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สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลรงงานชชวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตร
และอคตสาหกรรมเกษตร
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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สสงช ทอและโพลสเมอรร

โครงการววจยบ
ปป 2542

การควบคคมปรสมาณซรลเฟอรรไดออกไซดรในกระบวนการผลสตแปปงมรนสสาปะหลรง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากศผนยรพนร ธควศส วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพแหรงชาตส

ปป 2542

การจรดทสาแผนควบคคมคคณภาพในอคตสาหกรรมแปปงมรนสสาปะหลรง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากศผนยรพนร ธควศส วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพแหรงชาตส

ปป 2542
ชาตส

การผลสตแปปงขคาวเจคาโปรตชนตชาส โดยวสธกช ารทางเคมชและชชวภาพและการใชคประโยชนร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากศผนยรพนร ธควศส วกรรมและเทคโนโลยชชวช ภาพแหรง

ปป 2542
การเพสมช ประสสทธสภาพในขบวนการผลสตของโรงงานแปปงมรนสสาปะหลรงโดยการพรฒนาระบบสลรดแหคง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากศผนยรพนร ธควศส วกรรมและ
เทคโนโลยชชวช ภาพแหรงชาตส
ปป 2548-2549 การผลสตเสคนดคายและผคาจากไหมอชรผช สมกรบฝปายในระดรบหรตถอคตสาหกรรม ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร
ปป 2549
การพรฒนาคคณภาพการยคอมสชผลสตภรณฑรฝาป ย ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากมก.-ธกส. (โครงการความรรวมมมอระหวรางมหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร กรบธนาคารเพมอช
การเกษตรและสหกรณรการเกษตร)
ปป 2547-2550 การศศกษาสถานภาพและแนวทางการดสาเนสนงานของสถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตรและอคตสาหกรรมเกษตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจาก
ทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2549

การใชคประโยชนรของเซรสซนส จากนนาส ตคมรรงไหม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2549

การถรายทอดเทคโนโลยชการทอผคายกดอก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2549

การผลสตและสมบรตขส องเซรสซนส ฟฟลมร ทชบช รสโภคไดค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2549

การผลสตสารตกแตรงจากเซรสซนส สสาหรรบผคาจากเสคนใยเซลลผโลส ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2549-2551 การผลสตดคายปปนป จากฝปายผสมเศษไหม และสมบรตทส างกายภาพ ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2537-2553 โครงการวสจยร และพรฒนาระบบการผลสตฝปายและผลสตภรณฑรจากฝปายในประเทศไทย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2541-2550 โครงการวสจยร และพรฒนาเทคโนโลยชเยมอช และกระดาษ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2544-2553 การวสเคราะหรคณ
ค สมบรตทส างกายภาพของเสคนใยฝปายปรรบปรคงพรนธคแร ละฝปายสช ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2549-2551 การผลสตดคายปปนป จากฝปายผสมเศษไหมและสมบรตทส างกายภาพ ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2550-2552 การใชคเสคนใยสรบปะรดเปปนวรสดคเสรสมแรงในพลาสตสก ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2550-2552 การผลสตผมนผคาไมรถกร ทอจากเสคนใยสรบปะรด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2551-2553 สมบรตทส างกายภาพและทางกลของแผรนฟฟลมร กลควยทชเช สรสมเสคนใยธรรมชาตส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2551-2553 การใชคประโยชนรกาบมะพรคาวและทะลายปาลรมนนาส มรน เพมอช อคตสาหกรรมเสคนใยและพลรงงานทดแทน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากโครงการศผนยรความเปปนเลสศ
ทางวสชาการ มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
ปป 2552-2554 การดรดแปรพมนน ผสวเสคนไหมดควยเทคนสคของชรนน อสเลลกโทรไลตรระดรบนาโน ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2553

การผลสตและการศศกษาสมบรตเส ฉพาะของฟฟลมร ซผปราโมเลกคลจากเซรสซนส ดควยเทคนสคการประกอบไดคเอง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
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ปป 2555

การศศกษาผลของสารควบคคมความหนมดทชมช ตช อร สมบรตภส ายในและสมบรตพส นนม ผสวของยางธรรมชาตส ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลรงงานชชวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตร
และอคตสาหกรรมเกษตร

ปป 2555
การศศกษาสมบรตทส างกายภาพและการเขคากรนไดคกบร ระบบของสสงช มชชวช ตส ของโครงรราง scaffold เซรสซนส /ไคโตซาน ดควยเทคนสคการประกอบไดคเอง ( หรวหนคาโครงการ
) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2555-2556 Photo- and thermal-degradation of coir fibre-reinforced poly(lactic acid) composite ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากLaboratoire de
Photochimie Moleculaire et Macromoleculaire (LPMM), Universite de Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France
ปป 2555-2556 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR)
through their adhesive and frictional properties ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานคณะกรรมการอคดมการศศกษา กระทรวงศศกษาธสการ รรวมกรบ กระทรวงการศศกษา
และวสจยร ของฝรรงช เศส โดยสถานเอกอรครราชฑผตฝรรงช เศส ประจสาประเทศไทย
ปป 2555-2556 การศศกษาสมบรตทส างกายภาพและการเขคากรนไดคกบร ระบบของสสงช มชชวช ตส ของโครงรราง เลชยน งเซลลรของพอลสแลคตสกแอสสตกรบเซรชซนส ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคน
จากสสานรกงานคณะกรรมการวสจยร แหรงชาตส
ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรสมและพรฒนาเสคนใยไผรเพมอช เปปนวรสดคคอมพอสสตในอคตสาหกรรมรถยนตร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (
องครการมหาชน)
ปป 2557

การพรฒนาผลสตภรณฑรสงชส ทอจากเสคนใยสรบปะรดเพมอช ลดทอนคลมนช เสชยง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสถาบรนพรฒนาอคตสาหกรรมสสงช ทอ (Thai Textile Institute)

ปป 2557
โครงการกสจกรรมการพรฒนาผลสตภรณฑรผาค ยคอมครามและการสรงเสรสมการตลาด จ.สกลนคร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐาน
ชชวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2557

โครงการพรฒนาเสคนใยไผรเปปนวรสดคดดผ ซรบเสชยง (Acoustic) ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการมหาชน)

ปป 2557-2558 การพรฒนาคอมพอสสทกรชนอชพอกซชเสรสมแรงดควยเสคนใยจากทะลายปาลรมนนาส มรนเพมอช ปรรบปรคงสมบรตทส างเชสงกลและความรคอน สสาหรรบชสนน สรวนกรนชนในรถยนตร (
หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2557

การแทนทชสช ารควบคคมความหนมดทางการคคาสสาหรรบยางธรรมชาตสดวค ยโปรตชนไฮโดรไลเสท ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2557
มก.

การศศกษาสมบรตพส นนม ผสวและสมบรตทส างกายภาพของเสคนใยเซลลผโลสสสาหรรบศรกยภาพของการนสามาทสาคอมพอสสท ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร

ปป 2557-2559 โครงการการพรฒนายางธรรมชาตสชนสดความหนมดคงทชแช ละการนสาไปใชคงานสสาหรรบยางลคอรถยนตรประหยรดพลรงงาน ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคด
หนคนวสจยร มก.
ปป 2557-2559 อสทธสพลของสารเคมชทมช ตช อร ยางธรรมชาตสชนสดความหนมดคงทชช เพมอช นสาไปใชคพฒ
ร นาสสาหรรบเปปนยางคอมปาวดรในลคอรถยนตรประหยรดพลรงงาน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดค
รรบทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2557-2558 โครงการพรฒนาการใชคประโยชนรเสคนใยสรบปะรดเพมอช อคตสาหกรรมสสงช ทอ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการ
มหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการพรฒนารผปแบบและการบรสหารการจรดการผลสตภรณฑร OTOP ประเภทผคาและเครมอช งแตรงกาย พมนน ทชภช าคเหนมอและภาคกลาง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร
ทคนจากกรมสรงเสรสมอคตสาหกรรม
ปป 2558

การพรฒนาผลสตภรณฑรกระดาษและเสคนใยเพมอช สสงช ทอจากกลควย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสถาบรนพรฒนาวสสาหกสจขนาดกลางและขนาดยรอม

ปป 2558-2559 การเพสมช ประสสทธสภาพการสกรดเสคนใยคคณภาพสผงจากผรกตบชวาดควยวสธทช างเคมชและทางกลสสาหรรบอคตสาหกรรมสสงช ทอ ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากมผลนสธโส ท
เรเพมอช การสรงเสรสมวสทยาศาสตรร ประเทศไทย
ปป 2558-2559 การศศกษาสมบรตทส างกายภาพ ความรคอน เชสงกล และสมบรตกส ารยคอมสชของไหมอชรช ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากศผนยรความเปปนเลสศทางวสชาการดคานไหม ม.
เกษตรศาสตรร
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สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลรงงานชชวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตร
และอคตสาหกรรมเกษตร

ปป 2558-2560 การวสจยร และพรฒนาผลสตภรณฑรแผรนปะจากวรสดคชวช ภาพดควยเทคนสคการประกอบไดคเอง สสาหรรบสรงผรานยาสมคนไพรไทย เพมอช บรรเทาอาการปวดและอรกเสบในผผสค งผ
อายค ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากวสทยาลรยการแพทยรแผนไทย มหาวสทยาลรยเทคโนโลยชราชมงคลธรญบครช
ปป 2558-2560 การพรฒนาวรสดคคอมพอสสทของเสคนใยลสาตคนปาลรมเพมอช ใชคเปปนวรสดคดดผ ซรบเสชยง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2558-2560 การพรฒนาวรสดคบรรจคภณ
ร ฑรไบโอแอคทชฟจากฟฟลมร โปรตชนรรวมกรบนาโนเซลลผโลสสสาหรรบผลสตภรณฑรอาหาร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2557-2558 การพรฒนาผลสตภรณฑรสงชส ทอจากเสคนใยกลควยสสาหรรบเคหะสสงช ทอ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสถาบรนพรฒนาอคตสาหกรรมสสงช ทอ
ปป 2557-2558 การศศกษาความเปปนไปไดคของผลสตภรณฑรจากการใชคประโยชนรดวค ยเสคนใยมะพรคาว ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากบรสษทร มาลชสามพราน จสากรด (มหาชน)
ปป 2557-2558 การสรงเสรสมธครกสจการตลาดผลสตภรณฑรจากผคายคอมครามเพมอช การจรบคผธร รค กสจ ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการ
มหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการคราใชคจาร ยในการพรฒนาเพสมช มผลครายางและผลสตภรณฑรยาง กสจกรรมพรฒนาอคตสาหกรรมยาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากกรมสรงเสรสมอคตสาหกรรม
ปป 2559

การปรรบปรคงกระบวนการผลสตและคคณภาพของเสคนใยไผรธรรมชาตสสาส หรรบอคตสาหกรรมสสงช ทอ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2559

การพรฒนาวสธกช ารวสเคราะหรความเขคากรนไดคในยางผสมดควยเทคนสคอสนฟราเรดยรานใกลคแบบภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2559

การศศกษาโครงรราง scaffold อรลบผมนส /แปปง เพมอช การเขคากรนไดคกบร เซลลรตบร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2559-2561 การเพสมช กสาลรงการผลสตเอนไซมรเพคตสเนสเพมอช การปรรบปรคงคคณภาพเสคนใยสรบปะรด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2558-2560 โครงการพรฒนาผลสตภรณฑรจากวรสดคเสคนใยสรบปะรด ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559
การจรดการความรผแค ละถรายทอดเทคโนโลยชการเพสมช มผลคราและการใชคประโยชนรเสคนใยสรบปะรดเพมอช สสงช ทอในเชสงพาณสชยร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงาน
คณะกรรมการวสจยร แหรงชาตส
ปป 2559-2560 การขศนน รผปโครงรรางเลชยน งเซลลรตนค กสาเนสดแบบมชรพผ รคนจากพอลสแลคตสคแอสสดเพมอช พรฒนาใหคเปปนกระดผกเทชยม ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนา
เศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559-2560 การเพสมช มผลคราการใชคเสคนใยจากลสาตคนปาลรมสสาหรรบเปปนแผรนเสคนใยประกอบเฟอรรนเส จอรร และผลสตภรณฑรตกแตรงภายใน ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจาก
สสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การศศกษากระบวนการยคอมครามและการพรฒนารผปแบบผคาทอเดนสมสสาหรรบผคายชนสรทอมมอและทอเครมอช งดควยกระบวนการทชเช ปปนมสตรตรอสสงช แวดลคอม ( หรวหนคา
โครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559-2561 การออกแบบและผลสตบรรจคภณ
ร ฑรสาส หรรบอคปกรณรกฬช าชนสดพอลสเลคตสคไบโอคอมพอสสตทชมช คช วามตคานทานตรอสภาวะแวดลคอม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคน
จากRUN Project
ปป 2560
การจรดการความรครและถรายทอดเทคโนโลยชการเพสมช มผลคราและการใชคประโยชนรเสคนใยสรบปะรดเพมอช ผลสตภรณฑรกระดาษหรตถกรรมทชเช ปปนมสตรแกรสงชส แวดลคอมในเชสง
พาณสชยร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานคณะกรรมการวสจยร แหรงชาตส
ปป 2560-2561 การผลสตเสคนไหมเหลมองปปนป จากเศษรรงไหมทชเช หลมอจากการสาวดควยเทคโนโลยชการปปนป ดคายแบบ OE (Open-End Spinning Technology) ( หรวหนคาโครงการ ) ไดค
รรบทคนจากInnovation Hubs เพมอช สรคางเศรษฐกสจฐานนวรตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพรฒนากระดาษพสเศษจากทะลายปาลรมนนาส มรนเพมอช ใชคซบร นนาส มรนจากอาหารทอด ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การพรฒนาเทคนสคการยคอมครามและการตกแตรงสสาหรรบผลสตภรณฑรเคหะสสงช ทอ ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร
ปป 2560-2561 การพรฒนาฟฟลมร ตคานอนคมลผ อสสระและยรบยรงน เชมอน จคลนส ทรชยจร ากคารรบอกซชเมทสลเซลลผโลสทชมช กช ารเตสมสารสกรดกรดฟปนอลสกและนาโนเซลลผโลสจากชานอคอยสสาหรรบ
การประยคกตรใชคทางเวชสสาอาง ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร
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สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลรงงานชชวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตร
และอคตสาหกรรมเกษตร
ปป 2560-2561 โครงการปรรบปรคง/พรฒนาผลสตภรณฑรออกแบบผลสตภรณฑรผาค ยคอมครามและพรฒนากระบวนการผลสต วางแผนการตลาดผลสตภรณฑรผาค ยคอมครามจรงหวรดสกลนคร (
หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (องครการมหาชน)
ปป 2559-2560 การใชคประโยชนรจากเสคนใยของฟฝางขคาวเพมอช อคตสาหกรรมสสงช ทอ ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2562 โครงการยรอยทชช 1 การศศกษาลรกษณะสรมผรสของผคาไหมตามแหลรงผลสตและประเภทการใชคงานโดยวสธวช เส คราะหรทางประสาทสรมผรสเชสงพรรณนา ( หรวหนคาโครงการ
ยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2560-2562 โครงการยรอยทชช 2 ความสรมพรนธรของสมบรตทส างประสาทสรมผรสดควยมมอและสมบรตทส างกายภาพของผคาไหม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2560

การผลสตเยมอช จากทะลายปาลรมนนาส มรนโดยวสธฟช อกขาวเพมอช ทสากระดาษหรตถกรรม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2560-2562 การประเมสนการทดสอบทางประสาทสรมผรสเพมอช สรมพรนธรกบร สมบรตกส ารใชคงานของผคาไหม ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2560-2562 การพรฒนาวรสดคคอมพอสสทของเสคนใยผรกตบชวาดควยเทคนสคไบเลเยอรรเพมอช ใชคเปปนวรสดคดดผ ซรบเสชยง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2560-2562 การศศกษาลรกษณะสรมผรสของผคาไหมตามแหลรงผลสตและประเภทการใชคงานโดยวสธวช เส คราะหรทางประสาทสรมผรสเชสงพรรณนา ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคน
จากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2560-2562 ความสรมพรนธรของสมบรตทส างประสาทสรมผรสดควยมมอและสมบรตทส างกายภาพของผคาไหม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2561

การศศกษาฟฟลมร กรดนสวคลชอกส /ไคโตซาน สสาหรรบใชคเปปนวรสดคชวช ภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2561

ศศกษาการเตรชยมเสคนใยจากลสาตคนปาลรมนนาส มรนเพมอช อคตสาหกรรมทชนช อน ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2561-2563 การผลสตกรดอสทาโคนสคจากทะลายปาลรมนนาส มรนและการประยคกตรใชคเพมอช การตกแตรงกรนยรบสสาหรรบผคาฝปาย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2561-2563 การผลสตพอลสไฮดรอกซสบวส ทสเรตและการประยคกตรใชคในบรรจคภณ
ร ฑร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2561-2562 การจรดการความรครและถรายทอดเทคโนโลยชการเพสมช มผลคราและการใชคประโยชนรใยผรกตบชวาอยรางครบวงจรเพมอช การใชคประโยชนรทางดคานบรรจคภณ
ร ฑร และการผลสต
ปปรยอสนทรชยร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานคณะกรรมการวสจยร แหรงชาตส (วช.)
ปป 2561-2562 การพรฒนาแผรนยางปผพนนม ชนสดนสมช สสาหรรบสรงคมผครสผงวรย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร
ปป 2560-2561 การพรฒนาผลสตภรณฑรสงชส ทอใหคมฟช งป กรชนร การใชคงานจากเสคนใยไหมอชรช ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร
ปป 2562-2563 การผลสตผคาไผรสาส หรรบทสากระเปปาและอคปกรณรประกอบ ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากบรสษทร เอพช แฟมสลช เลเธอรร
ปป 2562-2563 การพรฒนากระดาษซรบนนาส มรนจากฟางขคาวและถรายทอดเทคโนโลยชใหคกลรรมเปปาหมาย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพรฒนาผลสตภรณฑรสงชส ทอจากเสคนใยไหมอชรปช นป ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร (สกว.)
ปป 2562-2563 การพรฒนารผปแบบการผลสต การออกแบบ และสรงเสรสมตลาดผลสตภรณฑรสงชส ทอธรรมชาตสจากเสคนใยไหมอชรแช ละผลสตภรณฑรจากดรกแดคไหมอชรอช ยรางยรงช ยมน ( หรวหนคา
โครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานกองทคนสนรบสนคนการวสจยร (สกว.)
ปป 2562

การผลสตกระดาษคคณภาพพสเศษจากเศษเหลมอทสงน ใบสรบปะรดสสาหรรบการประยคกตรใชคดาค นบรรจคภณ
ร ฑร ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2562

การพรฒนาเครมอช งตคนแบบขผดใบสรบปะรดแบบอรตโนมรตเส พมอช เพสมช กสาลรงการผลสตเสคนใย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.

ปป 2562
วสจยร มก.

การพรฒนาวรสดคฉนวนดผดซรบเสชยงและกรนความรคอนภายในอาคารทชเช ปปนมสตรตรอสสงช แวดลคอมจากเสคนใยสรบปะรด ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคน

ปป 2562
การสกรดเซลลผโลสนาโนครสสตรลทชมช ลช กส นสนจากชานอคอย และการประยคกตรใชคเปปนโครงรรางเลชยน งเซลลรสาส หรรบวสศวกรรมเนมอน เยมอช กระดผก ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจาก
ทคนอคดหนคนวสจยร มก.
ปป 2562
นวรตกรรมการผลสตเสคนใยและการใชคประโยชนรเศษเหลมอทสงน จากใบสรบปะรดอยรางครบวงจร เพมอช รองรรบอคตสาหกรรมสสงช ทอเทคนสคและบรรจคภณ
ร ฑร ( หรวหนคาโครงการ
) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคนวสจยร มก.
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ปป 2563
วสจยร มก.

การพรฒนาหนคากากผคาจากเสคนไหมดควยแผรนกรองผสมอนคภาคซสลเวอรรนาโนเพมอช ปปองกรนจคลชชพและอนคภาคขนาดเลลก ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทคนจากทคนอคดหนคน

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลรงงานชชวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตร
และอคตสาหกรรมเกษตร

ปป 2563-2564 การผลสตเยมอช และกระดาษพมนน บคานเพมอช การพรฒนาตรอยอดภาชนะทชเช ปปนมสตรตรอสสงช แวดลคอม ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานการวสจยร แหรงชาตส (วช.)
ปป 2563-2564 การพรฒนาเครมอช งตคนแบบขผดใบสรบปะรดแบบอรตโนมรตเส พมอช เพสมช กสาลรงการผลสตเสคนใย ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 การพรฒนาวรสดคฉนวนดผดซรบเสชยงและกรนความรคอนภายในอาคารทชเช ปปนมสตรตรอสสงช แวดลคอมจากเสคนใยสรบปะรด ( หรวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงาน
พรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 นวรตกรรมการผลสตเยมอช ฟางขคาวและชานอคอยสสาหรรบใชคประโยชนรทางดคานการผลสตบรรจคภณ
ร ฑรอาหารยรอยสลายทางชชวภาพ ( ผผรค วร มโครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรก
งานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 นวรตกรรมการผลสตเสคนใยและการใชคประโยชนรเศษเหลมอทสงน จากใบสรบปะรดอยรางครบวงจร เพมอช รองรรบอคตสาหกรรมสสงช ทอเทคนสคและบรรจคภณ
ร ฑร ( ผผรค วร ม
โครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 นวรตกรรมการผลสตเสคนใยและการใชคประโยชนรเศษเหลมอทสงน จากใบสรบปะรดอยรางครบวงจร เพมอช รอบรรบอคตสาหกรรมสสงช ทอเทคนสคและบรรจคภณ
ร ฑร ( หรวหนคา
โครงการ ) ไดครบร ทคนจากสสานรกงานพรฒนาการวสจยร การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตส
- Rungsima Chollakup, "Appropriate technology in cotton dyeing with reactive dyes in cottage level", วารสารวสชาการของมหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร, วสทยาเขต
กสาแพงแสน 2 (พสเศษ) (2004) 24-25
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, "Appropriate technology in cotton
dyeing with reactive dyes in cottage level", Kamphaengsaen Academic J. 2 (2005) 24-25
ระดรบนานาชาตส
- Rungsima Chollakup, "Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning:Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended Yarn", Res. J. of
Text. Apparel. 9 (4) (2005) 57-69
- Rungsima Chollakup, "Cotton Dyeing for Reactive Dyes in Cottage Level.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวสทยาสารเกษตรศาสตรร สาขาวสทยา
ศาสตรร) 39 (5) (2005) 147-152
- Rungsima Chollakup, Schacher L., Sinoimeri A., Adolphe D.C., "Influence of silk/cotton blend proportion and blending techniques on the tactile feeling
of knitted fabrics.", Res. J.of Text. Apparel. 9 (3) (2005) 71-79
- Rungsima Chollakup, Ossetin, JF, Sinoirneri, A, Drean, JY, "Effects of blending parameters on the cross-section fiber migration of silk/cotton blends",
TEXTILE RESEARCH JOURNAL 78 (4) (2008) 361-369
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics",
Macromolecular Symposia 264 (1) (2008) 44-49
- Rungsinee Sothornvit, Rungsima Chollakup, "Properties of sericin-glucomannan composite films", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND
TECHNOLOGY 44 (7) (2009) 1395-1400
- Rungsinee Sothornvit, Rungsima Chollakup, Potjanart Suwanruji, "Extracted sericin from silk waste for film formation.", Songklanakarin Journal of
Science and Technology 32 (1) (2010) 17-22
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- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Influence of Eri silk fiber on physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton
blended yarn", Color Technol. 126 (1) (2010) 42-47
- Rungsima Chollakup, Smitthipong, W, Eisenbach, CD, Tirrell, M, "Phase Behavior and Coacervation of Aqueous Poly(acrylic acid)-Poly(allylamine)
Solutions", MACROMOLECULES 43 (5) (2010) 2518-2528
- Rungsima Chollakup, Smitthipong, W, Chworos, A, "Specific interaction of DNA-functionalized polymer colloids", POLYMER CHEMISTRY 1 (5) (2010)
658-662
- Rungsima Chollakup, Rattana Tantatherdtam, Suchada Ujjin, Klanarong Sriroth, "Pineapple Leaf Fiber Reinforced Thermoplastic Composites: Effects
of Fiber Length and Fiber Content on Their Characteristics", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 119 (4) (2011) 1952-1960
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, "Chemical structure, thermal and mechanical properties of poly(nucleotide)-cationic amphiphile films",
POLYMER CHEMISTRY 3 (9) (2012) 2350-2354
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Wuttinant Kongtud, Rattana Tantatherdtam, "Polyethylene reinforced by cellulose fibers (coir and palm
fibers) : effect of fiber surface preparation and fiber content.", J. Adhesion Sci. Technol. 27 (12) (2013) 1290-1300
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Chworos, A., "Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte films", RSC Advances 3 (14) (2013)
4745-4749
- Rungsima Chollakup, Beck, J.B., Dirnberger, K., Tirrell, M., Eisenbach, C.D., "Polyelectrolyte molecular weight and salt effects on the phase behavior
and coacervation of aqueous solutions of poly(acrylic acid) sodium salt and poly(allylamine) hydrochloride", Macromolecules 46 (6) (2013) 2376-2390
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Wuttinant Kongtud, Rattana Tantatherdtam, "Polyethylene green composites reinforced with cellulose
fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber content", Journal of Adhesion Science and Technology 27 (12) (2013) 1290-1300
- Wirasak Smitthipong, Rattana Tantatherdtam, Rungsima Chollakup, "Effect of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Thermoplastic Starch (TPS)/PLA
Green Composite: Mechanical, Viscosity and Water Resistance Properties.", J. Thermo. Compos. 0 (0) (2013) 1-13
- Wirasak Smitthipong, Rattana Tantatherdtam, Rungsanthien, K., Potjanart Suwanruji, Klanarong Sriroth, Radabutra, S., Thanawan, S., Vallat, M.-F.,
Nardin, M., Mougin, K., Rungsima Chollakup, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", Advanced
Materials Research 844 (-) (2014) 345-348
- Vallat, M.-F., Radabutra, S., Thanawan, S., Bresson, B., Rungsima Chollakup, Rungsanthien, K., Potjanart Suwanruji, Klanarong Sriroth, Wirasak
Smitthipong, Mougin, K., "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", Advanced Materials Research 844 (-) (2014)
369-372
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Arkadiusz Chworos, "DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assembly", RSC
Advances 4 (58) (2014) 30648-30653
- Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, Florence Delor-Jestin, "Effect of palm fibre on photo and thermo-degradation of
polyethylene composites", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (0) (2014) 908-915
- Wirasak Smitthipong, Rattana Tantatherdtam, Rungsima Chollakup, "Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid)
green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance properties", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS 28 (5) (2015) 717-729
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Karine Mougin, Michel Nardin, "Characterization of sericin biomaterial from silk cocoon waste.", Journal of
Materials Sciences and Applications 1 (2) (2015) 45-50
- Rungsima Chollakup, Askanian, H., Delor-Jestin, F. , "Initial properties and ageing behaviour of pineapple leaf and palm fibre as reinforcement for
polypropylene", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS 30 (2) (2017) 174-195
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- Potjanart Suwanruji, ถสรานรนทร ชผชาตส, Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, "Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate
for reinforcing thermoplastic", Journal of Thermoplastic Composite Materials 30 (10) (2017) 1344-1360
- Nga Tien Lam, Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Thidarat Nimchya, Prakit Sukyai, "Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with
poly(vinylalcohol) for tissue engineering scaffold fabrication", Industrial Crops and Products 100 (-) (2017) 183-197
- Nga Tien Lam, Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Thidarat Nimchua, Prakit Sukyai, "Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted
from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical Materials", Sugar Tech 7 (-) (2017) 1-14
- พาสวดช ประทชปเสนา, Rungsima Chollakup, สคเมธ ตรนตระเธชยร, "Formation and characterization of BC and BC-paper pulp films for packaging application",
Journal of Thermoplastic Composite Materials - (-) (2017) 1-14
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, จสรชยา บคญญฤทธส,ธ Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, "Development of Oil Palm Empty Fruit Bunch
Fiber Reinforced Epoxy Composites for Bumper Beam in Automobile", Key Engineering Materials 751 (-) (2017) 779-784
- Suteera Witayakran, Wirasak Smitthipong, R. Wangpradid , Rungsima Chollakup, P.L. Clouston , "Natural Fiber Composites: Review of Recent
Automotive Trends", Reference Module in Materials Science and Materials Engineering 2017 (-) (2017)
- Prakit Sukyai, ปรชยา อนงครจรรยา, นภสร บคณยะวคฒกคล , คคณชร ญร คงสสนธคร , Nathdanai Harnkarnsujarit, UDOMLAK SUKATTA, Rungsinee Sothornvit, Rungsima
Chollakup, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films", Food Research International 107 (-) (2018)
528-535
- Rungsima Chollakup, Potjanart Suwanruji, Rattana Tantatherdtam, Wirasak Smitthipong, "New approach on structure-property relationships of
stabilized natural rubbers", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH 26 (2) (2019)
- Pithalai Phoophat, Pimpawan Kumphai, Suntaree Suwonsichon, Boonyarit, J., Plangmon, C., Rungsima Chollakup, "Application of Kawabata
evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industry", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 773 (1)
(2020) 012035-1
- Kadea, S., Seekaew, J., Thongmala, S., Hedthong, R., Nร 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)
- Rungruangkitkrai, N., Mongkholrattanasit, R., Pithalai Phoophat, Chartvivatpornchai, N., Sirimungkararat, S., Wongkasem, K., Pawarin Tuntariyanond,
Nithithongsakol, N., Rungsima Chollakup, "UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textiles", IOP Conference Series:
Materials Science and Engineering 773 (1) (2020) 012027-1
- Rungsima Chollakup, ศสรประภา ผรองบครษค , วรฒนา บคญสรง, Nร attaporn Khanoonkon, คคณชร ญร คงสสนธค,ร Rungsinee Sothornvit, Prakit Sukyai, UDOMLAK SUKATTA,
Nathdanai Harnkarnsujarit, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract
and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology 130 (-) (2020) 109573-1-10
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, UDOMLAK SUKATTA, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Amnart Jarerat, "Development of rice
straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packaging", Key Engineering Materials 847 (-) (2020) 141-146
- Rungsima Chollakup, Pimporn Uttayarat , Arkadiusz Chworos , Wirasak Smitthipong, "Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and
low cytotoxicity effect", International Journal of Molecular Sciences 21 (3) (2020) 775-787
- Intuon Pila, Kasorn Wongkasem, Rungsima Chollakup, Nattapol Poomsa-ad , "Development of an eri cocoon cutting and separating machine", วารสาร
นานาชาตสคณะวสศวกรรมศาสตรร มหาวสทยาลรยมหาสารคาม 6 (2) (2020) 57-62
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตส
- Rungsima Chollakup, "Cotton dyeing for reactive dyes in cottage level", รายงานการประชคมวสชาการของมหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร ครรงน ทชช 43 (สาขาอคตสาหกรรม
เกษตร) (2005)
- Suchada Ujjin, Rungsima Chollakup, Sarima Sundhrarajun, "Influence of silk degumming, yarn twist, fabric construction on drape and crease recovery
of silk fabric", การประชคมทางวสชาการประจสาปป 2548 ครรงน ทชช 3 สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลสตผลทางการเกษตรและอคตสาหกรรมเกษตร (2005)
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, Rattana Tantatherdtam, Klanarong Sriroth, "MECHANICAL PROPERTIES OF PINEAPPLE FIBER REINFORCED
THERMOPLASTIC COMPOSITES", Paper presented at Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006). Nov, 9-10, 2006. Bangkok,
Thailand. p. 121. (2006)
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, "Ultrasonic technique for pineapple fiber chemical degumming treatment", รายงานการประชคมวสชาการของมหาวสทยาลรย
เกษตรศาสตรร ครรงน ทชช 44 (สาขาอคตสาหกรรมเกษตร) (2006)
- Suchada Ujjin, Rungsima Chollakup, วนสดา ผาสคขดช, "Physical properties of pineapple/cotton blended yarns and fabrics", การประชคมวสชาการ ครรงน ทช4ช 4
มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร (2006)
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Effect of blending factors : silk content and yarn count on Eri silk/cotton blended yarn and
fabric characteristics", The 2nd
International Conference on Advance in Petrochemicals and Polymers (2007)
- Rungsima Chollakup, ศรรณยผ พสรเส ยศยางกผร, ศคภานรน สมโลก, Potjanart Suwanruji, "A study on easy-ironing properties of cotton fabric treated with sericin
finishing agent", การประชคมวสชาการของมหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร ครรงน ทชช 45 (สาขาอคตสาหกรรมเกษตร) (2007)
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Effect of peroxide bleaching on the tensile
behavior and morphology of Eri silk/cotton blended yarn", Proceeding
of Asian Workshop on Polymer Processing 2006 (2007)
- Rungsima Chollakup, Rattana Tantatherdtam, Suchada Ujjin, Klanarong Sriroth, "Mechanical properties of pineapple fiber reinforced thermoplastic
composites", Asian Symposium on
Materials and Processing 2006 (ASMP 2006) (2007)
- Rungsinee Sothornvit, Rungsima Chollakup, Potjanart Suwanruji, "Extracted sericin from silk waste for film formation", In International Conference on
Mining, Materials, Petroleum Engineering: Frontier of Technology, May 10-12, 2007, Phuket, Thailand. (submitted) (2007)
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, Kanitta Watcharaporn, "Study on spinning waste yellow silk/brown cotton blends on open-end spinning system",
การประชคมทางวสชาการของมหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร ครรงน ทชช 46 (2008)
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Effect of bleaching and dyeing on the physical properties of Eri silk and cotton blended
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ร นรพรชรย, Korntip Watcharapanyawong Techamatheekul, Rungsima Chollakup, "DEMAND FACTORS OF NATURAL DYES OF SMEs/ OTOP
AND START-UP ENTREPRENEURS FOR TEXTILE PRODUCT DEVELOPMENT", The 9th RMUTP International Conference on Science, Techmology and
Innovation for Sustainable Development (2018)
- Pilanee Vaithanomsat, นางสาวจสราภรณร มชลกร ษณะ, Chanaporn Trakunjae, Rungsima Chollakup, จสรชยา บคญญฤทธส,ธ Antika Boondaeng, "ENZYMATIC
IMPROVEMENT OF PINEAPPLE FIBER QUALITY", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Development (2018)
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- Thridsawan Prasopdee, Chomdao Sinthuvanich, Rungsima Chollakup, Kuakoon Piyachomkwan, Sunee Chotineeranat, Pimporn Uttayarat, Sirithorn
Lertphanich, Wirasak Smitthipong, "Fabrication and characterization of albumin/starch scaffold", International Conference on Agriculture and Natural
Resources (ANRES 2018) (2018)
- นายคคณชร ญร คงสสนธค,ร ดร. พสมพรชนก พสมพรทนตร, ดร. พสมพรพร อคทยารรตนร, ดร. ทรศนชยร เพสมช ไทย, Rungsima Chollakup, "Fabrication of Cytocompatible Porous
Poly(lactic acid) Scaffold by Porogen Leaching Method for Bone Tissue Engineering", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (2019)
- Jirachaya Boonyarit, Jiraporn Meelaksana, Chanaporn Trakooljae, Rungsima Chollakup, Pilanee Vaithanomsat, Antika Boondaeng, "Bacterial Pectinase
for Improvement of Pineapple Fiber Quality", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (2019)
- Kunat Kongsin, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Prapassorn Rugthaworn, Wuttinant Kongtud, Amnat Jarerat, Jirachaya Boonyarit,
Rungsima Chollakup, "Performance of rice straw paper coated with longan peel extract for antimicrobial paper packaging", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Pilanee Vaithanomsat, Kunat Kongsin, Jirachaya Boonyarit, Patsaranan Phobsawang, Chayuda Kanjanasatienporn, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn
Sampoompuang, Chanaporn Trakunjae, Rungsima Chollakup, "Physical and mechanical properties of pineapple fiber paper coated with
polyhydroxybutyrate", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Pilanee Vaithanomsat, Chanaporn Trakunjae, Kunat Kongsin, Patsaranan Phobsawang, Chayuda Kanjanasatienporn, Kumar Sudesh, Wuttinant
Kongtud, Rungsima Chollakup, "Application of polyhydroxybutyrate on coating technique of pineapple fiber papers", The International Polymer
Conference of Thailand (PCT-9) (2019)
- Kunat Kongsin, Chanaporn Trakunjae, Pilanee Vaithanomsat, Kumar Sudesh, Maneenuch Premchookiat, Wuttinant Kongtud, Rungsima Chollakup,
"Biodegradable composite based on pineapple fiber papers coated with polyhydroxybutyrate", The 7th International Conference on Bio-Based Polymer
(2019)
- Suding Kadea, Jariya Seekaew, Sittipon Thongmala, Rattanawadee Hedthong, Nร attaporn Khanoonkon, Suteera Witayakran, Pathama Chatakanonda,
Rungsima Chollakup, Thorsak Kittikorn , "Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different
silane coupling agents", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) (2019)
- Nattadon Rungruankitkrai, รรตนพล มงคลชรยสสทธส,ธ Pithalai Phoophat, Nawarat Chartvivatporncha, Sivilai Sirimungkararat, Kasorn Wongkasem, Pawarin
Tuntariyanond, Nattawat Nithithongsakol, Rungsima Chollakup, "UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textiles",
The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) (2019)
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, UDOMLAK SUKATTA, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Amnart Jarerat, "Development of
rice straw paper coated with pomelo peel extracts", The 5th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2020)
(2020)
สวทธวบตบ ร
- สสทธสบตร รงานวสจยร ปป 2559 เรมอช ง "กรรมวสธกช าารผลสตสารเชสงซคอน ฟฟลมร ซผปราโมเลกคลฟฟลมร ซผปราโมเลกคลจากเซรสซนส กรบสารประจคบวกและผลสตภรณฑรทไช ดคจากวสธกช ารเหลรานรนน " จาก
งานทรรทพยรสนส ทางปปญญา สสานรกงานบรสการวสชาการ มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนคสทส ธสบตร รงานวสจยร ปป 2559 เรมอช ง "โครงรรางเลชยน งเซลลร (scaffold) ระหวรางเซรสซนส และไคโตซาน และกรรมวสธกช ารผลสต" จาก มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
- อนคสทส ธสบตร รงานวสจยร ปป 2559 เรมอช ง "วรสดคคอมพอสสตจากเสคนใยธรรมชาตสและกระบวนการผลสตสสาหรรบเปปนวรสดคเสรสมแรง" จาก สสานรกงานพรฒนาเศรษฐกสจจากฐานชชวภาพ (
องครการมหาชน)
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- อนคสทส ธสบตร รงานวสจยร ปป 2562 เรมอช ง "กรรมวสธกช ารผลสตโครงรรางเลชยน งเซลลร (Scaffold) ระหวรางอรลบผมนส และแปปง" จาก สสานรกงานบรสการวสชาการ มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวรลผลงานวสจยร ตชพมส รร ะดรบนานาชาตส ม. เกษตรศาสตรร ปป 2553 ประเภทบคคคล-ผผรค วร มสรคางสรรครผลงานวสจยร ตชพมส พร กลคมร 1 จสานวน 3 ผลงาน คราความตรอเนมอช ง ปป 2551 (1 ผล
งาน) ประจสาปป 2554 จาก มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
- รางวรลผลงานวสจยร ตชพมส รร ะดรบนานาชาตส ม. เกษตรศาสตรร ปป 2553 ประเภทบคคคล-ผผรค วร มสรคางสรรครผลงานวสจยร ตชพมส พร กลคมร 1 จสานวน 1 ผลงาน ประจสาปป 2556 จาก สวพ
- บคคลากรสายสนรบสนคนผผมค ผช ลงานดชเดรนระดรบชาตส ปขมท. ประจสาปป 2558 ประจสาปป 2559 จาก ปชมท
- รางวรลนรกวสจยร ผผสค รคางสรรครผลงานวสจยร ตชพมส พรระดรบนานาชาตส ปป 2557 ประจสาปป 2559 จาก มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
- รางวรลประเภทบคคคล-นรกวสจยร ผผสค รคางสรรครผลงานวสจยร ตชพมส พรระดรบนานาชาตส ปป 2557 ประจสาปป 2559 จาก มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- Excellent Paper Award Presentation of Research Journal of Textile and Apparel in year
2005 ประจสาปป 2551 เรมอช ง ""Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning: Physical Properties and
Fibre Arrangement of Blended Yarn, Chollakup, R., Sinoimeri, A., Osselin, J-F.,
Frydrych, R. and Drean, J-Y"" จาก Hong Kong Institution of Textile and Apparel and Editors of
Research Journal of Textile and Apparel
- รางวรลผลงานวสจยร ตชพมส พรระดรบนานาชาตส มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร ปป 2552(รางวรลประเภทบคคคล-ผผสค รคางสรรครผลงานวสจยร ตชพมส พร กลคมร 1) สาขาวสทยาศาสตรร ประจสาปป 2553
เรมอช ง "Properties of sericin-glucomannan composite films" จาก มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
- รางวรลผลงานวสจยร ตชพมส พรระดรบนานาชาตส มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร ปป 2553(รางวรลประเภทบคคคล-ผผสค รคางสรรครผลงานวสจยร ตชพมส พร กลคมร 2) ประจสาปป 2554 เรมอช ง "Extracted
sericin from silk waste for film formation." จาก มหาวสทยาลรยเกษตรศาสตรร
- ทคนชรวยเหลมอทางดคานวสจยร วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยชประจสาปป 2557 ครรงน ทชช 21 สาขาเกษตรศาสตรรและชชววสทยา ประจสาปป 2558 เรมอช ง "การเพสมช ประสสทธสภาพการสกรดเสคนใย
คคณภาพสผงจากผรกตบชวาดควยวสธทช างเคมชและทางกลสสาหรรบอคตสาหกรรมสสงช ทอ" จาก มผลนสธเส ทโรเพมอช การสรงเสรสมวสทยาศาสตรร ประเทศไทย
- รางวรลสภาวสจยร แหรงชาตสฯ ประเภทรางวรลผลงานวสจยร รางวรลระดรบดชมาก สาขาเกษตรศาสตรรและชชววสทยา ประจสาปป 2561 เรมอช ง "การเพสมช มผลคราชานอคอย : การสกรดเซลลผโลส
และนาโนเซลลผโลส และการประยกตรใชคเปปนวรสดคทางการแพทยร" จาก สสานรกงานคณะกรรมการวสจยร แหรงชาตส (วช.)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Poster Award - First Place ประจสาปป 2558 เรมอช ง "Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energysaved
rubber compound" จาก The International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015)
ผลงานวสจยร นชเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2542 - 10 กรกฎาคม 2563
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