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การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร

ววทยาศาตรมหาบนณฑวต (จจลชชวววทยา), มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต, ไทย, 2548

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อาหารหมนกและการพนฒนาผลวตภนณฑตอาหารหมนก , การใชคประโยชนตจลจ นว ทรชยทต างอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2549-2550 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจน
รนฐบาลไทยและรนฐบาลสาธารณรนฐประชาชนจชน ภายใตคความรรวมมมอทางววทยาศาสตรตและววชาการไทย-จชน (Sino-Thai Join Research Development Project
ปป 2550

การผลวตนนกเกกตปลาสคมโดยใชคกลคาเชมอช สชาเรกจรผป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร ม.เกษตรศาสตรต

ปป 2550-2551 การศศกษาความหลายหลายของยชสตตจากผนกและผลไมคดองในประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร ม.
เกษตรศาสตรต
ปป 2551-2552 การปรนบปรจงและพนฒนาสายพนนธจยต สช ตตทเทช หมาะสมตรอการผลวตเอทานอล ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากUnited Nation University (UNU)-Kirin Fellowship
Programme
ปป 2551
การคคนหาโปรไบโอตวกแบคทชเรชยและจนดจชาแนกสายพนนธจโต ดยเทคนวค 16s DNA ของแลคตวกแอซวดแบคทชเรชยจากผนกดองพมนช บคานของไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจน
จากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2551

การคนดเลมอกโปรไบโอตวกยชสตตจากผนกและผลไมคดองเพมอท ใชคสาช หรนบการผลวต L-amino acids ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2552

ความหลากหลายของปรวมาณโฟเลทจากยชสตตขนมปปงและบรววเวอรตยสช ตต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2552
คจณสมบนตใว นการเสรวมสรคางสจขภาพจากขคาวและถนวท ของไทย: คจณสมบนตใว นการเปปนสารตคานอนจมลผ อวสระ และสรงเสรวมการเจรวญเตวบโตของจจลนว ทรชยสต ขจ ภาพ ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2553
ผลของการงอก และหมนกดควยเชมอช Lactobacillus plantarum ตรอการเปลชยท นแปลงของปรวมาณ Gamma – aminobutyric acid และคจณสมบนตตว าค นอนจมลผ อวสระ
ในเมลกดดถนวท เหลมอง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2552-2553 การคนดหาและการพวสจผ นตลกน ษณะของbacteriocin จากแลคตวกแอซวดแบคทชเรชยทชแท ยกจากผนกดองของไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน Krin holdong
company ประเทศญชปท นฝจ
ปป 2553-2555 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทจนจากUnited Nation University (UNU)
ปป 2554-2555 การพนฒนาคจณภาพของผลวตภนณฑตปลาสคมและไขรเคกม: การพนฒนาตชารนบอาหารจากปลาสคมและไขรเคกมเพมอท สจขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงาน
สาธารณสจข จนงหวนดลพบจรช
ปป 2554

การประยจกตตใชคเทคนวค Surface Culture Fermentation ในการผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากไวนตสบน ปะรด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2555

Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากJICA

ปป 2555
Co.,Ltd

การถรายทอดววธกช ารผลวตไวนต นชาช สคมสายชผหมนกจากสนบปะรด และการผลวตเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกผสมนชาช ผลไมค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากDutch Mill

ปป 2555
การเปรชยบเทชยบลนกษณะทางกายภาพและชชวภาพของโยเกวรตต ชนวดทชมท แช ละไมรมสช วร นผสมของเชมอช Lactobacillus acidophilus และการนชาไปใชคประโยชนตทางการ
แพทยต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
ปป 2555-2556 การววจยน คจณลนกษณะจชาเพาะตรอการแปรรผปของขคาว 84 พนนธจต เพมอท เฉลวมพระเกชยรตว: ผลวตภนณฑตอาหารสจขภาพมผลเพวมท จากขคาวสายพนนธจเต ดรนของมหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2557 การพนฒนาบจคลากรและกระบวนการผลวตอจตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพมอท การสรงออก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากเงวนอจดหนจนทนวท ไป ประจชาปป 2556
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ตตาแหนหง นนกววจยน ชชานาญการพวเศษ
สบงกบด ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
ปป 2556-2557 การศศกษาการผลวตมวรนว แอลกอฮอลตตาชท เพมอท ใชคเปปนเครมอท งปรจงในอาหารอาลาลจากพนนธจขต าค วในประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากการพนฒนาบจคลากร
และกระบวนการผลวตอจตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพมอท การสรงออก แผนงานสรคางและกระจายโอกาสทางการศศกษาใหคทวทน ถศงและเปปนธรรม เงวนอจดหนจนทนวท ไปประจชาปป 2556
ปป 2556-2557 การสรคางมผลคราเพวมท ใหคกบน ของเหลมอทวงช จากกระบวนการผลวตนชาช มนนมะพรคาวบรวสทจ ธว(ธ เวยตมะพรคาว)โดยกระบวนการหมนกทางจจลชชวววทยา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทจนจากบรวษทน เอวรธต บอรตน จชากนด
ปป 2556-2557 ผลของระยะการสจกตรอชนวดและปรวมาณสารระเหยใหคกลวนท ในเนมอช ตาล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
ปป 2556

การเกวดกรดอวนทรชยรต ะเหยในกระบวนการผลวตเอทานอลจากกากนชาช ตาล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2556

การพนฒนากระบวนการผลวตแปปงถนวท เหลมองพรคอมบรวโภคและผลวตภนณฑต จากถนวท เหลมองสชาหรนบสตรชวยน ทอง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2556
การเพวมท ปรวมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมนกขคาวแดงดควยเชมอช รา Monascus spp. จากขคาวกลคอง ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2556

ผลของระยะการสจกตรอชนวดและปรวมาณสารระเหยใหคกลวนท ในเนมอช ตาล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2557-2558 การพนฒนาบจคลากรและกระบวนการผลวตอจตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพมอท การสรงออก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากเงวนอจดหนจนทนวท ไป มหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรต ปปงบประมาณ 2557
ปป 2557-2558 การพนฒนาววธกช ารผลวตเซลลตยสช ตตและผลวตภนณฑต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานกองทจนสนนบสนจนการววจยน
ปป 2557-2558 การศศกษาผลของกรดอวนทรชยรต ะเหยงราย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมนกเพมอท เพวมท ประสวทธวภาพการผลวตเอทานอลจากกากนชาช ตาล ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรตและเทคโนโลยชแหรงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 โครงการการพนฒนาขชดความสามารถในการแขรงขนนและยกระดนบคจณภาพสวนคคา หนศงท ตชาบลหนศงท ผลวตภนณฑตประเภทอาหารและเครมอท งดมมท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทจนจากกรมสรงเสรวมอจตสาหกรรม
ปป 2558
โครงการพนฒนาบจคลากรและกระบวนการผลวตอจตสาหกรรมและกระบวนการผลวตอจตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพมอท การสรงออก ปป 2558 ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทจนจากเงวนอจดหนจนทนวท ไป ปปงบประมาณ 2558
ปป 2558-2559 การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกและนชาช สคมสายชผหมนกพรคอมดมมท จากนชาช หมากเมรา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากหจก.บนวคชา สกลนครกรอสรคาง (นายพรชนย บจญศวรชว ยน )
ปป 2558
การศศกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกตรอปรวมาณและโครงสรคางทางเคมชของสาร saponin ในถนวท เหลมอง และถนวท เหลมองผววดชาสายพนนธจไต ทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2559
รด จชากนด

การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากนชาช มะพรคาวและเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกจากนชาช มะพรคาวผสมนชาช ผลไมค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน อะกรวเทค โกลบอลเท

ปป 2559

การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกพรคอมดมมท จากใบชาและเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกผสมชาชนวดตรางๆ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน ลชโอ อวนโนเวชนนท จชากนด

ปป 2559

การพนฒนากระบวนการผลวตคชเฟอรตโดยใชคเชมอช บรวสทจ ธวแธ ละการพนฒนาผลวตภนณฑต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผผปค ระกอบการ (นายเอนก สวนสดชไทร)

ปป 2559

การพนฒนาผลวตภนณฑตเครมอท งดมมท เพมอท สจขภาพจากจนนทนตเทศ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน ลชโอ อวนโนเวชนนท จชากนด

ปป 2559-2560 การพนฒนากระบวนการหมนกขคาวแดงเพมอท เพวมท ผลผลวตสารเมแทบอไลตตทตจ ยว ภผมว โดย Monascus purpureus IFRPD 4046 สายพนนธจกต ลายจากปลายขคาว ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2559-2561 การพนฒนาผลวตภนณฑตอาหารจากเหกดขอน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน แฟนซชวดคผ อวนเตอรตเนชนนแนล จชากนด
ปป 2560
การใชคประโยชนตจากนชาช เหลมอทวงช จากกระบวนการผลวตเตคาหผเค พมอท ใชคเปปนสารตกตะกอนธรรมชาตวในกระบวนการผลวตเตคาหผค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจน
จากInnovation Hubs เพมอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากปลายขคาวผสมขคาวโพดและการพนฒนาผลวตภนณฑต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากผผปค ระกอบการ (โรงงสชไฟไทยสมบผรณต 45 หมผร 1 ต.
สนามแจง อ.บคานหมชท จ.ลพบจรช 15110)
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ชชอช
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ตตาแหนหง นนกววจยน ชชานาญการพวเศษ
สบงกบด ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
ปป 2560
การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกและเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกจากปลายขคาวหอมมะลวผสมผลตะขบและการพนฒนาผลวตภนณฑต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจน
จากInnovation Hubs เพมอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพวมท มผลคราปลากะพงขาวทชเท พาะเลชยช งในจนงหวนดชนยภผมดว วค ยกระบวนการหมนกและการแปรรผป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากInnovation Hubs เพมอท สรคาง
เศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพวมท มผลคราผลหมรอนเปปนผลวตภนณฑตอาหารเพมอท สจขภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากInnovation Hubs เพมอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพวมท มผลคราสนบปะรดดควยววธกช ารหมนกและการอบแหคงดควยลมรคอน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากInnovation Hubs เพมอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การววจยน และพนฒนาผลวตภนณฑตไวนตผลไมค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร

ปป 2560
โครงการบรวการววชาการถรายทอดองคตความรผแค ละเทคโนโลยชเพมอท สรงเสรวมและพนฒนาการผลวตการแปรรผปสวนคคาเกษตรและอาหารทชไท ดคคณ
จ ภาพและมาตรฐานสากล
เพมอท ยกระดนบขชดความสามารถในการแขรงขนนสผสร ากล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากงบประมาณแผรนดวน (หมวดงบเงวนอจดหนจน) ประจชาปป 2560
ปป 2560
พนฒนาตรอยอดผลวตภนณฑตแปรรผปขคาว โครงการสรงเสรวมและพนฒนาการผลวตขคาวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจชาปป 2560 ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 การพนฒนากระบวนการผลวตและการแปรรผปผลวตภนณฑตของเหลมอทวงช จากกระบวนการผลวตนชาช มนนมะพรคาวสกนดเยกนบรวสทจ ธวเธ ชวงพาณวชยต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทจนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาสผตรและกระบวนการผลวตเครมอท งดมมท ชาหมนกคอมบผชา (KOMBUCHA) ถนงท เชราสชทองสผเร ชวงพาณวชยต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากInnovation Hubs
เพมอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 มวรนว จากขคาวไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากInnovation Hubs เพมอท สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2559-2560 การศศกษาและพนฒนาผลวตภนณฑตเทมเปปสกรผ ารถรายทอดเทคโนโลยช ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากU.S. Soybean Export Council (USSEC)
ปป 2559-2560 โครงการการผลวตและคจณภาพของแหนมเหกดสจขภาพแบบครบวงจร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560

การประยจกตตใชคสารสกนดจากพมชสมจนไพรสกจลสะคคานในการยนบยนงช เชมอช ราในมะมรวงนชาช ดอกไมคสกจ ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2560
การพนฒนาตคนแบบผลวตภนณฑตวนคจ มะพรคาวจากลชาไยเพมอท เพวมท มผลครา และถรายทอดเทคโนโลยชเพมอท ววสาหกวจชจมชนในจนงหวนดสมจทรสาคร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจาก
ทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2560

การศศกษาฤทธวตธ าค นจจลนว ทรชยขต องสมจนไพรในสกจลสะคคานเพมอท พนฒนาเปปนสารออกฤทธวใธ นผลวตภนณฑต ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2560

นวนตกรรมอาหาร สชาหรนบผผสค งผ อายจ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2561

การใชคประโยชนตจากกากถนวท เหลมองเพมอท ผลวตเปปนนชาช นมถนวท เหลมองคจณคราสผง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนววจยน มก.

ปป 2561
โรบวกาค

การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากสนบปะรดดควยกระบวนการหมนกแบบ Rapid Tray Culture (RTC) Process ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากหคางหจนค สรวนจชากนด วชบช

ปป 2561
จชากนด

การเพวมท มผลครากลควยนชาช วคาเพมอท พนฒนาเปปนผลวตภนณฑตนาช สคมสายชผหมนกและเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน มนงกชช ออรตแกนวค ฟารตม

ปป 2561
เครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกจากขคาวไรซตเบอรตรทช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากโครงการพนฒนาธจรกวจนวนตกรรมรายใหมร (Innovative Startup) กวจกรรมสนนบสนจน
การเตวบโตของธจรกวจนวนตกรรมรายใหมรโดยมชบรวษทน ขนาดใหญรเปปนพชเท ลชยช ง (Business Brotherhood) ประจชาปป 2561
ปป 2561
นชาช สคมสายชผหมนกจากขคาวไรซตเบอรตรผทช สมขคาวโพดมรวง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากโครงการพนฒนาธจรกวจนวนตกรรมรายใหมร (Innovative Startup) กวจกรรม
สนนบสนจนการเตวบโตของธจรกวจนวนตกรรมรายใหมรโดยมชบรวษทน ขนาดใหญรเปปนพชเท ลชยช ง (Business Brotherhood) ประจชาปป 2561
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ตตาแหนหง นนกววจยน ชชานาญการพวเศษ
สบงกบด ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
ปป 2561
พนฒนานวนตกรรมผลวตภนณฑตเครมอท งดมมท เพมอท สจขภาพ (เครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกจากปลายขคาวหอมมะลวแดงและขคาวเหนชยวดชาพนนธจลต มม ผนว ผสม prebiotics) ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากกรมการขคาว กระทรวงเกษตรและสหกรณต
ปป 2561-2562 การพนฒนายกระดนบผลวตภนณฑตขนมเตคาสคอเพรพอสนนบสนจนการทรองเทชยท ว ภายใตคชดจ โครงการ การพนฒนายกระดนบผลวตภนณฑตขนมทคองถวนท ภผเกกตเพมอท สนนบสนจน
การทรองเทรพยว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานกองทจนสนนบสนจนการววจยน
ปป 2561-2562 โครงการการพนฒนากระบวนการผลวตเตมเปอบกรอบผสมขคาวสนงขตหยด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน รคานเตมเป ปปตตานช
ปป 2560-2561 การผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากของเหลมอในกระบวนผลวตผลวตภนณฑตจากขคาวไรสตเบอรตรทช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน โฟรตเอฟ อะโกร จชากนด
ปป 2562

การพนฒนาการผลวตเครมอท งดมมท หมนกจากมะพรคาวพรคอมดมมท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน ทานสาระ จชากนด

ปป 2562

การพนฒนาการผลวตปลาสคมปลากะพงขาวและผงโรยขคาวญชปท นฝจ จากปลาสคม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน แมรนาช บางประกง ฟารตม จชากนด

ปป 2562
การเพวมท มผลคราปลายขคาวหอมมะลว 105 เพมอท พนฒนาเปปนผลวตภนณฑตนาช สคมสายชผหมนกและเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกผสมนชาช ผลไมค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจาก
ววสาหกวจชจมชนหอมกระเจา
ปป 2562
การศศกษาเบมอช งตคนของการผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากอคอยและเครมอท งดมมท นชาช สคมสายชผหมนกผสมนชาช อคอย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน มวตรผลววจยน พนฒนา
อคอยและนชาช ตาล จชากนด
ปป 2562-2563 การพนฒนาการผลวตแหนมเหกดเสรวมโพรไบโอตวก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลวตภนณฑตวแช กนชชสจากถนวท เหลมอง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน อวนทนชธนกร จชากนด
ปป 2562-2563 การเพวมท มผลคราของเหลมอในกระบวนการผลวตนชาช มนนมะพรคาวสกนดเยกนบรวสทจ ธวธ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การเพวมท มผลคราไขรเคกมสดเพมอท เปปนผลวตภนณฑตอาหารทชมท มช ลผ คราสผง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสชานนกงานคณะกรรมการสรงเสรวมววทยาศาสตรต ววจยน และนวนตกรรม
(สกสว.)
ปป 2562-2563 โครงการววจยน การใชคประโยชนตจากกนญชาในอาหาร (ชรวงทชท 1) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน กรชน เนเจอรนล โปรดนกสต จชากนด
ปป 2562
การเพวมท ปรวมาณ Isoflavone aglycone ในถนวท เหลมองดควยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมนกดควยกลคาเชมอช กลจมร Rhizopus ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจาก
ทจนอจดหนจนววจยน มก.
ปป 2562-2563 การพนฒนาการผลวตผลวตภนณฑตคลคายโยเกวรตต จากเมกดมะมรวงหวมพานตต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรวษทน เดอะกรชนกชค จชากนด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, Supakchon Klongdee, "The Ability of Beans on Antioxidant Capacity and Synergistic Effects of
Lactobacillus sp. Growth", วารสารววทยาศาสตรตและเทคโนโลยช 26 (5) (2018) 777-789
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, "Functional properties of Thai rice: Antioxidant capacity and the synergistic effects of probiotic growth",
วารสารววทยาศาสตรตและเทคโนโลยช 26 (8) (2018) 1136-1347
ระดนบนานาชาตว
- Mr. Pramuan Saithong, Toshihide Nakamura , Jun Shima, "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe
during bioethanol production from molasses", Journal of Bioscience and Bioengineering 108 (3) (2009) 216-219
- Mr. Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, Wanchai Panthavee, Chomdao Sikkhamondhol, "Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a
Thai fermented fish", Journal of Bioscience and Bioengineering 110 (5) (2010) 553-557
- Mr. Pramuan Saithong, Siriporn Stonsaovapak, Wanchai Panthavee, Prof. Dr Li Congfa, "Isolation and primary identification of endophytic fungi
fromCephalotaxus mannii trees", Maejo International Journal of Science and Technology 4 (3) (2010) 446-453
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สบงกบด

ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร

- Mr. Pramuan Saithong, Wanida Tewaruth Chitisankul, นายศจภชนย นวตพว นน ธต, "Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin
concentration and pigments in white rice and brown rice", Czech Journal of Food Sciences 37 (1) (2019) 75-80
- Mr. Pramuan Saithong, นายศจภชนย นวตพว นน ธต, นายจชรวจฒว เพวมท พผล, "Optimization of Vinegar Production from Nipa (Nypa fruticans Wurmb.) Sap Using Surface
Culture Fermentation Process", Applied Food Biotechnology 6 (3) (2019) 192-200
- ธนศนกดวธ ลคอมทอง, Mr. Pramuan Saithong, "Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading
enzyme hydrolysis", International Food Research Journal 26 (5) (2019) 1515-1523
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Wanchai Panthavee, Mr. Pramuan Saithong, "Screening of lactic acid bacteria in Pla-som by using 16S rDNA", The 2nd International Conference on
Fermentation Technology for value Added Agricultural Products (2007)
- บจษกร อจตรภวชาตว , Mr. Pramuan Saithong, มาลชนา ลราเห, "Selection of Acetic Acid -Tolerant Yeast for Ethanol Production", การประชจมววชาการและเสนอผลงาน
ววจยน มหาววทยาลนยทนกษวณครนงช ทชท 21 ประจชาปป 2554 (2011)
- ววไล หนจนภนกดช, เพกญสม จชาเรมองฤวทธว,ธ Mr. Pramuan Saithong, Jiro Nakayama , "Use of starter cultures Lactobacillus plantarum J10 and a nisin-producing
Lactococcus lactis WNC20 towards some food-borne pathogens in nham, a traditional Thai fermented sausage", the 23rd Annual Meeting of the Thai
Society for Biotechnology (TSB 2011) (2012)
- Mr. Pramuan Saithong, นายศจภชนย นวตพว นน ธจ,ต ผศ บจษกร อจตรภวชาตว, "Bacterial Structure of End-product Plaa-som by 16S rDNA-PCR and DGGE", การประชจม
ววชาการระดนบชาตวมหาววทยาลนยทนกษวณ ครนงช ทชท 24 ประจชาปป 2557 (2014)
ระดนบนานาชาตว
- Wanchai Panthavee, Sirinan Shompoosang, Mr. Pramuan Saithong, "The benefit effect of non digestible fiber from rice and banana on growth of
Lactobacillus paracasei", The 3rd International conference on fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (2009)
- Sirinan Shompoosang, Wanchai Panthavee, Mr. Pramuan Saithong, "Influence of Rice Fiber on the Survival of Lactobacillus johnsonii IFRPD 2121 after
Freeze-drying and during Storage", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (2009)
- Mr. Pramuan Saithong, Jun Shima, Toshihide Nakamura, "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe
during bio-ethanol production from molasses", the Annual Meeting of Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry (JSBBA) 2009
(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)
- Mr. Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, Wanchai Panthavee, "Comparison on Starter Culture from Three Drying Methods for Thai Fermented Fish
(Plaa-som) Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade
(2010)
- Mr. Pramuan Saithong, Wanchai Panthavee, Sirinan Shompoosang, "Preliminary Identification of Yeast Isolated fromv Fermented fruits and
Vegatables products in Thailand.", 28th International Specialised Symposium on Yeast: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable
Development (2010)
- Mr. Pramuan Saithong, Jum Shima, Toshihide Nakamura, "Improvement of yeast strains was suitable for bio-ethanol production from molasses", 28th
International Specialised Symposium on Yeast: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development (2010)
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- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Karuna Wongkrajang, Warunee Varanyanond, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated
Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE” (2010)
- Mr. Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, Premrat Jithan, "Comparison on Acetobacter strains for new techniques method of vinegar production", 4th
Congress of European Microbiologists (FEMS 2011) (2011)
- Mr. Pramuan Saithong, Siriporn Stonsaovapak, Wanida Tewaruth Chitisankul, ววไล หนจนภนกดช, "Shelf-life Extension and Inhibition of Undesirable Bacteria
in Steamed Mackerel Fish Product by Lactic Acid Bacteria", 1st The AFSA on Food Safety and Food Security (2012)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Siriporn Stonsaovapak, Putaluk Khaiprapai, "Phenolic Compound Analyzation of Thai Pigmented
Rice", The Asian Food Security Association (AFSA), 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security (2012)
- Khemmapas Treesuwan, Mr. Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, "Production of Liquid Vinegar Starter Culture for Vinegar Making", The 5th
International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (2013)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Yuya TAKAHASHI, Warunee Varanyanond, Chigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting
Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based
Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region” (2013)
- Mr. Pramuan Saithong, Khemmapas Treesuwan, Malai Muangnoi, "Application of Surface Culture Fermentation Technique in production of pineapple
wine vinegar", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind:
Empowering Research for Health and Aging Society (2017)
- Mr. Pramuan Saithong, Wanida Tewaruth Chitisankul, "Addition of Monacolin K and Gamma-Aminobutyric acid (GABA) in Red Yeast Rice by Monascus
purpureus IFRPD 4046", 4th AFSA International Conference on Food Safety and Food Security
(2018)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2556 เรมอท ง "กรรมววธกช ารผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากไวนตผลไมค" จาก ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2558 เรมอท ง "กรรมววธกช ารผลวตแปปงถนวท เหลมองทชผท าร นกระบวนการเพาะงอก" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2558 เรมอท ง "กรรมววธกช ารผลวตโยเกวรตต พรคอมดมมท จากเวยตมะพรคาว" จาก บรวษทน เอวรธต บอรตน จชากนด (นนกววจยน สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหารเปปนผผค
ประดวษฐต)
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2561 เรมอท ง "กรรมววธกช ารผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากชาดชา(black tea)ผสมชาผผเร ออรต(pu-erh-tea)" จาก ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2562 เรมอท ง "กรรมววธกช ารผลวตนชาช สคมสายชผหมนกจากไวนตเนมอช ทจเรชยน" จาก ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2562 เรมอท ง "โยเกวรตต กะทวผสมเนมอช มะพรคาวชนวดกวน (stirred yoghurt)c]tกรรมววธกช ารผลวต" จาก ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลวตภนณฑตอาหาร
- อนจสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2562 เรมอท ง "โยเกวรตต กะทวผสมเนมอช มะพรคาวแบบคงตนว (Set yoghurt) และกรรมววธกช ารผลวต" จาก ฝฝายจจลชชวววทยาประยจกตต สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลวตภนณฑตอาหาร
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2554 เรมอท ง "AMYLOLYTIC LACTIC ACID BACTERIA (ALAB)" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2554 เรมอท ง "Saccharomyces boulardii โปรไบโอตวกยชสตต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2554 เรมอท ง "STARTER CULTURE สผอร ตจ สาหกรรมอาหารหมนกในอนาคต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
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- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2554 เรมอท ง "โปรไบโอตวก การดนดแปลงพนนธจกรรมเพมอท ใชคในอจตสาหกรรมอาหาร" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2554 เรมอท ง "ยชสตต: ผลกระทบเชวงคจณภาพและความปลอดภนยตรอผลวตภนณฑตอาหาร" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยน ปป 2554 เรมอท ง "สายพนนธจยต สช ตตสาช หรนบการหมนกไวนตในอนาคต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑตอาหาร
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บจคลากรดชเดรนสายสนนนสนจนและชรวยววชาการ ประจชาปป 2554 ประจชาปป 2555 จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลผลงานววจยน ตชพมว พตระดนบนานาชาตว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต ปป 2552 (รางวนลประเภทบจคค-ผผสค รคางสรรคตผลงานววจยน ตชพมว พต กลจมร 1) สาขาววทยาศาสตรต ประจชาปป 2553
เรมอท ง "Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molasses" จาก
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต
- รางวนลผลงานววจยน ตชพมว พตระดนบนานาชาตว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต ปป 2553 ประเภทบจคคลค-ผผสค รคางสรรคตผลงานววจยน ตชพมว พต กลจมร 1 จชานวน 1 ผลงาน ประจชาปป 2554 เรมอท ง
"Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต
- รางวนลผลงานววจยน ตชพมว พตระดนบนานาชาตว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต ปป 2553 ประเภทบจคคล-ผผสค รคางสรรคตผลงานววจยน ตชพมว พตกลจมร 1 จชานวน 1 ผลงาน ประจชาปป 2554 เรมอท ง
"Isolation and primary identification of endophytic fungi fromCephalotaxus mannii trees" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต
- รางวนลผลงานววจยน ทชสท รคางผลกระทบมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต ปป 2557 ระดนบ SILVER ประจชาปป 2559 เรมอท ง "ผลวตภนณฑตนาช สคมสายชผและนชาช สคมสายชผพรคอมดมมท จากการหมนกขคาว
ไรซตเบอรตร"ทช จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรต
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Poster Presentation of Science and Technology Science and Technology ประจชาปป 2556 เรมอท ง "Germinating and Fermenting Effect on Group A
Saponin Component in Soybean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานววจยน นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2550 - 4 มวถนจ ายน 2563
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