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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การแปรรรปดควยความรคอน( Thermal Processing ), การแปรรรปผมกและผลไมค( Fruit and Vegetable Processing )

โครงการววจยบ
ปป 2549-2550 การพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหารไทยจานดดวนทรมท คร ณ
ค คดาทางโภชนาการ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2549-2550 การพมฒนากระบวนการผลพตและการควบคคมคคณภาพนนาช ผลไมคเพพอท ยพดอายคการเกกบ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกาณฑการ
เกษตร
ปป 2550-2551 ผลพตภมณฑฑซปค ไทยสคขภาพ เพพมท มรลคดาการสดงออกสพนคคาอาหารไทย ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2551
การยกระดมบคคณภาพผลพตภมณฑฑแปรรรปผลพตผลเกษตรใหคไดคมาตรฐาน ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากมหาวพทยาลมยเกษตรศาสตรฑ รดวมกมบ ธนาคารเพพอท การเกษตร
และสหกรณฑการเกษตร
ปป 2551

การพมฒนาเครพอท งดพมท ลคางพพษจากขมพนน รางจพดและอพนนรลนพ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2551

การศศกษาคคณสมบมตทพ างกายภาพและเคมร ของแปปงขคาวโพดบดหยาบดมดแปรดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนม ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2551

การศศกษาผลของการใชคความรคอนในการฆดาเชพอน ทรมท ตร อด คคณภาพและคคณลมกษณะของขวดพรพทร ใทร ชคบรรจคเครพอท งดพมท ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2551

เสรพมสคขภาพดควยเปลพอกมมงคคดในผลพตภมณฑฑอาหารเชคาธมญชาตพจากกระบวนการเอกซฑทรรชนม ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2550-2551 การพมฒนากรรมวพธกร ารผลพตและเทคโนโลยรทเทร หมาะสมในการผลพตนนาช ตาลทรายแดงในระดมบเครพอขดายวพสาหกพจชคมชน (OTOP) ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจาก
สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2552
การสกมดแอนโทไซยานพนจากเปลพอกองคนด โดยใชคคลพนท อคลตรคาโซนพคและการผลพตแอนโทไซยานพนผงดควยวพธทร าช แหคงแบบพดนฝอย ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคด
หนคนวพจยม มก.
ปป 2552
คคณสมบมตใพ นการเสรพมสรคางสคขภาพจากขคาวและถมวท ของไทย: คคณสมบมตใพ นการเปปนสารตคานอนคมลร อพสระ และสดงเสรพมการเจรพญเตพบโตของจคลนพ ทรรยสฑ ขค ภาพ ( ผรรค วด ม
โครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2552

ผลของกระบวนการความรคอนตดอคคณสมบมตขพ องสารตคานอนคมลร อพสระในงาขาว งาดชาและงาแดง ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2552
อพทธพพลของแปปงขคาวโพดบดหยาบดมดแปรดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนม ตดอคคณสมบมตทพ างกายภาพและเคมรในผลพตภมณฑฑอดม พอง ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคน
อคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2551-2552 การแปรรรปผลพตภมณฑฑจากเนพอน มะพรคาว และการควบคคมคคณภาพ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากโครงการความรดวมมพอระหวดางมหาวพทยาลมยเกษตรศาสตรฑ ธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร
ปป 2552

การพมฒนากรรมวพธกร ารผลพตนนาช ตาลเมกดจากนนาช ตาลสดของจาก ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานอคตสาหกรรมจมงหวมดนครศรรธรรมราช

ปป 2552-2553 การถดายทอดเทคโนโลยรการแปรรรปมะมดวงสรชด มค ชนภรฟาป พมฒนา ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากงบประมาณดคานวพชาการสนมบสนคนภารกพจศรนยฑภฟร าป พมฒนา
ปป 2552-2553 การสดงเสรพมการแปรรรปผลพตภมณฑฑอาหารและสรคางกลไกทางการตลาดเพพอท ยกระดมบรายไดคของเกษตรกร ภายใตคแผนงานวพจยม การฟฟนฟ ฟรคณ
ค ภาพชรวตพ และสพงท แวด
ลคอมของเกษตรกรบนพพนน ทรนท าชน หนาวโดยใชคแนวทางปรมชญาเศรษฐกพจพอเพรยง ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2553
เครพอขดายความรดวมในการพมฒนาการผลพตเครพอท งดพมท ลดนนาช ตาล ทรทท าช จากผลไมค พพชผมก และสมคนไพร ระดมบโรงเรรยนใน 4 ภรมภพ าค ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจาก
สชานมกงานกองทคนสนมบสนคนการสรคางเสรพมสคขภาพ (สสส.)
ปป 2553

การพมฒนากระบวนการผลพตและควบคคมคคณภาพผลพตภมณฑฑผกม และผลไมคของศรนยฑภฟร าป พมฒนา ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2553

อพทธพพลของกระบวนการเอกซฑทรรชนม ตดอคคณสมบมตทพ างกายภาพ เคมร และเชพงสคขภาพจากขคาวและถมวท ของไทย ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
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ปป 2554

ปปจจมยทรมท ผร ลตดอรสฝาดและขมในนนาช สตรอเบอรรดท อย (Fragaria vesca) เพพอท สคขภาพ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
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ปป 2554
ผลของกระบวนการแปรรรปและการเกกบรมกษาตดอปรพมาณวพตามพนซร สารประกอบฟปนอลพกและสมบมตกพ ารตคานอนคมลร อพสระในนนาช มะขามปปอม ( หมวหนคาโครงการ ) ไดค
รมบทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2554
อพทธพพลของการเกพดรรโทรเกรเดชมนตดอคคณสมบมตทพ างกายภาพ เคมร และเชพงสคขภาพ ในผลพตภมณฑฑขนมขบเครยน วจากกระบวนการเอกซฑทรรชนม ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม
ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2554-2557 การวพจยม และพมฒนาเพพอท ปรมบปรคงการผลพตองคนด รมบประทานสดในเขตภาคตะวมนตกของประเทศไทย ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2553-2554 การวพจยม แปรรรปผลผลพตจากสมบปะรดและถดายทอดเทคโนโลยร ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากอคตสาหกรรมจมงหวมดพมทลคง
ปป 2556

พาสตคาสคขภาพจากถมวท โดยกระบวนการเอกซฑทรรชนม ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2558-2559 การพมฒนากระบวนการผลพตซอสมะขามเพพอท ยพดอายคการเกกบ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากผรปค ระกอบการ (คคณเนตรทราย จคลาสมย) และ บรพษทม เคเนต จชากมด
ปป 2558-2559 การพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหารเสรพมสชาหรมบทารกจากขคาวไรซฑเบอรรท ผมก ผลไมค และเนพอน สมตวฑ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานพมฒนาการวพจยม การเกษตร (
สวก.)
ปป 2558-2559 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตนนาช จพมน ซรฟดปร ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากผรปค ระกอบการ (นายชาญเดช เดชอนมนตชาตพ)
ปป 2558-2559 โครงการพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตนนาช ผลไมคสควอช ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากผรปค ระกอบการ (คคณสคนตพ พ เกพดสงกรานตฑ) และบรพษทม ตะวมน บอตตฑ
แอนดฑ แคน จชากมด
ปป 2559

การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตผลพตภมณฑฑเนพอน มะพรคาวอบแหคง ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม โคโคนมท แฟคทอรรท จชากมด

ปป 2559

การศศกษาอายคการเกกบนนาช จพมน ซรฟดปร ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากผรปค ระกอบการ (นายชาญเดช เดชอนมนตชาตพ)

ปป 2559-2560 การแปรรรปมมนสชาปะหลมงและผลพตภมณฑฑสอดร ตค สาหกรรมอาหารเพพอท ยกระดมบรายไดคเกษตรกรชคมชน ประจชาปปงบประมาณ 2559 ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคน
จากกรมการคคาภายใน กระทรวงพาณพชยฑ
ปป 2559-2560 การพมฒนากระบวนการผลพตเพพอท ยพดอายคการเกกบซอสพรพก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากผรปค ระกอบการ (คคณ ณฐ
พร วดองวพไลกคล)
ปป 2559-2560 นวมตกรรมเครพอท งดพมท อพมลม ชมนจากวมตถคดบพ ไทยสรผด รคร กม สคขภาพและผรสค งร อายคทวทม โลก ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2559-2561 การขยายผลเพพอท พมฒนากระบวนการผลพตนนาช ปรคงรสอาหารไทยสรกด ารใชค ประโยชนฑในองคฑกรดคานการบรพการอาหารทมวท โลก ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมก
งานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2559-2561 อาหารไทยมมงสวพรตม แพ ละอาหารไทยฮาลาลสรตด ลาดโลก ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากมหาวพทยาลมยกรคงเทพ
ปป 2560

โครงการยกระดมบผลพตภมณฑฑSMEsสรตด ลาดโลก(Global Reach) ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากอคตสาหกรรมพมฒนาเพพอท สถาบมนอาหาร กระทรวงอคตสาหกรรม

ปป 2560-2561 การผลพตซอสซรฟดปร บรรจคขวดแกควเพพอท การทดสอบตลาด ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ชพนชพมา จชากมด
ปป 2560-2561 การพมฒนสรตรและกระบวนการผลพตพรพกทอดกรอบ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ซรพเร อกม ฟรดป สฑ จชากมด
ปป 2560-2561 การพมฒนากระบวนการผลพตแยมผลไมคนาชน ตาลตทาช เพพอท ยพดอายคการเกกบ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐกพจฐานนวมตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพมฒนาเทคโนโลยรการผลพตสายไหมปรคงรสดควยการปรมบเปลรยท นกระบวนการผลพตทางกายภาพและทางเคมร ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ยรโตะ
ฟรดฟ แอนดฑมารฑเกกตตพงน จชากมด
ปป 2560-2561 การพมฒนาเทคโนโลยรการผลพตสายไหมปรคงรสดควยการปรมบเปลรยท นกระบวนการผลพตทางกายภาพและทางเคมร ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานพมฒนา
วพทยาศาสตรฑและเทคโนโลยรแหดงชาตพ
ปป 2560-2561 การพมฒนาผลพตภมณฑฑเครพอท งดพมท นนาช เสาวรสสรเด ชพงพาณพชยฑ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ไลฟ การฑเดนสฑ แลนดฑสเคปสฑ จชากมด
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ปป 2560-2561 การพมฒนาผลพตภมณฑฑผงโรยขคาวสไตลฑไทยเพพอท การพาณพชยฑ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐกพจฐานนวมตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพมฒนาผลพตภมณฑฑลกร อมมะขามผสมผลไมคชนพดเครยน วไดค ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐกพจฐานนวมตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตเครพอท งดพมท ชาหมมกคอมบรชา (KOMBUCHA) ถมงท เชดาสรทองสรเด ชพงพาณพชยฑ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากInnovation Hubs
เพพอท สรคางเศรษฐกพจฐานนวมตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตเครพอท งดพมท เวยฑโปรตรนรสผลไมค ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม เอพรทร โปรเฟสชมนท นอล จชากมด
ปป 2559-2560 การพมฒนาผลพตภมณฑฑสงม ขยาใบเตยบรรจคในภาชนะปปดสนพทโดยกระบวนการใหคความรคอน ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ชารฑมมพงท เฮลทฑธร
ปป 2559-2560 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตนนาช ฟปกทองสเตอรพไรสฑ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม คาโบะ (ประเทศไทย)จชากมด
ปป 2559-2560 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตผลพตภมณฑฑไสคขนมจากเนพอน ลชาไย ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากPM Group Company Limited
ปป 2559-2560 การพมฒนาอาหารปรมบเนพอน สมมผมสทรเท ปปนชคดสชารมบเพพอท สคขภาพตามมาตรฐาน Universal Design Food/Smile Care Food และ National Dysphagia Diet
สชาหรมบผรทค มทร ปร ญ
ป หาการบดเครยน วและการกลพนอาหาร ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานพมฒนาการวพจยม การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 โครงการพมฒนาบคคลากรและกระบวนการผลพตอคตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพพอท การสดงออก ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากเงพนอคดหนคน
ปป 2560
การพมฒนาตคนแบบผลพตภมณฑฑวนค มะพรคาวจากลชาไยเพพอท เพพมท มรลคดา และถดายทอดเทคโนโลยรเพพอท วพสาหกพจชคมชนในจมงหวมดสมคทรสาคร ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจาก
ทคนอคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2560
คคณสมบมตกพ ารตคานการกลายพมนธคฑ ปรพมาณสารฟลาโวนอยดฑและสารประกอบฟปนอลพกในนนาช เกรวรทท มทร สร มคนไพรเปปนองคฑประกอบ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคน
อคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2560

ผลของกระบวนการความรคอนตดอสมบมตทพ างกายภาพและการตคานอนคมลร อพสระในงาขรมน อค นพมนธคไฑ ทย ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2561

การพมฒนาผลพตภมณฑฑเครพอท งดพมท ทางเลพอกสชาหรมบผรคค วบคคมปรพมาณนนาช ตาล ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.

ปป 2561
ผลของสายพมนธคหฑ วม ปลรและการแปรรรปดควยความรคอนตดอสารออกฤทธพทธ างชรวภาพ ฤทธพกธ ารตคานอนคมลร อพสระ และ คคณคดาทางโภชนาการของเครพอท งดพมท หมวปลร ( หมว
หนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคนวพจยม มก.
ปป 2560-2561 โครงการพมฒนาบคคลากรและกระบวนการผลพตอคตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพพอท การสดงออก: ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากทคนอคดหนคน เงพนงบประมาณ มก
ปป 2560-2561 เพพมท ประสพทธพภาพการปลรกและการแปรรรปสมบปะรดเพพอท เพพมท มรลคดา ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
ปป 2561

การพมฒนาผลพตภมณฑฑเครพอท งดพมท สชาหรมบบรรจคกระปปองอลรมเพ นรยม ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ไทเบเวอรฑเรจแคน จชากมด

ปป 2561

การพมฒนาผลพตภมณฑฑนาชน จพมน แจดวผสมมะแขวดน ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสถาบมนคคนควคาและพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหาร

ปป 2561

การพมฒนาสรตรซอสพรพกตคนแบบ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากผรปค ระกอบการ (คคณธนมญพมชญฑ ศมกดพศธ รพ โพ สภาค)

ปป 2561-2562 การพมฒนากระบวนการผลพตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมมงสวพรตม สพ าช เรกจรรปสชาหรมบผคผสรงอายคและผคผนมบถพอศาสนาอพสลาม ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจาก
มหาวพทยาลมยกรคงเทพ
ปป 2561-2562 การพมฒนาเทคโนโลยรการผลพตมมนสชาปะหลมงผงกศงท สชาเรกจรรปจากมมนสชาปะหลมงสายพมนธคหฑ วาน ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานพมฒนาวพทยาศาสตรฑและ
เทคโนโลยรแหดงชาตพ (สวทช.)
ปป 2561-2562 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตเครพอท งดพมท เวยฑโปรตรนแบบใส ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากหคางหคนค สดวนจชากมด จรโอ 913
ปป 2561-2563 การพมฒนาสรตรและกระบวนการผลพตนนาช ผลไมคเขคมขคนไซรมบเปป ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ตะวมนบอตตฑแอนดฑแคน จชากมด
ปป 2562-2563 การพมฒนากระบวนการผลพตนนาช พรพกอดองเพพอท ยพดอายคการเกกบ ( หมวหนคาโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ฟอรฑเอเวอรฑยงม เอสเธตพกเซกนเตอรฑ จชากมด
ปป 2562-2563 การพมฒนาขนมจรนพรคอมบรพโภคในบรรจคภณ
ม ฑฑออด นตมว ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากInnovation Technology Assistance Program (ITAP)
พพมพฑครมงน ลดาสคดเมพอท 6/7/63
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ปป 2562-2563 การพมฒนาผลพตภมณฑฑนมบรรจคกระปปองอลรมเพ นรยม ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ไทยเคนเบเวอรฑเรจแคน จชากมด
ปป 2562-2563 การเพพมท มรลคดาของเหลพอในกระบวนการผลพตนนาช มมนมะพรคาวสกมดเยกนบรพสทค ธพธ ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากสชานมกงานพมฒนาการวพจยม การเกษตร (สวก.)
ปป 2563

การพมฒนาผลพตภมณฑฑเครพอท งดพมท จากขคาวโออต ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม มรคาด วรแกน ดรเสพรทฑ จชากมด

ปป 2563

การพมฒนาผลพตภมณฑฑนมถมวท เหลพองโดยใชคสารทดแทนความหวาน ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากคคณธนวมน วพกยม กคล

ปป 2563

การพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหารไฟเบอรฑตาชท สชาหรมบผรปค วฝ ยสดองกลคองทางเดพนอาหาร ( ผรรค วด มโครงการ ) ไดครบม ทคนจากบรพษทม ฟปนกพ ซฑเมดพคลม เทคโนโลยร จชากมด

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดมบชาตพ
- Supanida Winitchai, Nakorn Luangprasert, Nuanprang Chaitakhob, Sudprasong Suwonlerd, Nipa Khaunkuab, Phisamai Srichayet, "มะขามปปอม ผลไมคลกร เลกก
ทรปท ระโยชนฑไมดเลกก", วารสารเคหการเกษตร 35 (3) (2011) 142-144
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified corn grit flour by
extrusion process on physical properties and its sensory characteristics in extruded snack", วารสารวพทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร มหาวพทยาลมยอคบลราชธานร 20 (2)
(2018)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, "Effect of Storage Conditions on Retrogradation,
Physical and Chemical Properties Changing of Extruded Rice and Soy Snack", วารสารวพทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร 26 (4) (2018)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Vayooha Sontes, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Physicochemical Properties of Modified
Corn Grit Flour by Extrusion Process", วารสารวพทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร 26 (4) (2018)
ระดมบนานาชาตพ
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, "Developing Good Management System
to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารวพทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาสมงคมศาสตรฑ) 30 (1) (2009) 90-97
- Jang, H, Phisamai Srichayet, Park, WJ, Heo, HJ, Kim, DO, Sasitorn Tongchitpakdee, Kim, TJ, Jung, SH, Lee, CY, "Phyllanthus emblica L. (Indian
gooseberry) extracts protect against retinal degeneration in a mouse model of amyloid beta-induced Alzheimer's disease", JOURNAL OF FUNCTIONAL
FOODS 37 (-) (2017) 330-338
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดมบชาตพ
- Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, "PROCESS DEVELOPMENT AND APPROPRIATE TECHNOLOGY OF SOFT BROWN
SUGAR FOR OTOP", การประชคมทางวพชาการวพทยาศาสตรฑและเทคโนโลยร แหดงประเทศไทยครมงน ทรท 34 (2008)
- Nipat Limsangouan, นางสาวสคนารร ถนาช กระแสรฑ, Chulaluck Charunuch, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Study of Physical and Chemical
Properties of Modified Corn Grit Flour by Extrusion Process", การประชคมทางวพชาการ งานเกษตรนเรศวร ครมงน ทรท 8 (2010)
- Nipat Limsangouan, นางสาวสคนารร ถนาช กระแสรฑ, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified
corn grit flour by extrusion process on physical properties of extruded snack", นเรศวรวพจยม ครมงน ทรท 7 (2011)
- Vipaporn Na Thalang, Apinya Chudhangkura, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Pisut Butsuwan, "Supporting Food Product Development and
Organizing the Marketing Mechanism for Income Increasing of the Farmers Living in Namnao Watershed Areas", การนชาเสนอผลงานวพจยม แหดงชาตพ
๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011) (2011)
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- Pisut Butsuwan, Penpimol Jaturontrasame, Wuttinant Kongtud, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, นางสพรนพ ชฑ นา วพวฒ
ม นฑศรพ พพ งศฑ, "Technology
Transfer of Pineapple Developed Products for Community Enterprise at Phatthalung Province", การประชคมวพชาการอคตสาหกรรมเกษตร สจล ครมงน ทรท 1 (2012)
ระดมบนานาชาตพ
- Nipat Limsangouan, สคนารร ถนาช กระแสรฑ, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, Chulaluck Charunuch, "Pasting properties of modified corn grit from
extrusion process", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Optimization of extrusion process for developing cereal
based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen(Garcinia mangostana L.) fruit powders
", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, "The composition of sugarcane juice and production of granulated sugar ", 11th
ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, "Process Development for Standard of Food Product and Value
added in Market Sector of Farmer Group at Tambol Ban Pran, Amphur Sawaengha, Angthong Province", The International Society for Southeast Asian
Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand (2009)
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, Chulaluck Charunuch, Ngamjit Lowithun, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Functional
Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (2010)
- Kassamaporn Puntaburt, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, "Effect of drying temperature on antioxidant properties of white, black and red
sesame seeds (Maehongson strain)", นเรศวรวพจยม ครมงน ทร7ท (2011)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, "Effect of storage conditions on physical, chemical
and functional properties of extruded snack", 5th Shelf Life International Meeting (2012)
- Kassamaporn Puntaburt, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, "Chemical Composition, Fatty Acids and Total Phenolic Compound of Sesame
Seeds", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Ngamjit Lowithun, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of Extrusion
Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 (2013)
- Phisamai Srichayet, Sasitorn Tongchitpakdee, Dae-Ok, "Antioxidant Capacity and Protective Effect of Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica Linn.)
Fractions on Neuronal PC-12 Cells", Innovations in Food Science for Human Well-Being (2013)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "เครพอท งดพมท สมคนไพรและกรรมวพธกร ารผลพต" จาก กรมทรมพยฑสนพ ทางปปญญา
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑขาค วผมดกะปปสาช เรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตขคาวผมดกะปปดงม กลดาว" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑขาค วผมดเขรยวหวานสชาเรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตขคาวผมดเขรยวหวานดมงกลดาว" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑขาค วผมดคมวท กลพงน สชาเรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตขคาวผมดคมวท กลพงน ดมงกลดาว" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑขาค วผมดฉดาสชาเรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตขคาวผมดฉดาดมงกลดาว" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑขาค วผมดฉรฉด สทร าช เรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตขคาวผมดฉรฉด ดทร งม กลดาว" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑซปค ตคมขดาชนพดขคนสชาเรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตซคปตคมขดาชนพดขคนสชาเรกจรรป" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ (วช.)
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑซปค ตคมยชาชนพดขคนสชาเรกจรรปและกรรมวพธผร ลพตซคปตคมยชาชนพดขคนสชาเรกจรรป" จาก สชานมกงานคณะกรรมการวพจยม แหดงชาตพ (วช.)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.พพศมมย ศรรชาเยช

ตตาแหนหง

นมกวพจยม ชชานาญการ

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลพตและแปรรรป สถาบมนคคนควคาและพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหาร

- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑอาหารเชคาธมญชาตพผสมผงเปลพอกมมงคคดโดยใชคเครพอท งเอกซฑทรรเดอรฑ" จาก สถาบมนคคนควคาและพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหาร
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2556 เรพอท ง "เครพอท งดพมท เพพอท สคขภาพทรมท สร วด นผสมของเปลพอกเงาะ" จาก สชานมกบรพการวพชาการ
- อนคสทพ ธพบตม รงานวพจยม ปป 2563 เรพอท ง "พาสตคาถมวท ดชาและกรรมวพธกร ารผลพต" จาก กรมทรมพยฑสนพ ทางปปญญา กระทรวงพาณพชยฑ
ลวขสวทธวธ
- ลพขสพทธพงธ านวพจยม ปป 2554 เรพอท ง "อาหารเชคาธมญชาตพพรคอมบรพโภคผสมผงเปลพอกมมงคคด" จาก สถาบมนคคนควคาและพมฒนาผลพตภมณฑฑอาหาร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- Top Ten Finalist of Rice Plus Award 2018: Innovative Rice Product Contest Product Concept (with Academic Research Supports): Food Product ประจชาปป
2561 เรพอท ง "ผลพตภมณฑฑอาหารเสรพมสชาหรมบทารกจากขคาวไรซฑเบอรรท ผมก ผลไมค และเนพอน สมตวฑ" จาก กรมการคคาตดางประเทศ กระทรวงพาณพชยฑ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- การนชาเสนอผลงานทางวพชาการ ภาคโปสเตอรฑดเร ดดน อมนดมบ 2 อคตสาหกรรมเกษตร ประจชาปป 2553 เรพอท ง "การศศกษาคคณสมบมตทพ างกายภาพและเคมรของแปปงขคาวโพดบดหยาบดมด
แปรดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนม " จาก มหาวพทยาลมยนเรศวร
- SLIM Poster Award ประจชาปป 2555 เรพอท ง "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of extruded snack" จาก The Italian
Scientific Group of Food Packaging & The Korean Society of Food Science and Nutrition
- 2nd Prize Poster Presentation of Science and Technology ประจชาปป 2556 เรพอท ง "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of
Black Gram Bean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานวพจยม นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวดางปป 1 มกราคม 2549 - 6 กรกฎาคม 2563
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