สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวดวงจจนทรร เฮงสวจสดดด

ตตาแหนหง

นจกวดจยจ ชชานาญการ

การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร

วท.บ.(ชชววดทยา), มหาวดทยาลจยรามคชาแหง, ไทย, 2521
M.S.(Applied Nutrition), The Seameo Regional Graduate Applied Nutsition Course, อดนโดเนเซชย, 2530

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Food safety, Health and Nutrition

โครงการววจยบ
ปป 2534-2536 การเผยแพรรอาหารเสรดมคสณคราราคาถถกโดยใชคเทมเบคจากกากนมถจวถ เหลลองในประเทศไทย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากIRCT/CIRAD
ปป 2535

การเผยแพรรอาหารเสรดมคสณคราราคาถถกโดยใชคเทมเปปจากกากนมถจวถ เหลลองในประเทศไทย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากUNU

ปป 2535-2536 การทดสอบความปลอดภจยของสาหรรายเกรชยวทองไทยทชทถ าช แหคงโดยวดธตช ากแดด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสถาบจนวดจยจ จสฬาภรณร
ปป 2536

การทชากกวยเตชยต วเสรดมแปปงเมลลดฝปายไรคตอร มพดษ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2536

การทชาอาหารกดนเลรนจากแปปงเมลลดฝปาย โดยใชคเครลอถ งวดลเลจเทคเจอรรไรเซอรรและทดสอบการยอมรจบ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2536

การปรจบปรสงคสณภาพอาหารไทยโดยใชคแปปงเมลลดฝปาย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2536

การพจฒนาผลดตภจณฑรเบเกอรชโถ ดยใชคแปปงเมลลดฝปาย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2536

ขคาวเกรชยบเสรดมแปปงเมลลดฝปาย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากIRCT/CIRAD

ปป 2539

การใชคไขมจนเทชยม OATRIM ในการทชาขนมอบและขนมไทย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร

ปป 2539
การประเมดนระดจบไขมจนในเลลอดหนถทดลองทชเถ ลชยล งดควยอาหารทชมถ ใช ยอาหารสถงจากธจญพลชและวสนค นชามะพรคาว ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานกองทสนสนจบ
สนสนการวดจยจ
ปป 2539-2540 ผลของอาหารทชมถ ใช ยอาหารสถงตรอการประเมดนคสณคราทางโภชนาการในหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2540

การทดสอบความปลอดภจยของปลาผงจากนอรรเวยร ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรรเวยร

ปป 2540
การประเมดนคราโคเลสเตอรอลและไตรกลชเซอไรดรในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร มหาวดทยาลจย
เกษตรศาสตรร
ปป 2540

การปรจบปรสงคสณภาพทางโภชนาการของผลดตภจณฑรอาหารขบเคชยล วโดยใชคปลาผง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรรเวยร

ปป 2540

การศศกษาคสณคราทางดภชนาการของปลาผงจากนอรรเวยร ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรรเวยร

ปป 2541

การปรจบปรสงคสณภาพทางโภชนาการของผลดตภจณฑรอาหารขบเคชยล วโดยใชคปลาผง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรรเวยร

ปป 2541

การศศกษาคสณคราทางโภชนาการของปลาผงจากนอรรเวยร ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรรเวยร

ปป 2541-2542 การศศกษาคสณคราทางโภชนาการของปลากดเหลลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสถาบจนวดจยจ และพจฒนาแหรง มก.
ปป 2542-2543 ผลของนชามจนปลาจากปลาปฝนนอรรเวยรตอร ระดจบไขมจนในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2543-2544 การศศกษาอายสการเกลบและทดสอบการยอมรจบของผลดตภจณฑรใยอาหารสถงเปรชยบเทชยบกจบผลดตภจณฑรจากทคองตลาด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสถาบจนวดจยจ
และพจฒนาแหรง มก.
ปป 2543-2544 ผลของนชากะทดไขมจนตชาตรอระดจบไขมจนในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2544-2545 การวดจยจ วจตถสดบด และตชารจบอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบชยบฃองศาสนาอดสลามเพลอถ การสรงออก ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2544-2545 ผลของอาหารเพลอถ สสขภาพจากธจญพลชและวสนค นชามะพรคาวตรอระดจบไขมจนในเลลอดผถปค วฝ ย ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2545-2546 การพจฒนาผลดตภจณฑรคกส กชจล ากนลาช นมขคาวยาคถผง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานกองทสนสนจบสนสนการวดจยจ
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวดวงจจนทรร เฮงสวจสดดด

ตตาแหนหง นจกวดจยจ ชชานาญการ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร
ปป 2545-2546 การศศกษาองครประกอบทางเคมชปรดมารฟฟนอลทจงล หมดของสารฟลาโวนอยดรบางชนดดของผลไมคเขตหนาวนชาเขคาเพลอถ เปรชยบเทชยบกจบผลไมคทผถช ลดตโดยมถลนดธโด ครงการ
หลวง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากมถลนดธโครงการหลวง
ธด
ปป 2546
การปรจบปรสงคสณคราทางโภชนาการของขนมไทยดควยขคาวกลคองเพลอถ สรคางมถลคราเพดมถ (โครงการยรอยการวดจยจ เกชยถ วกจบขคาวและการวดจยจ เกชยถ วกจบอสตาสาหกรรมอาหาร) (
หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2548
โครงการบถรณาการการวดจยจ และพจฒนาเพลอถ เพดมถ ศจกยภาพสมสนไพรไทย/ โครงการวดจยจ ยรอยทชถ 4 : การวดจยจ และพจฒนาคสณคราทางโภชนาการผลดตภจณฑรอาหารสสขภาพ
จากสมสนไพรไทยเพลอถ สรคางมถลคราเพดมถ ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหลรงชาตด
ปป 2548-2549 การพจฒนาผลดตภจณฑรขาค วทอดสมสนไพรกศงถ สชาเรลจรถป ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากโครงการ IFRPD รรวมสรคางสรรครนวจตกรรม (เงดนรายไดค สถาบจนคคนควคาและ
พจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร มก.)
ปป 2548-2552 ผลของกระบวนการฆราสจตวรโดยวดธฮช าลาลตรอระดจบฮอรรโมนคอรรตซด อลในเลลอดไกร ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากเงดนอสดหนสนวดจยจ ภายใตคโครงการอาหารไทยฮา
ลาลเพลอถ การสรงออก
ปป 2549
โครงการบถรณาการวดจยจ และพจฒนาเพลอถ เพดมถ ศจกยภาพสมสนไพรไทย
โครงการยรอยทชถ 4 การวดจยจ และพจฒนาคสณคราทางโภชนาการผลดตอาหารสสขภาพจากสมสนไพรไทยเพลอถ สรคางมถลคราเพดมถ ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ
แหรงชาตด
ปป 2549
การศศกษาคสณภาพทางโภชนาการและการใชคประโยชนรของเหลดพลนล บคานและเหลดเศรษฐกดจบางชนดดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรชยบเทชยบใน 2 วดธช ( ผถรค วร ม
โครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2549-2551 การเสรดมสรคางฮชโมโกลบดนของหนถวสด ตารรทอถช ยถใร นสภาวะโลหดตจางจากการขาดธาตสเหลลกหลจงจากการบรดโภคเลลอดจระเขคนาชล จลดพจนธสไร ทยทชทถ าช ใหคแหคงภายใตคความ
เยลนจจด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2550

ผลของขคาวอดนทรชยร เปรชยบเทชยบกจบขคาวเคมช ตรอการเจรดญเตดบโต และคสณคราทางโภชนาการในหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2551
ศศกษาการใชคประโยชนรของโปรตชน และครา PDCAAS ของผลดตภจณฑรอาหารเชคาธจญชาตด ทชมถ ขช าค วโพดเปปนองครประกอบหลจก และเครลอถ งดลมถ ธจญชาตดทผถช ลดตเอง เปรชยบ
เทชยบกจบผลดตภจณฑรทวถช างจชาหนรายในทคองตลาด ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2551-2553 การวดจยจ และพจฒนาเลลอดจระเขคพนจ ธสไร ทยเปปนผลดตภจณฑรเสรดมอาหารเพลอถ สสขภาพ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2551
การยกระดจบมาตรฐานยอไทยและผลดตภจณฑรเสรดมสสขภาพ
โครงการยรอย ศศกษากรรมวดธกช ารผลดตผลดตภจณฑรนาชล หมจกยอ และเครลอถ งดลมถ นลาช ยอ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2551-2552 การวดจยจ และพจฒนาผลดตภจณฑรอาหารสสขภาพคาว - หวาน ทชมถ คช ณ
ส คราทางโภชนาการสถงสชาหรจบเดลกวจยเรชยน จากขคาวกลคองงอก ธจญพลช และผลผลดตทางการ
เกษตร ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2551-2552 การวดจยจ และพจฒนาผลดตภจณฑรอาหารสสขภาพคาว-หวาน ทชมถ คช ณ
ส คราทางโภชนาการสถงสชาหรจบเดลกวจยเรชยนจากขคาวกลคองงอก ธจญพลช และผลผลดตทางการเกษตร (
หจวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2552

การใชคประโยชนรของแคลเซชยมจากผลดตภจณฑรเนลอล เทชยมเสรดมแคลเซชยม ในหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2553

การใชคประโยชนรของโปรตชนในซสปสมสนไพรกศงถ สชาเรลจรถปสชาหรจบผถสค งถ อายส ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2553

ฤทธดกด ารลดระดจบนลาช ตาลในเลลอดหนถแรททชบถ รดโภคผลดตภจณฑรเลลอดจระเขคแหคงสถตรตราง ๆ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2553-2554 การผลดตอาหารเพลอถ สสขภาพจากถจวถ 5 สช สชาหรจบผถสค งถ วจยดควยกรรมวดธเช อลกซรทรถชนถจ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2553-2554 การพจฒนาผลดตภจณฑรซปส สสขภาพ สชาหรจบผถสค งถ อายสจากขคาวกลคอง ขคาวกลคองงอก และธจญพลช ( หจวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ
แหรงชาตด
ปป 2553-2554 การวดจยจ และพจฒนาผลดตภจณฑรอาหารสสขภาพสชาหรจบผถสค งถ อายส ( หจวหนคาโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2554

การใชคถวถจ พดวเรรทดแทนไขมจนในคสกกชล ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
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ปป 2554

การพจฒนานลาช ดชจระเขคเปปนอาหารเพลอถ สสขภาพ ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2554

คสณภาพโปรตชนของโจจกสมสนไพรกศงถ สชาเรลจรถปสชาหรจบผถสค งถ อายส ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2554

ผลของถจวถ เหลลองงอกตรอระดจบไขมจนในเลลอดหนถทดลอง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2555

ผลของเหลดตชนแรด (Tricholoma crassum) ตรอระดจบนลาช ตาลในเลลอดหนถทดลองทชเถ ปปนเบาหวาน ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร

ปป 2555-2556 การพจฒนาผลดตภจณฑรเครลอถ งดลมถ ขคาวกลคองงอกกศงถ สชาเรลจรถป ชนดดผง โดยใชค Twin Screw Extruder ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากบรดษทจ ปทสมไรซมดล แอนดร แก
รนารช จชากจด (มหาชน)
ปป 2555-2556 การวดจยจ และพจฒนาเลลอดจระเขคพนจ ธสไร ทยเปปนผลดตภจณฑรเสรดมอาหารเพลอถ สสขภาพ (ปป2) ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2555-2556 การศศกษาองครประกอบทางเคมชของเลลอดจระเขคพนจ ธสไร ทย (ปป 2) ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2556

การศศกษาคสณคราทางโภชนาการและสมบจตเด ชดงพจนธภาพของเหลดตชนแรด (Tricholoma crassum) ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.

ปป 2557
ผลของเหลดตชนแรด (Tricholoma crassum) ตรอระดจบ
ไขมจนในเลลอดหนถทเถช ปปนไขมจนในเลลอดสถง ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวดจยจ มก.
ปป 2561-2562 การถรายทอดเทคโนโลยชการผลดตซสปผงกศงถ สชาเรลจรถปสชาหรจบแมรใหคนมบสตรเพลอถ เปปนผลดตภจณฑรและสรงเสรดมอาชชพชสมชนตชาบลโทประจจกษร อชาเภอทราชคาง จจงหวจด
สดงหรบรส ช ( ผถรค วร มโครงการ ) ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
ปป 2562-2563 การถรายทอดเทคโนโลยชการผลดตผลดตภจณฑรคกส กชกล ลควยและขนมกลควยกศงถ สชาเรลจรถป ในพลนล ทชตถ าช บลคองนกกระทสง อชาเภอบางเลน จจงหวจดนครปฐม ( ผถรค วร มโครงการ )
ไดครบจ ทสนจากสชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตด
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, นางผรองศรช จดตตนถนทร, Duangchan Hengsawadi, สสรยช พร นจ ธร บสญวดสทส ธร, ภจทธดรา หจทยานนทร, วสจนตร ศรชวฒ
จ นะ, "Nutritional
evaluations of green catfish, Mystus nemurus", วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวดทยาศาสตรร 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, นางสาวศสภมาส โชตดเมธชภรด มยร, 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
- Wanpen Mesomya, Warunee Varanyanond, ผศ.ทดพยเนตร อรดยปฟตพด นจ ธร, soawanij tipsawek, Duangchan Hengsawadi, "Effects of the halal slaughter
method on serum cortisol in chickens", วารสารโภชนาการ 45 (2) (2010) 33-44
- Wanpen Mesomya, Gassinee Trakoontivakorn, Pailin Phoopat, Duangchan Hengsawadi, "Development of cookie product from young rice milk
powder", วารสารโภชนาการ 47 (1) (2012) 1-10
ระดจบนานาชาตด
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สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Plernchai Tangkanakul, สสรยช พร นจ ธร บสญวดสทส ธด,ด สมศรช ภถสร มช วร ง, "Protein
bioavailability-lowering in rats fed high dietary fiber from cereal and nata de coco", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรร สาขา
วดทยาศาสตรร) 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", วดทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวดทยาศาสตรร 35 (2) (2001) 144-148
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Plernchai Tangkanakul, Pongsri Jittanoonta, นส.รจตนา พากเพชยรกดจวจฒนา, "Serum
lipid-lowering in rats with high dietary fiber from cereal and nata de coco", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวดทยา
ศาสตรร) 36 (2) (2002)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "FREEZE DRIED CROCODILE
BLOOD PRODUCTION AS FOODSUPPLEMENT", Journal of bioscience and bioengineering 1 (-) (2009) S22-S22
- Wanpen Mesomya, Pakawadee Sutthivaiyakit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, "Effects of organic rice compared with conventional rice
on serum lipids in rats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวดทยาศาสตรร) 43 (4) (2009) 703-708
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, Sompoch Yai-eiam, "Quality and Quantity of Protein in Certain Kinds of Edible
Mushroom in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวดทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวดทยาศาสตรร) 44 (4) (2010) 664-670
- Wanpen Mesomya, Pakawadee Sutthivaiyakit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, "Effects of organic and conventional rice on protein
efficiency ratio and pesticide residue in rats", Maejo International Journal of Science and Technology 6 (03) (2012) 470-482
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, Chulaluck Charunuch, "Calcium Bioavailability of Textured Vegetable Protein
Fortified with Calcium", Kasetsart Journal (Natural Science) 47 (5) (2013) 760-767
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, SARUDA LOHANA, Sompoch Yai-eiam, "Effects of germinated soybean on serum
lipids in rats", Pakistan Journal of Nutrition 12 (9) (2013) 833-836
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, SARUDA LOHANA, Sompoch Yai-eiam, "Effects of germinated soybean on protein
efficiency ratio in rats", Pakistan Journal of Nutrition 14 (5) (2015) 304-307
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตด
- Jaruwan Siripanporn, Apinya Chudhangkura, Duangchan Hengsawadi, Pensiri Anantraksakul, "Lactic-fermented sweet corn beverage", 29th Congress
on Science and Technology of Thailand (2003)
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Soithong Saiyudthong, Karuna Wongkrajang, นายธชระ ทองเผลอก, Sompoch Yai-eiam,
Plernchai Tangkanakul, "Shelf life study and acceptibility of high dietary fiber product compared with product from market", การประชสมวดชาการครจงล ทชถ 41
มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร "60 ปป วดชาการ พลนล ฐานสจงคมไทย" (2003)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, "Nutritional Evaluation of High Nutriticious Breakfast products
", การประชสมวดชาการทางวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทย ครจงล ทชถ 33 (2007)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, Pongsri Jittanoonta, จารสวรรณ ศดรพด รรณพร, Janpen Saengprakai, "Study on Chemical
Composition and Shelf-Life of High Calcium and High Fiber of Food Bar Products.", การประชสมวดชาการวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทย ครจงล ทชถ 33
(2007)
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ตตาแหนหง นจกวดจยจ ชชานาญการ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira, เอกวดทยร ตรชเนตร, "INFLUENCE OF
IRON SUPPLEMENTTATION FROM DRIED CROCODILE BLOOD ON REPRODUCTIVE PERFOEMANCE IN IRON DEFICIENCY ANEMIA FEMALE RATS.", The 33rd
Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). (2007)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira, Y. Temsiripong, "FFICIENCY OF
FREEZE-DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33).
(2007)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, Chulaluck Charunuch, "Assessment of Breakfast Cereal Protein Quality using
Amino Acid Analysis and In Vitro Digestibility", การประชสมวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยชครจงล ทช3ถ 6 (2010)
- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "The effect of freeze dried
crocodile blood supplementation and vitamin C on hematological value of iron deficiency anemia rat.", the 36th Congress on Science and Technology
of Thailand. (2010)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "Chemical Compositions of Siamese Crocodile Blood",
36th Congress on Science and Technology of Thailand (2010)
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "Optimum dose of freeze-dried
crocodile blood as food supplement for iron deficiency Sprague-Dawley rats", การประชสมวดชาการวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทย ครจงล ทชถ 37 (วทท 37)
(2011)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Sompoch Yai-eiam, "Nutritive and Functional Properties of Commercial Instant Jasmine Rice Porridge",
การประชสมวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหรงประเทศไทยครจงล ทชถ 38 (2012)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, น.ส.วดสาชดณช รสงร ทวชชยจ ,
"SUCCESSFUL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF FRREZE-DRIED CROCODILE BLOOD PRODUCT", The 39th Congress on Science and
Technology of Thailand (STT 39) (2013)
ระดจบนานาชาตด
- Jindawan Siruntawineti, Win Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Boongeua Vajarasathira, "EFFICIENCY OF FREEZE – DRIED
CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group. (2008)
- Yaovadee Cuptapun, Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Sompoch Yai-eiam, "Study on Nutritional and Utilization of Some Indigenous and
Cultivated Edible Mushrooms in Thailand", international Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (IlAS 2009 ) (2009)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, "Nutritional Quality Evaluation of Lentinus polychrous Lev.", 19th International
Congress of Nutrition (2009)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, "Freeze Dried Crocodile blood
production as Food Supplement", APBioChEC'09 Biotechnology for Sustainable Development (2009)
- Wanpen Mesomya, Pakawadee Sutthivaiyakit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, "Effects of organic rice compared with conventional rice
on protein efficiency ratio in rats", International Congress of Nutrition (ICN 2009) (2009)
- Wanpen Mesomya, Pakawadee Sutthivaiyakit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, "Comparative studies of organic rice and conventional
rice effects on protein efficiency ratio in rats", 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (APCCN2011) (2011)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Chulaluck Charunuch, Wanpen Mesomya, "Calcium bioavailability of texture vegetable protein fortified
with calcium in rats", 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (2011)
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- Win Chaeychomsri, Sudawan Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Kriyaporn Songmuaeng, "The
Effects of Freeze-Dried Crocodile Blood Supplementation and Vitamin C on HematologicalValues of Iron Deficiency Anemia Male Rat", The 3rd
International Conference of Bioinformatics, Natural Products and Traditional Medicine (2011)
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, SARUDA LOHANA, Sompoch Yai-eiam, "Effects of germinated soybean on serum
lipids in rats", Burapha University International Conference 2012 (BUU2012) (2012)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Janpen Saengprakai, "Assessment of Protein Quality and Antioxidant activity of Liang Curry Soup
compared to Commercial Vegetable Soup", Burapha International Conference 2012 (2012)
- Duangchan Hengsawadi, Somchit Onhem, Yenjai Thitatarn, Usaporn Phukasmas, มาฤดช ผรองพดพฒ
จ นรพงศร, "Research and Development of powdered
Healthy soup Products for the Elderly by using Gaba Rice and Cereals.", Burapha University international Conference 2012 (2012)
- Win Chaeychomsri, Jindawan Siruntawineti, Sudawan Chaeychomsri, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, นางสาววดสาชดณช รสงร ทวชชยจ , "Crocodile
Blood Capsule-Kasetsart University Research Product, the First Registered as Dietary Supplement in Thailand: Development and Trends", World
Crocodile Conference (22nd Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group) (2013)
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, SARUDA LOHANA, Sompoch Yai-eiam, "Effects of germinated soybean on protein
efficiency ratio in rats", The 13th ASEAN Food Conference (2013)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, "Anticancer,Antioxidant and Antimutagenic Activities of Tricholoma
( Tricholoma crassum) Mushroom", International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (2014)
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Chutiphon Chongkaewatthana, siriporn wannachat, รสงฉวช พรมตส,จ Warunee
Varanyanond, "Method of lard and pork contamination detection in fast food from fast food restaurant in Bangkok", Thailand Halal Assembly 2015
(2015)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนสสทด ธดบตจ รงานวดจยจ ปป 2554 เรลอถ ง "กระบวนการผลดตขคาวตถกงถศ สชาเรลจรถป และผลดตภจณฑรทไถช ดคจากกระบวนการดจงกลราว" จาก สชานจกงานคณะกรรมการวดจยจ แหรงชาตด
- อนสสทด ธดบตจ รงานวดจยจ ปป 2561 เรลอถ ง "ซสปแกงเลชยงผงกศงถ สชาเรลจรถปเสรดมผงกลควยและกรรมวดธกช ารผลดต" จาก มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร
- อนสสทด ธดบตจ รงานวดจยจ ปป 2561 เรลอถ ง "ซสปเหลดรวมมดตรเสรดมโปรตชนกศงถ สชาเรลจรถปแบบผงและกรรมวดธกช ารผลดต" จาก สชานจกบรดการวดชาการ มก
ลวขสวทธวธ
- ลดขสดทธดงด านวดจยจ ปป 2553 เรลอถ ง "วรรณกรรม "ขคาวตถเอลกซรเพรส...ขนมหวานทจนใจ สไตลรยอค นยสค"" จาก มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร
- ลดขสดทธดงด านวดจยจ ปป 2553 เรลอถ ง "วรรณกรรม "นชาปานะ นชาผจกผลไมคกบจ การดถแลสสขภาพ"" จาก มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร
- ลดขสดทธดงด านวดจยจ ปป 2555 เรลอถ ง "โภชนาการทชดถ สช าช หรจบผถสค งถ อายส" จาก มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวจลนวจตกรรมขคาวไทยเฉลดมพระเกชยรตด 2007 ประจชาปป 2550 เรลอถ ง "ผลดตภจณฑรขาค วแกงทอดกศงถ สชาเรลจรถป" จาก มถลนดธขด าค วไทยในพระบรมราชถปถจมภร รราวกจบ สชานจกงานนวจต
กรรมแหรงชาตด (สนช.)
- รางวจลชนะเลดศนวจตกรรม สาขาวดทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการเกษตร ประเภทบสคลากรซชเนชยรร การประกวดนวจตกรรมมหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร พ.ศ. 2555 (31/1/2556)
ประจชาปป 2556 เรลอถ ง "ซชรมจ จระเขคแคปซถล" จาก มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร
- รางวจลผลงานวดจยจ ทชสถ รคางผลกระทบ มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร ปป 2554 ผลงานวดจยจ ทชสถ รคางผลกระทบระดจบสถง รางวจลระดจบ SILVER ประจชาปป 2556 เรลอถ ง "ผลดตภจณฑรเสรดม
อาหาร “เลลอดจระเขคแคปซถล มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร”" จาก มหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวดวงจจนทรร เฮงสวจสดดด

ตตาแหนหง

นจกวดจยจ ชชานาญการ

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบจนคคนควคาและพจฒนาผลดตภจณฑรอาหาร

- รางวจลสสดยอดนวจตกรรมประเภท บสคลากร การประกวดนวจตกรรมมหาวดทยาลจยเกษตรศาสตรร พ.ศ.2555 ประจชาปป 2556 เรลอถ ง "ซชรมจ จระเขคแคปซถล" จาก มหาวดทยาลจย
เกษตรศาสตรร
- รางวจลสสดยอดนวจตกรรม "7 Innovation Awards 2014" รางวจลรองชนะเลดศอจนดจบ 1 ประเภทผลงานทชเถ กดดประโยชนร ดคานเศรษฐกดจ ประจชาปป 2557 เรลอถ ง "ผลดตภจณฑรเสรดม
อาหาร “ เลลอดจระเขคแคปซถล ม. เกษตรศาสตรร ”" จาก บรดษทจ ซชพช ออลลร จชากจด (มหาชน)
ผลงานวดจยจ นชเล ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2534 - 8 สดงหาคม 2563
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