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โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 

 1) โครงการวิจัย กรรมวิธีการผลิตน้ำมันพืชที่มีวิตามินอีและแกมม่าออริซานอลสูง 

จากรำข้าวโดยใช้อัลตราซาวด์ช่วยสกัดและการประยุกต์ใช้ในสลัดครีมเพ่ือสุขภาพ 

 2) โครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ความร้อนแบบโอห์มิคในการสกัดแกมม่าออริซานอลและ

วิตามนิอีจากรำข้าวและการผลิตครีมเทียมเพ่ือสุขภาพ  

 3) โครงการวิจัย การผลิตข้าวเหนียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพสูง โดยใช้เทคนิคแทรก

ซึมสุญญากาศร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ในกระบวนการนึ่ง  

 4) โครงการวิจัย การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย
และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  
 5) โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กก่ึงสำเร็จรูปเพ่ือสุขภาพจากแป้งกล้วยพรีเจลาทิ
ไนซ์  
 6) โครงการวิจัย การผลิตสีปรุงแต่งอาหารเพ่ือสุขภาพจากรำข้าวเหนียวดำโดยใช้การให้
ความร้อนแบบโอห์มมิค  
 7) โครงการวิจัย การวิจัยเปลือกผลไม้เหลือทิ้งที่มีศักยภาพเป็นแหล่งของเพคตินและ 
มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นสารทดแทนเพคตินในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  
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