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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สวงส แวดลลอม

โครงการววจยบ
ปป 2549
การศศกษาความพศงพอใจของผผบล รวโภคทกมส ตก อต ผลวตภรณฑษนาคน ดรมส นนทรกอสก านของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลา
โครงการ ) ไดลรบร ทนนจากทนนอนดหนนนววจยร มก.
ปป 2550
สภาพการพรฒนาและความตลองการพรฒนาความรผขล องบนคลากรสายสนรบสนนนววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร ( หรว
หนลาโครงการ ) ไดลรบร ทนนจากทนนอนดหนนนววจยร มก.
ปป 2551
ภผมปว ญ
ป ญาและองคษความรผขล องชนมชนในการจรดการความหลากหลายของพรชนนาค พรนน บลานในพรนน ทกหส นองหาร จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทนนจากทนนอนด
หนนนววจยร มก.
ปป 2551
การววเคราะหษความตลองการและความสนใจของผผปล ระกอบการอนตสาหกรรมไมลและเครรอส งเรรอนในการพรฒนาขกดความสามารถดลานเทคโนโลยกการผลวตเพรอส เพวมส
ศรกยภาพการแขตงขรนบรวษทร ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทนนจากสคานรกงานพรฒนาววทยาศาสตรษและเทคโนโลยกแหตงชาตว
ปป 2551

การออกแบบเครรอส งทคาความสะอาดขลาวกลลอง ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทนนจากมผลนวธโว ทเรเพรอส การสตงเสรวมววทยาศาสตรษ ประเทศไทย

ปป 2551-2553 การพรฒนาพรนน ทกอส ทน ยานหนองหารนลอยเฉลวมพระเกกยรตวใหลเปปนแหลตงรวบรวมพรนธนบษ วร และแหลตงทตองเทกยส วเชวงนวเวศเพรอส เศรษฐกวจชนมชน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร
ทนนจากโครงการศผนยษความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ
ปป 2557-2558 การศศกษาการดคาเนวนชกวตว และคนณภาพชกวตว ตามแนวทางปรรชญาเศรษฐกวจพอเพกยงของชนมชนโดยรอบหนองหาร จรงหวรดสกลนคร ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร ทนน
จากสถาบรนววจยร และพรฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร
ปป 2557-2558 โครงการความควดเหหนของชนมชนตตอการจรดการสวงส แวดลลอมโดยรอบโรงงานหลวงอาหารสคาเรหจรผปทกส 3 อคาเภอเตตางอย จรงหวรดสกลนคร ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดลรบร
ทนนจากสคานรกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร
ปป 2557-2558 การบคาบรดนนาค เสกยสกยอล มผลาครามดลวยกระบวนการเฟนตรน ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทนนจากทนนววจยร กองบรวหารการววจยร และบรวการววชาการ
ปป 2559
ศรกยภาพการใชลบวร (Nymphaea) ในการบคาบรดนนาค เสกยสกยอล มผลาคราม: ศศกษาลรกษณะการตอบสนองพรชและผลของตรวแปร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทนนจากทนนอนด
หนนนววจยร มก.
ปป 2558-2559 การววเคราะหษคณ
น ภาพนนาค ในบตอบรวหลวงและกลนมต บรวประดรบในพรนน ทกอส ทน ยานหนองหารเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลาโครงการ ) ไดลรบร ทนนจาก
กองบรวหารการววจยร และบรวการววชาการ
ปป 2561
รผปแบบการขอใชลพนนร ทกฟส ารษม ทกสส งต ผลตตอความพศงพอใจของผผรล บร บรวการงานฟารษมมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร ( ผผรล วต ม
โครงการ ) ไดลรบร ทนนจากกองบรวหารการววจยร และบรวการววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร
ปป 2561-2562 การพรฒนาธนรกวจการทตองเทกยส วเชวงสนขภาพสคาหรรบผผสล งผ อายนกลนมต จรงหวรดภาคตะวรนออกเฉกยงเหนรอตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มนกดาหาร) ( ผผรล วต มโครงการ ) ไดล
รรบทนนจากสคานรกงานคณะกรรมการการอนดมศศกษา
ปป 2561-2562 การศศกษาความตลองการพรฒนาศรกยภาพการววจยร และบรวการววชาการของบนคลากร มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร ( ผผรล วต ม
โครงการ ) ไดลรบร ทนนจากสคานรกงานววทยาเขต มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร
ปป 2561-2562 ผลของการใชลปยปน อวนทรกยแษ ละปนยป เคมกตอต ผลผลวตและคนณภาพดวนและนนาค ในสวนปาลษมนนาค มรนพรนน ทกอส ทน ยานหนองหารเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร ( หรวหนลา
โครงการ ) ไดลรบร ทนนจากกองบรวหารการววขยร และบรวการววชาการ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ ววทยาเขตเฉลวมพระเกกยรตว จรงหวรดสกลนคร
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
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- ANURAK KHRUEAKHAM, พนฒสว รรคษ เครรอคลา, Worasit Wongadisai, "Local Wisdom and Knowledge Utilization of Local Aquatic Plants Diversity in Nonghan,
Sakon Nakhon Province", วารสารววจยร และสตงเสรวมววชาการเกษตร 34 (1) (2017) 1-10
- ANURAK KHRUEAKHAM, Rattiyaporn Boonthaveepaisarn, ผศ.ดร. พนฒสว รรคษ เครรอคคา, "The Study of Jewelry Making from Metallic Woodboring Beetle ’sWings
and Conservation Guidelines in Phu Phan District, Sakon Nakhon Province", วารสารววจยร และสตงเสรวมววชาการเกษตร 36 (2) (2019) 91-100
- ANURAK KHRUEAKHAM, กรรณวการษ มณฑา, "Situations concerning Development and the Needs to Increase Knowledge Required by the Academic
Supporting Personnel", วารสารววจยร สถาบรน มหาววทยาลรยขอนแกตน 1 (1) (2020) 1-12
- ANURAK KHRUEAKHAM, "Effect of Chemical Fertilizer Applications on Soil and Rice Yields in Pappy Fields of Nong Harn Area, Sakon Nakhon Province",
วารสารผลวตกรรมการเกษตร 2 (2) (2020) 1-12
ระดรบนานาชาตว
- ANURAK KHRUEAKHAM, sarinthip pongkuleekarn, Sontaya Phallapang, Intira Wannatip, Pattraporn Phonngern, "Consumers' Satisfaction of Nontree
E-sarn Drinking Water Produced by Kasetsart University,Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสาร
ววทยาสารเกษตรศาสตรษ สาขาสรงคมศาสตรษ) 30 (1) (2009) 48-59
- ANURAK KHRUEAKHAM, sittichai hatachote, Kanyarat Sukhawathanakun, sarinthip pongkuleekarn, "The development of Nong Harn Chalermphrakiat
Park for lotus species collection, ecological tourist attraction, and local economic development.", The social sciences 5 (3) (2010) 270-275
- ANURAK KHRUEAKHAM, Hematulin, Rattiyaporn, Aklrataweethong, Panida, "A Study on Approaches and Awareness in Sustainable Conservation of
Metallic Wood Boring Beetles", European Journal of Social Sciences 22 (3) (2011) 467-472
- ANURAK KHRUEAKHAM, ผศ.ดร. บรณฑวต อนนรกร ษษ, รศ.ดร. ณรฏฐา หรงสพฤกษษ, "Influence of Chemical Fertilizer Applications on Water Quality in Paddy Fields in
Nong Harn, Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural science) 49 (6) (2015) 868-879
- ลวปกป านตษ เพหญบนญ, ANURAK KHRUEAKHAM, เสรวมพงศษ สายเรกยส ม, "TiO2 coated on PVDF membrane for dye wastewater treatment by a photocatalytic
membrane", Water Science & Technology 79 (5) (2019) 958-966
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดรบชาตว
- ANURAK KHRUEAKHAM, "Local Aquatic Plant Diversity in Nongharn Area, Sakonnakhon Province", การประชนมววชาการระดรบชาตวและระดรบนานาชาตว
มหาววทยาลรยขอนแกตน ประจคาปป 2553 หรวขลอ “การพรฒนาชนบททกยส งสร ยรน ครรงน ทกส 2” (2010)
- Kanyarat Sukhawathanakun, Tibodee Sakulvichayatada, Sontaya Phallapang, ANURAK KHRUEAKHAM, sarinthip pongkuleekarn, รรตตวยาภรณษ เหมะอนลนว ,
"Satisfaction of Pilot Poverty and 3 Synergies toward the Management Process of Operation Project to Solve Poverty by "Sakon Nakhon Model"", การ
ประชนมววชาการครรงน ทกส 49 มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ "เทวดพระเกกยรตว 84 พรรษากรบเศรษฐกวจการเกษตร" (2011)
- Rattiyaporn Boonthaveepaisarn, ANURAK KHRUEAKHAM, "Variations of Organic Matter and Nutrient Content in Sediments of Nong Han AreaSakon
Nakhon Province", การประชนมววชาการระดรบชาตว เกษตรแฟรษนนทรกอสก าน ครรงน ทกส 4 (2016)
ระดรบนานาชาตว
- รรงสรรคษ เครรอคคา, อาวรณษ โอภาสพรฒนกวจ, พงษษศกร ดวด อรงกะสวทธว,ด วรทรศนษ อวนทรรคครมพร, ANURAK KHRUEAKHAM, "Developing Farmer ’s Participation Process in
Planting Soil and Water Conservation on Highland in Royal Project Area, Chiang Mai Province.", The Second International Academic Conference and
Research Presentation On "Cooperation for Development on the East-West Economic Corridor" (2009)
- ANURAK KHRUEAKHAM, Tassanee Chanphuthin, "Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation", 19th International Conference on Water
Pollution and Solutions (2017)
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- ANURAK KHRUEAKHAM, นายเสรวมพงศษ สายเรกยส ม, tassanee triyanam, "Phytoremediation potential of water lilies (Nymphaea) in decolorization of indigo
dye wastewater", World Water Congress & Exhibition 2018 (2018)
- Pen-umpai Srithai , Kajeephan Samree , ANURAK KHRUEAKHAM, Pisut Painmanakul , Sermpong Sairiam , "Photo-assisted on Fe2+ catalyst of Reactive
Red 239 dye wastewater treatment by Fenton oxidation", The 2019 International Conference on the "Challenges in Environmental Science and
Engineering" (CESE-2019) (2019)
- ANURAK KHRUEAKHAM, Dr. Sermpong Sairiam, "Accumulation of heavy metals in non-polluted soil and leaves in Bangpu Nature Education Center
Samut Prakan Province, Thailand", Challenges in Environmental Science and Engineering CESE-2020 (2020)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวรลผลงานววจยร ตกพมว พษระดรบนานาชาตว มหาววทยาลรยเกษตรศาตรษ ปป 2554 (รางวรลประเภทบนคคล-นรกววจยร ผผสล รลางสรรคษผลงานววจยร ตกพมว พษระดรบนานาชาตว) ประจคาปป 2556
เรรอส ง "การศศกษาแนวทางและความตระหนรกในการอนนรกร ษษแมลงทรบแบบยรงส ยรน" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ชมเชย สาขามนนษยศาสตรษและสรงคมศาสตรษ ประจคาปป 2555 เรรอส ง "ความพศงพอใจของครรวเรรอนยากจนตลนแบบและพลรง 3 ประสานทกมส ตก อต กระบวนการบรวหารจรดการของ
โครงการปฏวบตร กว ารแกลไขปปญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"" จาก มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรษ
ผลงานววจยร นกเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2549 - 20 กรนยายน 2563
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