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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การใชคประโยชนฑของแปปงจากพพชหนว, สารพฤกษเคมมสาส คนญ และความสามารถในการตคานออกซวเดชนนในพพชหนว

โครงการววจยบ
ปป 2555
ปรวมาณแอนโทไซยานวน สารตคานอนอมลม อวสระ องคฑประกอบและสมบนตทว างเคมมกายภาพของแปปงมนนเทศสมมวม งทมนท ยว มเพาะปลมกในประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ )
ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2555
การพนฒนากระบวนการผลวตโปรตมนสกนดทมมท เม ปปไทดฑและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสมงจากกระบวนการหมนกกากถนวท เหลพองดควยเชพอช แลคตวกแอซวดแบคทมเรมย ( ผมรค วม ม
โครงการ ) ไดครบน ทอนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555
ปรวมาณแอนโทไซยานวน สารตคานอนอมลม อวสระ องคฑประกอบและสมบนตทว างเคมมกายภาพของแปปงมนนเทศสมมวม งทมนท ยว มเพาะปลมกในประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ )
ไดครบน ทอนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2557

การพนฒนาขคาวหองสอกเรรวจากขคาวนนงท ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากStudio Tecnico Appiani S.r.I. (Milan) Italy

ปป 2557-2558 การพนฒนากระบวนการผลวต functional ingredients ทมมท กม รดอะมวโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสมงจากกากถนวท เหลพองหมนก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2557-2558 การพนฒนาเพพอท สรคางมมลคมาเพวมท ใหคกบน ผลวตภนณฑฑเสรวมสอขภาพจากเหรดสมอนไพร ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสสานนกงานกองทอนสนนบสนอนการววจยน (สกว.)
ปป 2557

การผลวตผลวตภนณฑฑขาค วกนงท สาเรรจรมปชนวดยมอยไดคชาค จากเศษเสคนกกวยเตมยต ว ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2557

การพนฒนาคอณภาพขคาวกลคองสมดวค ยเอนไซมฑรวม มกนบUltrasonicเทคโนโลยม เพพอท ออตสาหกรรมอาหารแปรรมป ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2557

ผลของสารเหนมยท วนสาตมอการผลวตแอสตาแซนธวนในสาหรมาย Haematococcus sp. ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2557
อวทธวพลรมวมของววธกม ารปรองอาหารและสมวนประกอบในอาหารทมมท ตม อม ความคงตนวของสม ปรวมาณแอนโทไซยานวน และความสามารถในการตคานออกซวเดชนนของมนนเทศ
สมมวม งเพพอท ประโยชนฑดาค นการบรวโภค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2558
ววจยน มก.

การผลวตนชาส ตาลโอลวโกแซคคาไรดฑทททม นตมอการยมอยจากสตารฑชขคาวเจคาและขคาวเหนมยวเพพอท ออตสาหกรรมอาหารสอขภาพ ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2558
อวทธวพลของระดนบการเจลาตวไนเซชนนและความชพนช ตมอคอณลนกษณะดคานตมางๆ ของเฟรนฟรายดฑขนชน รมปจากมนนเทศสมมวม งทมทท าส ใหคพองตนวดควยเทคนวคทมไท มมใชคการทอด ( หนว
หนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2557-2558 การศนกษาอาหารพพนช บคานของไทย:ขนมจมน ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
ปป 2558-2559 การศนกษาอาหารพพนช บคานของไทย : ขคาวหมาก ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
ปป 2559

การผลวตขคาวเหนมยวหองสอกเรรวจากขคาวนนงท ขคาวเหนมยวกลคองเพพอท ออตสาหกรรมขคาวแปรรมป ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2559

การผลวตแปปงชนวดยมอยไดคชาค จากขคาวไทยเพพอท ใชคประโยชนฑในออตสาหกรรมอาหารสอขภาพ ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2559-2560 การผลวตกกวยจนบจ และผลของการเกวดเจลลาตวไนสฑตอม สมบนตขว องกกวยจนบจ ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS
ปป 2559-2560 การศนกษาผลกรด และเกลพอตมอตมอการกสาจนดโปรตมนออกจากแปปงขคาวโมมเปปยก และสมบนตขว องแปปงขคาวทมผท าม นกระบวนการดนงกลมาว ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอน
จากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2560-2561 ผลของแอมวโลสและความชพนช ตมอคอณภาพของขคาวพอง ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS)
ปป 2559-2560 การเตรมยมแปปงขนมจมน เพพอท การใชคประโยชนฑ ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2561

การใชคประโยชนฑจากกากถนวท เหลพองเพพอท ผลวตเปปนนชาส นมถนวท เหลพองคอณคมาสมง ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
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ปป 2561

การพนฒนาผลวตภนณฑฑพาสตคาปราศจากกลมเตนจากแปปงขคาวไรทฑเบอรมผท สม ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2561

การพนฒนาตมอยอดผลวตภนณฑฑขาค ว (กาแฟขคาว เสรวมคอลลาเจน) ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากกรมขคาว

ปป 2561

แผมนแปปงเกมยจ วปราศจากกลมเตน ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากบรวษทน แฟมวลทม แอนดฑ มม จสากนด
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ปป 2561-2562 คอณคมาทางโภชนาการของขคาวพองจากขคาวสารและขคาวกลคองสายพนนธอเฑ ดมยวกนน ( ผมรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากJIRCAS, JAPAN
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- ผศ.ดร.วรวพสน ยฑ อารมกลอ , NARAPORN PHOMKAIVON, "Thai Indigenous Plants: Focusing on Total Phenolic Content, Antioxidant Activity and Their Correlation
on Medicinal Effects", KMITL Science and Technology Journal 15 (1) (2015) 10-23
ระดนบนานาชาตว
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parasukulsatid, NARAPORN PHOMKAIVON, "Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in
Haematococcus pluvialis: Organic and inorganic", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 2017 (12) (2017) 152-158
- 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
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Wanchai Panthavee, NARAPORN PHOMKAIVON, "Effect of Lactobacillus plantarum fermentation on
some properties of immature rice: KDML 105", การประชอมทางววชาการ ครนงช ทมท 51 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรฑ (2013)
- NARAPORN PHOMKAIVON, Vipa Surojanametakul, นรวนทรฑ พมลเพวมท , PRAJONGWATE SATMALEE, "Changes on physico-chemical properties, total
anthocyanin contents and antioxidant activity of different pre-treatment purple sweet potato flour", การประชอมทางววชาการ ครนงช ทมท 51 มหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรฑ (2013)
ระดนบนานาชาตว
- 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)
- 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)
- Wanida Pan-utai, Pramuk Parasukulsatid, NARAPORN PHOMKAIVON, "Influence of sodium acetate on astaxanthin production by Haematococcus
pluvialis", The 4th Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2016) (2016)
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- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, NARAPORN PHOMKAIVON, "Production of indigestible pyrodextrin from rice starches", The 18Th
Food innovasia conference 2016(FIAC 2016) (2016)
- NARAPORN PHOMKAIVON, Jutamat Klinsoda, Kanyarat Kanyakam, Patthinan Varichanan, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, "Characteristic and
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(2016)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนอสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2559 เรพอท ง "กรรมววธกม ารผลวตชมวมวลและแอสตาแซนธวนสาหรมายฮมมาโตคอกคนส" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
- อนอสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2560 เรพอท ง "กรรมววธกม ารผลวตขคาวเหนมยวหองสอกเรรวจากขคาวเปลพอก และขคาวกลคอง" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
- อนอสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2560 เรพอท ง "กรรมววธกม ารผลวตขคาวเหนมยวหองสอกเรรวจากขคาวเปลพอกและขคาวกลคอง" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
- อนอสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2563 เรพอท ง "กรรมววธกม ารผลวตถนวท นอมม เพพอท สอขภาพ" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ผลงานววจยน นมเช ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2555 - 20 กนนยายน 2563
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