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ดร. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล 
Sarn  Settachaimongkon, Ph.D.   
 

ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยร์ะดบั A-5  Academic position : Lecturer 
 

สถานท่ีท างาน / Working address  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถนนพญาไท ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand  10330 
โทรศพัท ์ / Tel. (+66) 0-2218-5535  โทรสาร / Fax (+66) 0-2254-4314  Email: sarn.s@chula.ac.th 
 

คุณวฒุิ / Education 
Ph.D.  (Dairy Science and Technology), Wageningen University, the Netherlands   
M.Sc.  (Vintage), Ecole Supérieure d’Agriculture, France 
M.Sc. (Viticulture, Oenology and Wine Industry), Polytechnic University of Valencia, Spain 
Cert. (Oenology), University of Bologna, Italy    
วท.บ. (จุลชวีวิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
   

สาขาท่ีมีความช านาญ / Fields of expertise 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของน ้ านมและผลิตภัณฑน์ม (Dairy science and technology) 
จุลชวีวิทยาทางอาหารและกระบวนการผลิตอาหารหมัก (Food microbiology and fermentation) 
จุลินทรียโ์พรไบโอติกส์และการประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร (Probiotics application in foods) 
การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคเมตาโบโลมิกส์และเคโมเมตริกซ์ทางอาหาร (Metabolomics and chemometrics in food research) 
การวิเคราะห์อตัลกัษณ์ทางชวีโมเลกุลของอาหาร (Molecular food authentication and traceability) 
 

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสายงาน / Professional experiences  
พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั  กรรมการวิชาการ คณะกรรมการด า เนินการจัดตั้ ง Thailand Metabolomics Society (TMS) ภายใต้ความ

ร่วมมือระหวา่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล  และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล / ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ /  คณะเภสัชศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย  / คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ / คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั  อนุกรรมการติดตามประเมินผลการวิจัย พ ัฒนาและวิศวกรรม ในโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ทางการเกษตรและอาหาร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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พ.ศ. 2558-ปัจจุบนั  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์โอ มิกส์และชีวสา รสนเทศ  คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2562-2563   อนุกรรมการพิจารณาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยการปรับแกไ้ข ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่
ดว้ยเร่ือง การใชจุ้ลินทรียโ์พรไบโอติกในอาหาร ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พ.ศ. 2560-2563  หัวหน้าโครงการฝึกอบรม หลกัสูตรผูค้วบคุมการผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย ส าหรับอาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต ่าและปรับกรด (Retort Supervisors) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556  ครั้ งท่ี 6-9  ณ หนว่ยฝึกอบรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ได้รับการข้ึน
ทะเบียนรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

พ.ศ. 2559-2562  กรรมการ คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้ งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 
(Graduate Diploma in Beverage Technology) ภายใต้ความร่วมมือระหวา่ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง / University of Natural Resources and Life Sciences, 
Austria / University of Teramo, Italy และ Hochschule Geisenheim University, Germany ภายใตโ้ครงการ 
Erasmus plus สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) 

พ.ศ. 2560 อนุกรรมการฝ่ ายการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวัตกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย ในงานคา่ยเวทีนักวิทยาศาสตร์รุน่เยาวแ์หง่ชาติครั้ งท่ี 13 (พ.ศ.2560 ) จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์รว่มกบัองค์การพิพิธภัณฑวิ์ทยาศาสตร์แหง่ชาติ 

พ.ศ. 2558-2559   อนุกรรมการพิจารณาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกบัจุลินทรีย ์ท่ีใชใ้น
กระบวนการผลิตอาหาร (microbial food cultures) ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

พ.ศ. 2558-2559   กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบติัท่ีดีส าหรับศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ (GMP 
for milk collection center) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2552-2556   ผูช้ว่ยนักวิจยัในโครงการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั Dairy Science and Technology และผู ้ชว่ยสอนรายวิชา Dairy 
Technology, Food Fermentation และ Advanced Fermentation Science ของภาควิชา Food Quality and 
Design และ Laboratory of Food Microbiology, Wageningen University, the Netherlands 

พ.ศ. 2551-2552    อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2550   ผู ้ชว่ยนักวิจัยในโครงการท่ีเกี่ยว เน่ืองกบั Sensory and texture analysis of wine grape ณ GRAPPE 

Research Laboratory, Ecole Supérieure d’Agriculture, France  
พ.ศ. 2546   ฝึกงานในห้องปฏิบติัการควบคุมคุณภาพทางเคมี จุลชวีวิทยา และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ของนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นระยะเวลารวม 6 เดือน ณ สหพันธ์เกษตรกรผู ้ผลิตเนยแข็ง Reblochon 
(Syndicat Interprofessional du Reblochon) โรงเรียนอุตสาหกรรมนมและเน้ือแห่งชาติ (Ecole Nationale 
des Industries du Lait et des Viandes) และห้องปฏิบติัการสัตวแพทยสาธารณสุขประจ า เขต Haute-Savoie 
(Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Savoie) France 
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หลักสูตรท่ีผ่านการฝึกอบรม / Professional training activities  
2-4 ธ.ค. 2562 หลกัสูตรความปลอดภัยทางชวีภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ  ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค

และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  จัดโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

14-24 ก.ค. 2562 Professional training in food science and safety ภายใตโ้ครงการ Sakura Science Exchange Program 2019 
สนับสนุนโดย Japan Science and Technology Agency (JST) จดัโดย Kagawa University, Japan 

18 มิ.ย. 2562 หลกัสูตรการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP ทั่วไป และ Primary GMP หลักสูตรต้นแบบ
ของส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จดัโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารแหง่ประเทศไทย (FoSTAT) 

14-15 ก.พ. 2562 หลกัสูตรระบบการท าความสะอาดและการฆา่เชือ้ในอุตสาหกรรมอาหาร จดัโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแหง่ประเทศไทย (FoSTAT) 

26 ธ.ค. 2561  หลกัสูตรการพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยัดา้นความปลอดภัยชวีภาพ จัดโดยศูนย์ความปลอดภัย  อาชีว 
อนามัยและส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

15-17 ส.ค. 2561 หลกัสูตรผูค้วบคุมการผลิตผลิตภัณฑน์มพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆา่เชื้อด้ว ยความร้อนโดย
วิธีการพาสเจอร์ไรส์ หลกัสูตรตน้แบบของส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จัดโดย
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแหง่ประเทศไทย (FoSTAT) 

2 ก.ค. 2561 Food waste recovery workshop จดัโดย ISEKI Food Association / University of Hohenheim, Germany 
18-19 ก.ค. 2560 Thailand metabolomics workshop 2017 จดัโดย ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ 
14 ก.ค. 2560 Risk assessment in meat and seafood industry – Farm to fork workshop จัดโดย Asia-Pacific Institute of 

Food professionals (AFIFP)  
9-22 เม.ย. 2560 Professional training in beverage technology and beverage industry management ภายใต้โครงการ 

Erasmus plus สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) จัดโดย  University of Natural Resources 
and Life Sciences, Austria / University of Teramo, Italy และ Hochschule Geisenheim University, 
Germany 

20-23 ธ.ค. 2559  Synthetic biology for new/improved food products: A solution for food security  workshop จัดโดย The 
World Academy of Sciences (TWAS) รว่มกบั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

21-22 มี.ค. 2559  หลกัสูตรแนวทางปฏิบติัเพื่อความปลอดภัยชวีภาพ หลกัสูตรเรง่รัด รุน่ท่ี 7 จดัโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รว่มกบั ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ 

8-11 ก.พ. 2559  Food matrix microstructure and gut health workshop จั ด โด ย  คณะ อุ ต ส าห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร ่วมกบั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) และ University of 
Manchester ภายใตโ้ครงการ Newton Fund 

27 ส.ค. 2558  หลกัสูตรความปลอดภัยทางชวีภาพในห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา จัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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บทความตีพมิพ์ในวารสารและรายงานการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ / Peer-reviewed publications  
1. Settachaimongkon S.*, Wannakajeepiboon N., Arunpunporn P., Mekboonsonglarp W., Makarapong D. (2021). 

Changes in bovine colostrum metabolites during early postpartum period revealed by 1H-NMR metabolomics approach. 
Tropical Animal Science Journal, article in press.  

2. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล* และ มาริสา คงบุญเกดิ (2564). การระบุอตัลกัษณ์ทางชวีโมเลกุลของผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย ์ด้วย
เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสยาม . 16(1): 10-31. 

3. Luangwilai M., Duangmal K., Chantaprasarn N., Settachaimongkon S.* (2021).  Comparative metabolite profiling of 
raw milk from subclinical and clinical mastitis cows using 1H-NMR combined with chemometric analysis. International 
Journal of Food Science and Technology, 56(1), 493-503. 

4. Pruksarojanakul P., Prakitchaiwattana C., Settachaimongkon S., Borompichaichartkul C. (2020). Synbiotic edible film 
from konjac glucomannan composed of Lactobacillus casei-01® and Orafti®GR, and its application as coating on bread 
buns. Journal of the Science of Food and Agriculture 100, 2610-2617. 

5. Hempattarasuwan P., Settachaimongkon S., Duangmal K. (2019). Impact of botanical source and processing method 
on physicochemical properties and  antioxidant activity of honey in the northern part of Thailand. International Journal 
of Food Science and Technology 54, 3185-3195. 

6. Chhetri V., Prakitchaiwattana C., Settachaimongkon S. (2019). A potential protective culture; halophilic Bacillus 
isolates with bacteriocin encoding gene against Staphylococcus aureus in salt added foods. Food Control 104, 292-299. 

7. Kongboonkird M., Duangmal K., Chantaprasarn N., Settachaimongkon S.* (2018). Molecular authentication of 
pasteurized organic milk products in Thailand using 1H-NMR-based metabolomics approach. Proceedings of the 30th 
Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference . November 22-23, 2018, Bangkok, 
Thailand. CSB-P-03. pp. 1-11. 

8. Yanprapasiri K., Lohsrithong C., Settachaimongkol S., Mekkerdchoo O., Borompichaichartkul C. (2018). Probiotic 
encapsulation by spray drying using konjac glucomannan hydrolysate as wall material and its application in ice cream. 
Italian Journal of Food Science 30, 36-40. 

9. Kuntaveesuk A., Prakitchaiwattana C., Settachaimongkon S.* (2018). Molecular characterization of commercial 
yoghurt and kefir products in Thailand using 1H-NMR based metabolomics. Proceedings of the 20th Food Innovation 
Asia Conference 2018, June 14-16, 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. pp. 372-380. 

10. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล* และ อญัชสิา กุลทวีสุข (2561). นมเปร้ียวคีเฟอร์: เทคโนโลยีชวีภาพจากมุมมองวิทยาการด้านโอ
มิกส์. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสยาม . 13(1): 1-18. 

11. Luangwilai M., Duangmal K., Settachaimongkon S.* (2017). Comparative metabolomic profiling of liquid milk 
products in Thailand using 1H-NMR technique. Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Thai Society for 
Biotechnology and International Conference. November 23-25, 2017, Bangkok, Thailand. pp. FA01-FA11. 
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12. Chhetri V., Prakitchaiwattana C., Settachaimongkon S. (2017). Halophilic bacteria from salty fermented foods as 
potential bio-preservative against Staphylococcus aureus contamination in foods. Proceedings of the 19th Food 
Innovation Asia Conference 2017, June 15-17, 2017, BITEC, Bangkok, Thailand. pp. 139-146. 

13. Pruksarojanakul P., Prakitchaiwattana C., Settachaimongkon S., Borompichaichartkul, C. (2017). Development of 
synbiotic edible film from konjac glucomannan. Proceedings of the 19th Food Innovation Asia Conference 2017, June 
15-17, 2017, BITEC, Bangkok, Thailand. pp. 156-163. 

14. Settachaimongkon S.*, van Valenberg H.J.F., Smid E.J. (2017). Metabolomics as emerging strategy for investigation 
of yoghurt components. In: Shah N.P., (Eds.), Yoghurt in Health and Disease Prevention. Academic Press. pp. 427-449. 

15. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล* และ มยุรี เหลืองวิลยั (2560). การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการศึกษาข้อมูลแบบ
แผนทางชวีโมเลกุลของน ้ านมและผลิตภัณฑน์ม. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัสยาม . 12(1): 1-16. 

16. Settachaimongkon S.*, van Valenberg H.J.F. (2016). Metabolomics signature of liquid milk and yoghurt revealed by 
1H-NMR technique. Proceedings of the 18th Food Innovation Asia Conference 2016, BITEC, Bangkok, Thailand. pp. 
404-410. 

17. Settachaimongkon S., van Valenberg H.J.F., Gazi I., Nout M.J.R., van Hooijdonk  T.C.M., Zwietering M.H., Smid E.J. 
(2016). Influence of Lactobacillus plantarum WCFS1 on post-acidification, metabolite formation and survival of starter 
bacteria in set-yoghurt. Food Microbiology 59, 14-22. 

18. Settachaimongkon S., van Valenberg H.J.F., Winata V., Wang X., Nout M.J.R., van Hooijdonk T.C.M., Zwietering 
M.H., Smid E.J. (2015). Effect of sublethal preculturing on the survival of probiotics and metabolite formation in set -
yoghurt. Food Microbiology 49, 104-115. 

19. Settachaimongkon S., Nout M.J.R., Antunes Fernandes E.C., van Hooijdonk A.C.M., Zwietering M.H., Smid E.J., van 
Valenberg H.J.F. (2014). The impact of selected probiotic strains on metabolite formation in set -yoghurt. International 
Dairy Journal 38, 1-10. 

20. Settachaimongkon S., Nout M.J.R., Antunes Fernandes E.C., Hettinga K.A., Vervoort J.M., van Hooijdonk T.C.M., 
Zwietering M.H., Smid E.J., van Valenberg H.J.F. (2014). Influence of different proteolytic strains of Streptococcus 
thermophilus in co-culture with Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus on the metabolite profile of set-yoghurt. 
International Journal of Food Microbiology 177, 29-36. 
หมายเหตุ * รับผิดชอบในฐานะผูนิ้พนธ์หลกั (corresponding author) ของบทความดงักลา่ว 

 

การน าเสนอผลงานในงานสัมมนาและประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ / Presentations 

1. Settachaimongkon S., Kuntaveesuk A. (2019). Metabolomics as an emerging strategy for the investigation of probiotic 
fermented milk. In The 6th Asia-Pacific Probiotics Workshop 2019 (APPW2019). July 5-6, 2019, Bangkok, Thailand. 
(Oral presentation) 

2. มยุรี เหลืองวิลยั, เกยีรติศกัด์ิ ดวงมาลย,์ นวนน จนัทรประสาร และ ศานต์ เศรษฐชัยมงคล  (2562). การเปรียบเทียบโพร
ไฟลท์างชวีโมเลกุลของน ้ านมดิบท่ีไดจ้ากแม ่โคท่ีเป็นโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม ่แสดงอาการโดยใช ้
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เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์. ใน นิทรรศการวิชาการงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจ าปี 2562.  วันท่ี 30 มกราคม ถึง 5 
กุมภาพนัธ์ 2562 ณ องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  (อสค.) อ า เภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี . (Poster 
presentation) 

3. Luangwilai M., Duangmal K., Settachaimongkon S. (2018). Comparative metabolomic profiling of raw milk from 
clinical and subclinical mastitis cows in Thailand using 1H-NMR technique. In the 5th International ISEKI Food 
Conference 2018. July 3-5, 2018, Stuttgart, Germany. (Poster presentation) 

4. Settachaimongkon S., van Valenberg H.J.F., Smid E.J. (2015). Comparative metabolomic profiling of functional 
yoghurt using headspace SPME-GC/MS and 1H-NMR technique. In Frontier in Biotechnology: from Metabolites to 
Regenerative Cells Workshop. October 9, 2015, Bangkok, Thailand. (Oral presentation) 

5. Settachaimongkon S., van Valenberg H.J.F., Smid E.J. (2015). Effect of sublethal preculturing on the survival of 
probiotics and metabolite formation in set-yoghurt. In the 8th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria. July 8-10, 
2015, Bangkok, Thailand. (Oral presentation) 

6. Settachaimongkon S., van Valenberg H.J.F., Smid E.J. (2015). Comparative metabolomic profiling of set-yoghurt 
fermented by different combinations of starter cultures and probiotics . In the 17th Food Innovation Asia Conference. 
June 18-19, 2015, Bangkok, Thailand. (Oral presentation) 

7. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล (2558). โพรไบโอติก (Probiotics) : จุลินทรีย ์เพื่อสุขภาพ . ใน นิทรรศการงานเทศการโคนม
แหง่ชาติประจ าปี 2558. วนัท่ี 23 มกราคม ถึง 1 กุมภาพนัธ์ 2558  ณ องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) 
อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี. (Poster presentation) 

8. ศานต์ เศรษฐชัยมงคล (2558). ผลิตภัณฑน์มเปร้ียวเสริมจุลินทรียเ์พื่อสุขภาพ. ใน นิทรรศการงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
ประจ าปี 2558. วนัท่ี 23 มกราคม ถึง 1 กุมภาพนัธ์ 2558  ณ องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) อ า เภอ
มวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี. (Poster presentation) 

9. Settachaimongkon S., Valenberg H.J.F. van, Smid E.J., Nout M.J.R., Hooijdonk A.C.M. van, Zwietering M.H. (2013). 
Metabolomics approach for understanding the viability and activity of probiotics in set -yoghurt: Determination of 
volatile and non-volatile polar metabolite profile. In the 7th Probiotics, Prebiotics and New Foods Congress. September 
8-10, 2013, Rome, Italy. (Oral presentation)  

10. Settachaimongkon S., Valenberg H.J.F. van, Smid E.J., Nout M.J.R., Hooijdonk A.C.M. van, Zwietering M.H. (2012). 
Determination of biochemical changes during set-yoghurt fermentation and storage using metabolomic analysis . In the 
4th VLAG International Advanced Course in Food Fermentation. January 24 -27, 2012, Wageningen, the Netherlands. 
(Poster presentation)  

11. Settachaimongkon S., Valenberg H.J.F. van, Nout M.J.R. (2010). Simultaneous growth of yoghurt starter cultures and 
probiotics. In the Symposium on Food Microbiology and Safety. Institute of Food, Nutrition and Health, Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH-Zürich). November 1, 2010, Zürich, Switzerland. (Oral presentation)  
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12. Settachaimongkon S., Valenberg H.J.F. van, Nout M.J.R. (2010). Simultaneous growth and production of metabolite 
compounds by yoghurt starter cultures and probiotics: A metabolomics approach. In the 1st China International 
Conference on Lactic Acid Bacteria and Technological Innovations of Fermented Dairy Products. August 6 -8, 2010, 
Hohhot, China. (Oral presentation) 

 

โครงการวจิัยท่ีได้รับทุนสนับสนุน / Granted research projects  

พ.ศ. 2563-2565   โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันาสาหรา่ยสไปรูลินา่เพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กบัไฟโคบิลิ
โปรตีน ภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสมและการสกดัดว้ยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม  โดยทุนส่งเสริม
นักวิจยัรุน่ใหม ่ปี 2563 ส านักงานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม 

พ.ศ. 2563-2564   โครงการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์สารเมตาบอไลตช์นิดระเหยยากและกรดไขมันของน ้ านมจากแม่สุกรตอ่
อตัราการเจริญเติบโตของลูกสุกรกอ่นหยา่นม โดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม 

พ.ศ. 2563-2564   โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของพริกไทยด าพ ันธุ์พื้นเมืองโดยอาศัยเทคนิคเมตา
โบโลมิกส์ และหาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพริกไทยดว้ยเคร่ืองหมายสก๊อต  เพื่อสร้างเอกลักษณ์
และเพิ่มมูลคา่ให้กบัผลิตภัณฑท์อ้งถ่ินในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย  โดยทุนส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม 

พ.ศ. 2562-2563   โครงการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบขอ้มูลแบบแผนทางชวีโมเลกุลระหวา่งน ้ านมโคอินทรีย ์กบัน ้ านมโค
ทัว่ไปโดยใชเ้ทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ โดยทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต าแหนง่ หัวหน้าโครงการ 

พ.ศ. 2562-2563   โครงการวิจยั เร่ือง การขยายขนาดการผลิตกลา้เชือ้ปลาร้าพร้อมใชจ้ากระดบัห้องปฏิบติักา รสู่กระบวนการ
ผลิตน ารอ่งขนาดเล็ก โดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) กลุม่เร่ืองเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกจิชมุชนขนาดกลางและขนาดยอ่ม ต าแหน่ง ผู ้วิจัย
รว่ม  

พ.ศ. 2561-2562   โครงการวิจยั เร่ือง การศึกษาลกัษณะสมบติัของประชากรจุลินทรียแ์ละรูปแบบของเมตาบอไลต์ในคีเฟอร์
ท่ีมีศกัยภาพเป็นโพรไบโอติกดว้ยเทคนิคทางอณูชวีวิทยา โดยทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง 
หัวหน้าโครงการ 

พ.ศ. 2560-2561   โครงการจดัตั้งหนว่ยปฏิบติัการวิจยั (Research Unit) กระบวนการผลิตเพื่อออกแบบสมบัติเชิงหน้า ท่ีของ
อาหาร (Emerging Processes for Food Functionality Design) โดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม 

พ.ศ. 2559-2561   โครงการวิจยั เร่ือง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการศึกษาข้อมูลแบบแผนทางชีวโมเลกุล
ของน ้ านมเพื่อพ ัฒนาผลิตภัณฑ์นมท่ีมีสมบัติเชิงหน้า ท่ี โดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ต าแหนง่ หัวหน้าโครงการ 

พ.ศ. 2559-2560   โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันาแนวทางการผลิตอาหารทะเลสดและแปรรูปท่ีเกาะสีชงัเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์โดยส านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU Community Engagement) ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม 
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พ.ศ. 2559-2560   โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันากระบวนการผลิตปลาร้า เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ ์โดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
กลุม่เร่ืองเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกจิชมุชนขนาดกลางและขนาดยอ่ม ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม  

พ.ศ. 2559-2560   โครงการวิจยั เ ร่ือง การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ท่ีมีสมบัติซินไบโอติก โดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คลสัเตอร์อาหารและน ้ า ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม  

พ.ศ. 2558-2559   โครงการวิจยั เร่ือง การพฒันาผลิตภัณฑน์มหมักคีเฟอร์เป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพท่ีมีจุลินทรียก์ลุม่แบคทีเรีย
ท่ีสร้างกรดแลคติกและยีสต ์โดยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง หัวหน้า
โครงการ  

พ.ศ. 2557-2558   โครงการวิจยั เร่ือง การสร้างแบบจ าลองเพื่อท านายการเปล่ียนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเกา่  โดยส านักงาน
พฒันาการวิจยัเกษตร (สวก.) ต าแหนง่ ผูวิ้จยัรว่ม  

พ.ศ. 2552-2557   โครงการทุนการศึกษาช ั้นสูงเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเครือขา่ยวิจัยระดับแนวหน้า  (Higher Educational 
Strategic Scholarships for Frontier Research Network, CHE-PhD SFR 2551) จากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อศึ กษาและท าวิจัยในระดับปริญญาเอก ณ Wageningen University, the 
Netherlands 

พ.ศ. 2548-2550   โครงการทุนการศึกษา Erasmus Mundus จากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) เพื่อศึกษาและท าวิจัยใน
ระดบัปริญญาโท ณ ประเทศฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี 

 

สิทธิบัตร / Patents  

1. ชืน่จิต ประกติชยัวฒันา ศานต์ เศรษฐชัยมงคล ชืน่จิต จนัทจรูญพงษ ์ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน และ อัจฉริยา สุริยา . กรรมวิธี
การผลิตปลาร้าโดยการเรง่กระบวนการหมักดว้ยกลา้เชือ้. สิทธิบตัรไทย. เลขท่ีค าขอ 1701005445. 19 กนัยายน 2560. 

2. ชืน่จิต ประกติชยัวฒันา ศานต์ เศรษฐชัยมงคล ชืน่จิต จนัทจรูญพงษ ์ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน  และ อัจฉริยา สุริยา . กล้า เชื้อ
ปลาร้าร าพร้อมใชส้ าหรับเรง่การหมักปลาร้าและกรรมวิธีการผลิต. สิทธิบตัรไทย. เลขท่ีค าขอ 1701005446. 19 กนัยายน 
2560. 

  
 


