สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ออดมลลกษณณ สอขอลตตะ

ตตาแหนหง

นลกววจยล

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลลงงานชยวภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร

การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 การพลฒนากระดาษฟางขาวเคลลอบนนาน มลนหอมระเหยจากสมอนไพรเพลอพ ยลดอายอการเกกบผลไมคกวน (ทอนววจยล ประเภทเครลอขขายภาคกลางตอนบน) ( หลวหนคาโครงการ
) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการออดมศศกษา
ปป 2550-2551 การพลฒนาผลวตภลณฑณถาข ยทอดเทคโนโลยยผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอางบนารองผวว ผลวตภลณฑณทาน ความสะอาดผววหนลงและผลวตภลณฑณสคอ นธบนาบลด ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล
ทอนจากธนาคารเพลอพ การเกษตรและสหกาณณการเกษตร
ปป 2550

การพลฒนาแผขนปปองกลนเชลอน จอลนว ทรยยเณ พลอพ ยลดอายอการเกกบผลองอนข สด ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2550-2554 การศศกษาศลกยภาพการผลวต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2551

การพลฒนาการผลวตวลตถอดบว และตนารลบเครลอพ งสนาอางเพลอพ การเพวมพ มผลคขาผลผลวตทางการเกษตร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2551
ววจยล มก.

การพลฒนาเจลแตคมสววจากสารสกลดเปลลอกมลงคอดเพลอพ ขรลบรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองคณการอาหารและยา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2551-2553 การพลฒนาผลวตภลณฑณยบล ยลงน การเจรวญของเชลอน จอลนว ทรยยณ โดยมยสารสกลดพลผและ/หรลอนนาน มลนพลผเปปนองคณประกอบหลลก:
1.ผลวตภลณฑณสเปรยณฆาข เชลอน ในหคองนนาน แบบพกพา
2. ผลวตภลณฑณโฟมลคางมลออนามลยแบบไมขใชคนาน เพลอพ ยลบยลงน เชลอน ปนเปปอป นจากทยสพ าธารณะ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2551

โครงการยขอยทยพ 2 อายอการเกกบเกยยพ วทยเพ หมาะสมของไพลเหลลอง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการววจยล แหขงชาตว

ปป 2550-2551 การปรลบปรองพลนธอแณ ละการเขตกรรมสมอนไพร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการววจยล แหขงชาตว
ปป 2548-2552 การพลฒนาผลวตภลณฑณนาน มลนนวดสอคนธบนาบลดจากนนาน มลนหอมระเหยกฤษณา ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2552-2553 โครงการยขอยทยพ 1 การววจยล เพลอพ คลดเลลอกสายพลนธอมณ ะขามปปอมจากธรรมชาตวสาน หรลบโครงการภผฟาป พลฒนา ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการ
ววจยล แหขงชาตว
ปป 2551-2552 การพลฒนาการผลวตและการออกแบบบรรจอภณ
ล ฑณผลวตภลณฑณทาน ความสะอาดและบนารองผววทยมพ สย วข นผสมของสารสกลดจากธรรมชาตว ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจาก
โครงการความรขวมมลอระหวขางมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ - ธนาคารเพลอพ การเกษตรและสหกรณณการเกษตร
ปป 2551-2553 การพลฒนาผลวตภลณฑณยบล ยลงน การเจรวญของเชลอน จอลนว ทรยยณ โดยมยสารสกลดพลผและ/หรลอนนาน มลนพลผเปปนองคณประกอบหลลก: 1. ผลวตภลณฑณสเปรยณฆาข เชลอน ในหคองนนาน แบบ
พกพา 2. ผลวตภลณฑณแผขนเชกดทนาความสะอาดแบบพกพาเพลอพ ใชคยบล ยลงน เชลอน ปนเปปอป นจากทยสพ าธารณะ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2552
การพลฒนาผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอางจากโปรตยนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพลนธอพณ นนล เมลองโดยเทคนวคการนนาสขงสารแบบนวโอโซม ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2552-2554 การพลฒนาผลวตภลณฑณแผขนฟฟลมณ ตคานเชลอน แบคทยเรยยจากเปลลอกผลไมค ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2552-2554 การศศกษาศลกยภาพของเชลอน ราเอนโดไฟตณทแพย ยกจากพลชสมอนไพรไทยในวงศณ Piperaceae ในการควบคอมการเสลอพ มเสยยของผลไมคภายหลลงการเกกบเกยยพ ว ( ผผรค วข ม
โครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2552-2553 การพลฒนาผลวตภลณฑณและการออกแบบฉลากเครลอพ งสนาอางทยมพ สย วข นผสมของสารสกลดจากพลชสมอนไพร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากธนาคารเพลอพ การเกษตรและ
สหกรณณการเกษตร
ปป 2553-2554 การปรลบปรองพลนธอแณ ละการเขตกรรมสมอนไพร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการววจยล แหขงชาตว
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลลงงานชยวภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร
ปป 2553-2554 การพลฒนาผลวตภลณฑณดแผ ลผวว ทนาความสะอาดรขางกายและเสคนผม นนาน มลนนวด การออกแบบฉลากผลวตภลณฑณ และการวางแนวทางการปรลบปรองสถานทยผพ ลวต
ผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอางจากพลชสมอนไพร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากธนาคารเพลอพ การเกษตรและสหกรณณการเกษตร
ปป 2553-2554 การพลฒนาผลวตภลณฑณบาลณมสมอนไพร การออกแบบฉลากผลวตภลณฑณ และการวางแนวทางการปรลบปรองผลวตภลณฑณจากสมอนไพร ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจาก
ธนาคารเพลอพ การเกษตรและสหกรณณการเกษตร
ปป 2554
การคลดเลลอกสารสกลดและนนาน มลนหอมระเหยจากพลชทยมพ ทย งนล คอณสมบลตตว าค นเชลอน จอลนว ทรยยณ และคอณสมบลตกว ารตคานออกซวเดชลนและการประยอกตณใชคในผลวตภลณฑณ ( หลวหนคา
โครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2554
การดลดแปลงเสคนใยชานอคอยโดยใชคเอนไซมณแลคเคสและสารสกลดจากธรรมชาตวเพลอพ ผลวตกระดาษชานอคอยตคานเชลอน จอลนว ทรยยณ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2554
การพลฒนาและศศกษาคอณสมบลตบว างประการของสารสกลดมะขามปปอมทยมพ อย นอภาคขนาดเลกกดควยเทคนวคไมโคฟลผอคว ไดเซอรณเพลอพ การประยอกตณใชคในเครลอพ งสนาอาง ( ผผรค วข ม
โครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2554
การศศกษาการผลวตสารลดแรงตศงผววทางชยวภาพจากกลยเซอรอลทยเพ ปปนผลพลอยไดคจากการผลวตนนาน มลนไบโอดยเซลโดยเชลอน จอลนว ทรยยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2554-2556 การใชคประโยชนณจากนนาน มลนทยทรยทผพย ลวตในประเทศไทยในการพลฒนาผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพโดยใชคเทคโนโลยยระดลบนาโน
: 1. ผลวตภลณฑณแผขนปปองกลนเชลอน จอลนว ทรยยเณ พลอพ ใชคระงลบกลวนพ ในรองเทคา 2. ผลวตภลณฑณสเปรยณปอป งกลนเชลอน จอลนว ทรยยเณ พลอพ ใชคระงลบกลวนพ เทคา ( หลวหนคาโครงการยขอย ) ไดครบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2554-2556 การพลฒนาผลวตภลณฑณเสรวมสอขภาพจากขคาวสายพลนธอไณ ทยทยมพ สย าร Lovastatin สผง ( หลวหนคาโครงการยขอย ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2554-2556 การสรคางมผลคขาจากวลตถอดบว ทางการเกษตรเพลอพ สอขภาพและเครลอพ งสนาอาง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2555-2556 การพลฒนาแผขนปฟดแผลดคานเชลอน จอลนว ทรยยจณ ากไฮโดรเจลของแปปงมลนสนาปะหลลงผสมสารสกลดจากสมอนไพร ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากศผนยณพนล ธอวศว วกรรม
และเทคโนโลยยชวย ภาพหขงชาตว สนานลกงานพลฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยยแหขงชาตว
ปป 2555-2557 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product ( หลวหนคาโครงการ
) ไดครบล ทอนจากUNU-Kirin Fellowship Programme,United Nations University
ปป 2555-2557 การพลฒนาววธวย เว คราะหณปรวมาณองคณประกอบทางเคมยในนนาน มลนหอมระเหยจากยผคาลวปตลส และเสมกดขาว ทยรพ วดเรกว และไมขทาน ลายดควยเนยยรณอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2555-2558 การพลฒนาการผลวต การสกลดและการววเคราะหณสารและนนาน มลนหอมระเหยจากยผคาลวปตลส และเสมกดขาว ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2555-2558 การสนารวจ คลดเลลอกแมขไมค และการขยายพลนธอไณ มคยคผ าลวปตลส และ เสมกดขาว เพลอพ การผลวตนนาน มลนหอมระเหยในประเทศไทย ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2555-2557 การพลฒนากระบวนการสกลดและการตรวจสอบคอณภาพของสารสกลดและนนาน มลนหอมระเหยจากยผคาลวปตลส และเสมกดขาว ( หลวหนคาโครงการยขอย ) ไดครบล ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2555-2557 การพลฒนาววธวย เว คราะหณปรวมาณองคณประกอบทางเคมยในนนาน มลนหอมระเหยจากยผคาลวปตลส ทยทรย และเสมกดขาว ทยรพ วดเรกว และไมขทาน ลายดควยเนยยรณอนว ฟราเรดสเปก
โตรสโกปป ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2555-2556 การพลฒนาผลวตภลณฑณทาน ความสะอาดผววหนลงทยมพ สย วข นผสมของสารสกลดจากพลชธรรมชาตว ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากธนาคารเพลอพ การเกษตรและสหกรณณการ
เกษตร
ปป 2555-2558 การสนารวจ คลดเลลอกแมขไมค และการขยายพลนธอไณ มคยคผ าลวปตลส เสมกดขาว และ ทยทรย เพลอพ การผลวตนนาน มลนหอมระเหยในประเทศไทย ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2556-2558 การศศกษาการสกลดและฤทธวทธ างชยวภาพของแทนนวนจากเปลลอกผลสบผดข าน เพลอพ การสรคางมผลคขาเพวมพ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
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ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลลงงานชยวภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร

ปป 2556-2557 การศศกษาสมบลตแว ละใชคประโยชนณจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานวนสผง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการววจยล แหขงชาตว
ปป 2555-2557 การพลฒนากระบวนการสกลดและการตรวจสอบคอณภาพของสารสกลดและนนาน มลนหอมระเหยจากยผคาลวปตลส ทยทรยและเสมกดขาว ( หลวหนคาโครงการยขอย ) ไดครบล ทอน
จากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2557
การววเคราะหณหาสารสกลดจากกลควยไมคและพลฒนาเปปนผลวตภลณฑณเปปนผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐาน
ชยวภาพ (องคณการมหาชน)
ปป 2557
การประยอกตณใชคนาน มลนหอมระเหยจากใบของตคนยผคาลวปตลสและเสมกดขาว เพลอพ เปปนสขวนผสมในผลวตภลณฑณเพลอพ การเกษตรและผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพ ( ผผรค วข มโครงการ )
ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2557
การศศกษาสารพฤกษเคมย และการออกฤทธวทธ างชยวภาพของสารสกลดจากพลลบอขอนและพลลบดวบเศษเหลลอจากการรขวงหลขนเพลอพ เพวมพ มผลคขาและการใชคประโยชนณ ( ผผรค วข ม
โครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2558

การผลวตโปรตยนรนาขคาวทยมพ คย ณ
อ สมบลตเว ชวงหนคาทยแพ ละฤทธวทธ างชยวภาพ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2558

การผลวตแผขนฟฟลมณ ตคานเชลอน แบคทยเรยยกขอสววจากเปลลอกผลไมคเพลอพ ตขอยอดเปปนผลวตภลณฑณเชวงพาณวชยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2558
การผลวตและการเพวมพ ความคงตลวของสารแอนโทไซยานวนจากผลมะมขวงหาวมะนาวโหขและการประยอกตณใชคในผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพและเครลอพ งสนาอาง ( หลวหนคา
โครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2558
ววจยล มก.

การผลวตสารสนาคลญ จากพลลบอขอนและพลลบดวบเศษเหลลอจากการรขวงหลขน และการประยอกตณใชคในผลวตภลณฑณเวชสนาอาง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2558
ววจยล มก.

โครงการผลวตสาร Lovastatin จากวลสดอเหลลอใชคทางการเกษตรเพลอพ ใชคเปปนวลตถอดบว ในการผลวตผลวตภลณฑณเสรวมสอขภาพ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2558

ประสวทธวภาพทางชยวภาพของแทนนวนจากผลพลลบทยมพ ตย อข การควบคอมโรคพลช ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2558-2560 การผลวตอนอภาคโลหะเงวนระดลบนาโน ดควยกระบวนการชยวสลงเคราะหณจากเชลอน แอคตวโนมลยสยท และการประยอกตณใชคเชวงออตสาหกรรม ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอน
จากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2558-2560 การพลฒนาวลสดอบรรจอภณ
ล ฑณไบโอแอคทยฟจากฟฟลมณ โปรตยนรขวมกลบนาโนเซลลผโลสสนาหรลบผลวตภลณฑณอาหาร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2557-2558 การผลวตสารออกฤทธธธจากกระชายเหลลองสนาหรลบผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอางเพลอพ ผววขาว ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การพลฒนาแผขนปฟดแผลไฮโดรเจลจากแปปงมลนสนาปะหลลง-ระยะทยพ 2: การปรลบปรองสมบลตเว ชวงกลและการขศนน รผปแผขนปฟดแผล ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยยแหขงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2559 การพลฒนาผลวตภลณฑณสารสกลดกลควยไมค ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคณการมหาชน)
ปป 2558
การสนารวจและการววเคราะหณสารสนาคลญจากหมากในแหลขงปลผกจลงหวลดฉะเชวงเทราและจลงหวลดสอราษฏรณธานย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากบรวษทล ควอลวตนย พลลส
เอสเทตวค อวนเตอรณเนชลนพ แนล จนากลด
ปป 2558
กวจกรรมการฝฝกอบรม ศศกษาดผงานและการจลดทนาสลอพ ดวจทว ลล เพลอพ การเผยแพรข ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากกองพลฒนาออตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมสขงเสรวม
ออตสาหกรรม กระทรวงออตสาหกรรม
ปป 2558-2559 การผลวตสาร Lovastatin จากชานอคอยเพลอพ ใชคเปปนวลตถอดบว ในการผลวตผลวตภลณฑณเสรวมสอขภาพ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานกองทอนสนลบสนอนการวว
จลย
ปป 2558-2559 การพลฒนาผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพจากกลควยไมคสกอลหวาย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคณการมหาชน)
ปป 2558-2559 การสรคางมผลคขาเพวมพ จากชานอคอยสนาหรลบผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานกองทอนสนลบสนอนการววจยล
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ปป 2559
ลพอทธพงษณ)
ปป 2559

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลลงงานชยวภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร
การทดสอบความเปปนพวษตขอเซลลณของสารผสมแซนโทนจากเปลลอกมลงคอดและสารสกลดพลผ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากผผปค ระกอบการ (นายแพทยณการอณ พผ
การพลฒนาผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพจากวขานหางจระเขค ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากผผปค ระกอบการ (น.ท.หญวง ลลกษมย วของกอศลกวจ)

ปป 2559-2561 กระบวนการหมลกกรดโคจวกจากมลนสนาปะหลลงดควยเชลอน รา Aspergillus เพลอพ ใชคเปปนวลตถอดบว ในออตสาหกรรมเครลอพ งสนาอาง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออด
หนอนววจยล มก.
ปป 2559-2561 การผลวตผงสารลดโคเลสเตอรอลและตคานออกซวเดชลนสผงโดยใชคซงล ขคาวโพดมขวง KPSC 903 เปปนวลสดอในการเพาะเลยยน ง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน
ววจยล มก.
ปป 2559-2561 การววเคราะหณปรวมาณสารออกฤทธวแธ ละฤทธวกธ ารตคานออกซวเดชลนจากใบหมขอนและผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพจากใบหมขอนแบบรวดเรกวดควยเนยยรณอนว ฟราเรดสเปกโตรส
โกปป ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2560
การผลวตผงสารสกลดแอนโทซยานวนสผงจากซลงขคาวโพดมขวง KPSC 903 เพลอพ พลฒนาผลวตภลณฑณบาน รองผววหนคา และการตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอน
จากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2560
มก.

การผลวตสารออกฤทธวมธ ลผ คขาสผงจากธรรมชาตวในระดลบนนารของเพลอพ เพวมพ ขยดความสามารถในการแขขงขลนในตลาดโลก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล

ปป 2560
ววจยล มก.

การพลฒนาผลวตภลณฑณ“อยทมย” แผขนควบคอมนนาน ตาลและตคานอนอมลผ อวสระจากสารธรรมชาตวเพลอพ การตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2560

การศศกษาศลกยภาพของสารสกลดจากวขานเพชรหศงและการประยอกตณใชคในผลวตภลณฑณธรรมชาตว ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2560-2562 การผลวตอนอภาคนาโนซวงคซณออกไซดณดวค ยกระบวนการชยวสลงเคราะหณจากสารสกลดสมอนไพรและการประยอกตณใชคในผลวตภลณฑณควบคอมเชลอน ราสาเหตอของการเนขาเสยย
หลลงการเกกบเกยยพ วของผลไมค ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2560-2562 การพลฒนาสารกขอเจลจากแปปงมลนสนาปะหลลงดลดแปรรขวมระหวขางววธคย ารณบอกซยเมทวลเลชลนและการสรคางพลนธะเชลอพ มขคามแบบขลนน ตอนเดยยวสนาหรลบประยอกตณใชคใน
ผลวตภลณฑณเจลสมอนไพร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2560-2562 การศศกษาศลกยภาพของชานอคอยในการผลวตผงสารลดโคเลสเตอรอลและตคานออกซวเดชลนสผงโดยกระบวนการหมลกแบบแหคง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอน
ออดหนอนววจยล มก.
ปป 2559-2560 การผลวตสารออกฤทธวทธ างชยวภาพ คอรวลาจวน กรดแกลลวก และกรดเอลาจวก จากเมลกดและเปลลอกลนาไยและการประยอกตณใชคในผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอางลดรววน รอย
และจอดดขางดนา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากศผนยณความเปปนเลวศทางววชาการ มก.
ปป 2559-2560 การพลฒนาผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพและเครลอพ งสนาอางจากมะมขวง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากศผนยณความเปปนเลวศทางววชาการ มก.
ปป 2559-2560 การววจยล และพลฒนาสผตรนนาน ยางทยเพ ปปนมวตรตขอสวงพ แวดลคอม เพลอพ ใชคผลวตเปปนหมอนและทยนพ อนยางพารา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากบรวษทล เอกชน
ปป 2560

โครงการการพลฒนาผลวตภลณฑณจากไขชะมด ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคณการมหาชน)

ปป 2560-2561 การผลวตผงสารสกลดแอนโทซยานวนสผงจากซลงขคาวโพดมขวง KPSC 903 เพลอพ พลฒนาผลวตภลณฑณบาน รองผววหนคา และการตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล
ทอนจากโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพลอพ การขลบเคลลอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนลบสนอนการขลบเคลลอพ นยอทธศาสตรณและนโยบายรลฐบาลในการสขงเสรวมและ
สรคางความเขคมแขกงเศรษฐกวจภายในประเทศ
ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวตภลณฑณ“อยทมย” แผขนควบคอมนนาน ตาลและตคานอนอมลผ อวสระจากสารธรรมชาตวเพลอพ การตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากโครงการ
เกษตร อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพลอพ การขลบเคลลอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนลบสนอนการขลบเคลลอพ นยอทธศาสตรณและนโยบายรลฐบาลในการสขงเสรวมและสรคางความเขคมแขกง
เศรษฐกวจภายในประเทศ
ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวตภลณฑณโปรตยนเพลอพ สอขภาพจากขคาวไทย ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากInnovation Hubs เพลอพ สรคางเศรษฐกวจฐานนวลตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
พวมพณครลงน ลขาสอดเมลอพ 4/6/63
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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ดร.ออดมลลกษณณ สอขอลตตะ

ตตาแหนหง

นลกววจยล

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยยชวย มวลและพลลงงานชยวภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และออตสาหกรรมเกษตร

ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพจากเสคนใยเหกดในพลนน ทยปพ าดงใหญข จลงหวลดอนานาจเจรวญ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานคณะกรรมการววจยล แหขงชาตว
ปป 2560-2561 การพลฒนาแผขนวอนค ลดคอเลสเตอรอลและตคานอนอมลผ อวสระธรรมชาตวจากผง “Super Healthy powder” เพลอพ การตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอน
จากโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพลอพ การขลบเคลลอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนลบสนอนการขลบเคลลอพ นยอทธศาสตรณและนโยบายรลฐบาลในการสขงเสรวมและสรคาง
ความเขคมแขกงเศรษฐกวจภายในประเทศ
ปป 2560-2561 การพลฒนาฟฟลมณ ตคานอนอมลผ อวสระและยลบยลงน เชลอน จอลนว ทรยยจณ ากคารณบอกซยเมทวลเซลลผโลสทยมพ กย ารเตวมสารสกลดกรดฟปนอลวกและนาโนเซลลผโลสจากชานอคอยสนาหรลบ
การประยอกตณใชคทางเวชสนาอาง ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานกองทอนสนลบสนอนการววจยล
ปป 2560-2561 การพลฒนาและยกระดลบสารสกลดจากขคาวไทยสผมข าตรฐานเครลอพ งสนาอางสากล ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากInnovation Hubs เพลอพ สรคางเศรษฐกวจฐานนวลต
กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การศศกษาปปจจลยทยมพ ผย ลตขอการสรคางสารทอตยว ภผมใว นกลควยไมควาข นเพชรหศงทยเพ ลยยน งในระบบ Temporary Immersion Bioreactor ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจาก
มผลนวธโว ทเรเพลอพ การสขงเสรวมววทยาศาสตรณ ประเทศไทย
ปป 2560-2561 โครงการการววเคราะหณคณ
อ สมบลตทว างเคมยกายภาพและการใชคประโยชนณจาก รนาขคาว กากรนา และนนาน มลนรนาขคาว เพลอพ เพลมพ มผลคขา ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอน
จากกรมการขคาว
ปป 2561
การขยายขนาดการผลวตผลวตภลณฑณเพลอพ สอขภาพและความงามเพลอพ ทดสอบตลาดสนาหรลบการตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากโครงการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพลอพ การขลบเคลลอพ น Thailand 4.0 ภายใตคการสนลบสนอนการขลบเคลลอพ นยอทธศาสตรณและนโยบายรลฐบาลในการสขงเสรวมและสรคางความเขคมแขกงเศรษฐกวจ
ภายในประเทศ
ปป 2561

การพลฒนาผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอางบนารองผววจากสารสกลดเมลกดมะมขวง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากกระทรวงววทยาศาสตรณและเทคโนโลยย

ปป 2561-2562 การววจยล และพลฒนากลควยไมคสกอลหวายตขอยอดเพลอพ การพลฒนาผลวตภลณฑณเสรวมสอขภาพเชวงพาณวชยณ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจาก
ฐานชยวภาพ (องคณการมหาชน)
ปป 2561-2562 การศศกษศลกยภาพของกลควยไมคสกอลหวายเพลอพ การพลฒนาการผลวตภลณฑณเสรวมสอขภาพเพลอพ การตขอยอดเชวงพาณวชยณ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงาน
พลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคณการมหาชน)
ปป 2560-2561 การตวดตามและประเมวนผลโครงการววจยล ดคานอคอยและนนาน ตาล ปป 2561 ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานกองทอนสนลบสนอนการววจยล
ปป 2561
ววจยล มก.

การขยายกนาลลงการผลวตสารสกลดธรรมชาตวจากเปลลอกเงาะและมลงคอด โดยใชคเครลอพ งสกลดดควยของเหลวความดลนสผง ( หลวหนคาโครงการยขอย ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2561

การใชคประโยชนณแบคทยเรยยลเซลลผโลสและสารสกลดจากเปลลอกมลงคอดสนาหรลบผลวตภลณฑณเวชสนาอางคณ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2561
การพลฒนาเมกดบยดไฮโดรเจลจากแปปงมลนสนาปะหลลงคารณบอกซยเมทวลสนาหรลบประยอกตณใชคในการหขอหอมค นนาน มลนหอมระเหยจากสมอนไพร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2561
การศศกษาเอนไซมณยอข ยสลายลวกโนเซลลผโลสและสารพฤกษเคมยทมพย ฤย ทธวตธ าค นอนอมลผ อวสระ ในเหกดในพลนน ทยปพ าฝ ดงใหญข จลงหวลดอนานาจเจรวญ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอน
จากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2561

เทคโนโลยยนาน รของเพลอพ สกลดและผลวตสารมผลคขาสผงจากผลผลวตทางการเกษตร ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.

ปป 2561-2563 การพลฒนาภาวะทยเพ หมาะตขอการเพาะเลยยน งเนลอน เยลอพ พลผดวค ยเทคโนโลยยไบโอรยแอคเตอรณชนวดจอมข ชลวพ คราวและศศกษาปปจจลยทยทพ าน ใหคเกวดการสรคางสารออกฤทธวทธ าง
ชยวภาพในพลผทเพย พาะเลยยน งในสภาพปลอดเชลอน ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2561-2563 การพลฒนาววธเย พาะเลยยน งเนลอน เยลอพ กลควยไมคทมพย ฤย ทธวเธ ปปนยาในไบโอรยแอคเตอรณแบบจมชลวพ คราว ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2561-2563 การววเคราะหณแบบรวดเรกวและไมขทาน ลายดควยเนยยรณอนว ฟราเรดเพลอพ หาปรวมาณแอลฟฝาแมงโกสทวนและแกมมขาแมงโกสทวนในผงเปลลอกมลงคอดและเจลแตคมสววทยมพ สย วข น
ประกอบของแซนโทนจากมลงคอด ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
พวมพณครลงน ลขาสอดเมลอพ 4/6/63
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ปป 2561-2563 การศศกษาศลกยภาพของอนอภาคเงวนขนาดนาโนทยไพ ดคจากกระบวนการชยวสลงเคราะหณในการควบคอมการเนขาเสยยของผลไมคหลลงการเกกบเกยยพ ว ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล
ทอนจากทอนออดหนอนววจยล มก.
ปป 2562-2563 การพลฒนาผลวตภลณฑณเสรวมสอขภาพลดคอเลสเตอรอลจากสารสกลด Lovastatin สผงจากชานอคอย ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานกองทอนสนลบสนอนการ
ววจยล (สกว.)
ปป 2562-2563 การพลฒนาอาหารเสรวมสอขภาพจากโปรตยนไฮโดรไลเสทดลกแดคไหมอยรพย ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานกองทอนสนลบสนอนการววจยล (สกว.)
ปป 2562-2563 การศศกษาประสวทธวภาพการตคานจอลชยพของนนาน มลนหอมระเหย และนนาน มลนหอมระเหยผสมกลบ Chlorhexidine ตขอเชลอน Staphylococcus species ทยดพ อนล ตขอยา
และไวตขอยา methicillin จากสอนขล ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563
บรรจอภณ
ล ฑณพลาสตวกชยวภาพตคานจอลนว ทรยยจณ ากวลสดอฐานเทอรณโมพลาสตวกสตารณชมลนสนาปะหลลงเพลอพ การประยอกตณใชคงานดคานบรรจอภณ
ล ฑณ ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอน
จากสนานลกงานพลฒนาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยยแหขงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2564 การสขงเสรวมการเจรวญเตวบโตและการผลวตสารออกฤทธวทธ างชยวภาพจากเหกดหลวนจลอเขากวางอขอนดควยการกระตอนค ดควยแสงเทยยมสนาหรลบผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอาง ( ผผค
รขวมโครงการ ) ไดครบล ทอนจากสนานลกงานการววจยล แหขงชาตว (วช.)
ปป 2563
ววจยล มก.

การพลฒนาหนคากากผคาจากเสคนไหมดควยแผขนกรองผสมอนอภาคซวลเวอรณนาโนเพลอพ ปปองกลนจอลชยพและอนอภาคขนาดเลกก ( ผผรค วข มโครงการ ) ไดครบล ทอนจากทอนออดหนอน

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- Supanida Winitchai, Nakorn Luangprasert, Hathairat Rimkeeree, UDOMLAK SUKATTA, กรววนทณวชว ญณ บอญพวสทอ ธวนนล ทณ, จลนทวมา หอมกลบ, "การศศกษาฤทธวตธ าค นอนอมลผ
อวสระและยลบยลงน เอนไซมณไทโรซวเนสของสารสกลดเมธานอลของผลมะขามปปอมจากแหลขงเพาะปลผกในประเทศไทยเพลอพ คลดเลลอกมาใชคเปปนวลตถอดบว ในผลวตภลณฑณยา เครลอพ งสนาอาง และ
เสรวมอาหาร", วารสารการแพทยณแผนไทยและการแพทยณทางเลลอก 7 (2) (2009) 92-92
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Uraiwan Dilokkunanant, "การศศกษาฤทธวขธ องสารสกลด และนนาน มลนหอมระเหยจากใบพลผในการตคานเชลอน จอลนว ทรยยปณ น
เปปอป นในหคองนนาน สาธารณะ", วารสารสนานลกการแพทยณทางเลลอก (Journal of Alternative Medicine Bureau.) 3 (2) (2010)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Nakorn Luangprasert, Nuanprang Chaitakhob, Nipa Khaunkuab, "Bioactive Compound Content and Free
radical Scavenging Activities of Emblic Fruit Extract from 12 Clones", วารสารสนานลกการแพทยณทางเลลอก (Journal of Alternative Medicine Bureau.) 3 (1) (2010)
20-27
ระดลบนานาชาตว
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, พจมาน พวศเพยยงจลนทรณ, Uraiwan Dilokkunanant, "Development of Mangosteen Anti-Acne Gel", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 42 (5) (2008) 163-168
- UDOMLAK SUKATTA, Vichai Haruthaithanasan, Walairut Chantarapanont, Uraiwan Dilokkunanant, PANUWAT SUPPAKUL, "Antifungal Activity of Clove
and Cinnamon Oil and Their Synergistic Against Postharvest Decay Fungi of Grape in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 42 (5) (2008) 169-174
- Potechaman Pitpiangchan, Uraiwan Dilokkunanant, UDOMLAK SUKATTA, Srunya Vajrodaya, Vichai Haruthaithanasan, Putthita Punjee, Prapassorn
Rugthaworn, "Comparative Study of Scented Compound Extraction from Plumeria obtusa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 43 (5) (2009) 189-196
- Putthita Punjee, Uraiwan Dilokkunanant, UDOMLAK SUKATTA, Srunya Vajrodaya, Vichai Haruthaithanasan, Potechaman Pitpiangchan, Prapassorn
Rugthaworn, "Scented Extracts and Essential Oil Extraction from Michelia alba D.C.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ
สาขาววทยาศาสตรณ) 43 (5) (2009) 197-203
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- Prapassorn Rugthaworn, Uraiwan Dilokkunanant, UDOMLAK SUKATTA, Srunya Vajrodaya, Vichai Haruthaithanasan, Potechaman Pitpiangchan,
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Biotechnology and International Conference (2019)
- สอรสว า สากยโรจนณ, Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, UDOMLAK SUKATTA, ทวพาพร ทองคนา, ณลฐภรณณ เปรสลนเทยยะ, "A
potential of fruit peels for green synthesis of ZnO Nanoparticles", การประชอมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงน ทยพ 58 (สาขาออตสาหกรรมเกษตร) (2020)
- Ketsaree Klinsukhon, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, สอรสว า สากยโรจนณ, ทวพาพร ทองคนา, ณลฐภรณณ เปรสลนเทยยะ, "Effects of
In Vitro Simulated Gastrointestinal Digestion on the Antioxidant and ?-Glucosidase Inhibitory Activities from a Mixed Extract of Carissa carandas Linn.
and Diospyros kaki L.", การประชอมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงน ทยพ 58 (2020)
- ทวพาพร ทองคนา, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, สอรสว า สากยโรจนณ, ณลฐภรณณ เปรสลนเทยยะ,
"Antioxidant and Tyrosinase Inhibition Properties of Extract from Rambutan Peels (Nephelium lappaceum L.) for Cosmetic Products", การประชอมววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงน ทยพ 58 สาขาออตสาหกรรมเกษตร (2020)
- LALITA KHACHARAT, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, UDOMLAK SUKATTA, Warapa Mahakarnchanakul, "A Potentiality of Banana Peel
on Cholesterol-Lowering Agent and Pigments Production Under Solid State Fermentation", การประชอมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ครลงน ทยพ 58 (2020)
ระดลบนานาชาตว
- UDOMLAK SUKATTA, Vichai Haruthaithanasan, Walairut Chantarapanont, Uraiwan Dilokkunanant, PANUWAT SUPPAKUL, "In vitro evidence of
antifungal synergy between clove and cinnamon oils and possible application in active packaging for controlling postharvest decay of table grape .",
16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- UDOMLAK SUKATTA, Vichai Haruthaithanasan, Uraiwan Dilokkunanant, PANUWAT SUPPAKUL, "Characterization of the Chemical Constituents in Six
Essential Oils and Their Solid- and Vapor-Phase Antifungal Properties against Postharvest Phytogenic Fungi", Food Innovation Asia Conference 2009,
11th Agro-Industrial Conference (2009)
- Chokechai Aekatasanawan, Chamaiporn Aekatasanawan, Noppong Chulchoho, UDOMLAK SUKATTA, "PURPLE CORN HYBRID BREEDING FOR HIGH
YIELD AND HIGH ANTHOCYANIN", The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World (2012)
- นางสาวเวธนย สอรวณวชนวรชร, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, "Extraction of Anthocyanins from High Anthocyanin
Purple Corn Hybrid: KPSC 901", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- UDOMLAK SUKATTA, Dr. Makiko Takenaka, Kazuko Nanayama, Dr. Seiichiro Isobe, Hiroshi Ono, "Effective extraction of antioxidants from mangosteen
and its utilization for processed food", Annual Meeting of JSBBA 2012 (2012)
- Natchar Mahannop, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Lalita Khacharat, "Optimization
of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus", 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Food Demands:
Security & Sustainability (2013)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, ลลวตา คชารลตนณ, เกสรย กลวนพ สอคนธณ, ณลชชา มหรรณพ, "Effect of Rice Variety in Thailand on Lovastain Production
and Antioxidant Activity of Red Yeast Rice", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
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- Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, Pornpun Siramon, UDOMLAK SUKATTA, "Isolation of Bacterial Strains Capable of
Converting Biodiesel-Derived Raw Glycerol Into Biosurfactant", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security
(2013)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, UDOMLAK SUKATTA, ดร.สอนยย ณ โชตวนรย นลนทณ, 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)
- นางสาวณลชชา มหรรณพ, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, "Quality and stability study of
lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003", Proceedings of 2014 International Congress on Chemical,
Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan (2014)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Wetanee Suravanichnirachorn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon,
"Effects of Extraction Conditions on quality and antioxidant activity of Purple Corn Cob KPSC 903 extracts.", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN2015)
(2015)
- Supanida Winitchai, PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, Wannasiri Wannarat, UDOMLAK SUKATTA, Jitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream
for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12) (2016)
- ปรวยา อนงคณจรรยา, Prakit Sukyai, Nathdanai Harnkarnsujarit, ววศวพงษณ วอฒพว ธอ นลนทณ, กอลสตรย แซขหลย, UDOMLAK SUKATTA, Rungsinee Sothornvit, Rungsima
Chollakup, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on properties of whey protein isolate based films", The 6th International
Symposium on Food Packaging-Scientific Developments Supporting Safety and Innovation (2016)
- ดร.กอลฤดย แสงสยทอง, Pathama Chatakanonda, UDOMLAK SUKATTA, ดร. พวมพณพร ออทยารลตนณ, Prapassorn Rugthaworn, ผศ.ดร. ทรงวอฒว ยศววมลวลฒนณ, "Cassava
starch hydrogel sheet for potential application as wound dressing", Starch Update 2017: The 9th International Conference of Starch Technology (2017)
- Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, Thanapoom Maneeboon, UDOMLAK SUKATTA, "Lovastatin Production by
Monascus purpures using Lignocellulosic Residues under Solid State Fermentation", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)
Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society
(2017)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Rattana Tantatherdtam, Wirasak Smitthipong, ววชดอ าพร เสยยงเยกน, Rungsima Chollakup, "Antioxidant
activity of rambutan peel as a natural antioxidant for natural rubber vulcalnizates", ICMMM 2017 (2017)
- UDOMLAK SUKATTA, Wannasiri Wannarat, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, "Chemical
Composition, Free Radical-Scavenging activities, and Cytotoxicity of Areca Nut Seed Extract", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC
2017)
Innovative Food Science and Technology For Mankind:
Empowering Research for Health and Aging Society
15-17 June 2017
(2017)
- Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, Ketsaree Klinsukhon, Thanapoom Maneeboon, UDOMLAK SUKATTA, "Lovastatin biosynthesis by
Monascus purpureus using purple corn cob (Zea mays L.) under solid state fermentation", The International Conference on Agriculture and Natural
Resources 2018 (ANRES 2018) (2018)
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- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, "Biological activity and chemical
composition evaluations of tiger orchid (Grammatophyllum speciosum) extract", The International Conference on Agriculture and Natural Resources
2018 (ANRES 2018) (2018)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Nณ attaporn Khanoonkon, Prakit Sukyai, ปรยยา อนงคณจรรยา, คอณชล ญณ คงสวนธอ,ณ Nathdanai Harnkarnsujarit,
Rungsinee Sothornvit, Rungsima Chollakup, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM",
ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018) (2018)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Rattana Tantatherdtam, Wirasak Smitthipong, ววชดอ าภรณณ แสงเยกน, Rungsima Chollakup, "EFFECT OF
NATURAL ANTIOXIDANT OF CRUDE RAMBUTAN PEEL ON THE AGING PROPERTIES OF VULCANIZED NATURAL RUBBER", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018) (2018)
- Sumaporn Kasemsumran, UDOMLAK SUKATTA, Nattaporn Sinunta, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, "Near-Infrared
Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018 (2018)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Anfal Talek, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, "EFFECT OF THAI
RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Sumaporn Kasemsumran, UDOMLAK SUKATTA, Krairuek Ngowsuwan, นางสาว ศวรมว าดา มงคลววทยณ, Prapassorn Rugthaworn, Nattaporn Sinunta, "Rapid
Analysis of Alpha-Mangostin Content in Anti-Acne Gel by Near-Infrared Spectroscopy", The 2nd Suan Sunandha National and International Academic
Conference on
Science and Technology (SsSci 2019) (2019)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, Anfal
Talek, "Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics", The 31st Annual Meeting
of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2019)
- LALITA KHACHARAT, Warapa Mahakarnchanakul, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, UDOMLAK SUKATTA, Thanapoom Maneeboon,
"Cholesterol-lowering agent and pigments production from Hom Thong banana peels by Monascus purpureus", The International Halal Science and
Technology Conference 2019 (2019)
- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, "Bioactive compounds from young
persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients", International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th
Halal Science Industry and Business (HASIB) (2019)
- Pathama Chatakanonda, ดร.กอลฤดย แสงสยทอง, UDOMLAK SUKATTA, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, "Development of gelling agent from
cassava starch modified by simultaneous carboxymethylation and crosslinking for application in herbal gel products", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
Conference 2019
Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy
(2019)
- Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Antika Boondaeng, สอรสว า สากยโรจนณ, ทวพาพร ทองคนา, ณลฐภรณณ เปร
สลนเทยยะ, "EFFICIENCY OF ACTINOMYCETES AS A BIOLOGICAL FACTORY TO SYNTHESIZE SILVER NANOPARTICLES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
Conference 2019 (ABB 2019) (2019)
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- UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT, Thanapoom Maneeboon, ทวพาพร ทองคนา, สอรสว า สากยโรจนณ , ณลฐ
พร เปรสลนเทยยะ, "IN VITRO ANTIOXIDANT, ?-GLUCOSIDASE, ?-AMYLASE INHIBITORY ACTIVITIES AND MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS OF DENDROBIUM
EXTRACT", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) (2019)
- Sumaporn Kasemsumran, นางสาวศวรมว าดา มงคลววทยณ, UDOMLAK SUKATTA, Krairuek Ngowsuwan, Prapassorn Rugthaworn, Nattaporn Sinunta,
"Quantitative Analysis of Alpha-Mangostin in Mangosteen Pericarp using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020)
(2020)
- LALITA KHACHARAT, Warapa Mahakarnchanakul, Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA, Ketsaree Klinsukhon, Thanapoom Maneeboon, "Effect
of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach
Programme on Food Safety and Microbial Toxins (2020)
- Ketsaree Klinsukhon, Prapassorn Rugthaworn, LALITA KHACHARAT, UDOMLAK SUKATTA, "Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of
Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety
and Microbial Toxins (2020)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนอสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2556 เรลอพ ง "แผขนปปองกลนเชลอน รา" จาก สนานลกงานบรวการววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- อนอสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2558 เรลอพ ง "ผลวตภลณฑณทมพย สย วข นประกอบของยางเหลลองจากมลงคอดสนาหรลบใชคยบล ยลงน เชลอน แบคทยเรยยกขอสววและกรรมววธกย ารผลวต" จาก สถาบลนคคนควคาและ
พลฒนาผลวตผลทางการเกษตรและออตสาหกรรมเกษตร
- อนอสทว ธวบตล รงานววจยล ปป 2562 เรลอพ ง "แผขนสตวกต เกอรณระงลบกลวนพ เทคาและยลบยลงน เชลอน จอลนว ทรยย"ณ จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวลลนวลตกรรม มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ปป 2552 รางวลลชมเชย ประเภทอาจารยณ นลกววจยล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ สาขาออตสาหกรรมเกษตร ประจนาปป 2552 จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลผลงานววจยล ตยพมว พณระดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบอคคล-ผผสค รคางสรรคณผลงานววจยล ตยพมว พณ กลอมข 2 จนานวน 2 ผลงาน ประจนาปป 2552 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลประเภทบอคคล-ผผสค รคางสรรคณผลงานววจยล ตยพมว พณ ประจนาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รองชนะเลวศ การประกวดนวลตกรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ พ.ศ. 2555 สาขาววทยาศษสตรณและเทคโนโลยยการเกษตร ประเภทบอคลากรจผเนยยรณ อายอไมขเกวน ๔๐ ปป ประจนาปป
2556 เรลอพ ง "นวลตกรรมการใชคสารออกฤทธวทธ างชยวภาพจากเชลอน ราเอนโดไฟตณรวข มกลบสมอนไพรไทยในการควบคอมเชลอน ราสาเหตอการเสลอพ มเสยยของผลไมค" จาก สนานลกบรวการววชาการ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลชนะเลวศ บอคคลากรประเภทจผเนยยรณ สาขาววทยาศาสตรณเทคโนโลยยและววศวกรรมศาสตรณ ประจนาปป 2556 เรลอพ ง "ฟฟลมณ แปะตคานสววผสมสารสกลดจากเปลลอกผลไมค" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลชมเชย การประกวดนวลตกรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนวสตว ระดลบบลณฑวตศศกษา
สาขาววทยาศาสตรณและเทคโนโลยยการเกษตร ประจนาปป 2556 เรลอพ ง "สยธรรมชาตวชนวดผงจากซลงขคาวโพดมขวงลผกผสม แอนโธไซยานวนสผงพลนธอณ KPSC 901 และการประยอกตณใชคใน
ผลวตภลณฑณอาหาร" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- ควดลนาน ทนาไดค ประจนาปป 2557 เรลอพ ง "แผขนสตวกเกอรณระงลบกลวนเทคา" จาก รายการควดลนาน ทนาไดค ชของ 9 อสมท
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- รางวลลชนะเลวศการประกวดนวลตกรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบอคลากรจผเนยยรณ อายอไมขเกวน ๔๐ ปป
สาขาววทยาศาสตรณสขอ ภาพ ประจนาปป 2557 เรลอพ ง "แผขนสตวกต เกอรณตาค นเชลอน จอลนว ทรยยแณ ละระงลบกลวนพ เทคา" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลรองชนะเลวศการประกวดนวลตกรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบอคลากรจผเนยยรณ อายอไมขเกวน ๔๐ ปป
สาขาววทยาศาสตรณเทคโนโลยย ประจนาปป 2557 เรลอพ ง "Super-Healthy Powder" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลสอดยอดนลกประดวษฐณ เจลแตคมสวว คาพยโอกอ ผลงานทางดคานเศรษฐกวจ ประจนาปป 2558 เรลอพ ง "ผลงานเจลแตคมสวว คาพยโอกอ" จาก โครงการประกวด “สอดยอดนวลตกรรมเซเวขน
อวนโนเวชลนพ อวอรณดสณ 2015 (7 Innovation Awards 2015)”
- รางวลลชนะเลวศ การประกวดนวลตกรรม มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ ประเภทบอคลากรซยเนยยรณ อายอตงนล แตข ๔๐ ปปขนนศ ไป ดคานววทยาศาสตรณอาหารและสอขภาพ ประจนาปป 2560 เรลอพ ง
"“อยทมย” ผลวตภลณฑณแผขนควบคอมนนาน ตาลและตคานอนอมลผ อวสระจากสารธรรมชาตว" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig ประจนาปป 2552 เรลอพ ง "Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their
Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi." จาก Agro Industry Academic Council Association
- การนนาเสนอผลงานภาคโปสเตอรณ รางวลล ทย3พ ประจนาปป 2560 เรลอพ ง "การผลวตสารโลวาสตาตวนดควยเชลอน รา Monascus purpureus จากวลสดอเหลลอใชคทางการเกษตรดควยกระบวน
การหมลกแบบแหคง" จาก สมาคมววทยาศาสตรณและเทคโนโลยยทางอาหารแหขงประเทศไทย (FOSTAT) และ สนานลกงานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรณ เทคโนโลยยและนวลตกรรม
แหขงชาตว (สวทน.)
- ANS2018 Best Poster Award ประจนาปป 2561 เรลอพ ง "NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves" จาก
Organizing Committee of ANS2018
- Best Poster 1st winner ประจนาปป 2563 เรลอพ ง "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus" จาก The 6th International
Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins
- Poster 2nd winner ประจนาปป 2563 เรลอพ ง "Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens"
จาก 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins
- รางวลลโปสเตอรณประเภทสวยงาม รางวลลทยพ 1 ประจนาปป 2563 เรลอพ ง "การศศกษาศลกยภาพของเปลลอกผลไมคเพลอพ การสลงเคราะหณอนอภาคนาโนซวงคณออกไซดณดวค ยเทคโนโลยยสเย ขยยว"
จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลโปสเตอรณประเภทสวยงามรางวลลทยพ 2 ประจนาปป 2563 เรลอพ ง "คอณสมบลตกว ารตคานอนอมลผ อวสระ และยลบยลงน เอนไซมณไทโรซวเนส ของสารสกลดจากเปลลอกเงาะ เพลอพ ใชคใน
ผลวตภลณฑณเครลอพ งสนาอาง" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
ผลงานววจยล นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวขางปป 1 มกราคม 2547 - 4 มวถนอ ายน 2563
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