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วท.บ.(เทคนลคการแพทยฑ), จกฬาลงกรณฑมหาวลทยาลตย, ไทย, 2521
วท.ม.(โภชนศาสตรฑ), มหาวลทยาลตยมหลดล, ไทย, 2524

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Health and Nutrition

โครงการววจยบ
ปป 2536

การททากกวยเตชยต วเสรลมแปปงเมลลดฝปายไรคตอต มพลษ ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากIRCT/CIRAD

ปป 2536

ขคาวเกรชยบเสรลมแปปงเมลลดฝปาย ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากIRCT/CIRAD

ปป 2539

การใชคไขมตนเทชยม OATRIM ในการททาขนมอบและขนมไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหาร

ปป 2539

การพตฒนาตทารตบอาหารจากมตนสทาปะหลตง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากมผลนลธสล ถาบตนพตฒนามตนสทาปะหลตงแหตงประเทศไทย

ปป 2539-2540 ผลของอาหารทชมช ใช ยอาหารสผงตตอการประเมลนคกณคตาทางโภชนาการในหนผทดลอง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากทกนอกดหนกนวลจยต มก.
ปป 2540

การใชคประโยชนฑปลาผงในรผปของเครรอช งปรกงเขคมขคนบรรจกกระปปองสทาหรตบการเตรชยมอาหารไทย ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากโครงการรตวมปลาผงไทย-นอรฑเวยฑ

ปป 2539
การประเมลนระดตบไขมตนในเลรอดหนผทดลองทชเช ลชยล งดควยอาหารทชมช ใช ยอาหารสผงจากธตญพรชและวกนค นทามะพรคาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานกองทกนสนตบ
สนกนการวลจยต
ปป 2541

การใชคประโยชนฑปลาผงในรผปของเครรอช งปรกงเขคมขคนบรรจกกระปปองสทาหรตบการเตรชยมอาหารไทย ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากโครงการรตวมปลาผงไทย-นอรฑเวยฑ

ปป 2543-2544 การศศกษาอายกการเกลบและทดสอบการยอมรตบของผลลตภตณฑฑใยอาหารสผงเปรชยบเทชยบกตบผลลตภตณฑฑจากทคองตลาด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสถาบตนวลจยต
และพตฒนาแหตง มก.
ปป 2544-2545 ผลของอาหารเพรอช สกขภาพจากธตญพรชและวกนค นทามะพรคาวตตอระดตบไขมตนในเลรอดผผปค วฝ ย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากทกนอกดหนกนวลจยต มก.
ปป 2546
การปรตบปรกงคกณคตาทางโภชนาการของขนมไทยดควยขคาวกลคองเพรอช สรคางมผลคตาเพลมช (โครงการยตอยการวลจยต เกชยช วกตบขคาวและการวลจยต เกชยช วกตบอกตาสาหกรรมอาหาร) (
ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2547

Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJIRCAS

ปป 2547-2548 การพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหารไทยสกขภาพเสรลมยกทธศาสตรฑครตวไทยสผโต ลก ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2547-2548 พตฒนาการผลลตอาหารไทยปลอดภตยสผคต รตวโลก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2548
การพตฒนาอาหารขบเคชยล วระบบเอลกซฑทรผชนชต จากขคาวไทยเสรลมฤทธลตธ าค นอนกมลผ อลสระดควยใบหมตอนสผคต รตวโลก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการ
การอกดมศศกษา
ปป 2548
แหตงชาตล

โครงการยตอย 2 โครงการการพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหารไทยและเครรอช งปรกงรสเพรอช การสตงออก ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต

ปป 2548-2549 การพตฒนาการผลลตอาหารไทยปลอดภตยสผคต รตวโลกและการประชาสตมพตนธฑเชลงรกก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2547-2548 การฝฝกอบรมเชลงปฏลบตต กล ารดคานอาหารปลอดภตยและมชคณ
ก คตาทางโภชนาการแกตกลกมต แมตบาค นในเขตชกมชน กรกงเทพมหานคร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจาก
สทานตกงานกองทกนสนตบสนกนการสรคางเสรลมสกขภาพ
ปป 2548-2549 โครงการยตอย 2 คกณสมบตตขล องอาหารไทยในการปปองกตน DNAจากการถผกททาลาย ฤทธลตธ าค นอนกมลผ อลสระ และการปปองกตนการเกลดมะเรลง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต
ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2548-2549 โครงการวลจยต ยตอยทชช 1 พตฒนาผลลตภตณฑฑอาหารไทยและ เครรอช งปรกงรส เพรอช สนตบสนกนธกรกลจแฟรนไชสฑในตตางประเทศ ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจาก
สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2549

Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJIRCAS
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ปป 2549
'Wild' Vegetables, Fruit and Mushrooms in Rural Household Well-being: An In-depth Multidisciplinary Village Study in Northeast Thailand/
Work Package 6 "Documentation of the domestic uses, processing, and consumption contexts of wild plant foods within selected rural households" ( ผผค
รตวมโครงการ ) ไดครบต ทกนจากNeys-van Hoogstraten Foundation
ปป 2549-2550 การพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหารไทยจานดตวนทชมช คช ณ
ก คตาทางโภชนาการ ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2549-2550 อาหารไทยกตบคกณสมบตตตล าค นสารอนกมลผ อลสระ 3 ชนลด และการลดความเสชยช งตตอการเกลดโรคมะเรลง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต
แหตงชาตล
ปป 2549

การประยกกตฑใชคใบหมตอนในผลลตภตณฑฑเครรอช งดรมช สทาเรลจรผปธตญชาตลระบบเอลกซฑทรผชนชต ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากทกนอกดหนกนวลจยต มก.

ปป 2549

สารตคานออกซลเดชตนช จากผตกบกงค กคานแดงและยอดกระถลนตตอการปปองกตนหรนในผลลตภตณฑฑขาค วเกรชยบ ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากทกนอกดหนกนวลจยต มก.

ปป 2548-2549 การพตฒนาผลลตภตณฑฑขาค วทอดสมกนไพรกศงช สทาเรลจรผป ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากโครงการ IFRPD รตวมสรคางสรรคฑนวตตกรรม (เงลนรายไดค สถาบตนคคนควคาและ
พตฒนาผลลตภตณฑฑอาหาร มก.)
ปป 2550
วลจยต มก.

ฤทธลตธ าค นอนกมลผ อลสระและยตบยตงล การเจรลญเตลบโตเซลลฑมะเรลงในหลอดทดลองของเครรอช งดรมช มะตผมและเครรอช งดรมช ตะไครค ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากทกนอกดหนกน

ปป 2550

คกณสมบตตเล ชลงสกขภาพของผตกพรนล บคานไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)

ปป 2550
ชกดโครงการวลจยต การวลจยต และพตฒนาเทคโนโลยชการปลผกมะเดรอช ฝรตงช ในพรนล ทชมช ลผ นลธโล ครงการหลวง โครงการวลจยต ยตอยทชช 2 : การศศกษาอายกการเกลบเกชยช วและกระบวน
การอบแหคงผลมะเดรอช ฝรตงช ทชปช ลผกในประเทศไทย ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากมผลนลธโล ครงการหลวง
ปป 2550-2551 ผลลตภตณฑฑซปก ไทยสกขภาพ เพลมช มผลคตาการสตงออกสลนคคาอาหารไทย ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2550-2551 พรชผตกสมกนไพรและผลไมคไทยตตอการลดความเสชยช งในการเกลดโรคมะเรลง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2550-2551 คกณสมบตตเล ชลงสกขภาพของผตกพรนล บคานไทย
( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2550-2551 ผลของกรรมวลธกช ารผลลตอาหารตตอคกณสมบตตดล าค นสกขภาพ ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural
Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2551-2552 การถตายทอดเทคโนโลยชการผลลตอาหารไทยพรคอมบรลโภค และการพตฒนาสรอช การเรชยนรผอค าหารไทยผตานอลนเตอรฑเนลต ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงาน
คณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2551-2552 โครงการยตอยทชช 1 สทาหรตบอาหารทคองถลนช ไทยตคานโรคไมตตดล ตตอเรรอล รตง: คตา ORAC และฤทธลยธ บต ยตงล เอนไซมฑแอลฟา กลผโคซลเดส ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกน
จากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2552-2553 Functional analysis of indigenous vegetables ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2552-2553 การพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหารสกขภาพจากผตกพรนล บคาน ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2553-2554 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2554-2555 Selection of fish specie feasible to make ‘Plaraa’ with high antihypertensive function ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2554-2555 การใชคเทคโนโลยชพฒ
ต นานวตตกรรมอาหารสกขภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
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ปป 2554-2555 ผลของอกณหภผมนล าทล เดรอดตตอฤทธลตธ าค นสารอนกมลผ อลสระและกลลนช ของสารสกตดจากสมกนไพร ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต
แหตงชาตล
ปป 2555-2556 การประชาสตมพตนธฑคณ
ก คตาเชลงสกขภาพของอาหารไทยผตานสรอช อลนเทอรฑเนลต ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2555-2556 การเพลมช มผลคตาดคานสกขภาพอาหารดควยผลลตผลเกษตรและพตฒนาสรอช การเรชยนรผผค าต นอลนเตอรฑเนลต ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต
แหตงชาตล
ปป 2555-2556 การสตงเสรลมการทตองเทชยช วภาคเหนรอโดยใชคภาพลตกษณฑของอาหารทคองถลนช ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานกองทกนสนตบสนกนการวลจยต
ปป 2555-2556 ความเปปนไปไดคในการกทาจตดสารอนกมลผ อลสระชนลดตตางๆของใบเมชยช ง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJIRCAS
ปป 2555

ผลของเวยฑโปรตชนทชมช ตช อต สมบตตทล างกลลนช และเคมชกายภาพของนมถตวช เหลรอง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากทกนอกดหนกนวลจยต มก.

ปป 2555-2556 ปฏลสมต พตนธฑระหวตางสารสกตดผตกและผลไมคตอต ฤทธลตธ าค นสารอนกมลผ อลสระ ( หตวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2556-2557 คกณสมบตตสล รคางสกขภาพของถตวช เนตา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2556-2557 นวตตกรรมรสชาตลอาหารไทย: ตทารตบแกงมตสมตนช และแกงเขชยวหวาน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานนวตตกรรมแหตงชาตล
ปป 2556-2557 เปปไทดฑออกฤทธลตธ าค นความดตนโลหลตสผงและกลไกการททางานของเปปไทดฑจากอาหารหมตกทคองถลนช ไทย: ปลารคาและถตวช เนตา ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจาก
สทานตกงานพตฒนาการวลจยต การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556 โครงการพตฒนานวตตกรรม ชกดตทารตบอาหารไทยเพรอช สกขภาพเชลงพาณลชยฑ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานเศรษฐกลจอกตสาหกรรม กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2556-2558 ผลลตภตณฑฑอาหารพรคอมบรลโภคชนลดปรตบเนรอล สตมผตส และชนลดนลาท ตาล ไขมตนและโซเดชยมตชาท สทาหรตบผผสค งผ อายกทมช ปช ญ
ป หาการขบเคชยล วและผผสค งผ อายกทมช ปช ญ
ป หาการขบ
เคชยล วและผผทค มช ภช าวะอควนลงพกง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2557-2558 การถตายทอดเทคโนโลยชกรรมวลธผช ลลตขคาวแกงทอด ขคาวนลาท ผตกแทตงสผกต ลกมต เปปาหมายในพรนล ทชภช าคใตค ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต
แหตงชาตล
ปป 2557-2558 พตฒนาผลลตภตณฑฑผงนตวจากพรชผตกสมกนไพรในประเทศไทย ตคนแบบสทาหรตบการผลลตเชลงพาณลชยฑ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานพตฒนาการวลจยต การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2558
จทากตด

Weight Watcher: อาหารแชตแขลงสทาหรตบผผทค ตช อค งการควบคกมนลาท หนตก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานนวตตกรรมแหตงชาตล และบรลษทต สปาชาแอนดฑสลลม

ปป 2558
การถตายทอดเทคโนโลยชกรรมวลธผช ลลตขคาวแกงทอด ขคาวนลาท ผตก และขคาวผตกแทตงสผกต ลตลมเปปาหมายในพรนล ทชภช าคเหนรอ ( หตวหนคาโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะ
กรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2559-2560 นวตตกรรมเครรอช งดรมช อลมลต ชตนจากวตตถกดบล ไทยสผผต รคผ กต สกขภาพและผผสค งผ อายกทวชต โลก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2559-2561 การขยายผลเพรอช พตฒนากระบวนการผลลตนลาท ปรกงรสอาหารไทยสผกต ารใชค ประโยชนฑในองคฑกรดคานการบรลการอาหารทตวช โลก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตก
งานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
ปป 2561-2562 การพตฒนาใหคเกลดความกคาวหนคาในการปรกงอาหารไทยดควยระบบอลมลต ชตน เพรอช ลดคตาดตชนชไกลซชมกล ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบต ทกนจากสทานตกงานคณะกรรมการวลจยต
แหตงชาตล
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดตบชาตล
- Plernchai Tangkanakul, "Extracts of Thai Indigenous Vegetables as Rancid Inhibitor in a Model System", KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE 39
(2) (2005) 274-283
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นางสาวเพลลนใจ ตตงคณะกกล

ตตาแหนหง นตกวลจยต เชชยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสกขภาพ สถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหาร
- Plernchai Tangkanakul, "Utilization of Fish Flour in Canned Concentrated Seasoning Stock for Thai Foods Preparation", KASETSART JOURNAL
NATURAL SCIENCE 39 (2) (2005) 308-318
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Antioxidant activity of Northem
and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal 40 (พลเศษ) (2006) 0-0
- 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
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chowladda Teangpook, "ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF SOME HERBS USED
IN KAENG-KHIAO-WAN PASTE ON LEUKEMIC CELL LINE", วารสารมหาวลทยาลตยศรชนครลนทรวลโรฒ (สาขาวลทยาศาสตรฑและเทคโนโลยช) 4 (7) (2012)
- Tasanee Limsuwan, นายณตฐชรตฐ แพกกล, อ ดร จลราภรณฑ ทองตตน, Plernchai Tangkanakul, "Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity and Nutritional
Valuesof Sugar-free and Reduced-fat Milk-based Ice Cream Enriched withSelected Herb Ingredients", KKU Res. J. 19 (4) (2014) 515-526
ระดตบนานาชาตล
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Plernchai Tangkanakul, สกรยช พฑ นต ธฑ บกญวลสทก ธล,ธ สมศรช ภผสต มช วต ง, "Protein
bioavailability-lowering in rats fed high dietary fiber from cereal and nata de coco", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขา
วลทยาศาสตรฑ) 35 (1) (2001) 66-73
- Wanpen Mesomya, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Plernchai Tangkanakul, Pongsri Jittanoonta, นส.รตตนา พากเพชยรกลจวตฒนา, "Serum
lipid-lowering in rats with high dietary fiber from cereal and nata de coco", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาวลทยา
ศาสตรฑ) 36 (2) (2002)
- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Saowaluk Rungchang, Vayooh Sonted, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing
Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาวลทยาศาสตรฑ) 42 (1) (2008) 79-87
- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Nipat Limsangouan, Vayooha Sontes, "Effects of extrusion conditions on the physical and functional
properties of instant cereal beverage powders admixed with mulberry (Morus alba L.) leaves", Food Science and Technology Research 14 (5) (2008)
- Plernchai Tangkanakul, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, Pornthip Charoenthamawat, Gassinee Trakoontivakorn,
"Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", International Food Research Journal
16 (4) (2009) 571-580
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Janpen Saengprakai, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, Dr. Kazuhiko
Nakahara, "Antioxidant Capacity and Antimutagenicity ofThermal Processed Thai Foods", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY 45 (2)
(2011) 211-218
- Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Kazuhiko Nakahara, "Changes of Antioxidant Capacity and Phenolics in Ocimum Herbs after Various
Cooking Methods", Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ) 46 (4) (2012) 347-353
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Ngamjit Lowithun, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, "Influence of thermal sterilization on
antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foods", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 (3) (2012) 451-460
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of vegetables, herbs and spices in eighteen
traditional Thai dishes", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (2) (2014) 214-226
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดตบชาตล
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ชชอช
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ตตาแหนหง นตกวลจยต เชชยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสกขภาพ สถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหาร
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Soithong Saiyudthong, Karuna Wongkrajang, นายธชระ ทองเผรอก, Sompoch Yai-eiam,
Plernchai Tangkanakul, "Shelf life study and acceptibility of high dietary fiber product compared with product from market", การประชกมวลชาการครตงล ทชช 41
มหาวลทยาลตยเกษตรศาสตรฑ "60 ปป วลชาการ พรนล ฐานสตงคมไทย" (2003)
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, "Antimutagenicity of Thai food by Ames test", การประชกมวลชาการพตนธศาสตรฑแหตง
ชาตล ครตงล ทชช 16 เรรอช ง พตนธกศาสตรฑ...แกควกล ฤตพลตงงานชาตล (2009)
- Plernchai Tangkanakul, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, Pornthip Charoenthamawat, Gassinee Trakoontivakorn,
"Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", 19th International Congress of
Nutrition (ICN 2009) (2009)
- Karuna Wongkrajang, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chomdao Sikkhamondhol, "Nutrition value of commonly consumed northern
Thai curry recipes", การประชกมวลชาการโภชนาการแหตงชาตล ครตงล ทชช 7 (2013)
- Chomdao Sikkhamondhol, Gassinee Trakoontivakorn, Patcharee Tungtrakul, Plernchai Tangkanakul, "Study mineral content of Foods in the North
(Thailand)", การประชกมวลชาการโภชนาการแหตงชาตลครตงล ทชช 7 (2013)
- Thipthida Kaewtathip, Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "Effects of high temperature on volatile aroma compounds of kaffir lime
leaf(Citrus hystrix D.C.)", การประชกมวลชาการครตงล ทชช 53 มหาวลทยาลตยเกษตรศาสตรฑ (2015)
ระดตบนานาชาตล
- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Nipat Limsangouan, Vayooha Sontes, "Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional
Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) Leaves", 14th World Congress of Food Science & Technology
(2008)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Janpen Saengprakai, Ngamjit Lowithun, "influence of
sterilization heat to antioxidant capacity and antimutagenicity of central and southern foods of Thailand", the 2 nd International Conference on Natural
Products for Health and Beauty
(2008)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Boonma Niyomwit, Payom Auttaviboonkul, "Proximate and mineral composition of some popular
Thai dishes", 11thAsean Food Conference 209 (2009)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, "Nutritional composition of traditional Thai foods used
local vegetables", 11 th Asean food Conference 2009 (2009)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Ngamjit Lowithun, "Antioxidant activity and phenolic
content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009) (2009)
- Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Kazuhiko Nakahara, "Change of antioxidant capacity and phenolic composition in Ocimum herbs
after various cooking methods", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009) (2009)
- Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, "Superoxide anion scavenging and xanthine oxidase inhibition of Thai culinary herbs", 19th
International Congress of Nutrition (ICN 2009) (2009)
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Yenjai Thitatarn, "Antioxidant capacity and
alpha-glucosidase inhibition of local Southeast Asian vegetables", 5th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH 2011) (2011)
- Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Kazuhiko Nakahara, "Reactive oxygen species scavenging effect of culinary Asian herbs", 5th
International Conference on Polyphenols and Health (ICPH 2011) (2011)
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ตตาแหนหง นตกวลจยต เชชยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสกขภาพ สถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหาร
- Thipthida Kaewtathip, Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "Temperature effects on volatile compounds of lemongrass (Cymbopogon
citratus(DC.) Stapf)", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference (2012)
- Witcha Treesuwan, Thipthida Kaewtathip, Sumitra Boonbumrung, Plernchai Tangkanakul, "Investigation of the odor active compounds in soymilk
during cooking and whey addition", 1st Joint ACS AGFD – ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry (2014)
- Orathai Sawatdichaikul, นางสาววนตสนตนทฑ หมตดมณช, Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "In vitro Antioxidant Activity of Peptide Fragments
from Fermented Channa striata", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (2014)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2551 เรรอช ง "นลาท ปรกงรสหตอหมกสทาเรลจรผป" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑขาค วผตดกะปปสาท เรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตขคาวผตดกะปปดงต กลตาว" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑขาค วผตดเขชยวหวานสทาเรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตขคาวผตดเขชยวหวานดตงกลตาว" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑขาค วผตดคตวช กลลงล สทาเรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตขคาวผตดคตวช กลลงล ดตงกลตาว" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑขาค วผตดฉตาสทาเรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตขคาวผตดฉตาดตงกลตาว" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑขาค วผตดฉผฉต สช าท เรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตขคาวผตดฉผฉต ดช งต กลตาว" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑซปก ตคมขตาชนลดขคนสทาเรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตซกปตคมขตาชนลดขคนสทาเรลจรผป" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล (วช.)
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑซปก ตคมยทาชนลดขคนสทาเรลจรผปและกรรมวลธผช ลลตซกปตคมยทาชนลดขคนสทาเรลจรผป" จาก สทานตกงานคณะกรรมการวลจยต แหตงชาตล (วช.)
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2555 เรรอช ง "กรรมวลธผช ลลตขคาวแกงทอดแชตเยรอกแขลงกศงช สทาเรลจรผปและผลลตภตณฑฑดงต กลตาว" จาก มหาวลทยาลตยเกษตรศาสตรฑ
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2556 เรรอช ง "กรรมวลธกช ารผลลตขคาวสกกทชเช สรลมสารตคานอนกมลผ อลสระ" จาก สทานตกงานบรลการวลชาการ มก.
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2558 เรรอช ง "กรรมวลธกช ารผลลตขคาวเสรลมสารตคานอนกมลผ อลสระพรคอมบรลโภค" จาก งานทรตพยฑสนล ทางปปญญา สทานตกงานบรลการวลชาการ
- อนกสทล ธลบตต รงานวลจยต ปป 2558 เรรอช ง "กรรมวลธกช ารผลลตขคาวเหนชยวมผนทชเช สรลมสารตคานอนกมลผ อลสระ" จาก งานทรตพยฑสนล ทางปปญญา สทานตกงานบรลการวลชาการ
ลวขสวทธวธ
- ลลขสลทธลงธ านวลจยต ปป 2554 เรรอช ง "HEALTHY EXTRUDED SNACK" จาก สถาบตนคคนควคาและพตฒนาผลลตภตณฑฑอาหาร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวตลนวตตกรรมขคาวไทยเฉลลมพระเกชยรตล 2007 ประจทาปป 2550 เรรอช ง "ผลลตภตณฑฑขาค วแกงทอดกศงช สทาเรลจรผป" จาก มผลนลธขล าค วไทยในพระบรมราชผปถตมภฑ รตาวกตบ สทานตกงานนวตต
กรรมแหตงชาตล (สนช.)
ผลงานวลจยต นชเล ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2536 - 6 กรกฎาคม 2563

พลมพฑครตงล ลตาสกดเมรอช 6/7/63

หนคา 6 จาก 6

