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วทบ. (ววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยลอาหาร), คณะออตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ, ไทย, 2545
วท.ม. (ววทยาศาสตรฑการอาหาร) , คณะออตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ, ไทย, 2549

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

แปปง สตารฑช และการใชคประโยชนฑ, Flour and Starch

โครงการววจยบ
ปป 2551

การผลวต resistant starch จากแปปงขคาวดควยววธกล ารยยอยแปปงดควยกรดรยวมกนบการใหคความรคอนและความชชนช ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2551

การผลวตถนวถ ปฝนอนามนยและปลอดภนยสชาหรนบอาหารไทย ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2551

ผลของการแชยเยชอกแขขงยวงถ ยวดตยอการเปลลยถ นแปลงของแปปง และสตารฑชขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2551-2552 การพนฒนากลวนถ รสของชาเขลยว ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากKirin Company Limited
ปป 2552-2553 Development of Method to Enhance Resistant Starch Content in Rice Flour ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากUNU-Kirin
ปป 2553-2554 การใชคประโยชนฑจาก Water soluble polysaccharide จากขคาวในอาหารชนวดตยางๆ ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJapan International Research
Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2554-2555 การผลวตแปปงและแปปงหมนกจากขคาวเมยาเพชอถ สอขภาพ

( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหยงชาตว

ปป 2555

อวทธวพลของการดนดแปรทางกลตยอสมบนตขว องแปปงขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2556

การผลวตไพโรเดรกตรวนจากสตารฑชขคาวเจคาและขคาวเหนลยวเพชอถ เปปนแหลยงใยอาหารชนวดใหมย ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2555
ปรวมาณแอนโทไซยานวน สารตคานอนอมลผ อวสระ องคฑประกอบและสมบนตทว างเคมลกายภาพของแปปงมนนเทศสลมวย งทลนถ ยว มเพาะปลผกในประเทศไทย ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดค
รนบทอนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2556

การพนฒนาผลวตภนณฑฑกวก ยเตลยต วราดหนคาแชยเยชอกแขขง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน แอลดล เรสเตอรองสฑ จชากนด

ปป 2556-2557 การใชคประโยชนฑจากแปปงขคาวในการพนฒนาแปปงชอบทอดสชาเรขจรผปสชาหรนบผลวตภนณฑฑแชยเยชอกแขขง ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากหคางหอนค สยวนจชากนด วราวอธ
ออตสาหกรรม
ปป 2557

การพนฒนาขคาวหองสอกเรขวจากขคาวนนงถ ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากStudio Tecnico Appiani S.r.I. (Milan) Italy

ปป 2557
การศนกษาคอณสมบนตทว างกายภาพและเคมลกายภาพของโจจกตคนแบบและโจจกทลผถ ลวตจากขคาวทลแถ ตกตยางจากผผจค ดน หาวนตถอดบว และคอณลนกษณะโดยกระบวนการเอกซฑทรผ
ชนน ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน อายวโนะโมะโตจะ (ประเทศไทย) จชากนด
ปป 2557-2558 การพนฒนากระบวนการผลวตผลวตภนณฑฑ Food Bar (Chewy Food Bar) ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากBoon Rawd Trading Co.,Ltd
ปป 2557

การผลวตผลวตภนณฑฑขาค วกนงถ สาเรขจรผปชนวดยยอยไดคชาค จากเศษเสคนกกวยเตลยต ว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2557

การพนฒนาคอณภาพขคาวกลคองสลดวค ยเอนไซมฑรวย มกนบUltrasonicเทคโนโลยล เพชอถ ออตสาหกรรมอาหารแปรรผป ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2557
อวทธวพลรยวมของววธกล ารปรองอาหารและสยวนประกอบในอาหารทลมถ ตล อย ความคงตนวของสล ปรวมาณแอนโทไซยานวน และความสามารถในการตคานออกซวเดชนนของมนนเทศ
สลมวย งเพชอถ ประโยชนฑดาค นการบรวโภค ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2558
ววจยน มก.

การผลวตนชาช ตาลโอลวโกแซคคาไรดฑททถล นตยอการยยอยจากสตารฑชขคาวเจคาและขคาวเหนลยวเพชอถ ออตสาหกรรมอาหารสอขภาพ ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2558
อวทธวพลของระดนบการเจลาตวไนเซชนนและความชชนช ตยอคอณลนกษณะดคานตยางๆ ของเฟรนฟรายดฑขนชน รผปจากมนนเทศสลมวย งทลทถ าช ใหคพองตนวดควยเทคนวคทลไถ มยใชคการทอด ( ผผค
รยวมโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2557-2558 การศนกษาอาหารพชนช บคานของไทย:ขนมจลน ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
ปป 2558-2559 การศนกษาอาหารพชนช บคานของไทย : ขคาวหมาก ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
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ปป 2558-2559 ซลเรลยลบารฑสาช หรนบผผสค งผ อายอ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน ซองเดอรฑไทยออรฑกานวคฟผด จชากนด
ปป 2559

การผลวตขคาวเหนลยวหองสอกเรขวจากขคาวนนงถ ขคาวเหนลยวกลคองเพชอถ ออตสาหกรรมขคาวแปรรผป ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2559

การผลวตแปปงชนวดยยอยไดคชาค จากขคาวไทยเพชอถ ใชคประโยชนฑในออตสาหกรรมอาหารสอขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2559-2560 การผลวตกกวยจนบจ และผลของการเกวดเจลลาตวไนสฑตอย สมบนตขว องกกวยจนบจ ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
ปป 2559-2560 การศนกษาผลกรด และเกลชอตยอตยอการกชาจนดโปรตลนออกจากแปปงขคาวโมยเปปยก และสมบนตขว องแปปงขคาวทลผถ าย นกระบวนการดนงกลยาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอน
จากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2560-2561 ผลของแอมวโลสและความชชนช ตยอคอณภาพของขคาวพอง ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS)
ปป 2559-2560 การเตรลยมแปปงขนมจลน เพชอถ การใชคประโยชนฑ ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2561

การพนฒนาผลวตภนณฑฑพาสตคาปราศจากกลผเตนจากแปปงขคาวไรทฑเบอรลผถ สม ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2561
นวนตกรรมผลวตภนณฑฑขาค วไรซฑเบอรฑรแล ปรรผปทลมถ คล ณ
อ คยาทางโภชนาการสผงและคารฑบอนฟอตพรวนช ทฑตาชถ เพชอถ การตลาดเฉพาะทาง ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนววจยน มก.
ปป 2561

การพนฒนาตยอยอดผลวตภนณฑฑขาค ว (กาแฟขคาว เสรวมคอลลาเจน) ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากกรมขคาว

ปป 2561

แผยนแปปงเกลยจ วปราศจากกลผเตน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน แฟมวลถล แอนดฑ มล จชากนด

ปป 2561-2562 การเตรลยมแปปงขนมจลน เพชอถ ใชคเปปนวนตถอดบว ในการผลวตเสคนขนมจลน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS, JAPAN
ปป 2561-2562 คอณคยาทางโภชนาการของขคาวพองจากขคาวสารและขคาวกลคองสายพนนธอเฑ ดลยวกนน ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS, JAPAN
ปป 2562

การพนฒนาแปปงกลควยแขก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน สอวพลรฑ โฮลดวงช จชากนด

ปป 2562-2563 การพนฒนาขนมจลนพรคอมบรวโภคในบรรจอภณ
น ฑฑออย นตนว ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากInnovation Technology Assistance Program (ITAP)
ปป 2563

ผลวตภนณฑฑขาค วตนงหนคาสาหรยายพวงองอนย ( ผผรค วย มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน สวรว คอสเมตวก จชากนด

ปป 2563-2564 ----- ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Sunsanee Udomrati, PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, "Application of Fermented and Hydrothermal Treated Rice Flour to Increase
Resistant Starch in Rice Vermicelli (Kanom-jeen)", วารสารววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยล 23 (3) (2015) 507-516
- Sunsanee Udomrati, PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, "Production of resistant starch from rice by fermentation and hydrothermal
treatment", วารสารววทยาศาสตรฑ มข. 43 (2) (2015) 232-248
ระดนบนานาชาตว
- PRAJONGWATE SATMALEE, Sanguansri Charoenrein, "Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature", INTERNATIONAL
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 44 (7) (2009) 1367-1372
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, Ladda Sangduean Wattanasiritham, "Preparation of
Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรฑ
สาขาววทยาศาสตรฑ) 44 (1) (2010) 123-130
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- PRAJONGWATE SATMALEE, Matsuki, J., "Effect of debranching and heat-moisture treatment on the properties of Thai rice flours", International Journal
of Food Science and Technology 46 (12) (2011) 2628-2633
- PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, NARAPORN PHOMKAIVON, Wanchai Panthavee, Tadashi Yoshihashi, "Removal of soluble proteins
during fermentation process for improving textural properties of tradtional Thai rice noodle, Kanom-jeen", Japan Agricultural Research Quarterly 51 (4)
(2017) 327-331
- Vipa Surojanametakul, Wanchai Panthavee, PRAJONGWATE SATMALEE, NARAPORN PHOMKAIVON, Tadashi Yoshihashi, "Effect of Traditional Dried
Starter Culture on Morphological, Chemical and Physicochemical Properties of Sweet Fermented Glutinous Rice Products", Journal of agricultural
science 11 (6) (2019) 43-51
- PRAJONGWATE SATMALEE, Vipa Surojanametakul, Ngamjit Lowithun, Rattanawan Mungkung, สโรชา แดงสวร,ว "Development of Ready-to-Eat Color Rice
Product Enriched With Natural Amino Acids", Journal of Agricultural Science 11 (13) (2019) 56-63
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- PRAJONGWATE SATMALEE, Junko Matsuki, "Effect of damage starch on the digestibility of debranching and heat moisture treated Japonica rice flour",
การประชอมววชาการววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยลแหยงประเทศไทย ครนงช ทลถ 38 (2012)
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Wanchai Panthavee, NARAPORN PHOMKAIVON, "Effect of Lactobacillus plantarum fermentation on
some properties of immature rice: KDML 105", การประชอมทางววชาการ ครนงช ทลถ 51 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ (2013)
- NARAPORN PHOMKAIVON, Vipa Surojanametakul, นรวนทรฑ พผลเพวมถ , PRAJONGWATE SATMALEE, "Changes on physico-chemical properties, total
anthocyanin contents and antioxidant activity of different pre-treatment purple sweet potato flour", การประชอมทางววชาการ ครนงช ทลถ 51 มหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรฑ (2013)
ระดนบนานาชาตว
- Chomdao Sikkhamondhol, PRAJONGWATE SATMALEE, "Quality of Gummy Jelly Product added with Vegetable and Herbs", The 14 th World Congress
of Food Science and Techology at Chaina (2008)
- PRAJONGWATE SATMALEE, "The effect of debranching and heat moisture treatment on the digestibility of raw Thai rice flours.", Annual Meeting of
JSBBA 2010 (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)
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, NARAPORN PHOMKAIVON, "Production of indigestible pyrodextrin from rice starches", The 18Th
Food innovasia conference 2016(FIAC 2016) (2016)
- NARAPORN PHOMKAIVON, PRAJONGWATE SATMALEE, นายนรวนทรฑ พผลเพวมถ , นายณรงคฑ แดงเปปยป ม, Vipa Surojanametakul, "Influence of preparation methods
on color, antioxidant activity and physicochemical properties of purple sweet potato flour", The 18Th Food innovation conference 2016(FIAC 2016)
(2016)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนอสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2551 เรชอถ ง "ววธกล ารกนกเกขบสารออกฤทธวจธ ากขมวนช ในรผปของขมวนช ผงและผลวตภนณฑฑทไถล ดคจากววธดล งน กลยาว" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
พวมพฑครนงช ลยาสอดเมชอถ 20/9/63

หนคา 3 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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นางสาวประจงเวท สาตมาลล

ตตาแหนหง

นนกววจยน ชชานาญการ

สบงกบด

ฝฝายเคมลและกายภาพอาหาร สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
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เรชอถ ง "Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
ผลงานววจยน นลเช ปปนรายการรวบรวมระหวยางปป 1 มกราคม 2551 - 20 กนนยายน 2563

พวมพฑครนงช ลยาสอดเมชอถ 20/9/63

หนคา 4 จาก 4

