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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2535
ผลของขนาดอนยภาคและความชรนช ของขคาวโพดบดทยมร ตย อต คยณลบกษณะผลวตภบณฑหอาหารเขคาซซงร ผลวตดควยเครรอร งเออกซหทรรดเดอรหแบบสกรรคตร ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยน
จากIRCT/CIRAD
ปป 2536

ผลของปปจจบยในการผลวตตตอคยณภาพของผลวตภบณฑหจากแปปงเมลอดฝปายไรคตอต มพวษ ซซงร ผลวตโดยเครรอร ง เออกซหทรรดเดอรห ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากIRCT/CIRAD

ปป 2547-2548 โครงการเครรอร งดรมร สสาเรอจรรปธบญชาตวเสรวมสยขภาพดควยสมยนไพรไทย ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากโครงการววจยบ พบฒนารตวมภาครบฐและเอกชน
ปป 2548

การพบฒนาผลวตภบณฑหอาหารขบเคยยช วระบบเอกซหทรรชนบ จากขคาวไทยเสรวมธาตยเหลอก ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากสวทช.

ปป 2548
การพบฒนาอาหารขบเคยยช วระบบเออกซหทรรชนรบ จากขคาวไทยเสรวมฤทธวตธ าค นอนยมลร อวสระดควยใบหมตอนสรคต รบวโลก ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากสสานบกงานคณะกรรมการ
การอยดมศซกษา
ปป 2548-2549 2. การพบฒนาผลวตภบณฑหอาหารขบเคยยช วระบบเออกซหทรรชนรบ จากขคาวไทยเสรวมธาตยเหลอก ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากศรนยหพนบ ธยวศว วกรรมและเทคโนโลยยชวย ภาพ
แหตงชาตว
ปป 2549

การประยยกตหใชคใบหมตอนในผลวตภบณฑหเครรอร งดรมร สสาเรอจรรปธบญชาตวระบบเออกซหทรรชนรบ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากทยนอยดหนยนววจยบ มก.

ปป 2551

การศซกษาคยณสมบบตทว างกายภาพและเคมย ของแปปงขคาวโพดบดหยาบดบดแปรดควยกระบวนการเอกซหทรรชนบ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากทยนอยดหนยนววจยบ มก.

ปป 2551

เสรวมสยขภาพดควยเปลรอกมบงคยดในผลวตภบณฑหอาหารเชคาธบญชาตวจากกระบวนการเอกซหทรรชนบ ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากทยนอยดหนยนววจยบ มก.

ปป 2550-2551 การพบฒนาเทคโนโลยยการผลวตผลวตภบณฑห สแนคขคาวโพดในระดบบโรงงานและการใหคคาส ปรซกษาแกตผปคร ระกอบการ" ( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากสสานบกงานกอง
ทยนสนบบสนยนการสรคางเสรวมสยขภาพ
ปป 2551
โครงการ “ผลวตอาหารเสรวมสสาหรบบเดอกและทารกทยไร ดคมาตรฐานในระดบบอยตสาหกรรม : ระยะทยร 1 (ปป 2551) การประยยกตหใชค Linear programming ในการพบฒนา
สรตรอาหารเสรวมสสาหรบบเดอกและทารกใหคไดคมาตรฐานทางโภชนาการ”
( ผรรค วต มโครงการ ) ไดครบบ ทยนจากสสานบกงานกองทยนสนบบสนยนการสรคางเสรวมสยขภาพ (สสส.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดบบชาตว
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Vayooha Sontes, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Physicochemical Properties of Modified
Corn Grit Flour by Extrusion Process", วารสารววทยาศาสตรหและเทคโนโลยย 26 (4) (2018)
ระดบบนานาชาตว
- Chulaluck Charunuch, SAOWALUK RUNGCHANG, Chowladda Teangpook, Vayooha Sontes, "Iron Fortification in Developing of Extruded Thai Rice
Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรห สาขาววทยาศาสตรห) 42 (2) (2008) 360-366
- 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)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดบบชาตว
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Janpen Saengprakai, Kassamaporn Puntaburt, Vayooha Sontes, "The effect of extrusion conditions on the
physical and antioxidant properties of instant cereal beverage powders supplementing with Thai herbs
", Food Innovation Asia Conference 2008 (2008)
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", The 2th International Conference on Rice for the future (2007)
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(2008)
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อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนยสทว ธวบตบ รงานววจยบ ปป 2554 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ธบญชาตวสาส เรอจรรปสมยนไพรไทยและกรรมววธกย ารผลวตเครรอร งดรมร ดบงกลตาว" จาก สถาบบนคคนควคาและพบฒนาผลวตภบณฑหอาหาร
- อนยสทว ธวบตบ รงานววจยบ ปป 2554 เรรอร ง "ผลวตภบณฑหอาหารเชคาธบญชาตวผสมผงเปลรอกมบงคยดโดยใชคเครรอร งเอกซหทรรเดอรห" จาก สถาบบนคคนควคาและพบฒนาผลวตภบณฑหอาหาร
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยบ ปป 2553 เรรอร ง "การพบฒนาผลวตภบณฑห "สแนคเบญจรงคห (Benjaronk Snack)" ดควยเทคโนโลยยเอกซหทรรชนบ " จาก สถาบบนคคนควคาและพบฒนาผลวตภบณฑหอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยบ ปป 2554 เรรอร ง "HEALTHY EXTRUDED SNACK" จาก สถาบบนคคนควคาและพบฒนาผลวตภบณฑหอาหาร
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