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โครงการววจยบ
ปป 2534-2536 การเผยแพรรอาหารเสรวมคคณคราราคาถถกโดยใชคเทมเบคจากกากนมถพวช เหลลองในประเทศไทย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากIRCT/CIRAD
ปป 2535

การเผยแพรรอาหารเสรวมคคณคราราคาถถกโดยใชคเทมเปปจากกากนมถพวช เหลลองในประเทศไทย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากUNU

ปป 2535-2536 การทดสอบความปลอดภพยของสาหรรายเกรดยวทองไทยทดทช าท แหคงโดยววธตด ากแดด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสถาบพนววจยพ จคฬาภรณธ
ปป 2539
การประเมวนระดพบไขมพนในเลลอดหนถทดลองทดเช ลดยล งดควยอาหารทดมช ใด ยอาหารสถงจากธพญพลชและวคนค นทามะพรคาว ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสทานพกงานกองทคนสนพบ
สนคนการววจยพ
ปป 2539-2540 ผลของอาหารทดมช ใด ยอาหารสถงตรอการประเมวนคคณคราทางโภชนาการในหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2540

การทดสอบความปลอดภพยของปลาผงจากนอรธเวยธ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรธเวยธ

ปป 2540
การประเมวนคราโคเลสเตอรอลและไตรกลดเซอไรดธในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสถาบพนคคนควคาและพพฒนาผลวตภพณฑธอาหาร มหาววทยาลพย
เกษตรศาสตรธ
ปป 2540

การศศกษาคคณคราทางดภชนาการของปลาผงจากนอรธเวยธ ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรธเวยธ

ปป 2541

การทดสอบความปลอดภพยของปลาผงจากนอรธเวยธ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรธเวยธ

ปป 2541

การศศกษาคคณคราทางโภชนาการของปลาผงจากนอรธเวยธ ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรธเวยธ

ปป 2541-2542 การศศกษาคคณคราทางโภชนาการของปลากดเหลลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสถาบพนววจยพ และพพฒนาแหรง มก.
ปป 2542-2543 ผลของนทามพนปลาจากปลาปฝนนอรธเวยธตอร ระดพบไขมพนในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2543-2544 การศศกษาอายคการเกกบและทดสอบการยอมรพบของผลวตภพณฑธใยอาหารสถงเปรดยบเทดยบกพบผลวตภพณฑธจากทคองตลาด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสถาบพนววจยพ
และพพฒนาแหรง มก.
ปป 2543-2544 ผลของนทากะทวไขมพนตทาตรอระดพบไขมพนในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2544-2545 การววจยพ วพตถคดบว และตทารพบอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบดยบฃองศาสนาอวสลามเพลอช การสรงออก ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2544-2545 ผลของอาหารเพลอช สคขภาพจากธพญพลชและวคนค นทามะพรคาวตรอระดพบไขมพนในเลลอดผถปค วฝ ย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2548-2549 การพพฒนาผลวตภพณฑธขาค วทอดสมคนไพรกศงช สทาเรกจรถป ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากโครงการ IFRPD รรวมสรคางสรรคธนวพตกรรม (เงวนรายไดค สถาบพนคคนควคาและ
พพฒนาผลวตภพณฑธอาหาร มก.)
ปป 2549
การศศกษาคคณภาพทางโภชนาการและการใชคประโยชนธของเหกดพลนล บคานและเหกดเศรษฐกวจบางชนวดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรดยบเทดยบใน 2 ววธด ( หพวหนคา
โครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2549-2551 การเสรวมสรคางฮดโมโกลบวนของหนถวสว ตารธทอชด ยถใร นสภาวะโลหวตจางจากการขาดธาตคเหลกกหลพงจากการบรวโภคเลลอดจระเขคนาทล จลดพพนธคไธ ทยทดทช าท ใหคแหคงภายใตคความ
เยกนจพด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2550

ผลของขคาวอวนทรดยธ เปรดยบเทดยบกพบขคาวเคมด ตรอการเจรวญเตวบโต และคคณคราทางโภชนาการในหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2551
ศศกษาการใชคประโยชนธของโปรตดน และครา PDCAAS ของผลวตภพณฑธอาหารเชคาธพญชาตว ทดมช ขด าค วโพดเปปนองคธประกอบหลพก และเครลอช งดลมช ธพญชาตวทผชด ลวตเอง เปรดยบ
เทดยบกพบผลวตภพณฑธทวชด างจทาหนรายในทคองตลาด ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
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สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสคขภาพ สถาบพนคคนควคาและพพฒนาผลวตภพณฑธอาหาร
ปป 2551
การยกระดพบมาตรฐานยอไทยและผลวตภพณฑธเสรวมสคขภาพ
โครงการยรอย ศศกษากรรมววธกด ารผลวตผลวตภพณฑธนาทล หมพกยอ และเครลอช งดลมช นลาท ยอ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสทานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหรงชาตว
ปป 2551-2552 ความสพมพพนธธระหวรางพฤตวกรรมทางโภขนาการกพบอพจฉรวยภาพทางการกดฬาของนพกกดฬาไทย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสทานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหรง
ชาตว
ปป 2551-2553 การววจยพ และพพฒนาเลลอดจระเขคพนพ ธคไธ ทยเปปนผลวตภพณฑธเสรวมอาหารเพลอช สคขภาพ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสทานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหรงชาตว
ปป 2552

การใชคประโยชนธของแคลเซดยมจากผลวตภพณฑธเนลอล เทดยมเสรวมแคลเซดยม ในหนถทดลอง ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2553

การใชคประโยชนธของโปรตดนในซคปสมคนไพรกศงช สทาเรกจรถปสทาหรพบผถสค งถ อายค ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2553

ฤทธวกธ ารลดระดพบนลาท ตาลในเลลอดหนถแรททดบช รวโภคผลวตภพณฑธเลลอดจระเขคแหคงสถตรตราง ๆ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2554

การพพฒนานลาท ดดจระเขคเปปนอาหารเพลอช สคขภาพ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2554

คคณภาพโปรตดนของโจจกสมคนไพรกศงช สทาเรกจรถปสทาหรพบผถสค งถ อายค ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2554

ผลของถพวช เหลลองงอกตรอระดพบไขมพนในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2555

ผลของเหกดตดนแรด (Tricholoma crassum) ตรอระดพบนลาท ตาลในเลลอดหนถทดลองทดเช ปปนเบาหวาน ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2555-2556 การววจยพ และพพฒนาเลลอดจระเขคพนพ ธคไธ ทยเปปนผลวตภพณฑธเสรวมอาหารเพลอช สคขภาพ (ปป2) ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสทานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การศศกษาองคธประกอบทางเคมดของเลลอดจระเขคพนพ ธคไธ ทย (ปป 2) ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากสทานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหรงชาตว
ปป 2556

การทดสอบฤทธวตธ าค นอนคมลถ อวสระของเลลอดจระเขคในสพตวธทดลอง ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากบรวษทพ ผถปค ระกอบการ (ผศ.ดร.เกดยรตวทวด ชถวงศธโกมล)

ปป 2556

การศศกษาคคณคราทางโภชนาการและสมบพตเว ชวงพพนธภาพของเหกดตดนแรด (Tricholoma crassum) ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.

ปป 2557
ผลของเหกดตดนแรด (Tricholoma crassum) ตรอระดพบ
ไขมพนในเลลอดหนถทเชด ปปนไขมพนในเลลอดสถง ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากทคนอคดหนคนววจยพ มก.
ปป 2557
ประเมวนคคณภาพโปรตดนจากโปรตดนสกพดทดเช ตรดยมจากถพวช พลนล เมลองดควยววธด protein digestibility indes ( หพวหนคาโครงการ ) ไดครบพ ทคนจากผถปค ระกอบการ (น.ส.
มณดรตพ นธ มดพลอย)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตว
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, นางผรองศรด จวตตนถนทธ, Duangchan Hengsawadi, สครยด พธ นพ ธธ บคญววสทค ธธ, ภพทธวรา หพทยานนทธ, วสพนตธ ศรดวฒ
พ นะ, "Nutritional
evaluations of green catfish, Mystus nemurus", วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาววทยาศาสตรธ 36 (1) (2002) 69-74
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Pongsri Jittanoonta, "Effect of edible oil from Norway fish flour on serum lipid in
experimental rats", วารสารเกษตรนเรศวร 7 (1) (2003) 117-129
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Pramote Tammarate, Plernchai Tangkanakul, "Effects of health food from cereal
and nata de coco on serum lipids in human", Songklanakarin Journal of Science and Technology 28 (SUPPL. 1) (2006) 23-28
- Wanpen Mesomya, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Udom Karnjanapakornchai, Sompoch
Yai-eiam, Anuvat Jangchud, Napavarn Noparatnaraporn, "Food ingredient of Thai halal recipe research according to Islam religion rule for exporting",
วารสารอาหาร 36 (2) (2006) 157-167
- Wanpen Mesomya, นางสาวศคภมาส โชตวเมธดภรว มยธ, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Pongsri Jittanoonta, Sukoncheun Srigam, "Effects of
coconut oil and rice bran oil on serum lipid profiles in rats", วารสารโภชนาการ 44 (2) (2009) 57-65
ระดพบนานาชาตว
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- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Plernchai Tangkanakul, สครยด พธ นพ ธธ บคญววสทค ธว,ธ สมศรด ภถสร มด วร ง, "Protein
bioavailability-lowering in rats fed high dietary fiber from cereal and nata de coco", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขา
ววทยาศาสตรธ) 35 (1) (2001) 66-73
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Pongsri Jittanoonta, Vipaporn Na Thalang, "Effect of age on serum cholesterol and
triglyceride levels in the experimental rats", ววทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาววทยาศาสตรธ 35 (2) (2001) 144-148
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Plernchai Tangkanakul, Pongsri Jittanoonta, นส.รพตนา พากเพดยรกวจวพฒนา, "Serum
lipid-lowering in rats with high dietary fiber from cereal and nata de coco", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาววทยา
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