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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

โภชนศาสตรย (สอกร), โภชนศาสตรยสตท วยกระเพาะเดดยด ว, ขบวนการผลวตอาหารสทตวย

โครงการววจยบ
ปป 2537

การใชชเยยอด ชานอชอยเปปนอาหารสอกรรอนร -ขอน ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากกลอมร นนาก ตาลวทงขนาย

ปป 2541

การใชชมนท สกาปะหลทงเปปนอาหารสทตวยปกป ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากมมลนวธสว ถาบทนพทฒนามทนสกาปะหลทงแหรงประเทศไทย

ปป 2541

การใชชมนท สกาปะหลทงเปปนอาหารสอกรแมรพนท ธอย ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากมมลนวธสว ถาบทนพทฒนามทนสกาปะหลทงแหรงประเทศไทย

ปป 2541

การใชชมนท สกาปะหลทงเปปนอาหารสอกรรอนร -ขอน ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากมมลนวธสว ถาบทนพทฒนามทนสกาปะหลทงแหรงประเทศไทย

ปป 2544

การสรงเสรวมการใชชมนท สกาปะหลทงเปปนอาหารสทตวย ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากมมลนวธสว ถาบทนพทฒนามทนสกาปะหลทงแหรงประเทศไทย

ปป 2546

ผลการใชชกากมทนสกาปะหลทงเปปนอาหารสอกรระยะออมช ทชอง ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากมมลนวธสว ถาบทนพทฒนามทนสกาปะหลทงแหรงประเทศไทย

ปป 2546
ผลการใชชนากน มทนและใบมทนสกาปะหลทงในสมตรอาหารไกรไขรตอร คอณภาพและปรวมาณโปรตดนในไขรไกร ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากมมลนวธสว ถาบทนพทฒนามทน
สกาปะหลทงแหรงประเทศไทย
ปป 2550
โครงการววจยท และถรายทอดงานววจยท สมปร ระชาชน : โครงการบรรเทาทอกผมปช ระสบปปญหาออทกภทยในปป2549 โครงการววจยท ยรอยทดด 3 โครงการฟฟนฟ ฟมและเพวมด ผลผลวตพยช
เศรษฐกวจของเกษตรกรทดปด ระสบภทยนนาก ทรวมในเขตจทงหวทดภาคกลาง ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2551-2552 Effects of PRIMO 25 Supplementation in Growing – Finishing Pig Diets ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากVantarion Co., Ltd.
ปป 2551-2552 การศศกษาความตชองการโภชนะของปลาดอกลมกผสม ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากสถาบทนสอวรรณวาจกกสวกจว เพยอด การคชนควชาและพทฒนาปศอสตท วยและผลวตภทณฑย
สทตวย มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย กพส.
ปป 2551-2554 การพทฒนาการใชชประโยชนยของเสดยจากฟารยมปศอสตท วยเปปนปอยป อวนทรดยปย ระสวทธวภาพสมงสกาหรทบพยชเศรษฐกวจ ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากโครงการศมนยยความ
เปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 การเปรดยบเทดยบผลของอาหารสกาเรรจรมปกทบอาหารสดตรอสมรรถภาพการผลวตไขรและอทตราการเพาะฟปกของแมรพนท ธอกย งชอ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei)
( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากสถาบทนสอวรรณวาจกกสวกจว เพยอด การคชนควชาและพทฒนาปศอสตท วยและผลวตภทณฑยสตท วย มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย กพส.
ปป 2552-2553 โครงการตวดตามและประเมวนผลมาตรการแทรกแซงตลาดมทนสกาปะหลทง ปป 2551/2552 ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากกรมการคชาภายใน กระทรวงพาณวชยย
ปป 2552-2553 โครงการถรายทอดเทคโนโลยดของเสดยจากฟารยมโคและสอกรระดทบชอมชน (คลดกนวก) ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด
ปป 2552-2553 โครงการแปรรมปเมลรดสบมดร าก เพยอด เปปนอาหารสทตวย- ศศกษาการแปรรมปเมลรดสบมดร าก เพยอด เปปนอาหารสทตวย- ศศกษาผลของการใชชกากสบมดร าก เนยอน ในเปปนอาหารสทตวย ( ผมรช วร ม
โครงการ ) ไดชรบท ทอนจากบรวษทท พรดเชดยสย เอวรทย จกากทด
ปป 2552-2553 โครงการพทฒนากระบวนการแปรรมปเมลรดสบมดร าก เพยอด การใชชกากเมลรดสบมดร าก เปปนอาหารสทตวย
( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากบรวษทท โพรเทคเตอรย นววทรวชนดท (ประเทศไทย)
ปป 2553

โตรงการศศกษาการใชชของเสดยจากฟารยมสอกรและเพวมด ผลผลวตพยช ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากกรมปศอสตท วย กระทรวงเกษตรและสหกรณย

ปป 2553-2554 การผลวตขชาวโพดฝปกอรอนดชวยววถเด กษตรอวนทรดยย ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากบรวษทท สอวรรณภมมว ออรยแกนวค จกากทด
ปป 2552-2553 Testing of NS Lactabcillus in Pig Diet ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากNIKEN CO., LTD.
ปป 2554-2555 การศศกษาและววเคราะหยโครงสรชางการผลวต การตลาด และโครงสรชางตชนทอนการผลวตไขรไกร สอกร ไกรเนยอน ( หทวหนชาโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากกรมปศอสตท วย กระทรวง
เกษตรและสหกรณย
ปป 2555-2559 การแปรรมปกวาวเครยอขาวแผรนแหชงเกรดเภสทชกรรมเพยอด การสรงออกตรางประเทศ ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากสถานทดผด ลวตยาสมอนไพร มหาววทยาลทย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาเเพงเเสน
พวมพยครทงน ลราสอดเมยอด 20/9/63
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ปป 2556

ผลการเสรวมผงใบไผรหมทกตรอสมรรถภาพการผลวต คอณภาพซาก และระบบภมมคว มชอ กทนโรคนววคาสเซวลในไกรเนยอน ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากบรวษทท นวโตโม จกากทด

ปป 2556

ผลของการใชชผงไผรหมทกในอาหารไกรไขรตอร สมรรถภาพการผลวตและคอณภาพไขร ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากบรวษทท นวโตโม จกากทด
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ปป 2555-2557 การศศกษาองคยประกอบทางโภชนะ คอณภาพและปรวมาณจอลนว ทรดยขย องผงไผรหมทก ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากบรวษทท นวโตโม จกากทด
ปป 2557

การใชชประโยชนยไดชของปลายขชาวผรานกระบวนการเอกซยทรมชนดท ในสอกรอนอบาล ( ผมรช วร มโครงการ ) ไดชรบท ทอนจากทอนสรวนตทว

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดทบชาตว
- กมลเนตร ทรงลทกษณย, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, Orapint Jintasataporn, "ผลของการใชชมนท สกาปะหลทงตรอการเจรวญเตวบโตและระบบภมมคว มชอ กทนในกองช ขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", วารสารววจยท และสรงเสรวมววชาการเกษตร 27 (3) (2010) 39-46
ระดทบนานาชาตว
- Sureewan Punthanara, Pornsri Chairatanayuth, Pravee Vijchulata, SOMJIT SURAPAT, Uthai Kantho, Wonganan Narongwanichakarn, "Effects of Cassava
Hay Supplementation on Antibacterial Activity of the Lactoperoxidase System in Raw Milk of Dairy Cows", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสาร
ววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (3) (2009) 486-496
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดทบชาตว
- Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Effect of Diets Containing Hight Level of Solvent Extracted Rice Bran with and without Supplementation of
Mixed Enzyme on Performance of Growing-Finishing Pigs", ผลของการใชชราก สกทดนนาก มทนทดรด ะดทบตราง ๆ และการเสรวมเอนไซมยผสมในสมตรอาหารสอกรทดใด ชชราก สกทดนนาก มทนระดทบ
สมงตรอสมรรถภาพการผลวตในสอกรระยะรอนร -ขอน (2006)
- Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Ileal Digestibility of Nutrient in Swine Feces in Finishing Pigs", การศศกษาการยรอยไดชทสด ดอ ปลายลกาไสชเลรกของโภชนะในมมล
สอกรในสอกรระยะขอน (2006)
- Sukanya Jattupornpong, Vichan Vichukit, Uthai Kantho, Jitraporn Tawatpun, "Effect of Different Foliar Organic Fertilizers on Growth and Development,
Root yield and starch Content of Cassava Huaybong 60 Cultivar", ผลของการใชชปยปอ อวนทรดยนย ากน ชนวดตรางๆทางใบตรอการ เจรวญเตวบโต ผลผลวต และปรวมาณแปปงของมทน
สกาปะหลทงพทนธอหย วช ยบง 60 (2006)
- Sirirat Buaphan, Nam Buathong, Somkiert Prasanpanich, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Comparison on the utilization of cassava and maize
associated with various levels of urea in dairy ration", การประชอมววชาการ ครทงน ทด4ด 4 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย (2006)
- Sirirat Buaphan, Nakhonchai Anchuen, Somkiert Prasanpanich, Juttupornpong, S., Uthai Kantho, "Utilization of solvent extracted rice bran as major
feed ingredient in lactating cow diet", การประชอมววชาการ ครทงน ทด4ด 4 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย (2006)
- Uthai Kantho, "Correlation coefficients and prediction equations of acid insoluble ash and acid soluble ash by total ash in cassava chips", การประชอม
ววชาการ ครทงน ทด4ด 4 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย (2006)
- Supaporn Isariyodom, Uthai Kantho, Chanin Tirawattanawanich, Soontaranee Tongyai, สอวรรณา พรหมทอง, Kanchana Markvichitr, Arunee Engkagul,
"Comparative effects of corn, cassava chips and cassava pellets diets on histological properties in broiler intestinal tract", การประชอมววชาการ ครทงน ทด4ด 4
มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย (2006)
- สอรยด วย รรณ พทนธยนรา, Pornsri Chairatanayuth, Pravee Vijchulata, SOMJIT SURAPAT, Uthai Kantho, วงศยอนทนตย ณรงคยวาณวชการ, "Effects of cassava hay as dairy
cow feed on total plate and coliform count in raw milk", การประชอมววชาการ ครทงน ทด4ด 4 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย (2006)
- จดราภา เตดยวสมบมรณยกจว , Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, Sirirat Buaphan, "Effects of solvent extracted rice bran as major feed ingredient in dairy
cow diets on fermentation products in rumen", การประชอมววชาการ ครทงน ทด4ด 4 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย (2006)
พวมพยครทงน ลราสอดเมยอด 20/9/63
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- Prapeuk Tangmunkhong, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, Prof.Dr. Susumu Kumagai, "AFLATOXIN AND ZEARALENONE CONTAMINATION OF
CASSAVA TO BE USED FOR FEEDSTUFFS IN THAILAND", International Symposium of Mycotoxicology in Bangkok 2006 (ISMYCO Bangkok'06) (2006)
- PATIMA AUSUNGNOEN, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "A Study on Animal Waste Treatment by Utilization for Fertilizer", การประชอมววชาการ
ประจกาปป 2550 ครทงน ทดด 5 สถาบทนคชนควชาและพทฒนาผลวตผลทางการเกษตรและออตสาหกรรมเกษตร (2007)
- ภาคภมมว สอขโพธวเธ พรชรย, กรอณา ตรองโพธา, Uthai Kantho, Sukanya Jattupornpong, "Effect of IgY and FOS on growth performance, level of serum IgG and small
intestinal sIgA in preweaning piglets", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย ครทงน ทดด 46 (2008)
- สอรพทนธย จวตววรยว นนทย, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, มณด ตทนตวรงรอ กวจ, "อวทธวพลของระดทบออณหภมมใว นการอทดเมรดอาหารสมตรมทนสกาปะหลทงตรอปรวมาณจอลนว ทรดยใย น
ระบบทางเดวนอาหารสอกรระยะรอนร และสมรรถภาพการผลวตของสอกรระยะรอนร -ขอน", การประชอมววชาการ มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครทงน ทดด 5 (2008)
- สอรพทนธย จวตววรยว นนทย, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, มณด ตทนตวรงรอ กวจ, "อวทธวพลของระดทบออณหภมมใว นการอทดเมรดอาหารสมตรมทนสกาปะหลทงตรอประสวทธวภาพการอทด
เมรดอาหารสมตรมทนสกาปะหลทง", การประชอมววชาการ มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครทงน ทดด 5 (2008)
- นภาพร เผยอกสด, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, ชนวนทรย ตวรวทฒนาวานวช, "ผลของการใชชใบมทนสกาปะหลทงในสมตรอาหารตรอระบบภมมคว มชอ กทนของลมกสอกรหลทงหยรา
นม", การประชอมววชาการ มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครทงน ทดด 5 (2008)
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