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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2547-2550 การศศกษาสถานภาพและแนวทางการดชาเนวนงานของสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตรและออตสาหกรรมเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2550

การดนดแปรแปปงมนนสชาปะหลนงดควยการแชรและการยรอยดควยกรด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2550

การผลวตแปปงละลายนนาช เยยนจากแปปงขคาวทยมท ปย รวมาณอะมวโลสตราง ๆ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2550

การศศกษาความสนมพนนธทของสารในกลอมร unsaponifiables ตรอสมบนตขว องยางธรรมชาตว ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2549-2550 แนวทางการพนฒนาออตสาหกรรมเอทานอลจากวนตถอดบว ทางการเกษตรของประเทศไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2551
ชาตว

การพนฒนากระบวนการลดสารพวษในกากเมลยดสบผดร าช จากการผลวตไบโอดยเซลเพพอท สรคางคอณคราเพวมท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรง

ปป 2551

การเตรยยมและสมบนตขว องอนอภาคทยมท โย ครงสรคางผลศกระดนบนาโนเมตรจากแปปงขคาวเหนยยว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2552

การเตรยยมและสมบนตขว องแปปงมนนสชาปะหลนงละลายนนาช ไดคโดยการยรอยดควยกรดในเอทานอล ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2552

ผลของการใชคอนอภาคทยมท โย ครงสรคางผลศกระดนบนาโนเมตรจากแปปงขคาวเหนยยวตรอสมบนตเว ชวงกลของยางพารา ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2551-2552 การววจยน การลดพลนงงานในการผลวตเอทานอลจากวนตถอดบว ประเภทแปปงโดยใชคกระบวนการแบบขนนน ตอนเดยยวทยไท มรใชคความรคอน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
สชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2551-2553 การใชคประโยชนทกาบมะพรคาวและทะลายปาลทมนนาช มนน เพพอท ออตสาหกรรมเสคนใยและพลนงงานทดแทน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากโครงการศผนยทความเปปนเลวศ
ทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท
ปป 2553

กรดไขมนนทยเท ปปนองคทประกอบและสมบนตขว องนนาช มนนศรยทองและเมทวลเอสเทอรท ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2553-2555 สมบนตขว องฟฟลมท และเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงดนดแปรดควยกรดในแอลกอฮอลท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2553-2555 สมบนตทว างโครงสรคางและสมบนตขว องแปปงเปปยกและฟฟลมท จากแปปงมนนสชาปะหลนงออกซวไดซท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2553-2556 ศนกยภาพและการพนฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เปปนพพชนนาช มนนทดแทนเพพอท ผลวตBiodiesel ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2554-2555 การพนฒนาการผลวตไฮโดรเจลจากแปปงขคาวทยมท ปย รวมาณอะมวโลสตรางๆ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2554-2555 การพนฒนาเสคนใยนาโนทยยท อร ยสลายไดคจากพอลวเมอรทผสมของพอลวแลยกตวกแอซวดและแปปงดควยเทคนวคการปปนป เสคนใยดควยกระแสไฟฟปา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทอนจากสชานนกงานนวนตกรรมแหรงชาตว
ปป 2554-2556 การเพวมท มผลคราชยวมวลปาลทมนนาช มนน และนนาช มนนกรดปาลทมเพพอท พลนงงานทดแทนและวนสดอชวย ภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรง
ชาตว
ปป 2555
การพนฒนาความรรวมมพอทางดคานงานววจยน กนบสถาบนนววจยน พนนธมวตร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากศผนยทพนน ธอวศว วกรรมและเทคโนโลยยชวย ภาพหรงชาตว สชานนกงาน
พนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว

พวมพทครนงน ลราสอดเมพอท 10/7/63

หนคา 1 จาก 7

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ปฐมา จาตกานนทท

ตตาแหนหง

นนกววจยน ชชานาญการ

สบงกบด
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ปป 2555-2556 การใชคฟลาวมนนสชาปะหลนงเพพอท ผลวตฟฟลมท ยรอยสลายไดคเพพอท การใชคงานทางการเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยย
แหรงชาตว
ปป 2555-2556 การพนฒนาการผลวตและสมบนตขว องไฮโดรเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงเพพอท ใชคในงานดคานเภสนชกรรม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากศผนยทพนน ธอวศว วกรรมและ
เทคโนโลยยชวย ภาพหรงชาตว สชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว
ปป 2555-2556 การพนฒนาแผรนปฟดแผลดคานเชพอน จอลนว ทรยยจท ากไฮโดรเจลของแปปงมนนสชาปะหลนงผสมสารสกนดจากสมอนไพร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากศผนยทพนน ธอวศว วกรรมและ
เทคโนโลยยชวย ภาพหรงชาตว สชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว
ปป 2555-2556 การพนฒนาววธกย ารววเคราะหทปรวมาณไซยาไนดทในมนนสชาปะหลนงดควยเทคนวคเนยยรทอนว ฟราเรดสเปกโตรสโกปป ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานพนฒนาววทยา
ศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว
ปป 2555-2556 การพนฒนาไฮโดรเจลจากแปปงมนนสาปะหลนงเพพอท ใชคเปปนวนสดอนาสรงยาและสารออกฤทธวทธ างชยวภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากศผนยทพนน ธอวศว วกรรมและ
เทคโนโลยยชวย ภาพหรงชาตว สชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว
ปป 2555-2556 การววเคราะหทคณ
อ ภาพแปปงมนนสชาปะหลนงแบบรวดเรยวและไมรทาช ลายตนวอยรางโดยใชคเทคนวคสเปกโตรสโกปปปอวนฟราเรดยรานใกลค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
สชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว
ปป 2555-2557 Gains from Losses of Root and Tuber Crops ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากFP 7
ปป 2555
การเตรยยมผลศกนาโนเซลลผโลสจากไมคโตเรยวสกอล Acacia สชาหรนบเสรวมแรงและปรนบสมบนตขว องพอลวเมอรทคอมพอสวตยรอยสลายไดคของแปปงมนนสชาปะหลนง ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2555

การปรนบปรองสมบนตกว ารละลายนนาช ไดคของฟฟลมท แปปงมนนสชาปะหลนงโดยการดนดแปรดควยสารเชพอท มขคามชนวดตรางๆ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2555
การพนฒนาการใชคประโยชนทจากชยวมวลของไมคโตเรยวสกอล Acacia สชาหรนบการผลวตพลนงงานและวนสดอเชวงประกอบยรอยสลายไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การเตรยยมผลศกนาโนเซลลผโลสจากไมคโตเรยวสกอล Acacia สชาหรนบเสรวมแรงและปรนบสมบนตขว องพอลวเมอรทคอมพอสวตยรอยสลายไดคของแปปงมนนสชาปะหลนง ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนาการใชคประโยชนทจากชยวมวลของไมคโตเรยวสกอล Acacia สชาหรนบการผลวตพลนงงานและวนสดอเชวงประกอบยรอยสลายไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอน
ออดหนอนววจยน มก.
ปป 2556
ววจยน มก.

การใชคกรดอวนทรยยชท นวดตรางๆ เปปนสารเชพอท มขคามสชาหรนบการเตรยยมไฮโดรเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงคารทบอกซยเมทวล ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอน

ปป 2556
การจนดการและประเมวนการใชคประโยชนทมนน สชาปะหลนงชนวดไมรมอย ะมวโลสเพพอท ใชคในออตสาหกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากมผลนวธสว ถาบนนพนฒนามนนสชาปะหลนง
แหรงประเทศไทย
ปป 2557
การเตรยยมและสมบนตขว องไฮโดรเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงคารทบอกซยเมทวลและแปปงขคาวอะมวโลสสผงหรพอไฮดรอกซยเอทวลเซลลผโลส ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2557-2558 การพนฒนาแผรนปฟดแผลไฮโดรเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนง-ระยะทยท 2: การปรนบปรองสมบนตเว ชวงกลและการขศนน รผปแผรนปฟดแผล ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนก
งานพนฒนาววทยาศาสตรทและเทคโนโลยยแหรงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 การพนฒนาการใชคประโยชนทจากชานอคอยสชาหรนบผลวตภนณฑทวสน ดอชวย ภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานกองทอนสนนบสนอนการววจยน
ปป 2558-2559 การพนฒนาไฮโดรเจลจากอนอพนน ธทคารทบอกซยเมทวลของเซลลผโลสจากชานอคอย ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานกองทอนสนนบสนอนการววจยน
ปป 2559-2560 การจนดทชายอทธศาสตรทวจว ยน ยางพาราแหรงชาตว พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบนบรราง) (ปปททย ๒) ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานกองทอนสนนบสนอนการววจยน
ปป 2559-2560 การตวดตามและประเมวนผลโครงการววจยน ยางพารา ประจชาปปงบประมาณ 2559 และการจนดทชายอทธศาสตรทวจว ยน ยางพารา (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบนบรราง) ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานกองทอนสนนบสนอนการววจยน
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ปป 2559-2560 การพนฒนาการใชคประโยชนทใบและเหงคาสนบปะรดอยรางครบวงจรและการประเมวนมผลคราและความเปปนไปไดคเชวงพาณวชยท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนก
งานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคทการมหาชน)
ปป 2559

การพนฒนาแปปงมนนสชาปะหลนงคารทบอกซยเมทวลทยผท าร นการยรอยดควยกรดเพพอท ใชคสาช หรนบการเคลพอบฟฟลมท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.

ปป 2559-2561 กระบวนการหมนกกรดโคจวกจากมนนสชาปะหลนงดควยเชพอน รา Aspergillus เพพอท ใชคเปปนวนตถอดบว ในออตสาหกรรมเครพอท งสชาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนววจยน มก.
ปป 2560
การพนฒนาการผลวตแปปงขคาวและแปปงขคาวผสมสชาเรยจรผปสชาหรนบผลวตภนณฑทอาหารชนวดตรางๆ ในระดนบโรงงานตคนแบบ (ระยะทยท 2) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจาก
ทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2560-2562 การพนฒนาสารกรอเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงดนดแปรรรวมระหวรางววธคย ารทบอกซยเมทวลเลชนนและการสรคางพนนธะเชพอท มขคามแบบขนนน ตอนเดยยวสชาหรนบประยอกตทใชคใน
ผลวตภนณฑทเจลสมอนไพร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2559-2561 การออกแบบและผลวตบรรจอภณ
น ฑทสาช หรนบออปกรณทกฬย าชนวดพอลวเลคตวคไบโอคอมพอสวตทยมท คย วามตคานทานตรอสภาวะแวดลคอม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอน
จากRUN Project
ปป 2560-2561 การพนฒนาแปปงเบเกอรยจท ากขคาวหอมมะลว/ขคาวไรซทเบอรยแท ละผลวตภนณฑทเบเกอรยจท ากแปปงทยไท ดค ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐ
กวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2561
การพนฒนาการผลวตแปปงขคาวและแปปงขคาวผสมสชาเรยจรผปสชาหรนบผลวตภนณฑทอาหารชนวดตรางๆ ในระดนบโรงงานตคนแบบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากโครงการ
เกษตร อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพพอท การขนบเคลพอท น Thailand 4.0 ภายใตคการสนนบสนอนการขนบเคลพอท นยอทธศาสตรทและนโยบายรนฐบาลในการสรงเสรวมและสรคางความเขคมแขยง
เศรษฐกวจภายในประเทศ
ปป 2561

การพนฒนาแผรนดผดซนบของเหลวจากเสคนใยเซลลผโลสในชานอคอย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานกองทอนสนนบสนอนการววจยน

ปป 2561
การพนฒนาเมยดบยดไฮโดรเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงคารทบอกซยเมทวลสชาหรนบประยอกตทใชคในการหรอหอมค นนาช มนนหอมระเหยจากสมอนไพร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอน
จากทอนออดหนอนววจยน มก.
ปป 2562
การพนฒนาแปปงขคาวผสมสชาเรยจรผปทยมท คย าร ดนชนยนาชน ตาลตทาช และปราศจากกลผเตยนสชาหรนบทชาโดนนท แพนเคคก วนฟเฟฟล และเคคกนศงท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทอนจากทอนออด
หนอนววจยน มก.
ปป 2563
การพนฒนาสมบนตขว องถาดโฟมยรอยสลายไดคจากแปปงมนนสชาปะหลนงดนดแปรผสมเสคนใยชานอคอย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรทและ
เทคโนโลยยแหรงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2564 การพนฒนาฟฟลมท จากเสคนใยเซลลผโลสในชานอคอยสชาหรนบประยอกตทใชคเปปนบรรจอภณ
น ฑทอาหาร ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทอนจากสชานนกงานการววจยน แหรงชาตว (
วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Pathama Chatakanonda, "Fatty Acid Composition and Properties of Jatropha Seed Oil and its Methyl Ester", Kasetsart Journal: Natural Science 39 (5)
(2005) 141-146
ระดนบนานาชาตว
- Pathama Chatakanonda, "The influence of time and conditions of harvest on the functional behaviour of cassava starch - A proton NMR relaxation
study", Carbohydrate Polymers 53 (3) (2003) 233-240
- Bertoft, E., เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, "Internal unit chain composition in amylopectins", Carbohydrate Polymers
74 (3) (2008) 527-543
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- Chotineeranat, S., Wansuksri, R., Kuakoon Piyachomkwan, Pathama Chatakanonda, พวพฒ
น นท วยระถาวร, Klanarong Sriroth, "Effect of calcium ions on
ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech 12 (2) (2010) 120-124
- Sunthornvarabhas, J., Pathama Chatakanonda, Kuakoon Piyachomkwan, Klanarong Sriroth, "Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by
conjugated solvent technique", Materials Letters 65 (6) (2011) 985-987
- Pathama Chatakanonda, Rungtiva Wansuksri, Klanarong Sriroth, "Impact of Annealing on Susceptibility to Acid Hydrolysis and Physico-Chemical
Properties of Cassava Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรท สาขาววทยาศาสตรท) 45 (2) (2011) 284-294
- Sunthornvarabhas, J., Pathama Chatakanonda, Kuakoon Piyachomkwan, Chase, G.G., Kim, H.-J., Klanarong Sriroth, "Physical structure behavior to
wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibers", Advanced Composite Materials 22 (6) (2013) 401-409
- Silaket, Pawinee, Pathama Chatakanonda, Thierry Tran, Wansuksri, Rungtiva, Kuakoon Piyachomkwan, Klanarong Sriroth, "Thermal properties of
esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systems", STARCH-STARKE 66 (11-12) (2014) 1022-1032
- Sangseethong, K., Pathama Chatakanonda, Wansuksri, R., Klanarong Sriroth, "Influence of reaction parameters on carboxymethylation of rice starches
with varying amylose contents", Carbohydrate Polymers 115 (-) (2015) 186-192
- Su, J, Chotineeranat, S, Laoka, B, Pathama Chatakanonda, Wirat Vanichsriratana, Klanarong Sriroth, Piyachomkwan, K, "Effect of Dry Heat Treatment
With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice Starches", STARCH-STARKE 70 (3-4) (2018)
- Sangseethong, K, Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, "Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose Contents",
STARCH-STARKE 70 (11-12) (2018)
- นางสาวโรสลาวาตย โตะแอ, Klanarong Sriroth, Chareinsuk Rojanaridpiched, Vichan Vichukit, ดร.สอนยย ท โชตวนรย นาท, นางสาวรองร ทววา วนนสอขศรย, Pathama
Chatakanonda, ดร.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, "Outstanding Characteristics of Thai non-GM Bred Waxy Cassava Starches Compared with Normal Cassava
Starch, Waxy Cereal Starches and Stabilized Cassava Starches", Plants 8 (11) (2019) 1-14
- Kadea, S., Seekaew, J., Thongmala, S., Hedthong, R., Nท attaporn Khanoonkon, Suteera Witayakran, Pathama Chatakanonda, Rungsima Chollakup,
Kittikorn, T., "Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agents", IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering 773 (1) (2020)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, Siriluck Liengprayoon, "Fatty Acid Composition and Properties of Jatropha Seed Oil and its Methyl Ester",
การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทยท 43 (สาขาออตสาหกรรมเกษตร) (2005)
- Pathama Chatakanonda, "Gelatinization and Retrogradation of Cassava Starch in the Presence of NaCl and Sucrose.", Starch Update 2005: the 3rd
Conference on Starch Technology (2005)
- Pathama Chatakanonda, "Relationship between Structural Properties and Cooking Quality of Rice Grains.", Starch Update 2005: The 3rd Conference
on Starch Technology (2005)
- Natchanok Amornthewaphat, Pathama Chatakanonda, "Effect of conditioning-pelleting temperature and the addition of cassava on pellet durability
and starch utilization in poultry feed", การประชอมววชาการ ครนงน ทย4ท 4 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท (2006)
- Vilai Santisopasri, Klanarong Sriroth, Pathama Chatakanonda, "Relationship between rice starch component and cooked rice qualities", การประชอม
ววชาการ ครนงน ทย4ท 4 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท (2006)
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- Natchanok Amornthewaphat, Pathama Chatakanonda, "Effect of conditioning and pelleting temperature on pellet hardness and starch utilization in
corn and cassava chip", การประชอมววชาการ ครนงน ทยท 44 สาขาสนตวท มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท (2006)
- Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, "Water Uptake and Solid Loss during Soaking of Milled Rice Grains", The 10th International Symposium on
the Properties of Water (2007)
- Pavinee Chinachoti, Pathama Chatakanonda, "Water partitioning in colloidal systems as determined by NMR", The 10th International Symposium on
the Properties of Water (2007)
- Pathama Chatakanonda, นางสาวรองร ทววา วนนสอขศรย , Klanarong Sriroth, "Impacts of annealing and acid hydrolysis on physico-chemical properties of
cassava starch", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทยท 48 (2010)
- นางสาวโรสลาวาตย โตะแอ, Pathama Chatakanonda, นางสาวรองร ทววา วนนสอขศรย , ดร.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, Klanarong Sriroth, "Preparation of Granular Cold Water
Soluble Rice Starches having Different Amylose Contents", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทยท 48 (2010)
- Pathama Chatakanonda, นางสาวรองร ทววา วนนสอขศรย, Klanarong Sriroth, "Properties of film from cassava starch modified by acid hydrolysis in water and
ethanol", การประชอมทางววชาการ ครนงน ทยท 50 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท (2012)
- ดร.กอลฤดย แสงสยทอง, Pathama Chatakanonda, ผศ.ดร. ทรงวอฒว ยศววมลวนฒนท , UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, "การพนฒนาการผลวตและสมบนตขว อง
ไฮโดรเจลจากแปปงมนนสชาปะหลนงเพพอท ใชคเปปนวนสดอนาช สรงยาและสารออกฤทธวทธ างชยวภาพ", การประชอมววชาการประจชาปป 2556 สวทช. (NAC 2013) ความกคาวหนคาผลการดชาเนวนงาน
ววจยน มองร เปปาเพพอท ตอบสนองความตคองการของประเทศเรรงดรวนประจชาปปงบประมาณ 2555 (2013)
- ดร.สอนยย ท โชตวนรย นาท, ดร.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ , ดร.จนกรพล สอนทรวราภาส , นายนวตว เตวมเวศชยานนทท, นายชผเกยยรตว กวจคอณาเสถยยร , Pathama Chatakanonda,
Rattana Tantatherdtam, Prapart Changlek, น.ส.ศรนณยา ศรยรตน นะ , "การใชคฟลาวมนนสชาปะหลนงเพพอท ผลวตฟฟลมท ยรอยสลายไดคเพพอท การใชคงานทางการเกษตร", การประชอม
ววชาการประจชาปป 2556 สวทช. (NAC 2013) ความกคาวหนคาผลการดชาเนวนงานววจยน มองร เปปาเพพอท ตอบสนองความตคองการของประเทศเรรงดรวนประจชาปปงบประมาณ 2555 (2013)
- Pathama Chatakanonda, Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Pilanee Vaithanomsat, "Utilization development of sugarcane bagasse for
biomaterial products", Thailand Cane and Sugar Seminar 2015 (2015)
- Pathama Chatakanonda, ดร.กอลฤดย แสงสยทอง, ผศ.ดร. ทรงวอฒว ยศววมลวนฒนท , "Development of carboxymethyl acid hydrolyzed cassava starch for film
coating application", การนชาเสนอผลงานววจยน โครงการววจยน ทอนออดหนอนววจยน มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท ประจชาปปงบประมาณ 2559 (2017)
ระดนบนานาชาตว
- Pathama Chatakanonda, "Gelatinization characteristics and kinetics of cassava starch in the presence of sodium chloride and sucrose,", XIV
International Starch Convention Cracow-Moscow (2006)
- Pathama Chatakanonda, "Application of Granular Starch Hydrolyzing Enzymes for Ethanol Production", XIV International Starch Convention
Cracow-Moscow (2006)
- Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, "Structure and physicochemical properties of acid-alcohol treated cassava starch", The XV International
Starch Convention (2007)
- Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, นส.รองร ทววา วนนสอขศรย, Mr.Theirry Tran, นส.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, "Improvement of rice-based product quality by
modified cassava starches ", The 15th XV International Starch Convention). June 19-21, 2007. (2007)
- Pathama Chatakanonda, นส.สอนยย ท โชตวนรย นาท, นส.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, นส.รองร ทววา วนนสอขศรย, "Effects of Non-Sucrose Components on Near Infrared Sucrose
Reading", The 1st Asian NIR Symposium and the 24th Japanese NIR Forum, Sendai, Japan (2008)
- Pathama Chatakanonda, นส.รองร ทววา วนนสอขศรย, Ed Sarobol, Chokechai Aekatasanawan, Klanarong Sriroth, "Characteristics of Corn Starches from Different
Thai Hybrids", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference (2009)
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- Pathama Chatakanonda, Klanarong Sriroth, "Thermal characteristics of annealed and acid treated cassava starch", The Starch Update 2009: The 5th
International Conference on Starch Technology (2009)
- ดร.สอนยย ท โชตวนรย นาถ, น.ส.รองร ทววา วนนสอขศรย, ดร.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, Pathama Chatakanonda, Pipat Weerathaworn, Klanarong Sriroth, "Effect of calcium ions
on ethanol production from molasses by Saccharomyces cirivisiae", XXVII International Society of Sugar Cane Technologista Congress (2010)
- นางสาวสวรรยา เมคงเกรยด, Pathama Chatakanonda, ดร.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, Klanarong Sriroth, "Preparation of microcrystalline cellulose from destarched
cassava pulp", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology (2013)
- ดร.ศวรธว ร เลวศพานวช, นายภควนฒนท เลาคา, นายนวตว เตวมเวชศยานนทท, Pathama Chatakanonda, ดร.สอนยย ท โชตวนรย นาท, ดร.เกพอน กผล ปฟยะจอมขวนญ, Klanarong Sriroth,
"Rheology properties of acid-thinned cassava starch and high amylose starch blends", Starch Update 2013: The International Conference on Starch
Technology (2013)
- ศศวกานตท บอญคชา, ดร.กอลฤดย แสงสยทอง, Pathama Chatakanonda, CHALIDA NIAMNUY, Kiyohiko Nakasaki, Klanarong Sriroth, "Preparation and
physico-chemical properties of hydrogels from carboxymethyl cassava starch crosslinked with citric acid", International Conference on Experimental
Mechanics 2013 and Twelfth Asian Conference on Experimental Mechanics (2013)
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