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ศศ.บ.(คหกรรมศาสตรย), มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2522

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การแปรรบปและถนอมอาหารระดอบครอวเรรอน, การพอฒนาตตารอบอาหารไทย, พอฒนาผลวตภอณฑยอาหารไทยสตาเรรจรบปและเครรอท งปรกงรสกกงท สตาเรรจรบป

โครงการววจยบ
ปป 2536

การพอฒนาผลวตภอณฑยเบเกอรทโท ดยใชจแปปงเมลรดฝปาย ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากIRCT/CIRAD

ปป 2539

การพอฒนาตตารอบอาหารจากมอนสตาปะหลอง ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากมบลนวธสว ถาบอนพอฒนามอนสตาปะหลองแหรงประเทศไทย

ปป 2540

การใชจประโยชนยปลาผงในรบปของเครรอท งปรกงเขจมขจนบรรจกกระปปองสตาหรอบการเตรทยมอาหารไทย ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรยเวยย

ปป 2541

การใชจประโยชนยปลาผงในรบปของเครรอท งปรกงเขจมขจนบรรจกกระปปองสตาหรอบการเตรทยมอาหารไทย ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากโครงการรรวมปลาผงไทย-นอรยเวยย

ปป 2542

การใชจ NU-TRIM เปปนสารทดแทนกะทวในอาหารไทย ( หอวหนจาโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสถาบอนคจนควจาและพอฒนาผลวตภอณฑยอาหาร

ปป 2544-2545 การววจยอ วอตถกดบว และตตารอบอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบทยบฃองศาสนาอวสลามเพรอท การสรงออก ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากทกนอกดหนกนววจยอ มก.
ปป 2546
การปรอบปรกงคกณคราทางโภชนาการของขนมไทยดจวยขจาวกลจองเพรอท สรจางมบลคราเพวมท (โครงการยรอยการววจยอ เกทยท วกอบขจาวและการววจยอ เกทยท วกอบอกตาสาหกรรมอาหาร) (
ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
ปป 2547-2548 การพอฒนาผลวตภอณฑยอาหารไทยสกขภาพเสรวมยกทธศาสตรยครอวไทยสบโร ลก ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
ปป 2548-2549 โครงการววจยอ ยรอยททท 1 พอฒนาผลวตภอณฑยอาหารไทยและ เครรอท งปรกงรส เพรอท สนอบสนกนธกรกวจแฟรนไชสยในตรางประเทศ ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอกงาน
คณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
ปป 2547-2548 การฝฝกอบรมเชวงปฏวบตอ กว ารดจานอาหารปลอดภอยและมทคณ
ก คราทางโภชนาการแกรกลกมร แมรบาจ นในเขตชกมชน กรกงเทพมหานคร ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจาก
สตานอกงานกองทกนสนอบสนกนการสรจางเสรวมสกขภาพ
ปป 2549-2550 การพอฒนาผลวตภอณฑยอาหารไทยจานดรวนททมท คท ณ
ก คราทางโภชนาการ ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
ปป 2549
การพอฒนาเทคโนโลยทการผลวตและการใชจประโยชนยปอโมโรเฮยะอยรางครบวงจร เพรอท เสรวมสรจางสกขภาพพอเพทยงและการเพวมท มบลครา ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจาก
ทกนอกดหนกนววจยอ มก.
ปป 2550

การปรอบปรกงคกณภาพผลวตภอณฑยขาจ วเกรทยบ ขจาวแตตนและขจาวเมรา ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากโครงการความรรวมมรอ มก.-ธ.ก.ส.

ปป 2550-2551 ผลวตภอณฑยซปก ไทยสกขภาพ เพวมท มบลคราการสรงออกสวนคจาอาหารไทย ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
ปป 2551-2552 การพอฒนาการผลวตเครรอท งดรมท ลดนตาตาล ทททท าต จากผลไมจ พรชผอกและสมกนไพรสตาหรอบเดรกนอกเรทยนอายก 3-15 ปป ภายใตจ แผนงานเครรอขรายเดรกไทยไมรกนว หวาน ( ผบจ
รรวมโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอกงานกองทกนสนอบสนกนการสรจางเสรวมสกขภาพ (สสส.)
ปป 2551-2552 โครงการยรอยททท 1 สตาหรอบอาหารทจองถวนท ไทยตจานโรคไมรตดว ตรอเรรอร รอง: ครา ORAC และฤทธวยธ บอ ยองร เอนไซมยแอลฟา กลบโคซวเดส ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากสตานอก
งานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
ปป 2552-2553 การพอฒนาผลวตภอณฑยอาหารสกขภาพจากผอกพรนร บจาน ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2553
เครรอขรายความรรวมในการพอฒนาการผลวตเครรอท งดรมท ลดนราต ตาล ทททท าต จากผลไมจ พรชผอก และสมกนไพร ระดอบโรงเรทยนใน 4 ภบมภว าค ( ผบรจ วร มโครงการ ) ไดจรบอ ทกนจาก
สตานอกงานกองทกนสนอบสนกนการสรจางเสรวมสกขภาพ (สสส.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชาตว
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Antioxidant activity of Northem
and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal 40 (พวเศษ) (2006) 0-0
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- 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
ระดอบนานาชาตว
- 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
- 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
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบชาตว
- 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)
ระดอบนานาชาตว
- 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)
- 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)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยขาจ วผอดกะปปสาต เรรจรบปและกรรมววธผท ลวตขจาวผอดกะปปดงอ กลราว" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยขาจ วผอดเขทยวหวานสตาเรรจรบปและกรรมววธผท ลวตขจาวผอดเขทยวหวานดองกลราว" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยขาจ วผอดคอวท กลวงร สตาเรรจรบปและกรรมววธผท ลวตขจาวผอดคอวท กลวงร ดองกลราว" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยขาจ วผอดฉราสตาเรรจรบปและกรรมววธผท ลวตขจาวผอดฉราดองกลราว" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
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- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยขาจ วผอดฉบฉร สท าต เรรจรบปและกรรมววธผท ลวตขจาวผอดฉบฉร ดท งอ กลราว" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยซปก ตจมขราชนวดขจนสตาเรรจรบปและกรรมววธผท ลวตซกปตจมขราชนวดขจนสตาเรรจรบป" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว (วช.)
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2554 เรรอท ง "ผลวตภอณฑยซปก ตจมยตาชนวดขจนสตาเรรจรบปและกรรมววธผท ลวตซกปตจมยตาชนวดขจนสตาเรรจรบป" จาก สตานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหรงชาตว (วช.)
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2555 เรรอท ง "กรรมววธผท ลวตขจาวแกงทอดแชรเยรอกแขรงกกงท สตาเรรจรบปและผลวตภอณฑยดงอ กลราว" จาก มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2558 เรรอท ง "กรรมววธกท ารผลวตขจาวเสรวมสารตจานอนกมลบ อวสระพรจอมบรวโภค" จาก งานทรอพยยสนว ทางปปญญา สตานอกงานบรวการววชาการ
- อนกสทว ธวบตอ รงานววจยอ ปป 2558 เรรอท ง "กรรมววธกท ารผลวตขจาวเหนทยวมบนททเท สรวมสารตจานอนกมลบ อวสระ" จาก งานทรอพยยสนว ทางปปญญา สตานอกงานบรวการววชาการ
ผลงานววจยอ นทเร ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2536 - 25 พฤศจวกายน 2563
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