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โภชนาการและความปลอดภนยของอาหาร (Nutrition and Food Safety)

โครงการววจยบ
ปป 2540

การทดสอบความปลอดภนยของปลาผงจากนอรณเวยณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรณเวยณ

ปป 2540
การประเมวนคราโคเลสเตอรอลและไตรกลลเซอไรดณในเลลอดหนผทดลอง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑณอาหาร มหาววทยาลนย
เกษตรศาสตรณ
ปป 2541

การทดสอบความปลอดภนยของปลาผงจากนอรณเวยณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรณเวยณ

ปป 2543-2544 ผลของนชากะทวไขมนนตชาตรอระดนบไขมนนในเลลอดหนผทดลอง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2548-2549 การพนฒนาผลวตภนณฑณขาค วทอดสมสนไพรกกงก สชาเรรจรผป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการ IFRPD รรวมสรคางสรรคณนวนตกรรม (เงวนรายไดค สถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลวตภนณฑณอาหาร มก.)
ปป 2550
การประเมวนคสณคราทางโภชนาการและความปลอดภนยของเปลลอกผลปาลณมนนาช มนนซกงก เปปนวนสดสเหลลอใชคจากการสกนดนนาช มนนปาลณมดวบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2550
การววเคราะหณความเปปนไปไดคในการพนฒนาชสมชนตคนแบบเศรษฐกวจพอเพลยงในเขตพลนน ทลสก ถานลวจว ยน ของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรณ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2551

การพนฒนาเครลอก งดลมก ลคางพวษจากขมวนน รางจลดและอวนนผลนว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2551-2552 ความสนมพนนธณระหวรางพฤตวกรรมทางโภขนาการกนบอนจฉรวยภาพทางการกลฬาของนนกกลฬาไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรง
ชาตว
ปป 2551-2553 การววจยน และพนฒนาเลลอดจระเขคพนน ธสไณ ทยเปปนผลวตภนณฑณเสรวมอาหารเพลอก สสขภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2552

การใชคประโยชนณของแคลเซลยมจากผลวตภนณฑณเนลอน เทลยมเสรวมแคลเซลยม ในหนผทดลอง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2552
การประเมวนความปลอดภนยและววเคราะหณคณ
ส สมบนตใว นการเสรวมสรคางสสขภาพของเครลอก งดลมก ลคางพวษทลผก ลวตจากขมวนน รางจลด และอวนนผลนว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2551-2552 การประเมวนผลการดชาเนวนงานโครงการฟฟนฟ ฟผคณ
ส ภาพชลวตว และพลนน ทลตก นค นนาช นนาช หนาวของเกษตรกร ต. นนาช หนาว และ ต. โคกมน อ. นนาช หนาว จ. เพชรบผรณณ ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทสนจากกองบนญชาการทหารสผงสสด กระทรวงกลาโหม
ปป 2553

การพนฒนาตลาดทางเลลอกเพลอก สนนบสนสนการเตวบโตของววสาหกวจชสมชน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2552-2553 การสรงเสรวมการแปรรผปผลวตภนณฑณอาหารและสรคางกลไกทางการตลาดเพลอก ยกระดนบรายไดคของเกษตรกร ภายใตคแผนงานววจยน การฟฟนฟ ฟผคณ
ส ภาพชลวตว และสวงก แวด
ลคอมของเกษตรกรบนพลนน ทลนก าชน หนาวโดยใชคแนวทางปรนชญาเศรษฐกวจพอเพลยง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การพนฒนากระบวนการเจาะเกรบเลลอดจากจระเขคโดยไมรทาช ลายชลวตว การพนฒนากระบวนการเจาะเกรบเลลอดจากจระเขคโดยไมรทาช ลายชลวตว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การววจยน และพนฒนาเลลอดจระเขคพนน ธสไณ ทยเปปนผลวตภนณฑณเสรวมอาหารเพลอก สสขภาพ (ปป2) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2556

ปรวมาณกรดเฟอรผลกว และบทบาททางเภสนชศาสตรณของเมลรดขคาวโพด 3 สายพนนธสณ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
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