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โครงการววจยบ
ปป 2539-2540 การพศฒนาระบบลดความชชนช และการฟอกยยอมไมยประดศบแหยงเพชอพ ออตสาหกรรมสสงออก ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสสานศกงานคณะกรรมการวอจยศ แหสงชาตอ
ปป 2542-2544 เครชอพ งเกกบเกซยพ วมศนสสาปะหลศง ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากมผลนอธสอ ถาบศนพศฒนามศนสสาปะหลศงแหสงประเทศไทย
ปป 2547
เครชอพ งเกกบเกซยพ วหศวมศนสสาปะหลศง ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสสานศกงานปลศดกระทรวงวอทยาศาสตรยและเทคโนโลยซ (ทอนออดหนอนโครงการประดอษฐกรรมเพชอพ
กการพศฒนาชนบท)
ปป 2549-2550 การประยอกตยใชยเทคโนโลยซสะอาดเพชอพ การผลอตขยาวกลยองในระดศบชอมชน ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากมก.-ธ.ก.ส.
ปป 2551

การออกแบบเครชอพ งทสาความสะอาดขยาวกลยอง ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากมผลนอธโอ ทเรเพชอพ การสสงเสรอมวอทยาศาสตรย ประเทศไทย

ปป 2551

รผปแบบการจศดการศศกษาทซเพ หมาะสมของมหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2552

การพศฒนาวศสดอกนศ กระแทกเพชอพ ลดความเสซยหายของกะหลพาส ปลซจากการขนสสง และการวางจสาหนสาย ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2552

การออกแบบเครชอพ งทสาความสะอาดขยาวกลยอง ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2552

การออกแบบและพศฒนาเครชอพ งกะเทาะและเพาะขยาวกลยองเพชอพ ผลอตขยาวกลยองงอก GABA - rice ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2551-2552 การออกแบบเครชอพ งทสาความสะอาดขยาวกลยอง ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสสานศกงานคณะกรรมการวอจยศ แหสงชาตอ
ปป 2553-2554 การพศฒนาเครชอพ งหยอดเมลกดสสาหรศบถาดเพาะกลยา ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากโครงการศผนยยความเปปนเลอศทางวอชาการ มหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย (ศผนยย
ความเปปนเลอศดยานเครชอพ งจศกรกลเกษตรและอาหาร)
ปป 2553-2554 โครงการศศกษาพศฒนามาตรฐานระบบการบรอหารขยอมผลดยานโลจอสตอกสยสนอ คยาเกษตรดยวยระบบการตรวจสอบยยอนกลศบ(กรณซศกศ ษา โลจอสตอกสยของกลยวยไขสเพชอพ การ
สสงออก) ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสสานศกงานมาตรฐานสอนคยาเกษตรและอาหารแหสงชาตอ
ปป 2553-2555 การพศฒนาเครชอพ งสซขาย วขนาดเลการพศมนาเครชอพ งสซขาย วขนาดเลกก ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากมผลนอธสอ วอตา
ปป 2553

การพศฒนาเครชอพ งผลอตปอยป หมศกแบบถศงตามแนวเศรษฐกอจพอเพซยง ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2553-2555 การยชดอายอการใชยงานพลาสตอกคลอมโรงเรชอนปลผกพชช ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.
ปป 2554

การออกแบบและพศฒนาออปกรณยเกกบเกซยพ วผลมศงคอด ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2554

การออกแบบและพศฒนาวอทยอบงศ คศบสสาหรศบควบคอมกระบชอ ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากศผนยยความเปปนเลอศทางวอชาการดยานเครชอพ งจศกรกลเกษตรและอาหาร

ปป 2554-2555 การพศฒนาเครชอพ งสซขาย วขนาดเลกกเพชอพ ชอมชน ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากมผลนอธอ สวอตา
ปป 2554-2555 เครชอพ งสซขาย ว ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากเงอนออดหนอนทศวพ ไป
ปป 2554-2555 การพศฒนาแอพลอเคชศนพ บนโทรศศพทยมอช ถชอสสาหรศบการตรวจสอบความสอกแกสผลไมย ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากศผนยยความเปปนเลอศทางวอชาการดยานเครชอพ งจศกร
กลเกษตรและอาหาร
ปป 2556

การพศฒนาเครชอพ งปลผกอยอยแบบหยอดชอนช ตาอยอย ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2556-2557 การพศฒนาเครชอพ งสซขาย วขนาดเลกก ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากบรอษทศ ผผผย ลอตเครชอพ งสซขาย ว
ปป 2557-2559 การออกแบบและพศฒนาเครชอพ งควยานเมกดเงาะ ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสสานศกงานพศฒนาการวอจยศ การเกษตร (สวก.)
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ปป 2558-2559 มาตรฐานอาชซพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลผกพชชเศรษฐกอจ(เพาะปลผกขยาวและเพาะปลผกขยาว) ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสถาบศนคอณวอฒวอ ชอ าชซพ(องคยการ
มหาชน)
ปป 2558-2559 ออตสาหกรรมการผลอตเครชอพ งเกซยพ วนวดขยาวและการประกอบการรศบจยางเกซยพ วนวดขยาวในภาคกลางของประเทศไทย ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสสานศกงานกอง
ทอนสนศบสนอนการวอจยศ
ปป 2560-2561 เครชอพ งสซขาย วสสวนบอตตล ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากInnovation Thailand 4.0
ปป 2560-2561 มาตราฐานอาชซพเกษตรกรรม สาขาอาชซพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดสารอเศราฐกอจพอเพซยง ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสถาบศนคอณวอฒวอ ชอ าชซพ (องคยการ
มหาชน)
ปป 2560

เครชอพ งสซขาย วสสวนบอคคล ( หศวหนยาโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากทอนออดหนอนวอจยศ มก.

ปป 2561-2562 การพศฒนาเครชอพ งขศนช ทะลายปาลยมนชาส มศน ( ผผรย วส มโครงการ ) ไดยรบศ ทอนจากสถาบศนวอจยศ วอทยาศาสตรยและเทคโนโลยซแหสงประเทศไทย
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดศบชาตอ
- Sarunya Khunadilok, Kajijarus Piromthamsiri, Banyat Saitthiti, Paisan Kongkachuichay, SAKDA INTARAVICHAI, "Development of Dyeing Machines for
Improving the Quality of Local Thai Silk Dyeing", วารสารวอชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal) 28 (1) (2010) 96-109
- SAKDA INTARAVICHAI, Kajijarus Piromthamsiri, Banyat Saitthiti, สอณสอ า กมอกะมกอล, Suteeluk Kraisuwan, "Dyeing Silk with Reactive Dye by Using the KU.3
Yarn Dryer", วารสารคหเศรษฐศาสตรย 55 (1) (2012) 13-19
- Banyat Saitthiti, Kajijarus Piromthamsiri, SAKDA INTARAVICHAI, ทศศนวลศย คสานวณสอน, Suteeluk Kraisuwan, "Dyeing Silk with Acid Dye by Using the KU.3
Yarn Dyer", วารสารคหเศรษฐศาสตรย 55 (2) (2012) 20-27
- Piyapong Sriwongras, SAKDA INTARAVICHAI, Thanya Kiatiwat, "Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill", วารสารวอชาการพระจอมเกลยาพระ
นครเหนชอ 29 (2) (2019)
ระดศบนานาชาตอ
- Mesfin Tafesse, SAKDA INTARAVICHAI, Banyat Saitthiti, Thanya Kiatiwat, "Regression Modeling of Fuel Cosumption Optimization of Rotary Blades of
Power Tiller Under Sandy Clay Loam Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวอทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวอทยาศาสตรย) 41 (3) (2007) 586-600
- SAKDA INTARAVICHAI, Mesfin Tafesse, Banyat Saitthiti, Thanya Kiatiwat, "The Optimum Design Parameters in Terms of Total Specific Energy
Requirements for the Rotary Blade Power Tiller under Unsaturated Sandy Clay Loam Soil Condition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวอทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาวอทยาศาสตรย) 41 (4) (2007) 775-781
- รศ.กอศล ประกอบการ, Banyat Saitthiti, SAKDA INTARAVICHAI, "Design and Construction of Beach Cleaning Trailer by Finite Element Method",
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences &Technologies 3 (2) (2012) 111-123
- รศ. กอศล ประกอบการ, Banyat Saitthiti, SAKDA INTARAVICHAI, "Economics Aspects of Beach Cleaning Trailer", American Transactions on Engineering &
Applied Sciences 2 (1) (2013) 47-56
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดศบชาตอ
- Supakit Sayasoonthorn, Sudsaisin Kaewrueng, SAKDA INTARAVICHAI, Yuphadee Fuprasert, "Development of Low Cost Vibration Meter", การประชอม
วอชาการสมาคมวอศวกรรมเกษตรแหสงประเทศไทยครศงช ทซพ 10 (2009)
- Sompong Jedsadathumsathit, SAKDA INTARAVICHAI, Banyat Saitthiti, Kriengkri Kaewtrakulpong, "Field survey for the improvement of harvesting and
transportation process: A case study in Chainat province", การประชอมทางวอชาการของมหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย ครศงช ทซพ 47 (2009)
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- Chuti Moungprasert, SAKDA INTARAVICHAI, Pongsak Chontanaswat, Sompong Jedsadathumsathit, สถาพร นอยมคง, "The Planting with Belt Type Paddy
Seed Drill", การประชอมวอชาการขยาวแหสงชาตอ ครศงช ปฐมฤกษย "ขศบเคลชอพ นงานวอจยศ ขยาวไทยสผนส วศตกรรม" (2010)
- เขมอสรา แจยงกระจสาง, Supakit Sayasoonthorn, SAKDA INTARAVICHAI, Piyapong Sriwongras, "Design and development of Cassava puller", การประชอมวอชาการ
ระดศบชาตอ สหวอทยาการเอเชซยอาคเนยย 2561 ครศงช ทซพ 5 (2018)
- SAKDA INTARAVICHAI, Piyapong Sriwongras, สอพตศ รา รองส ฤกษยววอ ฒ
ศ นย, "Development of Professional Standard and Qualifications for Sufficiency Economy
Agriculture in New Theory Approach Devised by His Majesty King Bhumibol", การประชอมวอชาการระดศบชาตอ ครศงช ทซพ 7
ราชภศฏหมผบส าย นจอมบศงวอจยศ วศนทซพ 1 มซนาคม 2562 (2019)
ระดศบนานาชาตอ
- Sompong Jedsadathumsathit, SAKDA INTARAVICHAI, Banyat Saitthiti, "Simulation model of Thai Paddy Rice Supply Chain Management: A Case Study
in Chainat Province", 4th International Student Symposium on Agricultural Engineering (2009)
- Yuphadee Fuprasert, Banyat Saitthiti, SAKDA INTARAVICHAI, Supakit Sayasoonthorn, "TESTING TRANSMISSION OF SOLAR RADIATION ON THE SLOPE
OF GREENHOUSE CLADDING MATERIALS", The Third International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater
Mekong Sub-region (3rd STGMS) (2011)
- Piyapong Sriwongras, SAKDA INTARAVICHAI, Thanya Kiatiwat, Dr.Petr Dostal, "Development of Small Rice Milling Machine", Quality, Technologies,
Diagnostics of Technical Systems 2014, Nitra, Slovakia (2014)
สวทธวบตบ ร
- สอทธอบตศ รงานวอจยศ ปป 2558 เรชอพ ง "รถสซขาย ว" จาก มหาวอทยลศยเกษตรศาสตรย
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนอสทอ ธอบตศ รงานวอจยศ ปป 2555 เรชอพ ง "ชอดออปกรณยวดศ ความสศนพ สะเทชอนอยสางงสาย" จาก งานทรศพยยสนอ ทางปปญญา สสานศกบรอการวอชาการ
ลวขสวทธวธ
- ลอขสอทธองธ านวอจยศ ปป 2552 เรชอพ ง "โปรแกรมวศดและวอเคราะหยความสศนพ สะเทชอน Vibra" จาก งานทรศพยยสนอ ทางปปญญา สสานศกบรอการวอชาการ มก.
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวศลชมเชย รางวศลนวศตกรรมมหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นศกวอจยศ และบอคลากรมหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย สาขาเกษตรศาสตรย ออตสาหกรรมเกษตร
ประมง และวนศาสตรย ประจสาปป 2551 เรชอพ ง "เครชอพ งยยอมเสยนดยายเพชอพ การผลอตสองพ ทอพชนช เมชอง" จาก มหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย
- การประกวดนวตกรรมมหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย ประจสาปป 2555 วอทยาศาสตรยเทคโนดลยซและวอศวกรรม ประจสาปป 2556 เรชอพ ง "เครชอพ งสซขาย วขนาดเลกกสสาหรศบชอมชน" จาก
มหาวอทยาลศยเกษตรศาสตรย
ผลงานวอจยศ นซเช ปปนรายการรวบรวมระหวสางปป 1 มกราคม 2539 - 1 เมษายน 2563
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