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วท.บ.(เทคโนโลยณทางอาหาร), จรฬาลงกรณทมหาววทยาลรย, ไทย,
วท.ม.(เทคโนโลยณทางอาหาร), จรฬาลงกรณทมหาววทยาลรย, ไทย,
Ph.D.(Food Science), Kagawa Unversity, JAPAN,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การแปรรรปและการถนอมอาหาร, การแปรรรปถรวช เหลลอง ขคาว, การใชคเทคโนโลยณสะอาดในอรตสาหกรรมอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากAus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากAsus AID
ปป 2540-2542 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากAus AID
ปป 2541

Devellopment of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากUNU

ปป 2541

Development of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากUNU

ปป 2542

Development of Rice Noodle Production and Medium Scale Industries. ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากThe Unnited National University (UNU)

ปป 2542

การยลดอายรการเกกบกกวยเตณยต วสดโดยใชคเทคนวคทางภาชนะบรรจร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑทอาหาร

ปป 2542
การววจยร เพลอช จรดททาขคอมรลดคานครณลรกษณะเฉพาะของผลวตภรณฑทตมค ยทากรงค ของไทย ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานพรฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยณ
ชณวภาพแหรงชาตวและสถาบรนอาหารแหรงชาตว
ปป 2542
ผลของการใชคแปปงผสมตรอการเปลณยช นแปลงครณสมบรตทว างเคมณ กายภาพและการยอมรรบทางประสาทสรมผรสของเสคนหมณช ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสถาบรนคคน
ควคาและพรฒนาผลวตภรณฑทอาหาร
ปป 2544
Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia. ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากJapan
International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS)
ปป 2544-2545 โครงการววเคราะหทปญ
ป หาสภาพความเสณยช งในหรวงโซรอาหารทณมช ตณ อร ผรบค รวโภค กลรมร พลช (ธรญชาตว ถรวช เมลกดพลช และผลตภรณฑท) ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรก
งานมาตรฐานอาหารระหวรางประเทศ
ปป 2544-2546 การพรฒนากระบวนการผลวตแปปงขคาวเจคาเพลอช ใชคผลวตกกวยเตณยต ว ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากกระทรวงววทยาศาสตรทและเทคโนโลยณสงชว แวดลคอม
ปป 2545
โครงการพรฒนาและการถรายทอดเทคโนโลยณระบบตคนแบบการผลวตพรวกไทยดทาปลอดเชลอช เพลอช การสรงออก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานปลรดทบวง
มหาววทยาลรย สทานรกนโยบายและแผนอรดมศศกษา
ปป 2546
การพรฒนาผลวตภรณฑทจากขคาวแชรเยลอกแขกง (โครงการยรอย:การพรฒนากกวยเตณยต วและอาหารหวานของขคาวแชรเยลอกแขกง) ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงาน
มาตรฐานผลวตภรณฑทอตร สาหกรรม
ปป 2546
การพรฒนาผลวตภรณฑทจากแปปงถรวช เหลลองชนวดไขมรนเตกมเพลอช ใชคในการททาผลวตภรณฑทโปรตณนและอาหารวรางสรขภาพ เพลอช อรตสาหกรรมขนาดเลกก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดค
รรบทรนจากAmerican Soybean Association
ปป 2546

การววเคราะหทความเสณยช งของ Ochratoxin A ในกลรมร ธรญพลชถรวช เมลกดและผลวตภรณฑท ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานมาตรฐานผลวตภรณฑทอตร สาหกรรม

ปป 2546

การววเคราะหทความเสณยช งของ SO2 ในเสคนกกวยเตณยต วเสคนหมณสช ดและแหคง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานมาตรฐานผลวตภรณฑทอตร สาหกรรม

ปป 2546

การววจยร และพรฒนาครณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพลอช การสรงออก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว

ปป 2546-2548 การพรฒนาผลวตภรณฑทอาหารหลรกจากขคาวเพลอช สรคางมรลคราเพวมช (ภายใตคโครงการ : การใชคประโยชนทจากขคาวในการสรคางมรลคราเพวมช เพลอช การสรงออก) ( หรวหนคา
โครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2547
โครงการบรรณาการนทารรอง เรลอช งการพรฒนาการผลวตอาหารไทยปลอดภรยสรคร รรวโลก (ทรนอรดหนรนการววจยร ประเภทเพลอช พรฒนาเศรษฐกวจและสรงคมดควยววทยาศาสตรท
และเทคโนโลยณ) ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
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ปป 2547
โครงการววจยร และพรฒนาการผลวต การสรงออก และการประชาสรมพรนธทเชวงรรกเพลอช สนรบสนรนครรวไทยสรโร ลก (ทรนอรดหนรนการววจยร ประเภทเพลอช พรฒนาเศรษฐกวจและ
สรงคมดควยววทยาศาสตรทและเทคโนโลยณ) ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2546-2547 การพรฒนาผลวตภรณฑทจากแปปงถรวช เหลลองชนวดไขมรนเตกม เพลอช ใชคในการททาผลวตภรณฑทโปรตณนและอาหารวรางสรขภาพ เพลอช อรตสาหกรรมขนาดเลกก ( ผรรค วร มโครงการ )
ไดครบร ทรนจากAmerican Soybean Association
ปป 2546-2547 การพรฒนาสวนคคาสหกรณทสมร าตรฐาน ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากกรมสรงเสรวมสหกรณท
ปป 2543-2547 การพรฒนาขคาวหลรงการเกกบเกณยช ว ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากJIRCAS
ปป 2547-2548 การพรฒนาผลวตภรณฑทอาหารไทยสรขภาพเสรวมยรทธศาสตรทครรวไทยสรโร ลก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2547-2548 พรฒนาการผลวตอาหารไทยปลอดภรยสรคร รรวโลก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2548

การพรฒนาการผลวตอาหารไทยปลอดภรยสรคร รรวโลกและการประชาสรมพรนธทเชวงรรก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว

ปป 2548

โครงการยรอย 1 โครงการบรวหารโครงการและการถรายทอดเทคโนโลยณ ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว

ปป 2548
โครงการยรอย 6 โครงการการทดสอบตลาดเพลอช ธรรกวจอาหารไทยและการประชาสรมพรนธทเชวงรรกครรวไทยสรร
ครรวโลก
( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2548-2549 การทดสอบตลาดเพลอช ธรรกวจอาหารไทยและการประชาสรมพรนธทเชวงรรกครรวไทยสรคร รรวโลก ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรง
ชาตว
ปป 2548-2549 การพรฒนาการผลวตอาหารไทยปลอดภรยสรคร รรวโลกและการประชาสรมพรนธทเชวงรรก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2547-2548 การใชคประโยชนทจากครพภะและขคาวกลคองงอกเปปนอาหารสรขภาพเพลอช เพวมช มรลครา ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2547-2550 การพรฒนาผลวตภรณฑทไมโครแคปซรลจากสตารทชขคาวเพลอช ใชคเปปนสารกรกเกกบกลวนช รส ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.
ปป 2549

การยกระดรบการผลวตผลวตภรณฑทหนรอไมคในภาชนะบรรจรปดป สนวทเพลอช ความปลอดภรยตรอการบรวโภค ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.

ปป 2549

การยรอยไดคของแปปงและคราไกลซณมกว ของขคาวชนวดตรางๆ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.

ปป 2548-2552 ผลของกระบวนการฆราสรตวทโดยววธฮณ าลาลตรอระดรบฮอรทโมนคอรทตซว อลในเลลอดไกร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากเงวนอรดหนรนววจยร ภายใตคโครงการอาหารไทยฮา
ลาลเพลอช การสรงออก
ปป 2549-2550 การววจยร อาหารไทยเชวงสรขภาพ การถรายทอดเทคโนโลยณการววจยร และการทดสอบตลาดอาหารไทยเพลอช ครรวไทยสรคร รรวโลก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรก
งานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2549-2550 ครณคราทางอาหารของครพภะขคาวเรวมช งอก ขคาวกลคองเรวมช งอกและการยอมรรบของผรบค รวโภค ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2550

โครงการตคนแบบววสาหกวจชรมชรนเพลอช สนรบสนรนการแปรรรปพรวกไทยแบบครบวงจร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว

ปป 2550-2551 การถรายทอดเทคโนโลยณการววจยร และการประชาสรมพรนธทเพลอช การบรวโภคอาหารไทย ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2550-2551 การววจยร และพรฒนาผลวตภรณฑทอาหารไทยสรขภาพ และประชาสรมพรนธทเพลอช สรงเสรวมการบรวโภคอาหารไทย ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะ
กรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2551

Water soluble polysaccharides ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากJIRCAS

ปป 2550

การพรฒนากกวยเตณยต วเสคนเลกกชนวดเสคนตรงจากแปปงขคาวโมรผสม ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.

ปป 2550
การววเคราะหทความเปปนไปไดคในการพรฒนาชรมชนตคนแบบเศรษฐกวจพอเพณยงในเขตพลนช ทณสช ถานณวจว ยร ของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจาก
ทรนอรดหนรนววจยร มก.
ปป 2550

ผลของขคาวอวนทรณยท เปรณยบเทณยบกรบขคาวเคมณ ตรอการเจรวญเตวบโต และครณคราทางโภชนาการในหนรทดลอง ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.
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ปป 2548-2551 การพรฒนาผลวตภรณฑทครณมโฟมลคางหนคาและสบรกร อค นใสผสมนชาท มรนหอมระเหยและสารสกรดจากแพทชรรณ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.
ปป 2551

การผลวตถรวช ปฝนอนามรยและปลอดภรยสทาหรรบอาหารไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.

ปป 2551

การพรฒนาผลวตภรณฑทอาหารสรขภาพจากขคาวหมาก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.

ปป 2551

การสกรดสาร Antioxidant จากรทาขคาวเพลอช ใชคประโยชนทในรรปของ Food Additive ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.

ปป 2551-2554 การตรวจสอบผลวตภรณฑทอาหารทณผช าร นการฉายรรงสณดวค ยววธทณ างกายภาพและชณวภาพ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.
ปป 2551-2552 การถรายทอดเทคโนโลยณการผลวตอาหารไทยพรคอมบรวโภค และการพรฒนาสลอช การเรณยนรรอค าหารไทยผรานอวนเตอรทเนกต ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรก
งานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2551-2552 การพรฒนาความปลอดภรยในการบรวโภคเสคนกกวยเตณยต ว ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสรข
ปป 2551-2552 การววจยร และพรฒนาอาหารไทยสรขภาพ การประชาสรมพรนธท และการขยายผลสรเร ชวงพาณวชยท ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรง
ชาตว
ปป 2552-2553 โครงการววเคราะหทขอค มรลปปจจรยครณภาพและความปลอดภรยเพลอช กทาหนดมาตรฐานสทาหรรบขคาวกลคองงอก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานมาตรฐานสวนคคา
เกษตรและอาหารแหรงชาตว
ปป 2552-2554 การประยรกตทใชคเทคนวคImmunology ในการววเคราะหทสารกรอภรมแว พคอาหารสทาหรรบประเทศไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากMAFF-Morinaga
ปป 2553-2554 การเตรณยมผรกเพลอช เปปนแหลรงใยอาหาร และเปปนฟปงชรนนอลฟรดป สท สทาหรรบผรสค งร อายร ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2553-2554 การประยรกตทใชคเทคโนโลยณ Immunoassay เพลอช การตรวจววเคราะหทสารกรอภรมแว พคอาหารในประเทศไทย ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรน
จากMAFF-MORINAGA,JAPAN
ปป 2554
การ identification และ การ quantity สารตคานอนรมลร อวสระในขคาวมณสณ และผลกระทบจากกระบวนการททาอาหารดควยการววเคราะหทจาก high performance
liquid chromatography ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากทรนอรดหนรนววจยร มก.
ปป 2555-2556 การจรดการความรรอค าหารไทยทคองถวนช บนเสคนทางการทรองเทณยช วภาคเหนลอ ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานกองทรนสนรบสนรนการววจยร
ปป 2555-2556 การประชาสรมพรนธทคณ
ร คราเชวงสรขภาพของอาหารไทยผรานสลอช อวนเทอรทเนกต ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การสรคางครณคราอาหารไทยทคองถวนช เพลอช สนรบสนรนการทรองเทณยช วภาคเหนลอ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานกองทรนสนรบสนรนการววจยร
ปป 2555-2556 โครงการพรฒนานวรตกรรม ชรดตทารรบอาหารไทยเพลอช สรขภาพเชวงพาณวชยท ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานเศรษฐกวจอรตสาหกรรม กระทรวงอรตสาหกรรม
ปป 2556-2557 นวรตกรรมรสชาตวอาหารไทย: ตทารรบแกงมรสมรนช และแกงเขณยวหวาน ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานนวรตกรรมแหรงชาตว
ปป 2557-2558 การพรฒนาบรคลากรและกระบวนการผลวตอรตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพลอช การสรงออก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากเงวนอรดหนรนทรวช ไป มหาววทยาลรย
เกษตรศาสตรท ปปงบประมาณ 2557
ปป 2559-2560 การพรฒนาโปรแกรมแอปพลวเคชรนช และเวกปไซตทฐานขคอมรลของอาหารทคองถวนช สรกร ารเปปนเมลองสรคางสรรคทดาค นอาหารของจรงหวรดภรเกกต ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรน
จากสทานรกงานกองทรนสนรบสนรนการววจยร
ปป 2559-2560 การพรฒนาอรตลรกษณทและเอกลรกษณทของอาหารทคองถวนช สรกร ารเปปนเมลองสรคางสรรคทดาค นอาหารของจรงหวรดภรเกกต ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานกองทรน
สนรบสนรนการววจยร
ปป 2559-2560 การสรงเสรวมการทรองเทณยช วเมลองสรคางสรรคทดาค นอาหารทคองถวนช ของจรงหวรดภรเกกต ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานกองทรนสนรบสนรนการววจยร
ปป 2559-2560 นวรตกรรมเครลอช งดลมช อวมลร ชรนจากวรตถรดบว ไทยสรผร รคร กร สรขภาพและผรสค งร อายรทวชร โลก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2559-2561 การเผยแพรรประชาสรมพรนธทและถรายทอดเทคนวคการปรรง และ ประกอบอาหารไทยเพลอช สรขภาพทรงช ประเทศและตรางประเทศ ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจาก
สทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2559-2561 การพรฒนาสลอช เพลอช การถรายทอดความรรแค ละการประชาสรมพรนธทอาหารไทยสรตร ลาดโลก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
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สบงกบด

ฝฝายเคมณและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑทอาหาร

ปป 2560-2561 การสรคางฐานขคอมรลในการกทาหนดอรตลรกษณทของเแปปงขคาวทณเช หมาะสมสทาหรรบแปรรรปเปปนผลวตภรณฑทบางชนวด ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงาน
พรฒนาการววจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพรฒนากระบวนการผลวตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมรงสววรตร สว าท เรกจรรปสทาหรรบผคผสรงอายรและผคผนรบถลอศาสนาอวสลาม ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจาก
มหาววทยาลรยกรรงเทพ
ปป 2561-2562 การพรฒนาสลอช เพลอช ถรายทอดองคทความรคผนวรตกรรมอาหารไทยสรผตลาดโลก ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
ปป 2563-2564 การใชคประโยชนทงานววจยร อรตลรกษณทอาหารทคองถวนช ภรเกกตเพลอช สนรบสนรนการเมลองสรคางสรรคทดาค นววทยาการอาหารภรเกกต ( ผรรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทรนจากสทานรกงาน
การววจยร แหรงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
- Wanpen Mesomya, Warunee Varanyanond, ผศ.ทวพยเนตร อรวยปปตพว นร ธท, soawanij tipsawek, Duangchan Hengsawadi, "Effects of the halal slaughter
method on serum cortisol in chickens", วารสารโภชนาการ 45 (2) (2010) 33-44
ระดรบนานาชาตว
- Yoshihashi, T, Huong, NTT, Vipa Surojanametakul, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, "Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline
content in aromatic rice variety, Khao Dawk Mali 105", JOURNAL OF FOOD SCIENCE 70 (1) (2005) S34-S37
- Warunee Varanyanond, "Properties of Spray-dried Rice Starch Microcapsule", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยา
ศาสตรท) 39 (4) (2005) 730-738
- Chulaluck Charunuch, Kritsana Temtrakool, Saovaluk Runggaeng, Urai Paosungthong, Warunee Varanyanond, "Production of Healthy Protein and
Snack Foods for Small-scale
Industry from Full Fat Soy Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยาศาสตรท) 40 (พวเศษ) (2006) 101-107
- Vipa Surojanametakul, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, "Factors Affecting Water Soluble Polysaccharide Content and Pasting Properties
of Thai Glutinous Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยาศาสตรท) 40 (พวเศษ) (2006) 117-124
- Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, Patcharee Tungtrakul, "Properties of Frozen Rice Noodle Product: Sen Mee Rad Na", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยาศาสตรท) 41 (5) (2007) 294-299
- Vipa Surojanametakul, Yoshihashi, T, Huong, NTT, Pullop Tungtrakoolsub, Warunee Varanyanond, Noguchi, A, "The potent flavor component of
aromatic rice; Recent development on an aromatic variety Khao Dawk Mali 105", JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND
TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI 54 (3) (2007) 105-112
- Jaisut, D, Prachayawarakorn, S, Warunee Varanyanond, Tungtrakul, P, Soponronnarit, S, "Effects of drying temperature and tempering time on starch
digestibility of brown fragrant rice", Journal of Food Engineering 86 (2) (2008) 251-258
- Deetae, P, Shobsngob, S, Warunee Varanyanond, Chinachoti, P, Onanong Naivikul, Varavinit, S, "Preparation, pasting properties and freeze-thaw
stability of dual modified crosslink-phosphorylated rice starch", CARBOHYDRATE POLYMERS 73 (2) (2008) 351-358
- Donludee Jaisut, สมเกณยรตว ปรรชญาวรากร, Warunee Varanyanond, Patcharee Tungtrakul, สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Accelerated aging of jasmine brown rice by
high-temperature fluidization technique", Food Research International 42 (5-6) (2009) 647-681
- Tirawanichakul, S, Prachayawarakorn, S, Warunee Varanyanond, Soponronnarit, S, "Drying strategies for fluidized-bed drying of paddy", International
Journal of Food Engineering 5 (2) (2009)
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ตตาแหนหง นรกววจยร เชณยช วชาญ
สบงกบด ฝฝายเคมณและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑทอาหาร
- Nednapis Vatanasuchart, Attaviboonkul, P, Niyomwit, B, Warunee Varanyanond, Onanong Naivikul, "Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert
Using Waxy Rice Flour", CEREAL CHEMISTRY 87 (1) (2010) 73-78
- Teeranuch Chysirichote, Anchanee Utaipatanacheep, Warunee Varanyanond, "Caloric Reduction in Mungbean Conserve Filling of Flaky Chinese
Pastry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยาศาสตรท) 45 (6) (2011) 1127-1137
- Teeranuch Chysirichote, Anchanee Uthaipatanacheep, Warunee Varanyanond, "Effect of Reducing Fat and Using Fat Replacers in the Crust of Flaky
Chinese Pastry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยาศาสตรท) 45 (1) (2011) 120-127
- Vipa Surojanametakul, Hirotoshi Doi, Haruki Shibata, Tasuku Mizumura, Toshio Takahashi, Warunee Varanyanond, Sirinrat Srikulnath, Masahiro Shoji,
Tatsuhiko Ito, Hirotoshi Tamura, "Reliable Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Determination of Coconut Milk Proteins in Processed Foods",
Journal of Agricultural and Food Chemistry 59 (6) (2011) 2131-2136
- Srisang, N, Prachayawarakorn, S, Warunee Varanyanond, Soponronnarit, S, "Germinated Brown Rice Drying by Hot Air Fluidization Technique", DRYING
TECHNOLOGY 29 (1) (2011) 55-63
- Srisang, N., Warunee Varanyanond, Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., "Effects of heating media and operating conditions on drying kinetics and
quality of germinated brown rice", Journal of Food Engineering 107 (3-4) (2011) 385-392
- Vipa Surojanametakul, Putaluk Khaiprapai, Premrat Jithan, Warunee Varanyanond, Masahiro Shoji, Tatsuhiko Ito, Hirotoshi Tamura, "Investigation of
undeclared food allergens in commercial Thai food products", FOOD CONTROL 23 (1) (2012) 1-6
- Vipa Surojanametakul, Putaluk Khaiprapai, Premrat Jithan, Warunee Varanyanond, Shoji, M., Ito, T., Tamura, H., "Corrigendum to " Investigation of
Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products" [J Food Control 23 (2012) 1-6]", Food Control 30 (2) (2012) 404
- Vipa Surojanametakul, Putaluk Khaiprapai, Premrat Jithan, Warunee Varanyanond, Shoji, M, Ito, T, Tamura, H, "Investigation of Undeclared Food
Allergens in Commercial Thai Food Products (vol 23, pg 1, 2012)", FOOD CONTROL 30 (2) (2013) 404-404
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Kazuko Shimada, Yohei Omizu, Yuko Uemoto, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, "Mechanism of
DDMP-saponin degradation and maltol production in soymilk preparation", LWT - Food Science and Technology 64 (1) (2015) 197-204
- Tiansawang, K, Luangpituksa, P, Warunee Varanyanond, Hansawasdi, C, "GABA (gamma-aminobutyric acid) production, antioxidant activity in some
germinated dietary seeds and the effect of cooking on their GABA content", FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 36 (2) (2016) 313-321
- Tiansawang, K., Luangpituksa, P., Warunee Varanyanond, Hansawasdi, C., "GABA (ฮณ-aminobutyric acid) production, antioxidant activity in some
germinated dietary seeds and the effect of cooking on their GABA content", Food Science and Technology 36 (2) (2016) 313-321
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Yoshitake Takada, Yuya Takahashi, Ayaka Ito, Mei Itabashi, Warunee Varanyanond, Akiko Kikuchi, Masao Ishimoto,
Chigen Tsukamoto, "Saponin composition complexities in hypocotyls and cotyledons of nine soybean varieties", LWT- Food Science and Technology 89
(-) (2018) 93-103
- Vipa Surojanametakul, Sumitra Boonbumrung, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, Kritsana Temtrakool, Tadashi Yoshihashi,
"Encapsulation of Natural Flavor from Pandanus amaryllifolius Roxb. in Rice Starch Aggregates", Food Science and Technology Research 25 (4) (2019)
577-585
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตว
- Patcharee Tungtrakul, Onanong Naivikul, Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, "Effects of milling methods on rice flour.", 32th Congress on
Science and Technology of Thailand (2006)
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- Vipa Surojanametakul, Patcharee Tungtrakul, Warunee Varanyanond, "สมบรตขว องผลวตภรณฑทกวก ยเตณยต ว
แชรเยลอกแขกง: เสคนหมณรช าดหนคา", งานประชรมววชาการ ครรงช ทณช 45 สาขาอรตสาหกรรมเกษตร (2007)
- ถนอมเกณยรตว จรนทรทจรว จวตร, Pannee Pakkong, Somchit PALAKAS, Wanwisa Sudprasert, Warunee Varanyanond, "Detection of irradiated seasonings by
thermoluminescence technique", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท ครรงช ทณช 46 (2008)
- Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, Patcharee Tungtrakul, Janpen Saengprakai, "EXTRACTION OF NATURAL ANTIOXIDANT FROM
DEFATTED RICE BRAN FOR FOOD ADDITIVE USE", การประชรมววชาการววทยาศาสตรทและเทคโนโลยณแหรงประเทศไทย ครรงช ทณช 35 (2009)
ระดรบนานาชาตว
- Patcharee Tungtrakul, Rasamee Supasri, Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, "Starch Digestibility and Glycemic Index of Thai Rice
Cultivars", 2nd Internation Symposium on Rice and Disease Prevention (2008)
- Tanaboon Sajjaanantakul, Siree Chaiseri, Warunee Varanyanond, "OUTREACH STRATEGIES IN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER OF
KASETSART UNIVERSITY FOOD GROUP", 1st International ISEKI_Food Conference 2008 (2008)
- Wanwisa Sudprasert, Pannee Pakkong, ถนอมเกณยรตว จรนทรทจรว จวตร, Somchit PALAKAS, Warunee Varanyanond, "Identification of irradiated garlic powders by
luminescence techniques ", The 20th International Conference on Science and Technology 2009 (2009)
- Warapa Mahakarnchanakul, Warunee Varanyanond, Preeya Vibulsresth, Chidchom Hiraga, Chakamas Wongkhalaung, Siriporn Stonsaovapak, Malai
Muangnoi, นางมณฑาทวพยท ยรนร ฉลาด, Sudsai Trevanich, "The enchaning of food safety management system for SME food industry in Thailand through
"Pre-HACCP"", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009 (2009)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Karuna Wongkrajang, Warunee Varanyanond, "Gamma-aminobutyric Acid (GABA) in Germinated
Economic Crops", International Conference on Agriculture and Agro-Industry: ICAAI2010 “FOOD, HEALTH AND TRADE” (2010)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Yohei Omizu, Yuya Takahashi, Mei Itabashi, Yukiko Takahashi, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, Kazuko
Shimada, "Relation between degradation of DDMP-saponins and maltol production during soyfood processing", AMERICAS:International Conference on
Soybean Utilization 2013 (2013)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Mr. Pramuan Saithong, Yuya TAKAHASHI, Warunee Varanyanond, Chigen TSUKAMOTO, "Germinating and Fermenting
Effect on Group A Saponin Component in Soybean", 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based
Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region” (2013)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Yukiko TAKAHASHI, Megumi MURAKAMI, Kazuki HARADA, Warunee Varanyanond, Kazuko SHIMADA5, Chigen
TSUKAMOTO, "Changes of Composition and Content of Health Beneficial Components and Antioxidant Activity in Black and Yellow Soybean Seeds
under Anaerobic Stress Soaking", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 (2014)
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Chutiphon Chongkaewatthana, siriporn wannachat, รรงฉวณ พรมตร,ต Warunee
Varanyanond, "Method of lard and pork contamination detection in fast food from fast food restaurant in Bangkok", Thailand Halal Assembly 2015
(2015)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Fumika Sato, Ippei Tayama, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, "Phytic Acid Contents of Germplasm
Collections of Japanese Soybeans (Glycine max (L.) Merr.)", THE 17TH FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2015 (FIAC 2015) (2015)
- Wanida Tewaruth Chitisankul, Warunee Varanyanond, Chigen Tsukamoto, "Soyasaponin composition in Thai soybean (Glycine max cv. Chiang Mai
60)", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) (2017)
อนชส ทว ธวบตบ ร
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สบงกบด

ฝฝายเคมณและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑทอาหาร

- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2548 เรลอช ง "กรรมววธกณ ารเพวมช ปรวมาณแกมมรา - อะมวโนบววทารวคแอซวตในขคาว" จาก ศรนยทพฒ
ร นาเทคโนโลยณรฐร รรวมเอกชน
- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2551 เรลอช ง "ววธกณ ารกรกเกกบสารออกฤทธวจธ ากขมวนช ในรรปของขมวนช ผงและผลวตภรณฑททไชณ ดคจากววธดณ งร กลราว" จาก สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑทอาหาร
- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2555 เรลอช ง "การผลวตขคาวกลคองงอกเพลอช เพวมช กรดแกมมรา แอมวโน บววเทรวก (Gamma Amino Butyric acid) ในขคาวพรนธรตท าร งๆ ทณปช ลรกในประเทศไทย" จาก
สทานรกงานคณะกรรมการววจยร แหรงชาตว
- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2557 เรลอช ง "โยเกวรตท พรคอมดลมช จากขคาวกลคองงอก" จาก สทานรกงานบรวการววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท
- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2558 เรลอช ง "เครลอช งดลมช ขคาวกลคองงอกผสมขคาวเหนณยวดทา" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท
- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2558 เรลอช ง "เครลอช งดลมช นชาท ขคาวกลคองงอกผสมนชาท แครอท" จาก สทานรกงานบรวการววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท
- อนรสทว ธวบตร รงานววจยร ปป 2558 เรลอช ง "เครลอช งดลมช นชาท ขคาวกลคองงอกผสมนชาท ถรวช เหลลองและนชาท งาดทา" จาก สทานรกงานบรวการววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยร ปป 2561 เรลอช ง "อาหารทคองถวนช ภรเกกตบาบกา" จาก สกว.
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวรลชนะเลวศ รางวรลนวรตกรรมมหาววทยาลรยเกษตรสาสตรท ปป 2550 ประเภทอาจารยท นรกววจยร และบรคลากรมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท สาขาเกษตรศาสตรท อรตสาหกรรมเกษตร
ประมง และวนศาสตรท ประจทาปป 2551 เรลอช ง "g-Rice" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรท
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Poster Presentation of Science and Technology Science and Technology ประจทาปป 2556 เรลอช ง "Germinating and Fermenting Effect on Group A
Saponin Component in Soybean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานววจยร นณเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2540 - 13 กรกฎาคม 2563
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