สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ศศนสนนยย ออดมระตต

ตตาแหนหง

นศกวตจยศ ชชชนชญกชร

การศศกษา

สบงกบด

ฝฝชยเคมนและกชยภชพอชหชร สถชบศนคคนควคชและพศฒนชผลตตภศณฑยอชหชร

วท.บ.(ออตสชหกรรมเกษตร), มหชวตทยชลศยเทคโนโลยนพระจอมเกลคชพระนครเหนนอ, ไทย, 2543
วท.ม.(วตทยชศชสตรยกชรอชหชร), มหชวตทยชลศยเกษตรศชสตรย, ไทย, 2547
M.S. (Food Science), Kagawa University, ญนปญ นฝอ , 2553
Ph.D. (Food Science), Ehime University, ญนปญ นฝอ , 2556

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

แปปง และสตชรยช ( Flour and Starch ), Food emulsion

โครงการววจยบ
ปป 2550

กชรปรศบปรองคอณภชพผลตตภศณฑยขชค วเกรนยบ ขคชวแตตนและขคชวเมมช ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกโครงกชรควชมรมวมมนอ มก.-ธ.ก.ส.

ปป 2550-2551 พนชผศกสมอนไพรและผลไมคไทยตมอกชรลดควชมเสนยญ งในกชรเกตดโรคมะเรรง ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกสชชนศกงชนคณะกรรมกชรวตจยศ แหมงชชตต
ปป 2551

ผลของกชรแชมเยนอกแขรงยตงญ ยวดตมอกชรเปลนยญ นแปลงของแปปง และสตชรยชขคชว ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกทอนออดหนอนวตจยศ มก.

ปป 2552

ผลของกชรแชมเยนอกแขรงยตงญ ยวดตมอกชรเปลนยญ นแปลงสมบศตขต องสตชรยชมศนสชชปะหลศง ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกทอนออดหนอนวตจยศ มก.

ปป 2557

กชรผลตตผลตตภศณฑยขชค วกกงญ สชเรรจรผปชนตดยมอยไดคชชค จชกเศษเสคนกตวยเตนยต ว ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกทอนออดหนอนวตจยศ มก.

ปป 2557
ศกกษชคอณสมบศตเต คมน-ฟฟสกต สย และคอณสมบศตกต ชรเปปนอตมลศ ซตไฟเออรยของไซโลโอลตโกแซคคชไรดยทผญน ชม นกชรดศดแปรดควยวตธเน อสเทอรยรฟต เฟ คชศนญ กศบกรดไขมศน ( หศวหนคช
โครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกสถชบศนคคนควคชและพศฒนชผลตตภศณฑยอชหชร
ปป 2558
จชชกศด

Weight Watcher: อชหชรแชมแขรงสชชหรศบผผทค ตญน อค งกชรควบคอมนนชช หนศก ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกสชชนศกงชนนวศตกรรมแหมงชชตต และบรตษทศ สปชชชแอนดยสลตม

ปป 2558-2559 ศกกษชกชรผลตต คอณสมบศตเต คมน-กชยภชพ และเสถนยรภชพของอตมลศ ชศนญ ชนตดไขมศนในนนชช ทนมญ ขน นชดอนอภชคไขมศนสมญชช เสมอ (monodisperse emulsion) ทนมไน ซโลโอลต
โกแซคคชไรดยเอสเทอรยรวม มกศบกรดไขมศนเปปนอตมลศ ซตฟชยเออรย โดยใชค microchannel emulsification" ( หศวหนคชโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกUNU-Kirin Fellowship programme
ปป 2558
วตจยศ มก.

กชรผลตตนนชช ตชลโอลตโกแซคคชไรดยททญน นตมอกชรยมอยจชกสตชรยชขคชวเจคชและขคชวเหนนยวเพนอญ ออตสชหกรรมอชหชรสอขภชพ ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกทอนออดหนอน

ปป 2559
กลไกของมอลโตเดกทรตนปชลยมเต ตทรมวมกศบ Tween 80 ในกชรรศกษชควชมคงตศวของอตมลศ ชศนญ ชนตดไขมศนในนนชช และกชรนชชไปประยอกตยใชคในอชหชร ( หศวหนคชโครงกชร
) ไดครบศ ทอนจชกทอนออดหนอนวตจยศ มก.
ปป 2559-2561 กชรพศฒนชกระบวนกชรยมอยขคชว ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกThe Japan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2559-2561 ผลของโอลตโกแซคคชไรดยดดศ แปรทนมญ หน มผชม อบนนชช และไมมชอบนนชช ในโมเลกอลและอตมลศ ซตไฟเออรยจชกธรรมชชตตเมนอญ ใชคเปปนอตมลศ ซตไฟเออรยในอตมลศ ชศนญ ชนตดไขมศนในนนชช ตมอ
กชรยมอยไขมศนในสภชวะจชชลอง ( หศวหนคชโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกUNU-Kirin follow up research
ปป 2560
พศฒนชตมอยอดผลตตภศณฑยแปรรผปขคชว โครงกชรสมงเสรตมและพศฒนชกชรผลตตขคชวตลชดเฉพชะ(Niche Market) ประจชชปป 2560 ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอน
จชกกรมกชรขคชว
ปป 2560-2561 กชรพศฒนชสมวนผสมขนมอบปรชศจชกกลผเตนพรคอมใชคจชกแปปงขคชวไทย ( หศวหนคชโครงกชรยมอย ) ไดครบศ ทอนจชกสชชนศกงชนพศฒนชกชรวตจยศ กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 กชรสรคชงฐชนขคอมผลในกชรกชชหนดอศตลศกษณยของเแปปงขคชวทนเญ หมชะสมสชชหรศบแปรรผปเปปนผลตตภศณฑยบชงชนตด ( ผผรค วม มโครงกชร ) ไดครบศ ทอนจชกสชชนศกงชน
พศฒนชกชรวตจยศ กชรเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดศบชชตต
- Sunsanee Udomrati, PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, "Application of Fermented and Hydrothermal Treated Rice Flour to Increase
Resistant Starch in Rice Vermicelli (Kanom-jeen)", วชรสชรวตทยชศชสตรยและเทคโนโลยน 23 (3) (2015) 507-516
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- Sunsanee Udomrati, PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, "Production of resistant starch from rice by fermentation and hydrothermal
treatment", วชรสชรวตทยชศชสตรย มข. 43 (2) (2015) 232-248
- Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun, "Effect of Different Milling Methods on Physicochemical Properties of Thai Rice Flour
(Khao Dawk Mali 105) and Its Application for Gluten Free Product", วชรสชรวตทยชศชสตรยและเทคโนโลยน 27 (2) (2019) 311-325
- Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun, "Influence of milling methods on physicochemical properties of Thai rice flour
(Riceberry) and its application for gluten free crispy waffle", วชรสชรวตทยชศชสตรย มข. 47 (1) (2019) 81-92
- Sunsanee Udomrati, Vipa Surojanametakul, Supakchon Klongdee, Nopparat Prabsangob, "Effect of amphiphilic esterified maltodextrin on rheological
properties and stability of salad dressing", วชรสชรวตทยชศชสตรย มข. 48 (1) (2020) 108-116
ระดศบนชนชชชตต
- Sunsanee Udomrati, Ikeda, S., Gohtani, S., "The effect of tapioca maltodextrins on the stability of oil-in-water emulsions", Starch/Starke 63 (6) (2011)
347-353
- Sunsanee Udomrati, Ikeda, S., Gohtani, S., "Rheological properties and stability of oil-in-water emulsions containing tapioca maltodextrin in the
aqueous phase", Journal of Food Engineering 116 (1) (2013) 170-175
- Sanguansri Charoenrein, Sunsanee Udomrati, "Retrogradation of Waxy Rice Starch Gel in the Vicinity of the Glass Transition Temperature",
International Journal of Food Science 2013 (-) (2013) 1-4
- Sunsanee Udomrati, Gohtani, S., "Enzymatic esterification of tapioca maltodextrin fatty acid ester", Carbohydrate Polymers 99 (-) (2014) 379-384
- Sunsanee Udomrati, Shoichi GOHTANI, "Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: stabilization
mechanism, rheological properties, and stability of emulsions", Journal of the Science of Food and Agriculture 94 (15) (2014) 3241-3247
- Sunsanee Udomrati, Prof. Gohtani Shoichi, "Enzymatic modification and characterization of xylo-oligosaccharide esters as potential emulsifiers",
International Food Research Journal 22 (2) (2015) 818-825
- Sunsanee Udomrati, Prof. Gohtani Shoichi, "Tapioca maltodextrin fatty acid ester as a potential stabilizer for Tween 80-stabilized oil-in-water
emulsions", Food Hydrocolloids 44 (2) (2015) 23-31
- Sunsanee Udomrati, Khalid, N., Gohtani, S., Nakajima, M., Neves, M.A., Uemura, K., Kobayashi, I., "Effect of esterified oligosaccharides on the
formation and stability of oil-in-water emulsions", Carbohydrate Polymers 143 (-) (2016) 44-50
- Sunsanee Udomrati, Nauman Klalid, Shoichi Gohtani, Mitsutoshi Nakajima, Kunihiko Uemura, Isao Kobayashi, "Formulation and characterization of
esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsification", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 148 (-) (2016)
333-342
- นชงสชวรศตนพร ประพศนธย, ผศ. ดร. นพรศตนย ชนทน ชงดน, Sunsanee Udomrati, "Characterization of virgin coconut oil (VCO) recovered by different techniques and
fruit maturities", International Food Research Journal 23 (5) (2016) 2130-2137
- Thidarat Pantoa , Sirinan Shompoosang, Thongkorn Ploypetchara , Shoichi Gohtani , Sunsanee Udomrati, "Surface-active properties and anti-microbial
activities of esterified maltodextrins", Starch/St?rke 71 (7-8) (2019) 1800265, 1-9
- Sunsanee Udomrati, Nopparat Prabsangob, Prof. Gohtani Shoichi, Vipa Surojanametakul, Supakchon Klongdee, "Emulsion stabilization mechanism of
combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology 29 (3) (2020) 387-392
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- Sunsanee Udomrati, Thidarat Pantoa, Prof. Shoichi Gohtani, Prof. Mitsutoshi Nakajima, Dr. Kunihiko Uemura, Dr. Isao Kobayashi, "Effects of
water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal
digestion", International Journal of Food Science and Technology
55 (4) (2020) 1437-1447
- Sunsanee Udomrati, Thidarat Pantoa, Prof. Gohtani Shoichi, Prof. Mitsutoshi Nakajima, Dr. Kunihiko Uemura, Dr. Isao Kobayashi, "Oil-in-water
emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability,and lipid digestibility", Journal of The
Science of Food and Agriculture 100 (6) (2020) 2473-2481
- Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun, ผศ.ดร.ดวงใจ ถตรธรรมถชวร , "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and
Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition 19 (5) (2020) 253-265
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดศบชชตต
- Thidarat Pantoa, Sirinan Shompoosang, นชงสชวทองกร พลอยเพชรช, Prof. Shoichi Gohtani , Sunsanee Udomrati, "Antibacterial activity of esterified
saturated fatty acids with maltodextrin against Escherichia coli and Staphylococcus aureus", The 45th Congress on Science and Technology of
Thailand (STT 45): "Seedling Innovation for Sustainable Development (2019)
ระดศบนชนชชชตต
- Sunsanee Udomrati, Gohtani Shoichi, Shinya Ikeda, "Maltodextrins enhance the coalescence in oil-in-water emulsions", The 3rd joint symposium
between Chiang Mai University and Kagawa University (2010)
- PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, Sunsanee Udomrati, "Effect of deep Freezing on Rice Flour and Starch", 12th Asean Food
Conference 2011 (2011)
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Sunsanee Udomrati, "Effect of Deep Freezing on Cassava Stach Properties", 12th Asean Food
Conference 2011 (2011)
- Sunsanee Udomrati, Shinya Ikeda, Shoichi Gohtani, "Enhancement of coalescence by tapioca maltodextrin addition to oil-in-water emulsions", The
12th ASEAN food conference 2011 (2011)
- Sunsanee Udomrati, Shoichi Gohtani , "Physicochemical properties and emulsifying properties of xylo-oligosaccharide fatty acid esters", The 16th Food
Innovation Asia Conference 2014 (2014)
- Sunsanee Udomrati, Shoichi Gohtani , "Centrifugal accelerated oil separation in maltodextrin fatty acid ester-stabilized oil-in-water emulsions", the
International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and
Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food” (2014)
- Sunsanee Udomrati, Dr. Isao Kobayashi, Dr. Gohtani Shoichi, Dr. Mitsutoshi Nakajima , Dr. Marcos A. Neves , Dr. Kunihiko Uemura , Dr. Nauman Khalid
, "Oligosaccharide fatty acid esters for stabilization of oil-in-water emulsions", The 81th Annual meeting of Society of Chemical Engineer (SCEJ 2016)
(2016)
- Sunsanee Udomrati, Nauman Khalid , Shoichi Gohtani , Mitsutoshi Nakajima , Kunihiko Uemura , Isao Kobayashi , "Effect of esterified
xylo-oligosaccharide on formulation of oil-in-water emulsions using microchannel emulsification", Food Science 2016 (2016)
- Sunsanee Udomrati, Nauman Khalid , Shoichi Gohtani, Mitsutoshi Nakajima, Kunihiko Uemura, Isao Kobayashi, "Formulation and stability of
oil-in-water emulsions generated by microchannel emulsification using Tween 20 and esterified xylo-oligosaccharide as emulsifiers", Food Innovation
Asia Conference 2017 (2017)
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- Sunsanee Udomrati, Vipa Surojanametakul, Supakchon Klongdee, Nopparat Prabsangob, Prof. Gohtani Shoichi, "Oil-in-water emulsion stabilization
mechanism of combination of Tween 80 and maltodextrin palmitate", International Conference on Food and Applied Bioscience 2018 “Trends and
Innovation in Food and Biotechnology” (2018)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รชงวศลนศกวตจยศ รอนม เยชวยผสคผ รคชงสรรคยผลงชนตนพมต พยระดศบนชนชชชตต จชชนวนและคอณภชพสผงสอด (KU Research Star) สชขชเกษตรศชสตรย ประจชชปป 2557 จชก สถชบศนวตจยศ และ
พศฒนชแหมงมหชวตทยชลศยเกษตรศชสตรย
- รชงวศลประเภทบอคคล-นศกวตจยศ ผผสค รคชงสรรคยผลงชนวตจยศ ตนพมต พยระดศบนชนชชชตต ปป 2557 ประจชชปป 2559 จชก มหชวตทยชลศยเกษตรศชสตรย
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รชงวศลชมเชย นวศตกรรมขคชวไทย ประจชชปป 2561 กลอมม ออตสชหกรรม ประจชชปป 2561 เรนอญ ง "โอคอ เบเกอรย – แปปงขนมปปงขคชวไทยสชชเรรจรผป" จชก มผลนตธขต ชค วไทย ในพระบรม
รชชผปถศมภย
ผลงชนวตจยศ นนเน ปปนรชยกชรรวบรวมระหวมชงปป 1 มกรชคม 2550 - 4 มตถนอ ชยน 2563
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