ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.รลงรอง ยกสขาน

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.พ. 2560 - ม.ค. 2564

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจจและวลส ดจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

รองหลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจจและวลส ดจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Basic Research Methods in Packaging Tech.
Bio-Based Materials in Packaging
Biopolymer Science
Colloids for PKT.& Bio-based Materials
Lab. in Materials in Processing for Packaging
Materials Processing for Packaging
Packaging Technology Systems
Research Techniques
ระบบเทคโนโลยยก ารบรรจจ
ววทยาศาสตรยพ อลวเมอรยชว
ย ภาพ
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547

การควบคจมมวลโมเลกจล ไคโตซานโดยกระบวนการยนอยดขวยกรด (ทจน IPUS) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2547
การปรลบโครงสรขางทางเคมยของแปปงโดยการควบคจมความเปปนไฮโดรโฟบวก และไฮโดรฟฟล ก
ว : แนวทางเพชอ
ช การประยจก ตยใ ชขงานทางอจต สาหกรรม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2547

การปรลบโครงสรขางทางเคมยของยางธรรมชาตว: แนวทางสตาหรลบการพลฒนากาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2549
จากJSPS

Development of High Performance Vaccine Composed of Novel Biodegradable Chitosan Nanoparticle. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน

ปป 2549-2553 โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขาน "โปรไบโอตวก และพรยไ บโอตวก เพชอ
ช การสนงเสรวมสจขภาพ" ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
ทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2549-2553
หนจนววจย
ล มก.

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมวลส ดจชว
ย ฐานเพชอ
ช อจต สาหกรรมอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด

ปป 2549
การววเคราะหยโครงสรขางของสารยลบยลงต จจล ชยพ ทยส
ช งล เคราะหยจากแลกตวก แบคทยเรยยชนวด Pediococcus acidilactici KUB-L0026 ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2549-2553

การผลวต พลาสตวก ชยวฐานจากพชชเศรษฐกวจไทยโดยใชขเทคโนโลยยเอกซยทรมชน
ชล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2549-2553
มก.

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมวลส ดจชว
ย ฐานเพชอ
ช อจต สาหกรรมเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล

ปป 2550-2553

คอมพอสวทชยวฐานของพอลวแลกไทดยและเสขนใยธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2550
การววจย
ล

การเตรยยมและการววเคราะหยต รวจสอบกาวยางธรรมชาตวอพ
ย อกซวไ ดซยมวลโมเลกจล ตชาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจน

ปป 2550
การเตรยยมอนจภาคไคโตซานหนอหจม
ข ววต ามวนซย เพชอ
ช การประยจก ตยใ ชขใ นอจต สาหกรรมคอสเมตวก สย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบ
สนจนการววจย
ล
ปป 2550

งานววจย
ล กลบบรวษท
ล เอกชนตนางประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล เอกชนตนางประเทศ

ปป 2550
พลาสตวก ชยวภาพพอลวแลคตวก แอซวด -สตารยฃ : การเตรยยมเรซวนคอมพาวดยและบรรจจภณ
ล ฑยโดยใชขก ระบวนการเอกซยทรมชน
ชล และเทอรยโมฟอรยม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2550-2551 การเตรยยม การตรวจสอบโครงสรขางและสมบลตต
ว าน ง ๆ ของฟฟล ม
ย นาโนคอมพอสวทไคโตซาน/สตารยชทยม
ช ก
ย ารเตวมอนจภาคนาโนซวล เวอรย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2551
การเตรยยมอนจภาคไคโตซานหนอหจม
ข ววต ามวนอย เพชอ
ช การประยจก ตยใ ชขใ นอจต สาหกรรมคอสเมตวก สย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบ
สนจนการววจย
ล
ปป 2551

การเตรยยมอนจภาคไคโตซานหนอหจม
ข สารสกลด จากนตาต มลนรตาขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2551
การหนอหจม
ข สารตขานจจล ชยพ ในอนจภาคไคโตซานซศงช มยขนาดในระดลบ
ไมโคร/นาโนเมตร สตาหรลบวลส ดจบรรจจภณ
ล ฑยตาข นจจล ชยพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2552

การหนอหจม
ข ววต ามวนอยใ นอนจภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552 พลาสตวก ชยวภาพพอลวแลคตวแอซวค-เทอรยโมพลาสตวก ฟลาวรย : การผลวต เรซวนคอมพาวดยโดยกระบวนการเอกซยทรมชน
ชล และการขศน
ต รมปบรรจจภณ
ล ฑย ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
พวมพยครลงต ลนาสจด เมชอ
ช 15/7/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.รลงรอง ยกสขาน

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยยก ารบรรจจและวลส ดจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

ปป 2552-2553 การพลฒนาวลส ดจนาโน เพชอ
ช สวงช แวดลขอม สจขอนามลย และผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งสตาอาง/การหนอหจม
ข ระดลบนาโนของอนจภาคนาโนแอสคอรยบล
ว ไดปาลยมเว ตทในไค
โตซานโดยการขยายตลวอยนางรวดเรรวของสารละลายเหนชอววก ฤตและการคลอสลวงคย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553-2555 การเตรยยมผลศก นาโนเซลลมโลสจากฟางขขาวและชานอขอยเพชอ
ช เสรวมแรงในแผนนฟฟล ม
ย วลส ดจเชวงประกอบระดลบนาโนเมตรของไคโตซาน ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2553-2556 การหนอหจม
ข ระดลบนาโนของสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพในพอลวเมอรยด ว
ข ยกระบวนการขยายตลวอยนางรวดเรรวของสารละลายเหนชอววก ฤต ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2553-2555 การใชขประโยชนยของวลส ดจเศษเหลชอจากอจต สาหกรรมการสกลด สมจนไพรไทยสตาหรลบการผลวต พลาสตวก ชยวฐาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจน
อจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555

การเกรบกลก ยมจน
ย อลในอนจภาคนาโนไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยนาโนเทคโนโลยยแหนงชาตว

ปป 2554-2557
สนจนการววจย
ล

การปรลบปรจงความเสถยยรของสารประกอบฟปนอลวก โดยการกราฟทยบนโมเลกจล ไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบ

ปป 2554-2557 การพลฒนาเทอรยโมพลาสตวก สตารยชสตาหรลบการผลวต ฟฟล ม
ย เปปาของวลส ดจผสมพอลวเอทวล น
ย /เทอรยโมพลาสตวก สตารยช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2554-2557 การศศก ษาอวทธวพ ลของสลณฐานววทยาตนอสมบลตข
ว องพอลวเอทวล น
ย /เทอรยโมพลาสตวก สตารยช/ซยโอไลตยนาโนคอมโพสวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2555-2556 การผลวต อจปกรณยเครชอ
ช งเขยยนจากวลส ดจผสมพอลวแลคตวก แอซวด /เทอรยโมพลาสตวก สตารยชโดยการขศน
ต รมปแบบฉยด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การพลฒนาฟฟล ม
ย เปปาแตกสลายไดขทางชยวภาพจากวลส ดจผสมเทอรยโมพลาสตวก สตารยช/พอลวแลคตวก แอซวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555

การเตรยยมฟฟล ม
ย ฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยชโดยกระบวนการอลด รยด ฟฟล ม
ย เปปา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558 ผลของเทอรยโมพลาสตวก สตารยชทยผ
ช าน นการฉายรลงสยแกมมาตนอความสามารถในการขศน
ต รมปดขวยกระบวนการอลด รยด ฟฟล ม
ย เปปาและสมบลตข
ว องวลส ดจผสมพอลว
แลกตวก แอซวด /เทอรยโมพลาสตวก สตารยช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยวท
ว ยาการขลน
ต สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร สถาบลนววทยาการขลน
ต สมงแหนงมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
ปป 2557-2558 ฟฟล ม
ย บรรจจภณ
ล ฑยแอคทยฟ ฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยชแตกสลายไดขทางชยวภาพสตาหรลบยชด อายจก ารเกรบรลก ษาผลวต ภลณฑยอาหารประเภททยม
ช ค
ย วามชชน
ต ตชาต
และไขมลนสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการววจย
ล นลก ววจย
ล หลลงปรวญญาโท ศมนยยวท
ว ยาการขลน
ต สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร
ปป 2557-2559
ววจย
ล แหนงชาตว

การพลฒนาสมบลตก
ว ารทนความรขอนและความชชน
ต ของวลส ดจฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยซ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2557-2560 การขศน
ต รมปบรรจจภณ
ล ฑยแตกสลายไดขทางชยวภาพโดยกระบวนการอลด ขศน
ต รมปพลาสตวก แผนนของคอมพอสวต ฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยช/เสขนใย
ธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2557-2558 ความสลมพลนธยร ะหวนางโครงสรขางและสมบลตข
ว องฟฟล ม
ย เปปาเทอรยโมพลาสตวก สตารยช/ไคโตซาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการววจย
ล นลก ววจย
ล
หลลงปรวญญาโท ศมนยยวท
ว ยาการขลน
ต สมงเพชอ
ช เกษตรและอาหาร
ปป 2557-2558
อจต สาหกรรม

โครงการคนาใชขจาน ยในการพลฒนาเพวม
ช มมล คนายางและผลวต ภลณฑยยาง กวจกรรมพลฒนาอจต สาหกรรมยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกรมสนงเสรวม

ปป 2558
การเคลชอ
ช นยขายและ/หรชอการปลดปลนอยของสารตขานเชชอ
ต แบคทยเรยยจากตลวอยนางพลาสตวก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล SCG Chemicals
Co.,Ltd, Siam Cement Rd.,
ปป 2558-2559 การพลฒนาฟฟล ม
ย หนออาหารจากวลส ดจผสมเทอรยโมพลาสตวก สตารยช/พอลวบว
ว ทวล น
ย อะดวเพทโคเทเรฟทาเทล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
พลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2558-2559 วลส ดจผสมฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยซ สตาหรลบอจปกรณยพ ลาสตวก บนโตตะอาหารแบบใชขครลงต เดยยวทวงต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2563 พอลวเมอรยส เย ขยยวทยย
ช งชล ยชน: บนความทขาทายของประเทศไทยทยอ
ช ด
จ มดขวยทรลพ ยากรหมจนเวยยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2559
การจขางเหมาตรวจววเคราะหยและพลฒนาเมรด เทอรยโมพลาสตวก จากขขาวและพลฒนาบรรจจภณ
ล ฑยทเชย ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากกรมการขขาว
ปป 2559
การววเคราะหยคาน ความเขขมขขนตชาต สจด ในการยลบยลงต การเจรวญของเชชอ
ต แบคทยเรยยและคนาความเขขมขขนตชาต สจด ในการฆนาเชชอ
ต แบคทยเรยยของสารสลงเคราะหย ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล SCG Chemicals Co., Ltd. 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
ปป 2559-2560 การพลฒนาบรรจจภณ
ล ฑยจากพลาสตวก ชยวภาพสตาหรลบผลวต ภลณฑยอาหารทะเลแชนเยชอกแขรง-แชนเยรน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2558-2559 โครงการเพวม
ช มมล คนายางและผลวต ภลณฑยยาง กวจกรรมพลฒนาอจต สาหกรรมยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส งน เสรวมอจต สาหกรรมภาคทยช 9 กรม
สนงเสรวมอจต สาหกรรม กระทรวงอจต สาหกรรม
ปป 2558-2559
ปป 2560

ฟฟล ม
ย คลจมดวนเพชอ
ช ระบบนวเวศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
การเตรยยมซยโอไลตยด ด
ม ซลบอนจภาคนาโนซวล เวอรยโดยววธส
ย เย ขยยว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
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ปป 2560
การผลวต พลาสตวก ฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยชในระดลบกศงช อจต สาหกรรม เพชอ
ช การผลวต ถาดเทอรยโมฟอรยมแบบใชขแลขวทวงต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2560
การพลฒนาถาดพลาสตวก ชยวภาพแบบใชขแลขวทวงต จากวลส ดจฐาน เทอรยโมพลาสตวก สตารยช/
เสขนใยธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2560
จตากลด

การศศก ษาสาเหตจของการเสชอ
ช มเสยยของครยมเครชอ
ช งสตาอางในบรรจจภณ
ล ฑยบลวส เตอรย (Blister Pack) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล อะเมซวงช เกรซ

ปป 2559-2560 การผลวต บรรจจภณ
ล ฑยเทอรยโมฟอรยมจานพอลวแลคตวก แอซวค/เทอรยโมพลาสตวก สตารยซ สตาหรลบเนยสดแชนเยรน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2561 การตรวจววเคราะหยและพลฒนาผลวต ภลณฑยเมรด เทอรยโมพลาสตวก จากขขาวและบรรจจภณ
ล ฑยทเชย ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม ปป 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากกรมการขขาว
ปป 2560-2561 การพลฒนาสมต รและการศศก ษาความเปปนไปไดขทางการตลาดของวลส ดจผสมฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยซ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2560-2561

ลมก บอลยางพาราสตาหรลบการใชขงานดขานววทยาศาสตรยส ข
จ ภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2561-2562 การพลฒนาสมบลตฟ
ว ล
ฟ ม
ย วลส ดจผสมเทอรยโมพลาสตวก สตารยซ /พอลวบว
ว ทวล น
ย อะตวเพทโคเทเลทเพชอ
ช การบรรจจผลวต ผลสด (ระยะทยช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2562

ฟฟล ม
ย คลจมดวนเพชอ
ช ระบบนวเวศ ระยะทยช 3 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2561-2562 การพลฒนาบรรจจภณ
ล ฑยแอคทยฟ จากพลาสตวก ชยวภาพสตาหรลบผลวต ภลณฑยอาหารทะเลแชนเยชอกแขรง-แชนเยรน (ระยะทยช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชยวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2562 การพลฒนายางธรรมชาตวเทอรยโมพลาสตวก สตาหรลบผลวต ภลณฑยทข
ชย น
ตศ รมปโดยกระบวนการฉยด เขขาแมนพม
ว พย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
กองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2560-2561 การจลด ทตามาตรฐานอาชยพ และคจณวจฒว
ว ช
ว าชยพ สาขาววชาชยพ อจต สาหกรรมพลาสตวก สาขาพลาสตวก ชยวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสถาบลน
คจณวจฒว
ว ช
ว าชยพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2562-2563 การผลวต บรรจจภณ
ล ฑยเทอรยโมฟอรยมฐานพอลวแลคตวก แอซวด /เทอรยโมพลาสตวก สตารยชสตาหรลบเนยสดแชนเยรน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2562-2563

การพลฒนาฟฟล ม
ย รลบประทานไดข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากARC Food Technologies

ปป 2562-2563 แผนกวจกรรมโครงการววจย
ล และพลฒนาพลาสตวก ชยวภาพพอลวแลคตวก แอซวด : การสลงเคราะหย การดลด แปร และการประยจก ตยใ ชขงาน (ปปทชย 2) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2562-2563 อวทธวพ ลของสารตลวเตวมอนวนทรยยต
ย อ
น สมบลตข
ว องยางธรรมชาตวเทอรยโมพลาสตวก ทยข
ช น
ตย รมปโดยกระบวนการฉยด เขขาแมนพม
ว พย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2563-2564

การพลฒนาและประเมวนววธท
ย ดสอบวลส ดจส ม
ล ผลส อาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2563-2564
แหนงชาตว (วช.)

ถจงพลาสตวก แตกสลายไดขทางชยวภาพแบบใชขครลงต เดยยวจากวลส ดจฐานเทอรยโมพลาสตวก สตารยช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานการววจย
ล

ปป 2562-2563 การผลวต และทดสอบเพชอ
ช ประเมวนการใชขงานและการยอมรลบของผขบ
ผ รวโภคของอจปกรณยพ ลาสตวก บนโตตะอาหารจากวลส ดจผสม TPS/PLA เพชอ
ช การถนาย
ทอดเทคโนโลยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Rangrong Yoksan, "Overcoming chitosan hydrogen bond network: Another aspect of chitosan nanomaterial", Journal of Metals, Material and
Minerals 15 (1) (2005) 63-68
- สลวนดา บจต รกวนรย, Tunyarut Jinkarn, Rangrong Yoksan, "Effects of biodegradable coating on barrier properties of paperboard food packaging",
Journal of Metals, Materials and Minerals 18 (2009)
ระดลบนานาชาตว
- Fangkangwanwong, J, Rangrong Yoksan, Chirachanchai, S, "Chitosan gel formation via the chitosan-epichlorohydrin adduct and its subsequent
mineralization with hydroxyapatite", POLYMER 47 (18) (2006) 6438-6445
- Rangrong Yoksan, Mitsuru Akashi, "Preparation, structural characterization, toxicity test, and DNA release study of low molecular weight
chitosan-g-L-phenylalanine/DNA complex.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (1) (2007)
165-172
- Rangrong Yoksan, Suwabun Chirachanchai, "Amphiphilic chitosan nanosphere: Studies on formation, toxicity, and guest molecule incorporation",
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 16 (5) (2008) 2687-2696
- Rangrong Yoksan, Akashi, Mitsuru, "Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with
DNA", CARBOHYDRATE POLYMERS 75 (1) (2009) 95-103
พวมพยครลงต ลนาสจด เมชอ
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- Rangrong Yoksan, สจวบจญ จวร ชาญชลย, "Silver nanoparticles dispersing in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation and their antimicrobial
activities", Materials Chemistry and Physics 115 (2009) 296-302
- Chantiga Choochottiros, Rangrong Yoksan, Suwabun Chirachanchai, "Amphiphilic chitosan nanospheres: Factors to control nanosphere formation
and its consequent pH responsive performance", Polymer 50 (8) (2009) 1877-1886
- Ngawhirunpat, Tanasait, Wonglertnirant, Nanthida, Opanasopit, Praneet, Ruktanonchai, Uracha, Rangrong Yoksan, Wasanasuk, Kaewkarn,
Chirachanchai, Suwabun, "Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecin",
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 74 (1) (2009) 253-259
- Rangrong Yoksan, Chirachanchai, S, "Silver nanoparticle-loaded chitosan-starch based films: Fabrication and evaluation of tensile, barrier and
antimicrobial properties", MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 30 (6) (2010) 891-897
- Rangrong Yoksan, Jirawutthiwongchai, J, Arpo, K, "Encapsulation of ascorbyl palmitate in chitosan nanoparticles by oil-in-water emulsion and ionic
gelation processes", COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 76 (1) (2010) 292-297
- Yokesahachart, C, Rangrong Yoksan, "Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its
blends with poly(lactic acid)", CARBOHYDRATE POLYMERS 83 (1) (2011) 22-31
- ลลวต า เขยยวฉอขอน, Rangrong Yoksan, "Preparation, characterization and in vitro release study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles", Colloids
and Surfaces B: Biointerfaces 84 (1) (2011) 163-171
- Suteera Witayakran, Wikhan Anapanurak, Wuttinant Kongtud, Rangrong Yoksan, Ragauskas, AJ, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from
oxygen/organosolv agricultural cellulose", ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 241 (2011) Amer Chem
- นางสาวปานชจต ว ภมภ
น รม ธ
ว รรม, Masubon Thongngam, Rangrong Yoksan, PANUWAT SUPPAKUL, "Antioxidant Properties of Selected Plant Extracts and
Application in Packaging as Antioxidant Cellulose-Based Films for Vegetable Oil", Packaging Technology and Science 25 (3) (2012) 125-136
- Chantarasataporn, P., Rangrong Yoksan, Visessanguan, W., Chirachanchai, S., "Water-based nano-sized chitin and chitosan as seafood additive
through a case study of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Food Hydrocolloids 32 (2) (2013) 341-348
- Woranuch, S., Rangrong Yoksan, "Preparation, characterization and antioxidant property of water-soluble ferulic acid grafted chitosan",
Carbohydrate Polymers 96 (2) (2013) 495-502
- สเรขา วรนจช, Rangrong Yoksan, "Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: II. Application in bio-based plastics for active packaging", Carbohydrate
Polymers 96 (2) (2013) 586-592
- Woranuch, S, Rangrong Yoksan, "Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: I. Thermal stability improvement of eugenol through encapsulation",
CARBOHYDRATE POLYMERS 96 (2) (2013) 578-585
- Chantarasataporn, P., Tepkasikul, P., Kingcha, Y., Rangrong Yoksan, Pichyangkura, R., Visessanguan, W., Chirachanchai, S., "Water-based
oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential food preservatives for shelf-life extension of minced pork", Food Chemistry 159 (-) (2014)
463-470
- Inta, O., Rangrong Yoksan, Jumras Limtrakul, "Hydrophobically modified chitosan: A bio-based material for antimicrobial active film", Materials
Science and Engineering C 42 (-) (2014) 569-577
- Dang, K.M., Rangrong Yoksan, "Development of thermoplastic starch blown film by incorporating plasticized chitosan", Carbohydrate Polymers
115 (-) (2015) 575-581
- Woranuch, Sarekha, Rangrong Yoksan, Akashi, Mitsuru, "Ferulic acid-coupled chitosan: Thermal stability and utilization as an antioxidant for
biodegradable active packaging film", CARBOHYDRATE POLYMERS 115 (-) (2015) 744-751
- Vichien Kitpreechavanich, Rangrong Yoksan, ธนศลก ดวธ ลขอมทอง, ศรยส ด
จ า หาญภาคภมม,ว "Co-production of poly(L-lactide)-degrading enzyme and raw
starch-degrading enzyme by Laceyella sacchari LP175 using agricultural products as substrate, and their efficiency on biodegradation of
poly(L-lactide)/thermoplastic starch blend film", International Biodeterioration & Biodegradation 104 (104) (2015) 401-410
- Khanoonkon, N., Rangrong Yoksan, Ogale, A.A., "Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density
polyethylene/thermoplastic starch blown film", Carbohydrate Polymers 137 (-) (2016) 165-173
- Khanoonkon, Nattaporn, Rangrong Yoksan, Ogale, Amod A., "Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low
density polyethylene/thermoplastic starch blown film", EUROPEAN POLYMER JOURNAL 76 (-) (2016) 266-277
- Dang, K.M., Rangrong Yoksan, "Morphological characteristics and barrier properties of thermoplastic starch/chitosan blown film", Carbohydrate
Polymers 150 (-) (2016) 40-47
- Vanit, S., Amporn Sane, Rangrong Yoksan, Tunyarut Jinkarn, "Effect of heat treatment temperature on properties of electrosprayed paperboard",
Packaging Technology and Science 31 (2) (2018) 61-69
- Kong, LY, Yucel, U, Rangrong Yoksan, Elias, RJ, Ziegler, GR, "Characterization of amylose inclusion complexes using electron paramagnetic
resonance spectroscopy", FOOD HYDROCOLLOIDS 82 (2018) 82-88
- เกดประวยณ ฮลน
ช ตระกมล , Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Nathdanai Harnkarnsujarit, "Effects of pea protein on properties of cassava starch edible
films produced by blown-film extrusion for oil packaging", Food Packaging and Shelf-life 24 (-) (2020) 1-100480-11
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- Lomthong, T, Rangrong Yoksan, Lumyong, S, Vichien Kitpreechavanich, "Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari
LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film", WASTE AND BIOMASS
VALORIZATION 11 (5) (2020) 1961-1970
- Jullanun, P., Rangrong Yoksan, "Morphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp biocomposites", Polymer Testing 88 (-)
(2020)
- Rangrong Yoksan, "Injection-molded polyethylene/natural rubber blends", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 773 (1)
(2020) 012064-1
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชจม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- สจธาสวนย ชลยกวจ, อนวลช มลจฉาชยพ , Rangrong Yoksan, "Control of chitosan molecular weight via acid hydrolysis", งานแสดงผลงานพลฒนาเทคโนโลยยทน
จ
ปรวญญาตรย สกว. ครลงต ทยช 3 (2005)
- ฌนกร หยกสหชาตว, Rangrong Yoksan, "การใชขประโยชนยของกากวลส ดจเหลชอทวงต จากอจต สาหกรรมการสกลด สมจนไพร สตาหรลบการผลวต พลาสตวก ชยวฐาน",
งานมหกรรมสมจนไพรแหนงชาตวครลงต ทยช 5 (2008)
- สลวนดา บจต รกวนรย, Tunyarut Jinkarn, Rangrong Yoksan, "Effect of Biodegradable coatings on barrier properties of paperboard food packaging", 5th
Thailand Material Science and Technology Conference (MSAT) (2008)
- Rangrong Yoksan, "Epoxidized natural rubber for adhesive applications", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 46 (2008)
- พยร วลฒนย รจก ขเจรวญ, วยร ะศลก ดวธ กจล ววทยา, ปววต รา วลฒนะปราน, Rangrong Yoksan, "Preparation and characterization of low molecular weight epoxidized
natural rubber adhesive", นวทรรศการเทวด พระเกยยรตว “ตามรอยเบชอ
ต งพระยจคลบาท” และงานแสดงผลงานพลฒนาเทคโนโลยยทน
จ ปรวญญาตรย สกว. ครลงต ทยช 6 IRPUS 51
(2008)
- กฤษดา อาโป, เจตสจด า จวร วจฒว
ว งศยชย
ล , ภาววณย แซนจงล , Rangrong Yoksan, "Preparation of vitamin C encapsulated in chitosan particles for cosmetic
applications", นวทรรศการเทวด พระเกยยรตว “ตามรอยเบชอ
ต งพระยจคลบาท” และงานแสดงผลงานพลฒนาเทคโนโลยยทน
จ ปรวญญาตรย สกว. ครลงต ทยช 6 IRPUS 51 (2008)
- Rangrong Yoksan, "อนจภาคนาโนไคโตซานเกรบกลก ววต ามวน เพชอ
ช การประยจก ตยใ ชขใ นอจต สาหกรรมอาหาร", NAC2009 NSTDA Annual Conference (2009)
- นางสาวณลฐพวชา ทรลพ ยยประทานพร, Rangrong Yoksan, Lerpong Jarupan, Tunyarut Jinkarn, "Influences of Biopolymers Coating on Properties of
Corrugated Board", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 48 (2010)
- นลฏพร ขนจนกขอน , Rangrong Yoksan, "Effect of small amphiphilic additives on properties of poly(lactic acid)/thermoplastic flour blends", Joint
Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials (2010)
- สเรขา วรนจช, Rangrong Yoksan, "Thermal stability improvement of eugenol by encapsulation in chitosan nanoparticles", Joint Symposium on
Advanced Polymers and Nanomaterials (2010)
- สจมนา คจนาธรรม, Rangrong Yoksan, "Effect of ginger residue on properties of thermoplastic flour/polylactic acid blends", Joint Symposium on
Advanced Polymers and Nanomaterials (2010)
- Nattaporn Khanoonkon, Chanakorn Yokesahachart, Laddawan Songthipya, Amporn Sane, Rangrong Yoksan, "Thermoplastic Starch-based
Materials for Packaging: Preparation and Compounding", The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint
Symposium) (2010)
- Sarekha Woranuch, Chindawan Punchangcharoen, Ornwaree Ratcharak, Amporn Sane, Rangrong Yoksan, "Thermoplastic starch based material
for flexible packaging", the 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium) (2010)
- Sumana Kunathan, Ranumas Thipmanee, Jitrawee Suk-em, Amporn Sane, Rangrong Yoksan, "Thermoplastic Starch-based Materials for Rigid
Packaging", The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium) (2010)
- Amporn Sane, Rangrong Yoksan, จวต ระวย สจขเอม, "Influence of mung bean starch and poly(butylene adipate-co-terephthalate) on properties of
thermoplastic rice starch", การประชจมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงประเทศไทย ครลงต ทยช 36 (วทท.36) (2010)
- Amporn Sane, Rangrong Yoksan, จวนดาวรรณ ปปญจางคยเจรวญ, "Preparation and properties of thermoplastic starch/poly(butylene
adipate-co-terephthalate) blends", การประชจมววชาการววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงประเทศไทย ครลงต ทยช 36 (วทท.36) (2010)
- นลฏพร ขนจนกขอน, Rangrong Yoksan, "Thermal, tensile and barrier properties of poly(lactic acid)/thermoplastic flour blends containing amphiphilic
additives", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand (2010)
- ฌนกร หยกสหชาตว, Rangrong Yoksan, "Effect of linoleic acid and zein on properties of thermoplastic starch-poly(lactic acid)", the 36th Congress on
Science and Technology of Thailand (2010)
- สจมนา คจณาธรรม, Rangrong Yoksan, "Utilization of ginger residue in production of starch and poly(lactic acid)-based plastics", the 36th Congress
on Science and Technology of Thailand (2010)
- สเรขา วรนจช, Rangrong Yoksan, "Thermal stability and antioxidation of eugenol encapsulated into chitosan nanoparticles", the 36th Congress on
Science and Technology of Thailand (2010)
- ลลวต า เขยยวฉอขอน, Rangrong Yoksan, "Preparation and characterization of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles", the 36th Congress on Science
and Technology of Thailand (2010)
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- สเรขา วรนจช, Rangrong Yoksan, "Thermoplastic Flour Containing Eugenol-Loaded Chitosan Nanoparticles:Bio-based Plastic for Active Packaging",
1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) (2010)
- สจมนา คจณาธรรม, Rangrong Yoksan, Amporn Sane, "Effect of Calcium Carbonate on Mechanical and Barrier Properties of Thermoplastic Flour and
its Blends with Poly(Lactic Acid)", the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) (2010)
- นลฏพร ขนจนกขอน, Rangrong Yoksan, "Effect of Linoleic Acid and Polyethylene Glycol Sorbitan Monostearate on Thermal, Tensile and Barrier
Properties of Poly(Lactic Acid)/Thermoplastic Flour Blends", the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) (2010)
- อรทลย อวนทะ, Rangrong Yoksan, Jumras Limtrakul, "Preparation and Characterization of O-Dodecenyl Succinyl Chitosan", the Proceedings of the
1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) (2010)
- ณลฏฐพวชา ทรลพ ยยประทานพร, Rangrong Yoksan, Lerpong Jarupan, Tunyarut Jinkarn, "Effects of concentration and type of biopolymers coating on
properties of corrugated board", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 48 (2010)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Namfone Lumdubwong, "พลาสตวก จากผลวต ผลทางการเกษตร", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว 2554 (2011)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, "อนจภาคนาโนและแคปซมล นาโนของสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพจากพชชสมจนไพร และการใชขประโยชนยของสารสกลด จากพชช
สมจนไพรและผลวต ภลณฑยพ ลอยไดขจากการสกลด พชชสมจนไพรในอจต สาหกรรมพลาสตวก ชยวภาพ", งานมหกรรมสมจนไพรแหนงชาตว ครลงต ทยช 8 (2011)
- ลลวต า เขยยวฉอขอน, Rangrong Yoksan, "Chitosan-mungbean starch blend film containing carvacrol-loaded chitosan nanoparticles", การประชจมทาง
ววชาการ ครลงต ทยช 49 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
- Suteera Witayakran, Wikhan Anapanurak, Wuttinant Kongtud, Rangrong Yoksan, Prof.Arthur J Ragauskas, "Preparation of Cellulose Whiskers
from Rice Straw and Sugarcane Bagasse to Reinforce Chitosan Nanocomposite Films", การประชจมนลก ววจย
ล รจน
น ใหมน พบ เมธยวจ
ว ย
ล อาวจโส สกว.ครลงต ทยช 12
(2012)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Kunatham, S., Inta, O., Suk-em, J., "Thermoplastic Starch-based Materials for Plastic Injection Molding
Industries", Inno BioPlast 2013, Queen Sirikit National Convention Center Zone A: Reception Hall & Ballroom, Bangkok, Thailand, January 24-26,
2013, Advances in Bioplastics Industry and Opportunities in Asia (2013)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Nattaporn Khanoonkon, Sarekha Woranuch, Narumol Noivoil, "Thermoplastic Starch-based Materials for Blown
and Cast Film Extrusion Industries", Inno BioPlast 2013 (2013)
- Nattaporn Khanoonkon , Rangrong Yoksan, "Preparation and properties of thermoplastic starch/magnesium stearate compounds", 3rd Polymer
Conference of Thailand, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand (2013)
- Orathai Inta , Rangrong Yoksan, "Dodecenyl succinylated phthaloyl chitosan: Synthesis & antibacterial property of film prototype", 3rd Polymer
Conference of Thailand, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand (2013)
- Rangrong Yoksan, Sarekha Woranuch, "Bio-based antioxidant with enhanced thermal stability for environmentally friendly active packaging film",
The 4th Polymer Conference of Thailand (2014)
- Khanh Dang Minh , Rangrong Yoksan, "Blown film extrusion and properties of thermoplastic starch/chitosan based materials", The 4th Polymer
Conference of Thailand (2014)
- Nattaporn Khanoonkon, Rangrong Yoksan, Amod A. Ogale, ?zgun ?zdermir, "Enhanced compatibility of polyethylene/thermoplastic starch blend by
incorporating starch-g-fatty acid", The 4th Polymer Conference of Thailand (2014)
- Nattaporn Khanoonkon, Rangrong Yoksan, "Effect of Stearic Acid-grafted-Starch on Properties of Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend Films",
The Fifteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV) (2014)
- Rangrong Yoksan, Sarekha Woranuch, "Water Soluble Ferulic Acid-grafted Chitosan: An Antioxidant for Active Biodegradable Films", The Fifteenth
RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XV) (2014)
- Ladawan Songtipya, Rangrong Yoksan, Kalyanam Nagabhushanam, Muhammed Majeed, Amporn Sane, "Nanoencapsulation of
tetrahydrocurcumin in poly(L-lactide) nanoparticles by Rapid Expansion of Subcritical Solutions Process", Macro 2014 (2014)
- Yuntia Astutisari, Rangrong Yoksan, Amporn Sane, "Fabrication of Chitosan-Coated Ascorbyl Dipalmitate Nanoparticles by Rapid Expansion of
Subcritical Solutions Coupled with Ionic Gelation", การประชจมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทยช 57 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Rangrong Yoksan, "Self-assembling chitosan nanosphere: A novel material for DDS.", The International Conference on Polymer Characterization
Polychar-14 World Forum on Advanced Materials (2006)
- Rangrong Yoksan, "Self-assembly of chitosan for biodegradable nanoparticle.", The 55th SPSJ Annual Meeting (2006)
- Rangrong Yoksan, Prof. Mitsuru Akashi, "Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: preparation, characterization, and feasible
application", The 10 th International Chitin and Chitosan Conference and the 7th European Chitin Society Conferecne (2006)
- ปานชจต ว ภมภ
น รม ธ
ว รรม, Masubon Thongngam, Rangrong Yoksan, PANUWAT SUPPAKUL, "Antioxidant and Radical Scavenging Activities of Selected
Plant Extracts and Possible Application in Active Packaging", The 15th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2006) (2006)
- ปานชจต ว ภมภ
น รม ธ
ว รรม, Masubon Thongngam, Rangrong Yoksan, PANUWAT SUPPAKUL, "Properties of Antioxidant Cellulose Ether Films Containing
Selected Plant Extracts", The 5th International Packaging Congress (2007)
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- Rangrong Yoksan, สจวบจญ จวร ชาญชลย, "Development of antimicrobial silver nanoparticles incorporated chitosan/starch based films", 16th IAPRI
World Conference on Packaging (2008)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Namfone Lumdubwong, "Development of poly(lactic acid)-starch resins for food packaging", 16th IAPRI World
Conference on Packaging (2008)
- Rangrong Yoksan, ลลวต า เขยยวฉอขอน, "Encapsulation of bioactive compounds into chitosan nanoparticles", 59th SPSJ Annual Meeting (2010)
- Amporn Sane, Rangrong Yoksan, Jumras Limtrakul, "Nanoencapsulation of ascorbyl dipalmitate in chitosan by rapid expansion of subcritical
solutions coupled with ionic gelation", NanoBioTech-Montreux 2010 (2010)
- สเรขา วรนจช, Rangrong Yoksan, Jumras Limtrakul, "Preparation, characterization and antioxidant activity of eugenol-loaded chitosan
nanoparticles", the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences (2010)
- Rangrong Yoksan, สจวบจญ จวร ชาญชลย, "Silver nanoparticles stabilized in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation-reduction and utilization in
antibacterial film", the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences (2010)
- Rangrong Yoksan, รศ.ดร.สจวบจญ จวร ชาญชลย, "Antimicrobial activity of silver nanoparticles produced by ?-ray irradiation reduction", the International
Conference on Antimicrobial Research (ICAR 2010) (2010)
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, Rangrong Yoksan, Professor Arthur J. Ragauskas, Wikhan Anapanurak, "Cellulose nanowhiskers
hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose", 241st ACS National Meeting & Exposition (2011)
- Rangrong Yoksan, Sarekha Woranuch, "Synthesis and characterization of water soluble ferulic acid grafted chitosan", the 9th European Congress
of Chemical Engineering, World Forum, The Hague, The Netherlands (2013)
- Rangrong Yoksan, Sarekha Woranuch , "Thermal stability improvement of eugenol by encapsulating into chitosan nanoparticles", the 9th European
Congress of Chemical Engineering, World Forum, The Hague, The Netherlands (2013)
- นางสาวเรณจมาศ ทวพ ยยมณย, Rangrong Yoksan, Amporn Sane, "Effect of Zeolite ZSM-5 on Morphological and Mechanical Properties of
Polyethylene/Thermoplastic Starch Blend", 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit (2013)
- นางสาวลดาวลล ยย สงทวพ ยย, Rangrong Yoksan, Amporn Sane, "Influence of Rapid Exapansion Processing Conditions on Co-precipitation of Catechin
and Polylactide Nanoparticles", 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit (2013)
- Rangrong Yoksan, Kunatham, S., "Preparation and properties of thermoplastic starch/ginger residue biocomposites", Materials Science &
Technology 2013 Conference & Exhibition (2013)
- Khanoonkon, N., Rangrong Yoksan, Amod A. Ogale, "Effect of stearic acid grafted starch on processability and properties of
polyethylene/thermoplastic starch blends", 2013 AIChE Annual Meeting (2013)
- Khanoonkon, N., Rangrong Yoksan, "Effect of magnesium stearate on processability and properties of thermoplastic starch", 2013 AIChE Annual
Meeting (2013)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Pattanasupong, A., Sasitorn Tongchitpakdee, "Biodegradable film from polylactic acid/thermoplastic starch
blends", 2013 AIChE Annual Meeting (2013)
- Rangrong Yoksan, Kunatham, S. , "Biocomposites of thermoplastic starch and ginger residue", 2013 AIChE Annual Meeting (2013)
- Rangrong Yoksan, Woranuch, S. , "Water soluble ferulic acid-grafted chitosan: An antioxidant for active biodegradable films", 2013 AIChE Annual
Meeting (2013)
- นางทวฆม
ล พร นขอยกลชาต , นางสาวอรทลย อวนทะ, Rangrong Yoksan, Amporn Sane, "Nanocapsulation of Ascorbyl Dipalmitate in Chitosan via Rapid
Expansion of Subcritical Solutions followed by Ionic Crosslinking", 2013 AIChE Annual Meeting (2013)
- Chanakorn Yokesahachart , Rangrong Yoksan, "Bio-based composites from thermoplastic starch and jute fibers", The 2014 IUPAC World Polymer
Congress (MACRO 2014) (2014)
- Puttinun Kiatjiranon , Rangrong Yoksan, "Zeolite/silver nanoparticle composites: Preparation, antimicrobial activity and feasible application in active
packaging film", PCT-5 2015: 5th International Polymer Conference of Thailand (2015)
- Nattaporn Khanoonkon, Rangrong Yoksan, Amod A. Ogale, "Interfacial adhesion and properties improvement of polyethylene/thermoplastic starch
blend compatibilized by stearic acid-grafted-starch", ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research (2015)
- Sarekha Woranuch, Rangrong Yoksan, "Ferulic acid-grafted chitosan: Thermal stability and feasibility as an antioxidant for active biodegradable
packaging film", ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research (2015)
- Rangrong Yoksan, Amporn Sane, Nattaporn Khanoonkon, Chanakorn Yokesahachart, Narumol Noivoil, Khanh Minh Dang, "Effect of starch and
plasticizer types and fiber content on properties of polylactic acid/thermoplastic starch blend", ICMR 2015: 17th International Conference on
Materials Research (2015)
- Chuennapha Chusri, Chaniga Chuensangjun, Rangrong Yoksan, Sarote Sirisansaneeyakul, "Synthesis of chitosan-g?PLA copolymer by lipase?
catalyzed polymerization for drug-loaded nanoparticles application", The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International
Conference: Bridging Research and Society's Needs (TSB2018) (2018)
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ว ธวบ ต
ล ร
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- อนจส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2556 เรชอ
ช ง "สมต รและกรรมววธก
ย ารผลวต เรซวนเทอรยโมพลาสตวก ฟลาวรย" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนจส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2557 เรชอ
ช ง "กรรมววธก
ย ารขศน
ต รมปผลวต ภลณฑยแบบตนอเนชอ
ช งของเรซวนคอมพาวดยเทอรยโมพลาสตวก สตารยช/ฟลาวรย- พอลวเอสเทอรยยอ
น ยสลายไดข
โดยกระบวนการฉยด เขขาแมนพม
ว พย" จาก สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
- อนจส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2558 เรชอ
ช ง "สมต รและกรรมววธก
ย ารผลวต เรซวนคอมพาวดยเทอรยโมพลาสตวก สตารยช/ฟลาวรย- พอลวเอสเทอรยยอ
น ยสลายไดข" จาก สตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ย รตค
ว ณ
จ /เชวด ชมเ ก ย
ย รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- เกยยรตวบต
ล รเมธยส งน เสรวมนวลต กรรม ในโครงการเชวด ชมเกยยรตว “เมธยส งน เสรวมนวลต กรรม” ประจตาปป 2552 ประจตาปป 2552 จาก สตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว กระทรวง
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยย
- รางวลล เชวด ชมเกยยรตว ยจวปราชญยวจ
ว ย
ล มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ในโอกาสครบรอบ 35 ปป สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2556 จาก
สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- Rising Star Researcher, The 4th Polymer Conference of Thailand, 20-21 March 2014, Bangkok, Thailand ประจตาปป 2557 จาก The 4th Polymer
Conference of Thailand
- รางวลล ประเภทบจคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตยพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตยพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตยพม
ว พย กลจม
น 1) สาขาววทยาศาสตรย
ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with DNA" จาก มหาววทยา
ลลยเกษตรศาตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชจม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ดย การประชจมทางววชาการ ครลงต ทยช 46 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาศาสตรย ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "ยางธรรมชาตวอพ
ย อกซวไ ดซยส าต หรลบการประยจก ตยใชขใน
อจต สาหกรรมกาว" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล การประชจมทางววชาการ ครลงต ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาอจต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "ฟฟล ม
ย ผสมไคโตซานสตารยชทยม
ช ก
ย ารเตวมอนจภาค
นาโนไคโตซานเกรบกลก คารยวาครอล" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นยเต ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 15 กรกฎาคม 2563

พวมพยครลงต ลนาสจด เมชอ
ช 15/7/63
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