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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การพนฒนาตตารนบอาหารไทย, พนฒนาผลนตภนณฑยอาหารไทยสตาเรรจรรปและเครรอร งปรบงรสกกงร สตาเรรจรรป, การแปรรรปและถนอมอาหารระดนบครนวเรรอน

โครงการววจยบ
ปป 2534-2536 การเผยแพรรอาหารเสรนมคบณคราราคาถรกโดยใชคเทมเบคจากกากนมถนวร เหลรองในประเทศไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากIRCT/CIRAD
ปป 2535

การเผยแพรรอาหารเสรนมคบณคราราคาถรกโดยใชคเทมเปปจากกากนมถนวร เหลรองในประเทศไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากUNU

ปป 2536

การพนฒนาผลนตภนณฑยเบเกอรรโร ดยใชคแปปงเมลรดฝปาย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากIRCT/CIRAD

ปป 2539

การพนฒนาตตารนบอาหารจากมนนสตาปะหลนง ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากมรลนนธสน ถาบนนพนฒนามนนสตาปะหลนงแหรงประเทศไทย

ปป 2542

การใชค NU-TRIM เปปนสารทดแทนกะทนในอาหารไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลนตภนณฑยอาหาร

ปป 2544-2545 การวนจยน วนตถบดบน และตตารนบอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบรยบฃองศาสนาอนสลามเพรอร การสรงออก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากทบนอบดหนบนวนจยน มก.
ปป 2546
การปรนบปรบงคบณคราทางโภชนาการของขนมไทยดควยขคาวกลคองเพรอร สรคางมรลคราเพนมร (โครงการยรอยการวนจยน เกรยร วกนบขคาวและการวนจยน เกรยร วกนบอบตาสาหกรรมอาหาร) (
ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2547-2548 การพนฒนาผลนตภนณฑยอาหารไทยสบขภาพเสรนมยบทธศาสตรยครนวไทยสรโร ลก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2548-2549 โครงการวนจยน ยรอยทรร 1 พนฒนาผลนตภนณฑยอาหารไทยและ เครรอร งปรบงรส เพรอร สนนบสนบนธบรกนจแฟรนไชสยในตรางประเทศ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสตานนกงาน
คณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2547-2548 การฝฝกอบรมเชนงปฏนบตน กน ารดคานอาหารปลอดภนยและมรคณ
บ คราทางโภชนาการแกรกลบมร แมรบาค นในเขตชบมชน กรบงเทพมหานคร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจาก
สตานนกงานกองทบนสนนบสนบนการสรคางเสรนมสบขภาพ
ปป 2549-2550 การพนฒนาผลนตภนณฑยอาหารไทยจานดรวนทรมร คร ณ
บ คราทางโภชนาการ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2548-2549 การพนฒนาผลนตภนณฑยขาค วทอดสมบนไพรกกงร สตาเรรจรรป ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากโครงการ IFRPD รรวมสรคางสรรคยนวนตกรรม (เงนนรายไดค สถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลนตภนณฑยอาหาร มก.)
ปป 2549

วนจยน การผลนตสตารยชสบขภาพและเปรรยบเทรยบปรนมาณจากพรชชนนดตรางๆ ทรปร ลรกในประเทศไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากทบนอบดหนบนวนจยน มก.

ปป 2550

การปรนบปรบงคบณภาพผลนตภนณฑยขาค วเกรรยบ ขคาวแตตนและขคาวเมรา ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากโครงการความรรวมมรอ มก.-ธ.ก.ส.

ปป 2550-2551 ผลนตภนณฑยซปบ ไทยสบขภาพ เพนมร มรลคราการสรงออกสนนคคาอาหารไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2551-2552 โครงการยรอยทรร 1 สตาหรนบอาหารทคองถนนร ไทยตคานโรคไมรตดน ตรอเรรอร รนง: ครา ORAC และฤทธนยธ บน ยนงร เอนไซมยแอลฟา กลรโคซนเดส ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากสตานนก
งานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
ปป 2552-2553 การพนฒนาผลนตภนณฑยอาหารสบขภาพจากผนกพรนร บคาน ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2553

การพนฒนานราต นมขคาวจากขคาวหอมมะลน ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทบนจากภาคเอกชน

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตน
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Antioxidant activity of Northem
and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal 40 (พนเศษ) (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
ระดนบนานาชาตน
- 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)
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตน
- 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)
ระดนบนานาชาตน
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content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009) (2009)
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- Nednapis Vatanasuchart, Wassana Narasri, Boonma Niyomwit, "Resistant Starch Composition and Physicochemical Properties of Four Banana
Cultivars during Ripening", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology (2012)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยขาค วผนดกะปปสาต เรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตขคาวผนดกะปปดงน กลราว" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยขาค วผนดเขรยวหวานสตาเรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตขคาวผนดเขรยวหวานดนงกลราว" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยขาค วผนดคนวร กลนงร สตาเรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตขคาวผนดคนวร กลนงร ดนงกลราว" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยขาค วผนดฉราสตาเรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตขคาวผนดฉราดนงกลราว" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยขาค วผนดฉรฉร สร าต เรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตขคาวผนดฉรฉร ดร งน กลราว" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยซปบ ตคมขราชนนดขคนสตาเรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตซบปตคมขราชนนดขคนสตาเรรจรรป" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน (วช.)
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2554 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยซปบ ตคมยตาชนนดขคนสตาเรรจรรปและกรรมวนธผร ลนตซบปตคมยตาชนนดขคนสตาเรรจรรป" จาก สตานนกงานคณะกรรมการวนจยน แหรงชาตน (วช.)
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2555 เรรอร ง "กรรมวนธผร ลนตขคาวแกงทอดแชรเยรอกแขรงกกงร สตาเรรจรรปและผลนตภนณฑยดงน กลราว" จาก มหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรย
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2556 เรรอร ง "กรรมวนธกร ารผลนตนราต ขคาวกลคองงอก" จาก มหาวนทยาลนยเกษตรศาสตรย
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2558 เรรอร ง "กรรมวนธกร ารผลนตขคาวเสรนมสารตคานอนบมลร อนสระพรคอมบรนโภค" จาก งานทรนพยยสนน ทางปปญญา สตานนกงานบรนการวนชาการ
- อนบสทน ธนบตน รงานวนจยน ปป 2558 เรรอร ง "กรรมวนธกร ารผลนตขคาวเหนรยวมรนทรเร สรนมสารตคานอนบมลร อนสระ" จาก งานทรนพยยสนน ทางปปญญา สตานนกงานบรนการวนชาการ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลนวนตกรรมขคาวไทยเฉลนมพระเกรยรตน 2007 ประจตาปป 2550 เรรอร ง "ผลนตภนณฑยขาค วแกงทอดกกงร สตาเรรจรรป" จาก มรลนนธขน าค วไทยในพระบรมราชรปถนมภย รราวกนบ สตานนกงานนวนต
กรรมแหรงชาตน (สนช.)
ผลงานวนจยน นรเร ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2534 - 27 พฤษภาคม 2565
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