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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2535

การใชคประดยชนตจากอะมพโลสทมสช กรดจากสตรรชของมรนเทศ ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากInternational Potato Center

ปป 2540

การใชคประโยชนตปลาผงในรรปของเครรอช งปรตงเขคมขคนบรรจตกระปปองสสาหรรบการเตรมยมอาหารไทย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากโครงการรมวมปลาผงไทย-นอรตเวยต

ปป 2540

การผลพตหรวเชรอช มะมมวงเพรอช การบรพโภคในประเทศและการสมงออกสรปม ระเทศกสาลรงพรฒนา ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากEEC (STD3)

ปป 2541

การใชคประโยชนตปลาผงในรรปของเครรอช งปรตงเขคมขคนบรรจตกระปปองสสาหรรบการเตรมยมอาหารไทย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากโครงการรมวมปลาผงไทย-นอรตเวยต

ปป 2541

การพรฒนาผลพตภรณฑตจากผรกและผลไมค ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากกรมสมงเสรพมอตตสาหกรรม

ปป 2541

การพรฒนาผลพตภรณฑตมะมมวงเพรอช เพพมช มรลคมาและการสมงออก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานกองทตนสนรบสนตนการวพจยร

ปป 2542

การพรฒนาผลพตภรณฑตมะมมวงเพรอช เพพมช มรลคมาและการสมงออก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานกองทตนสนรบสนตนการวพจยร

ปป 2544

การยกระดรบอตตสาหกรรมการแปรรรปมะมมวงในทคองถพนช เพรอช ใหคไดคมาตรฐาน ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะกรรมการการอตดมศศกษา

ปป 2544-2545 นสาผลไมคและนชาส ผรกชนพดผงดรมช ทรนทม ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลพตภรณฑตอาหาร
ปป 2545
โครงการสรคางโรงงานตคนแบบเพรอช พรฒนาผลพตภรณฑตมะมมวงดองและถมายทอดเทคโนโลยมทเชม หมาะสม ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานปลรดทบวง
มหาวพทยาลรย สสานรกนโยบายและแผนอตดมศศกษา
ปป 2546

การควบคตมคตณภาพการผลพตมะมมวงดองและผลพตภรณฑตมะมมวงดอง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะกรรมการการอตดมศศกษา

ปป 2546-2547 การพรฒนาสพนคคาสหกรณตสมมร าตรฐาน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากกรมสมงเสรพมสหกรณต
ปป 2546-2547 ชตดโครงการ : ไผมบนพรนช ทมสช งร ; โครงการยมอยทมช 7 ; การแปรรรปหนมอไมคจากไผมบนทมสช งร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากมรลนพธโพ ครงการหลวง
ปป 2546-2547 วพจยร และถมายทอดเทคโนโลยมสชมร มต ชน "การควบคตมคตณภาพการผลพตมะมมวงดองและผลพตภรณฑตมะมมวงดอง" ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะ
กรรมการอตดมศศกษา
ปป 2547
การลดการใชคสารกลตมม ซรลไฟตตในอาหารกลตมม เสมยช ง (โครงการบรรณาการนสารมอง โครงการวพจยร ความปลอดภรยของอาหารเพรอช คตณภาพชมวตพ ของผรบค รพโภค) ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหมงชาตพ
ปป 2547-2548 การปรรบปรตงคตณภาพผลพตภรณฑตกลควยทอดกรอบ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากธนาคารเพรอช การเกษตรและสหกาณตการเกษตร
ปป 2548

การแปรรรปหนมอไมคจากไผมบนทมสช งร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากมรลนพธโพ ครงการหลวง

ปป 2548-2549 โครงการยมอย 1 การพรฒนาเพรอช ยกระดรบคตณภาพผลพตภรณฑตเครรอช งดรมช นชาส ลรกยอบคาน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหมงชาตพ
ปป 2548-2549 โครงการยมอยทมช 2 การถมายทอดเทคโนโลยมการผลพตและสรคางเครรอขมายผรผค ลพตผลพตภรณฑตเครรอช งดรมช นชาส ยอบคาน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะ
กรรมการวพจยร แหมงชาตพ
ปป 2549
การพรฒนากรรมวพธกม ารผลพตผลพตภรณฑตหนมอไมคเพรอช ความปลอดภรยตมอการบรพโภค ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากมก.-ธกส. (โครงการความรมวมมรอระหวมาง
มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต กรบธนาคารเพรอช การเกษตรและสหกรณตการเกษตร)
ปป 2549

การยกระดรบการผลพตผลพตภรณฑตหนมอไมคในภาชนะบรรจตปดป สนพทเพรอช ความปลอดภรยตมอการบรพโภค ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากทตนอตดหนตนวพจยร มก.

ปป 2551

การผลพต Inulin และ Oligofructose จากกลควยเพรอช ใชคเปปนสารเสรพมอาหาร ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากทตนอตดหนตนวพจยร มก.

ปป 2551
มก.

การศศกษาผลของการใชคความรคอนในการฆมาเชรอช ทมมช ตม อม คตณภาพและคตณลรกษณะของขวดพมพทม ใชม ชคบรรจตเครรอช งดรมช ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากทตนอตดหนตนวพจยร
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ปป 2551
การยกระดรบคตณภาพผลพตภรณฑตแปรรรปผลพตผลเกษตรใหคไดคมาตรฐาน ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทตนจากมหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต รมวมกรบ ธนาคารเพรอช การเกษตร
และสหกรณตการเกษตร
ปป 2551
การยกระดรบมาตรฐานยอไทยและผลพตภรณฑตเสรพมสตขภาพ
โครงการยมอย ศศกษากรรมวพธกม ารผลพตผลพตภรณฑตนาสช หมรกยอ และเครรอช งดรมช นชาส ยอ ( หรวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหมงชาตพ
ปป 2551-2552 การพรฒนาการผลพตเครรอช งดรมช ลดนสาตาล ทมทช าส จากผลไมค พรชผรกและสมตนไพรสสาหรรบเดพกนรกเรมยนอายต 3-15 ปป ภายใตค แผนงานเครรอขมายเดพกไทยไมมกนพ หวาน ( ผรค
รมวมโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานกองทตนสนรบสนตนการสรคางเสรพมสตขภาพ (สสส.)
ปป 2552

การพรฒนากรรมวพธกม ารผลพตนชาส ตาลเมพดจากนชาส ตาลสดของจาก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากสสานรกงานอตตสาหกรรมจรงหวรดนครศรมธรรมราช

ปป 2552-2553 การถมายทอดเทคโนโลยมการแปรรรปมะมมวงสรชม มต ชนภรฟาฟ พรฒนา ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากงบประมาณดคานวพชาการสนรบสนตนภารกพจศรนยตภฟร าฟ พรฒนา
ปป 2553

เครรอช งดรมช ชรกาส ลรงและเครรอช งดรมช เสรพมสารทางเภสรชโภชนาจากนชาส ขคาวกลคองเรพมช งอกสมนลพ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากบรพษทร สมนลพ ไรซต จสากรด

ปป 2553

การพรฒนากระบวนการผลพตและควบคตมคตณภาพผลพตภรณฑตผกร และผลไมคของศรนยตภฟร าฟ พรฒนา ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากทตนอตดหนตนวพจยร มก.

ปป 2553-2554 การวพจยร แปรรรปผลผลพตจากสรบปะรดและถมายทอดเทคโนโลยม ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบร ทตนจากอตตสาหกรรมจรงหวรดพรทลตง
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตพ
- Sompoch Tubcharoen, Kreangsak Saardrak, Oratai Jintasataporn, Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Atthawoot Phlaiboon, Penpimol
Jaturontrasame, ประนอม เดชวพสฐพ สกตล, ธมรวตท ปปนป ทอง, วตฒชพ ยร นตตกตล, ดาราวรรณ ปปนป ทอง, "Effect of Pueraria mirifica in thai native crossbreed and broiler
chickens", วารสารสสานรกงานคณะกรรมการวพจยร แหมงชาตพ (Journal of the National Research Council of Thailand) 39 (1) (2007) 39-64
- Malai Muangnoi, Penpimol Jaturontrasame, Karuna Wongkrajang, "Microbial Changer During The processing of Thai noni beverage", วารสารสสานรกคณะ
กรรมการวพจยร แหมงชาตพ 39 (1) (2007) 95-104
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตพ
- Penpimol Jaturontrasame, Rasamee Supasri, Chidchom Hiraga, "การถมายเทสารจากภาชนะบรรจตพลาสตพกทมใช ชคดองมะมมวง", การประชตมวพชาการ ครรงช ทมช 44
มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต (2006)
- Penpimol Jaturontrasame, "Effect of Pueraria mirifica in Thai native crossbred chickens", การประชตมวพชาการ ครรงช ทม4ช 4 มหาวพทยาลรยเกษตรศาสตรต (2006)
- Rasamee Supasri, Penpimol Jaturontrasame, Chouw Inprasit, "Reduction of fat content in deep-fried Hakmuk banana", การประชตมทางวพชาการวพทยาศาสตรต
และเทคโนโลยม แหมงประเทศไทยครรงช ทมช 34 (2008)
- Pisut Butsuwan, Penpimol Jaturontrasame, Wuttinant Kongtud, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, นางสพรนพ ชต นา วพวฒ
ร นตศรพ พพ งศต, "Technology
Transfer of Pineapple Developed Products for Community Enterprise at Phatthalung Province", การประชตมวพชาการอตตสาหกรรมเกษตร สจล ครรงช ทมช 1 (2012)
ผลงานวพจยร นมเช ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2535 - 12 กรกฎาคม 2563
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