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เกษตรและออตสาหกรรมเกษตร

วท.ม. (พพชไรร), มหาวพทาลจยเกษตรศาสตรร, ไทย, 2556
วท.บ. (ปฐพยวทพ ยา), มหาวพทาลจยเกษตรศาสตรร, ไทย, 2551

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การปรจบปรองพจนธอพร ชพ , การเครพอร งหมายโมเลกอลในการปรจบปรองพจนธอพร ชพ , เอนไซมรเทคโนโลยยและการประยอกตร

โครงการววจยบ
ปป 2557-2558 Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากIdemitsu Kosan Co., Ltd.
ปป 2558
โครงการหลจกสผตรฝฝกอบรมเชพงปฏพบตจ กพ ารเพพอร การพจฒนาบอคลากรในกรมหมรอนไหม เรพอร ง โปรตยนจากไหม: การพจฒนาผลพตภจณฑรเครพอร งสสาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดค
รจบทอนจากกรมหมรอนไหม
ปป 2558-2559 Optimization of ethanol fermentation in cassava pulp for practical conditions ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากJIRCAS
ปป 2559-2560 การตพดตามคอณภาพของนนาส อคอยในขบวนการตคมระเหย และการประยอกตรใชคเนยยรรอนพ ฟราเรดตรวจสอบคอณภาพนนาส อคอย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงาน
กองทอนสนจบสนอนการวพจยจ
ปป 2559-2561 การเพพมร กสาลจงการผลพตเอนไซมรเพคตพเนสเพพอร การปรจบปรองคอณภาพเสคนใยสจบปะรด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยจ มก.
ปป 2559-2561 การวพเคราะหรปรพมาณสารออกฤทธพแธ ละฤทธพกธ ารตคานออกซพเดชจนจากใบหมรอนและผลพตภจณฑรเพพอร สอขภาพจากใบหมรอนแบบรวดเรรวดควยเนยยรรอนพ ฟราเรดสเปกโตรส
โกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยจ มก.
ปป 2559-2560 การพจฒนากระบวนการผลพตโปรตยนและโปรตยนไฮโดรไลเสทเขคมขคนจากรสาขคาวในระดจบขยายผล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากบรพษทจ เมดพฟดผ สร (ประเทศไทย)
จสากจด
ปป 2560
ชาตพ

การวพจยจ ศศกษาความเปปนไปไดคในการผลพตเซรพซนพ บรพสทอ ธพพธ รคอมใชคในออตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงานพจฒนาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยยแหรง

ปป 2560-2561 การพจฒนาผลพตภจณฑรโปรตยนเพพอร สอขภาพจากขคาวไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากInnovation Hubs เพพอร สรคางเศรษฐกพจฐานนวจตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพจฒนาและยกระดจบสารสกจดจากขคาวไทยสผมร าตรฐานเครพอร งสสาอางสากล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากInnovation Hubs เพพอร สรคางเศรษฐกพจฐานนวจต
กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การเพพมร มผลคราเศษไหมไทยใหคเปปนสารออกฤทธพเธ พพอร การสรงออกสสาหรจบออตสาหกรรมเครพอร งสสาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากInnovation Hubs เพพอร สรคาง
เศรษฐกพจฐานนวจตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 โครงการการวพเคราะหรคณ
อ สมบจตทพ างเคมยกายภาพและการใชคประโยชนรจาก รสาขคาว กากรสา และนนาส มจนรสาขคาว เพพอร เพพมร มผลครา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอน
จากกรมการขคาว
ปป 2561
การขยายขนาดการผลพตผลพตภจณฑรเพพอร สอขภาพและความงามเพพอร ทดสอบตลาดสสาหรจบการตรอยอดเชพงพาณพชยร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากโครงการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพพอร การขจบเคลพอร น Thailand 4.0 ภายใตคการสนจบสนอนการขจบเคลพอร นยอทธศาสตรรและนโยบายรจฐบาลในการสรงเสรพมและสรคางความเขคมแขรงเศรษฐกพจ
ภายในประเทศ
ปป 2561
การผลพตโปรตยนไหมไฮโดรไลเสทระดจบออตสาหกรรมดควยกระบวนการยรอยโดยเอนไซมรเพพอร ปปอนใหคกบจ ผผใค ชคในออตสาหกรรมตรางๆ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจาก
กพจกรรมการสนจบสนอนเพพอร เรรงการเตพบโตของธอรกพจนวจตกรรมรายใหมรสาส หรจบออตสาหกรรม เปปาหมายของประเทศ ภายใตคโครงการพจฒนาธอรกพจนวจตกรรมเกพดใหมรทมรย กย ารเตพบโตสผง
(Innovative Startup) ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสานจกงานปลจดกระทรวงวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยย
ปป 2561-2562 การเพพมร ประสพทธพภาพการตพดตามคอณภาพของนนาส อคอยในขบวนการตคมระเหยดควยสเปกโตรสโคปปอนพ ฟราเรดยรานใกลค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงาน
กองทอนสนจบสนอนการวพจยจ (สกว.)

พพมพรครจงน ลราสอดเมพอร 16/4/64

หนคา 1 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวพรพพมล จจนทรรฉาย

ตตาแหนหง

นจกวพจยจ

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลพตผลทางการ
เกษตรและออตสาหกรรมเกษตร
ปป 2562-2563 Investigation of fertilization test by PHB and measurement of consumed PHB amounts in the fertilization ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอน
จากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
ปป 2562-2563 การพจฒนาอาหารเสรพมสอขภาพจากโปรตยนไฮโดรไลเสทดจกแดคไหมอยรรย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงานกองทอนสนจบสนอนการวพจยจ (สกว.)
ปป 2562
มก.

การสกจดโปรตยนอจลบผมนพ และอจลบผมนพ ไฮโดรไลเสทจากรสาขคาวขาว ดอกมะลพ 105 และทดสอบฤทธพทธ างชยวภาพ ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยจ

ปป 2563-2564 การกระตอนค การเจรพญเตพบโตและการผลพตสารออกฤทธพทธ างชยวภาพของเสคนใยและดอกเหรดของเหรดหลพนจพอเขากวางอรอนดควยแสงเทยยม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ
ทอนจากสสานจกงานการวพจยจ แหรงชาตพ (วช.)
ปป 2563-2564 การผลพตไบโอดยเซลดควยเทคโนโลยยสเย ขยยวเพพอร เพพมร มผลครานนาส มจนปาลรมดพบคอณภาพตราส ของโรงหยบนนาส มจนปาลรมดพบขนาดเลรก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากหนรวย
บรพหารและจจดการทอนดคานการเพพมร ความสามารถในการแขรงขจนของประเทศ (บพข)
ปป 2563-2564 การผลพตสารเชพงซคอนพอลพแซคคาไรดร-เพพไทดรออกฤทธพทธ างชยวภาพจากเหรดหลพนจพอเขากวางอรอนเพพอร ผลพตภจณฑรสาส หรจบผพวหนคา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจาก
สสานจกงานการวพจยจ แหรงชาตพ (วช.)
ปป 2563-2564 การผลพตสารสกจดจากเหรดหลพนจพอเขากวางอรอนและการประยอกตรใชคในผลพตภจณฑรเครพอร งสสาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงานการวพจยจ แหรงชาตพ (วช.)
ปป 2563-2564 การศศกษาหลจกการนสานนาส ทพงน จากภาคออตสาหกรรมไปใชคประโยชนรในภาคการเกษตร กรณยศกศ ษาออตสาหกรรมนนาส ตาล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงาน
การวพจยจ แหรงชาตพ (วช.)
ปป 2563-2564 การศศกษาหลจกการนสานนาส ทพงน จากภาคออตสาหกรรมไปใชคประโยชนรในภาคการเกษตร กรณยศกศ ษาออตสาหกรรมแปปงมจนสสาปะหลจง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจาก
สสานจกงานการวพจยจ แหรงชาตพ (วช.)
ปป 2563-2564 การสกจดเอนไซมรบรอมพเลนจากสรวนเหลพอของออตสาหกรรมสจบปะรดเพพอร เปปนสารออกฤทธพชธ วย ภาพมผลคราสผงสสาหรจบการสรงออก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจาก
หนรวยบรพหารและจจดการทอนดคานการเพพมร ความสามารถในการแขรงขจนของประเทศ (บพข)
ปป 2564-2565 การขยายกสาลจงการผลพตผลพตภจณฑรเครพอร งสสาอาง (Serum Booster) จากสารสกจดจากเหงคาสจบปะรด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงานการวพจยจ แหรงชาตพ (
วช.)
ปป 2564-2565 การพจฒนาผลพตภจณฑรเสรพมสอขภาพจากไคโตโอลพโกแซคคาไรดรทไรย ดคจากเหรดดควยเอนไซมรจากแอคตพโนมจยสยท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากมผลนพธโพ ทเรเพพอร การสรง
เสรพมวพทยาศาสตรร ประเทศไทย
ปป 2564-2565 โครงการการพจฒนาเพพไทดรจากจพงน หรยดเพพอร การพจฒนาเครพอร งดพมร ชะลอการเสพอร มสสาหรจบผผสค งผ อายอ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากสสานจกงานการวพจยจ แหรงชาตพ (
วช.)
ปป 2564-2566 การทดสอบและประยอกตรใชคคลพนร แมรเหลรกไฟฟปาอพนฟราเรดใกลคเพพอร ควบคอมกระบวนการหมจกเพพอร ผลพตเครพอร งดพมร ไวนรและนนาส สคมสายชผหมจก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ
ทอนจากทอนออดหนอนวพจยจ มก.
ปป 2564-2566 การพจฒนาเทคโนโลยยควบคอมกระบวนการหมจกเพพอร ผลพตอาหารแบบเรยยลไทมรดวค ยคลพนร แมรเหลรกไฟฟปาอพนฟราเรดใกลค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากทอนออดหนอน
วพจยจ มก.
ปป 2564-2566 นวจตกรรมการผลพตเปปไทดรฟนฟ ฟผผวพ คอณภาพสผงจากรจงนกนางแอรนเคยผ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยจ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบนานาชาตพ
- Pilanee Vaithanomsat, Phornphimon Janchai, Vittaya Punsuvon, Wirasak Smitthipong, "Effect of Furfural on the Properties of Natural Latex: Possibility
for Adhesive Application", Rubber Chemistry and Technology 90 (4) (2017) 642-650
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลพตผลทางการ
เกษตรและออตสาหกรรมเกษตร
- Pilanee Vaithanomsat, UDOMLAK SUKATTA, Rattaket Choeyklin, Thitiya Boonpratuang, Prapassorn Rugthaworn, Waraporn Apiwatanapiwat, Antika
Boondaeng, Phornphimon Janchai, "Biological Activities of the Mycelial Crude and ?-Glucan Extracts of Auricularia cornea", International Journal of
ChemTech Research 14 (1) (2021) 147-161
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตพ
- Sukuntaros Tadakittisarn, ดร. อสานาจ เจรยรตจ นร, Phornphimon Janchai, ณจฐธพดา สอดรองร , นางสาวเมธาพร วงศรอนรอ , "Extraction and fuctional properties of total,
soluble and insoluble dietary fibres derived from defatted rice bran", ?The 42 th Congress on Science and and Technology of Thailand (STT 42). (2016)
- ธจญลจกษณร สยลาจจนทรร, Sukuntaros Tadakittisarn, Phornphimon Janchai, สพรนพ ชอ ยางงาม , "PHYSICOCHEMICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF PROTEIN
AND PROTEIN HYDROLYSATES FROM COLD PRESSED RICE BRAN", The 42 th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42) (2016)
- Sumaporn Kasemsumran, Nattaporn Sinunta, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, "การวพเคราะหร
ปรพมาณสารออกฤทธพแธ ละฤทธพกธ ารตคานออกซพเดชจนจากใบหมรอนและผลพตภจณฑรเพพอร สอขภาพจากใบหมรอนแบบรวดเรรวดควยเนยยรรอนพ ฟราเรดสเปกโตรสโกปป", ประชอมวพชาการหมรอน
ไหม2561 (2018)
- Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Sukuntaros Tadakittisarn, Prapassorn Rugthaworn, UDOMLAK SUKATTA,
"Extraction of Phenolic Compounds from Mango Seed Kernel and Their Biological Activities", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for
Biotechnology and International Conference (2019)
ระดจบนานาชาตพ
- Sumaporn Kasemsumran, Sukuntaros Tadakittisarn, Krairuek Ngowsuwan, Nattaporn Sinunta, บอษบา ปปญญาชน, ศพรมพ าดา มงคลวพทยร, Phornphimon
Janchai, รงทพ
รร วา วจนสอขศรย , "Monitoring of the evaporation process in raw sugar production by near-infrared spectroscopy", International conference on
advancing molecular spectroscopy (2018)
- Sumaporn Kasemsumran, UDOMLAK SUKATTA, Nattaporn Sinunta, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, "Near-Infrared
Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018 (2018)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Anfal Talek, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, "EFFECT OF THAI
RICE VARIETY AND CONDITION ON PRODUCTION OF KOJIC ACID BY ASPERGILLUS ORYZAE FOR APPLICATION OF COSMETICS", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, Anfal
Talek, "Influence of Thai Rice Variety and Condition on Kojic Acid Production by Aspergillus oryzae for Application in Cosmetics", The 31st Annual Meeting
of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (2019)
- Antika Boondaeng, นจนทวอฒพ นพยมวงษร, Waraporn Apiwatanapiwat, Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, "Efficiency improvement of mixed sugar
fermentation from oil palm empty fruit bunch hydrolysate by Kluyveromyces marxianus mutant 166 and Pichia stipitis", The 31st Annual Meeting of the
Thai Society for Biotechnology and International Conference (2019)
- Chanaporn Trakunjae, Antika Boondaeng, Waraporn Apiwatanapiwat, Phornphimon Janchai, Akihiko Kosugi, Pilanee Vaithanomsat, "Biosynthesis of
biodegradable polyhydroxybutyrate by the newly isolated strain of Rhodococcus sp. BSRT1-1 in 10L bioreactor", The 7th International Conference on
Bio-Based Polymer (2019)
- Waraporn Apiwatanapiwat, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Antika Boondaeng, Phornphimon Janchai, Pilanee Vaithanomsat, นางสาวนจท
มน บอญลนาส , ดร.สอพฒ
จ ชลย โสภณธรรมพจฒนร, "STIMULATION OF B-GLUCAN PRODUCTION FROM EDIBLE MUSHROOM BY DIFFERENT LIGHT WAVELENGTH",
ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2020)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวพรพพมล จจนทรรฉาย

ตตาแหนหง

นจกวพจยจ

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลพตผลทางการ
เกษตรและออตสาหกรรมเกษตร

- Sumaporn Kasemsumran, Krairuek Ngowsuwan, Nattaporn Sinunta, Phornphimon Janchai, นางสาวบอษบา ปปญญาชน, นางสาวศพรมพ าดา มงคลวพทยร, นางสาวรองร
ทพวา วจนศรยสขอ , "The Efficiency of Near-Infrared Spectroscopy for Quality Inspection of Sugarcane Juices and Syrups during Evaporation Processes in the
Sugar Industry", The 7th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2020) (2020)
- Phornphimon Janchai, นางสาวธจญลจกษณร สยลาจจนทรร, Waraporn Apiwatanapiwat, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, นางสาวจพราพร มยลกจ ษณะ,
Sukuntaros Tadakittisarn, "PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PROTEIN HYDROLYSATES FROM NIAW DAM MOR RICE BRAN", ASEAN Bioenergy
and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2020)
- เกตอสดอ า ฝอยทองสอข, ธพตญ
พ า นนาส นอช, Antika Boondaeng, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Phornphimon Janchai, นจนทวอฒพ นพยมวงษร,
"Value-added dairy products from low price local corn", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy
and Economy (2020)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ANS2018 Best Poster Award ประจสาปป 2561 เรพอร ง "NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves" จาก
Organizing Committee of ANS2018
ผลงานวพจยจ นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2557 - 16 เมษายน 2564
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