลยมนนาน มนนโดยววธไณ มตทาน ลายดควยเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจาก
โครงการศผนยยความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (ศผนยยความเปปนเลวศดคานเครลอช งจนกรกลเกษตรและอาหาร)
ปป 2552-2553 เทคนวคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมนงครดแบบไมตทาน ลายโดยววธกณ ารวนดการดผดกลลนพลนงงานแสงในชตวงความยาวคลลนช ทณตช ามองเหมนและชตวงใกคลอวนฟราเรด ( ผผค
รตวมโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสถาบนนเทคโนโลยณพระจอมเกลคาเจคาครณทหารลาดกระบนง
ปป 2552-2554 การววเคราะหยปรวมาณเนลอน ยางแหคงในนนาน ยางสดและนนาน ยางขคนโดยการวนดทณตช นค ยางพาราโดยตรงดควยววธไณ มตทาน ลายโดยใชคเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปคโตรสโคปป
( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2552-2556 ศผนยยวจว ยน เชณยช วชาญเฉพาะทางศผนยยวจว ยน เชณยช วชาญเฉพาะทางดคานการตรวจสอบครณภาพ สวนคคาโดยววธไณ มตทาน ลาย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากโครงการศผนยย
ความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยณและเทคโนโลยณชวณ ภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการ
เกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ปป 2553-2554 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2553-2554 Development of a near-infrared spectroscopic method of analysis to evaluate major chemical components in sugarcane genetic
resources/ปปทชณ 2 ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2553-2554 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan International
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2553-2554 การตรวจสอบครณภาพภายในของมะมตวงดควยเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโคปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรวษทน ไบโอแลป จนากนด
ปป 2553-2555 การใชคเทคนวค Near Infrared spectroscopy ในการประเมวนคตาความชลนน ความเหนณยว และความขาวของเนลอน ปลาบด(ซผรมว )ว แชตเยลอกแขมง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากคณะประมง มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment ( ผผค
รตวมโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรวษทน Idemitsu Kosan Co., Ltd
ปป 2554-2555 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass
( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากThe Japan International Research Center for Agricultural Sciences ประเทศญณปช นฝร
ปป 2554-2555 การผลวตแปปงขคาวหอมมะลวเพลอช ผลวตขนมปปงและขนมอบเชวงพาณวชยย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2554-2555 การพนฒนากระบวนการผลวตแปปงขคาวหอมมะลวของโรงงานโมตแปปง จนงหวนดรคอยเอมดและการถตายทอดเทคโนโลยณการใชคแปปงขคาวหอมมะลวในการผลวตขนมปปงและ
ขนมอบในเชวงพาณวชยย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2554
การประยรกตยใชคเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปในการประเมวนครณภาพของโลชนนช นนาน มนนดนกแดคไหมพนนธรไย ทยพลนน เมลอง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรด
หนรนววจยน มก.
ปป 2554
การปรนบปรรงกระบวนการผลวตพลนงงานเอธานอลจากลวกโนเซลลผโลสโดยการพนฒนาและ/หรลอคนดเลลอกสายพนนธรยย สณ ตยทเชณ จรวญในอรณหภผมแว ละเอธานอลความเขคมขคนสผง
( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2554

การผลวตเยลอช โดยววธปณ ระหยนดพลนงงานและปลอดภนยตตอสวงช แวดลคอมเพลอช อรสาหกรรมกระดาษพลนน บคาน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2554

การศศกษาโครงสรคาง แรงดศงดผดระหวตางโมเลกรล ของโพลวเมอรยยอต ยสลายไดคทางชณวภาพดควยววธสณ เปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2554
ผลการตรวจสอบครณภาพภายในผลไมคเมลองรคอนดควยเครลอช งวนดคลลนช แมตเหลมกไฟฟปายตานใกลคอนว ฟราเรดแบบสะทคอนกลนบและแบบทะลรผาต น ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนาววธวณ เว คราะหยปรวมาณองคยประกอบทางเคมณในนนาน มนนหอมระเหยจากยผคาลวปตนส และเสมมดขาว ทณรช วดเรมว และไมตทาน ลายดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การสรคางเครลอช งเนณยรยอนว ฟราเรดราคาประหยนดเพลอช ตรวจสอบครณภาพผลไมคโดยไมตทาน ลาย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2555-2557 สรคางระบบการตรวจสอบระยะการสรก-แกตภายในผลแคนตาลผปดควยเครลอช งวนดคลลนช แมตเหลมกไฟฟปายตานใกลคอนว ฟราเรดแบบสะทคอนกลนบและแบบทะลรผาต น ( หนว
หนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2555-2558 การพนฒนาการผลวต การสกนดและการววเคราะหยสารและนนาน มนนหอมระเหยจากยผคาลวปตนส และเสมมดขาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การเพวมช มผลคตาชณวมวลปาลยมนนาน มนน และนนาน มนนกรดปาลยมเพลอช พลนงงานทดแทนและวนสดรชวณ ภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตง
ชาตว
ปป 2555
การพนฒนาผลวตภนณฑยจากเฮมพย ภายใตคโครงการสตงเสรวมและพนฒนาอรตสาหกรรมเฮมพยอยตางสรคางสรรคยแบบครบวงจร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสถาบนน
พนฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยตอม (SMEs)
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยณและเทคโนโลยณชวณ ภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการ
เกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ปป 2555-2556 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรวษทน Idemitsu Kosan Co., Ltd
ปป 2555-2556 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJIRCAS
ปป 2555-2556 การพนฒนาววธกณ ารตรวจววเคราะหยการปลอมปนในขคาวหอมมะลวเปลลอกและขคาวหอมมะลวขาวอยตางรวดเรมวดควยเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2555-2556 การพนฒนาววธกณ ารววเคราะหยปรวมาณไซยาไนดยในมนนสนาปะหลนงดควยเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานพนฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยณแหตงชาตว
ปป 2555-2556 การววเคราะหยคณ
ร ภาพแปปงมนนสนาปะหลนงแบบรวดเรมวและไมตทาน ลายตนวอยตางโดยใชคเทคนวคสเปกโตรสโกปปปอวนฟราเรดยตานใกลค ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจาก
สนานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหตงชาตว
ปป 2555-2556 การววเคราะหยปรวมาณองคยประกอบทางเคมณในมนนเสคนดควยววธเณ นณยรยอนว ฟราเรดสเปกโทรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยณแหตงชาตว
ปป 2555-2557 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product ( ผผรค วต มโครงการ )
ไดครบน ทรนจากUNU-Kirin Fellowship Programme,United Nations University
ปป 2555-2557 การตรวจสอบปรวมาณเคอรยคมผ นว ในยาสมรนไพรขมวนน ชนนแบบรผผค ลเรมวดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปคโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบ
สนรนการววจยน
ปป 2556-2557 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2556-2557 Development of fermenting-yeast for practical application ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJapan International Research Center for
Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2556-2557 การทดสอบการยอมรนบของผผบค รวโภคทณมช ตณ อต ผลวตภนณฑยเพลอช สรขภาพจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานวนสผง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหตงชาตว
ปป 2556-2557 การพนฒนาววธกณ ารตรวจววเคราะหยการปลอมปนในขคาวหอมมะลวเปลลอกและขคาวหอมมะลวขาวอยตางรวดเรมวดควยเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากสนานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2555

การพนฒนา SMEs สผมต าตรฐานครณภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากธนาคารพนฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยตอมแหตงประเทศไทย

ปป 2555-2557 การพนฒนาววธวณ เว คราะหยปรวมาณองคยประกอบทางเคมณในนนาน มนนหอมระเหยจากยผคาลวปตนส ทณทรณ และเสมมดขาว ทณรช วดเรมว และไมตทาน ลายดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปก
โตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2557

การววเคราะหยปรวมาณแอนโดรกราโฟไลดยในฟปาทะลายโจรแบบรวดเรมวดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2557-2559 การพนฒนาววธวณ เว คราะหยองคยประกอบลวกโนเซลลผโลสในไมคไผตดวค ยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโทรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2556-2557 การศศกษาระบบการวนดแสงเนณยรยอนว ฟราเรดทณเช หมาะสมเพลอช การตรวจสอบปรวมาณแปปงในหนวมนนสนาปะหลนงสดโดยไมตทาน ลาย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนก
งานพนฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหตงชาตว (สวทช.)
ปป 2557

โครงการพนฒนาเสคนใยไผตเปปนวนสดรดดผ ซนบเสณยง (Acoustic) ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชณวภาพ (องคยการมหาชน)

ปป 2557-2558 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2557-2558 โครงการการศศกษาและจนดทนาฐานขคอมผลของชณวมวลจากสวนยางพาราเพลอช ใชคเปปนเชลอน เพลวงทางเลลอก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานนโยบายและแผน
พลนงงาน
ปป 2557-2558 โครงการพนฒนารผปแบบและการบรวหารการจนดการผลวตภนณฑย OTOP ประเภทผคาและเครลอช งแตตงกาย พลนน ทณภช าคเหนลอและภาคกลาง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากกรมสตงเสรวมอรตสาหกรรม
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ปป 2557-2559 โครงการการศศกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสรคางความเขคมแขมงของเครลอขตายชณวมวลเพลอช พลนงงานในกลรมต ประเทศ ACMECS (ลาว กนมพผชา เมณย
นมารย เวณยดนาม และไทย) ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานนโยบายและแผนพลนงงาน
ปป 2558-2559 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJIRCAS
ปป 2558-2559 การตวดตามโครงการววจยน และการสนนบสนรนงานววจยน ยางพารา ปป 2558 ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2557-2558 โครงการยตอย 1/2557 “จนดทนายรทธศาสตรยเทคโนโลยณพลนงงานชณวมวลและแผนทณนช าน ทางระยะ 10 ปป (2557-2566) ของประเทศไทย” ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากสนานนกงานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรย เทคโนโลยณและนวนตกรรมแหตงชาตว (สวทน.)
ปป 2558
ววจยน มก.

การววเคราะหยปรวมาณแอนโดรกราโฟไลดยในยาสมรนไพรฟปาทะลายโจรแบบรวดเรมวดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรน

ปป 2559

การพนฒนาววธกณ ารววเคราะหยความเขคากนนไดคในยางผสมดควยเทคนวคอวนฟราเรดยตานใกลคแบบภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2558-2559 โครงการการพนฒนาหลนกเกณฑยขอค กนาหนดผลวตภนณฑยในกลรมต เครลอช งนรงต หตม ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชณวภาพ (องคยการ
มหาชน)
ปป 2559-2560 Effect of sugarcane and cassava cultivation by PHB ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากJIRCAS
ปป 2559-2560 การศศกษาและสนงเคราะหยสถานภาพและทวศทางงานววจยน ภายใตคนโยบายเศรษฐกวจจากฐานชณวภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบสนรน
การววจยน
ปป 2560-2561 การตวดตาม ประเมวนผลโครงการววจยน ยางพาราปป 2560 และการผลนกดนนการใชคประโยชนย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2559-2561 การววเคราะหยปรวมาณสารออกฤทธวแธ ละฤทธวกธ ารตคานออกซวเดชนนจากใบหมตอนและผลวตภนณฑยเพลอช สรขภาพจากใบหมตอนแบบรวดเรมวดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรส
โกปป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2560-2561 การตวดตาม ประเมวนผล และการใชคประโยชนยโครงการววจยน ดคานยางพารา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสนานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- WARUNEE THANAPASE, Anupun Terdwongworakul, Vittaya Punsuvon, Satoru Tsuchikawa, "Rapid assessment of wood chemical properties and pulp
yield of Eucalyptus
camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for
improving wood selection for high quality pulp", J Wood Sci 51 (2005) 167-171
- Wuttinant Kongtud, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Chaiyaporn Sampoompuang, Sarima Sundhrarajun, "การใชคประโยชนยใบ กาบ เปลลอก
หนตอไผต และกวงช ไผตหวานอตางขตาง", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 26 (2550) (2006) 93-104
- Wuttinant Kongtud, WARUNEE THANAPASE, Wikhan Anapanurak, Chaiyaporn Sampoompuang, ประทรมทอง ไตรรนตนย, "การผลวตเยลอช และกระดาษจากเนลอน ไมคกญ
น
ชง", วารสารววจยน และฝฝกอบรม 10 (1) (2006) 30-35
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Sirinnapa Saranwong, Sumio Kawano, "Nondestructive Detection of Fruit Fly Egg and Larvae in
Exported Mangoes Using Near Infrared Spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3(พวเศษ)) (2008) 54-57
- WARUNEE THANAPASE, สนธวสขร ธณระชนยชยรต,ว Sumaporn Kasemsumran, Anupun Terdwongworakul, "Non-destructive determination of soluble solids in
mangosteen fruit by short waveleghth near infrared spectroscopy (SW-NIRS)", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 39 (3(พวเศษ)) (2008)
156-159
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เกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Anupun Terdwongworakul, "Non-Destructive Internal Quality Evaluation of Tangerine by using Near
lnfrared Spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (1(พวเศษ)) (2009) 233-236
- สนธวสขร ธณระชนยชยรต,ว WARUNEE THANAPASE, Anupun Terdwongworakul, Sumaporn Kasemsumran, "Non-destructive soluble solids content evaluation of
mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 40 (1) (2009) 55-64
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , จวราพร อนรสรณยวงศยชยน , ศวรนว นภา ศรนณยยวงศย , Prf. Dr. Sumio Kawano , "Use of Near
Infrared Spectroscopy for Detection of Mangoes Infested with Fruit Fly Eggs and Larvae", วารสารววจยน และสตงเสรวมววชาการเกษตร 26 (2) (2009) 27-32
- WARUNEE THANAPASE, สนธวสขร ธณระชนยชยรต,ว Anupun Terdwongworakul, Sumaporn Kasemsumran, อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , ศวรนว นภา ศรนณยยวงศย, สรมโว อะ คาวาโน, ยผกว
นวตตะ, คาซผเอกว ซวจฟว จผ ,ว คาซผเอกว ควจ,ว "Non-Destructive Classification Technique for Translucent and Gamboge Mangosteen by Near Infrared Spectroscopy",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 369-372
- Sumaporn Kasemsumran, อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , WARUNEE THANAPASE, Vittaya Punsuvon, "Non-destructive Determination of Palm Oil Content in Palm
Fruit by Near Infrared Spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (3/1) (2010) 61-64
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, จรวยา ประศาสนยศรณสภร าพ, WARUNEE THANAPASE, ซาโตรร มวยาตะ, "Quantitative Determination of Chemical
Constituents in Biomass for Substitute Energy Utilizationby using Near Infrared Spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41
(3/1) (2010) 65-68
- WARUNEE THANAPASE, Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, "NIRS Applications for Quality Assessment without Product Damage", Asia Food
Beverage 10 (58) (2012) 36-39
- Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, ทศพล อรมะมานวต, WARUNEE THANAPASE, "Separation of Damaged Green Okra Pods Infested by Internal
Insects Using Multivariate Analysis of Near Infrared Spectroscopy", เกษตรพระจอมเกลคา 33 (1) (2015) 864-868
ระดนบนานาชาตว
- ปปตพว ร ฤทธวเรลองเดช, Sumaporn Kasemsumran, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Yukihiro Ozaki, "Determination
of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching
combination moving window partial least squares.", The Analyst 130 (10) (2005) 1439-1445
- Anupun Terdwongworakul, Punsuwan, V, WARUNEE THANAPASE, Tsuchikawa, S, "Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of
Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp", JOURNAL OF
WOOD SCIENCE 51 (2) (2005) 167-171
- Jirawan Maneerote, Anupun Terdwongworakul, WARUNEE THANAPASE, Nunthiya Unprasert, "Application of Near Infrared Spectroscopy to Predict Crude
Protein in Shrimp Feed", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 172-180
- Pitiporn Ritthiruangdej, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Yukihiro Ozaki, "Classification of Thai Commercial
Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5)
(2006) 189-196
- Teerachaichayut, S, Kil, KY, Anupun Terdwongworakul, WARUNEE THANAPASE, Nakanishi, Y, "Non-destructive prediction of translucent flesh disorder in
intact mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 43 (2) (2007) 202-206
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Kiatsoonthon, A, "Feasibility of near-infrared spectroscopy to detect and to quantify adulterants in
cow milk", ANALYTICAL SCIENCES 23 (7) (2007) 907-910
- Srisawas, W., WARUNEE THANAPASE, Jindal, V.K., "Relationship between sensory textural attributes and near infrared spectra of cooked rice", Journal
of Near Infrared Spectroscopy 15 (5) (2007) 333-340
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- Kosugi, A., Kondo, A., Ueda, M., Murata, Y., Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, Arai, T., Mori, Y., "Production of ethanol from cassava pulp
via fermentation with a surface-engineered yeast strain displaying glucoamylase", Renewable Energy 34 (5) (2009) 1354-1358
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, Prof.Yukihiro Ozaki, "Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids
in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression", Journal of Near Infrared Spectroscopy 18 (-) (2010) --- ดร.ศวรนว นภา สราญวงศย, WARUNEE THANAPASE, Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, Prof.Sumio Kawano, "Applying near infrared spectroscopy
tothe detection of fruit fly eggs and larvae inintact fruit", JOURNAL
OF
NEAR
INFRARED
SPECTROSCOPY 18 (4) (2010) 1-10
- Sirinnapa Saranwong, WARUNEE THANAPASE, Nattaporn Sinunta, Ronnarit Rittiron, Sumaporn Kasemsumran, Sumio Kawano, "Applying near infrared
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- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Anupun Terdwongworakul, Supannika Weantong, "Determination of Peroxide Value (PV) and Acid
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- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, ดร.ศวรนว นภา ศรนณยยวงศย, Prof.Sumio Kawano, "Multivariate classification of clean and fruit fly infested
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Infrared Spectroscopy", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรคอนและกศงช รคอน ครนงน ทณช 2 (2008)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Sirinnapa Saranwong , Sumio Kawano, "การตรวจหาไขตและหนอนของแมลงวนนผลไมคในมะมตวงสตงออกโดยใชค
เทคโนโลยณเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป", การประชรมสนมมนาววชาการววทยาการหลนงการเกมบเกณยช วแหตงชาตว ครนงน ทณช 6 (2008)
- WARUNEE THANAPASE, ดร.สนธวสขร ธณระชนยชยรต,ว Anupun Terdwongworakul, Sumaporn Kasemsumran, นายอาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , ดร. ศวรนว นภา ศรนณยยวงศย, Prof. สร
มวโอะ คาวาโน, ยผกว นวดตะ, คาซผเอกว ชวจฟว จผ ,ว คาซผเอกว ควจ,ว "การคนดแยกเนลอน แกควและยางไหลในมนงครดแบบไมตทาน ลายโดยววธกณ ารวนดการดผดกลลนแสงในยตานใกลคอนว ฟราเรด", การสนมมนา
ทางววชาการววทยาการหลนงการเกมบเกณยช วแหตงชาตว ครนงน ทณช 7 (2009)
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- Sunanta Boonchouy, Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Wanchai Worawattanamateekul, Sumitra Boonbumrung, Juta Mookdasanit,
"Determination of peroxide value, acid value and anisidine value in fish oil using near-infrared spectroscopy", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรย ครนงน ทณช 47 (2009)
- Thapanee Sathorn, Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of total soluble solids and total acidity in
chili sauces by near infared spectroscopy", การประชรมววชาการ ครนงน ทณช 47 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2009)
- Korrakot Wannagul, Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of total soluble solids, reducing sugar and
total sugar of Thai sweet chili sauces by near infared spectroscopy", การประชรมววชาการ ครนงน ทณช 47 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2009)
- Athit Janhiran, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Sontisuk Teerachaichayut, "Using near infrared spectroscopy techniques for
non-destructive determination of total soluble solids in mangosteen fruits", การประชรมววชาการ ครนงน ทณช 47 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2009)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, น.ส.ณนฐญา มานะกวจ, ดร.สนญญา หกพรดซา, "-", การประชรมววชาการพลชสวนแหตงชาตว ครนงน ทณช 8 (2009)
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, น.ส.รลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, "การพนฒนาสมการสนาหรนบทนานายปรวมาณนนาน มนนทนงน หมดในเมลมด
ขคาวโพดดควยเทคนวค NIRS สนาหรนบใชคในโปรแกรมการปรนบปรรงพนนธร"ย , การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทณช 48 (2010)
- WARUNEE THANAPASE, อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , Sumaporn Kasemsumran, จวราพร อนรสรณยวงศยชยน , "Using Near Infrared Spectroscopy Techniques for
Non-Destructive Determination of Total SolubleSolids in Lychee Fruits", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทณช 48 (2010)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, จวราพร อนรสรณยวงศยชยน , วณระพล พลรนกดณ, ทนกษวณา ศนนสยะววชยน , ซาโตรร มวยาตะ, "Using Near-Infrared
Spectroscopy for Quality Evaluation of Sugarcane", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรคอนและกศงช รคอนครนงน ทณช 4 (2010)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, นายอาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , "Non-destructive Determination of Palm Oil Content in Palm Fruit by Near
Infrared Spectroscopy", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรคอนและกศงช รคอนครนงน ทณช 4 (2010)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Nattaporn Sinunta, จรวยา ประศาสนยศรณสภร าพ, ซาโตรร มวยาตะ, "Quantitative Determination of Chemical
Constituents in Biomass for Substitute Energy Utilization by using Near Infrared Spectroscopy", การประชรมววชาการและเสนอผลงานววจยน พลชเขตรคอนและกศงช รคอน
ครนงน ทณช 4 (2010)
- อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, จวราพร อนรสรณยวงศยชยน , "การตรวจสอบของแขมงทณลช ะลายนนาน ไดคในผลลนาไยดควยเครลอช งวนดคลลนช แมต
เหลมกไฟฟปายตานใกลคอนว ฟราเรด", การสนมมนาววชาการววทยาการหลนงการเกมบเกณยช วแหตงชาตว ครนงน ทณช 8 (2010)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, "Simultaneous quantitative determination of total methyl ester, linoleic
methyl ester and water in palm oil biodiesel by near infrared spectroscopic analysis", วทท 36 (2010)
- นางสาวรลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "A comparison of sample preparation for the
calibration model of total oil content in corn kernels using near infrared spectroscopy", ประชรมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหตง ประเทศไทย ครนงน ทณช 36 (
วทท. 36) (2010)
- Pilanee Vaithanomsat, ทวณสรว ว มาลาพนนธร,ย ภนทร คมกมล, Waraporn Apiwatanapiwat, Akihiko Kosugi, WARUNEE THANAPASE, Yutaka Mori, "Preliminary
isolation of glucosidase producing fungi for biomass utilization", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36) (2010)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Yoshinori Murata, Akihiko Kosugi, WARUNEE THANAPASE, Yutaka Mori, "XYLOSE-FERMENTING
YEASTS FOR BIOMASS UTILIZATION", the 36th Congress on Science and Technology Thailand (STT 36) (2010)
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, WARUNEE THANAPASE, "Property Enhancement for OCC Paper by Virgin Pulps
and Chitosan Coating", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรยครนงน ทณช 49 (2011)
- Sumaporn Kasemsumran, รลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, "การววเคราะหยปรวมาณนนาน มนนทนงน หมดในเมลมดขคาวโพดดควยแสงเนณยรย
อวนฟราเรดในโปรแกรมการปรนบปรรงพนนธร"ย , การประชรมววชาการขคาวโพดและขคาวฟฝางแหตงชาตว ครนงน ทณช 35 (2011)
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- Sumaporn Kasemsumran, Supanida Winitchai, WARUNEE THANAPASE, "Quantitative determination of Thai Silkworm oil in lotion by near infrared
spectroscopy", การประชรมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหตงประเทศไทย ครนงน ทณช 37 (2011)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, HARUMI SATO, Prof.YUKIHIRO OZAKI, "Monitoring of crystallization behavior of
poly(3-hydroxybutyrate) and hydroxypropyl cellulose blends investigated by near infrared imaging spectroscopy", การประชรมววชาการววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยณแหตงประเทศไทย ครนงน ทณช 37 (2011)
- อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, ศวรนว นภา ศรนณยยวงศย , สรมโว อะ คาวาโน , "Using of Near Infrared Spectroscopic
Technique for the Determination of Translucent and Gamboge Mangosteen by Conveyor Belt System of Sorting Machine", การประชรมววชาการสมาคม
ววศวกรรมเกษตรแหตงประเทศไทยครนงน ทณช 12 (2011)
- นายวรพงษย อธวหรว ญ
น วงศย, Pratuang Puthson, Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa, WARUNEE THANAPASE, "Near Infrared Spectroscopy for Assessment of Wood
Density and Fiber Characteristics from Eucalyptus Hybrids: A Comparison between PCR And PLSR", The 21st National Graduate Research Conference,
The Graduate School of Rangsit University, Bangkok, Thailand (2011)
- Sawitri Chuntranuluck, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, Warit Samutnavee, "Preliminary screening of lignin-degrading enzymes activity
from selected plant pathogenic fungi", 20th National Grad Research Conference, Mahidol University, Salaya, 2-3 Feb 2012 (2011)
- Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, นายอาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , ศรวนนภา ศรนณยยวงศย, Ronal P. Haff, "Detection of the Fruit
Fly Infestation in Mangoes by Portable and Near-Infrared Spectroscopic Imaging Instruments", การประชรมพลชสวนแหตงชาตว ครนงน ทณ1ช 1 (2012)
- WARUNEE THANAPASE, อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , Sumaporn Kasemsumran, "The Study of Optimal Scanning Position for the Determination of Total Soluble
Solid Content in Lychee Fruits using Short Wavelength Near Infrared Spectroscopy", การประชรมววชาการพลชสวนแหตงชาตว ครนงน ทณช 11 (2012)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, WARUNEE THANAPASE, "Study on mechanical property comparison of soda
pulp from hemp stem for handmade paper", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงน ทณช 52 (2014)
- Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, ทศพล อรมะมานวต, WARUNEE THANAPASE, "Selection of Green Okra Infested by Internal Insects Pests
Using Multivariate Analysis of Near Infrared Spectroscopy", การประชรมววชาการพลชสวนแหตงชาตว ครนงน ทณช 14 “พลชสวนไทย ไรคพรมแดน” (2015)
- Sumaporn Kasemsumran, รลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, Krairuek Ngowsuwan, Chatchawan Jantasuriyarat, พนฒนศนกดวธ จนนทรยสอต ง , WARUNEE THANAPASE, "A
Near-Infrared Technical Transfer for Rice Variety Identification and Moisture Content Analysis in Rice", วนนววชาการขคาวแหตงชาตว ครนงน ทณช 5 (2018)
ระดนบนานาชาตว
- WARUNEE THANAPASE, Anupun Terdwongworakul, Thongchai Suwonsichon, "Present in Condition of R&D for Nondestructive Techniques including NIR
spectroscopy in Thailand", In 17th Symposium of Nondestructive Technique (2001)
- WARUNEE THANAPASE, Thongchai Suwonsichon, Nattakarn Navasearttavisootr, "Determination of Reducing Sugar in Guava (Psidium guajava L.)
Using Near-Infrared Reflectance Spectroscopy", The 8th ASEAN Food Conference (2003)
- WARUNEE THANAPASE, Anupun Terdwongworakul, Satoru Tsuchikawa, Vittaya Punsuvon, "Rapid NIR analysis of chemical and mechanical properties
for Eucalyptus camaldulensis at plantation in Thailand", In 11th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2003)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Thongchai Suwonsichon, Vichai Haruthaithanasan, Y.Ozaki, Pitiporn Ritthiruangdej, "Quantitative
and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least
Squares Regression", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2005)
- WARUNEE THANAPASE, Vichai Haruthaithanasan, Thongchai Suwonsichon, "Using the Near Infrared Reflectance Spectroscopy for Quantitative and
Qualitative Six Thai Rice Varieties", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2005)
พวมพยครนงน ลตาสรดเมลอช 11/7/63

หนคา 13 จาก 18

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางวารรณณ ธนะแพสยย

ตตาแหนหง

นนกววจยน เชณยช วชาญ

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยณและเทคโนโลยณชวณ ภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการ
เกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Ronnarit Rittiron, Vichai Haruthaithanasan, "Current Situation of Near Infrared Spectroscopy in
Thailand", In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy (2006)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Preliminary Study on Quantitive Determination of Ethanol in Gasohol by using Near Infrared
Spectroscopy", In The 22 nd NIR Forum (2006)
- Ritthiruangdej, P, Thongchai Suwonsichon, Saowanee Lertworasirikul, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Ozaki, Y., "Determination of
Total Nitrogen and Sodium Chloride in Thai Commercial Fish sauces by using NIR Spectroscopy with Artificial Neural Networks", In Japan-Korea Joint
Symposium on Near Infrared Spectroscopy (2006)
- WARUNEE THANAPASE, Pilanee Vaithanomsat, "Ethanol production from cassava wastes using a surface-engineered yeast strain displaying
glucoamylase", the The Third Biomass-Asia Workshop / U. Thant International Conference Hall, United Nations University (2006)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Siwalak Pathaveerat, Anupun Terdwongworakul, "Non-destructive Internal Quality Evaluation of
Thai Oranges using Short-Wavelength Near Infrared Transmission Spectra", In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2007)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Arthaya Kiatsoonthon, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Cow Milk
Adulteration", In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Umea, Sweden. (2007)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, Sirinnapa Saranwong , Sumio Kawano , "Nondestructive detection of fruit fly
eggs and larvae in mango by NIRS", the 23rd NIR Forum (2007)
- WARUNEE THANAPASE, Sirinnapa Saranwong, Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, Ronnarit Rittiron, Sumio Kawano, "Detection of Fruit Fly
Infested Mango by Near Infrared Spectroscopy", The First Asian NIR Symposium (2008)
- Sumaporn Kasemsumran, Artaya Kiatsoonthon, WARUNEE THANAPASE, Yukihiro Ozaki, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of
Milk Adulterations and Milk Constituents", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, นวสตว รลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, "Utilization of NIRS for breeding program of high-oil corn",
The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, "Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm
oil using NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, นายปปยชาตว วนงมผล, "Quantitative Determination of Citric content in Synthetic Lemon Juices for
Cooking by using Near Infrared Spectroscopic Technique", International Diffuse Reflectance Conference 2008 (2008)
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, นางสาวรลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, "Preliminary Study for Determination of Total Oil
Content in Oil Corn Seed for Breeding Program by using Near Infrared Spectroscopy", International Diffuse Reflectance Conference 2008 (2008)
- Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "A review of research and development on the applications of NIRS in
Thailand", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- นางจรวยา ประศาสศรณสภร าพ, Sumaporn Kasemsumran, Kenji Ono, Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, Kyoko Katsumata-saito, Tomoko Sugimoto,
Satoru Miyata, Tadao Goto, Kenji Iiyama, "Preliminary study of quantitative determination of cellulose,hemi-cellulose and lignin in artificial biomass
samples by using NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- น.ส.นพกร ปปญญาวชวโร , Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Determination of moisture content and water
activity of Thai potato snack food by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
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- น.ส.ฐาปนณ สาธร , Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Determination of total soluble solids and total acidity
in term of acetic acid content in chili sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- น.ส. กรกช วรรณกผล , Thongchai Suwonsichon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Prediction of total soluble solids and total acidity of
Thai sweet sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum (2008)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, นายอาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , ดร.สนธวสขร ธณระชนยชยรต,ว คาซผเอกว ชวจฟว จผ ,ว ยผกว นวตตะ
, ดร.ศวรนว นภา ศรนณยยวงศย,
Prof. Sumio Kawano, "Recent collaborative researchs between Japan and Thailand on NIR applications for tropical fruits", The 25th NIR Forum (2008)
- WARUNEE THANAPASE, "The need of nondestructive technology for quality control of tropical fruits and agricultural products in Thailand", The
International Symposium on Collaboration for the Development of Food Industry Technology between Japan and East Asia at Tokyo (2008)
- Anupun Terdwongworakul, นายประสาน เหลตาทรนพยยเจรวญ, Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, "Use of Peel Spectral Information to Improve
Titratable Acidity Prediction inIntact Orange by NIRS in Long Wavelength Region", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy
(2009)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Prof.Yukihiro Ozaki, Vichien Keeratinijakal, "Rapid Discrimination and Determination of Curcuminoids
Content in Turmeric Rhizome by Near Infrared Spectroscopy", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2009)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Prof.Yukihiro Ozaki, "New Advantage of Moving Window Partial Least Squares Regression for
Discrimination Analysis: MWPLS-DA", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2009)
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, น.ส.รลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, "Determination of Total Oil Content in Corn Seeds Using
Near Infrared Spectroscopy and Moving Window Partial Least Squares Regression", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy
(2009)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, "Analysis of Water Content in Biodiesel Palm Oil using NIRS", The 14th
International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2009)
- WARUNEE THANAPASE, Sontisuk Teerachaichayut, Sumaporn Kasemsumran, K. Shigefuji, K. Kiji, Y. Nitta, S. Saranwong, S. Kawano, "Development of
an NIR Sorting Machine for Detecting Internal Disorder and Quality of Mangosteen Fruit", the 14th International Conference on Near Infrared
Spectroscopy (2009)
- WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, N. Suttiwijitpukdee, R. Kaewcheenchai, S. Kasemsumran, S. Kawano, "Feasibility Study for
Non-invasive Detection of Fruit Fly Eggs and
Larvae in Intact Mangoes using a Hand-held NIR instrument", the 14th International
Conference on Near Infrared Spectroscopy (2009)
- S. Saranwong, J. Anusornwongchai, A. Janhiran, Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, S. Kawano, "NIR Imaging Technology for Detecting
Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes", the 14th International
Conference on Near Infrared Spectroscopy (2009)
- Panmanas Sirisomboon, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, S. Howvimanporn, "Identification of Honey Authenticity by NIRS", the 14th
International Conference on Near Infrared Spectroscopy (2009)
- Sumaporn Kasemsumran, Vichien Keeratinijakal, WARUNEE THANAPASE, Prof. Yukihiro Ozaki, "Use of Near Infrared Spectroscopy in Combination with
Chemometrics for Quantitative and Discriminant Analyses of Turmerics", ANS2010 (2010)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Vittaya Punsuvon, นายอาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , "Non-destructive Determination of Palm Oil Content in
Palm Fruit by Comparison of Short and Long Wavelength Near Infrared Regions", ANS2010 (2010)
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- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, WARUNEE THANAPASE, จารวยา ประสานศรณสภร าพ, นายซาโตรร มวยาตะ, "Quantitative Determination of
Chemical Constituents in Sugarcane Bagasse by using Near Infrared Spectroscopy", ANS2010 (2010)
- WARUNEE THANAPASE, นายอาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , Sumaporn Kasemsumran, นางสาวจวราพร อนรสรณยวงศยชยน , "Nondestructive Measurement of Dry Matter and
Total Soluble Solids in Papaya by Transmittance Mode NIR Instrument", ANS2010 (2010)
- Pornpun Siramon, WARUNEE THANAPASE, Vittaya Punsuvon, Pilanee Vaithanomsat, "Polyphenolics and Tannin Obtained from Stem Bark of Jatropha
curcas (Linn) Tree Pruning from Thailand and Their Antioxidant Activities", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society
(IWoRS) (2011)
- Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, "Preliminary Study of Melting Behavior in Poly(3-hydroxybutyrate) and
Hydroxypropyl Cellulose Blends Polymer Blend by Using Near Infrared Spectroscopy", The Third Asian Near Infrared Symposium (2012)
- Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, Julapark Chunwongse, Sirikul Wasee, "Simultaneously Calibrating Capsaicinoids and Scoville Heat
Units for Pepper (Capsicums) using PLS2 and NIR Spectroscopy", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) (2012)
- นางสาวศวรมว าดา มงคลววทยย, Supanida Winitchai, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Near Infrared Analysis of Thai Silkworm Oil (Sam Rong)
Content in Body Lotion", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) (2012)
- Sumaporn Kasemsumran, Supanida Winitchai, นางสาวศวรมว าดา มงคลววทยย, WARUNEE THANAPASE, "Rapid Analysis of Oil Content and Color Data in Body
Lotion Using Visible - Near Infrared Spectroscopy", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) (2012)
- Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, เกศสรดา จอบรญ, "Consumer acceptance of 4 bakery products using Hom Mali
Rice flourat Roi Et Province", 2nd International Seminar on Food & Agricultural Science (ISFAS 2012) (2012)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Yoshinori Murata, WARUNEE THANAPASE, Akihiko Kosugi, TAKAMITSU ARAI, Yutaka Mori, Pilanee Vaithanomsat, "THE
EFFECT OF CASSAVA PULP PRETREATMENT ON ETHANOL PRODUCTION", The Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste,
Venice, Italy (2012)
- Warit Samutnavee, Pilanee Vaithanomsat, Akihiko Kosugi, WARUNEE THANAPASE, Sawitri Chuntranuluck, "Optimization and production of
?-glucosidase from the plant pathogenic fungi Bipolaris oryzae under solid-state cultivation of vetiver grass using response surface methodology", The
5th International Congress of Environmental Research (2012)
- WARUNEE THANAPASE, "The history of near infrared spectroscopic analysis in Thailand: Past, Present and Future", Proceedings of the 28th NIR forum
(2013)
- Anupun Terdwongworakul, WARUNEE THANAPASE, "Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables", Postharvest losses and
food waste conference 2013: Capturing productivity along the value chain (2013)
- Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, ดร.สรนยณ ย โชตวนรณ นาท, นวตว เตวมเศชยานนทย, ทศพล อรมะมาตว, WARUNEE THANAPASE, "Alternative technique for
quality evaluation of cassava chip using NIRS", International Process Analytics & Control Congress (IPAC2013) (2013)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Prapassorn Rugthaworn, WARUNEE THANAPASE, Akihiko Kosugi, Takamitsu Arai, Yutaka Mori,
Yoshinori Murata, "Comparison of SSF and SHF processes from cassava pulp for Ethanol Production by Thermotolerant yeast at High Temperature",
The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- WARUNEE THANAPASE, Pilanee Vaithanomsat, นายภนทร คมกมล, Sudprasong Suwonlerd, "Ethanol Production from Oil Palm Trunk in Thailand", The 1st
International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
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- Yoshinori Murata, Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Hatairat Dangjarean, Akiko Hirooka, WARUNEE THANAPASE, Prapassorn
Rugthaworn, "Acid stress responses in Thermotolerant Yeast,Kluyveromyces marxianus at High Temperature", The 1st International Symposium on
Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- Prapassorn Rugthaworn, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Akiko Hirooka, WARUNEE THANAPASE, Hatairat Dangjarean, Yoshinori
Murata, "Growth inhibition of Kluyveromyces marxianus TISTR5925 under high temperature.", 10th Biomass-Asia Workshop "Biomass Refinery to
Community and Industrial Applications" (2013)
- Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, WARUNEE THANAPASE, "Discrimination of the internal infestation in green okra by transmittance NIR
spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium (2014)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, ณมาพร อนฒววโรจนย, Chatchawan Jantasuriyarat, รลนช ฤดณ แกควชลนช ชนย, WARUNEE THANAPASE, Thongchai
Suwonsichon, Prof.Sumio Kawano, "Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice", The 4th Asian
Near Infrared Symposium (ANS2014) (2014)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, UDOMLAK SUKATTA, ดร.สรนยณ ย โชตวนรณ นนนทย, Pitiporn Ritthiruangdej, Maliwan
Haruthaithanasan(Tanasombat), WARUNEE THANAPASE, "Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products:
quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014) (2014)
- WARUNEE THANAPASE, Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, อาทวตยย จนนทรยหรว ญ
น , "Establishment of the System for Determination of Internal
Quality of Intact Cantaloupe Fruits Using Near-Infrared Instrument by Interactance and Transmittance modes", The 4th Asian Near infrared Symposium
(2014)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, Akihiko KOSUGI, "Supplementation of lignocellulosic biomass enhances
1,3-propanediol production from glycerol by Clostridium butyricum", The 4th Asian Conference on Biomass Science (2016)
- ดร.นวลเนตร อนศวะศวรจว นว ดา, Pilanee Vaithanomsat, Siriluck Liengprayoon, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Suteera Witayakran, Wannasiri
Wannarat, WARUNEE THANAPASE, Warawut Suphamitmongkol, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN
Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership (2017)
สวทธวบตบ ร
- สวทธวบตน รงานววจยน ปป 2557 เรลอช ง "Method for culturing yeast" จาก ฝฝายกฏหมาย JIRCAS, Japan
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนรสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2556 เรลอช ง "กรรมววธกณ ารผลวตเยลอช ปอสาโดยไมตใชคความรคอน" จาก สถาบนนผลวตผลเกษตรฯ
- อนรสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2558 เรลอช ง "ผลวตภนณฑยทมชณ สณ วต นประกอบของยางเหลลองจากมนงครดสนาหรนบใชคยบน ยนงน เชลอน แบคทณเรณยกตอสววและกรรมววธกณ ารผลวต" จาก สถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- 2012 JCNIRS Award Prize near infrared spectroscopy ประจนาปป 2556 จาก Japan Council for Near Infrared Spectroscopy
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลผลงานววจยน ตณพมว พยระดนบนานาชาตว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวนลประเภทบรคคล-ผผสค รคางสรรคยผลงานววจยน ตณพมว พย กลรมต 1) สาขาววทยาศาสตรย ประจนาปป 2554
เรลอช ง "Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression" จาก
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย
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รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best poster award ประจนาปป 2551 เรลอช ง "Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS" จาก Asian NIR
Consortium
- รางวนลดณเดตนในการนนาเสนอผลงานววชาการ ภาคโปสเตอรย สาขา พลชสวนอวนทรณย/ย สรณรววทยาหลนงการเกมบเกณยช ว/นวนตกรรมทางพลชสวนและการแปรรผป ประเภทนนกววชาการ
ประจนาปป 2552 เรลอช ง "การใชคเทคนวคเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปปคดน แยกมะมตวงดณออกจากมะมตวงทณปช นเปปอป นไขตและหนอนแมลงวนนผลไมค" จาก การประชรมววชาการพลชสวนแหตง
ชาตว ครนงน ทณช 8
- การนนาเสอผลงานภาคนวทศน นยยอดเยณยช ม อนนดนบทณช 1 ประจนาปป 2553 เรลอช ง "การววเคราะหยปรวมาณองคยประกอบทางเคมณในวนสดรเหลลอทวงน ทางการเกษตรเพลอช ใชคเปปนพลนงงานทดแทน
ดควยเนณยรยอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป" จาก มหาววทยาลนยเทคโนโลยณพระจอมเกลคาธนบรรณ
- บทความววจยน ดณเดตน ประจนาปป 2554 เรลอช ง "การใชคเทคนวคแสงยตานใกลคอนว ฟราเรดตรวจสอบเนลอน แกควและยางไหลในมนงครดดควยเครลอช งคนดระบบสายพาน" จาก สถาบนนเทคโนโลยณ
พระจอมเกลคาเจคาครณทหารลาดกระบนง และสมาคมววศวกรรมเกษตรแหตงประเทศไทย
- รางวนลชนะเลวศ ประเภทโปสเตอรย ประจนาปป 2555 เรลอช ง "การศศกษาตนาแหนตงการวนดทณเช หมาะสมสนาหรนบการใชคเทคนวคแสงยตานใกลคอนว ฟราเรดในชตวงคลลนช สนนน หาปรวมาณของแขมงทณช
ละลายนนาน ไดคในผลลวนน จณ"ช จาก กรมววชาการเกษตรรตวมกนบสมาคมพลชสวนแหตงประเทศไทย มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย มหาววทยาลนยเชณยงใหมต และมหาววทยาลนยแมตโจค
- ANS2014 Best Poster Award ประจนาปป 2557 เรลอช ง "Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice"
จาก Asian NIR Consortium
ผลงานววจยน นณเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2544 - 11 กรกฎาคม 2563
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