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ย นโค
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ด ภาพเกษตร (ชดวววทยาเซลลยส บ
ช พลน
เรชอ
ช งเฉพาะทางเทคโนโลยดชว
ด ภาพเกษตร (เทคโนโลยดทางการสชบพลนธน)ย
หลลก การผสมเทดยม
หลลก การผสมเทดยมสลต วย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550

การประเมวนคนณภาพนนาต เชชอ
น และการแชนแขขงนนาต เชชอ
น ในมขาพชน
น เมชองไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2550

การผสมเทดยมและตรวจการตลงน ทของในชขางเอเชดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2551

การศศก ษาความชนก และปปจจลยเสดย
ช งของปปญหาขาเจขบในโคนมในเขตภาคตะวลนตก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2551

การศศก ษาประสวทธวภาพของอาหารเสรวมสมนนไพรตนอคนณภาพนนาต เชชอ
น ชขางไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2551
ววจย
ล มก.

ลลก ษณะนนาต เชชอ
น องคยประกอบทางไขมลนและการเกขบรลก ษานนาต เชชอ
น ในเลดยงผา (Capricornis sumatraensis) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนน

ปป 2553
ประสวทธวภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการเหนดย
ช วนตาการตกไขนและอลต ราการตลงน ทของหลลงการผสมเทดยมในมขาสาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนน
จากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 ผลของการเตวมนนาต ตาลทรดฮาโลสในสารละลายสตาหรลบแชนแขขง ระยะเวลาทดใ
ช หขเกวด ภาวะสมดนล และความแตกตนางระหวนางพนอสนก ร ตนอคนณภาพของอสนจว
หลลงการอนน
น ละลาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว
ปป 2553-2554

การเกขบรลก ษานนาต เชชอ
น และการตรวจสนขภาพในสลต วยปาป ตระกมล แมวของเชดยงใหมนไ นทยซ าฟารด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากเชดยงใหมนไนทยซ าฟารด
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ปป 2555-2556

การควบคนมความสมบมร ณยพน
ล ธนส
ย น
น ข
ล เพศผมโข ดยใชขส าร SB222200 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว

ปป 2556-2558

ลลก ษณะทางพลนธนก รรมและสรดร ววทยาของระบบสชบพลนธนใ
ย นเสชอปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2557
ความสลมพลนธยของสนวนประกอบทางชดวเคมดใ น seminal plasma กลบคนณภาพนนาต เชชอ
น และ ผลของ seminal plasma ตนอคนณภาพนนาต เชชอ
น ในการเกขบรลก ษานนาต
เชชอ
น แบบแชนเยขนในชขางเอเชดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2558
การตรวจหาคนาพารามวเตอรยอาข งอวงปปส สาวะและการตวด เชชอ
น แฝงในนนาต อสนจแ
ว ละปปส สาวะชขางเอเชดยโดยววธป
ด ฏวก รว ย
ว าลมก โซน พอลวเมอรยเรสเปรดยบเทดยบกลบการ
เพาะเชชอ
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2558

การเหนดย
ช วนตาการตกไขนและการผสมเทดยมในเสชอปลา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2559
การศศก ษาการเพวม
ช อลต ราการตลงน ทของจากการใชขนาตน เชชอ
น แยกเพศดขวยการเสรวมแรนธาตนและการใชขฮอรยโมนเหนดย
ช วนตาการตกไขนใ นโคนมสาว ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2559

โครงการววจย
ล ดขานระบบสชบพลนธนแ
ย ละอายนร กรรมในเสชอโครนง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว

ปป 2560

การประเมวนผลววธด Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สตาหรลบการชลนสมต รโรคบรมเซลโลซวส ในแพะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนสนวนตลว

ปป 2560-2562

นวลต กรรมสตาหรลบแยกเพศนนาต เชชอ
น โคนม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากCU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID)

ปป 2561-2562 การปรลบปรนงคนณภาพนนาต เชชอ
น ดขวยววธก
ด ารปปน
ป แยกอสนจใ
ว นชขางเอเชดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนววจย
ล Start-up Research Fund: SRF คณะ
สลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อนมาพร ใหมนแกขว, Worawidh Wajjwalku, Voravit Siripholvat, สวทธวดร ย ทองทวพ ยยศ รว เว ดช, สวทธวเดช มหาวลงสากนล , พวพฒ
ล นฉลต ร ดวศ กนล , Anuchai Pinyopummin,
"The study of nucleotides arrangement of mitochondrial DNA in Thai elephants (Elephas maximus indicus)", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข.(KKU.
Veterinary Journal) 17 (2) (2007) 11-21
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Apassara Choothesa, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat
(Damyang), Aree Laikul, สนด ารลต นย อมรศลก ดว,ด Anuchai Pinyopummin, "Freezability of Thai Native Crossbred Horse Semsn in Differen Extenders",
Chulalongkorn Medical Journal 39 (2) (2009) 105-114
- สนพ าธด กวจคขา, Sutee Rattanapirom, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Pariwat Poolperm, Anuchai
Pinyopummin, "Effects of Trehalose Supplementation in Freezing Media, Equilibration Times and Boar Differences on in vitro Frozen-thawed Sperm
Quality", วารสารสลต วแพทยย 21 (2) (2011) 70-83
- Kaittisak Tancharean, กนวษฐา จตารมญสวลส ดว,ด สนคนธา คงศดล , Anuchai Pinyopummin, "Service Cost and Unit Cost Analysis of Kasetsart University
Veterinary Teaching Hospital Nongpo in the Fiscal Year 2008", วารสารสลต วแพทยย 21 (2) (2011) 94-106
- Kaitkanoke Sirinarumitr, Janjira Phavaphutanon, Narathip Vorawattanatham, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Gavin Nunklang,
Sudthisa Laopiem, Anuchai Pinyopummin, "Correlation between serum estradiol and progesterone concentrations and vaginal cytology in fishing
cats", Journal of Applied Animal Science 9 (supplement) (2016) 62-63
- Somchai Sajapitak, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Orawan Boodde, JUTAMAT RATTANAKUNUPRAKARN, SUDTISA LAOPIEM,
สวทธวเดช มหาสาวลงกนล , Narut Thanantong, Anuchai Pinyopummin, "The Expression of Sperm Membrane Glucose Transporter 2, 3 and 5 (GLUT2, 3
and 5) in the Fresh Semen of Asian Elephants", Journal of Kasetsart Veterinarians 28 (3) (2018) 151-161
- นราธวป วรวลฒนธรรม, Anuchai Pinyopummin, รลชนดวรรณ ปปญญาทอง, คณวต ชมคน
ล หอม, "Pattern of fecal estradiol and progesterone concentrations
throughout estrous cycle in fishing cats (Prionailurus viverrinus) in Chiang Mai Night Safari", วารสารสลต วแพทยศาสตรย มข.
29 (1) (2019) 51-59
ระดลบนานาชาตว
- Sa-Ardrit M., Saikhun J., Nikorn Thongthip, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Mahasawangkul S., Angkawanish T., Jansittiwate S.,
Faisaikarm T., Kitiyanant Y., Pavasuthipaisit K., Anuchai Pinyopummin, "Ultrastructural alterations of frozen-thawed Asian elephant (Elephas
maximus) spermatozoa", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY 29 (2) (2006) 346-352
- Nikorn Thongthip, Saikhun, J, Mahasawangkul, S, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Pongsopavijitr, P, Songsasen, N, Anuchai
Pinyopummin, "Potential factors affecting semen quality in the Asian elephant (Elephas maximus)", REPRODUCTIVE BIOLOGY AND
ENDOCRINOLOGY 6 (2008)
- Saikhun, J, Sriussadaporn, S, Nikorn Thongthip, Anuchai Pinyopummin, Kitiyanant, Y, "Nuclear maturation and development of IVM/IVF canine
embryos in synthetic oviductal fluid or in co-culture with buffalo rat liver cells", THERIOGENOLOGY 69 (9) (2008) 1104-1110
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Apassara Choothesa, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat
(Damyang), Aree Laikul, Sudarat Amornsak, Anuchai Pinyopummin, "Effects of Extenders and Glutamine on the Cooled Storage of Semen of Thai
Native Crossbred and Full-Size Purebred Horses", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (3)
(2008) 473-484
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- Nikorn Thongthip, จตาเนดยน สายขนน, สวทธวเดช มหาสาวลงกนล , Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Piyawan Suthunmapinanta, Anuchai
Pinyopummin, "Effect of Pentoxifylline on the Motility Characteristics and Viability of Spermatozoa in Asian Elephants (Elephas maximus) with Low
Semen Quality", Thai Journal of Veterinary Medicine 38 (3) (2008) 37-45
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Aree Laikul, Anuchai Pinyopummin, "Morphology and head morphometric characters of sperm in
Thai native crossbred stallions", ACTA VETERINARIA SCANDINAVICA 50 (41) (2008)
- Suwanpugdee, A., Kornkeawrat, K., Saikhun, K., Siriaroonrat, B., Tipkantha, W., Doungsa-ard, K., Sa-ardrit, M., Suthunmapinatha, P., Anuchai
Pinyopummin, "Semen characteristics and sperm morphology of serow (Capricornis sumatraensis)", Theriogenology 71 (4) (2009) 576-585
- Wirasak Fungfuang, Voravit Siripholvat, Suchart Sanguanphan, Anuchai Pinyopummin, "Effects of Extender, Cryoprotectant and Freezing
Protocols on Post-thaw Sperm Motility, Morphology and Viability of Three-yellow Cocks (Gallus domesticus) Spermatozoa", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (2) (2009) 269-279
- Khongsak Thiangtum, Anuchai Pinyopummin, T Hori, E Kawakami, T Tsutsui, "Effect of Catalase and Superoxide Dismutase on Motility, Viability
and Acrosomal Integrity of Frozen-Thawed Cat Spermatozoa", Reproduction in Domestic Animals 44 (2) (2009) 369-372
- Nikorn Thongthip, Mahasawangkul, S, Thitaram, C, Pongsopavijitr, P, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Anuchai Pinyopummin,
Angkawanish, T, Jansittiwate, S, Rungsri, R, Boonprasert, K, Wongkalasin, W, Homkong, P, Dejchaisri, S, Worawidh Wajjwalku, Saikhun, K,
"Successful artificial insemination in the Asian elephant (Elephas maximus) using chilled and frozen-thawed semen", Reproductive Biology and
Endocrinology 7 (19) (2009)
- Kanittha Phetudomsinsuk, Kaitkanoke Sirinarumitr, Apassara Choothesa, Suthanmapinunt, P., Kornkaewrat, K., Aree Laikul, Amornsak, S., Anuchai
Pinyopummin, "Freezability of Thai native crossbred horse Semen in different extenders", Thai Journal of Veterinary Medicine 39 (2) (2009) 105-114
- Sa-ardrit, M, Nikorn Thongthip, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Faisaikarm, T, Kitiyanant, Y, Mahasawangkul, S, Anuchai
Pinyopummin, Saikhun, K, "Assessment of viability and acrosomal status of Asian elephant (Elephas maximus) sperm after treatment with calcium
ionophore and heparin", Journal of the South African Veterinary Association 80 (3) (2009) 146-150
- Kanittha Phetudomsinsuk, Anuchai Pinyopummin, Piyawan Suthunmapinanta, Kornchai (Mangkorn) Kornkaewrat (Damyang), Aree Laikul,
Kaitkanoke Sirinarumitr, "Birth of the First Thai Native Cross-bred Foal Through Artificial Insemination with Frozen Semen", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 44 (4) (2010) 604-609
- Anuchai Pinyopummin, Jamroen Thiengtham, Somkiert Prasanpanich, M Tadesse, "Productive and reproductive performance of Holstein Friesian
dairy cows in Ethiopia", Livestock Research for Rural Development 22 (2) (2010) 34
- Million Tadesse, Jamroen Thiengtham, Anuchai Pinyopummin, Somkiert Prasanpanich, Azage Tegegne, "Estrus Performance of Boran and Boran ?
Holstein Friesian Crossbred Cattle Synchronized with a Protocol based on Estradiol Benzoate or Gonadotrophin-Releasing Hormone", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (2) (2011) 221-232
- Million Tadesse, Jamroen Thiengtham, Anuchai Pinyopummin, Somkiert Prasanpanich, Azage Tegegne, "The Use of Vaginal Electrical Resistance
to Diagnose Estrus and Early Pregnancy and Its Relation with Size of the Dominant Follicle in Dairy Cattle", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (3) (2011) 435-443
- Million Tadesse, Jamroen Thiengtham, Anuchai Pinyopummin, Somkiert Prasanpanich, "Vaginal Electrical Resistance and Size of Dominant Follicle
in Beef Cows Subjected to Synchronization of Ovulation Protocol", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 45 (4) (2011) 613-621
- P. Imrat, Piyawan Suthunmapinanta, K. Saikhun, S. Mahasawangkul, E. Sostaric, P. Sombutputorn, S. Jansittiwate, Nikorn Thongthip, Anuchai
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