ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.อรพวนทย จวนตสถาพร

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล คณะประมง

ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วท.ด. (สลต วศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชลย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

โภชนะศาสตรยอาหารสลต วยนาตล (Aquatic Animal Nutrition), เทคโนโลยลก ารผลวต อาหารสลต วยนาตล (Aquafeed Technology), การเพาะ
เลลย
ล งสลต วยนาตล (Aquaculture)

งานส อน
Advanced in Aquatic Animal Nutrition
Advanced Research Methods in Aquaculture
Aquatic Animal Feed
Aquatic Animal Feed Processing Technology
Aquatic Animal Feed Technology
Aquatic Animal Feedstuffs & Quality Evalua.
Aquatic Animal Nutrition
Aquatic Annimal feedstuff and evaluation
Enzymes and Its Application in Aquafeed
Green Technology in Fishery
Laboratory in Aquatic Animal Feed
Research Methods in Aquaculture
special problems
Special Topics
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2543

โครงการผลวต อาหารสลต วยนาตล ราคาถมก จากมลนสตาปะหลลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากทบวงมหาววทยาลลย

ปป 2548
เทคโนโลยลก ารผลวต อาหารปลาดทก ลมก ผสมและปลานวล ทลป
ช ลอดภลยในสภาวะไขขหวลด นกระบาด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการการอทด มศศก ษา
ปป 2548-2549

การใชขประโยชนยไ หมอลร แ
ชล บบครบวงจร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2548-2549
กลางตอนบน

เทคโนโลยลก ารผลวต อาหารปลาดทก ลมก ผสมและปลานวล ทลป
ช ลอดภลยในสภาวะไขขหวลด นกระบาด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากเครชอขนายววจย
ล ภาค

ปป 2549-2551

การพลฒนาเทคโนโลยลก ารผลวต ไหมอลร ค
ชล รบวงจร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล

ปป 2547-2550

การใชขของเหลชอจากอทต สาหกรรมและวลส ดทพน
ลช บขานเปปนอาหารสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2547-2550

การใชขของเหลชอทางอทต สาหกรรมและวลส ดทพน
ลช บขานทางเกษตรกรรมเปปนอาหารสลต วยนาตล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2547-2550

การใชขพช
ช ผลเกษตรกรรมคทณภาพตชาต และวลชพชชเปปนอาหารสลต วยนาตล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2549-2551
ววจย
ล มก.

การใชขล น
ว สลด ในสลต วยนาตล : ผลตนอการเตวบโตและระบบภมมค
ว ม
ขท กลนโรคในกทงข กขามกรามและปลาดทก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทน

ปป 2549-2552

การพลฒนาเทคโนโลยลก ารผลวต ลวนน
ว ทลเช หมาะสมและการใชขประโยชนยจากเมลลด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550
การใชขขมวน
ล ชลนรนวมกลบฟฟาทลายโจรในอาหารปลาดทก ลมก ผสมตนอการเตวบโต
การจลบกวนเชชอ
ล โรค และสลใ นเนชอ
ล ปลา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550
ผลของกวาวเครชอขาวตนอการเตวบโต อลต ราการสลงเคราะหยโปรตลน ระดลบฮอรยโมน
และการพลฒนาของระบบสชบพลนธทข
ย องกทงข ขาว(Litopenaeus vannamei) ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550
ปป 2548-2551

ผลของการเสรวมกากขมวน
ล ชลนในอาหารกทงข กขามกรามตนอสมรรถภาพการผลวต และสลใ นผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
การววจย
ล และพลฒนาสมทนไพรขมวน
ล ชลนแบบครบวงจรเพชอ
ช สมอ
น ต
ท สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550
การศศก ษาความคทม
ข คนาในการผลวต ตามมาตรฐานการเลลย
ล งปลานวล ทลด
ช ใ
ล นพชน
ล ทลภ
ช าคกลางตอนบน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการการอทด มศศก ษา (เครชอขนายการววจย
ล ภาคกลางตอนบน)
ปป 2550
โครงการการจลด ทตาระบบบตาบลด นลาต เสลยสาธวต (นลาต ทวงล จากบนอเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล ) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช
แวดลขอม กรมควบคทมมลพวษ
ปป 2550
โครงการการประเมวนสถานการณยก ารเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล และเสรวมสรขางความรมค
ข วามเขขาใจในการจลด การนลาต ทวงล จากบนอเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล ในพชน
ล ทลช
ลทม
น นลาต บางปะกง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม กรมควบคทมมลพวษ
ปป 2551
การประยทก ตยใ ชข GAP รนวมกลบสมทนไพรขมวน
ล ชลนและฟฟาทลายโจรในการผลวต ปลานวล ในพชน
ล ทลภ
ช าคกลางตอนบน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก
งานคณะกรรมการการอทด มศศก ษา (เครชอขนายการววจย
ล ภาคกลางตอนบน มหาววทยาลลยศรลนครวนทรววโรฒ)

พวมพยครลงล ลนาสทด เมชอ
ช 24/9/63

หนขา 1 จาก 9

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.อรพวนทย จวนตสถาพร

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2551-2553

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล คณะประมง

การผลวต อาหารปลาชนวด เมลด ลอยนลาต ระดลบฟารยมเกษตรกร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553 การเปรลยบเทลยบผลของอาหารสตาเรลจรมปกลบอาหารสดตนอสมรรถภาพการผลวต ไขนและอลต ราการเพาะฟฟก ของแมนพน
ล ธทก
ย งขท ขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vanamei) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสถาบลนสทวรรณวาจกกสวก จ
ว เพชอ
ช การคขนควขาและพลฒนาปศทส ต
ล วยและผลวต ภลณฑยส ต
ล วย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กพส.
ปป 2553-2554
ปป 2553

การววเคราะหยตว
ล อยนางอาหารปลาทะเล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
การถนายทอดเทคโนโลยลก ารผลวต อาหารกทงข ขาวและกทงข กขามกรามระดลบฟารยมเกษตรกร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555

การเพวม
ช มมล คนาเศษเหลชอจากการตลด แตนงเหลด นางฟฟาในอาหารปลาสลวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอทด มศศก ษา

ปป 2554-2555

การเพวม
ช มมล คนาเศษเหลชอจากการตลด แตนงเหลด ในอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการการอทด มศศก ษา

ปป 2555-2556

การใชขแรนธาตทร วมในอาหารกทงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ซวนโปรแอนนวมอลนววทรวชน
ชล (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2555-2557 การเสรวมสารประกอบกรดอะมวโน-สลงกะสลใ นปลาสวายขนาดตลาด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากZINPROANIMAL NUTRITION
(THAILAND) INC.
ปป 2556
การเสรวมไฟเตสในอาหารสลต วยนาตล โครงการตรวจรลบรองและทดสอบประสวทธวภาพผลวต ภลณฑยด าข นอาหารสลต วยนาตล และการเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากAB-Vista-a division of AB Agri Ltd.
ปป 2556-2558

การเสรวมแรนธาตทอน
ว ทรลยใ
ย นอาหารปลาสวาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ซวนโปรแอนนวมอล นมทรวชน
ชล (ไทยแลนดย) อวงคย

ปป 2557
การประเมวนประสวทธวผลของการใชขปย
ปท นลาต "อามวอามว" ในการเลลย
ล งปลานวล รนวมกลบกทงข ขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล อายวโนะโมะโตตะ (
ประเทศไทย) จตากลด
ปป 2557-2560
สนทนการววจย
ล

อาหารชนวด หนอหทม
ข แบบไมโครแคปซมล ทดแทนอารยทเล มลยสตาหรลบกทงข สลส วยงามวลยอนอน(เรดบล) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบ

ปป 2558-2559

การใชข DAN ทดแทนปลาปปนในอาหารกทงข ขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากDanisco UK Ltd.

ปป 2558-2559

การใชขโปรไบโอตวคและกรดอวนทรลยใ
ย นอาหารสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNorel Animal Nutrition Co.Ltd. and Nutrical Co., Ltd.

ปป 2558-2559

การใชขส ารสลใ นอาหารกทงข และปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากIndustrial Tecnicapecuaria SA Ltd.

ปป 2558-2559

การใชขเอนไซมยร วมในอาหารปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากDSM Nutritional Products AG, Switzerland Ltd.

ปป 2558-2559

ผลการเสรวมไดเปปไทดยใ นอาหารกทงข ขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล Evonik Nutrition & Care GmbH Ltd.

ปป 2558-2560

การใชขไ ฟโตไบโอตวคในอาหารปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล Phytobiotics Fulterzusatzstoffe GmbH Ltd.

ปป 2558-2560 โครงการพลฒนาสารเสรวมอาหารสลต วยนาตล และการจลด การสวงช แวดลขอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล บรวหารและพลฒนาเพชอ
ช การอนทร ก
ล ษยส งชว
แวดลขอม จตากลด , บรวษท
ล มวต รผล ไบโอฟมเอล จตากลด
ปป 2558-2560

สารทดแทนนลาต มลนปลาในอาหารสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล Kermin Industrie (Asia) PTE LTD Singapore Ltd.

ปป 2559-2560

การใชข DFG ในอาหารปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากRELS International Co., Ltd., Japan

ปป 2559-2560 การใชข SALTEC 502และ ACIDTEC 401 ในอาหารกทงข ขาวระยะเตวบโต: ผลตนอสมรรถภาพการผลวต คนาการยนอยไดขของโภชนะ และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ลวงกย เทคโนโลยล คอรยปอเรชลน
ช จตากลด
ปป 2559-2560

การใชขนว
ว คลลโอไทดยใ นอาหารกทงข ขาว (Litopenaeus vannamei) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล อายวโนะโมะโตตะ (ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2559-2560

การใชขแรนธาตทอน
ว ทรลยใ
ย นอาหารปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ZINPRO ANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC.จตากลด

ปป 2559-2560

การใชขอ
ช าหาร Nor ในกทงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากFeed Add, Dumas, ApS co.,Ltd.

ปป 2559-2560 การเพวม
ช ศลก ยภาพการเพาะเลลย
ล ง และการพลฒนาคทณภาพมาตรฐานความปลอดภลยของผลวต ภลณฑยปลาสลวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การลดการใชขปลาปปนในอาหารกทงข :ผลการใชขแมลงตนอสมรรถภาพการเตวบโตของกทงข ขาวในอาหารทลล
ช ดการใชขปลาปปน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ททนจากYNSECT, France
ปป 2559-2560

การเลลย
ล งกทงข ขาวดขวยวลต ถทด บ
ว ทดแทนปลาปปน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล AETS จตากลด

ปป 2559-2561

การใชข โปรตวเอสในการเพาะเลลย
ล งสลต วยนาตล และอาหารสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล Jefo Thai Ltd. จตากลด

ปป 2559-2561 ศลก ยภาพการใชขก ากตะกอนจากการบตาบลด นลาต เสลยรหลส ของสวงช ปฏวก ล
ม หรชอวลส ดททไ
ชล มนใ ชขแลขว(020305) จากบนอบตาบลด นลาต ทวงล โรงงานสยาม มอดวฟายดย
สตารยช เปปนวลต ถทด บ
ว อาหารสลต วยนาตล และประสวทธวภาพของกากตะกอนจากการบตาบลด นลาต เสลย(020305) ในอาหารปลานวล แดงระยะเตวบโตตนอการเตวบโต สทขภาพปลา และ
ความปลอดภลยตนอผมบ
ข รวโภค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล สยาม มอดวฟ ายดย สตารยช จตากลด
ปป 2558-2560

ผลของผลวต ภลณฑยจโล ปรในสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากGePro Geflugel-Protein Vertriebsgesellschaft mbH&Co.,Ltd. KG

ปป 2558-2559

การเสรวมสารเสรวมดศงดมด การกวนอาหารLucta ในอาหารกทงข ขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากLucta (Guangzhou) Flavours Co.Ltd

ปป 2558-2559

การใชขถว
ชล หมลก ในอาหารกทงข ขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล เอฟเวอรยไ ชนยนงชว อวนเกรเดลยน จตากลด

ปป 2560-2561

การใชขผลวต ภลณฑยจากกากถลว
ช เหลชองในอาหารสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล เอฟเวอรยไ ชนยนงชว อวนเกรเดลยน จตากลด

ปป 2560-2561

การใชขแรนธาตทอน
ว ทรลยใ
ย นอาหารกทงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากBASF (Thai) Ltd.,
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ปป 2560-2561 การใชขวต
ว ามวนดล( 1,25?dihydroxycholecalciferol glycosides)ในอาหารสลต วยนาตล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากHerbonis Animal Health GmbH
ปป 2560-2561

ประสวทธวภาพของหมศก ปปนยนอยดขวยเอนไซมยใ นอาหารอนทบาลลมก กทงข PL15 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNagase Sanbio Co., Ltd

ปป 2560-2562

การใชขเบตขากมล แคนในอาหารสลต วยนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากKemin Industries, (Asia) PTE. LTD. Singapore

ปป 2560-2562

ประสวทธวภาพของเฮมวเซลตนอการเตวบโตของปลานวล และคทณภาพนตา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล อลแลนโค(ประเทศไทย) จตากลด

ปป 2560-2562

ประสวทธวภาพสารประกอบคารยโบไฮเดรทในอาหารสลต วยนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากJefo Thai Ltd.

ปป 2561-2562

การใชขก รดอมวโนเปปนสารดศงดมด การกวนอาหารในสลต วยนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากBCF Life Sciences SAS, Ltd.

ปป 2561-2562

การใชขส ารกลมต าเมตในอาหารกทงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากAjinomoto (Thailand) Co., Ltd.

ปป 2561-2562

การใชขเอนไซมยใ นอาหารปลาตนอการเตวบโตและภมมค
ว ม
ขท กลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากAdisseo Trading (Thailand) Co., Ltd.

ปป 2561-2562
ไทย) จาชกด
ล

ผลของBT2C ตนอสมรรถภาพการเตวบโตของกทงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล แพนคอสมา แอนดย แอสโซซวเอทสย มารยเกลต ตวง (ประเทศ

ปป 2561-2562 ผลของการเสรวม Proviox50 ตนอประสวทธวภาพการเจรวญเตวบโตของกทงข ขาวทลเลลยงภายใตขส ภาพความเครลยด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากProvimi Singapore Pte Ltd
ปป 2561-2562

โครงการ การใชขนว
ว คลลโอไทดยใ นอาหารปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากGuangdong Hinabiotech Co., Ltd.

ปป 2561-2562

ผลการเสรวมเอนไซมยใ นอาหารปลาดทก ทลไ มนมป
ล ลาปปนตนอการเตวบโตและการสะสมแรนธาตท ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากAB Vista Asia Pte. Ltd.

ปป 2562-2563

การใชขLP pro ในอาหารกงทข
ข าว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากHouse Wellness Foods Corporation

ปป 2562-2563

การใชยข สลตใ
ย นอาหารสตลวน
ย าต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล มวต รผล ไบโอฟมเอล จตากลด

ปป 2562-2563

การใชขยส
ล ตยใ นอาหารปลากะพงขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากHankkiji, Finland

ปป 2562-2565

การใชขแรนธาตทอน
ว ทรลยใ
ย นอาหารกทงข ทลล
ช ดปลาปปน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากZinpro Animal Nutrition(Thailand)Inc.

ปป 2561-2562 การศศก ษาประสวทธวภาพของผลวต ภลณฑยอเควท ดลเฟนเดอรย ตนอสทขภาพทางเดวนอาหารและภมมค
ว ม
ขท กลนของปลาทลบทวม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากALLTECH, INC
ปป 2561-2562

การใชขแรนธาตทอะโซไมทยใ นอาหารสลต วยนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากBehn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd.

ปป 2561-2562

การใชข Novacq ในการเพาะเลลยงสลต วยนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากRidley Corporation (Thailand) Co.Ltd.

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- กมลเนตร ทรงลลก ษณย, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, Orapint Jintasataporn, "ผลของการใชขมน
ล สตาปะหลลงตนอการเจรวญเตวบโตและระบบภมมค
ว ม
ขท กลนใน
กทงข ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารววจย
ล และสนงเสรวมววชาการเกษตร 27 (3) (2010) 39-46
- Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, Chatchai Thaitoongchin, "Improving Fillet Quality of Snakeskin Gourami Trichogaster plectrolaris) by
Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) By-product in Fish Diets", วารสารการพลฒนาชทมชนและคทณภาพชลวต
ว 1 (1) (2013) 125-133
- sittichai hatachote, Kednapat Sriphairoj, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Effect of additional cassava peel meal and fibrolytic enzymes
in Nile tilapia(Oreochromis niloticus)diets on digestibility and growth performance", แกนนเกษตร 47 (ฉบลบพวเศษ 1) : (2562). 47 (พวเศษ 1) (2019)
1187-1194
- sittichai hatachote, Kednapat Sriphairoj, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Effects of additional cassava pulp meal and fibrolytic enzymes
in Niletilapia (Oreochromis niloticus L.) diets on digestibility and growthperformance", แกนนเกษตร 48 (3) (2020) 607-614
- Chompunut Samhuay, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in
diets ongrowth performance and resistant against virulence Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND)in sand worms (Perinereis nuntia)", Journal of
Current Science and Technology 10 (2) (2020) 155-163
ระดลบนานาชาตว
- Sontipan Pasugdee, Pratuk Tarptipwan, Orapint Jintasataporn, Uthairat Na-Nakorn, "Waste Output and Loading in Prawn (Macrobrachium
rosenbergiiDe Man) Culture at Different Sizes and Feeding Frequencies", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขา
ววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 269-275
- Orapint Jintasataporn, Pengpumkiat, Sumate, Noomhorm, Athapol, Smith, Roger M, "Superheated water extraction and phase transfer methylation
of phenoxy acid herbicides from solid matrices", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1152 (1-2) (2007) 268-273
- Bundit Yuangsoi, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Nontawith Areechon, "Validated TLC-Densitometric Analysis for Determination of
Carotenoids in Fancy Carp (Cyprinus carpio) Serum and the Application for Pharmacokinetic Parameter Assessment", Songklanakarin Journal of
Science and Technology 30 (6) (2008) 693-700
- Nattakul Yaemsooksawat, Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Suphol Puntuma-o-pas, Chaweng Thongtuak, "Effect of dietary protein
level on growth and immunity of Litopenaeus vannamei, Boone 1931.", Songklanakarin Journal of Science and Technology 31 (1) (2009) 15-20
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- Yuangsoi, B, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Kamel, C, "Comparative Pharmacokinetics after Feeding Fancy Carp (Cyprinus carpio)
with Diets Containing Carotenoids from Natural Sources [Tea (Camellia sinensis), Mulberry (Morus alba), and Cassava (Manihot esculenta) Leaf]",
JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC 23 (3) (2010) 219-224
- Yuangsoi, B., Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Pratak Tabthipwon, "The use of natural carotenoids and growth performance, skin
pigmentation, and immune response in fancy carp (Cyprinus carpio)", Journal of Applied Aquaculture 22 (3) (2010) 267-283
- Orapint Jintasataporn, ดร.บลณฑวต ยวงสรขอย, "Utilization of Carotenoids in Fancy Carp (Cyprinus carpio): Astaxanthin, Lutein and ?-Carotene",
World Applied Sciences Journal 11 (5) (2010) 590-598
- Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Substitution of Silkworm Pupae (Bombyx mori) for Fish Meal in Broodstock Diets
for Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis)", Journal of Agricultural Science and Technology A 1 (12) (2011) 1341-1344
- Orapint Jintasataporn, sittichai hatachote, Chatchai Thaitoongchin, "Productive Performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium
rosenbergii) Fed Diet Containing Silkworm Pupae (Bombyx mori) Replacing for Fish Meal", Journal of Agricultural Science and Technology A 1 (12)
(2011) 1345-1348
- Yuangsoi, B., Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Pratak Tabthipwon, "The pigmenting effect of different carotenoids on fancy carp
(Cyprinus carpio)", Aquaculture Nutrition 17 (2) (2011) e306-e316
- Bundit Yuangsoi, Orapint Jintasataporn, "Carotenoids Digestibility of Free Astaxanthin and Lutein by Fancy Carp (Cyprinus carprio)", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (6) (2011) 1038-1046
- Encarnacion, A.B., Fagutao, F., Orapint Jintasataporn, Wanchai Worawattanamateekul, Hirono, I., Ohshima, T., "Application of ergothioneine-rich
extract from an edible mushroom Flammulina velutipes for melanosis prevention in shrimp, Penaeus monodon and Litopenaeus vannamei", Food
Research International 45 (1) (2012) 232-237
- Orapint Jintasataporn, ดร.บลณฑวต ยวงสรขอย, "Stability of Carotenoid Diets During Feed Processing and Under Different Storage Conditions",
Molecules 17 (5) (2012) 5651-5660
- Uthairat Na-Nakorn, Orapint Jintasataporn, "Current status & prospects of farming the giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man
1879) in Thailand", Aquaculture Research 43 (7) (2012) 1015-1022
- Orapint Jintasataporn, Siti-Ariza Aripin, Ruangvit Yoonpundh, "Effects of Exogenous Melatonin in Clarias Macrocephalus Male BroodstockFirst
Puberty Stage", Aquaculture Research & Development 6 (1) (2014) 1000307-1-1000307-6
- Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, Siti-Ariza Aripin, "Effects of Melatonin on Clarias Macrocephalus Female Broodstock Performance",
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) 21 (1) (2015) 129-137
- Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, Siti-Ariza Aripin, "Effects of Zinc Amino Acid in Walking Catfish (Clarias macrocephalus)Female
Broodstock First Sexual Maturation", J Aquac Res Development 2015, 6:7 6 (7) (2015) 1000347-1000352
- Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, Srinoy Chumkam, Terry Ward, "The Efficacy of Mineral-Amino Acid Complex (Zn, Mn, Cu, Fe and Se)
inDiets to Growth Performance, Immune Status and Meat Quality of WhiteShrimp, Litopenaeus vannamei", Aquacultura Indonesiana
16 (1) (2015) 33-37
- Orapint Jintasataporn, Bonato M. A., Santos G. D., Hooge D. M., "Saccharomyces cerevisiae Cell Wall Supplementationon Growth Performance
and Immunity Status of WhiteShrimp (Litopeneausvannamei)", Modern Agricultural Science and Technology 2 (2) (2016) 13-19
- ดร ศทภลลก ษณย เกตทต ากแดด, Orapint Jintasataporn, Wanchai Worawattanamateekul, รศ ดร ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "pH Characterization of Digestive
Enzyme and In vitro Digestibility of Red Bee Shrimp Caridina cantonensis (Decapoda: Atyidae)", Journal of Aquaculture Research and Development
9 (2) (2018) 1000522-1- 1000522-6
- ดร ศทภลลก ษณย เกตทต ากแดด, Orapint Jintasataporn, Wanchai Worawattanamateekul, รศ ดร ศรลนอ
ข ย จวนตสถาพร, "Successful nursing of Caridina
cantonensis larvae with Ca-alginate microencapsulated diet in the first feeding", International Journal of Aquatic Science 9 (2) (2018) 66-76
- Siti-Ariza Aripin, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effects of Exogenous Melatonin and Zinc Amino Acid on Male Clarias
macrocephalus Broodstock", Asian Journal of Scientific Research
11 (4) (2018) 515-521
- Siti-Ariza Aripin, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effects of melatonin and zinc amino acid on female walking catfish (Clarias
macrocephalus) broodstock performance", Journal of Biological Sciences
18 (6) (2018) 289-296
- Siti Nadia Abu Bakar, Hassan MD , Orapint Jintasataporn, Hasliza AH , Murni Marlina AK, Nurhidayahanum H, Fairus MSS, "Evaluation of striped
catfish, Pangasius hypophthalmus (Sauvage, 1878) dried viscera and its intestinal putative probiont on juvenile African catfish, Clarias gariepinus
(Burchell, 1822) growth performance", International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

7 (1) (2019) 249-254
- Motte, C, Rios, A, Lefebvre, T, Do, H, Henry, M, Orapint Jintasataporn, "Replacing Fish Meal with Defatted Insect Meal (Yellow Mealworm
Tenebrio molitor) Improves the Growth and Immunity of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", ANIMALS 9 (5) (2019)
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- Kanokwan Sansuwan, Orapint Jintasataporn, รศ. ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Effects of Dietary Zinc Amino Acid Complex and Zinc Sulfate on
GrowthPerformance, Digestive Enzyme Activity and Immune Response in AsianSeabass (Lates calcarifer)", Journal of Aquaculture Research &
Development 10 (11) (2019) 571-1-572-8
- sittichai hatachote, Kednapat Sriphairoj, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "The Efficiency of Fibrolytic Enzymes to Improving the Nutritive
Quality of Local Raw Materials for Aquafeed", International Journal of Aquatic Science 11 (1) (2020) 29-37
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- บลณฑวต ยวงสรขอย, Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, Arunee Engkagul, "Effect of Betaine on Growth Performances Digestive Enzymes
Activity and Protein Synthesis in Giant Tiger Shrimp (Penaeus monodon ,Fabricius) Post Larvae (P15-60)", Proceedings of 44th Kasetsart
University Annual Conference : Fisheries (2006)
- ปทญมณล กาญจนวรกทล , Pratak Tabthipwon, Orapint Jintasataporn, Songsri Mahasawasde, "Effect of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) on Growth
Performance and Feed Utilization in Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ครลงล ทลช 44 (2006)
- Pratak Tabthipwon, Orapint Jintasataporn, Songsri Mahasawasde, อดวษฐย ศทภไพบมล ยย, "Effect of betaine on stress tolerance from salinity change
and acute ammonia toxicity in black tiger shrimp, Penaeus monodon (Fabricius) post larvae (P15-60)", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงล ทลช 44 (2006)
- สนธวพน
ล ธย ผาสทขดล, Pratak Tabthipwon, Orapint Jintasataporn, Uthairat Na-Nakorn, "Waste output and loading in prawn (Macrobrachium rosenbergii
De Man) culture at different size and feeding frequencies", การประชทมววชาการ ครลงล ทล4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- สทธาจรล เยลนมาก, Pratak Tabthipwon, Narong Veeravaitaya, Orapint Jintasataporn, "Efficiency of nile tilapia (Oreochromis niloticus) and stripped
catfish (Pangasius sutchi) for treated effluence from snakehead fish (Channa striata) pond", การประชทมววชาการ ครลงล ทล4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2006)
- Suthin Somboon, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Songsri Mahasawasde, "Effect of betaine on osmosis balance, blood components and
immune system for black tiger shrimp (Penaeus monodon)", การประชทมววชาการ ครลงล ทล4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Songsri Mahasawasde, เกษฎา มณลร อด, Orapint Jintasataporn, "Effect of betaine on growth performance and nutrient utilization in juvenile black
tiger shrimp (Penaeus monodon, Fabricius)", การประชทมววชาการ ครลงล ทล4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Orapint Jintasataporn, "โครงการเทคโนโลยลก ารผลวต อาหารปลาดทก ลมก ผสมและอาหารปลานวล ทลป
ช ลอดภลยในสภาวะไขขหวลด นกระบาด", การประชทมทางววชาการ
ครลงล ทลช 45 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- Orapint Jintasataporn, "การสตารวจคทณคนาทางโภชนะของอาหารปลาดทก ลมก ผสมอทยเทศทลเช กษตรกรในจลงหวลด เขตภาคกลางของประเทศไทยผลวต อาหารใชขเองใน
ฟารยม", การประชทมทางววชาการ ครลงล ทลช 45 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- Orapint Jintasataporn, "คทณลลก ษณะของเอนไซมยยอ
น ยอาหารในปลาสวายหนม", การประชทมทางววชาการ ครลงล ทลช 45 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- ชฎาธาร โทนเดลย
ช ว, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Effect of noni (Morinda citrifolia ) and fahtalaijons (Andrographis
paniculata) on pigmentation and phagocytosis in goldfish (Carasius auratus)", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลช 45 (2007)
- Nattakan Pratumsri, Pratak Tabthipwon, Orapint Jintasataporn, Prapansak Srisapoome, "Substitution of Eri silkworm (Philosamia ricini, Boisd)
hydrolysate for fish meal in hybrid catfish (Clarias macrocepharus x Clarias gariepinus) diets", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล
ทลช 47 (2009)
- Narutai Wanchooplao, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Nontawith Areechon, "Utilization of protein hydrolysates from Eri silkworm pupae
(Philosamia ricini) in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลช 47 (2009)
- ทลศ นลยย คชสลหย , ปภาศวร ว บารยเนต , Orapint Jintasataporn, วรมวต ร ศวล ปะชลย , สทร เชษฐย จลนทรยประเสรวฐ, "ผลการเสรวมบลวบกและไพลในอาหารตนอสมรรถภาพ
การผลวต และสทขภาพโดยรวมของกบนา.", การประชทมทางววชาการครลงล ทลช 48 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2010)
- Oratai Jintasataporn, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, บรรทม เพรวด พราว, "การเสรวมโปรตลนไฮโดรไลเซทจาดรลงไหมอลรใ
ชล นผลวต ภลณฑยทใ
ชล ชขใน
ชลวต
ว ประจตาวลนของกลทม
น แมนบาข น : กรณลศ ก
ศ ษาบขานบะตากา-บขานใหมนส ามลคคล อตาเภอโพนทอง จลงหวลด รขอยเอลด .", การประชทมววชาการหมนอนไหมระดลบชาตวครลงล ทลช 2 (2011)
- Oratai Jintasataporn, Orapint Jintasataporn, บรรทม เพรวด พราว, "Effect of Silkworm Pupa (Bombyx mori) on Growth Performance and Carcass
Quality in Broiler", การประชทมววชาการหมนอนไหมระดลบชาตวครลงล ทลช 2 (2011)
- Mangkorn Rodprapakorn, Orapint Jintasataporn, "Effect of Feeding Lactobacillus plantarum LP64 as Probiotics on Growth and Survival of Giant
Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว 2554 (2011)
- ธวลช ตลนกมล , Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Chatchai Thaitoongchin, "การเสรวมเมทไธโอนลนในอาหารปลานวล (Oreochromis niloticus) ทลม
ช ล
ปลาปปนนขอย.", การประชทมทางววชาการครลงล ทลช 49 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 1-4 กทมภาพลนธย 2554 ณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กรทงเทพฯ. หนขา 309-316.
(2011)
- ปนวต า กทล ธนปารมล, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, "ผลของสารสกลด โอรวก าโนแบบเคลชอบตนอสมรรถภาพการผลวต ของปลานวล แดง (Oreochromis
niloticus ) และการเปลลย
ช นแปลงคนา TBA ของเนชอ
ล ปลาระหวนางการแชนเยลน.", การประชทมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลช 49 (2011)
- ลขายแกขว แพงอรทณ, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Santi Poungcharean, Chatchai Thaitoongchin, "การพลฒนาอาหารระยะเรวม
ช ตขนสตาหรลบปลา
ดทก ลมก ผสมวลยอนอน", การประชทมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลช 49 (2011)
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- เสาวณลยย ศรลมนตรล, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Chatchai Thaitoongchin, "การเสรวมกรดอะมวโนและกรดอวนทรลยต
ย อ
น สมรรถภาพการผลวตกทงข
ขาวแวนนาไม (Litopeneaus vannamei).", การประชทมววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงล ทลช 49 (2011)
- Orapint Jintasataporn, อ.จทฑ ามาศ ทแกลขวพลนธท,ย Oratai Jintasataporn, รศ.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Chatchai Thaitoongchin, อ.สาฑวต บทญนขอม, "Improving Fillet
Quality of Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris) by Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) by product in Fish Diets",
การประชทมววชาการระดลบชาตวเครชอขนายววจย
ล สถาบลนอทด มศศก ษาทลว
ช ประเทศ ประจตาปป ๒๕๕๖ หลวขขอ “เศรษฐกวจ สลงคม วลฒนธรรม กลบการสมป
น ระชาคมอาเซลยน” (2013)
- พรทวศ า ทองสนวทกาญจนย, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effect of Supplementation Protein Hydrolysate from Eri Silkworm in White
Shrimp Dietson Growth Performance and Immune system", รายงานการประชทมทางววชาการครลงล ทลช 51 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2013)
- นายอนวลช กลร ตวทวลส ข
ท , Orapint Jintasataporn, Yont Musig, "Acute Toxicity of Metaldehyde and Acute Toxicity of Ammonia plus Metaldehyde in Nile
Tilapia (Oreochromis niloticus)", รายงานการประชทมทางววชาการครลงล ทลช 51 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสต (2013)
- นายเลวศ สวร ว ศรลจน
ล ทรยโฉม, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effect of Supplementation of Organic Zinc and Organic Selenium in White
Shrimp (Litopenaeus vannamei) on growth and immunity", รายงานการประชทมทางววชาการครลงล ทลช 52 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 4-7 กทมภาพลนธย 2557 ณ
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กรทงเทพฯ. (2014)
- นางสาวนรวศ รา สทร ทวพ ยย, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ยชทม
น คตา, "Effect of Oxidized Lipid in Tilapia (Oreochromis niloticus) Diets on Immune
System and Lipid Oxidation of Fillet", รายงานการประชทมทางววชาการครลงล ทลช 52 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 4-7 กทมภาพลนธย 2557 ณ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย กรทงเทพฯ. (2014)
- นางสาวศทภลลก ษณย เกตทต ากแดด, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effect of Supplementation Organic Zinc in Striped Catfish
(Pangasianodon hypophthalmus) Diets on Growth Performance and Immune system", รายงานการประชทมทางววชาการครลงล ทลช 52 ของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย 4-7 กทมภาพลนธย 2557 ณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กรทงเทพฯ. (2014)
- นายเจษฎา ธลร ศรลณยานนทย, Orapint Jintasataporn, รศ.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Study on digestive enzyme activity in sea bass ( Lates calcarifer )", รายงานการ
ประชทมทางววชาการครลงล ทลช 52 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 4-7 กทมภาพลนธย 2557 ณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กรทงเทพฯ. (2014)
- Siti Nadia Abu Bakar, Hassan M. D, Orapint Jintasataporn, Hasliza, A. B, Murni Marlina, A. K, H. Nurhidayahanum, M. S. S.Fairus, "Assessment of
river catfish (Pangasius Hypothalamus) dried viscera and its intestinal probiotic on juvenile African catfish (Clarias gariepinus) growth performance",
ประชทมววชาการระดลบชาตวมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงล ทลช 14สาขาสลต วยและสลต วแพทยย (2017)
ระดลบนานาชาตว
- Orapint Jintasataporn, รศ.ประทลก ษย ตาบทวพ ยยวรรณ, D. Sangsue, A. Lemme, "Fishmeal reduction in diets for sex-reversed red hybrid tilapia
(Oreochromis spp.) with focus on amino acids supply.", The fourteen international symposium on nutrition and feeding. May 31-June 4, 2010,
Qingdao, China (2010)
- D. Sangsue, Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, A. Lemme, "Reduction of protein in diets for hybrid catfish (Clarias macrocephalus x
Clarias gariepinus) with special focus on amino acid supplementation.", The fourteen international symposium on nutrition and feeding. Qingdao,
China. (2010)
- รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Oratai Jintasataporn, Orapint Jintasataporn, "Effect ofenokitake mushroom extracts supplementation in broiler diets onmeat
quality", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011). (2011)
- Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Oratai Jintasataporn, "SUBSTITUTION OF SILKWORM PUPAE (Bombyx mori) FOR FISH MEAL IN
BROODSTOCK DIETS FOR SNAKE SKIN GOURAMI (Trichogaster pectoralis )", The Third International Conference on Sustainable Animal
Agriculture for Developing Countries. (SAADC 2011). (2011)
- รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, "Effect of curcuminoids from turmeric (curcuma longa) on goldfish (carassius
auratus) digestive enzyme and growth performance.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai
Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai. (2011)
- Orapint Jintasataporn, P. Cardozo, C. Kamel , H.M.R. Greathead, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "ENCAPSULATED Origanum vulgare EXTRACTS
(thymol:carvacrol, 1:1) AS DIETARY ENHANCERS ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY IN WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei)
UNDER NORMAL AND STRESS CONDITIONS", Asian-Pacific Aquaculture 2011. January 17 - 20, 2011, Kochi, India (2011)
- Orapint Jintasataporn, C. Kamel, Oratai Jintasataporn, S. Srimontree, "EFFECT OF FEEDING ENCAPSULATED THYMOL AND CARVACROL
IN LOW-PROTEIN DIETS FOR HYBRID CATFISH (Clarias macrocephalusX Clarias gariepinus) ON PERFORMANCE UNDER NORMAL AND
DISEASE CHALLENGE CONDITIONS", Asian-Pacific Aquaculture 2011. January 17 - 20, 2011, Kochi, India (2011)
- Orapint Jintasataporn, C. Sena, Oratai Jintasataporn, T. Ohshima, "Increasing omega-3 fatty acids in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) by
supplemental mulberry silkworm (bombyx mori) pupae.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21st – 25th April 2011 Shanghai
Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai. (2011)
- Orapint Jintasataporn, K.-J. K?hlmann, C. L?ckst?dt, ธวลช ตลนกมล , "Effect of dietary potassium-diformate (KDF) on growth performance in juvenile
white-leg shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone 1931), under controlled conditions.", The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF),
21st – 25th April 2011 Shanghai Ocean University (SHOU) campus in Lingang, Shanghai. (2011)
- Orapint Jintasataporn, sittichai hatachote, Chatchai Thaitoongchin, "Productive performance of giant freshwater prawn ( Macrobrachium
rosenbergii) fed diet containing silkworm pupae replacing for fish meal.", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for
Developing Countries (SAADC 2011), 26 - 29 July 2011 Nakhon Ratchasima, Thailand. (2011)
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- Akalak Nuchnoi1, Orapint Jintasataporn, Srinoy Chumkam, "Enhance Immune System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Protein
Hydrolysate from Poultry By-product", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Riza Rahman Hakim, Orapint Jintasataporn, "Supplemental Nang fa Mushroom (Pleurotus sp.) in Pangasius Catfish (Pangasius hypophthalmus)
Diets: Effect on Immunity and Fillet Quality", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Chonlakan Khawnavarak, Orapint Jintasataporn, Wanchai Worawattanamateekul, Toshiaki Ohshima, "Supplemental Sarjor-caju Mushroom
(Pleurotus sajor-caju) Extract in Pangasius catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Diets: Effect on Immunity and Fillet Quality", The 14 th Food
Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Orapint Jintasataporn, Chuthamat Thaklaewphan, Srinoy Chumkam, Toshiaki Ohshima, "Antioxidant Effect of Sarjor-caju Mushroom Fruiting Body
Waste on Lipid Oxidation and Skin Color of Dry Salted Fish, Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris)", The 14 th Food Innovation Asia
Conference 2012 (2012)
- Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, Chatchai Thaitoongchin, "Improving Fillet Quality in Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris) by
Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) in Fish Diets", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Riza Rahman Hakim, Orapint Jintasataporn, Nontawith Areechon, "Effect of Undetoxified and Detoxified Jatropha curcas Kernel Meal on Growth
Performance, Enzyme Activity and Immune response in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus", INTERNATIONAL CONFERENCE OF AQUACULTURE
INDONESIA (ICAI) 2012 (2012)
- Orapint Jintasataporn, Franz-Peter Rebafka, เอกลลก ษณย นทชนขอย, "Enhancement of Immune System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus
Vannameivannamei) during Ammonia Stress by Protein Hydrolysate from Poultry By-Product (Litopenaeus vannamei)", INTERNATIONAL
CONFERENCE OF AQUACULTURE INDONESIA (ICAI) 2012 (2012)
- Sirirat Kosolwach, Orapint Jintasataporn, Idsariya Wudtisin, Busaba Yongsmith, Nontawith Areechon, "Effect of Mona Rice on Coloration, Growth
and Cholesterol of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei Boone.", 3rd International Fieheries symposium (2013)
- Orapint Jintasataporn, Terry Ward, Supalug Kattakdad, "The Efficacy of Organic Zinc Amino Acid Complex(AvailaZn?) on Growth Performance
and Immunity of Pangasius Catfish (Pangasianodon hypophthalmus)", The ICAI 2014 (International Conference of Aquaculture Indonesia) (2014)
- Siti-Ariza, A, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, "Effects of Melatonin in Clarias macrocephalus Male Broodstock First Puberty", The
ICAI 2014 (International Conference of Aquaculture Indonesia) (2014)
- Orapint Jintasataporn, Terry Ward, Srinoy Chumkam, Oratai Jintasataporn, "THE EFFICACY OF MINERAL- AMINO ACID COMPLEX BLEND
(Zn,Mn,Cu),Fe and Se-AMINO ACID COMPLEX FOR WHITE SHRIMP, Litopenaeus. vannamei, DIETS", The ICAI 2015 (International Conference of
Aquaculture Indonesia) (2015)
- Orapint Jintasataporn, Siti-Ariza, Aripin, "Efficacy of Zinc Amino Acid Complex(AvailaZn?) on Enhancing Walking Catfish (Clarias macrocephalus)
Female Broodstock First Sexual Maturation", WORLDAQUACULTURE 2015 (2015)
- Orapint Jintasataporn, Srinoy Chumkam, Natchanok Amornthewaphat and , Oratai Jintasataporn, "ENHANCING ASIAN SEABASS (Lates
calcarifer) GROWTH PERFORMANCE BY PHYTASE AND XYLANASE", WORLD AQUACULTURE 2015 (2015)
- Orapint Jintasataporn, Melina A. Bonato, Glycon D. Santos, "Saccharomyces cerevisiae CELL WALL SUPPLEMENTATION ON GROWTH
PERFORMANCE AND IMMUNITY STATUS OF WHITE SHRIMP Litopeneaus vannamei", World Aquaculture 2016: Asian-Pacific Aquaculture 2016
(2016)
- นางสาวสาววณล เฉลวมลาภ, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Oratai Jintasataporn, "Enhance Cooked Shrimp Color by Astaxanthin and
Capsanthin in white Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Diets.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016
BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 248-254. (2016)
- นายทลก ษดนลย คตาเพราะ, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา , "Guar meal Digestibility in Tilapia (Oreochromis niloticus)
and Effect on Growth Performance.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok,
Thailand. p344-348. (2016)
- นางสาวพลนทวพ า คงนวล, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา , Ruangvit Yoonpundh, "Effects of astaxanthin and capsanthin on red tilapia
(Oreochromis niloticus) skin colour intensity and growth performance.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June
2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 264-269. (2016)
- Pitcha Lumlertdacha, Orapint Jintasataporn, Ruangvit Yoonpundh, Boonkob Viriyapongsutee, Sarayut Srisombut, "Improving Boiled Shrimp Color
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น คตา , Ruangvit Yoonpundh, "Enhance Zinc Deposition in Asian Seabass (Lates
calcarifer) from Dietary Zinc Amino Acid Complex.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna,
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- Tanagron Pragobsook, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
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น คตา , Ruangvit Yoonpundh, "Improving hybrid catfish (Clarias macrocephalus x
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macrocephalus x Clarias gariepinus) by phytase enzyme in diet.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016
BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 329-335. (2016)
- Sophasith Thammaboud, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
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- Ketsawee Thiammak, Orapint Jintasataporn, รศ.ดร.ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา , Wanchai Worawattanamateekul, "Fatty Acid Accumulation in Pacific White
Shrimp (Litopenaeus vannamei) from Krill Meal in Shrimp Diets.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016
BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p363-368. (2016)
- Wipada Joktong, Orapint Jintasataporn, Srinoy Chumkam, "Effect of Alfalfa Protein Diet and Fatty Acid Composition on Pacific White Shrimp
(Litopenaeus vannamei) Growth Performance and Survival Rate", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science
and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society (2017)
- Anocha Hassachai, Orapint Jintasataporn, Srinoy Chumkam, "Improving red Tilapia (Oreochromis spp) fillet quality by biofloc in fish diet", Food
Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging
Society (2017)
- Gun Rerngsamarnchai, Orapint Jintasataporn, Srinoy Chumkam, "Effect of Dried Fermented Ginger (Zingiber officinale Roscoe) in Red Tilapia Diet
on Fish Health and Growth Performance", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology for
Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society (2017)
- Ratchawut Srisuk, Orapint Jintasataporn, Srinoy Chumkam, "Utilization of yeast, a by-product from ethanol plant, as growth promoter and immune
stimulant in zero fishmeal diet for Red tilapia", The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)Creative Food for Future and
Sustainability
(2018)
- Suveena Auepaiboon1, Orapint Jintasataporn, รศ. ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, "Supplementation of silkworm pupae for replaced fish meal on growth
performance and carcass quality of red tilapia (Oreochromis spp.)", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and
Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree
University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 126-131. (2019)
- Orapint Jintasataporn, รศ. ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Petch Chaisirikul, "Effect of phytase enzyme supplementation in hybrid catfish (Clarias microcephalus X
Clarias gariepinus) diet on growth performance, immunity and carcass quality.", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal
Science and Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan
Hotel, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 145-150. (2019)
- Orapint Jintasataporn, รศ. ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, NarumonChueanoi, "Effects of milk thistle (Silybum marianum) extract on growth performance and
immunity of white shrimp (Litopenaeus vannamei).", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production
2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree University
of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 140-144. (2019)
- Orapint Jintasataporn, รศ. ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Saowanee Klinkaewnarong, "Efficacy of carbohydrase enzymes on fiber digestion of cassava pulp and
cassava skin.", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd
International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree University of Technology, Nakhon
Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 132-139. (2019)
- Orapint Jintasataporn, รศ. ศรลนอ
ข ย ชทม
น คตา, Jutathip Wingpad, "Wingpad, J., O. Jintasataporn and S. Chumkam. Effects of organic mineral
supplementation on growth performance and immunity of White shrimp (Litopenaeus vannamei).", Proceeding of The 2nd International Conference on
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ล ป ร ะก าศ เก ย
ล รตค
ว ณ
ท /เชวด ชมเ ก ย
ล รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- ผลงานววจย
ล ดลเดนนประจตาปป 2555:ชทด โครงการ “การพลฒนาไหมอลร ส
ชล อ
นม ต
ท สาหกรรม” :โครงการการใชขประโยชนยไ หมอลรแ
ชล บบครบวงจร ผลงานเดนน(ฝปายเกษตร)ของ สก
ว.ประจตาปป 2555 ประจตาปป 2555 จาก สตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
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- รางวลล นลก อาหารสลต วยด เล ดนน ประจตาปป 2560 อาหารสลต วยนาตล ประจตาปป 2561 จาก สมาคมนลก อาหารสลต วยไ ทย

ผลงานววจย
ล นลเล ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2543 - 24 กลนยายน 2563
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