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จัดท�ำโดย 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
	 319	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	14	ถนนพญาไท	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
	 0	2	160	5432		 	 	 0	2	160	5439
 talentmobility@sti.or.th  talentmobility.or.th  Talent Mobility

จัดท�ำครั้งที่ 1 (กันยำยน 2561) 

ท่านสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญส�าหรับการปรับปรุงเนื้อหาในครั้งต่อไปได้ที่
http://opn.to/a/3RuCY หรือ
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บทที่ 1

ที่มำและควำมส�ำคัญ

บทที่ 2

ข้อมูลสถิติ 

บทที่ 3

กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำม
กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร

พืช ผักและผลไม้ 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์ประมง
นมและผลิตภัณฑ์นม
วัตถุเจือปนอาหาร
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและอาหารฟังก์ชัน

บทที่ 4

กำรจ�ำแนกประเภทตำมสำขำ
ควำมเชี่ยวชำญ

 
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว 

 ระบบอัตโนมัติ
 เครื่องจักรอาหาร
 การตรวจวิเคราะห์
 กระบวนการผลิตอาหาร
 การจัดการความปลอดภัยในอาหาร
 ระบบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 5

ข้อมูลผู้เช่ียวชำญและกำรตดิต่อ

สถาบันวิจัยภาครัฐ
สถาบันการศึกษาภาคกลาง
สถาบันการศึกษาภาคเหนือ
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการศึกษาภาคใต้
สถาบันวิจัยภาคเอกชน

ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

Appendix

คณะท�ำงำนและที่ปรึกษำ

สำรบัญ
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	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์	
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชำต	ิ (สวทน.)	 ได้ด�ำเนนิโครงกำร
ส่งเสรมิบุคลำกรด้ำนวทิยำศำสตร์	 เทคโนโลยแีละนวตักรรม
จำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐไปปฏิบัติงำน
เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถกำรแข่งขันในภำคเอกชน	(Talent
Mobility)	 เพื่อให้บุคลำกรที่มีองค์ควำมรู้	 ทักษะ	 และ
ควำมเชีย่วชำญทำงด้ำนวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ	
มส่ีวนร่วมในกำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงเศรษฐกจิของประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 (Value-based	
Economy)	และส่งเสรมิควำมเชือ่มโยงระหว่ำงภำคอดุมศึกษำ
และภำคอุตสำหกรรม	 (University-Industry	 Linkages)	
อย่ำงเป็นรูปธรรม	 เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปล่ียนควำมรูแ้ละ
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่	 ท�ำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ประชำชนและช่วยพฒันำคุณภำพชวีติอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว

	 โครงกำร	 Talent	 Mobility	 เริม่มีกำรน�ำร่องกำร
ด�ำเนนิงำนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย	(iTAP)	ภำยใต้
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	
(สวทช.)	จำกนั้นในปี	พ.ศ.	2557	สวทน.	มีกำรสนับสนุน
ให้จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวก	 Talent	 Mobility	 ขึ้น	
4	 แห่งตำมภูมิภำค	 ซ่ึงมหำวิทยำลัยที่ร่วมด�ำเนินกำร
ได้เริ่มมีกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีควำมสอดคล้อง
กับกำรด�ำเนนิโครงกำร	 ต่อมำในปี	 พ.ศ.	 2558	 มีมตคิณะ
รฐัมนตรอีอกมำเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินโครงกำร	 และ	
สวทน.	 ได้ขยำยควำมร่วมมือกับมหำวทิยำลัยต่ำงๆ	มำกข้ึน
และมีกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินโครงกำรร่วมกับส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	 (สกอ.)	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	
ในปัจจุบันจึงมีกำรขยำยควำมร่วมมือมำแล้วถึง	21	มหำวิทยำลัย

	 จำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	 ประเภทของสถำน
ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรมำกที่สุดคืออุตสำหกรรม
เกษตรและอำหำร	คดิเป็นร้อยละ	37	ของสถำนประกอบกำร
ที่เข้ำร่วมทั้งหมด	 ด้วยเหตุนี้	 โครงกำร	 Talent	Mobility	
จึงมฐีำนข้อมลูนกัวจัิยและผูเ้ช่ียวชำญด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
และอำหำร	 ท่ีมีทักษะและควำมพร้อมในกำรท�ำงำนร่วมกบั
ภำคเอกชนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถสร้ำงมลูค่ำ
เพิ่มได้	 ให้ค�ำปรึกษำในกำรแก้ปัญหำตั้งแต่กระบวนกำร
ผลิตไปจนถึงกำรตลำด	 ตลอดจนช่วยพัฒนำกระบวนกำร
ท�ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพแก่สถำนประกอบกำรได้
เอกสำรฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมรำยชื่อนักวิจัย
และผูเ้ชีย่วชำญในสำขำทีเ่ก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมอำหำร
ท้ังผู้ท่ีเคยเข้ำร่วมโครงกำร	Talent	Mobility	 และ	ผูท้ีเ่คย
ท�ำงำนวิจัยร่วมกับภำคอุตสำหกรรมผ่ำนโครงกำรอื่น	 เพื่อ
เพิม่โอกำสให้ภำคอตุสำหกรรมสำมำรถเข้ำถึงกำรวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรม	 ตลอดจนเครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร
ผ่ำนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงได้	 เป็นแนวทำงให้
ผู้ประกอบกำรเกิดแนวคิดในกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำน
วิจัยในเชิงพำณิชย์	 และเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนวิจัย
ให้แก่นักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญอีกทำงหนึ่ง

	 คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้	
จะเป็นจุดเริม่ต้นให้สถำนประกอบกำรตัง้แต่ขนำดเลก็	ไปจน
ถงึขนำดกลำงหลำยแห่ง	 มีโอกำสในกำรเข้ำถงึกำรวจิยัและ
พัฒนำเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของกำรพฒันำระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 นอกจำกนีย้งัเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ที่คุ้นเคยกับ
กำรวิจัยและพฒันำเป็นอย่ำงด	ีในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบั
สถำบนัวิจัยและสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทยต่อไป	

บทที่ 1
ที่มำและ

ควำมส�ำคัญ

บทที่ 1 ที่มำและควำมส�ำคัญ
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ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญรวม

132 รำย 

ผูเ้ช่ียวชำญตำมกลุม่
ผลติภัณฑ์อำหำร 

54 รำย

หมำยเหตุ	:	*ผู้เชี่ยวชำญบำงรำยมีควำมเชี่ยวชำญทั้ง	2	ด้ำน

   29 สถำบันกำรศึกษำ
   2 หน่วยงำนภำครัฐ
   1 หน่วยงำนภำคเอกชน

บทที่ 2
ข้อมูลสถิติ

บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ

ผูเ้ช่ียวชำญตำมสำขำ
ควำมเชีย่วชำญ

102 รำย

MILK

Thickening 
agent

Flavor
enhancer 

low GI
prebiotic
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ผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อำหำร

หมำยเหตุ	:	ผู้เชี่ยวชำญบำงรำย	มีควำมเชี่ยวชำญมำกกว่ำ	1	กลุ่ม

นมและผลิตภัณฑ์นม

3%

MILK

ผลิตภัณฑ์ประมง 

5%

54 รำย
แบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 18 สถาบันการศึกษา
2 หน่วยงานภาครัฐ 

ผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์

10%

พืช ผักและผลไม้ 

29%

ผูเ้ช่ียวชำญตำมสำขำ
ควำมเชี่ยวชำญ 102 รำย
แบ่งเป็น 10 สาขาความเชี่ยวชาญ 29 สถาบันการศึกษา
2 หน่วยงานภาครัฐ 1 หน่วยงานภาคเอกชน 

กระบวนกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว

2%

8%

เครื่องจักร
อำหำร

ระบบมำตรฐำนและ
กำรควบคุมคุณภำพ

13% 18%

กำรประเมนิคุณภำพ
ทำงประสำทสัมผัส 

5%

เทคโนโลยี
ชีวภำพ 

หมำยเหตุ	:	ผู้เชี่ยวชำญบำงรำย	มีควำมเชี่ยวชำญมำกกว่ำ	1	เทคโนโลยี

3%

ระบบ
อัตโนมัติ

8%

กระบวนกำร
ผลิตอำหำร

6%

กำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยในอำหำร

28%

กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ 

9%

กำรตรวจ
วิเครำะห์ 

บทที่ 2 ข้อมูลสถิติบทที่ 2 ข้อมูลสถิติ

Thickening 
agent

Flavor
enhancer 

prebioticThickening 
agent

วัตถุเจือปนอำหำร

14%

Thickening 
agent

Flavor
enhancer 

อำหำรที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษและอำหำรฟังก์ชัน

39%

low GI
prebiotic
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จ�ำแนกตำมภูมิภำค

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคเหนือ

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคกลำง

ผู้เชี่ยวชำญ
ภำคใต้

จ�ำแนกตำมหน่วยงำนต้นสังกัด

บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ

CU 2 ราย

KU 14 ราย KMUTT 6 ราย KMUTNB 3 ราย TU 1 ราย

MU 7 ราย

RMUTTO 1 ราย

UTCC 1 ราย SWU 2 ราย SU 5 ราย ABAC 1 ราย

RMUTK 1 ราย

RMUTSB 3 ราย RMUTT 3 ราย

SSRU 1 ราย

KMITL 3 ราย

WU 4 ราย PSU 4 ราย

LPRU 2 ราย URU 2 ราย

CMU 12 ราย NU 6 ราย UP 8 ราย

RMUTL 10 ราย MFU 3 ราย KKU 3 ราย RMUTI 7 ราย

SUT 3 ราย MSU 2 ราย

SLRI 6 ราย

1 ราย

43
รำย

21
รำย

60
รำย

8
รำย

ภำค
เหนือ

ภำค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภำค
กลำง

ภำค
ใต้

BIOTEC 5 ราย

บริษัท นูโวเซ็นทริก จ�ำกัด
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บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร

1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

4.		 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญปรำกฏตำมเลขหน้ำที่แสดงท้ำยรำยชื่อ	

XX

หน้า xx

สมุนไพร
ผศ.ดร.พฒุนินัท์	มเีผ่ำพันธุ์

ผศ.ดร.มสัลนิ	โอสถำนนัต์กลุ

ผศ.ดร.วรีะ	วงศ์ค�ำ

ผศ.ดร.สริวิด	ีชมเดช

อ.ณฐัฌำ	เหล่ำกลุดลิก	

CMU

CMU

CMU

CMU

หน้า 40

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 41

ถั่ว

รศ.ดร.อรพนิ	เกดิชชูืน่

ผศ.ดร.เหรยีญทอง	สงิห์จำนสุงค์	

KMUTT

NU

LPRU หน้า 46

บทที่ 3
กำรจ�ำแนก

ผู้เชี่ยวชำญตำม
กลุ่มผลิตภัณฑ์

อำหำร
หน้า 29

หน้า 45

พืช ผักและ
ผลไม้

ผักและผลไม้

อ.ชณิชำ	จินำกำร	

อ.อรทัย	บุญทะวงศ์	

อ.มยุรี	ชมพู	

อ.สุกัญญำ	สำยธิ

ดร.วรวิกัลยำ	เกียรติ์พงษ์ลำภ

ดร.สุธีรำ	วัฒนกุล

RMUTL

RMUTL

LPRU

RMUTI

หน้า 42

หน้า 42

หน้า 46

หน้า 47

SLRI

TU

หน้า 27

หน้า 38

ผศ.ดร.รุง่ทวิำ	วงศกรทรพัย์	

รศ.ดร.นริมล	อตุมอ่ำง	

ผศ.ดร.เหรยีญทอง	สงิห์จำนสุงค์

ดร.รณกร	สร้อยนำค

ดร.สธุรีำ	วฒันกลุ

MU

CMU

NU

UP

หน้า 35

หน้า 40

หน้า 45

หน้า 43

ข้ำว

TU หน้า 38
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ดร.กำญจนำ	ธรรมนู	

ผศ.ดร.ทำนตะวนั	พริกัษ์	

อ.ชณชิำ	จนิำกำร

อ.อรทยั	บญุทะวงศ์

ผศ.ดร.วรวรรณ	พนัพพัิฒน์	

ดร.ยวุเรศ	มลลิำ

บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรบทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร

1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

4.		 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญปรำกฏตำมเลขหน้ำที่แสดงท้ำยรำยชื่อ	

XX

หน้า xx

1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

4.		 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญปรำกฏตำมเลขหน้ำที่แสดงท้ำยรำยชื่อ	

XX

หน้า xx

ผลิตภัณฑ์จำก
เนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์
ประมง

นมและ
ผลิตภัณฑ์นม

MILK

วัตถุเจือปน
อำหำร 

Thickening 
agent

Flavor
enhancer 

KU

RMUTL

หน้า 31

หน้า 42

RMUTL หน้า 42

WU หน้า 50

SLRI

BIOTEC

อ.ณรงค์	กมลรัตน์

ผศ.ดร.นติพิงศ์	จติรีโภชน์

ผศ.ดร.วรวรรณ	พนัพพัิฒน์	

KU

NU

WU

หน้า 32

หน้า 44

หน้า 50

ผศ.ดร.อรณุศร	ีลจีรีจ�ำเนยีร	

ผศ.ดร.ศวิฒั		ไทยอดุม

SU

SUT

หน้า 36

หน้า 48

รศ.ดร.ณฎัฐำ	เลำหกลุจติต์	

ผศ.ดร.สเุชษฐ์	สมหุเสนโีต	

ผศ.ดร.โสภำค	สอนไว

รศ.ดร.มนสั	ชยัจนัทร์

KMUTT

SU

หน้า 29

หน้า 36

SU หน้า 36

WU หน้า 50

รศ.ดร.หทยักำนต์	มนสัปิยะ	

ดร.ธัญญ์นลนิ	วิญญปูระสทิธิ์

อ.สวุรรณำ	เดชะรตันำงกรู

ดร.อตกิร	ปัญญำ	 	

CU

MU

CMU

หน้า 30

หน้า 35

หน้า 41

รศ.ดร.อนวุตัร	แจ้งชัด KU หน้า 30

สำรเคลือบผิว

สำรให้ควำมคงตัวและ
สำรปรับปรุงเนื้อสัมผัส

สำรปรุงแต่งกลิ่นรสอำหำร

BIOTEC

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 28
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1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

4.		 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญปรำกฏตำมเลขหน้ำที่แสดงท้ำยรำยชื่อ	

XX

หน้า xx

1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

4.		 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญปรำกฏตำมเลขหน้ำที่แสดงท้ำยรำยชื่อ	

XX

หน้า xx

บทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรบทที่ 3 กำรจ�ำแนกผู้เชี่ยวชำญตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร

low GI
prebiotic

อำหำรที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและ

อำหำรฟังก์ชัน 

รศ.ดร.อรพนิ	เกดิชช่ืูน

ผศ.ดร.พชิญอร	ไหมสทุธิสกลุ

ผศ.ดร.พฒุนินัท์	มเีผ่ำพันธุ	์

ดร.อรณุฉำย	สำยอ้ำย

ดร.คมศกัดิ	์พนิธะ	

ดร.พยงุศกัดิ	์ตนัตไิพบูลย์วงศ์

KMUTT

UTCC

หน้า 29

หน้า 39

CMU หน้า 40

CMU หน้า 41

UP

UP

หน้า 43

หน้า 43

ผศ.ประชิต	อยูห่ว่ำง	

ดร.ชมภูนุช	ฆ้องลำ	

ดร.สมุำล	ีมสุกิำ	

นำงสภุกำญจน์	พรหมขันธ์	

รศ.ดร.จติรบรรจง	ต้ังปอง	

ผศ.ดร.ธรรมรตัน์		แก้วมณ	ี

ผศ.ดร.ภก.ภำณุพงศ์	พทุธรกัษ์

RMUTI

RMUTI

หน้า 47

หน้า 47

RMUTI หน้า 47

RMUTI หน้า 48

WU

PSU

PSU

หน้า 50

หน้า 49

หน้า 49

สำรสกัดจำกธรรมชำติ

รศ.ดร.สำวติร	ีวทญัญูไพศำล	

ผศ.ดร.ตร	ีอินดรำรณิ	ีเวยีร์ยนัโตโร	

ผศ.ดร.วรสทิธิ	์โทจ�ำปำ	

ผศ.ดร.ตวงสริ	ิ	สยมภำค

ดร.นภิำ	โชคสัจจะวำที	

ดร.กอบกลุ	เหล่ำเท้ง

KMUTNB

CMU

NU

หน้า 33

หน้า 40

หน้า 45

โพรไบโอติก

RMUTTO

BIOTEC

BIOTEC

ดร.เนตรนภสิ	เขยีวข�ำ 

ผศ.ดร.ศรเีวยีง	ทพิกำนนท์	

รศ.ดร.นริมล	อตุมอ่ำง	

ผศ.ดร.รชัฎำพร		อุน่ศวิไิลย์

KU

CMU

หน้า 31

หน้า 33

หน้า 40

อำหำรฟังก์ชัน
(Functional Food)

KMUTNB

SUT

อำหำรที่มีค่ำดัชนี
น�้ำตำลต�่ำ (Low GI)

อ.น�ำ้ผึง้	รุง่เรอืง

หน้า 48

MU หน้า 35

หน้า 38

หน้า 28

หน้า 28
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บทที่ 4
กำรจ�ำแนกประเภท

ตำมสำขำควำม
เชี่ยวชำญ

บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมสำขำควำมเชี่ยวชำญ

กระบวนกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.เนตรนภสิ	เขยีวข�ำ

รศ.ดร.อภริด	ีอทุยัรัตนกจิ

ผศ.ดร.ผ่องเพญ็	จติอำรย์ีรตัน์

KU หน้า 31

หน้า 29

หน้า 29

KMUTT

KMUTT

ระบบอัตโนมัติ

ดร.บัวบำล	กวัประเสริฐ	 	 	

ดร.รุ่งเรอืง	พฒันำกุล	

อ.วชัรพล	ภมุรำ

ดร.วิโรจน์	ปงลงักำ		

หน้า 27

หน้า 27

หน้า 27

SLRI

SLRI

SLRI

RMUTL หน้า 42

เครื่องจักร
อำหำร

ผศ.ชลติต์	มธรุสมนตร	ี

ดร.กุลชำต	ิจุลเพญ็	

รศ.ดร.อภรัิกษ์	เพยีรมงคล	

ผศ.พัชรนนัท์	เกตทุมิ	

ดร.ไกรลำศ	ดอนชยั	

อ.มนตร	ีแก้วอยู	่

อ.พงษ์ธร	วจิติรกลู		

ผศ.ดร.สมชำย	ชวนอดุม	

อ.จักรพนัธ์	ด้วงค�ำจันทร์	

อ.พลเทพ	เวงสงูเนนิ	

อ.จำรณิ	ีจงปลืม้ปิต	ิ

RMUTT หน้า 34

หน้า 34

หน้า 40

RMUTT

CMU

RMUTL

RMUTL

RMUTL

URU

KKU

KKU

RMUTI

RMUTI

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 42

หน้า 44

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 47

หน้า 47
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บทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมสำขำควำมเชี่ยวชำญบทที่ 4 กำรจ�ำแนกประเภทตำมสำขำควำมเชี่ยวชำญ

กำรตรวจ
วิเครำะห์ 

อ.สมพร	ศรวัีฒนพล	

ผศ.ดร.ศรวฒัน์	ชิวปรีชำ	

ดร.อนสุรณ์	บุญปก

RMUTSB หน้า 34

หน้า 37

หน้า 44

KMITL

UP

กำยภำพ

ดร.พีชำนกิำ	ชอบจติต์	

ดร.จิรำภรณ์		อนนัต์ชยัพทัธนำ

ดร.ปิยทพิย์	ขนัตยำภรณ์	

ผศ.ดร.สบืตระกลู	วเิศษสมบติั

KU หน้า 31

หน้า 34

หน้า 35

RMUTT

MU

จุลชีววิทยำ

หน้า 50WU

ผศ.ดร.ยิง่มณ	ีตระกลูพัว	

ดร.อิทธญิำกรณ์	พรหมพทุธำ

ผศ.ดร.มำลรีกัษ์	อตัต์สนิทอง

ผศ.ดร.อจัฉรำภรณ์	ดวงใจ

ดร.ล�ำไพร	ศรธีรรมมำ

หน้า 41

หน้า 41

หน้า 43

กำรทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพของสำรสกัด

หน้า 43

CMU

CMU

UP

UP

SUT

กระบวนกำร
ผลิตอำหำร

อ.สุรัตน์	บุญพึ่ง	

ดร.วิโรจน์	ปงลังกำ	

อ.ธนวัฒน์	พันธ์ตุ้ย

อ.มยุรี	ชมพู

RMUTK หน้า 33

หน้า 42

หน้า 42

RMUTL

RMUTL

กระบวนกำรท�ำแห้ง

หน้า 46LPRU

กระบวนกำร
แช่เยือกแข็ง

ผศ.ดร.ชยตุ	นนัทดุสติ PSU หน้า 49

กระบวนกำรสกัด

ผศ.ดร.น�ำ้มนต์	โชตวิศิรตุ

ดร.ณฐักำญจน์	รุง่เรือง

RMUTL หน้า 41

MFU

ศ.ดร.วรำวฒิุ	ครสู่ง	

ผศ.ดร.นฤมล	ทองไว

ผศ.ดร.วรสทิธิ	์โทจ�ำปำ

KMITL หน้า 37

หน้า 40

หน้า 45

CMU

NU

กระบวนกำรหมัก

กำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยใน

อำหำร

รศ.ดร.สำวติร	ีวทญัญูไพศำล

ผศ.ดร.กฤษณ์	ถริพนัธ์ุเมธี

ผศ.ดร.โสรยำ	จำตรุงคกลุ

ดร.วรรณพร	คลงัเพชร	อเุอโนะ

ดร.วิรงรอง	ทองดสีนุทร

ดร.มนชัญำ	สงัข์ศรอีนิทร์	

ดร.วรำภรณ์	ตณัฑนชุ

ดร.นภิำ	โชคสัจจะวำที

KMUTNB หน้า 33

หน้า 35

หน้า 35

MU

MU

NU

MFU

MSU

SLRI

BIOTEC

ระบบมำตรฐำน
และกำรควบคุม

คุณภำพ 

ผศ.ดร.อนุชำ	วัฒนำภำ	

ผศ.สุชำดำ	ไชยสวัสดิ์	

อ.พรเทพ	แก้วเชื้อ

อ.ศุภกร	ลิ้มคุณธรรมโม	

ผศ.ดร.กนกวรรณ	กิ่งผดุง

ศ.ดร.วรำวุฒิ	ครูส่ง	

อ.ชณิชำ	จินำกำร	

อ.ณัฐวลิณคล	เศรษฐปรำโมทย์

อ.พิพัฒน์	หมื่นเป็ง	

อ.อรทัย	บุญทะวงศ์

หน้า 29

หน้า 29

หน้า 34

KMUTT

KMUTT

RMUTSB

หน้า 34

ระบบมำตรฐำนและ
กำรควบคุมคุณภำพ

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 42

หน้า 42

หน้า 42

หน้า 42

RMUTSB

SU

KMITL

RMUTL

RMUTL

RMUTL

RMUTL

กำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

รศ.ภัชรำภรณ์	สุวรรณวิทยำ

ผศ.ดร.พีรกำนติ์	บรรเจิดกิจ

ดร.ไกรวิชญ์	เรืองฤำหำร

ดร.สุชีลำ	พลเรือง

หน้า 30KU ดร.พิลำณี	ไวถนอมสัตย์

ผศ.ดร.เนทิยำ	กรีธำชำติ	

ดร.ศักดิ์สิทธิ์	อิ่มแมน

หน้า 32

KU

KU

KU

KU

UP

UP

หน้า 31
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บทที่ 5

ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ
และกำรติดต่อ 

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

5.1 สถำบันวิจัยภำครัฐ 
SLRI

ความเชี่ยวชาญ:	อุตสำหกรรมเนื้อสัตว์	
อำหำรสตัว์	อุตสำหกรรมทำงด้ำนอำหำรและ
เครื่องดื่ม	อุตสำหกรรมทำงด้ำนกำรเกษตร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพฒันำและปรบัปรงุคณุภำพ
กำแฟสดพร้อมดืม่,	กำรศึกษำกำรเปลีย่นแปลง
โครงสร้ำงของโปรตีนจำกเนื้อสุกร	ภำยใต้
สภำวะกำรให้ควำมร้อนที่แตกต่ำงกัน,	กำร
ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมีและควำม
สมัพนัธ์กำรเปลีย่นแปลงลกัษณะสณัฐำนวทิยำ
ของล�ำไส้เลก็และกำรศกึษำคณุภำพของเนือ้
ในสตัว์ปีกจำกกำรเสริมอำหำรด้วยไคโตโอลโิก
แซคคำไรด์ในอำหำรพื้นฐำน
อีเมล:	kanjanat@slri.or.th

  1. ดร.กาญจนา ธรรมนู (Kanjana Thummanu)

  4. ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ (Buabarn Kuaprasert)

ความเชี่ยวชาญ:	เคมีวิเครำะห์ด้วยเทคนิค
ชัน้สูง,กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงสำมมติโิปรตีน
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำระบบควบคุมควำมชื้น-
อุณหภูมิ-แสงสว่ำง	ส�ำหรับเพำะเลี้ยงถั่งเช่ำ
แบบอัตโนมัติ
อีเมล:	buabarn@slri.or.th

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ความเชี่ยวชาญ:	ออกแบบระบบควบคุม
ส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำระบบควบคุม
ควำมชื้น-อุณหภูมิ-แสงสว่ำง	ส�ำหรับเพำะ
เลี้ยงถั่งเช่ำแบบอัตโนมัติ
อีเมล:	watcharapon@slri.or.th

 6. นายวัชรพล ภุมรา (Watcharapon Pummara)

  3. ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล (Rungrueang Pattanakun)

ความเชี่ยวชาญ:	Sensor	and	Actuator
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์:	กำรพัฒนำระบบควบคุม
ควำมชื้น-อุณหภูมิ-แสงสว่ำง	ส�ำหรับเพำะ
เลี้ยงถั่งเช่ำแบบอัตโนมัติ
อีเมล:	rungrueang@slri.or.th

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำทำงอำหำร		
โปรตีนเทคโนโลยี		เทคโนโลยีชีวภำพ	กำร
วิเครำะห์ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน	
(FTIR	icrospectroscopy,	Micro-XRF,	
XAS,	X-ray	tomography)
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
สำรชีวโมเลกุลระดับเซลล์เมื่อถูกกระตุ้น
ด้วยสมุนไพร,	กำรติดตำมกำรคงสภำพของ
ปุ๋ยอินทรีย์ภำยหลังกระบวนกำรผลิต,	กำร
ปลูกผักภำยใต้แสง	LED,		กำรศึกษำกำรปน
เปื้อนไมโครพลำสติกในน�้ำดื่มบรรจุขวด
อีเมล:	waraporn@slri.or.th

5. ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช (Waraporn Tanthanuch)

ความเชี่ยวชาญ:	วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แปรรูปอำหำร	เคมีอำหำร	(Carbohydrate	
chemistry)	อำหำรเพื่อสุขภำพ	(Cereal	
based	and	plant	polysaccharides)
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำผลติภัณฑ์โปรตนีมะพร้ำว
และพรีไบโอตกิจำกมะพร้ำว,	กำรศึกษำองค์
ประกอบทำงพฤษเคมแีละฤทธิท์ำงชีวภำพของ
ผลกระท้อนและผลิตภณัฑ์,	กำรผลติใยอำหำร
เพือ่สขุภำพจำกกำกมนัส�ำปะหลงัในระดบัห้อง
ปฏบิตักิำร,	กำรศกึษำคณุลกัษณะของแป้งและ
ผลติภัณฑ์จำกแป้งปรำศจำกกลเูตน
อีเมล:	worawikunya@slri.or.th

  2. ดร.วรวกิลัยา เกยีรติพ์งษ์ลาภ (Worawikunya Kiatponglarp)

1.		 xx:	อักษรย่อต้นสังกัด	

2.		 ผู้เชี่ยวชำญในเครือข่ำย	Talent	Mobility	

3.		 ผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับภำคอุตสำหกรรม	

XX
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5.2 สถำบันกำรศึกษำภำคกลำง  

          113	อุทยำนวทิยำศำสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธนิ	ต.คลองหนึง่	อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธำน	ี12120

	 	 								0	2	564	6700																			0	2	564	6701-5	
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BIOTEC

ความเชีย่วชาญ:	กำรประเมนิควำมเสีย่งเชงิ
ปรมิำณของจลุนิทรย์ีในอำหำร	กำรวิเครำะห์
สำยพันธุ์จุลินทรีย์ในระดับ	sub-species	
เทคนิคทำงด้ำนอณพูนัธศุำสตร์	กำรประเมนิ
ควำมปลอดภัยของจุลินทรีย์โพรไบโอติก
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรน�ำข้อมลูกำรประเมนิควำม
เสีย่งและแหล่งท่ีมำของกำรปนเป้ือนท่ีเป็นจดุ
เสีย่ง	ไปใช้ในกำรปรบักระบวนกำรเลีย้งและ
ผลติเนือ้ไก่เพือ่ลดกำรปนเป้ือนเช้ือซัลโมเนลลำ
และแคมไพโลแบคเตอร์ในเนือ้ไก่	และกำรน�ำ
ข้อมลูกำรประเมนิควำมเสีย่งของเชือ้สแตป
ฟิโลคอคคสั	ออเรยีส	ในแหนมหมไูปใช้ในกำร
สือ่สำรกบัผูป้ระกอบกำรและผูบ้รโิภคในกำร
ผลติและบรโิภคแหนมทีป่ลอดภัยมำกขึน้
อีเมล: nipa.cho@biotec.or.th

  1. ดร.นิภา โชคสัจจะวาที (Nipa Chokesajjawatee)   2. ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง (Kobkul Laoteng)

ความเชี่ยวชาญ:	Microbial	fermentation	
technology,	Bioprocessing	and	Microbial
lipid	production
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: Gamma-linolenic	acid	and	
arachidonic	acid	production,	omega-3	
fatty	acid	production,	yeast	probiotic	
production,	improved	production	
process	of	anti-cough	herbal	pill	
อีเมล:	kobkul@biotec.or.th

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชำติ 

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชีย่วชาญ:	Microbial	fermentation	
technology,	Bioprocessing	scale-up	
and	design,	recombinant	protein	
production
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: Oraganic	acid	production,	
recombinant	vaccine/protein	production,
bioethanol	production	
อีเมล: bhimabol.kho@biotec.or.th

  3. ดร.ภีมพล คงโต (Bhimabol Khongto)   4. ดร.ยุวเรศ มลิลา (Yuwares Malila)

ความเชีย่วชาญ:	Meat	Science,	Molecular
biology	for	muscle	food,	Food	chemistry,
Food	processing	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรระบุยีนที่แสดงออกผิดปกติและ
กลไกทำงชีววิทยำที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพของ
เนื้อสัตว์ด้วยเทคโนโลยีทรำนสคริปโตมิกส์	
(Transcriptomics)	และดิจิตอลพีซีอำร์	
(Digital	PCR),	กำรพัฒนำกระบวนกำรและ
ส่วนผสมทำงเลือก	(Alternative	processes	
and	ingredients),	กำรพัฒนำและยืดอำยุ
อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทำน	(Ready-
to-eatproducts)	เช่น	ผลิตภัณฑ์ไก่ส�ำเร็จรูป	
อำหำรปั่นส�ำเร็จรูป	เป็นต้น	
อีเมล:	yuwares.mal@biotec.or.th

ความเชีย่วชาญ: Food	chemistry,	Food	protein	and	lipids,	Feed	additives,	Lipid	oxidation	and	antioxidant
applications
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: Utilization	of	eggshell	and	eggshell	membrane,	
Improvement	of	thermal	stability	of	whey	protein,	Modification	of	lecithin	for	animal	feeds,	Antioxidant	
for	food	applications	
อีเมล:	Atikorn.pan@biotec.or.th

  5. ดร.อติกร ปัญญา (Atikorn Panya)

  หน่วยงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ

        มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ	ี(อำคำรเคเอกซ์)	ชัน้	12	110/1	ถนนกรงุธนบรีุ	แขวงบำงล�ำภลู่ำง

	 	 						เขตคลองสำน	กรงุเทพมหำนคร	10600

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ขวัญเรือน	จันทวงษ์		 		06	5095	0993	 	 				khuanruan.jan@kmutt.ac.th 

	 	 	 							2)	น.ส.อัญนำฏ	รัตนสถิตกุล	 		09	7031	4559		 	 				aunyanat.rat@kmutt.ac.th 

KMUTTมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีทำงอำหำร
และกลิ่นรส	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรผลิตสำรปรุงแต่งกลิ่นรส
จำกกำกถั่วเขียว
อีเมล:	nutta.lao@kmutt.ac.th

  1. รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกลุจิตต์ (Natta Laohakunjit) 2. รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ (Apiradee Uthairatanakij)

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตผลสด
พืชสวนในห้องเย็น
อีเมล:	apiradee.uth@kmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Plant	Physiology,	
Plant	Biochemistry,	Plant	Extract	and	
Essential	Oil,	Plant	Bioactives,	
Experimental	Design,	Agricultural	
Extension	and	Planning
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรผลิตกรดอะมิโนจำกกำก
ถั่วเหลืองและกำกถั่วเขียว
อีเมล:	orapin.ker@kmutt.ac.th,	
orapinkerd@yahoo.com

  3. รศ.ดร.อรพนิ เกดิชชูืน่ (Orapin Kerdchoechuen) 4. ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ (Pongphen Jitareerat)

ความเชี่ยวชาญ:	Posthavest	Disease	
Control,	Mihindly	Processed	Fruit	and	
Vegetables
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรส�ำรวจกำรยอมรับมังคุดฉำยรังสี
แกมมำของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกำ
อีเมล:	pongphen.jit@kmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมอุตสำหกำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: Productivity,	Plant	Design
อีเมล:	watanapa@gmail.com

  5. ผศ.ดร.อนชุา วัฒนาภา (Anucha Watanapa) 6. ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ (Suchada Chaisawadi)

ความเชี่ยวชาญ:	Analytical	Chemistry,	
กำรแปรรูปอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตซีอิ๊ว
แบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร
อีเมล: suchada@pdti.kmutt.ac.th



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l30 31

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน: ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

        254	อำคำรวิจัยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ชั้น	4	ถนนพญำไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330 

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.	กิติยำ	จุมปำ		 	 0	2	218	2880	ต่อ	564		 				Kitiya.J@chula.ac.th 

	 	 	 							2)	น.ส.จุฑำมำศ	สิริรัตน์	 08	9678	5167		 	 				s.juthams@gmail.com 

CUจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ความเชี่ยวชาญ:	Nanocomposite,	
Smart	Materials,	Biomaterials,	Polymer
Blends,	Smart	Packaging
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรสกัดเศษวุ้นมะพร้ำวที่ได้
จำกกระบวนกำรผลิต	เพื่อเป็นสำรให้ควำม
คงตัวส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร
อีเมล:	Hathaikarn.M@chula.ac.th

  1. รศ.ดร.หทัยกานต์ มนสัปิยะ (Hathaikarn Manuspiya) 2. ผศ.ดร.วรภา คงเป็นสุข (Varapha Kongpensook)

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Product	Research	
and	Development	Sensory	Evaluation,	
Consumer	Studies
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	Prediction	Models	for	Textural	
Properties	of	Puffed	Rice	Starch	Product
by	Relative	Crystallinity
อีเมล:	Varapha.L@chula.ac.th

  หน่วยงาน:	ศูนย์ประสำนงำนและอ�ำนวยควำมสะดวก	Talent	Mobility	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

        งำนบริกำรวิชำกำร	ส�ำนักงำนบริกำรวิชำกำร	ห้อง	406	ชั้น	4	อำคำรวิจัยและพัฒนำ	50	ถนนงำมวงศ์วำน	แขวงลำดยำว

	 	 						เขตจตุจักร	กรุงเทพมหำนคร	10900	

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.วรำภรณ์	ภำยศรี		 09	8502	3787		 		 				psdwpps@ku.ac.th 

	 	 	 							2)	น.ส.สุวิดำ	พรหมมำ			 09	1889	9521		 	 				sp.suwida@gmail.com 

KUมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ:	กำรทดสอบทำงประสำท
สัมผัส,	กำรศึกษำผู้บริโภค,	กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรผลิตแป้งข้ำวหอมมะลิ
เพื่อผลิตขนมปังและขนมอบ
อีเมล:	penkwan.c@gmail.com

  1. รศ.ดร.เพญ็ขวญั ชมปรดีา (Penkwan Chompreeda) 2. รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี (Hathairat Rimkeeree)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
และเครือ่งส�ำอำง,	กำรวิจยัผู้บริโภค,	กำรทดสอบ
ทำงประสำทสัมผัส
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณชิย์: ผลของกำรทดแทนแป้งสำลบีำงส่วนด้วย
แป้งเผอืกในส่วนผสมโดนทัเค้ก,	กำรพฒันำผลติภณัฑ์
ต้นแบบจำกสำรให้ควำมหวำนชนิด	Isomalt
อีเมล:	fagihru@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้แผ่น,	กำรพัฒนำไบโอพอลิเมอร์
ฟิล์ม	สำรเคลือบ	และกำรประยุกต์ใช้,	กำร
วำงแผนกำรทดลองและกำรใช้เทคนิคทำง
สถิติในงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์,	กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรและมิใช่อำหำร	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพฒันำผลติภณัฑ์ผกัและผลไม้
แผ่น,	กำรพฒันำสำรเคลอืบและกำรประยกุต์
อีเมล:	fagiavj@ku.ac.th

  3. รศ.ดร.อนวุตัร แจ้งชดั (Anuvat  Jangchud) 4. รศ.ภชัราภรณ์ สวุรรณวทิยา (Patcharaporn Suwanvitaya)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรวิเครำะห์คุณภำพน�้ำ
ทำงเคมีและจุลชีววิทยำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืด
อำยุผลิตผลทำงกำรเกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยว,	
กำรใช้โอโซนในกำรบ�ำบัดน�้ำและน�้ำเสีย
อีเมล:	fengpasu@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชันและส่วนผสมฟังก์ชันจำกเนื้อสัตว์
ส่วนเหลือ	พืช	ผัก	สมุนไพร	และแหล่งอื่นๆ,	
กำรประยุกต์ใช้สำรสกัดธรรมชำติ	เปปไทด์	
และไฮโดรคอลลอยด์ในอำหำร,	ระบบย่อย
และดูดซึมในระบบจ�ำลอง
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ไขมันต�่ำโปรตีนสูงส�ำหรับเด็ก,	กำรพัฒนำ
สำรต้ำนเชื้อจุลินทรีย์จำกไคโตซำนและสำร
สกัดเพื่อเคลือบบนผลิตภัณฑ์ไส้กรอก,	
ผลิตภัณฑ์ซำลำมี่เนื้อลดไขมัน,	กำรพัฒนำ
สำรทดแทนไขมันจำกเมือกแมงลัก,	เมือก
ส�ำรอง,	เมือกแก้วมังกรและไฮโดร
คอลลอยด์ส�ำหรับประยุกต์ใช้ในไส้กรอก
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์,	กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์โปรตีนเข้มข้นและเปปไทด์	
(peptide)	ที่ออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ
อีเมล:	fagitwk@ku.ac.th

  5. ผศ.ดร.ทานตะวนั พริกัษ์ (Tantawan Pirak) 6. ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวข�า (Netnapis  Khewkhom)

ความเชี่ยวชาญ:	โรคภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว,	
กำรใช้สำรสกัดจำกพืชเพื่อควบคุมโรค
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำโรงงำนต้นแบบอบแห้ง
ข้ำวเปลือกและกำรจัดกำรศัตรูพืชหลังกำร
เก็บเกี่ยว
อีเมล: agrnpk@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,	
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำทำง
กำยภำพและชีวภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำชุดทดสอบตรวจ
หำเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส
อีเมล:	kaiwit.r@csc.ku.ac.th

  9. ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร 10. ดร.พีชานิกา ชอบจิตต์ (Peechanika Chopjitt)

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำ	อณูชีววิทยำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำชุดทดสอบตรวจหำเชื้อ
สแตปฟิโลคอคคสัออเรยีส,	ชดุทดสอบ	Shigella
เพือ่ตรวจหำโรคบิดไม่มีตัวจำกอำหำรและน�ำ้ด่ืม
อีเมล:	peechanika.c@csc.ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำก
ของเสีย-น�้ำเสีย,	ระบบคัดแยกขยะ,	แบบ
จ�ำลองคุณภำพน�้ำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำระบบผลิตก๊ำซ
ชีวภำพจำกน�้ำเสียชุมชน,	กำรพัฒนำเครื่อง
ผลิตโอโซนเพื่อยืดอำยุผลิตผลทำงกำร
เกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยว
อีเมล:	peerakarn.b@ku.ac.th

  7. ผศ.ดร.พรีกานติ ์บรรเจิดกจิ (Peerakarn Banjerdkij) 8. ผศ.ดร.วิษฐดิา จันทราพรชยั (Withida Chantrapornchai)

ความเชี่ยวชาญ:	Color	Measurements,	
Sensory	Evaluation	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หน้ำเค้ก
ช็อกโกแลตลดไขมัน,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ซอสเย็นตำโฟผง,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไส้พำย
มะม่วงน�้ำดอกไม้,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ทอดมันมังสวิรัติกึ่งส�ำเร็จรูป
อีเมล:	withida.c@ku.ac.th



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l32 33

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน:	ฝ่ำยบรหิำรงำนวจิยั	ส�ำนกัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

        1518	ถนนประชำรำษฎร์	1	แขวงวงศ์สว่ำง	เขตบำงซือ่	กรงุเทพมหำนคร	10800

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	นำงจิตติมำ	สุวรัตน์		 	 							0	2	555	2000	ต่อ	1512											jittima.s@stri.kmutnb.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.โศภิษฐ์	แจ่มถำวร	 							0	2	555	2000	ต่อ	1513											sophit.j@stri.kmutnb.ac.th

	 	 	 							3)	น.ส.สมุนกำญจน์	พฤกษพทิกัษ์									0	2	555	2000	ต่อ	1513											sumonkan.p@stri.kmutnb.ac.th 

KMUTNBมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Safety,	Microbial
Control,	Probiotic	Bacteria
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: ตรีผลำผสมโพรไบโอติก
แคปซูล,	เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ,	น�้ำยำล้ำง
ผักชนิดเม็ดผสมสำรสกัดจำกสมุนไพร
อีเมล:	savitri.v@sci.kmutnb.ac.th

1. รศ.ดร.สาวิตรี วทัญญไูพศาล (Savitri Vatanyuphaisal) 2. ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข (Natthaya Choosuk)

ความเชี่ยวชาญ:	Product	Development,	
Experimental	Design,	Sensory	Evaluation
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: ไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ,	ขนมข้ำวตูจำก
ข้ำวไรซ์เบอร์รี่	ไส้ขนมปังชีสเชคจำกกำก
มะขำมป้อม,	ขนมปังหวำนจำกแป้งเมล็ดขนุน
อีเมล:	Natthaya.c@agro.kmutnb.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Nutritional	Food,	Functional	Food	and	Cosmetic	Product	Development,	Sensory	
Evaluation	and	Consumer	Testing	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: GABA	Accumulation	in	Rice	Germ,	Isoflavones	
Conversion	in	Soy	Germ,	สำหร่ำยใบย่ำนำงอบแห้ง,	ลิปบำล์มผสมสำรสกัดสีจำกข้ำวไรซ์เบอร์รี่
อีเมล:	Sriwiang.t@agro.kmutnb.ac.th

  3. ผศ.ดร.ศรีเวียง ทิพกานนท์ (Sriwiang Tipkanon)

   หน่วยงาน: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ

                2	ถนนนำงลิน้จี	่แขวงทุง่มหำเมฆ	เขตสำทร	กรงุเทพมหำนคร	10120

  	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.ดร.ชัชวำลย์	สุขมั่น										08	6812	9519																		james2517@gmail.com

	 	 	 																			2)	อ.สุรัตน์	บุญพึ่ง		 											08	6540	9350		 	 Surat.b@rmutk.ac.th 

RMUTKมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญ:	กำรสกัดสมนุไพร,	กำรอบแห้ง,	กำรควบคุมกระบวนกำร,	กำรเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์,	เครือ่งมอืวดั
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: กำรหำปริมำณสำรออกฤทธิ์ทำงยำในทองพันชั่ง,	กำรออกแบบ
อีบูลลิโอมิเตอร์วัดแอลกอฮอล์ควำมเข้มข้นสูง,	กำรอบแห้งมังคุดโดยใช้เทคนิคร่วมของไมโครเวฟและลมร้อน
อีเมล:	surat.b@mail.rmutk.ac.th

1. อ.สุรัตน์ บุญพึ่ง

ความเชี่ยวชาญ:	กระบวนกำรส�ำหรับ
วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,	
กำรบ�ำบดัของเสยีด้วยวธีิกำรทำงเคม-ีฟิสกิส์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำระบบผลิตก๊ำซ
ชีวภำพจำกน�้ำเสียชุมชน,	กำรพัฒนำเครื่อง
ผลิตโอโซนเพื่อยืดอำยุผลิตผลทำงกำร
เกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยว
อีเมล:	sucheela.p@ku.ac.th

  11. ดร.สชุลีา พลเรอืง (Sucheela Polruang) 12. อ.ณรงค์ กมลรตัน์ (Narong Kamolrat)

ความเชี่ยวชาญ:	เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ,
ปลำสวยงำมและพรรณไม้น�้ำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรใช้น�้ำกำกเม่ำในกำรป้องกันเชื้อ
สเตรปโตคอคคัส,	กำรพัฒนำชุดทดสอบตรวจ
หำเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส
อีเมล:	kwan2422@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	อำหำรและโภชนำกำร
เพื่อสุขภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: อำหำรปรับเนื้อสัมผัสที่เป็น
ชุดส�ำรับเพื่อสุขภำพตำมมำตรฐำน	
Universal	Design	Food	ส�ำหรับผู้ที่มี
ปัญหำกำรบดเคี้ยวและกำรกลืนอำหำร,	
ผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมบริโภคที่มีน�้ำตำล	
ไขมันและโซเดียมต�่ำส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะอ้วนลงพงุ	หรอื	metabolic	syndrome,
ผลติภัณฑ์แป้งกล้วยน�ำ้ว้ำทีม่สีมบตัพิรีไบโอตกิ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรว่ำงเพื่อสุขภำพ,	
ผลิตภัณฑ์ซุปชนิดผงที่มีคุณค่ำโภชนำกำร
ครบถ้วนส�ำหรับผู้สูงอำยุ,	ผลิตภัณฑ์อำหำร
ลดน�้ำตำลไขมันและ/หรือโซเดียม	เพื่อเสริม
สร้ำงสุขภำพที่ดี
อีเมล:	ifrnpv@ku.ac.th

  13. ดร.เนตรนภสิ วฒันสชุาต ิ(Nednapis Vatanasuchart) 14. ดร.พิลาณ ีไวถนอมสตัย์ (Pilanee Vaithanomsat)

ความเชี่ยวชาญ:	Enzyme	Technology,	
กำรใช้ประโยชน์ลิกโนเซลลูโลสเพื่อพลังงำน
ทดแทน	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของ
โรงงำนสัปปะรดกระป๋องที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
อีเมล:	aappln@ku.ac.th



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l34 35

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

            หน่วยงาน:	คณะวศิวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์

        60	หมู	่3	ถ.สำยเอเซยี	(กรงุเทพฯ	-	นครสวรรค์	)	ต.หนัตรำ	อ.พระนครศรอียธุยำ	จ.พระนครศรอียธุยำ	13000 

 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.ดร.ภำสพิรุฬห์	ศรีส�ำเริง												09	2289	1951																						b.sresomroeng@gmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.ปิยะมำศ	นวลเคน																		08	1935	8816																						piyamass_n@hotmail.com

RMUTSBมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมอุตสำหกำรและ
โลจิสติกส์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรปรับปรุงโรงเรือนแปรรูป
ปลำสลิดเพื่อรองรับมำตรฐำน	GMP

  1. อ.พรเทพ แก้วเชื้อ 2. นายศภุกร ลิม้คณุธรรมโม (Supakorn Limkunathammo)

ความเชี่ยวชาญ:	-
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปปลำ
สลิดเพื่อรองรับมำตรฐำน	GMP

ความเชี่ยวชาญ:	อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	กำรออกแบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดควำมชื้นในกระบวนกำรสีข้ำว
อีเมล:	somporn_nb@rmutsb.ac.th,	sanchai13@gmail.com

  3. อ.สมพร ศรีวัฒนพล (Somporn Seewattanapon)

             หน่วยงาน:	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุี

        39	หมู	่1	ถนนรงัสติ-นครนำยก(คลองหก)	อ�ำเภอธญับรุ	ีจงัหวดัปทมุธำน	ี12110 

 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.สุพนิต	จึงแย้มปิ่น		 							09	8827	4833	 	 ja_janeam@hotmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.สุภำพร	เมืองโสภำ	 							09	1720	2730		 	 tmrmutt@gmail.com

RMUTTมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

ความเชี่ยวชาญ:	Automation	ออกแบบ
เครื่องจักร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรปรับปรุงและลดเวลำใน
กระบวนกำรบรรจุกระป๋องลงในกล่อง
อีเมล:	chalit.m@en.rmutt.ac.th

  1. ผศ.ชลติต์ มธรุสมนตรี (Chalit Mathurosemontri) 2. ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ (Kunlachart Julpen)

ความเชี่ยวชาญ:	Automation	ออกแบบ
เครื่องจักร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรปรับปรุงและลดเวลำใน
กระบวนกำรบรรจุกระป๋องลงในกล่อง
อีเมล:	kunlachart.j@en.rmutt.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำทำงอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	กำรพัฒนำชุดตรวจจุลินทรีย์ก่อโรคในอำหำร,	กำรพัฒนำสำร
ถนอมอำหำรชีวภำพ	
อีเมล:	chiraporna@hotmail.com

  3. ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (Chiraporn Ananchaipattana)

  หน่วยงาน:	หน่วย	Talent	Mobility	Strengthening	Unit	(TMSU)	กองบรหิำรงำนวจิยั

        สถำบนับรหิำรจดักำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Innotech)	ชัน้	2	ส�ำนกังำนอธกิำรบด	ี999	พุทธมณฑลสำย	4	

	 		 						ต.ศำลำยำ	อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	73170

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.จิรำรัตน์	พัฒนสุทธิชลกุล		 							0	2	849	6056	ต่อ	57									Jirarat.pat@mahidol.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.อธิฌำ	สร้อยนำค		 							0	2	849	6056	ต่อ	57									Athicha.soinak@gmail.com 

MUมหำวิทยำลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรทดสอบสำรกันเสียจำก
ธรรมชำติเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม
น�้ำปลำ
อีเมล:	krit.thi@mahidol.ac.th

  1. ผศ.ดร.กฤษณ์ ถริพนัธ์ุเมธี (Krit Thirapanmethee) 2. ผศ.ดร.รุง่ทวิา วงศกรทรพัย์ (Rungtiwa Wongsagonsup)

ความเชี่ยวชาญ:	Modification	of	starch	
by	physical,	enzymatic	and	chemical	
methods,	Rice	and	rice	products
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: Research	Consultant,	on	the	
Analysis	of	Rice	Properties
อีเมล:	rungtiwa.won@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Bacterial	genetics,	
Food	microbiology,	Food	safety
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: Transcription	network	
and	functional	genomics	in	bacterial	
pathogens	
อีเมล:	soraya.cha@mahidol.ac.th	

  3. ผศ.ดร.โสรยา จาตรุงคกลุ (Soraya Chaturongakul) 4. ดร.ธัญญ์นลนิ วิญญปูระสทิธ์ิ (Thunnalin Winuprasith)

ความเชี่ยวชาญ:	Food	product	
development,	Food	emulsions	and	
encapsulations,	Natural	polymers	and	
hydrocolloids	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: พุดดิ้งเพื่อสุขภำพพร้อมรับประทำน,	
ข้ำวต้มปรับเนื้อสัมผัสส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มี
ปัญหำกำรเคี้ยว
อีเมล:	thunnalin.win@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	piyatip.khn@mahidol.ac.th

  5. ดร.ปิยทพิย์ ขนัตยาภรณ์ (Piyatip Khuntayaporn) 6. ดร.ภมรินทร์ ไวเมลอืงอรเอก (Pamarin Waimaleongora-Ek)

ความเชี่ยวชาญ:	Sensory	and	Consumer	
Sciences,	Salt	reduction
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: Development	and	consumer	
acceptance	of	fruit-flavored	yogurts	
enriched	with	health	beneficial	fish	collagen
อีเมล: pamarin.wai@mahidol.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Food	and	Nutrition	for	Development
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำขนมเพื่อสุขภำพจำกแป้งที่ผ่ำนกำรดัดแปร	เพื่อลด
ปริมำณแป้งย่อยเร็ว
อีเมล:	numphung.run@mahidol.ac.th

  7. อ.น�้าผึ้ง รุ่งเรือง (Numphung Rungraung)



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l36 37

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน:	สถำบนัวจิยัและพฒันำ

        6	มหำวทิยำลยัศลิปำกร	วทิยำเขตพระรำชวงัสนำมจันทร์	ถ.รำชมรรคำใน	อ.เมอืง	จ.นครปฐม	73000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ปิยำภรณ์	กัดสูงเนิน		 							0	34	25	5807		 							talentmobility.su@gmail.com 

SUมหำวิทยำลัยศิลปำกร

ความเชี่ยวชาญ:	กำรจัดกำรกำรผลิต,	
กำรวิเครำะห์ต้นทุนอุตสำหกรรม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: สำยกำรผลิตนมเปรี้ยวระดับ
โรงงำน	
อีเมล: kanokwan.kin18@gmail.com

  1. ผศ.ดร.กนกวรรณ กิง่ผดงุ (Kanokwan Kingphadung) 2. ผศ.ดร.ปรญิดา เพญ็โรจน์ (Parinda Penroj)

ความเชี่ยวชาญ:	Sensory	Evaluation,	
Product	Development,	Beverage,	Food	
Hydrocolloid
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: ผลของไฮโดรคอลลอยด์และอิมัลซิ
ฟำยเออร์ต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลแป้งใน
สภำวะด่ำงแช่เย็น	
อีเมล:	ppenroj@yahoo.com		

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Flavour,	
Controlled	flavour	released	in	food,	
Consumer	research
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	suched@yahoo.com	

  3. ผศ.ดร.สเุชษฐ์ สมหุเสนโีต (Suched Samuhasaneetoo) 4. ผศ.ดร.โสภาค สอนไว  (Sopark Sonwai)

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีอำหำร,	กำรผลิต
ช็อคโกแลต
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง
เคลือบช็อกโกแลต,	กำรปรับปรุงวัตถุดิบใน
กำรผลิตวำซำบิผง
อีเมล:	ssonwai@su.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	นมและผลิตภัณฑ์นม,	Flavor	in	Coffee,	Fermented	Soybeans	Shelf	Life	of	Food	
Products	Probiotics
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: สำยกำรผลตินมเปรีย้วระดบัโรงงำน
อีเมล:	arunsrilee@yahoo.com

  5. ผศ.ดร.อรุณศรี ลจีรีจ�าเนยีร (Arunsri Leejeerajumnean)

            หน่วยงาน:	ส�ำนกับรหิำรงำนวจิยัและนวตักรรมพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั	(K-RIS)	 	 						

	 	 						ช้ัน	1	อำคำรเรยีนรวมสมเดจ็พระเทพ	1	ซอยฉลองกรงุ	1	เขตลำดกระบงั	กรงุเทพมหำนคร	10520 

 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.จินตนำ	ผ่องประเสริฐ																08	6825	5420																					katik_2517@hotmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.อมรรัตน์	สมเจตน์เลิศเจริญ									08	6825	5420																					bass_kmitl@yahoo.com

KMITLสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ:	กระบวนกำรหมักและ
ผลิตภัณฑ์อำหำรจำกกำรหมัก,	จุลชีววิทยำ
ในกระบวนกำรแปรรูปอำหำร,	ควำม
ปลอดภัยอำหำรและ	HACCP,	กำรประกัน
คุณภำพผลิตภัณฑ์อำหำร,	กำรยืดอำยุกำร
เก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำร				
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กระบวนกำรผลิตน�้ำส้มสำยชู
หมัก	
อีเมล:	warawut.kr@kmitl.ac.th

  1. ศ.ดร.วราวุฒ ิครูส่ง (Warawut Krusong) 2. ผศ.ดร.กัลยาณี เต็งพงศธร (Kallayanee Tengpongsathon)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรประเมินคุณภำพทำง
ประสำทสัมผัส,	กำรวิจัยผู้บริโภค,	กำรวำง
แผนกำรทดลอง
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล:	kallayanee.te@kmitl.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	-
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	กำรพัฒนำระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบควำมอ่อน
แก่ของทุเรียน
อีเมล:	sorawat@telecom.kmitl.ac.th

  3. ผศ.ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา  (Sorawat Chivapreecha)

            

        คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑ์กำรเกษตร	มหำวทิยำศรนีครนิทรวโิรฒ	63	หมู	่7	ชัน้	5	อำคำรอ�ำนวยกำร	

	 	 						ต.องครกัษ์	อ.องครกัษ์	จ.นครนำยก	26120 

 	 						0	2	649	5000	ต่อ	27167

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ

SWUมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ:	กำรทดสอบทำงประสำท
สัมผัส	และกำรทดสอบผู้บริโภค	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
เพือ่สขุภำพจำกข้ำว	และผลติภณัฑ์ปรำศจำก
กลูเตน,	กำรประยุกต์ใช้สำรให้ควำมหวำน
ทดแทนน�้ำตำลที่มีดัชนีน�้ำตำลต�่ำ
อีเมล:	phantipha@g.swu.ac.th

  1. ดร.พรรณทพิา เจรญิไทยกจิ (Phantipha Charoenthaikij) 2. ดร.สริฉิตัร ชนะดงั (Sirichat Chanadang)

ความเชี่ยวชาญ:	Sensory	Analysis	and	
Consumer	Behavior,	Applied	Statistic
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: -
อีเมล: sirichat@g.swu.ac.th



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l38 39

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  

        คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก	43	หมู	่6	ต.บำงพระ	อ.ศรรีำชำ	

	 	 						จ.ชลบรุ	ี20110

	 	 						0	38	35	8224		 	 0	38	35	8224	

  หน่วยประสานงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุี

RMUTTOมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

ความเชีย่วชาญ:	Sensory	Science,	Consumer	Test,	Nutrition,	Food	Standard,	Product	Development,	PCQI
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: กำรเปรียบเทียบควำมรู้สึกไวในกำรรับรู้รสระหว่ำงผู้ทดสอบ
สูงอำยุและผู้ทดสอบวัยรุ่น,	กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกส์ในกำรผลิตกิมจิเพื่อ
สุขภำพ,	กำรเปรียบเทียบคุณภำพไคโตแซนชุมชนเพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำไข่,	The	influence	of	caffeine	on	
energy	content	of	sugar-sweetened	beverages	‘The	‘caffeine-calorie	effect’,	Consumer	attitudes	
towards	sugarsweetened	beverages’,	Caffeine	increases	sugar-sweetened	beverage	consumption	in	
a	free-living	population:	a	randomised	controlled	trial.	
อีเมล:	deakinds@gmail.com

  1. ผศ.ดร.ตวงสิริ  สยมภาค (Dhoungsiri Sayompark)

TUมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ความเชี่ยวชาญ:	สถิติส�ำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์,	กำรประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัส	กำรทดสอบตลำดและกำร
ทดสอบกำรยอมรับของผู้บริโภค
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเเป้งข้ำว,	กำรพัฒนำสำรเคลือบ/เเผ่น
ฟิล์มที่รับประทำนได้	กำรพัฒนำปลำส้มอบกรอบปรุงรส,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เมี่ยงค�ำแผ่นพอดีค�ำ,	กำรพัฒนำผลิต
ภัณฑ์สเปรดข้ำวไรซ์เบอร์รี่,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์เสำวรสวิตำมินซีสูง,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมูทตี้น�้ำผลไม้
โปรตีนสูง,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เยลลี่กล้วยหอมพลังงำนสูง
อีเมล:	emmesuteera@gmail.com

1. ดร.สุธีรา วัฒนกุล (Suteera Vatthanakul)

  

        ส�ำนกังำนเลขำนกุำร	คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	ชัน้	3	อำคำร	บรรยำยรวม	5	

	 	 						เลขที	่99	หมู	่18	ถนน	พหลโยธนิ	ต.	คลองหนึง่	อ.	คลองหลวง	จ.ปทมุธำน	ี12121

	 	 						0	2	564	4491,	0	2	564	4495		 	 0	2	564	4485,	0	2	564	4494	

  หน่วยประสานงาน:	ศนูย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อตุสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ี

  

        1	ถนนอูท่องนอก	แขวงดสุติ	เขตดสุติ	กรงุเทพมหำนคร	10300

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ

SSRUมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Microbiology,	Biotechnology,	Metabolic	Engineering
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: คัดแยกและพัฒนำสำยพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ส�ำหรับกระบวนกำรลด
น�้ำตำลในน�้ำผลไม้
อีเมล:	panchalee.pa@ssru.ac.th

1. ดร.ปัญชลี พัฒนิบูลย์

  

        คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ีมหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย	126	/	1	ถนนวิภำวดีรงัสิต	ดนิแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400

	 	 						0	2	697	6504-5	 							

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ

UTCCมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

ความเชี่ยวชาญ:	New	Product	Development,	Food	Marketing
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	Plant	Phenolics	in	Food	and	Cosmetics	Herb	and	
Spice	Antioxidants,	Rancid	Odor	Sensory	Analysis,	Bioactivity	in	Plants,	Big	Data	in	Food	Industry
อีเมล:	pitchaon@gmail.com

  1. ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสทุธสิกลุ (Pitchaon Maisuthisakul)

  

        อำคำร	Q	ชั้น9	ซอยรำมค�ำแหง	24	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ	กรุงเทพมหำนคร	10240

	 	 						0	2	300	4543-62		 	 0	2	300-4563		 							

  หน่วยประสานงาน:	ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนบคุลำกรและเทคโนโลยเีพือ่อุตสำหกรรม	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ

ABACมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ:	Sensory	Analysis	of	Food	and	Non-Food	Product,	Descriptive	analysis,	Consumer	
research	on	emotion,	psychographic	scale,	and	perception.
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	Thai	Style	Rice	Pudding,	Descriptive	Trained	Panel	
from	Visually	Impaired	People,	The	Association	between	Differences	of	Hedonic	Scores	and	Prefer-
ence	Choice	of	Thai	Food	Products
อีเมล:	aussama.soon@gmail.com

  1. ดร.อศุมา สนุทรนฤรงัษ ี(Aussama Soontrunnarudrungsri)



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l40 41
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5.3 สถำบันกำรศึกษำภำคเหนือ

  หน่วยงาน: อุทยำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี	(STeP)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

       	ชั้น	2	(อำคำร	A)	อำคำรอ�ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ	(เชียงใหม่)	155	หมู่	2	ต.แม่เหียะ	อ.เมือง	

	 	 						จ.เชียงใหม่	50100

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.นงเยำว์		ขัดต๊ะ															08	9853	9099																				nongyao@step.cmu.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.ชนินำถ	ศรีเพ็ญ														08	3554	2577																				chaninart@step.cmu.ac.th 

  หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมและกำรจัดกำรควำมรู้	วิทยำลัยศิลปะ	สื่อ	และเทคโนโลยี	(CAMT)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

       	239	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200

  ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.เมธิญำ	กมล																			08	1026	0966																				maytiya@kic.camt.info

CMUมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ:	Sensory	Evaluation	
and	Consumer	Research
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: Functional	food	and	Rice	
product
อีเมล:	niramon.u@cmu.ac.th

1. รศ.ดร.นริมล อตุมอ่าง (Niramon Utama-ang) 2. รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล (Aphirak Phianmongkhol)

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Processing	and	
Engineering
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	Processing	of	rice	based	
yoghurt-like	product,	Processing	of	
probiotic-added	rice	and	dairy	ice	
cream
อีเมล:	aphirak.p@cmu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Microbiology	
and	Technology
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: Processing	of	rice	based	
yoghurt-like	product,	Processing	of	
probiotic-added	rice	and	dairy	ice	cream
อีเมล:	triindrarini.w@cmu.ac.th

3. ผศ.ดร.ตรี อนิดรารณิ ีเวยีร์ยันโตโร (Tri Indrarini Wirjantoro) 4. ผศ.ดร.นฤมล ทองไว (Narumol Thongwai)

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีกำรหมัก,	
ภูมิคุ้มกันวิทยำ,	กำรก�ำจัดศัตรูพืช,	สมุนไพร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์สำร
เสริมอำหำรซินไบโอติก	และผลิตภัณฑ์ยับยั้ง
กลิ่นตัวจำกพืชท้องถิ่น	
อีเมล:	kristna.okk@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	กำรสังเครำะห์สำรเคมี
อนิทรีย์,	ตวัเร่งปฏกิริิยำส�ำหรับกำรพอลเิมอร์
ไรเซชั่นของวงเอสเธอร์,	กำรสกัดแยกสำร
ออกฤทธิ์จำกธรรมชำติและกำรปรับปรุง
ฤทธิ์ให้ดีขึ้นโดยอำศัยปฏิกิริยำเคมีอินทรี
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรผลิตสเตอริโอคอมเพล็กซ์
พอลแิลคไทด์ส�ำหรบัใช้เป็นวสัด	ุบรรจภุณัฑ์
ทนควำมร้อน,	กระบวนกำรสงัเครำะห์แลค
ไทด์จำกแลคตกิแอซดิ,	กำรผลติพอลเิมอร์
เอสเทอร์ส�ำหรบัใช้ท�ำวสัดทุำงกำรแพทย์	เช่น	
ไหมละลำย	และวัสดยุดึจบักระดกู	เป็นต้น
กระบวนกำรสงัเครำะห์แลคไทด์จำกแลกตกิแอซดิ
อีเมล:	pmeepowpan@hotmail.com

5. ผศ.ดร.พฒุนินัท์ มเีผ่าพนัธ์ (Puttinan Meepowpan) 6. ผศ.ดร.มสัลนิ โอสถานนัต์กุล (Maslin Osathanunkul)

ความเชี่ยวชาญ:	Molecular	Biology,	DNA	
Barcoding,	High	Resolution	Melting	
Analysis,	Molecular	Species	Identification
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรจัดจ�ำแนกและตรวจสอบ
สมุนไพรไทย,	กำรขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและฐำนข้อมูลดีเอ็นเอบำร์โคดของ
มะกิ้ง
อีเมล: omaslin@gmail.com

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำ,	ฤทธิ์ทำง
ชีวภำพของสำรสกัดธรรมชำติ,	ชีวโมเลกุล
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์:	ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งจำกโพรพอลิส
ที่มีผลยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคเริม	และ
แบคทีเรีย,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสำร
สกัดสำหร่ำยเกลียวทอง	
อีเมล:	yboony150@gmail.com

7. ผศ.ดร.ยิง่มณี ตระกลูพวั  (Yingmanee Tragoolpua) 8. รศ.ดร.วีระ วงศ์ค�า (Weerah Wongkham)

ความเชีย่วชาญ:	เทคโนโลยเีซลล์	เซลล์ต้นก�ำเนิด
สมนุไพรไทย-จนี	ต่อต้ำนโรคทีเ่กดิจำกควำมสงูวยั
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	Surface	and	protein	Analyses	
of	Normal	Human	Cell	Attachment	on	
PIII-modified	Chitosan	Membranes,	ฤทธิ์
ของสำรสกัดจำกต้นนมวัวต่อเซลล์เชื้อสำย
ต่อมลูกหมำกโตและมะเร็งต่อมลูกหมำก
อีเมล:	wwongkham@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	ชีววิทยำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสำร
สกัดรังไหมหม่อนสีเหลือง
อีเมล:	siriwadee@yahoo.com

9. ผศ.ดร.สริวิด ีชมเดช (Siriwadee Chomdej) 10. ดร.อรณุฉาย สายอ้าย  (Aroonchai Saiai)

ความเชี่ยวชาญ:	วิทยำศำสตร์เคมีและ
เภสัชศำสตร์	อินทรีย์เคมี
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดรัง
ไหมหม่อนสีเหลือง	
อีเมล:	aroonchai.s@cmu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยำเครื่องส�ำอำง,	
จุลชีววิทยำทำงอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: Moisturizing	sunscreen	
cream	containing	natural	astaxanthin	
from	microalgae
อีเมล:	ppam118@gmail.com,
itthayakorn.p@cmu.ac.th

11. ดร.อทิธญิากรณ์ พรหมพทุธา (Itthayakorn Promputtha) 12. อ.สุวรรณา เดชะรตันางกรู (Suwanna Deccharatanangkoon)

ความเชี่ยวชาญ:	Product	Development,	
Hydrocolloid	Applications
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทอดมันเนื้อ
เทียมผสมใบมะรุม,	กำรพัฒนำและยืดอำยุกำร
เก็บลูกอมสตรอเบอรี่
อีเมล: suwanna.dec@gmail.com

  หน่วยงาน: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

        128	ถ.ห้วยแก้ว	ต.ช้ำงเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.ดร.อุเทน		ค�ำน่ำน		 		08	1882	7283		 	 				uthen@rmutl.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.จุฑำทิพย์	สุวรรณ์		 		08	1386	4479		 																anniejaje@gmail.com

	 	 	 							3)	น.ส.พิชญำ	ศรีพรหมมำ											08	6911	2541																			ptchy.s@gmail.com

RMUTLมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ความเชี่ยวชาญ:	Thermal	system	
design,	Nocturnal	cooling,	Computation
Fluid	Dynamics,	Machine	design
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: เครื่องแยกตะกอนน�้ำมันงำ
ด้วยกำรเหวี่ยง,	เครื่องบดถั่วอัตโนมัติ,	
เครื่องสกัดน�้ำมันงำแบบเย็น
อีเมล:	nammont4426409@hotmail.com

1. ผศ.ดร.น�า้มนต์ โชตวิิศรุต (Nammon Chotivisarut) 2. ผศ.พัชรนันท์ เกตุทิม (Patcharanun Kettim)

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมไฟฟ้ำ,	
อุตสำหกรรม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรออกแบบและปรับปรุง
เครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตอำหำรสัตว์
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ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีกำรผลิต
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: เครื่องสับหั่นอำหำรสัตว์
อีเมล:	Red-machine26@hotmail.com

3. ดร.ไกรลาศ ดอนชยั 4. ดร.วิโรจน์ ปงลังกา (Wirot Ponglangka)

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบควบคุมอัตโนมัติ	
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	วิศวกรรมไฟฟ้ำ	
วิศวกรรมไมโครเวฟ	กำรประมวลผลภำพ	
ระบบกำรสั่งงำนบนจอภำพด้วยสำยตำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	เครื่องวัดควำมขุ่นของน�้ำส�ำหรับบ่อ
เลี้ยงปลำ,	เครื่องอบรังไหมระบบปิด
อีเมล:	wirot.ci@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	อำหำรในภำชนะปิดสนิท	
กำรแปรรปูผกัและผลไม้	กำรแปรรูปผลติภณัฑ์
เนื้อสัตว์	และระบบประกันคุณภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กระบวนกำรผลิตน�้ำพริกหนุ่ม
บรรจุขวดสเตอริไรส์,	กำรผลิตแคปหมูด้วย
วิธีกำรอบ	
อีเมล:	jinakranl@hotmail.com

5. อ.ชณชิา จนิาการ  (Chanicha Jinakan) 6. อ.ณฐัวลณิคล เศรษฐปราโมทย์ (Natwalinkhol Settapramote)

ความเชี่ยวชาญ:	ระบบมำตรฐำน
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและกำร
วำงระบบมำตรฐำนสำกล	(Codex)	
อีเมล:	koonjip@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	กำรจัดท�ำระบบผลิต
มำตรฐำน	GMP	กำรออกแบบแผนผัง
กระบวนกำรผลิต
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: เครื่องสีข้ำวขนำดครัวเรือน
อีเมล:	phi.aya@hotmail.com

7. อ.พพิฒัน์ หมืน่เป็ง (Phiphat Maunpeng) 8. อ.มนตรี แก้วอยู่

ความเชี่ยวชาญ: วศิวกรรมไฟฟ้ำ,	อตุสำหกรรม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรออกแบบและปรับปรุง
เครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตอำหำรสัตว์

ความเชี่ยวชาญ:	อำหำรในภำชนะปิดสนิท	
กำรแปรรูปผักและผลไม้	กำรแปรรูป
ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์	และระบบประกันคณุภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรท�ำแคปหมูอบพอง
อีเมล:	orathai_bun@hotmail.com

9. อ.อรทัย บญุทะวงศ์ (Orathai Buntawong) 10. อ.ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย

ความเชี่ยวชาญ:	ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ,	
อุตสำหกรรม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: เครื่องอบชำเขียวใบหม่อน	

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  หน่วยงาน:	ส�ำนักงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยพะเยำ

       	ชั้น	1	อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี	มหำวิทยำลัยพะเยำ	19	หมู่	2	ต.แม่กำ	อ.เมือง	จ.พะเยำ	56000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.นุชฎำ	สุทธิ์เตนันท์												0	54	46	6666	ต่อ	1283												nuchada.sut@gmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.จำรุณี	มโหฬำร																0	54	46	6666	ต่อ	1283												charunee825@gmail.com

UPมหำวิทยำลัยพะเยำ

ความเชี่ยวชาญ:	กำรประเมินคำร์บอน
ฟตุพริน้ท์,	เทคโนโลยกีำรจดักำรส่ิงแวดล้อม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: ศักยภำพของกำกไขมันจำก
อุตสำหกรรมแปรรูปปลำน�้ำจืดในกำรผลิต
ไบโอดีเซล,	กำรบ�ำบัดกรดน�้ำส้มในน�้ำทิ้ง
จำกโรงงำนแปรรูปผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร
อีเมล:	nathiyat@hotmail.com

1. ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ (Nathiya Kreetachat) 2. ผศ.ดร.มาลรัีกษ์ อตัต์สนิทอง (Maleeruk Atsinthong)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้ำน
มะเร็งของน�้ำมันหอมระเหยจำกผลมะแขว่น
อีเมล:	pae280@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ:	พัฒนำผลิตภัณฑ์,
พืชสมุนไพร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: สำรสกัดผักพื้นบ้ำนเพื่อกำร
ลดไขมัน,	ใบย่ำนำงต่อกำรลดกำรดูดซึม
คอเลสเตอรอล
อีเมล:	achara.phso@gmail.com

3. ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ (Acharaporn Doungjai) 4. ดร.คมศกัดิ ์พนิธะ (Komsak Pintha)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์,	เสริม
อำหำรเพื่อสุขภำพ,	กำรวิเครำะห์สำรส�ำคัญ
และสำรพฤกษเคมีจำกพืชสมุนไพร	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำมันงำม้อน	
น�้ำมันกระเทียม	น�้ำมันงำด�ำ,	ผลิตภัณฑ์ถนอม
ผิวและป้องกันแสงยูวี	
อีเมล:	komsakjo@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์,	
เสริมอำหำรเพื่อสุขภำพ,	กำรวิเครำะห์สำร
ส�ำคัญและสำรพฤกษเคมีจำกพืชสมุนไพร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรผลิตผลิตภัณฑ์น�้ำมันงำ
ม้อน	น�้ำมันกระเทียม	น�้ำมันงำด�ำ,	
ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวและป้องกันแสงยูวี
อีเมล:	payungsak.t@gmail.com

5. ดร.พยุงศักดิ ์ตนัตไิพบลูย์วงศ์ (Payungsak Tantiphaipunwong)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร,	บรรจุภัณฑ์ข้ำว	และผลิตผล
ทำงกำรเกษตร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: ผลิตภัณฑ์คุกกี้จำกแป้งกล้วย,	
ผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบจำกข้ำวไรซ์เบอรี่และ
ข้ำวก�่ำพันธุ์ลืมผัว,	ผลิตภัณฑ์ข้ำวตอกอบ
กรอบรสคำรำเมล,	ผลติภัณฑ์น�ำ้พรกิปลำส้ม
อีเมล:	ronnakornsr@hotmail.com

6. ดร.รณกร สร้อยนาค  (Ronnakorn Sroynak)

7. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน (Saksit Imman)

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: กำรปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงำนผลิตเมล็ดแตงโม,	
กำรประเมินคำร์บอนฟุตปริ้นของอุตสำหกรรมอำหำร
อีเมล:	saksit016@hotmail.com
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บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวสำรบรรจุถุงลดกำรสูญเสีย
ข้ำวจำกกำรแตกหักโดยกำรควบคุมควำมชื้นข้ำวเปลือก
อีเมล:	iamanusorn@gmail.com

  8. ดร.อนุสรณ์ บุญปก (Anusorn Boonpoke)

  หน่วยงาน:	ส�ำนักงำน	Talent	Mobility

       	ชั้น	3	อำคำร	12	เรือนต้นสัก	มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์	27	ถ.อินใจมี	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.ไชยยันต์	ชนะพรมมำ		 					08	6539	6295		 		tony_1182912@hotmail.com

	 	 	 							2)	น.ส.ปิยกำนต์	ฟักสด		 					08	9858	4809														piyakran_ao@hotmail.com

URUมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

ความเชี่ยวชาญ:	ออกแบบเครื่องกลใน
อุตสำหกรรม
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: เครื่องทอดหมูฝอยแบบ
สำยพำนล�ำเลียงแบบสำยพำน
อีเมล:	w.pongtorn@gmail.com

1. อ.พงษ์ธร วจิติรกลู (Pongtorn Wichitkul) 2. อ.สงิหา ปรารมภ์ (Singha Prarom)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรออกแบบผลิตภัณฑ์,	
บรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตหมูฝอย
ทอดกรอบ
อีเมล:	singha@uru.ac.th

  หน่วยงาน: ศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวก	Talent	Mobility	อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือตอนล่ำง	มหำวิทยำลัยนเรศวร

       	อำคำรเอกำทศรถ	ชั้น	1	เลขที่	99	หมู่	9	ต.ท่ำโพธิ์	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ธิรำลักษณ์	จันทร์ดี											08	0851	2533																			tjtiraluck@gmail.com

NUมหำวิทยำลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ:	Antioxidant	Analysis,	
Flavor	Analysis,	Functional	Ingredient
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: เครื่องดื่มผงจำกข้ำวกล้องงอก	
โจ๊กข้ำวกล้องงอก	แป้งข้ำวไรซ์เบอรี่
อีเมล:	sudaratj@nu.ac.th

1. รศ.ดร.สดุารัตน์ เจยีมย่ังยนื (Sudarat Jiamyangyuen) 2. ผศ.ดร.นติพิงศ์ จติรโีภชน์ (Nitipong Jittrepotch)

ความเชี่ยวชาญ:	Food	Lipids,	Fishery	
Products,	Antioxidants
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	ปลำร้ำผง,	ผงโรยข้ำวจำกปลำร้ำ,	
มะขำมผง,	ปลำส้มโซเดียมต�่ำ,	กำรใช้สำรสกัด
จำกเห็ดลดกำรเกิดปฎิริยำสีน�้ำตำล
อีเมล:	nitipongj@nu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Bioengineering,	
Fermentation	Technology
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวคั่ว
ผงเพื่ออุตสำหกรรมปลำร้ำจำกข้ำวสำรขัด
ขำวที่มีกลิ่นสำบ,	กำรเตรียมสำรพรีไบโอติค
จำกซังข้ำวโพด 
อีเมล:	worasitt@nu.ac.th

3. ผศ.ดร.วรสทิธิ ์โทจ�าปา  (Worasit Tochampa) 4. ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี (Sajee Suwansri)

ความเชี่ยวชาญ:	Product	Development,	
Sensory	and	Consumer	Research	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: Postharvest	Machinery,	ผลติภณัฑ์
ซีรัปผลไม้,	เส้นรำเมนอบแห้งผสมข้ำวพื้นเมือง		
อีเมล:	suwansris@yahoo.com,	
suwansris@nu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	Nut	Technology,	
Post-Harvest	Processing	and	Product	
Development	of	Rice,		Food	Analysis
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: ครีมเทียมผงและครีมเทียม
เหลวจำกน�้ำมันร�ำข้ำว,	สลัดผงไขมันเต็ม	
พร่องไขมัน	และปรำศจำกคอเลสเตอรอล
อีเมล:	riantongs@nu.ac.th

5. ผศ.ดร.เหรยีญทอง สงิห์จานสุงค์ (Riantong Singanusang) 6. ดร.วรรณพร คลงัเพชร อเุอโนะ (Wannaporn Klangphet Ueno)

ความเชีย่วชาญ:	Non-thermal	processing,
microbial	control	in	food,	food	safety,	
probiotics	and	prebiotics,	natural	
antimicrobials
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	สำรพรีไบโอติก,	น�้ำตำลโอลิโกแซค
คำไรด์จำกกำกร�ำสกัดน�้ำมันเปลือกข้ำว	และ
ฟำงข้ำว,	สำรสกัดให้สีที่มีฤทธิ์ในกำรต้ำน
จุลินทรีย์และต้ำนอนุมูลอิสระ,	ฟิล์มบริโภคได้
จำกโปรตีนร�ำข้ำว,	ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก
อีเมล:	wannapornk@nu.ac.th

  

       	333	หมู่	1	ต.ท่ำสุด	อ.เมือง	จ.	เชียงรำย	57100

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี	(STeP)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

MFUมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

ความเชี่ยวชาญ:	กำรแปรรูปอำหำร,	
วิศวกรรมอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรสกัดสำรสกัดจำกชำเขียว
อัสสัม
อีเมล:	natthakan.run@mfu.ac.th

1. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง (Natthakan Rungraeng) 2. ดร.ปิยาภรณ์ เชือ่มชยัตระกลู (Piyaporn Chueamchaitrakun)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรศึกษำคุณลักษณะทำงประสำท
สัมผัสและกำรยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ชำ,	ลักษณะทำงประสำทสัมผัสและ
เนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กจำกแป้งสำลี	และ
แป้งข้ำวเจ้ำผสมแป้งข้ำวเหนียว
อีเมล:	chueamchaitrakunp@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	กำรเก็บรักษำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตขิงดองฆ่ำเชื้อในถุงพลำสติกและ
กำรวำงระบบกำรบรรจุขิงดองในขวดแก้ว
อีเมล:	wtongdee@hotmail.com

3. ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร (Wirongrong Tongdeesoontorn)
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บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

  

       	เลขที่	119	หมู่ที่	9	ถ.ล�ำปำง	-	แม่ทะ	ต.ชมพู	อ.เมือง	จ.ล�ำปำง	52100	

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี	(STeP)	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

LPRUมหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร,	อำหำรเพื่อสุขภำพจำกพืชสมุนไพร,	
กำรประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัส
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำข้ำวกล้องอบพองสู่
กำรแปรรูปในระดับวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม,	กำรพัฒนำชำเมล็ดล�ำไย
ผสมสมุนไพรจีนชนิดซองพร้อมชง,
กำรพัฒนำข้ำวแต๋นสีเขียวธรรมชำติจำกพืช
สมุนไพร,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวแต๋นรส
เนยกระเทียม
อีเมล:	nutcha@lpru.ac.th

1. อ.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก  (Natcha Laokuldilok) 2. อ.มยรุ ีชมพู (Mayuree Chompoo)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำร
เกษตร,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์	และเคมีอำหำร			
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรผลิตล�ำไยอบแห้งโดยใช้เครื่องส
เปำเต็ดเบดร่วมกับอนุภำคเฉื่อย,	กำรผลิต
น�้ำมันปำล์มแดงผสมเพื่อสุขภำพส�ำหรับใช้
ประกอบอำหำร,	The	production	of	
longan	powder	by	using	hot	air	drying	
for	sprinkling	on	Nama	chocolate
อีเมล:	cmyuree@gmail.com

  หน่วยงาน:	สถำบันชุณหะวัณเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจเอสเอ็มอีอย่ำงยั่งยืน	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน	นครรำชสีมำ

       	744	ถ.สุรนำรำยณ์	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	30000

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	ผศ.สุทัศน์	ยอดเพ็ชร		 08	1251	2020		 	 suthad@rmuti.ac.th

	 	 	 							2)	น.ส.วรรณิตำ	นะวะนิน		 09	9460	0101	 	 officialtinnaw@gmail.com

	 	 	 							3)	นำยคณิต	จำนนอก			 08	1955	2524		 	 kanitchannok@hotmail.com

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

5.4 สถำบันกำรศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

  หน่วยงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

       	123	หมู่	16	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.พรชวรัตน์	ฐำนมั่น															08	5499	2665		 	ponchawarat.t@gmail.com	

	 	 	 							2)	น.ส.วิชชุนันท์	คงวรรณ	 					09	4020	9504		 	tm.ch.northeast@gmail.com

KKU

ความเชีย่วชาญ:	Agricultural	Machinery
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำเครื่องจักรกล
เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว
หอมมะลิ	
อีเมล:	Somchai_chuan@gmail.com

1. ผศ.ดร.สมชาย ชวนอดุม (Somchai Chuanudom) 2. ดร.อมัพร แซ่เอยีว (Amporn Sae-eaw)

ความเชี่ยวชาญ:	Sensory	Evaluation,	
Product	Development
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
มะเม่ำและมะขำมป้อมเพือ่สขุภำพ,	กำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี้ยวจำกธัญพืชและผลไม้
ท้องถิ่น
อีเมล:	sampor@kku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	เกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ,	วิศวกรรมและเครื่องจักรกลกำรเกษตร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	กำรพัฒนำเครื่องย่อยซังข้ำวโพด	เพื่อท�ำก้อนเชื้อเพำะเห็ด	
อีเมล:	toksatoon@hotmail.com

3. อ.จักรพันธ์ ด้วงค�าจันทร์ (Jakraphan Duangkhamjan)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน RMUTI

ความเชีย่วชาญ:	เทคโนโลยอีำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกำก
ลูกหม่อนเพื่อเพิ่มมูลค่ำเชิงพำณิชย์	
อีเมล:	prachit.yu@rmuti.ac.th

1. ผศ.ประชติ อยูห่ว่าง (Prachit Yuwang) 2. ดร.ชมภนูชุ ฆ้องลา (Chompoonuch Kongla)

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรผลิตปลำร้ำผงที่มีสมบัติต้ำน
อนุมูลอิสระจำกปลำสร้อยนกเขำ	
อีเมล:	chompoonuch.2840@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	ชีววิทยำ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกกำก
ลูกหม่อนเพื่อเพิ่มมูลค่ำเชิงพำณิชย์
อีเมล:	musika_noi@hotmail.com

3. ดร.สมุาล ีมุสกิา (Sumalee Musika) 4. อ.พลเทพ เวงสงูเนนิ (Ponthep Vengsungnle)

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมเครื่องกล
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรพัฒนำเครื่องจักรสู่ระบบ
อตัโนมตัใินกระบวนกำรเตรยีมวตัถดุบิกระยำสำรท
อีเมล:	-

ความเชี่ยวชาญ:	วิศวกรรมเครื่องกล
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำเครื่องจักรสู่ระบบ
อัตโนมัติในกระบวนกำรเตรียมวัตถุดิบ
กระยำสำรท

5. อ.จาริณี จงปลื้มปิติ (Jarinee Jongpluempiti) 6. อ.สุกัญญา สายธิ (Sukanya Saithi)

ความเชี่ยวชาญ:	เทคโนโลยีชีวภำพ
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: ผลิตภัณฑ์น�้ำเม่ำพร้อมดื่มผสมวุ้นน�้ำ
มะพร้ำวบรรจุขวดแก้ว
อีเมล:	jibfy2000@gmail.com



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l48 49

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

ความเชี่ยวชาญ:	พัฒนำผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์:	ผลของสำยพันธุ์เม่ำหลวงต่อปริมำณกรดออกซำลิน
อีเมล:	s_promkhan@hotmail.com

7. อ.สภุกาญจน์ พรหมขนัธ์ (Supakarn Promkhan)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 

5.5 สถำบันกำรศึกษำภำคใต้  

       	คณะเทคโนโลยี	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	ต�ำบลขำมเรียง	อ�ำเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหำสำรคำม	44150	

	 	 						0	43	75	4085	

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

MSUมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรเชิงระบบ		กำรประกันคุณภำพและ
กำรตรวจประเมินควำมปลอดภัยอำหำร,	
กำรประเมินคุณภำพทำงประสำทสัมผัสและ
กำรยอมรับของผู้บริโภค						
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติ
ในกำรยืดอำยุกำรเก็บและยับยั้งจุลินทรีย์ที่
ท�ำให้เกดิกำรเสือ่มเสีย	ระดบัของคำรำจีแนน
ที่เหมำะสมและกำรยอมรับทำงประสำท
สัมผัสเยลลี่ใบหม่อน	กำรใช้ผักพื้นบ้ำนใน
กำรเป็นแอนติออกแดนท์ให้ผลิตภัณฑ์เส้น
ก๋วยเตี๋ยวสด	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ซอส
เย็นตำโฟสีธรรมชำติ	กำรศึกษำคุณลักษณะ
ทำงประสำทสัมผัสเชิงพรรณำ
อีเมล:	manatchaya@yahoo.com

1. ผศ.ดร.มนชัญา สงัข์ศรอีนิทร์ (Manatchaya Sangsriin) 2. ดร.ศรนีวล จนัทไทย (Srinual Jantathai)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
เพื่อสุขภำพ	กำรประเมินคุณภำพทำงประสำท
สัมผัสและกำรยอมรับของผู้บริโภค
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรปลอด
กลูเตนจำกแป้งเผือก	แป้งมันเลือดนก	แป้ง
มันเทศสีม่วงและแป้งข้ำวเหนียวด�ำทดแทน
แป้งสำลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และพุดดิ้ง,	
กำรศึกษำควำมคำดหวัง	กำรยอมรับและ
พฤติกรรมกำรเลือกของผู้บริโภคต่อสีขนมไทย
อีเมล:	srinual.j@msu.ac.th

  

       	111	ถนนมหำวิทยำลัย	ต.สุรนำรี	อ.เมือง	จ.นครรำชสีมำ	30000

  หน่วยประสานงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น

SUTมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ความเชี่ยวชาญ:	Phytochemical,	
Nutraceutical	and	Functional	Food,	
Food	Rheology
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำรจำกมันส�ำปะหลังชนิดหวำนส�ำหรับ
นักกีฬำ,	ผลิตภัณฑ์อำหำรซินไบโอติกส์จำก
กำกมันส�ำปะหลัง
อีเมล:	roonsivi@sut.ac.th

1. ผศ.ดร. รัชฎาพร อุน่ศวิไิลย์ (Ratchadaporn Oonsivilai) 2. ผศ.ดร.ศวิฒั  ไทยอดุม (Siwatt Thaiudom)

ความเชี่ยวชาญ:	นมและผลิตภัณฑ์นม,
วิทยำกระแสของอำหำร,	พัฒนำผลิตภัณฑ์	
และกำรประเมินผลทำงประสำทสัมผัส	
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	กำรพัฒนำสูตรไอศกรีมโดยใช้สำร
ทดแทนไขมันและโปรตีนจำกพืช	กำรผลิตนม
พำสเจอไรซ์ที่มีปริมำณเมลำโทนินตำม
ธรรมชำติสูง
อีเมล:	thaiudom@sut.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์,	ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มเชิงหน้ำที่
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: กำรแปรรูปข้ำวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
อีเมล:	lumprai@sut.ac.th

3. ดร.ล�าไพร ศรธีรรมมา (Lumprai Srithamma)

  หน่วยงาน:	อุทยำนวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

       	อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้	ชั้น	12	ต.คอหงส์	อ.หำดใหญ่	จ.สงขลำ	90110

	 	 						0	74	28	9333		 	 tm.ch.southern@gmail.com

	 	 ผู้ประสำนงำน:	1)	น.ส.ปอชญำ	ชุมสุวรรณ														0	74	28	9323						 		tm.ch.southern@gmail.com

	 	 	 							2)	นำยศรำวุฒิ	คงขวัญ																			0	74	28	9323						 		tm.ch.southern@gmail.com

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ PSU

ความเชี่ยวชาญ:	กำรทดสอบทำงประสำท
สัมผัส,	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์			
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวมี
รงควตัถพุร้อมบรโิภคแช่เยอืกแข็ง,	กำรพฒันำ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่ำดัชนีน�้ำตำลต�่ำ
และลดพลังงำน,	ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเสริมคอล
ลำเจนไฮโดรไลเสทและไบโอแคลเซียม
อีเมล:	kongkarn.kij@gmail.com

1. ผศ.ดร ก่องกาญจน์ กจิรุง่โรจน์ (Kongkarn Kijroongrojana) 2. ผศ.ดร.ชยตุ นนัทดสุติ (Chayut Nuntadusit)

ความเชี่ยวชาญ:	กำรควบคุมกำรไหล	กำร
ผสม,	กำรเพิ่มควำมสำมำรถถ่ำยเทควำมร้อน,	
กำรไหลของเจ็ท,	กำรวัดควำมร้อน,	กำรวัด
กำรไหล,	กำรอบแห้ง
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	โครงกำรกำรปรับปรุงควำม
สม�่ำเสมอในกำรท�ำควำมเย็นผลิตภัณฑ์ใน
ตู้ฟรีซแบบสัมผัส	
อีเมล:	chayut.n@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:	วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: ไมโครเอนแคปซูลสำรสกัด
มะรุมและกำรประยุกต์ใช้เป็นอำหำรเพื่อ
สุขภำพ,	ผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภำพเสริมใบ
มะรุม,	กำรพัฒนำไข่แดงเค็มดองในน�้ำมัน
เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำ,	กำรท�ำแห้งไข่
แดงเค็มผงและกำรประยุกต์ใช้เป็นผงปรุง
รสขนมขบเคี้ยว,	กำรท�ำแห้งไข่ขำวเค็มผง
และกำรประยุกต์ใช้เป็นผงปรุงรสข้ำวผัด,	
กำรพฒันำผงชงดืม่ส�ำเรจ็รปูจำกชำใบกฤษณำ,	
กำรพัฒนำข้ำวเกรยีบปลำ	(กอืโป๊ะ)	เป็นขนม
ขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ที่พองตัวด้วยไมโครเวฟ
อีเมล:	thammarat.k@psu.ac.th

3. ผศ.ดร.ธรรมรตัน์ แก้วมณ ี(Thammarat Kaewmanee) 4. ผศ.ดร.ภก.ภาณพุงศ์ พทุธรกัษ์ (Panupong Puttarak)

ความเชี่ยวชาญ:	ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและ
สมุนไพร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: กำรผลิตต้นอ่อนข้ำวชนิดผงเสริมแร่
ธำตุซีลีเนียม,	สูตรเครื่องดื่มเจลลี่จำกน�้ำคั้นต้น
อ่อนข้ำวและกรรมวิธีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ดัง
กล่ำว,	ผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกสมุนไพรอื่นๆ
อีเมล:	panupong.p@psu.ac.th



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l50 51
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บริษัท นูโวเซ็นทริก จ�ำกัด

5.6 สถำบันวิจัยภำคเอกชน

ความเชี่ยวชาญ:	กำรประเมินทำงประสำทสัมผัส,	กำรวิจัยผลิตภัณฑ์,	กำรวิจัยผู้บริโภค,	กระบวนกำรนวัตกรรม,	
design	thinking,	sensory	evaluation,	จิตวิทยำฟิสิกส์,	สถิติประยุกต์
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์: -
อีเมล:	info@nouveaucentric.com

1. ดร.กณัณพนต์ โล่ห์เพชรตัน์ (Kannapon Lopetcharat)

บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญและกำรติดต่อ 
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มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ WU

ความเชี่ยวชาญ:	สำรสกัดจำกน�้ำมันร�ำข้ำว
และทำนำคำ,	สำรสกัดชำเชียวและส้มแขก			
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: สูตรสมุนไพรเพื่อกำรลดไขมัน
และน�้ำหนัก,	โลชันบ�ำรุงผิวจำกสำรสกัด
น�้ำมันร�ำข้ำวและทำนำคำ	
อีเมล:	rjitbanj@wu.ac.th

1. รศ.ดร.จติรบรรจง ตัง้ปอง (Jitbanjong Tangpong) 2. รศ.ดร.มนสั ชยัจนัทร์ (Manat Chaijan)

ความเชี่ยวชาญ:	ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์,	
ผลิตภัณฑ์ประมง,	กำรแปรรูปอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์:	ผลิตภัณฑ์ซุปน�้ำมันหมูก้อน,		
คุณสมบัติเชิงหน้ำที่ของโปรตีนไอโซเลทจำก
วัสดุเศษเหลือจำกกำรแปรรูปซูริมิ
อีเมล:	cmanat@wu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ:	กำรแปรรูปอำหำร,	
เทคโนโลยีไขมันและน�้ำมัน,	เทคโนโลยีเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง,	เคมีอำหำร
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์: ผลิตภัณฑ์ซุปน�้ำมันหมูก้อน,	
กำรใช้น�้ำมันพืชทดแทนไขมันหมูส�ำหรับ
ผลติภัณฑ์กนุเชียงปลำ,	กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลติเครือ่งดืม่ก่ึงส�ำเรจ็รปูเพือ่สขุภำพจำกข้ำว
ไข่มดริน้:	ข้ำวพนัธุพ้ื์นเมอืง	จ.นครศรธีรรมรำช 
อีเมล:	pworawan@wu.ac.th

3. รศ.ดร.วรวรรณ พนัพพิฒัน์ (Worawan Panpipat) 4. ผศ.ดร.สบืตระกลู วเิศษสมบตั ิ(Sueptrakool Wisessombat)

ความเชี่ยวชาญ:	Medical	microbiology
ตัวอย่างงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดเชิง
พาณิชย์: ชุดทดสอบวุ้นอำหำรควำมหนืดสูง
ส�ำหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์,	
ชุดทดสอบตรวจหำเซลล์มีชีวิตของเชื้อ	
Helicobacter	pylori	
อีเมล:	sueptrakool.wi@wu.ac.th
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ดัชนีรำยชื่อ
ผู้เชี่ยวชำญ

ก กนกวรรณ	กิ่งผดุง	
กฤษณ์	ถิรพันธุ์เมธี
ก่องกำญจน์	กิจรุ่งโรจน์
กอบกุล	เหล่ำเท้ง
กัณณพนต์	โล่เพชรัตน์
กัลยำณี	เต็งพงศธร
กำญจนำ	ธรรมนู
กุลชำติ	จุลเพ็ญ
ไกรลำศ	ดอนชัย
ไกรวิชญ์	เรืองฤำหำร

ค คมศักดิ์	พินธะ จ จกัรพันธ์	ด้วงค�ำจนัทร์
จำรณีิ	จงปลืม้ปิติ
จติรบรรจง	ต้ังปอง
จริำภรณ์		อนนัต์ชยัพทัธนำ

ช ชณิชำ	จินำกำร
ชมภูนุช	ฆ้องลำ
ชยุต	นันทดุสิต
ชลิตต์	มธุรสมนตรี

ณ ณรงค์	กมลรัตน์
ณัฎฐำ	เลำหกุลจิตต์
ณัฐกำญจน์	รุ่งเรือง
ณัฐฌำ	เหล่ำกุลดิลก
ณัฐธยำน์	ชูสุข
ณัฐวลิณคล	เศรษฐปรำโมทย์

ต ตรี	อินดรำริณี	เวียร์ยันโตโร
ตวงสิริ		สยมภำค ท ทำนตะวัน	พิรักษ์

ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

ธ ธนวัฒน์	พันธ์ตุ้ย
ธรรมรัตน์		แก้วมณี
ธัญญ์นลิน	วิญญูประสิทธิ์

น เนทิยำ	กรธีำชำติ
นฤมล	ทองไว
น�ำ้ผึง้	รุง่เรือง
น�ำ้มนต์	โชตวิศิรตุ
นติพิงศ์	จติรีโภชน์
นภิำ	โชคสจัจะวำที
นริมล	อุตมอ่ำง
เนตรนภิส	เขยีวข�ำ
เนตรนภิส	วฒันสุชำติ

บ บัวบำล	กัวประเสริฐ ป ประชิต	อยู่หว่ำง
ปริญดำ	เพ็ญโรจน์
ปัญชลี	พัฒนิบูลย์
ปิยทิพย์	ขันตยำภรณ์
ปิยำภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล

ผ ผ่องเพ็ญ	จิตอำรีย์รัตน์

พ พงษ์ธร	วิจิตรกูล
พยุงศักดิ์	ตันติไพบูลย์วงศ์
พรเทพ	แก้วเชื้อ
พรรณทิพำ	เจริญไทยกิจ
พลเทพ	เวงสูงเนิน
พัชรนันท์	เกตุทิม
พิชญอร	ไหมสุทธิสกุล
พิพัฒน์	หมื่นเป็ง
พิลำณี	ไวถนอมสัตย์
พีชำนิกำ	ชอบจิตต์
พีรกำนติ์	บรรเจิดกิจ
พุฒินันท์	มีเผ่ำพันธ์
เพ็ญขวัญ	ชมปรีดำ
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ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

ภ ภมรินทร์	ไวเมลืองอรเอก
ภัชรำภรณ์	สุวรรณวิทยำ
ภำณุพงศ์	พุทธรักษ์
ภีมพล	คงโต

ย ยิ่งมณี	ตระกูลพัว
ยุวเรศ	มลิลำ ร รณกร	สร้อยนำค

รชัฎำพร		อุน่ศวิไิลย์
รุง่ทิวำ	วงศกรทรพัย์
รุง่เรอืง	พฒันำกลุ

ล ล�ำไพร	ศรีธรรมมำ ว วรภำ	คงเป็นสุข
วรรณพร	คลังเพชร	อุเอโนะ
วรวรรณ	พันพิพัฒน์
วรวิกัลยำ		เกียรติ์พงษ์ลำภ
วรสิทธิ์	โทจ�ำปำ
วรำภรณ์	ตัณฑนุช
วรำวุฒิ	ครูส่ง
วัชรพล	ภุมรำ
วิรงรอง	ทองดีสุนทร
วิโรจน์	ปงลังกำ
วิษฐิดำ	จันทรำพรชัย
วีระ	วงศ์ค�ำ

ม มนตรี	แก้วอยู่
มนัชญำ	สังข์ศรีอินทร์
มนัส	ชัยจันทร์
มยุรี	ชมพู
มัสลิน	โอสถำนันต์กุล
มำลีรักษ์	อัตต์สินทอง

ศ ศจี	สุวรรณศรี
ศรวัฒน์	ชิวปรีชำ
ศรีนวล	จันทไทย
ศรีเวียง	ทิพกำนนท์
ศักดิ์สิทธิ์	อิ่มแมน
ศิวัฒ		ไทยอุดม
ศุภกร	ลิ้มคุณธรรมโม

ส สมชำย	ชวนอุดม
สมพร	ศรีวัฒนพล
สำวิตรี	วทัญญูไพศำล
สิงหำ	ปรำรมภ์
สิริฉัตร	ชนะดัง
สิริวดี	ชมเดช
สืบตระกูล	วิเศษสมบัติ
สุกัญญำ	สำยธิ
สุชำดำ	ไชยสวัสดิ์
สุชีลำ	พลเรือง
สุเชษฐ์	สมุหเสนีโต
สุดำรัตน์	เจียมยั่งยืน
สุธีรำ		วัฒนกุล
สุภกำญจน์	พรหมขันธ์
สุมำลี	มุสิกำ
สุรัตน์	บุญพึ่ง
สุวรรณำ	เดชะรัตนำงกูร
โสภำค	สอนไว
โสรยำ	จำตุรงคกุล

ห หทัยกำนต์	มนัสปิยะ
หทัยรัตน์	ริมคีรี
เหรียญทอง	สิงห์จำนุสงค์

อ อติกร	ปัญญำ
อนุชำ	วัฒนำภำ
อนุวัตร	แจ้งชัด
อนุสรณ์	บุญปก
อภิรดี	อุทัยรัตนกิจ
อภิรักษ์	เพียรมงคล
อรทัย	บุญทะวงศ์
อรพิน	เกิดชูชื่น
อรุณฉำย	สำยอ้ำย
อรุณศรี	ลีจีรจ�ำเนียร
อัจฉรำภรณ์	ดวงใจ
อัมพร	แซ่เอียว
อิทธิญำกรณ์	พรหมพุทธำ
อุศมำ	สุนทรนฤรังสี
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Appendix
List of researchers

ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

A Acharaporn	Doungjai
Amporn	Sae-eaw
Anucha	Watanapa
Anusorn	Boonpoke
Anuvat		Jangchud
Aphirak	Phianmongkhol
Apiradee	Uthairatanakij
Aroonchai	Saiai
Arunsri	Leejeerajumnean
Atikorn	Panya
Aussama	Soontrunnarudrungsri

B Buabarn	Kuaprasert
Bhimabol	Khongto C Chalit	Mathurosemontri

Chanicha	Jinakan
Chayut	Nuntadusit
Chiraporn	Ananchaipattana
Chompoonuch	Kongla

D Dhoungsiri	Sayompark	 H Hathaikarn	Manuspiya	
Hathairat	Rimkeeree

I Itthayakorn	Promputtha J Jarinee	Jongpluempiti
Jakraphan	Duangkhamjan
Jitbanjong	Tangpong
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K Kallayanee	Tengpongsathon
Kanjana	Thummanu
Kannapon	Lopetcharat
Kanokwan	Kingphadung
Kobkul	Laoteng
Komsak	Pintha
Kongkarn	Kijroongrojana
Krit	Thirapanmethee
Kunlachart	Julpen

L Lumprai	Srithamma

M Maleeruk	Atsinthong
Manat	Chaijan
Manatchaya	Sangsriin
Maslin	Osathanunkul
Mayuree	Chompoo

N Nammon	Chotivisarut	
Narong	Kamolrat
Narumol	Thongwai
Natcha	Laokuldilok
Nathiya	Kreetachat
Natta	Laohakunjit
Natthakan	Rungraeng
Natthaya	Choosuk
Natwalinkhol	Settapramote
Nednapis	Vatanasuchart
Netnapis		Khewkhom
Nipa	Chokesajjawatee
Niramon	Utama-ang
Nitipong	Jittrepotch
Numphung	RungraungO Orapin	Kerdchoechuen

Orathai	Buntawong

page	27
page	28

page	38

page	41

page	34
page	42
page	49
page	34
page	47

page	30
page	30

page	47
page	47
page	50

page	37
page	27
page	50
page	36
page	28
page	43
page	49
page	35
page	34

page	43
page	50
page	48
page	40
page	46

page	29
page	42

page	41
page	32
page	40
page	46
page	43
page	29
page	45
page	33
page	42
page	32
page	31
page	28
page	40
page	44
page	35

page	49



     l  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  l58 59

ดัชนีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญ

P Pamarin	Waimaleongora-Ek
Panupong	Puttarak
Parinda	Penroj
Patcharanun	Kettim
Patcharaporn	Suwanvitaya
Payungsak	Tantiphaipunwong
Peechanika	Chopjitt
Peerakarn	Banjerdkij
Penkwan	Chompreeda
Phantipha	Charoenthaikij
Phiphat	Maunpeng
Pilanee	Vaithanomsat
Pitchaon	Maisuthisakul
Piyaporn	Chueamchaitrakun
Piyatip	Khuntayaporn
Pongphen	Jitareerat
Pongtorn	Wichitkul
Ponthep	Vengsungnle
Prachit	Yuwang
Puttinan	Meepowpan

R Ratchadaporn	Oonsivilai
Riantong	Singanusang
Ronnakorn	Sroynak
Rungrueang	Pattanakun
Rungtiwa	Wongsagonsup
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คณะท�ำงำนและที่ปรึกษำ

คณะท�ำงำนและที่ปรึกษำ

1.	ดร.กิติพงค์	พร้อมวงค์																																					 เลขำธิกำร

2.	ศ.ดร.นักสิทธ์	คูวัฒนำชัย						 ที่ปรึกษำเลขำธิกำร

3.	ศ.ดร.ชัชนำถ	เทพธรำนนท์																															 ที่ปรึกษำเลขำธิกำร

4.	รศ.ดร.สมชำย	ฉัตรรัตนำ																																	 รองเลขำธิกำร

5.	ดร.กำญจนำ	วำนิชกร																																					 ผู้ช่วยเลขำธิกำร

6.	ผศ.ดร.พูลศักดิ์	โกษียำภรณ์																										 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสด้ำนนวัตกรรมกำรพัฒนำก�ำลังคน

7.	ผศ.ดร.สำวิตรี	รัตนสุมำวงศ์																														 ที่ปรึกษำโครงกำร	Talent	Mobility

8.	ดร.อรพรรณ	เวียรชัย																											 นักพัฒนำนโยบำย

9.	ดร.อำรัมภ์	กิติพงษ์วัฒนำ																								 นักพัฒนำนโยบำย

10.	ดร.ธิดำรัตน์	โกมลวำนิช																									 นักพัฒนำนโยบำย

11.	ดร.อรณิช	เวชปำน																																			 นักพัฒนำนโยบำย

12.	นำงสำวอัชฌำ	ป่ำนแก้ว																															 นักพัฒนำนโยบำย

13.	นำยภูมิพัฒน์	พงศ์แพทย์		 ผู้ประสำนงำน


