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วท.ม.เทคโนโลยมทางอาหาร, จฬาลงกรณษ
จร
มหาววทยาลนย , ไทย, 2535

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การควบครมครณภาพอาหาร

โครงการววจยบ
ปป 2535

การทชามนนเทศแชจอมอว ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากInternational Potato Center

ปป 2536

การใชคประโยชนษจากแปปงเมลลดฝปายไรคตอจ มพวษในการผลวตบะหมมอ ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากIRCT/CIRAD

ปป 2543

การแยกและจชาแนกลนกษณะใยอาหารจากเปลลอกมะมจวง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑษอาหาร

ปป 2543-2544 การศศกษาอายรการเกลบและทดสอบการยอมรนบของผลวตภนณฑษใยอาหารสผงเปรมยบเทมยบกนบผลวตภนณฑษจากทคองตลาด ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสถาบนนววจยน
และพนฒนาแหจง มก.
ปป 2545-2546 การศศกษาองคษประกอบทางเคมมปรวมารฟฟนอลทนงท หมดของสารฟลาโวนอยดษบางชนวดของผลไมคเขตหนาวนชาเขคาเพลออ เปรมยบเทมยบกนบผลไมคทผอม ลวตโดยมผลนวธโว ครงการ
หลวง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากมผลนวจโครงการหลวง
ธว
ปป 2546
การศศกษาองคษประกอบทางเคมมปรวมาณฟปนอลทนงท หมดและสารฟลาโวนอยดษบางชนวดของผลไมคเขตหนาวนชาเขคาเพลออ เปรมยบเทมยบ กนบผลไมคทผอม ลวตโดยมผลนวธโว ครงการ
หลวง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากมผลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2546-2547 การพนฒนาสวนคคาสหกรณษสมจผ าตรฐาน ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากกรมสจงเสรวมสหกรณษ
ปป 2548-2549 โครงการยจอย 1 การพนฒนาเพลออ ยกระดนบครณภาพผลวตภนณฑษเครลออ งดลมอ นทาช ลผกยอบคาน ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหจงชาตว
ปป 2548-2549 โครงการยจอยทมอ 2 การถจายทอดเทคโนโลยมการผลวตและสรคางเครลอขจายผผผค ลวตผลวตภนณฑษเครลออ งดลมอ นทาช ยอบคาน ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะ
กรรมการววจยน แหจงชาตว
ปป 2549

การยกระดนบการผลวตผลวตภนณฑษหนจอไมคในภาชนะบรรจรปดฟ สนวทเพลออ ความปลอดภนยตจอการบรวโภค ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2549

ปรวมาณและองคษประกอบของโพลมแซคคาไรดษจากเหลดทมกอ นว ไดค ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2549

ววจยน การผลวตสตารษชสรขภาพและเปรมยบเทมยบปรวมาณจากพลชชนวดตจางๆ ทมปอ ลผกในประเทศไทย ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2550

ผลของสภาวะการผลวตตจอปรวมาณการสผญเสมยของสารไอโซฟลาโวนระหวจางกระบวนการทชาเตคาหผค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2551
การศศกษาปรวมาณกรดแกมมจาแอมวโนบววทวรกว (GABA) และไอโซฟลาโวน(Isoflavone) ในเตคาเจมยท ว และววธกม ารเพวมอ ปรวมาณ ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรด
หนรนววจยน มก.
ปป 2552
การสกนดแอนโทไซยานวนจากเปลลอกองรนจ โดยใชคคลลนอ อรลตรคาโซนวคและการผลวตแอนโทไซยานวนผงดควยววธทม าช แหคงแบบพจนฝอย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรน
อรดหนรนววจยน มก.
ปป 2553
สภาวะการผลวตอาหารเชคาธนญชาตวพรคอมบรวโภคทมเอ หมาะสมจากกระบวนการเอกซษทรผชนน เสรวมครณประโยชนษดาค นสรขภาพดควยรชาขคาวสกนดไขมนน ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดค
รนบทรนจากโครงการศผนยษความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรษ (ศผนยษความเปปนเลวศแหจงนวนตกรรมขคาว)
ปป 2553-2554 การผลวตอาหารเพลออ สรขภาพจากถนวอ 5 สม สชาหรนบผผสค งผ วนยดควยกรรมววธเม อลกซษทรผชนอน ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหจงชาตว
ปป 2553-2554 การววจยน และพนฒนาผลวตภนณฑษอาหารสรขภาพสชาหรนบผผสค งผ อายร ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหจงชาตว
ปป 2553-2554 ผลวตภนณฑษเตคาหผแค ละนมถนวอ เหลลองทมมอ สม ารGABA สชาหรนบผผสค งผ อายร ( หนวหนคาโครงการยจอย ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหจงชาตว
ปป 2554
การใชคประโยชนษจากฟฟกขคาวเพลออ พนฒนาเปปยผลวตภนณฑษซปร กศงอ สชาเรลจรผปทมออ ดร มดควยสารกลรมจ แคโรทมนอยดษดวค ยกระบวนการทชาแหคงแบบลผกกลวงท ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
ปป 2554
ผลของตนวทชาละลาย อรณหภผมแว ละเวลาตจอการสกนดสารฟลาวานอลจากเปลลอกปนเมลลดและจากเมลลดองรนจ ทมเอ ปปนสจวนเหลลอทวงท จากการผลวตไวนษ โดยใชคคลลนอ อรลตรคา
โซนวคชจวยในการสกนด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.
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ปป 2555-2556 การสจงเสรวมการทจองเทมยอ วภาคเหนลอโดยใชคภาพลนกษณษของอาหารทคองถวนอ ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2555-2556 การพนฒนาเครลอขจายอรตสาหกรรมเกษตรแปรรผปพลนท ทมภอ าคกลาง ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกพนฒนาอรตสาหกรรมเกษตรแปรรผป กรมสจงเสรวม
อรตสาหกรรม
ปป 2556-2557 การววจยน และพนฒนาผลวตภนณฑษเครลออ งดลมอ กลวนอ ใบเตยและกลวนอ ดอกไมค ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรวษทน ภผเกลตเซาทษเทอรษน เซอรษวสว จชากนด (ดร.จชารนส ปฟตกว ลร
สถวตยษ )
ปป 2557
โครงการพนฒนาระบบประกนนครณภาพของสถานทมผอ ลวตอาหารขนาดกลางและขนาดยจอม (OTOPs/SMEs) เพลออ เพวมอ ประสวทธวภาพในการกชากนบดผแลความปลอดภนย
อาหารรองรนบการเขคาสผปจ ระชาคมเศรษฐกวจอาเซมยอ น (AEC) ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557
โครงการพนฒนาศผนยษเรมยนรผตค นค แบบและผลวตภนณฑษใหมจในสถานทมผอ ลวตอาหารแปรผปทมบอ รรจรในภาชนะพรคอมจชาหนจาย (Primary GMP) ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรน
จากสชานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557-2558 การทชานทาช จวมท ไกจเปปนชนวดผง ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรวษทน ภาขจร ฟผดสษ จชากนด
ปป 2557-2558 โครงการการพนฒนาขมดความสามารถในการแขจงขนนและยกระดนบครณภาพสวนคคา หนศงอ ตชาบลหนศงอ ผลวตภนณฑษประเภทอาหารและเครลออ งดลมอ ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน
ทรนจากกรมสจงเสรวมอรตสาหกรรม
ปป 2558
โครงการหลนกสผตรตคนแบบผผคค วบครมความปลอดภนยอาหาร (ผปอ.) ตามหลนกเกณฑษวธว กม ารผลวต เครลออ งมลอ เครลออ งใชคในการผลวตและการเกลบรนกษาอาหาร เพลออ เพวมอ
ประสวทธวภาพในการผลวตอาหารปลอดภนย ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2559-2560 การพนฒนาอนตลนกษณษและเอกลนกษณษของอาหารทคองถวนอ สผกจ ารเปปนเมลองสรคางสรรคษดาค นอาหารของจนงหวนดภผเกลต ( หนวหนคาโครงการยจอย ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงาน
กองทรนสนนบสนรนการววจยน
ปป 2559-2561 การพนฒนาผลวตภนณฑษอาหารจากเหลดขอน ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากบรวษทน แฟนซมวดคผ อวนเตอรษเนชนนแนล จชากนด
ปป 2560
การพนฒนาผลวตภนณฑษอาหารเพลออ สรขภาพจากเหลดแครง ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากInnovation Hubs เพลออ สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

โครงการการเพวมอ ศนกยภาพผผปค ระกอบการอาหารแปรรผปตามมาตรฐานเพลออ การสจงออก ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากกระทรวงววทยาศาสตรษและเทคโนโลยม

ปป 2560

การผลวตสารสกนดรชาขคาวผงเพลออ ใชคเปปนสารตคานออกซวเดชนนและยนบยนงท แองจวโอเทนซวน-คอนเวอรษตงว เอนไซมษ ( ผผรค วจ มโครงการ ) ไดครบน ทรนจากทรนอรดหนรนววจยน มก.

ปป 2561-2562 การพนฒนายกระดนบผลวตภนณฑษขนมทคองถวนอ ภผเกลตเพลออ สนนบสนรนการทจองเทมยอ ว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนกงานกองทรนสนนบสนรนการววจยน (สกว.)
ปป 2563-2564 การใชคประโยชนษงานววจยน อนตลนกษณษอาหารทคองถวนอ ภผเกลตเพลออ สนนบสนรนการเมลองสรคางสรรคษดาค นววทยาการอาหารภผเกลต ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทรนจากสชานนก
งานการววจยน แหจงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Antioxidant activity of Northem
and Northeastern Thai Foods Contained Indigenous Vegetables", KU Journal 40 (พวเศษ) (2006) 0-0
- Malai Muangnoi, Penpimol Jaturontrasame, Karuna Wongkrajang, "Microbial Changer During The processing of Thai noni beverage", วารสารสชานนกคณะ
กรรมการววจยน แหจงชาตว 39 (1) (2007) 95-104
ระดนบนานาชาตว
- Nednapis Vatanasuchart, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Resistant Starch Contents and the in Vitro Starch Digestibility of Thai Starchy
Foods", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 43 (1) (2009) 178-186
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- Nednapis Vatanasuchart, Patcharee Tungtrakul, Karuna Wongkrajang, Onanong Naivikul, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and
Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาววทยาศาสตรษ) 44 (1) (2010) 131-141
- Nednapis Vatanasuchart, Boonma Niyomwit, Karuna Wongkrajang, "Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical
properties of flour and starch from Thai bananas", Maejo International Journal of Science and Technology 6 (2) (2012) 259-271
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Karuna Wongkrajang, "Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast
cereal enhanced with defatted rice bran", International Food Research Journal 21 (2) (2014) 713-722
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Wanpen Mesomya, Duangchan Hengsawadi, Yaovadee Cuptapun, Soithong Saiyudthong, Karuna Wongkrajang, นายธมระ ทองเผลอก, Sompoch Yai-eiam,
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