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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2544

โครงการถถายทอดเทคโนโลยย และสถงเสรตมการเลยยล งไกถพนลพ เมพองมมลคถาเพตมพ เพพอพ การสถงออก ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสกานพกงานคณะกรรมการการอสดมศศกษา

ปป 2548

การใชผ Amolyte ตถอสมรรถภาพการผลตตไกถเนพอล และคสณภาพซาก ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากบรตษทพ ฮอลลยวดผม

ปป 2548-2551 การวตจยพ และพพฒนาสมสนไพรขมตนล ชพนแบบครบวงจรเพพอพ สมอถ ตส สาหกรรม ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
ปป 2548-2551 ผลการเสรตมกากขมตนล ชพนในไกถเนพอล ตถอสมรรถภาพการผลตตและคสณภาพเนพอล ( หพวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
ปป 2548-2553 การผลตตและการใชผประโยชนธกวาวเครพอขาวทางดผานการเกษตร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
ปป 2550

การทกาสาวโดยการเหนยยพ วนกาการผลพดขนในไกถไขถดวผ ยกวาวเครพอขาว (Pueraria mirifica) ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.

ปป 2550

โครงการถถายทอดเทคโนโลยยการเลยยล งไกถพนลพ เมพองแบบยพงพ ยพน ( หพวหนผาโครงการยถอย ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.

ปป 2550-2553 การถถายทอดเทคโนโลยยและแปรรมปผลผลตตทางการเกษตรเพพอพ เพตมพ รายไดผใหผเกษตรกรในจพงหวพดลพบสรย ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
ปป 2550-2553 โครงการถถายทอดเทคโนโลยยการลดตผนทสนสกาหรพบการเลยยล งโคขสน ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
ปป 2551

การประเมตนความคงทนและประสตทธตภาพของไขถแอนตตบอดยในการควบคสมโรคเรพองแสงของกสงผ กสลาดกา ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.

ปป 2551-2552 การศศกษาประสตทธตภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคสมโรคลกาไสผอกพ เสบแบบเนพอล ตายในไกถเนพอล ( ผมรผ วถ ม
โครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากคณะสพตวแพทยศาสตรธ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2551-2552 โครงการวตจยพ และพพฒนาการใชผประโยชนธของเสยยจากฟารธมปศสสตพ วธเปปนปสยป อตนทรยยปธ ระสตทธตภาพสมงสกาหรพบพพชเศรษกตจ 1.1การใชผประโยชนธจากมมลสพตวธปกป ( ผมผ
รถวมโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสตกจต เพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ กกาแพงแสน
ปป 2552
การศศกษาการใชผใบเตยหอมตถอสมรรถภาพการผลตตของนกกระทาไขถชวถ งอายสตาถ ง ๆ ภายใตผสภาพโรงเรพอนเปปด ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจก
กสตกจต เพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ กพส.
ปป 2552
การศศกษาผลการใชผใบเตยหอมตถอสมรรถภาพการผลตตของนกกระทาไขถ ชถวงอายสตาถ ง ๆ ภายใตผสภาพโรงเรพอนแบบปปด ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพน
สสวรรณวาจกกสตกจต เพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ
ปป 2552
ผลการใชผใบเตยหอมตถอการใหผผลผลตตไขถระยะกถอนปลดอายส 32 ถศง 44 สพปดาหธ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสตกจต เพพอพ การคผนควผาและ
พพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ กพส.
ปป 2552
ผลการใชผใบเตยหอมตถอการใหผผลผลตตไขถระยะเรตมพ ไขถถงศ ชถวงการใหผไขถสงม สสด อายส 6 สพปดาหธถงศ 18 สพปดาหธ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสต
กตจเพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ กพส.
ปป 2552
ผลการใชผใบเตยหอมตถอการใหผผลผลตตไขถระยะหลพงจากใหผไขถถงศ ชถวงการใหผไขถสงม สสด อายส 19 ถศง 31 สพปดาหธ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสต
กตจเพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ กพส.
ปป 2552
ผลของอาหารอพดเมมดตถอคสณภาพไขถในไกถไขถ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสตกจต เพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ
มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ กพส.
ปป 2552
วตจยพ และพพฒนาสมตรอาหารและคสณภาพอาหารไกถไขถ เพพอพ ปรพบปรสงสมรรถภาพการผลตต คสณภาพไขถ และลดตผนทสนอาหาร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพน
สสวรรณวาจกกสตกจต เพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ กพส.
ปป 2552-2553 การศศกษาผลของการใชผใบเตยหอมตถอสมรรถภาพการผลตตและสสขภาพของไกถไขถ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสตกจต เพพอพ การคผนควผาและ
พพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ
ปป 2552-2553 โครงการการศศกษาการใชผกากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไกถไขถ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากบรตษทพ ส.ไทยเจรตญพร จกากพด
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ปป 2552-2553 โครงการเพตมพ มมลคถาของเสยยจากฟารธมไกถไขถ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากโครงการพพฒนาวตชาการโครงการเบทาโกร
ปป 2553

การศศกษาหาคถาพลพงงานทยใพ ชผประโยชนธไดผของนลาก มพนแหลถงตถาง ๆ ในอาหารไกถเนพอล ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากบรตษทพ ไทยรถวมใจนลาก มพนพพชไทย จกากพด

ปป 2553

โครงการทดสอบอาหารไกถไขถและอาหารนกกระทา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากบรตษทพ เบทาโกร อโกรกรสปร จกากพด (มหาชน)

ปป 2553
ผลของการใชผมนพ สกาปะหลพงและใบมพนสกาปะหลพงเปปนอาหารตถอคสณภาพไขถและสมรรถภาพการผลตตในไกถไขถ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสถาบพนสสวรรณวาจกกสต
กตจเพพอพ การคผนควผาและพพฒนาปศสสตพ วธและผลตตภพณฑธสตพ วธ มก.
ปป 2552-2553 การใชผประโยชนธจากเศษกตงพ ไมผใบหญผาภายในฟารธมเปปนวพสดสรองพพนล ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากคณะเกษตร มก.วตทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2553
การศศกษาผลการเสรตมใบเตยหอมในอาหารตถอสมรรถภาพการผลตตและสสขภาพของนกกระทาญยปพ นปส ชถวงอายสตาถ ง ๆ ภายใตผสภาวะโรงเรพอนเปปด ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผ
รพบทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
ปป 2554

โครงการทดสอบอาหารไกถไขถและอาหารนกกระทา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากบรตษทพ เบทโกร อโกรกรสปร จกากพด (มหาชน)

ปป 2554-2555 การใชผสารสกพดหยาบจากใบฝรพงพ ในไกถไขถ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสกานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวตจยพ
ปป 2555
การเสรตมกวาวเครพอขาว หญผาขน และใบเตยหอมในอาหารสกาเรมจรมปและอาหารผสมเองตถอสมรรถภาพการผลตตของไกถลกม ผสมพพนธสตธ ะเภาทองเกษตรศาสตรธ ( หพว
หนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากศมนยธวจต ยพ และพพฒนาการผลตตสพตวธปกป สถาบพนสสวรรณวาจกกสตกจต ฯ
ปป 2555

โครงการทดสอบอาหารไกถไขถ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากบรตษทพ เบทาโกร อโกรกรสปร จกากพด (มหาชน)

ปป 2554
โครงการการปรพบคถาโภชนะในอาหารนกกระทาเพพอพ ใชผขนส นกกระทากถอนการปลด ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากศมนยธวจต ยพ และพพฒนาการผลตตสพตวธปกป สถาบพน
สสวรรณวาจกกสตกจต ฯ
ปป 2557-2558 โครงการตผนแบบการพพฒนาชาวนาและการผลตตขผาวไทยครบวงจรสมคถ วามยพงพ ยพน มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน (โมเดลขผาวกกาแพงแสน) ( ผมผ
รถวมโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากเงตนรายไดผสวถ นกลางมหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ ปป 2558
ปป 2558-2560 การศศกษาความตผองการสารอาหารของไกถพนลพ เมพอง ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสกานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวตจยพ
ปป 2558-2559 ศศกษาประสตทธตภาพการเจรตญเตตบโตและคสณภาพเนพอล ในไกถสามเหลพองและไกถตะเภาทอง ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากภาควตชาสพตวบาล คณะเกษตร กกาแพง
แสน
ปป 2559-2560 การศศกษารมปแบบการใหผอาหารสกาเรมจรมปรถวมกพบอาหารธรรมชาตตทเพย หมาะสมสกาหรพบการเลยยล งไกถประดมหถ างดกา ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสกานพกงานกองทสน
สนพบสนสนการวตจยพ
ปป 2561-2562 การศศกษาความตผองการโปรตยนและพลพงงานทยใพ ชผประโยชนพไดผของแมถไกถพนพ ธสปธ ระดมหถ างดกา ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากสกานพกงานกองทสนสนพบสนสนการวตจยพ
ปป 2562-2564 รมปแบบการเลยยล งปลถอยและการผลตตไกถลกม ผสมตะเภาทองอตนทรยยธ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบพ ทสนจากทสนอสดหนสนวตจยพ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตต
- Sompoch Tubcharoen, Kreangsak Saardrak, Oratai Jintasataporn, Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Atthawoot Phlaiboon, Penpimol
Jaturontrasame, ประนอม เดชวตสฐต สกสล, ธยรวสท ปปนป ทอง, วสฒชต ยพ นสตกสล, ดาราวรรณ ปปนป ทอง, "Effect of Pueraria mirifica in thai native crossbreed and broiler
chickens", วารสารสกานพกงานคณะกรรมการวตจยพ แหถงชาตต (Journal of the National Research Council of Thailand) 39 (1) (2007) 39-64
- Suchart Sanguanphan, Phakka-orn Akaramathurakul, Nuanchon Paraksa, "Study of the inhibitory efficiency of probiotic (Bacillus subtilis) on intestinal
pathogenic bacteria and affecting on productive performances of broilers", แกถนเกษตร 45 (2) (2017) 255-262
ระดพบนานาชาตต

พตมพธครพงล ลถาสสดเมพอพ 18/6/64

หนผา 2 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสสชาตต สงวนพพนธสธ

ตตาแหนหง นพกวตชาการเกษตร
สบงกบด ภาควตชาสพตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
- 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)(
วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาวตทยาศาสตรธ) 43 (2) (2009) 269-279
- Suchart Sanguanphan, "Effects of Pandanus amaryllifolius Roxb. Supplementation on Egg Production Performance and Egg Quality Under Different
Housing Systems", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวตทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาวตทยาศาสตรธ) 44 (2) (2010) 191-195
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตต
- Sompoch Tubcharoen, Oratai Jintasataporn, Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Kreangsak Saardrak, มณฑาทตพยธ ยสนถ ฉลาด, ประนอม เดชวตสฐต
สกสล, ธยรวสท ปปนป ทอง, Saowalak Phonglamchiak, "Effect bof Puerarin mirififa in Thai Native Crossbred Chicken.", การประชสมทางวตชาการของมหาวตทยาลพย
เกษตรศาสตรธ ครพงล ทย4พ 4 (2006)
- Vililuk Chauthai, wirat sumon, Nuijun Mata, Suchart Sanguanphan, Theera Rukkwamsuk, "Risk Factor and Avian influenza Desease knowledge of
Poultry Raisers in Suphanburi province and Nakhon Pathom Province.", การประชสมทางวตชาการของมหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ (2006)
- Ornprapun Songserm, Sujate Chaunchom, Suchart Sanguanphan, Oratai Jintasataporn, Atthawoot Phlaiboon, "Iodine supplementation in layer diets
for commercial production of iodine-enriched eggs 1. The effect on iodine content of eggs and layer performance", การประชสมทางวตชาการของมหาวตทยาลพย
เกษตรศาสตรธ ครพงล ทยพ 44 (2006)
- Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Oratai Jintasataporn, Atthawoot Phlaiboon, "ผลการเสรตมกากขมตนล ชพนในไกถไขถตอถ สมรรถภาพการใหผผลผลตตและ
คสณภาพไขถ", การประชสมทางวตชาการ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน ครพงล ทยพ 4 (2007)
- Suchart Sanguanphan, Atthawoot Phlaiboon, Ornprapun Songserm, Oratai Jintasataporn, "การเสรตมใบเตยหอมในอาหารแมถไกถไขถทมพย อย ายสการไขถมากกวถา 55
สพปดาหธขนลศ ไป ตถอสมรรถภาพการผลตตและคสณภาพไขถ", การประชสมทางวตชาการ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน ครพงล ทยพ 4 (2007)
- Vililuk Chauthai, Suchart Sanguanphan, wirat sumon, Nuijun Mata, Vongdej Kongsri, "Development of appropriate media model for reducing risk of
avian influenza infection of the native chicken's in western region of Thailand", การประชสมวตชาการ ครพงล ทยพ 47 มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ (2009)
- Vililuk Chauthai, Suchart Sanguanphan, Sujate Chaunchom, wirat sumon, Nuijun Mata, Atthawoot Phlaiboon, Vongdej Kongsri, "Development of
appropriate native chicken raiser model for reducing risk avian influenza infection of native chicken's in western region of Thailand", การประชสมวตชาการ ครพงล
ทยพ 47 มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ (2009)
- Suchart Sanguanphan, Phakka-orn Akaramathurakul, นางสาวเรญา มผาทอง, "Effect of Supplementation Pahdannus amarylifolius Roxb. in Diet on
Performanceof Japanese Quail at Different Age under the Evaporative Cooling House", การประชสมวตชาการมหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน ครพงล ทยพ
6 (2009)
- Phakka-orn Akaramathurakul, Suchart Sanguanphan, Sukanya Jattupornpong, "Effect of Pellet Feed on Laying Performance and Egg Quality", การ
ประชสมวตชาการมหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน ครพงล ทยพ 6 (2009)
- Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Oratai Jintasataporn, Atthawoot Phlaiboon, "Effect of Curcuma longa Linn. Marc Supplementation on
Broiler Production Performance", การประชสมวตชาการ มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสน ครพงล ทยพ 6 (2009)
- Sukanya Yungrahang, ชญานตนทรธ รพกษาสพงขธ, ทณพฐ ปรตญญา, พรพนตต คกามณย, ศรสต รพกนผอย, Suchart Sanguanphan, Phakka-orn Akaramathurakul, Sukanya
Rattanatabtimtong, PRAYAD THIRAWONG, "The study of the suitable of age for meat and carcass quality in Sam-Luang native chicken", การประชสม
วตชาการระดพบชาตต มหาวตทยาลพยเกษตรศาสตรธ วตทยาเขตกกาแพงแสนครพงล ทยพ 12 (2015)
- Sukanya Yungrahang, PRAYAD THIRAWONG, Suchart Sanguanphan, Phakka-orn Akaramathurakul, คามตน ไชยมงคล, "The comparison of carcass and
meat quality between the Sam-Leuang, Tapaotong chickens and crossbred at 14 weeks of age", The 6th Animal Science annual conference of
Thailand 2017 (ASAC 2017) (2017)
พตมพธครพงล ลถาสสดเมพอพ 18/6/64

หนผา 3 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสสชาตต สงวนพพนธสธ

ตตาแหนหง

นพกวตชาการเกษตร

สบงกบด

ภาควตชาสพตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

ระดพบนานาชาตต
- กวตน ปสญโญกสล, Ratchanee Hongprayoon, Prapansak Srisapoome, Suchart Sanguanphan, "Production of Egg Yolk Antibody Specific to Vibrio harveyi and
Evaluation of Its Stability for Feed Additive", The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) International Congress 2009
(2010)
- N. Kaokaew, Ornprapun Songserm, Nuanchon Paraksa, Suchart Sanguanphan, Thaweesak Songserm, Phakka-orn Akaramathurakul,
"Supplementation of Guava Leaves (Psidium guajava Linn.) Crude Extract Product in Laying Hen Diet on Egg Production Performance and Egg Quality",
Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress (2012)
ผลงานวตจยพ นยเล ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2544 - 18 มตถนส ายน 2564

พตมพธครพงล ลถาสสดเมพอพ 18/6/64

หนผา 4 จาก 4

