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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ผลวตภรณฑนเนนอน สสกร, การแปรรรปผลวตภรณฑนเนนอน สรตวน เชสน เนนอน สสกร เนนอน ไกส เนนอน โค และเนนอน ปลา ฯลฯ, เทคโนโลยนผลวตภรณฑนเนนอน สรตวน

โครงการววจยบ
ปป 2549

ระบาดววทยาของโรคไขขหวรดนกระดรบหมรบส าข นในพนนน ทนภท าคกลาง 5 จรงหวรด ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการววจยร แหสงชาตว

ปป 2550

การใชขนาส สรบปะรด และยางมะละกอ ปรรบปรสงคสณภาพหมรสวรรคนทแทน ปรรรปจากแมสสกส รครดทวงน ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.

ปป 2551

ผลการใชขสนน าสน ครรงท ทดแทนสสวนผสมโซเดนยมไนไตรทนในกสนเชนยง ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา

ปป 2552-2553 การศศกษาการใชขประโยชนนจากผลพลอยไดขโค ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสสานรกงานคณะกรรมการววจยร แหสงชาตว
ปป 2552-2553 ความรรข ความควดเหหน และพฤตวกรรมของผรบข รวโภคผลวตภรณฑนเนนอน สรตวนในเขต ภาคตะวรนตกของประเทศไทย ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสถาบรนสสวรรณวาจก
กสวกจว เพนอท การคขนควขาและพรฒนาปศสสตร วนและผลวตภรณฑนสตร วน มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรน กพส.
ปป 2552

ความแตกตสางของพรนธสแน ละอายสตอส คสณภาพของเนนอน สสกรและผลวตภรณฑนลกร ชวนน หมร ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.

ปป 2553

การศศกษาคสณภาพของแหนมทนแท ปรรรปจากเนนอน สสกรขสนโดยการเสรวมสนแดงจากนนาส ครรงท ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.

ปป 2554

คสณภาพของกสนเชนยงทนเท สรวมไขสขาวของไขสเคหมทนเท หลนอจากอสตสาหกรรมแปรรรปอาหาร ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.

ปป 2555
การพรฒนาระดรบความรรแข ละมาตรการปปองกรนโรคไขขหวรดใหญสสายพรนธสใน หมส ชนวด A (H1N1)ในสสกร โดยใชขสอทน โปสเตอรน ของเกษตรกรผรนข าส สสกรจากสถานนวจว ยร ทรบ
กวางไปเลนยน ง ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.
ปป 2554-2555 การนสาเครนอท งในโคไปใชขประโยชนนจากอยสางปลอดภรยและเพวมท มรลคสา ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสสานรกงานกองทสนสนรบสนสนการววจยร
ปป 2557-2558 คสณลรกษณะและคสณภาพทางโภชนาการของหมรสมข ทนมท กน ารเตวม

กลรโคโนเดลตขาแลกโตน ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากเงวนรายไดขของมหาววทยาลรยฯ

ปป 2558-2559 การเพวมท มรลคสาดขานคสณคสาโภชนาการจากผลพลอยไดขของฐานเหหดถรงท เชสาสนทองในผลวตภรณฑน
เชวงพาณวชยน ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสสานรกงานพรฒนาการววจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2558

กสนเชนยง ไสขกรอกหมร และโยเกรวตน เพนอท นสาไปใชขประโยชนน

การใชขผงครรงท สสาเรหจรรปในผลวตภรณฑนแปรรรปเนนอน สสกรประเภทกสนเชนยง ( หรวหนขาโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.

ปป 2528-2529 การเพวมท มรลคสาดขานคสณคสาโภชนาการจากผลพลอยไดขจากฐานเหหดถรงท เชสาสนทองในผลวตภรณฑนกนส เชนยง ไสขกรอกหมร และโยเกวรตน เพนอท นสาไปใชขประโยชนนเชวงพาณวชยน (
ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากสสานรกงานพรฒนาการววจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2559
การศศกษาการเหนนยท วนสาการเปปนสรดและผสมเทนยมแบบกสาหนดเวลาตสออรตราการตรงน ทของและสรดสสวนเพศของลรกในโคเนนอน ลรกผสมระหวสางพรนธสพน นน เมนองไทย บราหนมนร
และชารนโรเลสน ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสดหนสนววจยร มก.
ปป 2560
ผลของการเสรวม ทนพไน อ-โปรไบโอตวกสนตอส สมรรถภาพการผลวตของลรกสสกรระยะอนสบาลและคสณภาพนนาส เชนอน ของพสอสสกร ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากบรวษทร ทนพไน อ
โพลนน จสากรด (มหาชน)
ปป 2562
ระบบการจรดการผลวตผลจากสรตวน (เนนอน , นม และไขส) ครบวงจร เพนอท พรฒนาและเพวมท ศรกยภาพของชสมชน เศรษฐกวจ และสรงคม ( ผรรข วส มโครงการ ) ไดขรบร ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยร มก.
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