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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2554
การพนฒนาเทคนอคมนลตอเพลลกซรโพลอเมอเรสเชนรชเอคชนนเพพอพ การตรวจ
วอเคราะหร Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ทชปพ นเปปอป นในผลอตภนณฑรเนพอน สนตวร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.
ปป 2554
อาหาร

การพนฒนาไพรเมอรรเพพอพ ตรวจเชพอน Shigella spp. ทชปพ นเปปอป นในอาหาร โดยเทคนอคพชซอช ารร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลอตภนณฑร

ปป 2555
การพนฒนากระบวนการผลอตโปรตชนสกนดทชมพ เช ปปไทดรและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสผงจากกระบวนการหมนกกากถนวพ เหลพองดควยเชพอน แลคตอกแอซอดแบคทชเรชย ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลอตภนณฑรอาหาร
ปป 2555

ผลของธาตจอาหารเสรอมตรอการเจรอญเตอบโตและปรอมาณโปรตชนของสาหรราย Spirulina maxima ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2556
การตรวจหา gtf ยชนและการแสดงออกในแลคตอกแอซอดแบคทชเรชย
เพพอพ การผลอตเบตคา-กลผแคน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.
ปป 2556

การประยจกตรใชคโปรไบโอตอกทชหพ อร หจมค เซลลรดวค ยพรชไบโอตอกรรวมกนบอนลจอเนตในเครพอพ งดพมพ สมจนไพรไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2556

สถานการณรความปลอดภนยอาหารและการศศกษาปปจจนยเสชยพ งของผนกสลนดพรคอมบรอโภคในเขตกรจงเทพมหานคร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2556-2557 การประยจกตรใชคยนช อะไมเลสเพพอพ คนดเลพอกแบคทชเรชยแลคตอกยรอยแปปง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลอตภนณฑรอาหาร
ปป 2556-2557 นวนตกรรมกลคาเชพอน นนาน สคมสายชผหมนก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลอตภนณฑรอาหาร
ปป 2556-2557 ผลของการหรอหจมค เซลลรตอร การเหลพอรอดของแบคทชเรชยโปรไบโอตอกในผลอตภนณฑรเยลลชเพ สาวรส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลอตภนณฑรอาหาร
ปป 2557-2558 การผลอตซชอวอ จากถนวพ เหลพอง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรอษทน รจงร เรพองผล จนากนด
ปป 2557-2558 การพนฒนาสผตรนนาน สคมสายชผหมนกพรคอมดพมพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรอษทน รจงร เรพองเอลนเตอรรไพรสร (1999) จนากนด
ปป 2557

การใชคเอลกโซโพลชแซคคาไรดรจากแลคตอกแอซอดแบคทชเรชยในอจตสาหกรรมขนมจชน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2557

ความคงทชขพ องคจณสมบนตกอ ารเปปนโปรไบโอตอกของเชพอน แลคตอกแอซอดในผลอตภนณฑรเครพอพ งดพมพ ธนญพพชเพพอพ สจขภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2558

การพนฒนาวอธกช ารคนดเลพอกอยรางรวดเรลวของแบคทชเรชยแลคตอกยรอยแปปงเพพอพ การผลอตกรดแลคตอก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2557-2558 การพนฒนากระบวนการหมนกนนาน สคมสายชผจากขคาวไรซรเบอรรรแพช บบตรอเนพอพ ง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสนานนกงานพนฒนาการวอจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 ผลของเครพอพ งเทศในสผตรเครพอพ งแกงไทยตรอสมบนตโอ ปรไบโอตอกของโปรไบโอตอกแบคทชเรชยทางการคคา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสนานนกงานพนฒนาเศรษฐกอจ
จากฐานชชวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559

การผลอตกรดแลคตอกจากแปปงมนนสนาปะหลนงดควยเชพอน แลคตอกแอซอดแบคทชเรชย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2559

ผลของโปรตอโอไลตอกแบคทชเรชยตรอคจณภาพและเอกลนกษณรของขนมจชนแปปงหมนก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2560
การเปลชยพ นแปลงชนอดของจจลนอ ทรชยทร เพช กชยพ วขคองในระหวรางกระบวนการหมนกนนาน สคมสายชผแบบดนงน เดอมดควยเทคนอค PCR-DGGE ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจด
หนจนวอจยน มก.
ปป 2560
การผลอตกรดแลคตอกชนอดแอลจากแปปงมนนสนาปะหลนงดอบโดยกระบวนการหมนกดควยเชพอน รา Amylomyces sp. และเชพอน แลคตอกแอซอดแบคทชเรชย Tetragenococcus
halophilus ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.
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ปป 2560
การพนฒนาเทคนอค มนลตอเพลลกซรโพลอเมอเรสเชนรชแอคชนนพ เพพอพ ใชคตรวจวอเคราะหร Bacillus cereus ทชกพ อร โรค ในอาหารประเภทขคาวพรคอมบรอโภค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดค
รนบทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.
ปป 2560

ผลของแบคทชเรชยโปรไบโอตอกตรอความคงตนวของแอนโทไซยานอนในเครพอพ งดพมพ โยเกอรตร ขคาวสช ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2560-2561 การยกระดนบการผลอตผลอตภนณฑรหมพาน เนพอน ดควยกลคาเชพอน บรอสทจ ธอใธ หคมมช าตรฐานและความปลอดภนย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากInnovation Hubs เพพอพ สรคาง
เศรษฐกอจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 พนฒนากระบวนการผลอตแปปงหมนกขนมจชนดควยเอนไซมรโปรตชเอสจากแบคทชเรชย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสนานนกงานพนฒนาการวอจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 กลคาเชพอน หมนกแหนม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลอตภนณฑรอาหาร
ปป 2561
การปรนบปรจงคจณภาพของขนมจชนแปปงหมนกในระดนบนนารรองดควยเอนไซมรโปรตอเอสจาก Enterobacter sp. สายพนนธจร SK01 ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจด
หนจนวอจยน มก.
ปป 2561

การพนฒนาแหนมเหลดโดยใชคกลคาเชพอน บรอสทจ ธอแธ ละการแปรรผปผลอตภนณฑรใหมรเพพอพ ตรอยอดเชองพาณอชยร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.

ปป 2561-2563 การเพอมพ ประสอทธอภาพการรอดชชวตอ ของแบคทชเรชยโปรไบโอตอกในระบบทางเดอนอาหารจนาลองและระหวรางการเกลบรนกษาในผลอตภนณฑรอาหารโดยการหรอหจมค เซลลร
และเคลพอบเซลลร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.
ปป 2562
การพนฒนาเทคนอค มนลตอเพลลกซรโพลอเมอเรสเชนรชแอคชนนพ เพพอพ ใชคตรวจวอเคราะหร enterotoxigenic Bacillus cereus ในอาหารประเภทผนกสด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดค
รนบทจนจากทจนอจดหนจนวอจยน มก.
ปป 2562-2563 การพนฒนากระบวนการผลอตขนมจชนแปปงหมนก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทจนจากบรอษทน ขนมจชนทนพหลวงจนากนด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบนานาชาตอ
- Apinya Chudhangkura, CHANSUDA JARIYAVATTANAVIJIT, Chomdao Sikkhamondhol, KANOKWAN YODIN, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in
retail package", Acta Horticulturae 1123 (32) (2016) 143-148
- Sirinan Shompoosang, Junichiro Marui, KANOKWAN YODIN, Patthinan Varichanan, Wanchai Panthavee, "Effect of proteolytic bacteria on texture and
colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodles", Letters in Applied Microbiology 69 (5) (2019) 339-345
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตอ
- Kullanart Tongkhao, Khemmapas Treesuwan, KANOKWAN YODIN, Jutamat Klinsoda, Sirinan Shompoosang, "Profiling traditional rice vinegar bacterial
diversity through PCR-DGGE technique", The 58th Kasetsart University Annual Conference (2020)
ระดนบนานาชาตอ
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parasukulsatid, KANOKWAN YODIN, "Effect of Chemical Fertilizers on Protein Production by Spirulina maxima", The 14 th
Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- KANOKWAN YODIN, Soithong Saiyudthong, "Development of Primer for Detection of Shigella spp. Contaminated in Foods by PCR Technique", The 14
th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parasukulsatid, KANOKWAN YODIN, Natapas Phoopat, "Influence of micronutrients on protein synthesis in Spirulina
maxima.", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013 (2013)
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- 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)
- KANOKWAN YODIN, Khemmapas Treesuwan, Kanyarat Kanyakam, "Application of ?-Amylase Gene for Amylolytic Lactic Acid Bacteria Screening",
FerVAAP 2013 (2013)
- Khemmapas Treesuwan, KANOKWAN YODIN, Warapa Mahakarnchanakul, Chanadda Saejung, "Food Safety Situation of Ready to Eat Salad Sold in
Bangkok", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security (2013)
- KANOKWAN YODIN, Soithong Saiyudthong, "Optimization of the PCR-ipaH Primers for the Detection of Shigella spp.", 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)
- KANOKWAN YODIN, Khemmapas Treesuwan, Kanyarat Kanyakam, "Amylolytic Lactic Acid Bacteria Screening by PCR Technique", Th 8th Asian
Conference on Lactic Acid Bacteria (2015)
- 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)
- Kanyarat Kanyakam, KANOKWAN YODIN, Pramote Tammarate, "Survival of Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 microencapsulated with alginate in
passion fruit jelly", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB) (2015)
- KANOKWAN YODIN, Khemmapas Treesuwan, Kanyarat Kanyakam, "Development of Rapid Screening Method of Amylolytic Lactic Acid Bacteria for
Lactic Acid Production", Biotechnology International Congress (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery” (2016)
- Patthinan Varichanan, Wanchai Panthavee, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, "Stability of probiotic properties of lactic acid bacteria in healthy
cereal drinks products.", Biotechnology International Congress (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery” (2016)
- Sirinan Shompoosang, Junichiro Marui, KANOKWAN YODIN, Patthinan Varichanan, "Screening of effective proteolytic bacteria for using in quality
improvement of Thai fermented rice noodles (khanom jeen)", Biotechnology International Congress (BIC) 2016 (2016)
- Patthinan Varichanan, Wanchai Panthavee, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, "Probiotic properties of Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 in
cereal drink products", The Burapha University International conference (2017)
- KANOKWAN YODIN, Khemmapas Treesuwan, Patthinan Varichanan, Wanchai Panthavee, "Application of exopolysaccharides producing bacteria as
thickening agent substitute for fermented rice noodles production", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), Innovative Food
Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society (2017)
- Sirinan Shompoosang, KANOKWAN YODIN, Patthinan Varichanan, Wanchai Panthavee, "Potentiality of Proteolytic Bacteria on Quality Improvement of
Fermented Rice Noodles", IUMS 2017 Singapore International Union of Microbiological Societies (2017)
- Kanyarat Kanyakam, KANOKWAN YODIN, Wirat Vanichsriratana, "Optimization for viability of alginate-microencapsulated probiotic in Thai herbal
drinks", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018 (2018)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนจสทอ ธอบตน รงานวอจยน ปป 2561 เรพอพ ง "สผตรผสมเยลลชทพ มพช นช าน สคมสายชผหมนกจากผลไมคเปปนสรวนผสม" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลอตภนณฑรอาหาร มหาวอทยาลนยเกษตรศาสตรร
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ผลงานวอจยน นชเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2554 - 4 สองหาคม 2563

พอมพรครนงน ลราสจดเมพอพ 4/8/63

หนคา 4 จาก 4

