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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เคมรเชวงคอมพววเตอรฑ (computational chemistry), ววทยาศาสตรฑการปรสงอาหาร (molecular gastronomy)

โครงการววจยบ
ปป 2553-2554 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2553-2556 นวนตกรรมววจยน เพพอพ คคนหายาตคานเอดสฑ (ระยะทรพ 2) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2554

การทดลองและทชานายการแพรรของกลวนพ จากนมถนวพ เหลพองสผตรตรางๆ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถานทผตฝรนงพ เศสประจชาประเทศไทย

ปป 2554-2555 ผลของอสณหภผมนว าชน เดพอดตรอฤทธวตธ าค นสารอนสมลผ อวสระและกลวนพ ของสารสกนดจากสมสนไพร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2555
การพนฒนากระบวนการผลวตโปรตรนสกนดทรมพ เร ปปไทดฑและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสผงจากกระบวนการหมนกกากถนวพ เหลพองดควยเชพอน แลคตวกแอซวดแบคทรเรรย ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 ไมโครอวมลน ชนนเจลลรผพ ลไมคไทยบชารสงประสาทและเสรวมพนฒนาการทางสมอง ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2555

ผลของเวยฑโปรตรนทรมพ ตร อร สมบนตทว างกลวนพ และเคมรกายภาพของนมถนวพ เหลพอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2556-2557 FORMULATION AND STABILITY OF LOCAL VEGETABLE OIL-IN WATER EMULSIONS LOADED WITH FUNCTIONAL LIPOPHILIC
COMPONENTS ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากประเทศญรปพ นฝส
ปป 2556-2557 เปปไทดฑออกฤทธวตธ าค นความดนนโลหวตสผงและกลไกการทชางานของเปปไทดฑจากอาหารหมนกทคองถวนพ ไทย: ปลารคาและถนวพ เนรา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนก
งานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 ผลวตภนณฑฑอาหารพรคอมบรวโภคชนวดปรนบเนพอน สนมผนส และชนวดนนาช ตาล ไขมนนและโซเดรยมตพาช สชาหรนบผผสค งผ อายสทมพร ปร ญ
ป หาการขบเครยน วและผผสค งผ อายสทมพร ปร ญ
ป หาการขบ
เครยน วและผผทค มพร ภร าวะอควนลงพสง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2557-2558 ฟองโฟมปรสงรสกกงพ สชาเรรจรผป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร ม.เกษตรศาสตรฑ
ปป 2557-2558 การเอนแคปซผเลชนนและความคงตนวของสารสกนดเบตคาไซยานวนจากเปลพอกแกควมนงกรสรแดง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑ
อาหาร
ปป 2559-2560 การพนฒนาศนกยภาพของผคผประกอบการขนาดเลรกและขนาดกลางในกลรผมอสตสาหกรรมอาหารและอสตสาหกรรมอพนพ ทรเพ กรยพ วขคอง : ผประกอบการเยลลร
ผค
บพ รรจสนาชน ผลไมค
ปปนป (กลรผม 9) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2559-2560 นวนตกรรมเครพอพ งดพมพ อวมลน ชนนจากวนตถสดบว ไทยสผผร รคผ กน สสขภาพและผผสค งผ อายสทวพน โลก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2560
สตารฑทอนพดควยววทยาศาสตรฑการปรสงอาหารและเทคโนโลยรการครนวเชวงโมเลกสลเพพอพ การสรคางสรรคฑนวนตกรรมอาหาร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะ
กรรมการนโยบายววทยาศาสตรฑ เทคโนโลยรและนวนตกรรมแหรงชาตว (สวทน.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาเทคโนโลยรการผลวตสายไหมปรสงรสดควยการปรนบเปลรยพ นกระบวนการผลวตทางกายภาพและทางเคมร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน ยผโตะ
ฟผดฟ แอนดฑมารฑเกรตตวงน จชากนด
ปป 2560-2561 การพนฒนาเทคโนโลยรการผลวตสายไหมปรสงรสดควยการปรนบเปลรยพ นกระบวนการผลวตทางกายภาพและทางเคมร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงาน
พนฒนาววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยรแหรงชาตว
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลวตภนณฑฑพดส ดวงน ขคาวฮางงอกเพพอพ สสขภาพสชาหรนบเพวมพ มผลคราวนตถสดบว ของชสมชน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs เพพอพ สรคางเศรษฐกวจ
ฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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ปป 2559-2560 การพนฒนาววธกร ารสกนดและการกนกเกรบสารสชาคนญจากกระชายเหลพองเพพอพ ใชคเปปนสารอาหารฟปงกฑชนพน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน ลรโอ อวนโนเวชนนพ จชากนด
ปป 2560
การเปรรยบเทรยบปรวมาณสารสชาคนญและคสณคราทางโภชนาการในฝปกเพกาทรอพ ายสการเกรบเกรยพ วและอายสการเกรบรนกษาตรางๆ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2560-2561 ตคนแบบผลวตภนณฑฑเกลพอลดโซเดรยม: การใชคประโยชนฑและการถรายทอดเทคโนโลยรเชวงพาณวชยฑ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากเครพอขรายลดบรวโภคเครม/สชานนกงาน
กองทสนสนนบสนสนการสรคางเสรวมสสขภาพ
ปป 2560-2561 การยกระดนบการผลวตผลวตภนณฑฑหมพาช เนพอน ดควยกลคาเชพอน บรวสทส ธวใธ หคมมร าตรฐานและความปลอดภนย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs เพพอพ สรคาง
เศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การศกกษาและปรนบปรสงกระบวนการผลวตเพพอพ ลดปปญหากลวนพ ถนวพ ในผลวตภนณฑฑคลคายเนพอน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑ
อาหาร
ปป 2560-2561 การสรคางฐานขคอมผลในการกชาหนดอนตลนกษณฑของเแปปงขคาวทรเพ หมาะสมสชาหรนบแปรรผปเปปนผลวตภนณฑฑบางชนวด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงาน
พนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพนฒนาผลวตภนณฑฑเครพอพ งดพมพ เพพอพ สสขภาพจากบนวหลวงเพพอพ ลดความเสรยพ งในการเกวดโรคอนลไซเมอรฑ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพนฒนาใหคเกวดความกคาวหนคาในการปรสงอาหารไทยดควยระบบอวมลน ชนน เพพอพ ลดคราดนชนรไกลซรมกว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน
แหรงชาตว
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลวตภนณพฑแผรนเวเฟอรฑจากแปปงขคาวไทย ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพนฒนาอาหารดนดแปลงเนพอน สนมผนสเพพอพ ผผสค งผ อายสดวค ยระบบอวมลน ชนนพรคอมประโยชนฑเชวงฟปงกฑชนน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหารปรนบเนพอน สนมผนสบชารสงสมองสชาหรนบผผสค งผ อายส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Witcha Treesuwan, "-", วารสารอาหาร 43 (2) (2013)
- Witcha Treesuwan, "Molecular gastronomy: Changing of physicochemical properties by heat", วารสารอาหาร 43 (3) (2013)
- Witcha Treesuwan, "-", วารสารอาหาร 43 (4) (2013)
- Witcha Treesuwan, "-", วารสารอาหาร 44 (1) (2014)
- Witcha Treesuwan, "-", วารสารอาหาร 44 (2) (2014)
- Witcha Treesuwan, "Molecular gastronomy: Appearance and behind the scene of milk foaming", วารสารอาหาร 44 (3) (2014)
- Witcha Treesuwan, "Molecular gastronomy: Fishy-egg smell in dessert", วารสารอาหาร 44 (4) (2014)
- Witcha Treesuwan, Orathai Sawatdichaikul, "Time to the Molecular Gastronomy", Food Focus Thailand 9 (97) (2014) 32-37
- Witcha Treesuwan, "Molecular gastronomy: Intense flavor and molecules in bone stock", วารสารอาหาร 45 (1) (2015)
- Witcha Treesuwan, "Molecular gastronomy: Vegetable stock-an extraction of molecules from plants", วารสารอาหาร 45 (2) (2015)
- Witcha Treesuwan, "Molecular gastronomy: Enigma of salt for cooking", วารสารอาหาร 45 (3) (2015)

พวมพฑครนงน ลราสสดเมพอพ 12/7/63

หนคา 2 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววชชา ตรรสวส รรณ

ตตาแหนหง นนกววจยน ชชานาญการ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
- อรนลวน อวนทรฑแกคว, Marisa Phupinyokul, Witcha Treesuwan, "A Study on the Physical Quality and Nutrients of Nile Tilapia Fish by Moist Heat Treatment",
วารสารโภชนาการ 54 (1) (2019) 24-36
ระดนบนานาชาตว
- Veeramol VAILIKHIT, Witcha Treesuwan, Supa Hannongbua, "A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations including a
polar solvent", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 806 (1-3) (2007) 99-104
- Witcha Treesuwan, Supa Hannongbua, "Bridge water mediates nevirapine binding to wild type and Y181C HIV-1 reverse transcriptase-Evidence from
molecular dynamics simulations and MM-PBSA calculations", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING 27 (8) (2009) 921-929
- Witcha Treesuwan, Wittayanarakul, Kitiyaporn, Anthony, Nahoum G, Huchet, Guillaume, Alniss, Hasan, Supa Hannongbua, Khalaf, Abedawn I,
Suckling, Colin J, Parkinson, John A, Mackay, Simon P, "A detailed binding free energy study of 2: 1 ligand-DNA complex formation by experiment and
simulation", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 11 (45) (2009) 10682-10693
- ดร.กวตยว าพร ววทยานรากสล, Dr.Nahoum G. Anthony, Witcha Treesuwan, Supa Hannongbua, Hasan Alniss, Dr.Abedawn I. Khalaf, Prof.Colin J. Suckling,
Dr.John A. Parkinson, Prof.Simon P. Mackay, "Ranking ligand affinity for the DNA minor groove by experiment and simulation", ACS Medicinal Chemistry
Letters 18 (6) (2010) 1052-1062
- Na Nakorn, P., Witcha Treesuwan, Kiattawee Choowongkomon, Supa Hannongbua, Nonlawat Boonyalai, "In vitro and in silico binding study of the
peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking site", Journal of Theoretical Biology 270 (1) (2011) 88-97
- Witcha Treesuwan, Hirao, H., Morokuma, K., Supa Hannongbua, "Characteristic vibration patterns of odor compounds from bread-baking volatiles
upon protein binding: Density functional and ONIOM study and principal component analysis", Journal of Molecular Modeling 18 (5) (2012) 2227-2240
- Jiamsomboon, K., Witcha Treesuwan, Nonlawat Boonyalai, "Dissecting substrate specificity of two rice BADH isoforms: Enzyme kinetics, docking and
molecular dynamics simulation studies", Biochimie 94 (8) (2012) 1773-1783
- Witcha Treesuwan, Ichikawa, S., Wang, Z., Neves, M.A., Uemura, K., Nakajima, M., Kobayashi, I., "Formulation and storage stability of
baicalein-loaded oil-in-water emulsions", European Journal of Lipid Science and Technology 115 (10) (2013) 1115-1122
- Witcha Treesuwan, Songwut Suramitr, Supa Hannongbua, "Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones
based on O-H bond dissociation enthalpies", Journal of Molecular Modeling 21 (6) (2015)
- Witcha Treesuwan, Prof.Herv? This, "Monitoring the bioactive compounds in culinary transformation of soymilk : an in situ quantitative NMR study",
International Journal of Molecular Gastronomy 2015 (1) (2015)
- Safa Souilem, Witcha Treesuwan, Isao Kobayashi, Nauman Khalid, Zouhaier Bouallagui, Marcos A. Neves, Kunihiko Uemura, Hiroko Isoda, Sami
Sayadi, Mitsutoshi Nakajima, "Simulation of oleuropein structural conformation in vacuum, water and triolein–water systems using molecular
dynamics", Food Research International 88 (-) (2016) 79-90
- Souilem, S, Witcha Treesuwan, Kobayashi, I, Khalid, N, Bouallagui, Z, Neves, MA, Uemura, K, Isoda, H, Sayadi, S, Nakajima, M, "Simulation of
oleuropein structural conformation in vacuum, water and triolein-water systems using molecular dynamics", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 88 (-)
(2016) 79-90
- Souilem, S., Witcha Treesuwan, Kobayashi, I., Khalid, N., Bouallagui, Z., Neves, M.A., Uemura, K., Isoda, H., Sayadi, S., Nakajima, M., "Simulation of
oleuropein structural conformation in vacuum, water and trioleinโ€“water systems using molecular dynamics", Food Research International 88 (2016)
79-90
- Witcha Treesuwan, Neves, MA, Uemura, K, Nakajima, M, Kobayashi, I, "Preparation characteristics of monodisperse oil-in-water emulsions by
microchannel emulsification using different essential oils", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 84 (2017) 617-625
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- วรงคฑภผระหงษฑ
ร
, Marisa Phupinyokul, Witcha Treesuwan, "Effect of ingredients to the physical quality of Nam Prig Long Rua", การประชสมทางววชาการ
ของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ ครนงน ทรพ 55 (2017)
ระดนบนานาชาตว
- นางสาว เตพอนใจ สมบผรณฑ, Matthew Paul Gleeson, Witcha Treesuwan, Jun Ochiai, Seiji Mori, Supa Hannongbua, "DFT Studies on Allene Oxide Synthase",
The 7th International Student Conference (2011)
- Witcha Treesuwan, Supa Hannongbua, "Theoretical Elucidation of Antioxidant Properties of Hydroxyflavone on O-H Bond Dissociation Enthalpies", 14th
Asian Chemical Congress (14ACC) (2011)
- นางสาว วราภรณฑ บสญยรนตนฑ , Witcha Treesuwan, Patchreenart Saparpakorn, Kiattawee Choowongkomon, Prof. Dr. Peter Wolschann, Supa Hannongbua,
"Molecular Dynamics Simulations of Retinol in Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayer", 15th International Annual Symposium on Computational
Science and Engineering (ANSCSE 15) (2011)
- นางสาว เตพอนใจ สมบผรณฑ, Dr. Mathew Paul Glesson, Witcha Treesuwan, J. Ochiai, S. Mori, Supa Hannongbua, "DFT STUDIES ON AROBIDOPSIS THALIANA
ALLENE OXIDE SYNTHASE", The Ninth Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC) (2011)
- Supa Hannongbua, นางสาว วราภรณฑ บสญยรนตนฑ, Witcha Treesuwan, Patchreenart Saparpakorn, "Distribution and Orientation of Retinol in
Dipalmitoylphosphatidylcholine BilayerWarabhorn", The Seventh Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics (ISTCP-VII)
(2011)
- นางสาว วราภรณฑ บสญรนตนฑ, Witcha Treesuwan, Patchreenart Saparpakorn, Kiattawee Choowongkomon, Prof. Dr. Peter Wolschann, Supa Hannongbua,
"DISTRIBUTION AND ORIENTATION OF PHYLLOQUINONE IN DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE BILAYE", Pure and Applied Chemistry International
Conference (PACCON 2012) (2012)
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched
Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013
(2013)
- Witcha Treesuwan, Neves Marcos A, Uemura Kunihiko, Prof.Nakajima Mitsutoshi, Kobayashi Isao, "Preparation of monodisperse essential oil-in-water
emulsions by microchannel emulsification", 14th Annual Meeting of Japanese Society for Food Engineering (2013) (2013)
- Witcha Treesuwan, Thipthida Kaewtathip, Sumitra Boonbumrung, Plernchai Tangkanakul, "Investigation of the odor active compounds in soymilk
during cooking and whey addition", 1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry (2014)
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean
residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB) (2015)
- Witcha Treesuwan, Dalad Siriwan, นางฉนนทนา กอพยนคฆวนทรฑ, Anuvat Jangchud, "Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits", The 4th
International ISEKI Food Conference (2016)
- Witcha Treesuwan, Dr.Safa Souilem, Dr.Isao Kobayashi, "Molecular structure – emulsion properties relationship of functional compounds (baicalein,
oleuropein) and lipids", The 20th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE20) (2016)
อนชส ทว ธวบตบ ร
พวมพฑครนงน ลราสสดเมพอพ 12/7/63

หนคา 4 จาก 5

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววชชา ตรรสวส รรณ

ตตาแหนหง

นนกววจยน ชชานาญการ

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร

- อนสสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2561 เรพอพ ง "ฟองโฟมผลไมคกงพก สชาเรรจรผปจากนนาช ผลไมคเขคมขคนและกรรมววธกร ารผลวต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร, สชานนกบรวการววชาการ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- IUPAC Young Chemist Awards ประจชาปป 2554 จาก IUPAC ผรานงานประชสมววชาการ 14th Asian Chemical Congress
- บสคลากรดรเดรน ของสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ ประจชาปป พ.ศ. 2559 การววจยน ประจชาปป 2559 จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลวตภนณฑฑอาหาร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลนวนตกรรมมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ พ.ศ. 2559 ววทยาศาสตรฑเทคโนโลยร ประจชาปป 2560 เรพอพ ง "ผลวตภนณฑฑฟองโฟมผลไมคกงพก สชาเรรจรผป" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
ผลงานววจยน นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2550 - 12 กรกฎาคม 2563
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