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ภาคผนวก ก 
การคํานวณปริมาณน้าํตาลที่ต้องเติมในผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมจากกล้วยน้ําว้า 

ด้วยวิธี Pearson’s square 

 
Pearson's Square หรือเรียกอีกอย่างว่า Rectangle Method เป็นวิธีอย่างง่ายในการแก้

สมการสองตัวแปรพร้อมกัน  นิยมใช้คํานวณปริมาณขององค์ประกอบ 2 อย่างที่ต้องผสมกันเพ่ือให้ได้
ความเข้มข้นสุดท้ายที่ต้องการ เช่น การคํานวณปริมาณนํ้าตาลที่ต้องเติมลงในน้ําผลไม้เพ่ือใช้หมักไวน์ 
การคํานวณสัดส่วนผสมระหว่างนํ้านมและครีมนมเพ่ือให้ได้น้ํานมท่ีมีปริมาณไขมันตามต้องการ       
การคํานวณส่วนผสมนํ้าเช่ือมกับเน้ือผลไม้ในการทําแยม เป็นต้น 

 
หลักการคํานวณ 

 
 

A คือ ค่าความเข้มข้นของสารที่ต้องการในส่วนผสมที ่1 
B คือ ค่าความเข้มข้นของสารที่ต้องการในส่วนผสมที ่2 
C คือ ค่าความเข้มข้นของสารที่ต้องการในส่วนผสมทั้งหมด 
D คือ ปริมาณส่วนผสมที ่1 = |B - C| 
E คือ ปริมาณส่วนผสมที ่2 = |A - C| 

 
ตัวอย่างการคาํนวณปริมาณน้ําตาลที่ต้องเติมในผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมจากกล้วยน้ําว้า  
น้ํากล้วย 2 กิโลกรัม วัดความหวานเริ่มต้นได้เท่ากับ 6 องศาบริกซ์ (A = 6) จะต้องเติมนํ้าตาลทราย 
เท่าใด ให้ได้ความหวาน 12 องศาบริกซ์ (C = 12)  B = คา่ความหวานของนํ้าตาลทราย = 100 
 

ปริมาณนํ้ากลว้ย   = |100 - 12|  = 88 
ปริมาณนํ้าตาลทราย = |6 - 12|  = 6 
นั่นคือ   ถ้ามีน้าํกล้วย 88 ส่วน  จะต้องเติมนํ้าตาลทราย 6 สว่น 

ดังน้ัน   นํ้ากล้วย 2,000 กรัม   จะต้องเติมนํ้าตาลทราย 
, 	

 =  136 กรัม 
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ภาคผนวก ข 
วิธีการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์โดยใชเ้ครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบอีบลูิโอมิเตอร์   

 
เคร่ืองอีบูลิโอมิเตอร์ (Ebulliometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หาปริมาณแอลกอฮอล์โดยอาศัยหลัก

ความแตกต่างระหว่างจุดเดือดของนํ้าบริสุทธ์ิกับจุดเดือดของตัวอย่างที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
แล้วเทียบหาปริมาณแอลกอฮอล์จากตาราง หรือแผ่นเทียบ (Ebulliometer disc)  
 

       

ส่วนประกอบเคร่ือง Ebulliometer 

วิธีการหาปริมาณแอลกอฮอล์ 
1. ล้างกระบอกใส่ตัวอย่างของเครื่องให้สะอาด 
2. เติมนํ้ากลั่น 25 มลิลิลิตร เสยีบเทอร์โมมิเตอร์และปรับจุกยางให้แน่น  
3. เติมนํ้าเย็นลงในตัวควบแน่น (Reflux condenser) 
4. จุดตะเกียง ต้มนํ้าในกระบอกให้เดือด บันทึกอุณหภูมิน้ําเดือด 
5. เทนํ้าออกจากกระบอกต้ม ลา้งกระบอกต้มด้วยตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาณแอลกอฮอล์

เล็กน้อย 
6. เติมตัวอย่าง 50 มลิลิลิตร ลงในกระบอกต้ม ต้มให้เดือด บันทึกอุณหภูม ิ
7. อ่านค่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์โดยหมุนแผ่นเทียบ ให้อุณหภูมิน้ําเดือดตรงกับเลขศูนย์

ของแผ่นวงกลมวงนอก อ่านค่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่อยู่ตรงข้ามบนแผ่นคํานวณวงใน 
  

ตัวควบแน่น

กระบอกใส่ตัวอย่าง

ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

ก๊อกใช้เปิดเทตัวอย่าง 
แผ่นเทียบ  

(Ebulliometer disc) 

เทอร์โมมิเตอร์ 
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ภาคผนวก ค 
วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอะซิติกในนํา้ส้มสายช ู  

 
การวิเคราะหห์าปริมาณของกรดอะซิติกในน้ําส้มสายชู (ดัดแปลงจาก AOAC, 2000) 
 
สารเคมี 

1. สารละลายฟีนอล์ฟธาลีน (phenolphthalein) ที่มีความเข้มข้น 1% 
2. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 0.5 นอร์มอล 
3. โพแทสเซียมไฮโดรเจนพาธาเลท (KHP: KHC8H4O4) 

 
วิธีการ Standardization สารละลายมาตรฐาน NaOH  

1. อบ KHP ที่ 110 องศาเซลเซียน นาน 1-2 ช่ัวโมง ปล่อยให้เย็นในโถดูดความช้ืน 
2. ช่ังนํ้าหนัก 0.50-0.52 กรัม บันทึกนํ้าหนักที่แน่นอน (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) ใส่ในขวดรูปชมพู่ 

เติมนํ้ากลั่น 25 มิลลิลิตร และเติมสารละลายฟีนอล์ฟธาลีน 2-3 หยด เขย่าให้เข้ากัน 
3. ไตเตรตกับสารละลาย NaOH ที่เตรียมไว้ จนถึงจุดยุติ สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจาง ๆ 

อย่างถาวร ทําการทดลอง 3 ซ้ํา เพ่ือคํานวณค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารละลาย NaOH 
4. คํานวณค่าความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐาน NaOH โดยใช้สูตร  

Normality	of	NaOH	 	
W

204.22	 	V
	 1000 

  โดย  WKHP   = นํ้าหนักของ KHP (กรัม) 
VNaOH   = ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ในการไตเตรท (มิลลลิิตร) 
204.22  = มวลโมเลกุลของ KHP   

 
วิธีการหาปริมาณของกรดอะซิติก  

1. ปิเปตตัวอย่างนํ้าส้มสายชู 5 มิลลลิิตร ลงในขวดรูปชมพู่ เติมนํ้ากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร 
2. เติมสารละลายฟีนอล์ฟธาลีน 2-3 หยด เขย่าให้เข้ากัน 
3. ไตเตรตกับสารละลาย NaOH จนถึงจุดยุติ ทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
4. คํานวณปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติก โดยใช้สูตร 

%	acetic	acid	 	 V N	 1.2	 

             โดย VNaOH  = ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ในการไตเตรท (มิลลลิิตร) 
N         = ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH (นอร์มอล)  
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการอบรม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์...........................................................  
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
*********************************** 

 
คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบท้ัง 3 ตอน เพ่ือให้การดําเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดโครงการคร้ังต่อไป 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ     หญิง   ชาย 
2. อายุ   ไม่เกิน 30 ปี  30 - 39 ปี  40 - 49 ปี  50 - 59 ปี  60 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
 อ่ืน ๆ ........................................... 
  

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อการจัดอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์ในการอบรม      
2. การถ่ายทอดและการตอบคําถามของวิทยากร      
3. เนื้อหาการอบรมเข้าใจได้ง่าย      
4. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ 

     

5. ท่านได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการจัดอบรม      
6. ท่านสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้      
7. ท่านสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับให้แก่ผู้อ่ืนได้      
8. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดอบรมคร้ังนี้      

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยกรอบเคลือบคาราเมล 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ําว้าผสมสมุนไพร 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ําส้มสายชูกล้วย 
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ประวตัิการศึกษาและการทํางาน 
 
หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ - นามสกุล    ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต 
การทํางาน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประวัติการศึกษา  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  M.S. (Packaging) Michigan State University  
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
งานวิจัย  1. การทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์โดนัทด้วยกากถั่วเหลืองที่ 
  เหลือจากการผลิตนํ้านมถ่ัวเหลือง (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  งบประมาณแผ่นดิน 2551) (ผู้ร่วมวิจัย) 
  2. การใช้ประโยชน์กากฝร่ังอบแห้งเป็นแหลง่ใยอาหารในผลิตภัณฑ์คุกก้ี  
  (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งบประมาณแผ่นดิน 2551) (ผูร้่วมวิจัย) 
  3. การผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากนํ้าหวานจาก (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ธนบุรี งบประมาณแผ่นดิน 2557) 

4. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากนํ้าส้มสายชูหมักจากนํ้าหวานจาก 
(ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2558) (ผูร้่วมวิจัย)  
5. การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง: กรณีศึกษา 
การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลต้นจาก ในเขตอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด 
สมุทรปราการ (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2558) (ผูร้่วมวิจัย)  
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2560)  
7. การพัฒนานํ้าสลัดและแซนวิชสเปรดจากนํ้าส้มสายชูกล้วย  
(ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2561)  
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ผู้ร่วมวิจัย 1 
ชื่อ - นามสกุล    ดร.พรศิริ  กองนวล 
การทํางาน  นักวิจัยชํานาญการพิเศษ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประวัติการศึกษา  ปร.ด. (วิจัยการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  
  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
งานวิจัย  1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
  สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (ทุนสกอ.)   
  2. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
  และเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ: การศึกษา 
  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
  (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน)   
  3. ความคิดเหน็ของประชาชนที่มีต่อการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
  กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตราษฎรบูรณะ (ทนุสนับสนุนจาก  
  ภาคเอกชน) 2548 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 4. โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (child watch)  
 จังหวัดนครนายกปี 2548, 2549 (ทนุสสส. 2548 และทนุสกว. 2549)  
 (ผู้ร่วมวิจัย) 

  5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ 
  เสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและย่ังยืน:  
  การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์  
  จังหวัดสมุทรปราการ (ทุนสกอ. 2549) (ผูร้ว่มวิจัย) 
  6. การประเมนิผลโครงการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ (2549) (ทุนสกอ. 2549) (ผูร้่วมวิจัย) 
  7. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
  สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (ทุนสกอ. 2549)  
  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  8. การสืบค้นวัฒนธรรมไทยมสุลิมจังหวัดนครนายกเพ่ือการเรียนรู้ (ทุน  
  สวช. 2550) (ผู้ร่วมวิจัย) 
  9. การจัดการเพ่ือการท่องเที่ยว หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด 
  นครนายก (ทนุสกอ. 2550) (ผู้ร่วมวิจัย) 
  10. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
  และเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ: การศึกษา 
  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ทุน 
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งบประมาณแผ่นดิน 2550) (ผู้ร่วมวิจัย) 
  11. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สกอ. 2551)  
  (ผู้ร่วมวิจัย) 
  12. การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน:  
  กรณีศึกษาตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ (ทุนวช.  
  งบประมาณแผ่นดิน 2552) (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  13. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครือข่ายข้อมูลบุคลากร และการจัดการ 
  ความรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษาชุมชนเขตธนบุรี เขต 
  คลองสาน กรุงเทพมหานคร (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2553) (ผู้ร่วม 
  วิจัย) 
  13. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดย 
  ชุมชนของจังหวัดในภาคตะวันออก (ทุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2553) (ผู้ร่วมวิจัย) 
  14. การอนุรักษ์ไม้ป่าชายเลนพันธ์ุที่หายากเพ่ือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
  จังหวัดสมุทรปราการ (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2554) (หัวหน้า 
  โครงการวิจัย) 
  15. การศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตธนบุรี เขตคลองสาน  
  กรุงเทพมหานคร (ทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปี 2554 (หัวหน้า 
  โครงการวิจัย) 
  16. โครงการวิจัยชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้าํทางสังคมใน 
  กรุงเทพมหานคร: เขตภาษีเจริญ (ทุนสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2554)  
  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  17. โครงการวิจัยการส่งเสริมศักยภาพชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน (ทุนสกอ.  
  2554) (ผูร้่วมวิจัย) 
  18. โครงการพัฒนาแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค 
  กลางตอนล่าง 1 (ทุนสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2554 
   (ผู้ร่วมวิจัย) 
  19. การวิจัยและพัฒนาการจัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  ต้นแบบ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 1 (ทุนวช.  
  งบประมาณแผ่นดิน 2555) (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  20. การวิจัยและพัฒนาการจัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  ต้นแบบ อําเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่ 2 (ทุนวช.  
   งบประมาณแผ่นดิน 2556) (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  21. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ทุนสกอ. 2557) (หัวหน้า 
  โครงการวิจัย) 
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  22. การเสริมสร้างศักยภาพการทําประมงพ้ืนบ้าน อําเภอพระสมุทรเจดีย์  
  จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสืบทอดภูมิ 
  ปัญญา (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2559) (ผูร้่วมวิจัย) 
  23. การจัดการความรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมา 3 ศาสนา 4 ความเช่ือ  
  6 ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือการท่องเที่ยว  
  (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งบประมาณรายได้ 2562) (ผู้ร่วมวิจัย)  
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ผู้ร่วมวิจัย 2 
ชื่อ - นามสกุล    ดร.ไกรรัช  เทศมี 
การทํางาน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประวัติการศึกษา  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน) 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
  วท.บ. (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) 
  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  
งานวิจัย  1. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากนํ้าส้มสายชูหมักจากนํ้าหวานจาก 
  (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2558) (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
  2. การพัฒนาดอกไม้ประดิษฐ์ (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2560)  

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล (ทุนวช. งบประมาณ 
แผ่นดิน 2561)  
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ผู้ร่วมวิจัย 3 
ชื่อ - นามสกุล    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา  สุปะกิ่ง 
การทํางาน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประวัติการศึกษา  วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  
งานวิจัย  1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของชุมชน  

 บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ (ทนุวช. งบประมาณแผ่นดิน  
 2554) (ผูร้่วมวิจัย)  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อ่ิมอบแห้งแบบออสโมซีส (ทุนวช. 
งบประมาณแผ่นดิน 2558) 
3. การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง: กรณีศึกษา 
การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลต้นจาก ในเขตอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด 
สมุทรปราการ (ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2558) (ผูร้่วมวิจัย)  
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ีลูกจาก (ทนุวช. งบประมาณแผ่นดิน 2558) 
5. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมนุไพร  
(ทุนวช. งบประมาณแผ่นดิน 2561)  

 
 
 
 




