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พณฒนาและปรณบปรองการผลวตอาหารสณตวยโดยเฉพาะอาหารสณตวยนาน , การเปลยยล นแปลงการเคมยและฟฟสกว สยของแปปงในการผลวตอาหารสณตวย

โครงการววจยบ
ปป 2545-2546 ผลของออณหภผมแว ละความชชนน ในสภาวะการผลวตอาหารไกชเนชอน ตชอการเปลยยล นแปลงองคยประกอบและการยชอยไดผของแปปงมณนสนาปะหลณงและขผาวโพด (โครงการการ
บผรณาการสณตวยปกป ) ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานคณะกรรมการววจยณ แหชงชาตว
ปป 2547

การเพวมล ประสวทธวภาพขผาวโพดอาหารสณตวยดวผ ยการเอกซวทรผชนลณ (ทอน IPUS) ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานกองทอนสนณบสนอนการววจยณ

ปป 2548-2549 ผลของกระบวนการเอกซยทรผชนลณ ตชอการใชผประโยชนยไดผของแปปงในขผาวโพดฯ ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานกองทอนสนณบสนอนการววจยณ
ปป 2549
โครงการ การปรณบปรองคอณภาพทางโภชนะและกายภาพของกากถณวล เหลชองเปปยกเพชอล ใชผเปปนวณตถอดบว อาหารสณตวย ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานกองทอน
สนณบสนอนการววจยณ
ปป 2549

การใชผเชชอน โปรไบโอตวกและผลของเชชอน ตชอการเปลยยล นแปลงของจอลนว ทรยยใย นลนาไสผไกช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.

ปป 2549
ผลของขนาดอนอภาคขผาวโพดตชอลณกษณะการบดประสวทธวภาพกาผลวตไขช สมรรถภาพการผลวตและพฤตวกรรมการกวนของไกชไขช ( หณวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบณ ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2549
ผลของระดณบมณนสนาปะหลณงในอาหารสอกรตชอกระบวนการคลอกไอนนาน อณดเมมด การใชผประโยชนยไดผของแปปง สมรรถภาพการผลวต และคชาการยชอยไดผของสารอาหาร ( หณว
หนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2549
ผลของอณตราการยชอยไดผของแปปงในอาหารสอกรตชอกระบวนการคลอกไอนนาน อณดเมมด การใชผประโยชนยไดผของแปปง การยชอยไดผของสารอาหาร และสมดอลจอลนว ทรยยย ( หณว
หนผาโครงการยชอย ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2549-2553 โครงการจณดตณงน หนชวยปฏวบตณ กว ารววจยณ เชยยล วชาญเฉพาะดผาน "โปรไบโอตวก และพรยไบโอตวก เพชอล การสชงเสรวมสอขภาพ" ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอน
ววจยณ มก.
ปป 2550
การศศกษาการทนความรผอนและการรอดชยวตว ในระบบทางเดวนอาหารไกชจาน ลองของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ทยไล ดผจากการเอมนแคปซผเลชณนเพชอล ใชผเปปนโพ
รไบโอตวคในอาหารไกชเมมด ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2550
ผลของขนาดอนอภาคและขนาดเมมดอาหารตชอกระบวนอณดเมมดอาหาร สมรรถภาพการผลวต การยชอยไดผของสารอาหาร คอณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหาร
ในสอกร ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2550-2553 การใชผประโยชนยจากขผาวโพดและขผาวฟฟางเปปนอาหารสณตวย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2550
การสนารวจและประเมวนสถานการณยอตอ สาหกรรมอาหารสณตวย และการใชผสารเสรวมชยวภาพในออตสาหกรรมอาหารสณตวยในประเทศไทย ( หณวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบณ
ทอนจากสนานณกงานคณะกรรมการววจยณ แหชงชาตว
ปป 2550
ความสณมพณนธยระหวชางการววเคราะหยความสอกของแปปงดผวยววธย differential scanning calorimeter(DSC), rapid visco analyzer (RVA) และ เอนไซมยในอาหาร
สอนขณ ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานกองทอนสนณบสนอนการววจยณ
ปป 2550
ผลของคอณภาพการผสมอาหารไกชไขชจากโรงงานตชอการแยกชณนน ของอาหาร ณ ฟารยมเลยยน งไกชไขช
เพชอล ววเคราะหยจดอ คอมผ ทอนสนาหรณบการลงทอนเครชอล งผสมประสวทธวภาพสผง
( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานกองทอนสนณบสนอนการววจยณ
ปป 2550

ผลของเชชอน แบคทยเรยย Lactobacillus spp. ตชอการเจรวญของไกช ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานคณะกรรมการววจยณ แหชงชาตว

ปป 2551
แหชงชาตว

การใชผประโยชนยจากเปลชอกถณวล เขยยวและโปรตยนถณวล เขยยวเขผมขผนเปปนอาหารไกชเนชอน ไกชไขช และสอกร ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากสนานณกงานคณะกรรมการววจยณ
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ปป 2551
ผลของออณหภผมอว ดณ เมมดตชอคอณสมบณตทว างกายภาพและโภชนะของเมมดอาหาร สมรรถภาพการผลวต การยชอยไดผของสารอาหาร และพลณงงานการใชผประโยชนยไดผของ
ไกชเนชอน ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2552
ผลของการใชผกากมณนสนาปะหลณงตชอกระบวนการผลวตอาหารสอกรอณดเมมด ลณกษณะทางกายภาพของเมมดอาหาร การยชอยไดผของสารอาหาร สมรรถภาพการผลวต และ
คอณภาพซาก ( หณวหนผาโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากทอนออดหนอนววจยณ มก.
ปป 2553

การพณฒนาสผตรอาหารสณตวยเลยยน งบรรจอกระปปอง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบณ ทอนจากบรวษทณ Normerica (Thailand)
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- Natchanok Amornthewaphat, Seksom Attamangkune, Yuwares Ruangpanit, ศวรวว รรณ สมลา, "Effect of Conditioning Temperature on Pelleting Process
and Poultry Growth Performance in a Commercial Production ", 17th European Symposium on Poultry Nutrition (2009)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวณลผลงานววจยณ ตยพมว พยระดณบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบอคคล-ผผสผ รผางสรรคยผลงานววจยณ ตยพมว พย กลอมช 1 จนานวน 1 ผลงาน ประจนาปป 2552 จาก มหาววทยาลณยเกษตรศาสตรย
ผลงานววจยณ นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2546 - 12 กรกฎาคม 2563
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