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โครงการววจยบ
ปป 2535-2537 การปรนบปรกงขขาวหอมพนนธกขค าวดอกมะลว 105 ใหขมลย กน ษณะไมมไวตมอชมวงแสงโดยใชขเทคโนโลยยชวย ภาพ ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากศผนยคพนน ธกวศว วกรรมฯ
ปป 2541
แปปงสสาเรรจรผปชนวดใหมมชดก ทอดผลวตภนณฑคประมงแชมเยยอกแขรง ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากโครงการววจยน พนฒนาและววศวกรรมศผนยคพนน ธกวค ศว วกรรมและ
เทคโนโลยยชวย ภาพแหมงชาตว ภายใตขโครงการความรมวมมยอแล
ปป 2542

การจนดทสาแผนควบคกมคกณภาพในอกตสาหกรรมแปปงมนนสสาปะหลนง ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากศผนยคพนน ธกวศว วกรรมและเทคโนโลยยชวย ภาพแหมงชาตว

ปป 2544-2546 การพนฒนากระบวนการผลวตแปปงขขาวเจขาเพยอพ ใชขผลวตกกวยเตยยต ว ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากกระทรวงววทยาศาสตรคและเทคโนโลยยสงพว แวดลขอม
ปป 2544-2546 การววจยน และพนฒนาเกษตรอกตสาหกรรมและอกตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวนนตก ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน
ปป 2544-2546 การศศกษาสมบนตแว ละโครงสรขางโมเลกกลของสตารคชมนนสสาประหลนงดนดแปลงดขวยกรดแลรกทวกรมวมกนบคลยนพ อนตราไวโอเลตทยมพ ผย ลตมอความสามารถในการขยายปรวมาตร
ระหวมางการอบ ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากกระทรวงววทยาศาสตรคและเทคโนโลยยสงพว แวดลขอม
ปป 2546

กระบวนการผลวตขขาวนศงพ หกงสกกแชมเยยอกแขรง ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากมผลนวธโว ทเรเพยอพ การสมงเสรวมววทยาศาสตรคประเทศไทย

ปป 2546

การใชขประโยชนคจากขขาวในการสรขางมผลคมาเพวมพ เพยอพ การสมงออก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหมงชาตว

ปป 2546-2547 การววจยน และพนฒนากระบวนการผลวตขนมจยนจากขขาวกลของในบรรจกภณ
น ฑคออม นตนว ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน
ปป 2547

การผลวตอาหารวมางปรกงแตมงกลวนพ รสดขวยนมขขาวยาคผ (ทกน IPUS) ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน

ปป 2548-2553 โครงการจนดตนงต หนมวยปฏวบตน กว ารววจยน เชยยพ วชาญเฉพาะดขานขขาวและคารคโบไฮเดรต ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน มก.
ปป 2548-2553 อวทธวพลของการดนดแปรแปปงดขวยกระบวนการใชขความรขอนชยนต ตมอลนกษณะของผลวตภนณฑคบะหมยจพ ากแปปงขขาว ( หนวหนขาโครงการยมอย ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกน
ววจยน มก.
ปป 2549

สมบนตทว างกายภาพ เคมย และเคมยเชวงฟฟสกว สคของแปปง และสตารคชจากกลขวยดวบทยมพ ผย ลตมอลนกษณะของอาหาร ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน มก.

ปป 2549-2551 การดนดแปรแปปง/สตารคชขขาวเจขาดขวยววธกย ารอบผสานเนยอต เพยอพ ปรนบปรกงผลวตภนณฑคขนมจยนพรขอมบรวโภคเพยอพ การสมงออก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกด
หนกนววจยน มก.
ปป 2549-2552 การพนฒนาการผลวตและการใชขประโยชนคจากกากเมลรดลวนนว ทยปพ ลผกในประเทศไทย ( หนวหนขาโครงการยมอย ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน มก.
ปป 2549-2552 การพนฒนาเทคโนโลยยการผลวตลวนนว ทยเพ หมาะสมและการใชขประโยชนคจากเมลรด ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน มก.
ปป 2548-2551 โครงการจนดตนงต หนมวยปฏวบตน กว ารววจยน เชยยพ วชาญเฉพาะดขานขขาวและคารคโบไฮเดรต ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน มก.
ปป 2548-2551 อวทธวพลของการดนดแปรแปปงดขวยกระบวนการใชขความรขอนชยนต ตมอลนกษณะของผลวตภนณฑคบะหมยจพ ากแปปงขขาว ( หนวหนขาโครงการยมอย ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกน
ววจยน มก.
ปป 2549

การววจยน และพนฒนาเครยอพ งดยมพ นตาส สมกนไพรเพยอพ สกขภาพ ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน

ปป 2549
โครงการการววจยน และพนฒนาเพยอพ เพวมพ ศนกยภาพสมกนไพรไทย โครงการยมอยทยพ 3 เรยอพ ง การเสรวมคกณคมาอาหารจากสมกนไพรไทยในอาหารขบเคยยต วจากขขาวกลของ ( หนว
หนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหมงชาตว
ปป 2549
โครงการศศกษาววจยน แนวทางการสรขางคกณคมาเพวมพ (Value Creation) ใหขกบน อกตสาหกรรมอาหารยกค Mood Comsumption ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนก
นโยบายอกตสาหกรรมรายสาขา และ สสานนกงานเศรษฐกวจอกตสาหกรรม กระทรวงอกตสาหกรรม
พวมพคครนงต ลมาสกดเมยอพ 4/8/63
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ปป 2549-2550 อวทธวพลของสภาวะตมาง ๆ ในกระบวนการผลวตตมอสมบนตขว องแปปงและสตารคชขขาวฟฟาง ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน และ
สสานนกงานคณะกรรมการอกดมศศกษา
ปป 2551

การคงคกณภาพตลอดอายกการเกรบรนกษาของผลวตภนณฑคขาข วกศงพ สสาเรรจรผป ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากภาคเอกชน

ปป 2551-2552 โครงการการพนฒนาเทคโนโลยยการผลวตขขาวนศงพ กลของเรวมพ งอกเพยอพ เปปนผลวตภนณฑคอาหารทยมพ คย ณ
ก คมาทางโภชนการ ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงาน
พนฒนาการววจยน การเกษตร (องคคการมหาชน)
ปป 2552
โครงการจนดทสาคผมม อย แนะนสาการใชขวตน ถกเจยอปนอาหารในผลวตภนณฑคจากธนญชาตวประเภทอาหารเสขน ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสกข
ปป 2551-2552 การคงคกณภาพตลอดอายกการเกรบรนกษาของผลวตภนณฑคขาข วกศงพ สสาเรรจรผป (Phase2) ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากเอกชน
ปป 2551-2552 การพนฒนากระบวนการผลวตกกวยเตยยต วเสขนเลรกและเสขนใหญมแบบใหมม ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานคณะกรรมการการอกดมศศกษา
ปป 2551-2552 การพนฒนาความปลอดภนยในการบรวโภคเสขนกกวยเตยยต ว ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสกข
ปป 2553

เครยอพ งดยมพ ชผกาส ลนงและเครยอพ งดยมพ เสรวมสารทางเภสนชโภชนาจากนตาส ขขาวกลของเรวมพ งอกสยนลว ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน สยนลว ไรซค จสากนด

ปป 2553
โครงการแนวควดพนฒนาผลวตภนณฑคแปรรผปเพวมพ มผลคมาขขาวพนนธกพค นตย เมยองและผลผลวตการเกษตรในทของถวนพ ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากกรมสมงเสรวมอกตสาหกรรม
กระทรวงอกตสาหกรรม
ปป 2553-2554 การพนฒนาออนโทโลยย เพยอพ การจนดการความรผดข าข นการแปรรผปขขาว ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน
ปป 2553-2554 การพนฒนาผลวตภนณฑคแปปงชกบทอดและเกลรดขนมปปงชกบทอด ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน สงวนอกตสาหกรรมอาหาร จสากนด
ปป 2554-2555 การพนฒนาคกณภาพกกวยเตยยต วเสขนใหญมและสดเสขนเลรก ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน สยามพาราไดซค ฟผดฟ สค จสากนด
ปป 2555-2556 โครงการววจยน และพนฒนานวนตกรรมจากขขาวไทย ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน เมดวฟดผ สค (ประเทศไทย) จสากนด
ปป 2555-2556 ผลวตภนณฑคนาสต สลนดนตาส ใสจากนตาส มนนรสาขขาวบยบเยรน ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน เมดวฟดผ สค (ประเทศไทย) จสากนด
ปป 2555-2556 พนฒนาผลวตภนณฑคอาหารเสรวมสกขภาพจากขขาวกลของธนญพยชทยไพ ดขจากกระบวนการ MED TECH ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน เมดวฟดผ สค (ประเทศไทย)
จสากนด
ปป 2555-2556 โครงการววเคราะหคนาสต มนนรสาขขาว กากรสาขขาวและรสาขขาวจากกระบวนการสกนด MED TECH ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน เมดวฟดผ สค (ประเทศไทย) จสากนด
ปป 2557

การสกนดสารตขานอนกมลผ อวสระจากรสาขขาวสยดวข ยสนามไฟฟปา ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน มก.

ปป 2557

การพนฒนาผลวตภนณฑคขาข วปราศจากกลผเทนจากขขาวเกมา ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากศผนยคความเปปนเลวศแหขงนวนตกรรมขขาว

ปป 2557-2558 การสรขางความเขขมแขรงงานววจยน ขขาวของคณะอกตสาหกรรมเกษตร ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากเงวนรายไดขของมหาววทยาลนยฯ
ปป 2558-2559 การพนฒนาแยมขขาวและโยเกวรตค ผสมแยมขขาว ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากบรวษทน ดนชมวลลค จสากนด
ปป 2558-2559 พนฒนาเทคโนโลยยเพยอพ การรนกษาคกณภาพความหอมของขขาวหอมมะลวมลผ คมาเพวมพ ตลอดหมวงโซมอปก ทานสผตม ลาดแบบยนงพ ยยน ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากกรมสมง
เสรวมสหกรณค
ปป 2559-2560 การทสาใหขราส ขขาวคงตนวและการสกนดนตาส มนนรสาขขาวบยบเยรนทยมพ อย อรวซานอลสผงโดยการใหขความรขอยแบบโอหคมมวค ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงาน
พนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2563 การพนฒนาเทคโนโลยยและเครยอพ งจนกรอวนฟฟวชนนสผญญากาศแหขงแบบใหมมเพยอพ เพวมพ คกณคมาของเมลรดขขาวหอมมะลว ( ผผรข วม มโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากทกนอกดหนกนววจยน
มก.
ปป 2561-2562 โครงการประเมวนผลลนพธคและผลกระทบของชกดโครงการความมนนพ คงทางอาหาร ( หนวหนขาโครงการ ) ไดขรบน ทกนจากสสานนกงานกองทกนสนนบสนกนการววจยน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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ระดนบชาตว
- Onanong Naivikul, "The Physicochemical Properties of Annealed Rice ( Oryzae sativa ) Flour", KU Journal 40 (พวเศษ) (2006) 0-0
- Onanong Naivikul, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment to Improve Rice Noodle Texture", KU Journal 40 (พวเศษ) (2006) 0-0
- Pachongchit Poochinya, Onanong Naivikul, Yupadee Paopun, Patcharee Umroong, "Morphological Changes of Rice Starch during Grain Development",
Journal of Microscopy Society of Thailand 22 (1) (2008)
ระดนบนานาชาตว
- Nednapis Vatanasuchart, Onanong Naivikul, Klanarong Sriroth, "Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiation to
enhance baking expansion", Carbohydrate Polymers 61 (1) (2005) 80-87
- Anocha Suksomboon, Onanong Naivikul, "Effect of Dry - and Wet - Milling Processes on Chemical, Physicochemical Properties and Starch Molecular
Structures of Rice Starche", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 40 (พวเศษ) (2006) 125-134
- Sudarat Jerachaimongkol, Vanee Chonhenchob, Onanong Naivikul, Ngamtip Poovarodom, "Modification of Cassava Starch by Esterification and
Properties of Cassava Starch Ester Films", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 40 (5) (2006) 148-151
- Onanong Naivikul, Numfon Sitachitta, "Processing of Frozen Parboiled Rice Product", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค
สาขาววทยาศาสตรค) 40 (3) (2006) 688-693
- Korrakot Lorlowhakarn, Onanong Naivikul, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment (HMT) to Produce Rice Noodles", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 40 (พวเศษ) (2006) 135-143
- Chuleekorn Wadchararat, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Characterization of Pregelatinized and Heat Moisture Treated Rice Flours",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 40 (พวเศษ) (2006) 144-153
- ไพลสาภา นวมพ สนงขค, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Compositions, morphological and thermal properties of green banana flour and starch",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 41 (5) (2007) 324-330
- 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
- Jirapa Pongjanta, Anchanee Uthaipatanacheep, Onanong Naivikul, Kuakoon Piyachomkwan, "Enzymes-Resistant Starch (RS III) from PullulanaseDebranched High Amylose Rice Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 42 (5) (2008) 198-205
- Jirapa Pongjanta, Anchanee Utaipattanaceep, Onanong Naivikul, ดร.เกยอต กผล ปฟยะจอมขวนญ, "Debranching enzyme concentration effected on
physicochemical properties and alpha-amylase hydrolysis rate of resistant starch type III from amylose rice starch", CARBOHYDRATE POLYMERS 78 (1)
(2009) 5-9
- Jirapa Pongjanta, Anchanee Utaipattanaceep , Onanong Naivikul, Kuakoon Piyachomkwan , "Effects of Preheated Treatments on Physicochemical
Properties of Resistant Starch Type III from Pullulanase Hydrolysis of High Amylose Rice Starch", American Journal of Food Technology
4 (2) (2009)
- Nednapis Vatanasuchart, Patcharee Tungtrakul, Karuna Wongkrajang, Onanong Naivikul, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and
Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 44 (1) (2010) 131-141
- 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
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สบงกบด ภาคววชาววทยาศาสตรคและเทคโนโลยยการอาหาร คณะอกตสาหกรรมเกษตร บางเขน
- รนชนย เจรวญ, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Onanong Naivikul, David Julian McClements, "Influence of Biopolymer
Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified Starch", Journal of Food
Science 76 (1) (2011) 165-172
- Chutima Chaichaw, Onanong Naivikul, Masubon Thongngam, "Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities of Gluten-Free Alkaline Rice Noodles
from Various Rice Flour Varieties", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรค สาขาววทยาศาสตรค) 45 (3) (2011) 490-499
- นวรนน ดร จนนทรคลาด, Sirichai Songsermpong, Chulaluck Charunuch, Onanong Naivikul, "Twin-screw extrusion of pre-germinated brown rice:
Physicochemical properties and gamma-aminobutyric acid content (GABA) of extruded snacks", International journal of food engineering 7 (4) (2011)
1-15
- Onanong Naivikul, "Physicochemical and Thermal Properties of Non-Waxy Rice Flour as Affected by Waxy Rice flour and Its Influence on Textural and
Cooking Properties of Rice Spaghetti", International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering 39 (-) (2012) 235-239
- Pinkaew, H., Masubon Thongngam, Wang, Y.-J., Onanong Naivikul, "Isolated rice starch fine structures and pasting properties changes during
pre-germination of three Thai paddy (Oryza sativa L.) cultivars", Journal of Cereal Science 70 (-) (2016) 116-122
- Detchewa, P, Masubon Thongngam, Jane, JL, Onanong Naivikul, "Preparation of gluten-free rice spaghetti with soy protein isolate using twin-screw
extrusion", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 53 (9) (2016) 3485-3494
- Pinkaew, H., Wang, Y.-J., Onanong Naivikul, "Impact of pre-germination on amylopectin molecular structures, crystallinity, and thermal properties of
pre-germinated brown rice starches", Journal of Cereal Science 73 (2017) 151-157
- Kupkanchanakul, W, Masubon Thongngam, Shi, YC, Onanong Naivikul, "Role of amylolytic activities during pregermination on rice kernel morphology
and physicochemical properties of isolated starch", CEREAL CHEMISTRY 95 (4) (2018) 543-554
- Kupkanchanakul, W., Kadowaki, M., Kubota, M., Onanong Naivikul, "Effect of pre-germination at varying stages of embryonic growth length on
chemical composition and protein profile of Thai rice (Oryza sativa L.)", Agriculture and Natural Resources 52 (1) (2018) 59-65
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Onanong Naivikul, "Some properties of raw banana flour and starch from Thai banana cultivars.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd
Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand. (2005)
- Onanong Naivikul, "Comparison of chemical, physicochemical properties and starch molecular structures in dry- and wet-milled rice flours.",
Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand. (2005)
- Onanong Naivikul, "Characterization of native and microwave irradiated Thai glutinous rice flour.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd
Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand. (2005)
- Onanong Naivikul, "The modification of fermented rice (Oryza sativa) flour by annealing treatment for frozen ready-to-eat Kanomjeen.", Proceedings
Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand. (2005)
- Onanong Naivikul, "Modification of rice flour by UV irradiation to improve rice noodle quality.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference
on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand. (2005)
- สกดารนตนค จยรชนยมงคล, Ngamtip Poovarodom, Vanee Chonhenchob, Onanong Naivikul, "Modification of cassava starch by esterification and properties of
cassava starch esters films", การประชกมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค ครนงต ทยพ 44 : สาขาอกตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตรค สาขาบรวหารธกรกวจ (2006)
- Wannee Jirapakkul, Onanong Naivikul, "Effect of Lactic Acid Bacteria Starter Culture on Chemical Properties in Thai Fermented Rice Noodle
(Kanomjeen) Process.", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration (2006)
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- Patcharee Tungtrakul, Onanong Naivikul, Vipa Surojanametakul, Warunee Varanyanond, "Effects of milling methods on rice flour.", 32th Congress on
Science and Technology of Thailand (2006)
- Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, ไพลสาภา นวมพ สนงขค, "Compositions, morphological and thermal properties of green banana flour and starch", การ
ประชกมววชาการครนงต ทยพ 45 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค (สาขาอกตสาหกรรมเกษตร) (2007)
- จวรภา พงษคจนน ตา, Anchanee Uthaipatanacheep, Onanong Naivikul, เกยอต กกล ปฟยะจอมขวนญ, "Enzymes-resistant starch (RS III) from pullulanase-debranched
high amylose rice starch", การประชกมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค ครนงต ทยพ 46 (2008)
- Pachongchit Poochinya, Onanong Naivikul, Yupadee Paopun, Patcharee Umroong, "Morphological Changes of Rice Starch during Grain Development",
25th Annual Conference Microscopy society of Thailand (2008)
- Onanong Naivikul, Keowmaneechai, E, Kripanon, L, "Modification of Non-Waxy Rice Starch by Combinations of Heat-moisture Treatment and
Acid-Thinning", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE (2008)
- Chutima Chaichaw, Onanong Naivikul, "Morphology and physicochemical properties of rice flour modified by heat-moisture treatment", การประชกม
ววชาการ ครนงต ทยพ 47 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค (2009)
- Suwanna Kerdsrilek, Onanong Naivikul, Wunwiboon Garnjanagoonchorn, "Effects of the addition of duck egg white on swelling, solubility and pasting
properties of rice flour", การประชกมววชาการ ครนงต ทยพ 47 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค (2009)
- Pachongchit Poochinya, Onanong Naivikul, Yupadee Paopun, Patcharee Umroong, "Scanning Electron Microscopic Observation on Thai Glutinous Rice
and Microwave Cooking", การประชกมววชาการจกลทรรศนคแหมงประเทศไทยครนงต ทยพ 26 (2009)
- Onanong Naivikul, "เศรษกวจการเกษตรเชวงสรขางสรรคคดวข ยนวนตกรรมงานววจยน มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค:ศผนยคความเปปนเลวศแหมงนวนตกรรมขขาว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค",
การนสาเสนอผลงานววจยน แหมงชาตว 2552 (Thailand Research Expo 2009) (2009)
- วารกณย คกปตคกาญจนากกล, มนนญญา สกวรรณสาร, Onanong Naivikul, "Frozen Rice Cake from Pre-germinated Rice Flour Substituted Wheat Flour", กาประชกม
ววชาการขขาวแหมงชาตว ครนงต ปฐมฤกษค "ขนบเคลยอพ นงานววจยน ขขาวไทยสผนม วนตกรรม" (2010)
- ชกตมว า ไชยเชาวนค, Onanong Naivikul, "Development of fresh alkaline rice noodles from heat-moisture treated Thai rice flour", การประชกมววชาการขขาวแหมงชาตว
ครนงต ปฐมฤกษค "ขนบเคลยอพ นงานววจยน ขขาวไทยสผนม วนตกรรม" (2010)
- ชกตมว า ไชยเชาวนค, หทนยรนตนค ปฟนป แกขว , วารกณย คกปตคกาญจนากกล, Onanong Naivikul, "Effect of Modified Rice Flours for Banana Rice Cake Production", การประชกม
ววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค ครนงต ทย4พ 9
(2011)
- เพราเพรญ รนตนดย, Onanong Naivikul, "Effect of Soaking time, Pre-germination time and Parboiling Processes on Chemical and Physicochemical properties
of Paddy and Brown Rice", การประชกมววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค ครนทต 4พย 9 (2011)
- นางสาววารกณย คกปตคกาญจนากกล, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, Yong-Cheng Shi, "Germination Process as Bio-Modification Starch to Reduce
Retrogradation Characteristic of Germinated Brown Rice Starches", The proceeding of RGJ-Ph.D. Congress XIV (2013)
- นางสาววารกณย คกปตคกาญจนากกล, Onanong Naivikul, "Effect of Pre-germination Process on Molecular Weight Degradation and Retrogradation of
Pre-germinated Brown Rice Starches", The 52nd Kasetsart University Annual Conference (2014)
ระดนบนานาชาตว
- Onanong Naivikul, "Comparison of chemical, physicochemical properties and starch molecular structure between dry- and wet-milled rice starches.",
XIV International Starch Convention Cracow-Moscow, 20-24 June 2006. Cracow, Poland. (2006)
- Onanong Naivikul, Siritorn Benjamasuttikul, "A Nutritious Deep Fried Cracker from Pregerminated Brown Rice", The 2nd Internation Symposium on Rice
and Disease Prevention (2008)
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- Kanokkan PANCHAN, Onanong Naivikul, "Effects of Pre-Gremination and Parboiling on Brown Rice Properties", Food Innovation Asia Conference 2009,
11th Agro-Industrial Conference (2009)
- Onanong Naivikul, "Rice: Functional Food Ingredients", Food Ingredient Asia Conference 2009
“Innovation of Functional Food Ingredients”
(2009)
- นางสาวรนชนย เจรวญ, Prof. Dr. David Julian McClements, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Onanong Naivikul, "The effect of
pH, salt and thermal processing on the stability of rice bran oil-in-water emulsions stabilized by biopolymers", IFT Annual Meeting (2010)
- หทนยรนตนค ปฟนป แกขว, ชกตมว า ไชยเชาวนค, วารกณย คกปตคกาญจนากกล, Onanong Naivikul, "Physicochemical properties effect of pre-germinated brown rice flour 0n
banana rice cake characteristics", 6th Thailand-Taiwan Academic Cooperation on "Food and Agricultural Innovation:Going Global" (2010)
- Onamon Chongsrimsirisakhol, Onanong Naivikul, "Effect of annealing treatments on the properties of flour from two different pre-germinated brown
rice varieties", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology (2012)
- W. KUPKANCHANAKUL, Onanong Naivikul, "Effect of pre-germination process on the qualities of rice bread.", AACC International Annaul Meeting 2012.
Supplement to Cereal Foods World (2012)
- H.PINKAEW, Onanong Naivikul, "Effect of pre-germination process on chemical and physicochemical properties of Thai waxy rice fluor and starch",
AACC International Annual Meeting 2012. Supplement to Cereal Foods World (2012)
- Pakawat Detchwa, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Physicochemical and thermal propoerties of non-waxy rice flour and its influence on
textural and cooking properties of rice spaghetti.", International Conference on Biology, Environment and Chemistry (2012)
- จนนทกานตค นกชสกข, นวลฉวย เวชประสวทธว,ธ Onanong Naivikul, สวทธวรกน ษค รอยตระกผล, Chonticha Tantitadapitak, Sunanta Ratanapo, "Human-pathogenic Bacterial
Inhibition by Protein Hydrolysates Derived from Rice Endosperms", ICBMB 2013: International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (2013)
- นางสาวหทนยรนตนค ปฟนป แกขว, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Physicochemical property and fine structure of pre-germinated brown rice starches
from two Thai rice cultivars", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology (2013)
- นางสาววารกณย คกปตคกาญจนากกล, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "The chemical and physicochemical properties of pre-germinated brown rice
flour from three Thai rice cultivars", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology (2013)
- Parunya Thiyajai, Chanika Chimkoet, Onanong Naivikul, SOMSRI CHAROENKIATKUL, "PHENOLIC ACIDS, TOTAL PHENOLIC CONTENTS AND
ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN WHITE, BROWN AND PARBOILED GERMINATED BROWN RICE AND THE EFFECT OF COOKING", 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT
Symposium Thailand (2014)
- นางสาวหทนยรนตนค ปฟนป แกขว, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Pre-germinated Brown Rice Starch Fine Structures and its Relationship with
Chemical, Pasting, and Thermal Properties", Food Structure and Functionality Forum Symposium from Molecules to Functionality (2014)
- Romsuk j., Pheakphud, N., Roytrakul, S., Tantithadapitak, C., Wetprasit, N., Onanong Naivikul, Chotecheun, S., Sunanta Ratanapo, "RICE ENDOSPERM
PROTEIN DERIVED PEPTIDES WITH ANTI-PROLIFERATVE ACTIVITIES AGAINST HEPATOCELLULAR CARCINOMA", The 4th International Rice Congress (IRC
2014) (2014)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนกสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2545 เรยอพ ง "กรรมววธกย ารผลวตขขาวเคลยอบทยมพ กย ลวนพ หอมเพวมพ คกณคมาทางอาหารและทนตมอการเสยอพ มคกณภาพ" จาก ศผนยคพฒ
น นาเทคโนโลยยรฐน รมวมเอกชน
- อนกสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2545 เรยอพ ง "ขขาวเคลยอบทยมพ กย ลวนพ หอม เพวมพ คกณคมากลวนพ หอม เพวมพ คกณคมาทางอาหารและทนตมอการเสยอพ มคกณภาพ" จาก สสานนกงานทรนพยคสนว ทางปปญญา
- อนกสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2549 เรยอพ ง "สผตรเครยอพ งปรกงขขาวหมกสสาเรรจรผปและกรรมววธกย ารผลวตขขาวหมกแชมเยยอกแขรโดยววธกย ารแชมเยยอกแขรงแบบแผมนสนมผนส (Contact Plate
Freezer) ตามสผตรดนงกลมาว" จาก สสานนกงานทรนพยคสนว ทางปปญญา
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.อรอนงคค นนยววกลก

ตตาแหนหง

ศาสตราจารยค

สบงกบด

ภาคววชาววทยาศาสตรคและเทคโนโลยยการอาหาร คณะอกตสาหกรรมเกษตร บางเขน

- อนกสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2551 เรยอพ ง "สารกนนต สยจากแปปงขขาวและผลวตภนณฑค" จาก คณะอกตสาหกรรมเกษตร
- อนกสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2551 เรยอพ ง "สารกนนต สยจากแปปงขขาวและผลวตภนณฑคขาข ว" จาก คณะอกตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- เมธยสงม เสรวมนวนตกรรม (Innovation Ambassador)ประจสาปป 2548 ธกรกวจชยวภาพ ประจสาปป 2548 จาก สสานนกงานนวนตกรรมแหมงชาตว กระทรวงววทยาศาสตรคและเทคโนโลยย
- เมธยสงม เสรวมนวนตกรรม (Innovation Ambassador)ประจสาปป 2549 กลกมม ธกรกวจชยวภาพ ประจสาปป 2549 จาก สสานนกงานนวนตกรรมแหมงชาตว กระทรวงววทยาศาสตรคและเทคโนโลยย
- เมธยสงม เสรวมนวนตกรรม (Innovation Ambassador)ประจสาปป 2552 กลกมม ธกรกวจชยวภาพ ประจสาปป 2552 จาก สสานนกงานนวนตกรรมแหมงชาตว กระทรวงววทยาศาสตรคและเทคโนโลยย
- ผผนข าส ชยอพ เสยยงมาสผมม หาววทยาลนยเกษตรศาสตรค ประจสาปป 2553 จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรค
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Poster Presentation Award 2008 :Honorable Prize Bioscience ประจสาปป 2551 เรยอพ ง "Change in Morphological of Rice Starch During Grain
Development" จาก Microscopy Society of Thailand
ผลงานววจยน นยเต ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2536 - 4 สวงหาคม 2563
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