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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อาหารเชศงพนนธภาพ (Functional Food)

โครงการววจยบ
ปป 2540

การผลศตหนวเชพอช มะมมวงเพพอช การบรศโภคในประเทศและการสมงออกสกปม ระเทศกกาลนงพนฒนา ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากEEC (STD3)

ปป 2542

ศนกยภาพในการตคานสารอนสมลก อศสระของสารสกนดจากผนกพพนช บคานไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร

ปป 2543-2545 A preliminary study on the utilization of natural products for controlling sotred insect pests in Thailand. ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากJIRCUS
ปป 2545-2546 การพนฒนาผลศตภนณฑฑคกส กณจช ากนชาก นมขคาวยาคกผง ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวศจยน
ปป 2546

การใชคผกน พพนช บคานควบคสมการเจรศญเตศบโตของมอดขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS

ปป 2547

Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS

ปป 2547-2548 การพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหารไทยสสขภาพเสรศมยสทธศาสตรฑครนวไทยสกโม ลก ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2543-2547 การใชคผกน พพนช บคานควบคสมการเจรศญเตศบโตของมอดขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2548-2549 โครงการยมอย 2 คสณสมบนตขศ องอาหารไทยในการปปองกนน DNAจากการถกกทกาลาย ฤทธศตธ าค นอนสมลก อศสระ และการปปองกนนการเกศดมะเรรง ( หนวหนคาโครงการยมอย )
ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2548-2549 โครงการวศจยน ยมอยทณช 1 พนฒนาผลศตภนณฑฑอาหารไทยและ เครพอช งปรสงรส เพพอช สนนบสนสนธสรกศจแฟรนไชสฑในตมางประเทศ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงาน
คณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2548
โครงการยมอย 3 โครงการคสณสมบนตขศ องอาหารไทยในการปปองกนน DNA จากการถกกทกาลายและฤทธศตธ าค น
อนสมลก อศสระและปปองกนนการเกศดมะเรรง
( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2548-2549 การพนฒนาการผลศตอาหารไทยปลอดภนยสกคม รนวโลกและการประชาสนมพนนธฑเชศงรสก ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2548-2549 การพนฒนาผลศตภนณฑฑขาค วทอดสมสนไพรกกงช สกาเรรจรกป ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการ IFRPD รมวมสรคางสรรคฑนวนตกรรม (เงศนรายไดค สถาบนนคคนควคาและ
พนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร มก.)
ปป 2549

Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS

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" ( หนว
หนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากNeys-van Hoogstraten Foundation
ปป 2549-2550 การพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหารไทยจานดมวนทณมช คณ ณ
ส คมาทางโภชนาการ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2549-2550 อาหารไทยกนบคสณสมบนตตศ าค นสารอนสมลก อศสระ 3 ชนศด และการลดความเสณยช งตมอการเกศดโรคมะเรรง ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการ
วศจยน แหมงชาตศ
ปป 2549

สารตคานออกซศเดชนนช จากผนกบสงค กคานแดงและยอดกระถศนตมอการปปองกนนหพนในผลศตภนณฑฑขาค วเกรณยบ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยน มก.
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ฤทธศตธ าค นอนสมลก อศสระและยนบยนงช การเจรศญเตศบโตเซลลฑมะเรรงในหลอดทดลองของเครพอช งดพมช มะตกมและเครพอช งดพมช ตะไครค ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2550

คสณสมบนตเศ ชศงสสขภาพของผนกพพนช บคานไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)

ปป 2550
ชสดโครงการวศจยน การวศจยน และพนฒนาเทคโนโลยณการปลกกมะเดพอช ฝรนงช ในพพนช ทณมช ลก นศธโศ ครงการหลวง โครงการวศจยน ยมอยทณช 2 : การศกกษาอายสการเกรบเกณยช วและกระบวน
การอบแหคงผลมะเดพอช ฝรนงช ทณปช ลกกในประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากมกลนศธโศ ครงการหลวง
ปป 2550-2551 ผลศตภนณฑฑซปส ไทยสสขภาพ เพศมช มกลคมาการสมงออกสศนคคาอาหารไทย ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2550-2551 พพชผนกสมสนไพรและผลไมคไทยตมอการลดความเสณยช งในการเกศดโรคมะเรรง ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2550-2551 คสณสมบนตเศ ชศงสสขภาพของผนกพพนช บคานไทย
( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan
ปป 2550-2551 ผลของกรรมวศธกณ ารผลศตอาหารตมอคสณสมบนตดศ าค นสสขภาพ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2551-2552 การถมายทอดเทคโนโลยณการผลศตอาหารไทยพรคอมบรศโภค และการพนฒนาสพอช การเรณยนรกอค าหารไทยผมานอศนเตอรฑเนรต ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงาน
คณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2551-2552 โครงการยมอยทณช 1 สกาหรนบอาหารทคองถศนช ไทยตคานโรคไมมตดศ ตมอเรพอช รนง: คมา ORAC และฤทธศยธ บน ยนงช เอนไซมฑแอลฟา กลกโคซศเดส ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนก
งานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2552-2553 Functional analysis of indigenous vegetables ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2552-2553 การพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหารสสขภาพจากผนกพพนช บคาน ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS), Japan
ปป 2553-2554 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2553

การพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหารจากแปปงเสรศมแปปงและผงอศนลก นศ จากแกมนตะวนน ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยน มก.

ปป 2553-2554 การปลกกเพพอช ใชคประโยชนฑจากพพชแกมนตะวนน (Jerusalem Artichoke) ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการวศจยน สถาบนนเพพอช พนฒนาคสณภาพและโครงการวศจยน
และพนฒนาเพพอช เพศมช ศนกยภาพเชศงบกรณาการเพพอช การแขมงขนน
ปป 2553-2554 การปลกกและการใชคประโยชนฑจากพพชแกมนตะวนน(Jerusalem Artichoke) ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากโครงการวศจยน สถาบนนเพพอช พนฒนาคสณภาพและ
โครงการวศจยน และพนฒนาเพพอช เพศมช ศนกยภาพเชศงบกรณาการเพพอช การแขมงขนน
ปป 2554-2555 Selection of fish specie feasible to make ‘Plaraa’ with high antihypertensive function ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
ปป 2554-2555 ผลของอสณหภกมนศ ากช เดพอดตมอฤทธศตธ าค นสารอนสมลก อศสระและกลศนช ของสารสกนดจากสมสนไพร ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2555-2556 การประชาสนมพนนธฑคณ
ส คมาเชศงสสขภาพของอาหารไทยผมานสพอช อศนเทอรฑเนรต ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2555-2556 การสมงเสรศมการทมองเทณยช วภาคเหนพอโดยใชคภาพลนกษณฑของอาหารทคองถศนช ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวศจยน
ปป 2555-2556 การสรคางคสณคมาอาหารไทยทคองถศนช เพพอช สนนบสนสนการทมองเทณยช วภาคเหนพอ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวศจยน
ปป 2555-2556 ความเปปนไปไดคในการกกาจนดสารอนสมลก อศสระชนศดตมางๆของใบเมณยช ง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2555-2556 ปฏศสมน พนนธฑระหวมางสารสกนดผนกและผลไมคตอม ฤทธศตธ าค นสารอนสมลก อศสระ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2556-2557 คสณสมบนตสศ รคางสสขภาพของถนวช เนมา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJapan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
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สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร

ปป 2556-2557 เปปไทดฑออกฤทธศตธ าค นความดนนโลหศตสกงและกลไกการทกางานของเปปไทดฑจากอาหารหมนกทคองถศนช ไทย: ปลารคาและถนวช เนมา ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนก
งานพนฒนาการวศจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 ผลของระยะการสสกตมอชนศดและปรศมาณสารระเหยใหคกลศนช ในเนพอช ตาล ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 โครงการพนฒนานวนตกรรม ชสดตการนบอาหารไทยเพพอช สสขภาพเชศงพาณศชยฑ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานเศรษฐกศจอสตสาหกรรม กระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2556

ผลของระยะการสสกตมอชนศดและปรศมาณสารระเหยใหคกลศนช ในเนพอช ตาล ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยน มก.

ปป 2556-2558 การพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหารสกาหรนบผกสค งก อายสไทยอายส 75 ปปขนชก ไป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2556-2558 ผลศตภนณฑฑอาหารพรคอมบรศโภคชนศดปรนบเนพอช สนมผนส และชนศดนชาก ตาล ไขมนนและโซเดณยมตชาก สกาหรนบผกสค งก อายสทมชณ ปณ ญ
ป หาการขบเคณยช วและผกสค งก อายสทมชณ ปณ ญ
ป หาการขบ
เคณยช วและผกทค มชณ ภณ าวะอควนลงพสง ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2557-2558 การถมายทอดเทคโนโลยณกรรมวศธผณ ลศตขคาวแกงทอด ขคาวนชาก ผนกแทมงสกกม ลสมม เปปาหมายในพพนช ทณภช าคใตค ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน
แหมงชาตศ
ปป 2557-2558 ฟองโฟมปรสงรสกกงช สกาเรรจรกป ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร ม.เกษตรศาสตรฑ
ปป 2558
จกากนด

Weight Watcher: อาหารแชมแขรงสกาหรนบผกทค ตชณ อค งการควบคสมนชาก หนนก ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานนวนตกรรมแหมงชาตศ และบรศษทน สปาชาแอนดฑสลศม

ปป 2558
การถมายทอดเทคโนโลยณกรรมวศธผณ ลศตขคาวแกงทอด ขคาวนชาก ผนก และขคาวผนกแทมงสกกม ลมลมเปปาหมายในพพนช ทณภช าคเหนพอ ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะ
กรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2557-2558 การผลศตสารออกฤทธธลจากกระชายเหลพองสกาหรนบผลศตภนณฑฑเครพอช งสกาอางเพพอช ผศวขาว ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานพนฒนาการวศจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 พนฒนาผลศตภนณฑฑผงนนวจากพพชผนกสมสนไพรในประเทศไทย ตคนแบบสกาหรนบการผลศตเชศงพาณศชยฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานพนฒนาการวศจยน การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 คสณสมบนตดศ าค นสสขภาพของกะปป ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJIRCAS
ปป 2559-2561 การขยายผลเพพอช พนฒนากระบวนการผลศตนชาก ปรสงรสอาหารไทยสกกม ารใชค ประโยชนฑในองคฑกรดคานการบรศการอาหารทนวช โลก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
ปป 2560
ไทย 4.0

นชาก ซสปไทยพรคอมดพมช เพพอช สสขภาพผกสค งก อายส ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs เพพอช สรคางเศรษฐกศจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศ

ปป 2559-2560 การพนฒนาสกตรและกระบวนการผลศตซอสสคมตกาเอนกประสงคฑในภาชนะบรรจสปดป สนศท ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรศษทน บลกเลนดฑดวณ ลศ อปเมคนทฑ จกากนด เลขทณช
60 ซอยเพศมช สศน แขวงดศนแดง เขตดศนแดง กรสงเทพฯ 10400
ปป 2560-2561 เพศมช ประสศทธศภาพการปลกกและการแปรรกปสนบปะรดเพพอช เพศมช มกลคมา ( ผกรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตศ
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Antioxidant activity of Northem
and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal 40 (พศเศษ) (2006) 0-0
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Dalad Siriwan, "Antimutagenic activity determination of Thai chilli dips and local vegetables by Ames
test", วารสารอาหาร 39 (1) (2009) 73-85
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, Chowladda Teangpook, "ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF SOME HERBS USED
IN KAENG-KHIAO-WAN PASTE ON LEUKEMIC CELL LINE", วารสารมหาวศทยาลนยศรณนครศนทรวศโรฒ (สาขาวศทยาศาสตรฑและเทคโนโลยณ) 4 (7) (2012)
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- Wanpen Mesomya, Gassinee Trakoontivakorn, Pailin Phoopat, Duangchan Hengsawadi, "Development of cookie product from young rice milk
powder", วารสารโภชนาการ 47 (1) (2012) 1-10
ระดนบนานาชาตศ
- Gassinee Trakoontivakorn, "Antimutagenicity of some edible Thai plants, and a bioactive carbazole alkaloid, mahanine, isolated from Micromelum
minutum.", J Agric Food Chem. 50 (17) (2002) 4796-4802
- Gassinee Trakoontivakorn, "Prenylated Flavanones Isolated from Flowers of Azadirachta indica (the Neem Tree) as Antimutagenic Constituents
against Heterocyclic Amines", Journal of Agricultural and Food Chemistry 51 (22) (2003) 6456-6460
- Gassinee Trakoontivakorn, "Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil from Cymbopogon nardus (Citronella Grass)", Japan
Agricultural Research Quarterly 37 (4) (2003) 249-252
- Gassinee Trakoontivakorn, "Mechanism of mahanine-induced apoptosis in human leukemia cells (HL-60)", Biochemical Pharmacology 67 (1) (2004)
41-51
- Gassinee Trakoontivakorn, "Mahanine, a carbazole alkaloid from Micromelum minutum, inhibits cell growth and induces apoptosis in U937 cells
through a mitochondrial dependent pathway", British Journal of Pharmacology 145 (2) (2005) 145-155
- Roy, M. K, Nakahara, K, Vipaporn Na Thalang, Gassinee Trakoontivakorn, Takenaka, M, Isobe, S, Tsushida, T, "Baicalein, a flavonoid extracted from a
methanolic extract of Oroxylum indicum inhibits proliferation of a cancer cell line in vitro via induction of apoptosis.", Pharmazie 62 (2) (2007) 149-153
- 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
- Tepsongkroh, B., Kamolwan Jangchud, Gassinee Trakoontivakorn, "Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried and
freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extraction", Journal of Food Measurement and Characterization - (-) (2019)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตศ
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, "Antimutagenicity of Some Indigenous Vegetables in Thailand", Conference between National Pintung
University of Science and Technology and Kasetsart University (2006)
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Plernchai Tangkanakul, "Antimutagenicity of Thai food by Ames test", การประชสมวศชาการพนนธศาสตรฑแหมง
ชาตศ ครนงช ทณช 16 เรพอช ง พนนธสศาสตรฑ...แกควกศ ฤตพลนงงานชาตศ (2009)
พศมพฑครนงช ลมาสสดเมพอช 6/7/63

หนคา 4 จาก 6
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รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.เกศศศณณ ตระกกลทศวากร

ตตาแหนหง

นนกวศจยน เชณยช วชาญ
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ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร

- 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", การประชสมวศชาการโภชนาการแหมงชาตศ ครนงช ทณช 7 (2013)
- Chomdao Sikkhamondhol, Gassinee Trakoontivakorn, Patcharee Tungtrakul, Plernchai Tangkanakul, "Study mineral content of Foods in the North
(Thailand)", การประชสมวศชาการโภชนาการแหมงชาตศครนงช ทณช 7 (2013)
- Dalad Siriwan, Gassinee Trakoontivakorn, Janpen Saengprakai, "Antimutagenic and antioxidant activities of exported fruits in Thailand", การประชสม
วศชาการโภชนาการแหมงชาตศครนงช ทณช 7 (2013)
- Thipthida Kaewtathip, Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "Effects of high temperature on volatile aroma compounds of kaffir lime
leaf(Citrus hystrix D.C.)", การประชสมวศชาการครนงช ทณช 53 มหาวศทยาลนยเกษตรศาสตรฑ (2015)
ระดนบนานาชาตศ
- 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)
- Thipthida Kaewtathip, Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "Temperature effects on volatile compounds of lemongrass (Cymbopogon
citratus(DC.) Stapf)", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference (2012)
- Dararat Mongkolkarn , Gassinee Trakoontivakorn, Sarote Sirisansaneeyakul, "Production of fructooligosaccharides using two-step fed-batch
fermentation by Aspergillus niger TISTR 3570", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference:
Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013). (2013)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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ตตาแหนหง นนกวศจยน เชณยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร
- Orathai Sawatdichaikul, นางสาววนนสนนนทฑ หมนดมณณ, 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
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑขาค วผนดกะปปสาก เรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตขคาวผนดกะปปดงน กลมาว" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑขาค วผนดเขณยวหวานสกาเรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตขคาวผนดเขณยวหวานดนงกลมาว" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑขาค วผนดคนวช กลศงช สกาเรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตขคาวผนดคนวช กลศงช ดนงกลมาว" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑขาค วผนดฉมาสกาเรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตขคาวผนดฉมาดนงกลมาว" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑขาค วผนดฉกฉม สชณ าก เรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตขคาวผนดฉกฉม ดชณ งน กลมาว" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑซปส ตคมขมาชนศดขคนสกาเรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตซสปตคมขมาชนศดขคนสกาเรรจรกป" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ (วช.)
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2554 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑซปส ตคมยกาชนศดขคนสกาเรรจรกปและกรรมวศธผณ ลศตซสปตคมยกาชนศดขคนสกาเรรจรกป" จาก สกานนกงานคณะกรรมการวศจยน แหมงชาตศ (วช.)
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2555 เรพอช ง "กรรมวศธผณ ลศตขคาวแกงทอดแชมเยพอกแขรงกกงช สกาเรรจรกปและผลศตภนณฑฑดงน กลมาว" จาก มหาวศทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2556 เรพอช ง "กรรมวศธกณ ารผลศตขคาวสสกทณเช สรศมสารตคานอนสมลก อศสระ" จาก สกานนกงานบรศการวศชาการ มก.
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2556 เรพอช ง "การผลศตแปปงเยรกซาเลรมอารฑทโศ ชคค" จาก ภาควศชาเทคโนโลยณชวณ ภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร มก.
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2558 เรพอช ง "กรรมวศธกณ ารผลศตขคาวเสรศมสารตคานอนสมลก อศสระพรคอมบรศโภค" จาก งานทรนพยฑสนศ ทางปปญญา สกานนกงานบรศการวศชาการ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2558 เรพอช ง "กรรมวศธกณ ารผลศตขคาวเหนณยวมกนทณเช สรศมสารตคานอนสมลก อศสระ" จาก งานทรนพยฑสนศ ทางปปญญา สกานนกงานบรศการวศชาการ
- อนสสทศ ธศบตน รงานวศจยน ปป 2561 เรพอช ง "ฟองโฟมผลไมคกงชก สกาเรรจรกปจากนชาก ผลไมคเขคมขคนและกรรมวศธกณ ารผลศต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลศตภนณฑฑอาหาร, สกานนกบรศการวศชาการ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลนวนตกรรมขคาวไทยเฉลศมพระเกณยรตศ 2007 ประจกาปป 2550 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑขาค วแกงทอดกกงช สกาเรรจรกป" จาก มกลนศธขศ าค วไทยในพระบรมราชกปถนมภฑ รมาวกนบ สกานนกงานนวนต
กรรมแหมงชาตศ (สนช.)
- รางวนลนวนตกรรมมหาวศทยาลนยเกษตรศาสตรฑ พ.ศ. 2559 วศทยาศาสตรฑเทคโนโลยณ ประจกาปป 2560 เรพอช ง "ผลศตภนณฑฑฟองโฟมผลไมคกงชก สกาเรรจรกป" จาก มหาวศทยาลนยเกษตรศาสตรฑ
ผลงานวศจยน นณเช ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2540 - 6 กรกฎาคม 2563

พศมพฑครนงช ลมาสสดเมพอช 6/7/63

หนคา 6 จาก 6

