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กองบรรหารการวรจยจ และบรรการวรชาการ (ฝฝายเครรอร งจจกรกลการเกษตรแหชงชาตร) สสานจกงาน
วรทยาเขต กสาแพงแสน

ปวช. ชชางยนตต, วรทยาลจยเทคนรคนครปฐม, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เครรอร งจจกรกลการเกษตร

โครงการววจยบ
ปป 2538-2540 การพจฒนาระบบปอกเปลรอกและคจดขนาดขขาวโพดฝฝกอชอนแบบกกงร อจตโนมจตร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากกระทรวงวรทยาศาสตรตและเทคโนโลยย
ปป 2540

การศกกษาการเปลยยร นแปลงดจชนยความถยธร รรมชาตรทสรย มจ พจนธตกบจ คสณภาพของทสเรยยน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากสสานจกงานกองทสนสนจบสนสนการวรจยจ

ปป 2547

การออกแบบและสรขางเครรอร งปาดฝาปปดรวงผกงผ ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากสสานจกงานพจฒนาวรทยาศาสตรตและเทคโนโลยยแหชงชาตร

ปป 2550

การวรจยจ และพจฒนาเครรอร งสจบทางและเปลรอกมะพรขาว ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2552-2554 การประเมรนผลของการใชขไถดรนดานรชวมกจบการใหขปยปส นผาส ในรชองปลผกอขอยของเครรอร งปลผกอขอยแบบไมชไถพรวนในพรนผ ทยนร อกเขตชลประทาน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดข
รจบทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2552-2554 การออกแบบและพจฒนาเครรอร งหมจกแกกสชยวภาพจากกากสบผดช าส
( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2552-2554 พลจงงานทดแทนเพรอร ความยจงร ยรนทางเศรษฐกรจ ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2552-2555 การศกกษาการใชขประโยชนตจากเศษวจสดสทางการเกษตรจสาพวกเมลลดผลไมข ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2553

การประเมรนประสรทธรภาพชสดเครรอร งหยบสบผดช าส ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2553
การศกกษาเปรยยบเทยยบประสรทธรภาพการรมยาดขวยสารฟอสฟปนในขขาวเปลรอกทยเร กลบรจกษาในไซโลกจบขขาวเปลรอกทยเร กลบรจกษาในกระสอบปฝาน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ
ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2552-2554 การผลรตไบโอแกกสจากของเสยยจากขบวนการผลรตนผาส ตาล ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2552-2554 การออกแบบและพจฒนาเครรอร งหมจกแกกสชยวภาพจากกากสบผดช าส ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2554

การทดสอบเครรอร งปลผกขขาวแบบลดการไถพรวน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2555-2556 การทสานายอจตราการสผญเสยยกกาซระหวชางการรมยาในไซโลโดยใชขวธร กย ารรวมผล ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากสสานจกงานพจฒนาวรทยาศาสตรตและเทคโนโลยยแหชง
ชาตร
ปป 2557-2558 การประเมรนอจตราการหายใจของแมลงศจตรผในโรงเกลบสามสายพจนธสต ทยอร ณ
ส หภผมแร ตกตชางกจน เมรอร มยและไมชมแย หลชงอาหาร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากศผนยตความ
เปปนเลรศทางวรชาการดขานเครรอร งจจกรกลการเกษตรและอาหาร
ปป 2557-2558 การพจฒนาเครรอร งทสาลายปฏรกรร ยร าในเศษเถขาของโลหะฟอสไฟดตจากการรมยาผลรตผลเกษตร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนวรจยจ นวจตกรรมของคณะวรศวกรรม
ศาสตรต กสาแพงแสน พ.ศ. 2557
ปป 2557-2558 การศกกษาผลกระทบของอสณหภผมแร วดลขอมตชอความถผกตของของวรธกย ารวจดความพรสนโดยใชขการเปรยยบเทยยบอจตราการลดลงของความดจน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ
ทสนจากทสนอสดหนสนการวรจยจ คณะวรศวกรรมศาสตรต กสาแพงแสน พ.ศ. 2557
ปป 2557
การพจฒนาและออกแบบเครรอร งเคลรอบเมลลดพจนธสโต ดยใชขหลจกการควบคสมความดจนของสารเคลรอบและระบบควบคสมอสณหภผมกร ารอบแหขง ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสน
จากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2558-2560 การเพรมร ประสรทธรภาพการเกลบรจกษาขขาวเปลรอกในไซโลดขวยการตรวจวจดอสณหภผม,ร ความชรนผ สจมพจทธต, และความเขขมขขนแกกสคารตบอนไดออกไซดต ( ผผรข วช มโครงการ )
ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2558-2560 การเพรมร ประสรทธรภาพการผลรตนผาส หมจกชยวภาพดขวยถจงหมจกชยวภาพแบบกวนผสมอจตโนมจตร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
ปป 2559

การออกแบบและพจฒนาเครรอร งปลผกขขาวโดยใชขเมลลดพจนธสดต วข ยระบบควบคสมอจตโนมจตร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.
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ปป 2559-2560 การพจฒนาระบบบสาบจดนผาส เสยย ณ แหลชงกสาเนรดสสาหรจบโฮมสเตยตและรยสอรตท ในจจงหวจดสมสทรสงคราม ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากสสานจกงานพจฒนาเศรษฐกรจ
จากฐานชยวภาพ (องคตการมหาชน)
ปป 2560
การพจฒนาเครรอร งเคลรอบเมลลดพจนธสโต ดยการฉยดพชนสารเคลรอบรชวมกจบกระบวนการทสางานตชอเนรอร งของระบบสายพานลสาเลยยง ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสด
หนสนวรจยจ มก.
ปป 2560

การพจฒนาและทดสอบเครรอร งวจดความพรสนทยทร าส งานดขวยหลจกการเปรยยบเทยยบอจตราการลดลงของความดจน ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยจ มก.

ปป 2562-2563 เครรอร งตจดขขอตาอขอยดขวยระบบกกงร อจตโนมจตร ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากสสานจกงานกองทสนสนจบสนสนการวรจยจ (สกว.)
ปป 2562-2563 การออกแบบและสรขางรถเกลบเกยยร วมจนสสาปะหลจงขจบเคลรอร นดขวยตจวเอง ( ผผรข วช มโครงการ ) ไดขรบจ ทสนจากสสานจกงานพจฒนาวรทยาศาสตรตและเทคโนโลยยแหชงชาตร (
สวทช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตร
- Suttiporn Niamhom, Anek Sukcharoen, "Research and Development of Rice Straw Keeper in Paddy Field", เกษตรกขาวหนขา 23 (2) (2010) 58-63
- Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, ธยรเดช เดชทองจจนทรต, "Effects of testing parameters on the pressurization test for fumigation purposes",
วารสารวรทยาศาสตรตเกษตร 42 (3 (พรเศษ)) (2011) 541-544
- ธยรเดช เดชทองจจนทรต, Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "A study of phosphine leakage from polyvinyl chloride (PVC) sheet enclosures at
different thicknesses", วารสารวรทยาศาสตรตเกษตร 42 (3 (พรเศษ)) (2011) 485-488
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Anek Sukcharoen, Janjarus Verasan, Lukkhana Benjawan, ดร.รจตนะ บสลประเสรรฐ, "Effect of fermented period for bio-extracts on
the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)", วารสารแกชนเกษตร 44 (1) (2016) 866-872
- ธยรเดช เดชทองจจนทรต, Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "Study on the Efficacy of Vacuum Treatment for Disinfesting Silophilus zeamais",
วารสารสมาคมวรศวกรรมเกษตรแหชงประเทศไทย 22 (1) (2016) 46-55
- วรรนทรต คผหามณยโชตร, Watcharapol Chayaprasert, Pawin Thanpattranon, Anek Sukcharoen, "Testing of a Porosity Measuring Apparatus Based on
Comparisons of Pressure Decay Rates", วารสารสมาคมวรศวกรรมเกษตรแหชงประเทศไทย 23 (2) (2017) 26-35
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, รจตนะ บสลประเสรรฐ, Anek Sukcharoen, "Effect of the Bio-Extracts Sludge on Chinese Cabbage Growth", วารสารวรทยาศาสตรตเกษตร
49 (2) (2018) 377-380
ระดจบนานาชาตร
- Isara Chaorakam, Thanankorn Jaiphong, Anek Sukcharoen, Anucha Wongpraneekul, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection for
Minimum Tillage ofSugarcane Planter (Part 1) -Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection onGermination Test", International Journal of Applied
Science and Technology 2 (7) (2012) 234-242
- Isara Chaorakam, Anek Sukcharoen, Thanankorn Jaiphong, Anucha Wongpraneekul, ศสภนจส, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection
for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 2)- Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Crop Growth-", International Journal of Applied
Science and Technology 2 (10) (2012) 35-41
- Watcharapol Chayaprasert, อภรรฐจ จจนทลจกษณต, Anek Sukcharoen, "POROSITY MEASUREMENT OF GRANULAR MATERIALS BY COMPARISONS OF AIR
PRESSURE DECAY RATES", Transactions of the ASABE 57 (5) (2014) 1431-1440
- Watcharapol Chayaprasert, กจลยา หนผขาส , Anek Sukcharoen, "Evaluation of the superposition method for predicting gas leakage rates during fumigations
in empty model silos", Journal of Stored Products Research 64 (Part B) (2015) 13-20
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตร
- Watcharapol Chayaprasert, Oratai Jongprateep, Anek Sukcharoen, Kittidet Poniyom, "Evaluation of the performance of a single-cylinder diesel engine
operating on blends of Jatropha oil and standard diesel", การประชสมวรชาการครจงผ ทยร 8 มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรต วรทยาเขตกสาแพงแสน (2010)
- Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, ธยรเดช เดชทองจจนทรต, "Effects of testing parameters on the pressurization test for fumigation purposes",
การประชสมวรชาการวรทยาการหลจงการเกลบเกยยร วแหชงชาตร ครจงผ ทยร 9 (2011)
- ธยรเดช เดชทองจจนทรต, Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "A study of phosphine leakage from polyvinyl chloride (PVC) sheet enclosures at
different thicknesses", การประชสมวรชาการวรทยาการหลจงการเกลบเกยยร วแหชงชาตร ครจงผ ทยร 9 (2011)
- Isara Chaorakam, Anek Sukcharoen, Thanankorn JAIPHONG, Anucha Wongpraneekul, Supanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid
Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 1)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Germination Test-Isara",
TSAE-2012 Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering (2012)
- Isara Chaorakam, Anek Sukcharoen, Thanankorn JAIPHONG, Anucha Wongpraneekul, Supanas SABANGBAN, "Field Evaluation of Subsoiling and Liquid
Fertilizer Injection for Minimum Tillage of Sugarcane Planter (Part 2)-Effects of Subsoiling and Liquid Fertilizer Injection on Crop Growth-Isara", TSAE-2012
Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering (2012)
- ธยรเดช เดชทองจจนทรต, Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "Efficacy of Vacuum Treatment on Mortality of Sitophilus zeamais", การประชสมวรชาการ
สมาคมวรศวกรรมเกษตรแหชงประเทศไทย ครจงผ ทยร 13 (2012)
- กจลยา หนผขาส , Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "Validation of fumigant leakage equations by experimentation", การประชสมวรชาการครจงผ ทยร 9
มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรต วรทยาเขตกสาแพงแสน (2012)
- อภรรฐจ จจนทลจกษณต, Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "Measuring porosity by comparisons of pressure decay rates", การประชสมวรชาการครจงผ ทยร 9
มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรต วรทยาเขตกสาแพงแสน (2012)
- Suttiporn Niamhom, Nitirong Pongpanich, Anek Sukcharoen, "Development of Biomass Stove Efficiency By Computational Fluid Dynamic", การประชสม
วรชาการครจงผ ทยร 9 มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรต วรทยาเขตกสาแพงแสน (2012)
- กจลยา หนผขาส , Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "Evaluation of the Superposition Method for Prediction of Concentration Decay Rates in a
228.5 l Model Silo", การประชสมวรชาการสมาคมวรศวกรรมเกษตรแหชงประเทศไทย ครจงผ ทยร 15 (2014)
- ชผเกยยรตร โชตรกเสถยยร, Watcharapol Chayaprasert, ดวงสมร สสทธรสทส ธร,ธ Siwalak Pathaveerat, Anek Sukcharoen, "Evaluation of respiration rates of maize
weevil (Sitophiluszeamais) at different temperatures", การประชสมวรชาการสมาคมวรศวกรรมเกษตรแหชงประเทศไทย ครจงผ ทยร 15 (2014)
- Watcharapol Chayaprasert, อภรรฐจ จจนทลจกษณต, Anek Sukcharoen, "Porosity Measurement Using Pressure Decay Rates under Changing Temperature
Conditions", การประชสมวรชาการสมาคมวรศวกรรมเกษตรแหชงประเทศไทยระดจบชาตร ครจงผ ทยร 16 (2015)
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, Anek Sukcharoen, Janjarus Verasan, Lukkhana Benjawan, รจตนะ บสลประเสรรฐ, "Effect of fermented period for bio-extracts on
the growth of Chilli (Capsicum annuum L.)", ประชสมวรชาการเกษตร ครจงผ ทยร 17 (2016)
- PIYARAT VIJUKSUNGSITH, ดร.รจตนะ บสลประเสรรฐ, Anek Sukcharoen, Lukkhana Benjawan, "Effect of the Bio-Extracts Sludge on Chinese Cabbage Growth",
การประชสมวรชาการและเสนอผลงานวรจยจ พรชเขตรขอนและกกงร รขอน ครจงผ ทยร 11
“Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy” (2017)
ระดจบนานาชาตร
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายเอนก สสขเจรรญ

ตตาแหนหง

ชชางเครรอร งยนตต

สบงกบด

กองบรรหารการวรจยจ และบรรการวรชาการ (ฝฝายเครรอร งจจกรกลการเกษตรแหชงชาตร) สสานจกงาน
วรทยาเขต กสาแพงแสน
- ชผเกยยรตร โชตรกเสถยยร, Watcharapol Chayaprasert, ดวงสมร สสทธรสทส ธร,ธ Siwalak Pathaveerat, Anek Sukcharoen, "Evaluation of the respiration rates of
Sitophilus zeamais, Rhyzopertha dominica and Tribolium castaneum at three constant temperatures with and without a food source", 11th
International Working Conference on Stored Product Protection (2014)
- กจลยา หนผขาส , Watcharapol Chayaprasert, Anek Sukcharoen, "Prediction of half-loss times of fumigations in a model silo by the superposition method",
11th International Working Conference on Stored Product Protection (2014)
- Lukkhana Benjawan, อ.ดร.วรสณศจกดรธ เลยยร มแหลม, Anek Sukcharoen, ศ.ดร. จงรจกษต ผลประเสรรฐ, "Decentralized Wastewater Treatment Systems for Thailand
4.0: Case Study of Homestay Resorts", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment (2017)
- Thanankorn Jaiphong, Kenta watanabe, titinai thienyaem, Anek Sukcharoen, Kittidet Poniyom, Samran Saensupo, "Effects of Irrigation and Fertilizer
Application Depth on Root Distribution, Growth and Yield of Sugarcane", The International Sugar and Sugarcane Conference (2019)
- Kenta Vatanabe, Thanankorn Jaiphong, titinai thienyaem, Anek Sukcharoen, Samran Saensupo, Kittidet Poniyom, "Effect of Fertilizer application
depth on Sugarcane yield components and root distribution under normal and drought condition", International Conference Sugarcon-2019 (2019)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนสสทร ธรบตจ รงานวรจยจ ปป 2554 เรรอร ง "ถจงผลรตขยายบยท"ย จาก มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรต
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวจลชมเชย เครรอร งจจกรกลการเกษตร (สรงร ประดรษฐตเพรอร การพจฒนาชนบท) ประจสาปป 2551 เรรอร ง "เครรอร งกะเทาะผลหมากแหขง" จาก กระทรวงวรทยาศาสตรตและเทคโนโลยย รชวม
กจบ มผลนรธธร นาคารกรสงเทพฯ
- 2015 ASABE Superior Paper Award ประจสาปป 2558 เรรอร ง "Porosity measurement of granular materials by comparisons of air pressure decay rates.
Transactions of the ASABE" จาก American Society of Agricultural and Biological Engineers
ผลงานวรจยจ นยเผ ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2539 - 3 สรงหาคม 2563
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