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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2555

อศทธศพลของการแปรรรปถตวถ เหลลองเพาะงอกตตอการดรดซซมธาตสเหลลกและความสามารถในการยตอยโปรตตน ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2555-2556 ผลของการเสรศมอศนนรลนศ ตตอการดรดซซมแคลเซตยมในผลศตภตณฑฑนมดควยวศธหต ลอดทดลอง ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนโครงการวศจยต จากเงศนรายไดค
ของสถาบตนฯ ปปงบประมาณ 2555
ปป 2555
การพตฒนากระบวนการผลศตโปรตตนสกตดทตมถ เต ปปไทดฑและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสรงจากกระบวนการหมตกกากถตวถ เหลลองดควยเชลอช แลคตศกแอซศดแบคทตเรตย ( ผรรค วต ม
โครงการ ) ไดครบต ทสนจากสถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลศตภตณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 การพตฒนาอาหารวตางสสาหรตบการประชสมทตไถ ดคคณ
ส ภาพมาตรฐานดคานโภชนาการ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงานกองทสนสนตบสนสนการสรคางเสรศม
สสขภาพ
ปป 2555-2556 เครลอขตายความรตวมมลอการพตฒนาและปรตบสรตรอาหารใหคมคต วามเคลม/โซเดตยมลดลงเพลอถ คนไทยมตสขส ภาพดต ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงานกองทสนสนตบ
สนสนการสรคางเสรศมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2556-2558 การสตงเสรศมวศถกต ารกศนและพฤตศกรรมสสขภาพเพลอถ การมตชวต ตศ ทตดถ ขต องสมาชศกวศสาหกศจชสมชนจตงหวตดสมสทรสาคร ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงาน
คณะกรรมการวศจยต แหตงชาตศ
ปป 2556

การพตฒนากระบวนการผลศตแปปงถตวถ เหลลองพรคอมบรศโภคและผลศตภตณฑฑ จากถตวถ เหลลองสสาหรตบสตรตวยต ทอง ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2557
การศซกษาชตวภาพความพรคอมของการนสาไปใชคของธาตสแคลเซตยม สตงกะสต และเหลลก ในผลศตภตณฑฑเครลอถ งดลมถ นมถตวถ เหลลองผสมงาดสาและธตญพลช ( หตวหนคาโครงการ ) ไดค
รตบทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.
ปป 2557-2558 เครลอขตายความรตวมมลอการพตฒนาและปรตบสรตรอาหารใหคมคต วามเคลม/โซเดตยมลดลงเพลอถ คนไทยมตสขส ภาพดต (ตตอเนลอถ งปปทถต 2) ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากสสานตก
งานกองทสนสนตบสนสนการสรคางเสรศมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2557-2558 พตฒนาผลศตภตณฑฑเครลอถ งดลมถ ชาขคาวไรซฑเบอรตถ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากบรศษทต เดฟเวอรฑ คอรฑเปอเรชตนถ จสากตด
ปป 2557-2558 ศซกษาวศจยต การผลศตโยเกศรตฑ ขคาวกลคองไรซฑเบอรตเถ พาะงอกพรคอมดลมถ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนสตวนตตว
ปป 2557-2559 การสกตดนชาส มตนจากสาหรตายขนาดเลลก ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากบรศษทต ซศปโกค จสากตด
ปป 2558
การศซกษาปรศมาณนชาส ตาลชนศดตตางๆ ในผลไมคทคถต นไทยนศยมบรศโภคเพลอถ การสตงเสรศมสสขภาพ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงานกองทสนสนตบสนสนการสรคาง
เสรศมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2557-2558 ฤทธศขธ องสารสกตดถตวถ แดงเพาะงอกตตอการตคานการอตกเสบและอนสมลร อศสระจากสภาวะเบาหวาน ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนการวศจยต Amway for
Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแหตงประเทศไทยในพระบรมราชรปถตมภฑ สมเดลจพระเทพรตตนราชสสดาฯสยยามบรมราชกสมารต
ปป 2558
มก.

การใชคประโยชนฑกากงาพตนธสไฑ ทยเพลอถ พตฒนาเปปนวตตถสดบศ อาหารเพลอถ สสขภาพ มรลคตาสรงดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนต ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต

ปป 2558

การพตฒนากระบวนการผลศตโยเกศรตฑ ขคาวไรซฑเบอรตชถ นศดคนเพลอถ ตตอยอดเชศงพาณศชยฑ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2558
การศซกษาคตาการยตอยแปปงในหลอดทดลอง และการประมาณคตาดตชนตนาสช ตาลของขนมไทยบางชนศดทตมถ ใต ยอาหารเปปนสตวนประกอบ ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวศจยต มก.
ปป 2558
การศซกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกตตอปรศมาณและโครงสรคางทางเคมตของสาร saponin ในถตวถ เหลลอง และถตวถ เหลลองผศวดสาสายพตนธสไฑ ทย ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต
ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.
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ปป 2558-2559 เครลอขตายความรตวมมลอการพตฒนาการผลศตอาหารลดเคลม (โซเดตยม) ตามเกณฑฑคณ
ส ภาพมาตรฐานดคานโภชนาการในพลนช ทตจงต หวตดนครปฐม ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต
ทสนจากสสานตกงานกองทสนสนตบสนสนการสรคางเสรศมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2558-2559 เครลอถ งดลมถ นมขคาวสเตอรศไลสฑ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากบรศษทต เดฟเวอรฑ คอรฑปอเรชตนถ จสากตด
ปป 2559

การพตฒนาผลศตภตณฑฑทองหยอดและฝอยทองลดนชาส ตาลเพลอถ สสขภาพ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากบรศษทต เฮอรศเทจ ดศเซศรทฑ จสากตด (คสณปราชญฑพงศฑ จศตตฑจาส นง)

ปป 2559

การพตฒนาผลศตภตณฑฑนาสช เตคาหรเค ตาถตาน ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทสนจากผรปค ระกอบการ (นายศศวกร เอตยถ มเอก)

ปป 2559-2560 การพตฒนาการทตองเทตยถ วของจตงหวตดตราดเพลอถ เชลอถ มโยงสรกต มต พรชา และเวตยดนาม ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงานกองทสนสนตบสนสนการวศจยต
ปป 2559-2561 การพตฒนากระบวนการยตอยขคาว ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากThe Japan International Cooperation Agency (JICA)
ปป 2558-2559 การพตฒนาผลศตภตณฑฑอาหารเสรศมสสาหรตบทารกจากขคาวไรซฑเบอรตถ ผตก ผลไมค และเนลอช สตตวฑ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงานพตฒนาการวศจยต การเกษตร (
สวก.)
ปป 2560

ผลของกระบวนการความรคอนตตอสมบตตทศ างกายภาพและการตคานอนสมลร อศสระในงาขตมช อค นพตนธสไฑ ทย ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2560
ผลของกระบวนการผลศตตตอความสามารถในการดรดซซมไดคของสารแคโรทตนอยดฑในผลศตภตณฑฑนาสช ผลไมคในระดตบหลอดทดลอง ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสด
หนสนวศจยต มก.
ปป 2560

ผลของการหมตกเนลอช สตตวฑตอต ปรศมาณสารกตอมะเรลงชนศดเบนโซ (เอ) ไพรตนในอาหารปปงป ยตาง ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2560-2562 ผลของกระบวนการกตกเกลบสารเบตคาแคโรทตนตตอคสณสมบตตทศ างกายภาพ ความคงตตวและการดรดซซมของเบตคาแคโรทตนในผลศตภตณฑฑขนมขบเคตยช ว ( ผรรค วต มโครงการ )
ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.
ปป 2559-2560 นวตตกรรมอาหารไทยสสาหรตบผรสค งร อายสทมถต ปต ญ
ป หาการบดเคตยช วและการกลลนอาหารเพลอถ การสตงเสรศมสสขภาพและการผลศตเชศงอสตสาหกรรม ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต
ทสนจากสสานตกงานพตฒนาการวศจยต การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 นวตตกรรมอาหารไทยสสาหรตบผรสค งร อายสทมถต ปต ญ
ป หาการบดเคตวช ยและการกลลนอาหารเพลอถ การสตงเสรศมสสขภาพและการผลศตเชศงอสตสาหกรรม ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต
ทสนจากสสานตกงานพตฒนาการวศจยต การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การพตฒนากลศนถ รสในผลศตภตณฑฑผงโรยขคาวสสาหรตบผรสค งร อายสทมถต ปต ญ
ป หาการบดเคตยช วและการกลลนอาหารเพลอถ ชตวยใหครบต ประทานอาหารไดคมากขซนช ( หตวหนคาโครงการ
ยตอย ) ไดครบต ทสนจากสสานตกงานพตฒนาการวศจยต การเกษตร (สวก.)
ปป 2561

การพตฒนาผลศตภตณฑฑเครลอถ งดลมถ ทางเลลอกสสาหรตบผรคค วบคสมปรศมาณนชาส ตาล ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2561

การพตฒนาแหนมเหลดโดยใชคกลคาเชลอช บรศสทส ธศแธ ละการแปรรรปผลศตภตณฑฑใหมตเพลอถ ตตอยอดเชศงพาณศชยฑ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

ปป 2562

การสรคางสรรคฑมลร คตาในผลศตภตณฑฑของวศสาหกศจชสมชนทตเถ ชลอถ มโยงกตบการตลาดทตเถ หมาะสม ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยต มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดตบชาตศ
- wandee sutthinarakorn, Chintana Kanjanavisutt, Siriporn Tanjor, นายสมเกตยรตศ สสทธศนรากร, "Good Management and Learning Routes to Enhance the
Career Capacity and Better Life of the Community Enterprises in Samut Sakhon Province in Progression of their Community Economy Using the
Philosophy of Sufficiency Economy", ครสศาสตรฑอตส สาหกรรม 14 (1) (2015) 25-32
- Siriporn Tanjor, Wanida Tewaruth Chitisankul, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Germination on in vitro Iron Bioaccessibility and Protein Digestibility
of Soybean", วารสารวศทยาศาสตรฑและเทคโนโลยต 24 (4) (2016) 573-586
- CHUSANA MEKHORA, Siriporn Tanjor, Nednapis Vatanasuchart, "Anti-inflammatory and antioxidant activities of germinated small red bean (Vigna
angularis) extracts on hyperglycemia condition in murine macrophage cell line", วารสารโภชนาการ 53 (2) (2018) 84-97
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- Nuttawut Lainumngen, Janpen Saengprakai, Siriporn Tanjor, นายวสตนตฑ พตนโพธศ,ธ นายอรตญ ฝอดสรงเนศน, "Development of high anthocyanin crispy rice bar",
Suan Sunandha Science and Technology Journal 7 (1) (2020) 34-42
ระดตบนานาชาตศ
- wandee sutthinarakorn, Pattarawat Jeerapattanatorn, Siriporn Tanjor, "Development of Community-based Tourism in Trat Province to Link to
Cambodia and Vietnam", International Journal of Management and Applied Science 4 (4) (2018) 74-79
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดตบชาตศ
- Siriporn Tanjor, Wanida Tewaruth Chitisankul, Somchit Onhem, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of germination on nutrients and protein digestibility
of soybean", การประชสมวศชาการโภชนาการแหตงชาตศ ครตงช ทตถ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013) (2013)
- Siriporn Tanjor, wandee sutthinarakorn, Nednapis Vatanasuchart, Yathippawi Pakkaew, Somchit Onhem, "Eating style and Health Behavior of the
Community Enterprises Members in Samutsakorn Province", การประชสมวศชาการโภชนาการแหตงชาตศ ครตงช ทตถ 8 (2014)
- Siriporn Tanjor, Chomdao Sikkhamondhol, Nusara Sinbuathong, ดร.ครรชศต จสดประสงคฑ, Nednapis Vatanasuchart, "Bioaccessibility of calcium, zinc and
iron in soy milk mixed with sesame and cereals", การประชสมวศชาการโภชนาการแหตงชาตศ ครตงช ทตถ 9 (2015)
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, Siriporn Tanjor, "ฤทธศขธ องสารสกตดถตวถ แดงเพาะงอกตตอการตคานการอตกเสบจากสภาวะเบาหวาน", การประชสมวศชาการ
โภชนาการแหตงชาตศ ครตงช ทตถ 9 (2015)
ระดตบนานาชาตศ
- 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)
- Siriporn Tanjor, ผศ.ดร.ครรชศต จสดประสงคฑ, Nednapis Vatanasuchart, "Adding inulin in milk and soymilk does not enhance calcium bioaccessibility by in
vitro continuous flow dialysis system", The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” (FerVAAP)
2013 (2013)
- Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Siriporn Tanjor, Somchit Onhem, Usaporn Phukasmas, Wassana Narasri, Yathippawi Pakkaew,
"Development Of Healthy Snacks For Healthy Meeting", The 21st World Conference on Health Promotion ณ ศรนยฑประชสม PEACH พตทยา จ.ชลบสรต (2013)
- Orathai Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Patthinan Varichanan, "Optimization of the fermentation of okara by the lactic acid bacteria", 10th Australian
Peptide conference (2013)
- Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Pisut Butsuwan, Wassana Narasri, Siriporn Tanjor, CHUSANA MEKHORA, Yathippawi
Pakkaew, "Development and Reformulation of Sodium-Reduced Foods in Promoting Good Health for Thais", Food Innovation Asia Conference 2014
(2014)
- Supakchon Klongdee, Siriporn Tanjor, Patthinan Varichanan, Pakinee Akkaravessaring, "Development of Rice Beverage from fermented germinated rice
with Lactic acid bacteria", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience
(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)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวศศรพศ ร ตตนจอ

ตตาแหนหง

นตกวศจยต

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลศตภตณฑฑอาหาร

- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Siriporn Tanjor, Wassana Narasri, Yathippawi Pakkaew, Samchya
Tathongsri, "Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability", The
12th Asian Congress of Nutrition (2015)
- Nuttawut Lainumngen, Janpen Saengprakai, Siriporn Tanjor, นายวสตนตฑ พตนโพธศ,ธ นายอรตญ ฝอดสรงเนศน, "Development of high anthocyanin crispy rice bar",
The 2nd Suan Sunandha National International Academic Conference on Science and Technology "Science, Technology and Innovation for Sustainable
Development" (2019)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวตลชนะเลศศ การประกวดของฝากประจสาจตงหวตดจากขคาวไรซฑเบอรฑรถต ประเภทอาหารและเครลอถ งดลมถ ประจสาปป 2559 เรลอถ ง "การพตฒนาผลศตภตณฑฑเครลอถ งดลมถ ชาขคาวไรซฑเบอรต"ถ จาก
มรลนศธอศ าสาเพลอถ นพซงถ (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตรฑ
- Creator Awards สตงคม ประจสาปป 2560 เรลอถ ง "การพตฒนาผลศตภตณฑฑเครลอถ งดลมถ ชาขคาวไรซฑเบอรต"ถ จาก ศรนยฑนวตตกรรมกลสมต ธสรกศจ ซตพต ออลลฑ อาคาร ซตพต ทาวเวอรฑ ชตนช 20 ถนนสตลม
แขวงสตลม เขตบางรตก กรสงเทพฯ
- Top Ten Finalist of Rice Plus Award 2018: Innovative Rice Product Contest Product Concept (with Academic Research Supports): Food Product ประจสาปป
2561 เรลอถ ง "ผลศตภตณฑฑอาหารเสรศมสสาหรตบทารกจากขคาวไรซฑเบอรตถ ผตก ผลไมค และเนลอช สตตวฑ" จาก กรมการคคาตตางประเทศ กระทรวงพาณศชยฑ
ผลงานวศจยต นตเช ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2555 - 12 กรกฎาคม 2563
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