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เยยอย และกระดาษ( Pulp and paper ), เสคนใยธรรมชาตว( natural fiber ), เคมธอนว ทรธย(น Organic Chemistry ), เซลลลโลส( Cellulose )

โครงการววจยบ
ปป 2551-2553 การผลวตเยยอย และกระดาษดควยมยอแบบไทยโดยววธธ cold process ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2551-2554 การผลวตกระดาษดควยมยอและการสรคางมลลคราเพวมย โดยใชคชวธ มวลจากศลนยนภฟล าฟ พนฒนาฯ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2552

กระดาษดลดซนบกกาซเอทธลนธ เพยอย ชะลอการสสกและการเสยอย มสภาพของผลวตผลสดสสาหรนบครนวเรยอน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2552

การผลวตถสงกระดาษหรอผลไมคเพยอย ทดแทนการนสาเขคา ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2551-2553 การใชคประโยชนนกาบมะพรคาวและทะลายปาลนมนนาส มนน เพยอย อสตสาหกรรมเสคนใยและพลนงงานทดแทน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการศลนยนความเปปนเลวศ
ทางววชาการ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน
ปป 2552
การเตรธยมความพรคอมและการศศกษาเบยอน งตคนในการผลวตนาโนเซลลลโลสจากปอแกคว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน
ปป 2552-2553 การเตรธยมและศศกษาสมบนตขว องผลศกนาโนเซลลลโลสจากปอแกคว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยธแหรงชาตว
ปป 2553-2555 การเตรธยมผลศกนาโนเซลลลโลสจากฟางขคาวและชานอคอยเพยอย เสรวมแรงในแผรนฟฟลมน วนสดสเชวงประกอบระดนบนาโนเมตรของไคโตซาน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2553

การผลวตเยยอย และกระดาษจากตคนแกรนตะวนนเพยอย งานหนตถกรรมและบรรจสภณ
น ฑน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2553

การผลวตเยยอย และกระดาษดควยมยอโดยตคมดควยหมคอความดนนเพยอย งานหนตถกรรมและบรรจสภณ
น ฑน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2553-2555 การเตรธยมผลศกนาโนเซลลลโลสจากฟางขคาวและชานอคอยเพยอย ใชคเสรวมแรงในแผรนฟฟลมน วนสดสเชวงประกอบระดนบนาโนเมตรของไคโตซาน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2554
การดนดแปลงเสคนใยชานอคอยโดยใชคเอนไซมนแลคเคสและสารสกนดจากธรรมชาตวเพยอย ผลวตกระดาษชานอคอยตคานเชยอน จสลนว ทรธยน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2554

การผลวตเยยอย โดยววธปธ ระหยนดพลนงงานและปลอดภนยตรอสวงย แวดลคอมเพยอย อสสาหกรรมกระดาษพยนน บคาน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2554

การผลวตเยยอย และกระดาษจากทะลายปาลนมนนาส มนนเพยอย อสตสาหกรรมกระดาษพยนน บคาน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2554-2558 การผลวตเยยอย กระดาษฟอกขาวทธเย ปปนมวตรกนบสวงย แวดลคอมจากไมคสนเพยอย อสตสาหกรรมขนาดยรอม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555

การใชคประโยชนนจากไมคโตเรรวสกสล Acacia เพยอย การผลวตพลนงงานเอธานอล ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2555
การเตรธยมผลศกนาโนเซลลลโลสจากไมคโตเรรวสกสล Acacia สสาหรนบเสรวมแรงและปรนบสมบนตขว องพอลวเมอรนคอมพอสวตยรอยสลายไดคของแปฟงมนนสสาปะหลนง ( หนวหนคา
โครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555

การปรนบปรสงสมบนตเว ชวงกลของกระดาษทสาดควยมยอดควยแปฟงขคาว ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2555

การพนฒนากระดาษดลดซนบไขมนนทธเย คลยอบดควยไคโตแซนและกลลโคแมนแนน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2555
การพนฒนาการใชคประโยชนนจากชธวมวลของไมคโตเรรวสกสล Acacia สสาหรนบการผลวตพลนงงานและวนสดสเชวงประกอบยรอยสลายไดค ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การผลวตเยยอย กระดาษจากตคนแกรนตะวนน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
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ปป 2555-2558 การพนฒนาการผลวต การสกนดและการววเคราะหนสารและนนาส มนนหอมระเหยจากยลคาลวปตนส และเสมรดขาว ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2554-2556 การเพวมย มลลคราชธวมวลปาลนมนนาส มนน และนนาส มนนกรดปาลนมเพยอย พลนงงานทดแทนและวนสดสชวธ ภาพ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรง
ชาตว
ปป 2555
การพนฒนาผลวตภนณฑนจากเฮมพน ภายใตคโครงการสรงเสรวมและพนฒนาอสตสาหกรรมเฮมพนอยรางสรคางสรรคนแบบครบวงจร ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนน
พนฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยรอม (SMEs)
ปป 2555
(SMEs)

การสรงเสรวมและพนฒนาอสตสาหกรรมเฮมพนอยรางสรคางสรรคนและครบวงจร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนพนฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยรอม

ปป 2556-2557 การผลวตกระดาษพวเศษจากฟางขคาว ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพนฒนาเสคนใยกนญชงเพยอย เพวมย ประสวทธวภาพในการแยกเสคนใยสวงย ทอโดยเครยอย งเคคนเสคนใยธรรมชาตว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนพนฒนา
อสตสาหกรรมสวงย ทอ
ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรวมและพนฒนาผลวตภนณฑนจากเสคนใยไผรแบบครบวงจร ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรวมและพนฒนาเสคนใยไผรเพยอย เปปนวนสดสคอมพอสวตในอสตสาหกรรมรถยนตน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐาน
ชธวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2556-2558 โครงการการพนฒนาตคนแบบการบรวหารจนดการหญคาเชยอน เพลวง(Feed stockmanagement model) เพยอย ผลวตพลนงงานแบบครบวงจร ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากสสานนกงานนโยบายและแผนพลนงงาน กระทรวงพลนงงาน
ปป 2556

การปรนบปรสงสมบนตเว ชวงกลของกระดาษพยนน บคานดควยกาวไหม ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2554-2557 การผลวตเยยอย กระดาษฟอกขาวทธเย ปปนมวตรกนบสวงย แวดลคอมจากไมคสนเพยอย อสตสาหกรรมขนาดยรอม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การใชคประโยชนนจากไมคโตเรรวสกสล Acacia เพยอย การผลวตพลนงงานเอธานอล ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การเตรธยมผลศกนาโนเซลลลโลสจากไมคโตเรรวสกสล Acacia สสาหรนบเสรวมแรงและปรนบสมบนตขว องพอลวเมอรนคอมพอสวตยรอยสลายไดคของแปฟงมนนสสาปะหลนง ( หนวหนคา
โครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนาการใชคประโยชนนจากชธวมวลของไมคโตเรรวสกสล Acacia สสาหรนบการผลวตพลนงงานและวนสดสเชวงประกอบยรอยสลายไดค ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสน
อสดหนสนววจยน มก.
ปป 2557
การประยสกตนใชคนาสน มนนหอมระเหยจากใบของตคนยลคาลวปตนสและเสมรดขาว เพยอย เปปนสรวนผสมในผลวตภนณฑนเพยอย การเกษตรและผลวตภนณฑนเพยอย สสขภาพ ( หนวหนคาโครงการ
) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2557
มก.

การศศกษาสมบนตพว นนย ผววและสมบนตทว างกายภาพของเสคนใยเซลลลโลสสสาหรนบศนกยภาพของการนสามาทสาคอมพอสวท ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน

ปป 2557-2559 การพนฒนาววธวธ เว คราะหนองคนประกอบลวกโนเซลลลโลสในไมคไผรดวค ยเนธยรนอนว ฟราเรดสเปกโทรสโกปป ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2557-2559 การววจยน และพนฒนาการใชคประโยชนนสารออกฤทธวทธ างชธวภาพ
จากผลพลนบใหคเกวดมลลคราเพวมย แกรผลผลวตทธไย มรสามารถจสาหนรายไดค ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2557

การพนฒนาผลวตภนณฑนสงยว ทอจากเสคนใยสนบปะรดเพยอย ลดทอนคลยนย เสธยง ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนพนฒนาอสตสาหกรรมสวงย ทอ (Thai Textile Institute)

ปป 2557
โครงการกวจกรรมการพนฒนาผลวตภนณฑนผาค ยคอมครามและการสรงเสรวมการตลาด จ.สกลนคร ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐาน
ชธวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2557

โครงการพนฒนาเสคนใยไผรเปปนวนสดสดดล ซนบเสธยง (Acoustic) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการมหาชน)

พวมพนครนงน ลราสสดเมยอย 11/7/63
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ฝฝายเทคโนโลยธชวธ มวลและพลนงงานชธวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร
ปป 2557-2558 การพนฒนาคอมพอสวทกรธนอธพอกซธเสรวมแรงดควยเสคนใยจากทะลายปาลนมนนาส มนนเพยอย ปรนบปรสงสมบนตทว างเชวงกลและความรคอน สสาหรนบชวนน สรวนกนนชนในรถยนตน ( ผลค
รรวมโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 โครงการพนฒนารลปแบบและการบรวหารการจนดการผลวตภนณฑน OTOP ประเภทผคาและเครยอย งแตรงกาย พยนน ทธภย าคเหนยอและภาคกลาง ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากกรมสรงเสรวมอสตสาหกรรม
ปป 2557-2558 โครงการการพนฒนายกระดนบผลวตภนณฑนกระดาษจากมลลชคาง ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน ไทเบฟเวอเรจ จสากนด (มหาชน) ผราน สสานนกงานพนฒนา
เศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการคราใชคจาร ยในการพนฒนาเพวมย มลลครายางและผลวตภนณฑนยาง กวจกรรมพนฒนาอสตสาหกรรมยาง ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากกรมสรงเสรวมอสตสาหกรรม
ปป 2558

การพนฒนาผลวตภนณฑนกระดาษและเสคนใยเพยอย สวงย ทอจากกลควย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนพนฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยรอม

ปป 2558-2559 การดนดแปรเสคนใยชานอคอยดควยสารประกอบไซเลน (silanes) สสาหรนบเสรวมแรงในผลวตภนณฑนคอมพอสวตยางธรรมชาตว ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจาก
สสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2558-2559 การพนฒนาการใชคประโยชนนจากชานอคอยสสาหรนบผลวตภนณฑนวสน ดสชวธ ภาพ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2558-2559 การพนฒนาไฮโดรเจลจากอนสพนน ธนคารนบอกซธเมทวลของเซลลลโลสจากชานอคอย ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2558-2559 การเพวมย ประสวทธวภาพการสกนดเสคนใยคสณภาพสลงจากผนกตบชวาดควยววธทธ างเคมธและทางกลสสาหรนบอสตสาหกรรมสวงย ทอ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากมลลนวธโว ทเร
เพยอย การสรงเสรวมววทยาศาสตรน ประเทศไทย
ปป 2557-2558 การพนฒนาผลวตภนณฑนสงยว ทอจากเสคนใยกลควยสสาหรนบเคหะสวงย ทอ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนพนฒนาอสตสาหกรรมสวงย ทอ
ปป 2557-2558 การศศกษาความเปปนไปไดคของผลวตภนณฑนจากการใชคประโยชนนดวค ยเสคนใยมะพรคาว ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรวษทน มาลธสามพราน จสากนด (มหาชน)
ปป 2557-2558 การสรงเสรวมธสรกวจการตลาดผลวตภนณฑนจากผคายคอมครามเพยอย การจนบคลธร รส กวจ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการ
มหาชน)
ปป 2557-2559 โครงการการพนฒนายางธรรมชาตวชนวดความหนยดคงทธแย ละการนสาไปใชคงานสสาหรนบยางลคอรถยนตนประหยนดพลนงงาน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสน
ววจยน มก.
ปป 2558

การพนฒนากระดาษเคลยอบดควยแทนนวนจากผลพลนบฝาดเพยอย ใชคเปปนถสงหรอผลไมค ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2558

การพนฒนากระดาษหนตถกรรมใหคทนนนาส ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2558

ประสวทธวภาพทางชธวภาพของแทนนวนจากผลพลนบทธมย ตธ อร การควบคสมโรคพยช ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2558-2560 การผลวตเยยอย เซลลลโลสคสณภาพสลงและเซลลลโลสฟฟลมน จากลสาตคนปาลนมนนาส มนนดควยกระบวนการทธเย ปปนมวตรตรอสวงย แวดลคอม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2558-2560 การพนฒนาวนสดสคอมพอสวทของเสคนใยลสาตคนปาลนมเพยอย ใชคเปปนวนสดสดดล ซนบเสธยง ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2559

การปรนบปรสงกระบวนการผลวตและคสณภาพของเสคนใยไผรธรรมชาตวสาส หรนบอสตสาหกรรมสวงย ทอ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2559

การพนฒนากระดาษกรองนนาส มนนพยชจากฟางขคาว ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2558-2559 โครงการการพนฒนาหลนกเกณฑนขอค กสาหนดผลวตภนณฑนในกลสมร เครยอย งนสงร หรม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการ
มหาชน)
ปป 2559
การจนดการความรลแค ละถรายทอดเทคโนโลยธการเพวมย มลลคราและการใชคประโยชนนเสคนใยสนบปะรดเพยอย สวงย ทอในเชวงพาณวชยน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงาน
คณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2559-2560 การผลวตเยยอย ละลายไดคและไมโครครวสตนลไลนนเซลลลโลสจากลสาตคนปาลนมนนาส มนน ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
พวมพนครนงน ลราสสดเมยอย 11/7/63

หนคา 3 จาก 10

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.สสธรธ า ววทยากาญจนน

ตตาแหนหง

นนกววจยน

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยธชวธ มวลและพลนงงานชธวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร

ปป 2559-2560 การพนฒนาเทคโนโลยธการผลวตและการใชคประโยชนนเสคนใยเซลลลโลสจากลสาตคนปาลนมนนาส มนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การศศกษากระบวนการยคอมครามและการพนฒนารลปแบบผคาทอเดนวมสสาหรนบผคายธนสนทอมยอและทอเครยอย งดควยกระบวนการทธเย ปปนมวตรตรอสวงย แวดลคอม ( ผลรค วร ม
โครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2559-2560 โครงการศศกษาศนกยภาพและรลปแบบการพนฒนาและสรงเสรวมการใชคพลนงงานทดแทนในเขตเศรษฐกวจพวเศษ (ระยะทธย 1 จสานวน 5 จนงหวนด) ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากบรวษทน ซวดเอรน จสากนด
ปป 2559-2561 การออกแบบและผลวตบรรจสภณ
น ฑนสาส หรนบอสปกรณนกฬธ าชนวดพอลวเลคตวคไบโอคอมพอสวตทธมย คธ วามตคานทานตรอสภาวะแวดลคอม ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากRUN Project
ปป 2560
การจนดการความรครและถรายทอดเทคโนโลยธการเพวมย มลลคราและการใชคประโยชนนเสคนใยสนบปะรดเพยอย ผลวตภนณฑนกระดาษหนตถกรรมทธเย ปปนมวตรแกรสงยว แวดลคอมในเชวง
พาณวชยน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2560

การผลวตเยยอย แอลฟาเซลลลโลสจากชานอคอยเพยอย การพนฒนาเปปนเสคนใยเซลลลโลสประดวษฐน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนพนฒนาอสตสาหกรรมสวงย ทอ

ปป 2560-2561 การผลวตเสคนไหมเหลยองปปนป จากเศษรนงไหมทธเย หลยอจากการสาวดควยเทคโนโลยธการปปนป ดคายแบบ OE (Open-End Spinning Technology) ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดค
รนบทสนจากInnovation Hubs เพยอย สรคางเศรษฐกวจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพนฒนากระดาษพวเศษจากทะลายปาลนมนนาส มนนเพยอย ใชคซบน นนาส มนนจากอาหารทอด ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การศศกษาและสนงเคราะหนสถานภาพและทวศทางงานววจยน ภายใตคนโยบายเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสน
การววจยน
ปป 2559-2560 การผลวตกระดาษพวเศษจากฟฝางขคาวสสาหรนบใชคกรองนนาส มนนพยช (โครงการตรอเนยอย งปปทยธ 2) ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (
สวก.)
ปป 2560

การผลวตเยยอย จากทะลายปาลนมนนาส มนนโดยววธฟธ อกขาวเพยอย ทสากระดาษหนตถกรรม ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2560

การพนฒนาเยยอย คราฟทนผสมถรานกนมมนนตนโดยกรรมววธบธ ดเยยอย เพยอย ผลวตภนณฑนกระดาษพวเศษ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2560-2562 การพนฒนาวนสดสคอมพอสวทของเสคนใยผนกตบชวาดควยเทคนวคไบเลเยอรนเพยอย ใชคเปปนวนสดสดดล ซนบเสธยง ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
ปป 2560-2561 การพนฒนาเทคนวคการยคอมครามและการตกแตรงสสาหรนบผลวตภนณฑนเคหะสวงย ทอ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2560-2561 โครงการปรนบปรสง/พนฒนาผลวตภนณฑนออกแบบผลวตภนณฑนผาค ยคอมครามและพนฒนากระบวนการผลวต วางแผนการตลาดผลวตภนณฑนผาค ยคอมครามจนงหวนดสกลนคร ( ผลค
รรวมโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2561

การพนฒนาแผรนดลดซนบของเหลวจากเสคนใยเซลลลโลสในชานอคอย ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน

ปป 2561-2562 การจนดการความรครและถรายทอดเทคโนโลยธการเพวมย มลลคราและการใชคประโยชนนใยผนกตบชวาอยรางครบวงจรเพยอย การใชคประโยชนนทางดคานบรรจสภณ
น ฑน และการผลวต
ปปรยอวนทรธยน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว (วช.)
ปป 2561

การผลวตฟฟลมน เซลลลโลสกนนนนาส จากลสาตคนปาลนมนนาส มนนสสาหรนบบรรจสภณ
น ฑนชวธ ภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2561

การผลวตเยยอย เซลลลโลสคสณภาพสลงจากทะลายปาลนมนนาส มนนเปลราดควยกระบวนการทธเย ปปนมวตรตรอสวงย แวดลคอม ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2561

ศศกษาการเตรธยมเสคนใยจากลสาตคนปาลนมนนาส มนนเพยอย อสตสาหกรรมทธนย อน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.

ปป 2560-2561 การพนฒนาการผลวต การออกแบบ และสรงเสรวมตลาดผลวตภนณฑนสงยว ทอใหคมฟธ งป กนชนน การใชคงานเฉพาะจากเสคนใยไหมอธรแยธ ละผลวตภนณฑนจากดนกแดคไหมอธรแยธ บบครบ
วงจร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการววจยน
ปป 2562

การผลวตกระดาษคสณภาพพวเศษจากเศษเหลยอทวงน ใบสนบปะรดสสาหรนบการประยสกตนใชคดาค นบรรจสภณ
น ฑน ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
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ฐานขคอมลลลนกษณะสนณฐานววทยาและองคนประกอบทางเคมธของเสคนใยใบสนบปะรดพนนธสตน าร งๆ ทธปย ลลกในพยนน ทธปย ระเทศไทย ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนววจยน มก.
ปป 2562
นวนตกรรมการผลวตเสคนใยและการใชคประโยชนนเศษเหลยอทวงน จากใบสนบปะรดอยรางครบวงจร เพยอย รองรนบอสตสาหกรรมสวงย ทอเทคนวคและบรรจสภณ
น ฑน ( ผลรค วร มโครงการ )
ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนววจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, Sarote Sirisansaneeyakul, Prapart Changlek, "Jerusalem artichoke paper", เคหการเกษตร
37 (-) (2013) 199-208
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, "Production of pulp and paper from oil palm bunch", เคหการเกษตร 39 (7) (2015) 209-212
ระดนบนานาชาตว
- Suteera Witayakran, Ragauskas, AJ, "Synthetic Applications of Laccase in Green Chemistry", ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 351 (9) (2009)
1187-1209
- 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
- Supachok Tanpichai, Suteera Witayakran, "Mechanical properties of All-cellulose Composites Made from Pineapple Leaf Microfibers", Key Engineering
Materials 659 (2015) (2015) 453-457
- Riyaphan, Jirawat, Phumichai, Thitaporn, Trairat Neimsuwan, Suteera Witayakran, Sungsing, Krissada, Rungsarid Kaveeta, Chalermpol Phumichai,
"Variability in chemical and mechanical properties of Para rubber (Hevea brasiliensis) trees", SCIENCEASIA 41 (4) (2015) 251-258
- Suteera Witayakran, ดร.สสภโชค ตนนพวชยน , "Properties of Cellulose Microfibers Extracted from Pineapple Leaves by Steam Explosion", Advanced Materials
Research 1131 (-) (2015) 231-234
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, จวรชยา บสญญฤทธว,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)
- ดร.นวลเนตร อนศวะศวรจว นว ดา, Pilanee Vaithanomsat, Siriluck Liengprayoon, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Suteera Witayakran, Wannasiri
Wannarat, WARUNEE THANAPASE, Warawut Suphamitmongkol, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of
ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 1 (1) (2017) 43-48
- Supachok Tanpichai, Suteera Witayakran, "All-cellulose composite laminates prepared from pineapple leaf fibers treated with steam explosion and
alkaline treatment", Journal of Reinforced Plastics and Composites 36 (16) (2017) 1146-1155
- Supachok Tanpichai, Suteera Witayakran, "All-Cellulose Composites From Pineapple Leaf Microfibers: Structural, Thermal, and Mechanical
Properties.", POLYMER COMPOSITES 39 (3) (2018) 895-903
- Tanpichai, S., Suteera Witayakran, Boonmahitthisud, A., "Study on structural and thermal properties of cellulose microfibers isolated from pineapple
leaves using steam explosion", Journal of Environmental Chemical Engineering 7 (1) (2019)
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- Suteera Witayakran, PHICHIT SOMBOON, จตสพร คงทรนพยน , Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, "Activated Carbon Loaded Lignocellulosic
Fibers by Pulp Refining Process for Dye and Metal Ion Absorbing Paper", Key Engineering Materials 379 (384) (2019) 379-384
- Biswas, SK, Tanpichai, S, Suteera Witayakran, Yang, XP, Shams, MI, Yano, H, "Thermally Superstable Cellulosic-Nanorod-Reinforced Transparent
Substrates Featuring Microscale Surface Patterns", ACS NANO 13 (2) (2019) 2015-2023
- Tanpichai, S., Suteera Witayakran, Srimarut, Y., Woraprayote, W., Malila, Y., "Porosity, density and mechanical properties of the paper of steam
exploded bamboo microfibers controlled by nanofibrillated cellulose", Journal of Materials Research and Technology 8 (4) (2019) 3612-3622
- Tanpichai, S., Boonmahitthisud, A., Suteera Witayakran, "Use of steam explosion as a green alternative method to prepare pulp from pineapple
leaves", Journal of Metals, Materials and Minerals 29 (2) (2019) 110-114
- Tanpichai, S, Biswas, SK, Suteera Witayakran, Yano, H, "Optically transparent tough nanocomposites with a hierarchical structure of cellulose
nanofiber networks prepared by the Pickering emulsion method", COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING 132 (2020)
- Kadea, S., Seekaew, J., Thongmala, S., Hedthong, R., Nน 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
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, "Production of pulp and handmade paper from the spent banana (Musa sapientum Linn.) pseudostem for
handicraft and packaging", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ครนงน ทธย 48 (2010)
- Wuttinant Kongtud, Sarima Sundhrarajun, Suteera Witayakran, "Studies on mechanical properties of hand made Papers from banana pseudostem
cooking by autoclave", การประชสมววชาการประจสาปป 2553 ครนงน ทธย 8 สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร (2010)
- Suteera Witayakran, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv roselle fiber", การประชสมววชาการววทยาศาสตรนและเทคโนโลยธแหรงประเทศ
ไทย ครนงน ทธย 36 (2010)
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, WARUNEE THANAPASE, "Property Enhancement for OCC Paper by Virgin Pulps
and Chitosan Coating", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรนครนงน ทธย 49 (2011)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, "ศศกษาสมบนตเว ชวงกลของกระดาษทสาดควยมยอจากกาบกลควยทธตย มค โดยใชคหมคอตคมความดนน", การประชสม
ทางววชาการ ครนงน ทธย 49 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน (2011)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, Sarote Sirisansaneeyakul, Prapart Changlek, "Mechanical property improvement of
Jerusalem artichoke paper by coating with chitosan", การประชสมทางววชาการ ครนงน ทธย 50 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน (2012)
- 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", การประชสมนนกววจยน รสนร ใหมร พบ เมธธวจว ยน อาวสโส สกว.ครนงน ทธย 12 (2012)
- Suteera Witayakran, Pilanee Vaithanomsat, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, "ANTIBACTERIAL BAGASSE PAPER BASED ON
LACCASE-MEDIATED GRAFTING OF CLOVE AND CINNAMON EXTRACTS", การประชสมววชาการ ววทยาศาสตรนและเทคโนโลยธแหรงประเทศไทย ครนงน ทธย 39 (2013)
- Kangsadan Boonprab, Suteera Witayakran, Pattana Planpoy, Weerawut Choopradist, Tanakorn Thongchareaun, Chanadda Sinsamut, Panupong
Tanjitpanich , "Feasibility of Paper Making from Thai Macroalgae Resources", การประชสมววชาการววทยาศาสตรนและเทคโนโลยธแหรงประเทศไทย ครนงน ทธย 40 [The 40th
Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)], 2-4 December 2014, Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand. (2014)

พวมพนครนงน ลราสสดเมยอย 11/7/63

หนคา 6 จาก 10

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.สสธรธ า ววทยากาญจนน

ตตาแหนหง

นนกววจยน

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยธชวธ มวลและพลนงงานชธวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร
- Suteera Witayakran, เตชธรรม ทวนภนทรอนสกลล , นางสมบลรณน ปลยมน ปปญญา, Wikhan Anapanurak, "Acetosolv Pulp Properties of Four Pine Species", การประชสมทาง
ววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ครนงน ทธย 52 (2014)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, WARUNEE THANAPASE, "Study on mechanical property comparison of soda
pulp from hemp stem for handmade paper", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ครนงน ทธย 52 (2014)
- ทศพล อสมะมานวต, Nattaporn Sinunta, Sumaporn Kasemsumran, Suteera Witayakran, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Analysis of
Holocellulose Content in Bamboo (Dendrocalamus latiflorus)Using Near Infrared Spectroscopy", การประชสมววชาการพยชสวนแหรงชาตว ครนงน ทธย 14 “พยชสวนไทย ไรค
พรมแดน” (2015)
- Pathama Chatakanonda, Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Pilanee Vaithanomsat, "Utilization development of sugarcane bagasse for
biomaterial products", Thailand Cane and Sugar Seminar 2015 (2015)
- Suteera Witayakran, Keowpetch Lobyam, นางสมบลรณน ปลยมน ปปญญา, Wikhan Anapanurak, "Totally Chlorine-Free Bleaching Effects on Properties of Pine
Acetosolv Pulps", การประชสมววชาการครนงน ทธย 53 ของมหาววทยาลนยเกษตรศษสตรน (2015)
- Suteera Witayakran, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Chaiyaporn Sampoompuang, Ketsaree Klinsukhon, LALITA KHACHARAT,
"Applications of Eucalyptus Oil and Cajuput oil in Agricultural and Functional Health Products", งานการนสาเสนอผลงานววจยน โครงการววจยน ทสนอสดหนสนววจยน
มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ประจสาปปงบประมาณ 2557 (2015)
- Thongchai Suwonsichon, ดร.จนกรพล สสนทรวราภาส, Siriluck Liengprayoon, Warawut Suphamitmongkol, UDOMLAK SUKATTA, Suteera Witayakran, ดร.กสล
ฤดธ แสงสธทอง, Amnaj Theeravanich, Piti Kuntangkul, Chonlada Buratcharin, Gantima Ocharos, "Forging Economic Value of By-Products from Sugar
Industry", สนมมนาเชวงววชาการ “งานววจยน อคอยและนนาส ตาล” (2015)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Rattana Tantatherdtam, "Water resistance improvement of Saa paper by glucomannan", การประชสมทาง
ววชาการ ครนงน ทธย 54 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน (2016)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Wirasak Smitthipong, ชนาพร งามโรจนน, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Rungsima Chollakup, "The potential of cellulose fibers
usage as reinforcement for composite materials", การประชสมทางววชาการ ครนงน ทธย 54 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน (2016)
- จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, ชนาพร งามโรจนน, Rungsima Chollakup, "Physical properties of water hyacinth fiber for O.E.
spinning water hyacinth/cotton fiber blended yarn", การประชสมววชาการ ครนงน ทธย 54 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน (2016)
- Chaiyaporn Sampoompuang, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Suteera Witayakran, "Development of antifungal packaging coated with
eucalyptus and cajuput oil for extending shelf-life of mango", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ครนงน ทธย 54 (2016)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Rungsima Chollakup, "Development of vegetable oil filtering
paper from rice straw", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน (2018)
- จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Suteera Witayakran, Nattadon Rungruankitkrai, รนตนพล มงคลรนตนสวทธว,ธ Rungsima Chollakup, "Development of water hyacinth fiber
reinforced composites for sound absorption materials", การประชสมทางววชาการมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน.ครนงน ทธย 56 (2018)
- Rungsima Chollakup, Suteera Witayakran, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Wuttinant Kongtud, "Rice straw fiber utilization for textile industry", ประชสมววชาการ ขคาวแหรง
ชาตว ครนงน ทธย 5 (2018)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, นางสาวจวรชยา บสญญฤทธว,ธ Rungsima Chollakup, "Comparative Study on Mechanical and Physical Properties of
Handmade Paper from Oil Palm Empty Fruit Bunches and Mulberry Coated with Glucomannan", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ครนงน ทธย
57
(2019)
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- นางสาวธนญญชล อภวพทน ธนปภา, Suteera Witayakran, Nattadon Rungruankitkrai, ผศ.ดร. รนตนพล มงคลรนตนาสวทธว,ธ นายณนฐวนชร นวธทว องสกสล, Rungsima Chollakup, "A
Study of Woven Fabric Construction with Natural Indigo Dye for Home Textile Products", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ครนงน ทธย 57 (2019)
ระดนบนานาชาตว
- 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)
- Suteera Witayakran, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), นายประจนกษน แอกทอง, นายเตชธรรม ทวนภนทรอนสกลล , "Green Production of Natural Bamboo
Fibers for Textiles", 2013 International Textiles & Costume Congress (2013)
- Suteera Witayakran, Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Nattadon Rungruankitkrai, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "The physical
properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014 (2014)
- Suteera Witayakran, Potjanart Suwanruji, นางสาวจวรชยา บสญญฤทธว,ธ Wuttinant Kongtud, Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, "CHEMICAL AND
MECHANICAL TREATMENTS OF WATER HYACINTH FIBER FOR TEXTILE FIBER", The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016) (2016)
- Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, Wuttinant Kongtud, Weerasri Mektrong, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING
SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42)
(2016)
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Suteera Witayakran, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Wuttinant Kongtud, "Development of oil palm trunk fiber and
polyester fiber composites for sound absorption materials", the 36th Australasian Polymer Symposium (2016)
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, Wirasak Smitthipong, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Suteera Witayakran, "Development of epoxy composites
reinforcement with oil palm empty fruit bunch fibers for improvement in mechanical and thermal properties for bumper beam in automobile", the 9th
International Conference on Materials Science and Technology (2016)
- ดร.นวลเนตร อนศวะศวรจว นว ดา, Pilanee Vaithanomsat, Siriluck Liengprayoon, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Suteera Witayakran, Wannasiri
Wannarat, WARUNEE THANAPASE, Warawut Suphamitmongkol, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN
Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership (2017)
- ตรอศนกดวธ กวตตวกรณน, วรรณภา จสาพานวชยน , จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Suteera Witayakran, Pathama Chatakanonda, Rungsima Chollakup, "Preparation of fibrillated
hemp fiber by steam-explosion for improvement of PLA biocomposite performance", International Polymer Conference of Thailand, Polymer
Conference 2017 Thailand (PCT7) (2017)
- Suteera Witayakran, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Wuttinant Kongtud, Wirasak Smitthipong, วสฒชว ยน สมยานนทนากสล, Rungsima Chollakup, "DEVELOPMENT OF OIL
PALM TRUNK FIBER FOR NONWOVEN INCORPORATED FURNITURE PARTS AND INTERIOR PRODUCTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference
2017 (ABB 2017) (2017)
- Suteera Witayakran, Rattana Tantatherdtam, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, นางสาวจตสพร คงทรนพยน, "Silanized
Bagasse Fiber Reinforced Natural Rubber Composites", The International Polymer Conference of Thailand : PCT-7 (2017)
- Suteera Witayakran, Rungsima Chollakup, Nattadon Rungruankitkrai, Keowpetch Lobyam, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Chaiyaporn
Sampoompuang, Wirasak Smitthipong, "Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications", 6th Biobased
Chemicals and Plastics (2017)
- Suteera Witayakran, "Cellulose Nanowhiskers Hydrolyzed from Agricultural Resources in Thailand", NAF-TRF Workshop on Nanocellulose 2017 (2017)
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- Suteera Witayakran, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), Rungsima Chollakup, Keowpetch Lobyam, Nattadon Rungruankitkrai, Wirasak
Smitthipong, Chaiyaporn Sampoompuang, "Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites", the Pure and Applied
Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) (2017)
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Suteera Witayakran, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Nattadon Rungruankitkrai, Wuttinant Kongtud, "SOUND ABSORBANCE
AND THERMAL RESISTANT PERFORMANCE OF NONWOVEN COMPOSITE MADE FROM OIL PALM TRUNK/POLYESTER FIBERS", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018) (2018)
- วรพนฒนน บสญสม, ภาณสพงศน เหลรทวธ, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Suteera Witayakran, Nน attaporn Khanoonkon, Pathama Chatakanonda, Rungsima Chollakup, ตรอศนกดวธ กวตว
กรณน, "Evaluation the performance of fibrillated hemp fibre/PLA biocomposites through hydrothermal ageing", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy
Conference 2018 (ABB 2018) (2018)
- Keowpetch Lobyam, Chaiyaporn Sampoompuang, นางสาวจตสพร คงทรนพยน, Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, "HIGH ALPHA-CELLULOSE PULP
FROM OIL PALM TRUNK BY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROCESS", ASEAN Bioenergy & Bioeconomy Conference 2018 (2018)
- ตรอศนกดวธ กวตตวกรณน, วรรณภา จสาพาณวชยน, Ramitanun Malakul, จวรชยา บสญญฤทธว,ธ Nน attaporn Khanoonkon, Suteera Witayakran, Pathama Chatakanonda,
Rungsima Chollakup, "Biodegradability assessment of fibrillated hemp fibre/PLA biocomposite for service life estimation", The International Polymer
Conference of Thailand (PCT-8) (2018)
- Suteera Witayakran, รนชนก ศรธตราโคตร, Nattadon Rungruankitkrai, รนตนพล มงคลชนยสวทธว,ธ ณนฐวนชร นวธทว องสกสล, Rungsima Chollakup, "Natural indigo dyeing
using glucose as reducing agent in alkaline condition for cotton yarn", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation
for Sustainable Development (2018)
- Suteera Witayakran, PHICHIT SOMBOON, จตสพร คงทรนพยน, Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, "Activated Carbon Loaded Lignocellulosic
Fibers by Pulp Refining Process for Dye and Metal Ion Absorbing Paper", 10th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-10)
(2018)
- Supachok Tanpichai, Anyaporn Boonmahitthisud, Suteera Witayakran, "Use of Steam Explosion as a Green Alternative Method to Prepare Pulp from
Pineapple Leaves", 10th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-10) (2018)
- Suding Kadea, Jariya Seekaew, Sittipon Thongmala, Rattanawadee Hedthong, Nน 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)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนสสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2556 เรยอย ง "กรรมววธกธ ารผลวตเยยอย ปอสาโดยไมรใชคความรคอน" จาก สถาบนนผลวตผลเกษตรฯ
- อนสสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2558 เรยอย ง "กรรมววธผธ ลวตกระดาษสาดลดซนบนสรา มนน" จาก สถาบนนผลวตผลเกษรตรฯ
- อนสสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2559 เรยอย ง "กรรมววธกธ ารผลวตกาวแปฟงขคาวเคลยอบกระดาษ" จาก สถาบนนผลวตผลเกษตรฯ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน
- อนสสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2559 เรยอย ง "กรรมววธกธ ารผลวตเยยอย และกระดาษ" จาก สถาบนนผลวตผลเกษตรฯ
- อนสสทว ธวบตน รงานววจยน ปป 2559 เรยอย ง "วนสดสคอมพอสวตจากเสคนใยธรรมชาตวและกระบวนการผลวตสสาหรนบเปปนวนสดสเสรวมแรง" จาก สสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชธวภาพ (
องคนการมหาชน)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวนลเกธยรตวยศ ดคานสรคางสรรคนนวนตกรรมดธเดรน ปขมท.ประจสาปป 2558 ประจสาปป 2559 จาก ทธปย ระชสมสภาขคาราชการ พนนกงาน และลลกจคางมหาววทยาลนยแหรงประเทศไทย (
ปขมท.)
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รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลผลงานววจยน ตธพมว พนระดนบนานาชาตว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน ปป 2552(รางวนลประเภทบสคคล-ผลสค รคางสรรคนผลงานววจยน ตธพมว พน กลสมร 1) สาขาววทยาศาสตรน ประจสาปป 2553
เรยอย ง "Synthetic Applications of Laccase in Green Chemistry" จาก มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรน
- ไดครบน 3 รางวนล คยอ 1.special Award 2.LEADING INNOVATION AWARD 3.SILVER MEDAL in honer of outstanding creativity and innovativeness of the
invention ประจสาปป 2558 เรยอย ง "การผลวตกระดาษพวเศษจากฟางขคาว" จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา ,
International intellectual Property Network Forum ประเทศมาเลเซธย และประเทศไตคหวนน
- ทสนชรวยเหลยอทางดคานววจยน ววทยาศาสตรนและเทคโนโลยธประจสาปป 2557 ครนงน ทธย 21 สาขาเกษตรศาสตรนและชธวววทยา ประจสาปป 2558 เรยอย ง "การเพวมย ประสวทธวภาพการสกนดเสคนใย
คสณภาพสลงจากผนกตบชวาดควยววธทธ างเคมธและทางกลสสาหรนบอสตสาหกรรมสวงย ทอ" จาก มลลนวธเว ทโรเพยอย การสรงเสรวมววทยาศาสตรน ประเทศไทย
ผลงานววจยน นธเน ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2551 - 11 กรกฎาคม 2563
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