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

ปร.ด.(ชชวเคมช) , มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย , ไทย,
วท.บ. (เกชยรตวนย
ว ม อลนดลบ 2)(เทคโนโลยชชว
ช ภาพ), มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย , ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

ชชวววทยาโมเลกลล และชชวเคมชด าข นสลต วย , ชชวววทยาโมเลกลล และชชวเคมชใ นระบบภมมค
ว ม
ขล กลนของสลต วย

งานส อน
Advan.Research Techniques in Animal Science
Advanced Research Techniques in Animal Science
Analytical Research in Animal Nutrition
animal biotechnology
Animal Diseases & Health Care
Animal Housing, Equipment and Automation System
Animal Nutrition
Animal Nutrition Science
Animal Resources & Management
Animal Resources and Management
Animal Science & Technology
Animal Science and Technology
Animal Science andTechnology
Animal Waste Management
Applied Animal Nutrition
Biotechnology in Animal Science
Cellular Metabolism in Animal Production
Commercial Poultry Production
Egg Science
Feed & Feed Stuff Processing
Feed & Feedstuff Processing
Feed Analysis
Feed Analysis & Quality Control
Feed Evaluation
Improve. of Livestock Prod. in Warm Climate
Improve. of Livestock Produc.in the Tropics
Incubation & Hatchery Management
Introduction to Animal Science and Biotechnology
Introduction to Aninal Science & Biotech.
Molecular Biology in Animal Science
Non-ruminant Nutrition
Poultry Production
Principles of Animal Hygiene & Sanitation
Selected topic in Animal Husbandry
Selected Topics in Animal Science
Seminar
Special Problems
Sustainable Agriculture
Swine Production
Toxic Substances in Feed
กรรมววธผ
ช ลวต วลต ถลด บ
ว อาหารสลต วย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2553
ววจย
ล มก.

การจตาแนกไสขเดชอนดวนทชม
ช ค
ช วามสตาคลญทางเศรษฐกวจในประเทศไทย 4 ชนวด โดยใชขเครชอ
ช งหมายดชเออนเอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลน

ปป 2551-2552
สนวนตลว

การพลฒนาววธต
ช รวจสอบการปนเปปอ
ป นของเชชอ
ช E.coli . ในผลวต ภลณฑยไ ขนจากฟารยมไกนหลวงสลวรรณวาจกกสวก จ
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลน

ปป 2551-2552 การพลฒนาววธต
ช รวจสอบการปนเปปอ
ป นของเชชอ
ช Salmonella sp. ในผลวต ภลณฑยไ ขนจากฟารยมไกนหลวงสลวรรณวาจกกสวก จ
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทลนจากทลนสนวนตลว
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ปป 2552-2553 การศศก ษาผลการยลบยลงช การเจรวญเตวบโตของเชชอ
ช ราจากไสขเดชอนดวน (Perionyx excavatus) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากโครงการพลฒนา
อลจฉรวยะภาพทางววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชส าต หรลบเดอก และเยาวชน สวทช.
ปป 2552-2553
เกษตรศาสตรย

โครงการการววจย
ล พลฒนาไกนเคยมเบตงใหขเปปนธลร กวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลย

ปป 2553
การผลวต เอนไซมยร วมเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการใชขประโยชนยจากอาหารและลดตขนทลนอาหารของสลต วยก ระเพาะเดชย
ช ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลน
อลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2554

การศศก ษาการแสดงออกของยชน Lipoprotein Lipase ในไกนเบตงและไกนก ระทง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2554
ความสลมพลนธยร ะหวนาง Insulin-Like Growth Factor-I Gene และลลก ษณะการเจรวญเตวบโต ในไกนเบตง (สายเคยม) และไกนพน
ล ธลไ
ย วทยเลอก ฮอรยน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2555

การศศก ษาเทคนวคการผลลด ขนในไกนไ ขนโดยใหขความสตาคลญกลบสวลส ดวภาพสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.

ปป 2555
ความสลมพลนธยร ะหวนาง Polymorphism ของยชน Lipoprotein Lipase และลลก ษณะการเจรวญเตวบโต ไขมลนในชนองทของ และคนาทางโลหวต ววทยา ในไกนก ระทง
ไกนเบตง (สายเคยม) และ ไกนพน
ช เมชอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 ผลของระดลบโปรตชนตชาต และการเสรวมกรดอะมวโนสลงเคราะหยตอ
น สมรรถภาพการผลวต การแสดงออกของยชน calpain และการปลดปลนอยไนโตรเจนใน
ไกนไ ขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 ผลของระดลบโปรตวน
ต ตชาต และการเสรวมกรดอะมวโนสลงเคราะหยตอ
น สมรรถภาพการผลวต การแสดงออกของยชน Calpain และการปลดปลนอยไนโตรเจนใน
ไกนไ ขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากสตานลก งานกองทลนสนลบสนลนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2555-2556

ผลของ Saccharomyces exiguus SJP ตนอประชากรจลล น
ว ทรชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากEntechbio co., ltd

ปป 2558-2559 ผลของอาหารโปรตชนตชาต และความตของการ total sulfur amino acid (TSAA) ตนอสมรรถนะการผลวต คนาทางชชวเคมชใ นเลชอด ลลก ษณะซาก คลณภาพ
เนชอ
ช และการปลดปลนอยไนโตรเจน ในไกนเบตง (สายเคยม) ภายใตขส ภาวะเขตรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากทลนบลณฑวต ศศก ษา
ปป 2558
ผลของการเสรวมสารเสรวมชชวนะระดลบสมงในอาหารตนอระบบภมมค
ว ม
ขล กลน การสะสมไขมลนและระดลบโคเลสเตอรอลในไกนไ ขน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลน
จากทลนอลด หนลนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561 ผลของการเสรวม Lianol? Solution ตนอสมรรถภาพการผลวต ระบบภมมค
ว ม
ขล กลน คลณภาพซาก และ ระดลบของInsulin like growth factor-I (IGF-I) ใน
ไกนก ระทง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทลนจากบรวษท
ล Huvepharma
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Wiriya Loongyai, "A Study on the Efficiency Evaluation of a Class oral Presentation on the Subject of Animal Biotechnology", วารสารพลฒนาการเรชยน
การสอนมหาววทยาลลยรลงสวต 4 (1) (2010) 57-65
- Theerawit Poeikhampha, พงษยพส
ว ท
ล ธวธ กองแกขว, Chanwit Kaewtapee, Wiriya Loongyai, Chaiyapoom Bunchasak, "Effects of DL-methionine hydroxy
analog free acid in diets on growth performance andblood urea nitrogen concentrations of nursery pigs", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (1) (2013)
127-130
- Theerawit Poeikhampha, พรพรรณ โพธวป
ธ ระสวทธว,ธ Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, เชาวยวท
ว ยย ระฆลงทอง, "Estimation of methane and nitrous
oxide emission from swine in 15 farmsof Kanchanaburi province", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (1(พวเศษ)) (2013) 227-230
- Theerawit Poeikhampha, Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, เชาวยวท
ว ยย ระฆลงทอง, พรพรรณ โพธวป
ธ ระสวทธว,ธ "Estimation of methane and nitrous
oxide emission from layer in 13 farms of western Thailand", วารสารววทยศาสตรยเกษตร 44 (1(พวเศษ)) (2013) 231-234
ระดลบนานาชาตว
- Wonglapsuwan, M, Miyazaki, T, Wiriya Loongyai, Chotigeat, W, "Characterization and Biological Activity of the Ribosomal Protein L10a of the White
Shrimp: Fenneropenaeus merguiensis De Man During Vitellogenesis", Journal of MARINE BIOTECHNOLOGY 12 (2) (2010) 230-240
- Wiriya Loongyai, Promphet, K., Kangsukul, N., Noppha, R., "Detection of Salmonella in egg shell and egg content from different housing systems for
laying hens", Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 65 (-) (2010) 121-123
- Wiriya Loongyai, Bangrak, P., Somchai Chantsavang, "External morphological comparison, taxonomic revision and molecular differentiation of the
four economically important species of earthworm in Thailand", International Journal of Agriculture and Biology 13 (4) (2011) 553-558
- Wiriya Loongyai, Wiriya, B., Sangsawang, N., "Detection of Salmonella and Escherichia coll in egg shell and egg content from different housing
systems for laying hens", International Journal of Poultry Science 10 (2) (2011) 93-97
- Nukreaw, R, Chaiyapoom Bunchasak, Kanchana Markvichitr, Apassara Choothesa, Somkiert Prasanpanich, Wiriya Loongyai, "Effects of
Methionine Supplementation in Low-Protein Diets and Subsequent Re-feeding on Growth Performance, Liver and Serum Lipid Profile, Body
Composition and Carcass Quality of Broiler Chickens at 42 Days of Age", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE 48 (4) (2011) 229-238
- Nirat Gongruttananun, chaiwat Boonkaewwan, Wiriya Loongyai, นางสาวพรรณพรรษ กลณตภา, "Utilization of Different Basal Diets for Molt Induction
in a Strain of Commercial Laying Hens", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 47 (2) (2013) 205-216
- Yeshimebet Chanyalew, Wiriya Loongyai, "Antimicrobial activity of three wines againstCampylobacter jejuni and the effect of low temperatureon
their survival ability", African Journal of Microbiology Research 7 (29) (2013) 3836-3841
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- Yeshimebet Chanyalew, Daniel Asrat, Patamaporn Amavisit, Wiriya Loongyai, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of
ThermophilicCampylobacter Isolated from Sheep at Debre Birhan,North-Shoa, Ethiopia", Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Thermophilic
Campylobacter Isolated from Sheep at Debre Birhan,
North-Shoa, Ethiopia 47 (4) (2013) 1-10
- อารยา เจชยรมาส, Panwadee Sopannarath, Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, "Association of SNP Marker in the IGF1 Gene with Carcass
Traits inCrossbred Cattle among Thai Native, Brahman and Charolais", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 48 (4) (2013) 604-610
- P. Jariyahatthakij, B. Chomtee, Theerawit Poeikhampha, Wiriya Loongyai, Chaiyapoom Bunchasak, "Methionine supplementation of low-protein diet
and subsequentfeeding of low-energy diet on the performance and bloodchemical profile of broiler chickens", Animal Production Science 58 (5)
(2017) 878-885
- Bungsrisawat, P., Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, Sasitorn Nakthong, Panwadee Sopannarath, "Genetic parameters of some carcass and
meat quality traits in Betong chicken (KU line)", Agriculture and Natural Resources 52 (3) (2018) 274-279
- P. Jariyahatthakij, B. Chomtee, Theerawit Poeikhampha, Wiriya Loongyai, Chaiyapoom Bunchasak, "Effects of adding methionine in low-protein diet
and subsequently fed low-energy diet on productive performance, blood chemical profile, and lipid metabolism-related gene expression of broiler
chickens", Poultry Science 97 (3) (2018)
- Wiriya Loongyai, Suptavitanakit, S, Choawit Rakangthong, Chaiyapoom Bunchasak, "mRNA expression of ANT genes, productive performance
and nitrogen excretion of laying hen by feeding low protein diets and amino acid supplementation", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH 53
(2) (2019) 222-226
- Lertpimonpan, S, Choawit Rakangthong, Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, "Effects of fermented potato protein supplementation in drinking
water on growth performance, carcass characteristics, small intestinal morphology and expression of IGF-1 and GHR genes in the liver of broiler
chickens", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH 53 (5) (2019) 622-627
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชลม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Wiriya Loongyai, ภมวดล บางรลก ษย , ประสลข โฆษววฑต
ว กลล , สมชลย จลนทรยส วนาง, "EXTERNAL MORPHOLOGICAL COMPARISON AND TAXONOMIC
REVISION OF THE 4 ECONOMICALLY IMPORTANT SPECIES OF EARTHWORM IN THAILAND. ", The 35th congress on Science and
Technology of Thailand (STT35) (2009)
- นางสาวนฤมล แสงสวนาง, Panwadee Sopannarath, Wiriya Loongyai, "การศศก ษาและเปรชยบเทชยบสมรรถภาพการเจรวญเตวบโต ลลก ษณะซาก และปรวมาณไขมลน
ในไกนเบตง (สายเคยม) และไกนก ระทง เพศเมชย", การประชลมทางววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยครลงช ทชช 50 สาขาสลต วย (2012)
- นลฐพงษย หวลงทวชส ข
ล กมล, Wiriya Loongyai, Boonorm Chomtee, Panwadee Sopannarath, "Genetic parameters for body weights in Betong chicken (KU
Line)", การประชลมววชาการสลต วศาสตรยแหนงชาตว ครลงช ทชช 2 (2013)
- อารยา เจชยรมาศ, Sornthep Tumwasorn, Wiriya Loongyai, Panwadee Sopannarath, "Association between IGF1 gene polymorphisms and carcass
traits in crossed among Thai Native, Brahman and Charolais", การประชลมววชาการสลต วศาสตรยแหลนงชาตวครลงช ทชช 2 (2013)
- ศลภมาศ ทรลพ ยยทวชธนกวจ, Wiriya Loongyai, Chaiyapoom Bunchasak, Chanwit Kaewtapee, "The effect of dietary Saccharomyces exiguus on enteric
microbial population in poultry", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 52 (2014)
- วรรณพร ดนานววไ ล, Wiriya Loongyai, Panwadee Sopannarath, "A Study of Growth Performances and Carcass Characteristicsof the Female Broiler,
Thai Native and Betong (KU line) Chickens", การประชลมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 52 (2014)
- ศลภมาศ ทรลพ ยยทวชธนกวจ, Choawit Rakangthong, Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, "Effect of Low Protein Diets and Synthetic Amino Acid
Supplementation on Egg Production and Egg Quality", การประชลมววชาการสลต วศาสตรยแหนงชาตวครลงช ทชช 4 (2015)
- จวร าภรณย มารยาท, Choawit Rakangthong, Panwadee Sopannarath, Chaiyapoom Bunchasak, Wiriya Loongyai, "Effect of Amino Acid-Supplemented
Low Protein Diets on Growth Performance in Betong Chicken (KU Line)", การประชลมววชาการสลต วศาสตรยแหนงชาตว ครลงช ทชช 5 (2016)
ระดลบนานาชาตว
- Wiriya Loongyai, "Detection of Salmonella in egg shell and egg content from different housing systems for laying hens", the ICASVM 2010 :
International Conference on
Animal Science and Veterinary Medicine (2010)
- Choawit Rakangthong, Wiriya Loongyai, Poungpong Kanokporn, Phongthorn Kongmun, Theerawit Poeikhampha, Chaiyapoom Bunchasak,
"Analysis of growth curves of male and female Pekin ducks", The 17 th Asain-Australasian Association of Animal Production Societies Animal
Science Congress (2016)
- Phongthorn Kongmun, Sittisak Kongsin, Nuttareakha Polsiri, Somkiert Prasanpanich, Kanokporn Poungpong, Choawit Rakangthong, Chaiyapoom
Bunchasak, Wiriya Loongyai, Theerawit Poeikhampha, "Improving Rice Straw Quality by Treated with Monosodium Glutamate by-Product (MSGB)
for Ruminant Diets", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress (2016)
- Wiriya Loongyai, จวร าภรณย มารยาท, Panwadee Sopannarath, Choawit Rakangthong, Theerawit Poeikhampha, Kanokporn Poungpong, Phongthorn
Kongmun, ภมวดล บางรลก ษย, Chaiyapoom Bunchasak, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and avANT Gene
Expression in the Breast Muscle of Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal
Science Congress (2016)
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