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โครงการววจยบ
ปป 2558-2559 การประเมวนความแมมนยยาในการววเคราะหษการปลอมปนของขงาวพนนธสอษ นอ ในเมลลดพนนธสขษ าง วขาวดอกมะลว 105 และปทสมธานย 1 ดงวยเทคนวคเนยยรษอนว ฟราเรด ( ผผรง วม ม
โครงการ ) ไดงรบน ทสนจากสยานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การตวดตามคสณภาพของนนาย องอยในขบวนการตงมระเหย และการประยสกตษใชงเนยยรษอนว ฟราเรดตรวจสอบคสณภาพนนาย องอย ( ผผรง วม มโครงการ ) ไดงรบน ทสนจากสยานนกงาน
กองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2560-2561 การพนฒนาววธผย ลวตสารสกนดเหลดถนงอ เชมาในรผปแบบแคปซผลเพอออ เพวมอ มผลคมาของผลวตภนณฑษ ( ผผรง วม มโครงการ ) ไดงรบน ทสนจากInnovation Hubs เพอออ สรงางเศรษฐกวจฐาน
นวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2561-2562 การเพวมอ ประสวทธวภาพการตวดตามคสณภาพของนนาย องอยในขบวนการตงมระเหยดงวยสเปกโตรสโคปปอนว ฟราเรดยมานใกลง ( ผผรง วม มโครงการ ) ไดงรบน ทสนจากสยานนกงาน
กองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2561

การพนฒนาเครอออ งมออวนดคมาวอเตอรษแอกทววตว รย าคาประหยนด ( หนวหนงาโครงการ ) ไดงรบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2561-2563 การววเคราะหษแบบรวดเรลวและไมมทาย ลายดงวยเนยยรษอนว ฟราเรดเพอออ หาปรวมาณแอลฟฝาแมงโกสทวนและแกมมมาแมงโกสทวนในผงเปลออกมนงคสดและเจลแตงมสววทยมอ สย วม น
ประกอบของแซนโทนจากมนงคสด ( ผผรง วม มโครงการ ) ไดงรบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2563-2564 การใชงเนยยรษอนว ฟาเรดสเปกโตรสโคปปและการสะทงอนเชวงสเปกตรนมเพอออ เพวมอ ประสวทธวภาพการจนดการธาตสอาหารเฉพาะพอนน ทยสอ าย หรนบขงาวขาวดอกมะลว 105 ( ผผรง วม ม
โครงการ ) ไดงรบน ทสนจากสยานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบนานาชาตว
- Krairuek Ngowsuwan, Dusit Thanapatay, Sumaporn Kasemsumran, "Performance improvement of temperature compensation in near infrared
analysis of orange sweetness by applying direct standardization", Journal of Near Infrared Spectroscopy 26 (6) (2018) 369-378
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Sumaporn Kasemsumran, รอนอ ฤดย แกงวชอนอ ชนย, Krairuek Ngowsuwan, Chatchawan Jantasuriyarat, พนฒนศนกดวด จนนทรษสอม ง , WARUNEE THANAPASE, "A
Near-Infrared Technical Transfer for Rice Variety Identification and Moisture Content Analysis in Rice", วนนววชาการขงาวแหมงชาตว ครนงน ทยอ 5 (2018)
- Nattaporn Sinunta, Krairuek Ngowsuwan, โอภาส โตจวระ, Supanida Winitchai, Sumaporn Kasemsumran, ศวรมว าดา มงคลววทยษ, บสษบา ปปญญาชน,
"Determination of Phenolic Content in Milky Mushrooms using Near Infrared Spectroscopy", การประชสมววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรษ ครนงน ทยอ 57 (2019)
ระดนบนานาชาตว
- Krairuek Ngowsuwan, Dusit Thanapatay, Sumaporn Kasemsumran, Anupun Terdwongworakul, "Development of a Device for Sweetness Evaluation in
Mangoes and Oranges using Near Infrared System", ANS2016 (2016)
- Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, ถวระนนน ถออชาตว, ดร.โอภาส โตจวระ, Krairuek Ngowsuwan, Anupun Terdwongworakul, "Preliminary study of
the compatibility of the rubber blends by near-infrared imaging spectroscopy", The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) and The 7th Chinese National
NIR Conference (2018)
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รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Poster Award in NIR Related Topics ประจยาปป 2563 เรอออ ง "Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water" จาก
ANS2020
ผลงานววจยน นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2559 - 11 กรกฎาคม 2563
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