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โครงการววจยบ
ปป 2548

การประกสนคคณภาพไขชไกชเพพอด การบรวโภค ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการววจยส แหชงชาตว

ปป 2548-2549 การปรสบปรคงพสนธคกรรมสคกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพสนธคสย กค รกลาง มหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสภาววจยส
ปป 2548-2549 ผลของกระบวนการเอกซยทรกชนดส ตชอการใชผประโยชนยไดผของแปปงในขผาวโพดฯ ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานกองทคนสนสบสนคนการววจยส
ปป 2545-2550 โครงการถชายทอดงานววจยส เรพอด งการผลวตโคเนพอน พสนธคกย าก แพงแสนสกปช ระชาชน ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2549
ววจยส มก.

การเพวมด ประสวทธวภาพการผลวตโคนมและรกปแบบการผลวตนมในฟารยมโคนมรชวมกสบการใชผประโยชนยจากพพชอาหารสสตวย ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนอคดหนคน

ปป 2549
การศศกษาประเมวนศสกยภาพเพพอด การววจยส และพสฒนาทรสพยากรชดวภาพเชวงเกษตรนวเวศววทยาเขตกกาแพงแสน สกาหรสบการเรดยนรกแผ ละการทชองเทดยด ว ( ผกรผ วช มโครงการ )
ไดผรบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2549-2551 การพสฒนาเทคนวคดผานอวมมกโนววทยาในการตรวจการปนเปปอป นของสารพวษจากเชพอน ราในผลวตผลเกษตรเพพอด ความปลอดภสยดผานอาหาร ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคน
จากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2550
ผลของขนาดอนคภาคและขนาดเมมดอาหารตชอกระบวนอสดเมมดอาหาร สมรรถภาพการผลวต การยชอยไดผของสารอาหาร คคณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหาร
ในสคกร ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2550

การใชผประโยชนยของกากมสนสกาปะหลสงในการนกามาเปปนอาหารสคกร ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานคณะกรรมการววจยส แหชงชาตว

ปป 2551-2552 ศศกษาคคณภาพการเกมบรสกษาไขชไกชทเด หมาะสม ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานมาตรฐานสวนคผาเกษตรและอาหารแหชงชาตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณย
ปป 2552
ผลของการใชผกากมสนสกาปะหลสงตชอกระบวนการผลวตอาหารสคกรอสดเมมด ลสกษณะทางกายภาพของเมมดอาหาร การยชอยไดผของสารอาหาร สมรรถภาพการผลวต และ
คคณภาพซาก ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนอคดหนคนววจยส มก.
ปป 2553-2554 ผลการเสรวมเอมนไซมยโปรตวเอสในอาหารไกชเนพอน ตชอสมรรถภาพการผลวตและคคณภาพซาก ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากNovus International Co., Ltd, USA
ปป 2553-2554 ผลของการเสรวมเอมนไซมย Cibenza DP100 ตชอสมรรถภาพการผลวตและคคณภาพของสคกรระยะเลมก รคนช -ขคน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากNovus
International (Thailand) Co.,Ltd
ปป 2553-2554 ผลของการเสรวมเอมนไซมย CTCZYME ตชอสมรรถภาพการผลวตของสคกรระยะเลมก รคนช -ขคน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากCTCBIO Inc.
ปป 2552-2553 การศศกษาคคณภาพการเกมบรสกษาไขชไกชทเด หมาะสม ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานมาตรฐานสวนคผาเกษตรและอาหารแหชงชาตว
ปป 2553

โครงการทดสอบอาหารไกชไขชและอาหารนกกระทา ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากบรวษทส เบทาโกร อโกรกรคปร จกากสด (มหาชน)

ปป 2553-2554 การเสรวมเอมนไซมยโปรตวเอสรชวมกสบโซเดดยมไบคารยบอเนตตชอสมรรถภาพการผลวตและคคณภาพซากของไกชเนพอน ทดเด ลดยน งดผวยอาหารทดมด วด ตส ถคดบว ทดใด ชผในอคตสาหกรรมของ
ไทย ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากNovus International
ปป 2553-2554 ผลการเสรวมเยพอด ใยเขผมขผนตชอสมรรถภาพการผลวตและลสกษณะทางกายววภาคทางเดวนอาหารของไกชไขช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากJ. RETTENMAIER &
SHNE GMBH+CO.KG
ปป 2553-2554 ผลของการเสรวม Ronozyme ProAct ตชอการสมรรถภาพการเจรวญเตวบโตของสคกรระยะหยชานม ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากRovithai co., Ltd.
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ปป 2554
ผลการเสรวม CRINA POULTRY และ CRINA POULTRY PLUS ตชอสมรรถภาพการผลวตและลสกษณะกายววภาคทางเดวนอาหารของไกชเนพอน ทดเด ลดยน งดผวยอาหารสกตรพพนน
ฐานขผาวโพด-กากถสวด เหลพอง ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากDSM Nutritional Products Singapore
ปป 2554
Comparative study of antibiotic flavomycin and phytogenic feed additives on growth performance and fecal microbial prevalence of broiler
( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากบรวษทส ฮกเวฟารยมา (ประเทศไทย) จกากสด
ปป 2555-2556 การศศกษาเกณฑยการปฏวบตส ทว ดด ใด นการผลวตและเกณฑยคณ
ค ภาพทางกายภาพของอาหารไกชเนพอน ชนวดเมมด ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานมาตรฐาน
สวนคผาเกษตรและอาหารแหชงชาตว
ปป 2555-2556 ผลการเสรวม 1, 25 (OH)2 D3 ตชอลสกษณะกระดกกม คคณภาพไขช และสมรรถภาพการผลวตของไกชสาวและไกชไขช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากHerbonis,
Switzerland
ปป 2555-2556 ผลการเสรวม 1, 25 (OH)2 D3 ในอาหารทดมด สด ดส สชวนของแคลเซดยมและฟอสฟอรสสทดแด ตกตชางกสนตชอสมรรถภาพการผลวตของไกชเนพอน ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคน
จากHerbonis, Switzerland
ปป 2556

ผลการเสรวมเอนไซมยสองรกปแบบตชอสมรรถภาพการผลตของไกชเนพอน ทดได ดผรบส อาหารทดมด กด ากเนพอน ในเมลมดปาลยมทดรด ะดสบตชาง ๆ ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนสชวนตสว

ปป 2556
ผลของการเสรวม 1,25(OH)?,D? จากธรรมชาตว รชวมกสบระดสบของแคลเซดยมและฟอสฟอรสสตชอสมรรถภาพการผลวตและคชาทางเคมดในกระแสเลพอดของไกชเนพอน ( ผกรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนสชวนตสว
ปป 2556
สชวนตสว

ผลของการเสรวมสาหรชาย Sch izoch ytiu m sp. ตชอสมรรถภาพการผลวตของไกชไขชและปรวมาณกรดไขมสนโอเมกผา3 ในไขชแดง ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคน

ปป 2555-2556 Efficacy of piggomix Extra on Broiler diet and broiler performance ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากNukamel
ปป 2555-2556 การศศกษาเกณฑยการปฎวบตส ทว ดด ใด นการผลวตและเกณฑยคณ
ค ภาพทางกายภาพของอาหารไกชเนพอน ชนวดเมมด ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานมาตรฐาน
สวนคผาเกษตรและอาหารแหชงชาตว
ปป 2557

ผลการใชผสารสกสดอสลคาลอยดยตอช การเจรวญเตวบโตและสสกษณธทางสสณฐานววทยาของลกาไสผของสคกรระยะอนคบาล ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนสชวนตสว

ปป 2557
ผลการเสรวมการผสม quartemary benzophenanthridine alkaloid และ protopine alkaloid ในอาหารไกชไขช ตชอสมรรถภาพการผลวต คคณภาพไขช และลสกษณะ
สสณฐานววทยา ลกาไสผเลมกสชวนกลางของไกชไขช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนสชวนตสว
ปป 2557
ผลของการเสรวมเอนไซมยแอลฟา-กาแลคโตชวเดสตชอสมรรถภาพการผลวตของไกชไขชและความขผนหนพดของสวงด ยชอยในลกาไสผเลมกสชวนปลาย ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคน
จากทคนสชวนตสว
ปป 2557
ผลของเอนไซมยไฟเตสและ 1,25(OH)?,D? glycoside ตชอประสวทธวภาพการเจรวญเตวบโตและลสกษณะกระดกกของไกชเนพอน ในอาหารทดมด ฟด อสฟอรสสทดใด ชผประโยชนยไดผตากด
( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากทคนสชวนตสว
ปป 2558-2559 การใชผยสด ตยรปก แบบแหผงเพพอด ใชผเปปนอาหารสคกรและไกชเนพอน ( หสวหนผาโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากบรวษทส มวตรผลววจยส พสฒนาอผอยและนนาก ตาล จกากสด
ปป 2558-2559 ผลของการเสรวมผงขวงหมสกแหผงและซสงขผาวโพดหมสกแหผงตชอการใหผผลผลวตไขชและคคณภาพไขชไกช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากRELS International Co., Ltd.,
Japan
ปป 2559
การเสรวมเอนไซมยยอช ยโพลวแซมคคาไรดยทได มชใชชแปปง (Beta Endopower) ตชอการใหผผลผลวตไขชและคคณภาพไขชไกช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากInno-Foed Co.,
Ltd., Thailand
ปป 2559
ผลของการใชผแรชธาตคแมกานดสและสสงกะสดอนว ทรดยเย ปรดยบเทดยบกสบรกปอนวนทรดยตย อช คคณภาพไขชและความแขมงแรงของกระดกกไกชไขชโลมสนบราวนย ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผ
รสบทคนจากNutreco, Netherland
ปป 2559
อวทธวพลของการเสรวมเอนไซมยแมนแนนเนสและไซแลนเนสตชอสมรรถภาพการผลวตและคคณภาพซากของไกชเนพอน ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากElanco animal
Health, USA
ปป 2559-2560 ผลของการเสรวมเปปไทดยสายสสนน (Fordtide-C) ตชอการเจรวญเตวบโต ระบบภกมคว มผค กสนและการความเครดยดจากการเกวดปฏวกรวยาออกซวเดชสนด ในสคกรหยชานม ( ผกรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบส ทคนจากMytech Co., Ltd., China
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ปป 2559-2560 ผลของการเสรวมเอนไซมยยอช ยโพลวแซมคคาไรดยทได มชใชชแปปงตชอสมรรถภาพการผลวตและความขผนหนพดของสวงด ยชอยในลกาไสผของไกชเนพอน ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคน
จากAB Vista, England
ปป 2560

ผลการเสรวมโปรไบโอตวกในอาหารไกชไขชตอช ผลผลวตไขชและคคณภาพไขช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากInno-Foed Co., Ltd, Thailand

ปป 2560

ผลของการเสรวมโปรไบโอตวก (Nice Pro) ตชอสมรรถภาพการผลวตของไกชเนพอน ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากบรวษทส เอกชน

ปป 2560-2561 ผลการเสรวม 1, 25 (OH)2 D3-glycoside ในอาหารทดมด แด คลเซดยมและฟอสฟอรสสระดสบตดาก ตชอสมรรถภาพการผลวต คคณลสกษณะกระดกกและการยชอยไดผของโภชนะ
ในไกชเนพอน ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากHerbonis, Switzerland
ปป 2560-2561 ผลการเสรวมแรชธาตคสงส กะสด (Intellibond Zn) ตชอสมรรถภาพการผลวต เปอรยเซมนตยเนพอน หนผาอก คคณภาพซากและการเกวดแผลทดอด งผค เทผาของไกชเนพอน ทดสด งช ตลาดชชวงอายค
4-5 สสปดาหย ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากNutreco, Netherland
ปป 2560-2561 ผลการเสรวมแหลชงแรชธาตครอง ( intellibond Cu, Zn and Mn) ตชอคคณภาพไขชและผลผลวตของไกชไขช ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากNutreco, Netherland
ปป 2561-2562 การจสดการปปญหาโรคปากเทผาเปปอป ยเพพอด การสชงออกชวนน สชวนและผลวตภสณฑยสกค ร ( ผกรผ วช มโครงการ ) ไดผรบส ทคนจากสกานสกงานพสฒนาการววจยส การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดสบนานาชาตว
- Natchanok Amornthewaphat, Lerdsuwan, S, Seksom Attamangkune, "Effect of extrusion of corn and feed form on feed quality and growth
performance of poultry in a tropical environment", POULTRY SCIENCE 84 (10) (2005) 1640-1647
- Natchanok Amornthewaphat, Seksom Attamangkune, "Extrusion and animal performance effects of extruded maize quality on digestibility and
growth performance in rats and nursery pigs", Animal Feed Science and Technology 2008 (144) (2008) 292-305
- Porntimon Tonsing, Seksom Attamangkune, Neramit Sookmanee, "Metabolizable Energy and Nutritional Value of Cassava Pulp in 30 kg and 60 kg
Pigs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (4) (2008) 627-631
- Saichon Lerdsuwon, Seksom Attamangkune, "The Effect of Feeding Extruded Corn on the Growth Performance of Nursery Pigs Reared under Tropical
Conditions", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (4) (2008) 632-639
- Nangsuay, A, Yuwares Ruangpanit, Meijerhof, R, Seksom Attamangkune, "Yolk absorption and embryo development of small and large eggs
originating from young and old breeder hens", POULTRY SCIENCE 90 (11) (2011) 2648-2655
- Rungcharoen, P., Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, Seksom Attamangkune, Yuwares Ruangpanit, Ferket, P.R., Natchanok Amornthewaphat,
"By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler diets", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 26 (12) (2013)
1732-1741
- Phuengkasem, A., Seksom Attamangkune, Yuwares Ruangpanit, "A comparison of essential oil and organic acid supplementation on the live
performance and intestinal morphology of broilers fed a diet containing palm kernel meal", International Journal of Poultry Science 16 (5) (2017)
196-202
- Trairatapiwan, T., Yuwares Ruangpanit, Ornprapun Songserm, Seksom Attamangkune, "True ileal phosphorus digestibility of monocalcium phosphate,
monodicalcium phosphate and dicalcium phosphate for broiler chickens", Animal Feed Science and Technology 241 (2018) 1-7
- Yaophakdee, N., Yuwares Ruangpanit, Seksom Attamangkune, "Effects of palm kernel meal level on live performance and gut morphology of
broilers", Agriculture and Natural Resources 52 (1) (2018) 75-78
- T. Trairatapiwan, Yuwares Ruangpanit, Ornprapun Songserm, Seksom Attamangkune, "Determination of true ileal phosphorus digestibility of maize
and soybean meal and true ileal calcium digestibility of soybean meal for broiler chickens", Animal Production Science 59 (4) (2018) 681-687
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supplementation on yolk zinc content and laying hen performance", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทดด 46 (2008)
- Natchanok Amornthewaphat, Seksom Attamangkune, Yuwares Ruangpanit, อรทสย ลวนน ฤาษด, "Effects of Corn ’s Particle Size and Feed Pellet Size on
Pellet Processing and Piglet Performance
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particle size on egg quality growth performance in laying hen under high stocking density", การประชคมเสนอผลงานววจยส ระดสบบสณฑวตศศกษาแหชงชาตว ครสงน ทดด 10(สาขา
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- Wariya Kosoom, Nareerat Charoenwattanasakun, Yuwares Ruangpanit, Sukanya Rattanatabtimtong, Seksom Attamangkune, "Physical, chemical and
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- Wariya Kosoom, Yuwares Ruangpanit, Sukanya Rattanatabtimtong, Seksom Attamangkune, "Effect of feeding cassava pulp on growth performance of
nursery pigs", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทดด 47 (2009)
- Preeda Kumsri, Yuwares Ruangpanit, Seksom Attamangkune, Ornprapun Songserm, Natchanok Amornthewaphat, "Effect of cassava pulp levels and
feed form on performance in broiler", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทดด 47 (2009)
- Nareerat Charoenwattanasakun, Yuwares Ruangpanit, Sukanya Rattanatabtimtong, Seksom Attamangkune, "Effect of feeding cassava pulp in
starting growing and finishing pig diets on growth performance and carcass characteristics", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทดด 47
(2009)
- Supawan Kidcayan, Yuwares Ruangpanit, Sukanya Rattanatabtimtong, Seksom Attamangkune, "Effects of feeding hydrothermal starch products in
substitution of whey on performance of weanling pigs", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทดด 47 (2009)
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at low concentration on broiler performance and mineral excretion", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลสยเกษตรศาสตรย ครสงน ทดด 48 (2010)
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