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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

สทตวรปกป , สมธนไพร

โครงการววจยบ
ปป 2544

โครงการถถายทอดเทคโนโลยย และสถงเสรจมการเลยยล งไกถพนลพ เมพองมมลคถาเพจมพ เพพอพ การสถงออก ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา

ปป 2544

โครงการถถายทอดเทคโนโลยยและสถงเสรจมการเลยยล งหมมปาป เพพอพ เปปนสทตวรเศรษฐกจจ ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา

ปป 2546
การใชผสมธนไพรแทนนจนสมง (ใบชา) ตถอการเจรจญเตจบโตความสมบมรณรพนท ธธแร ละสมรรถภาพการผลจตไขถของนกกระทาญยปพ นปธ ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทก
งานกองทธนสนทบสนธนการวจจยท
ปป 2548

การใชผ Amolyte ตถอสมรรถภาพการผลจตไกถเนพอล และคธณภาพซาก ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากบรจษทท ฮอลลยวดผม

ปป 2548-2549 เทคโนโลยยการผลจตอาหารปลาดธกลมกผสมและปลานจลทยปพ ลอดภทยในสภาวะไขผหวทดนกระบาด ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากเครพอขถายวจจยท ภาคกลางตอนบน
ปป 2549-2551 การพทฒนาเทคโนโลยยการผลจตไหมอยรคพย รบวงจร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานกองทธนสนทบสนธนการวจจยท
ปป 2547-2550 การใชผของเหลพอจากอธตสาหกรรมและวทสดธพนลพ บผานเปปนอาหารสทตวรนากล ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2547-2550 การใชผของเหลพอทางอธตสาหกรรมและวทสดธพนลพ บผานทางเกษตรกรรมเปปนอาหารสทตวรนากล ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2548-2551 ผลการเสรจมกากขมจนล ชทนในไกถเนพอล ตถอสมรรถภาพการผลจตและคธณภาพเนพอล ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2548-2553 การผลจตและการใชผประโยชนรกวาวเครพอขาวทางดผานการเกษตร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2550
การใชผขมจนล ชทนรถวมกทบฟฟาทลายโจรในอาหารปลาดธกลมกผสมตถอการเตจบโต
การจทบกจนเชพอล โรค และสยในเนพอล ปลา ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2550

โครงการถถายทอดเทคโนโลยยการเลยยล งไกถพนลพ เมพองแบบยทงพ ยพน ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.

ปป 2550

โครงการฝฝกอบรมและถถายทอดเทคโนโลยยการเลยยล งหมมปาป เพพอพ การอนธรกท ษร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.

ปป 2550
ผลของกวาวเครพอขาวตถอการเตจบโต อทตราการสทงเคราะหรโปรตยน ระดทบฮอรรโมน
และการพทฒนาของระบบสพบพทนธธขร องกธงผ ขาว(Litopenaeus vannamei) ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2550

ผลของการเสรจมกากขมจนล ชทนในอาหารกธงผ กผามกรามตถอสมรรถภาพการผลจต และสยในผลจตภทณฑร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.

ปป 2550-2553 การถถายทอดเทคโนโลยยและแปรรมปผลผลจตทางการเกษตรเพพอพ เพจมพ รายไดผใหผเกษตรกรในจทงหวทดลพบธรย ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2550-2553 โครงการถถายทอดเทคโนโลยยการลดตผนทธนสกาหรทบการเลยยล งโคขธน ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2551
การเพจมพ มมลคถาไขถไกถระดทบฟารรมเกษตรกรในพพนล ทยภพ าคกลางตอนบน ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา (เครพอขถายการวจจยท
ภาคกลางตอนบน มหาวจทยาลทยศรยนครจนทรวจโรฒ)
ปป 2551-2552 ศศกษาคธณภาพการเกกบรทกษาไขถไกถทเพย หมาะสม ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานมาตรฐานสจนคผาเกษตรและอาหารแหถงชาตจ กระทรวงเกษตรและสหกรณร
ปป 2551-2553 การผลจตอาหารปลาชนจดเมกดลอยนลาก ระดทบฟารรมเกษตรกร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.
ปป 2553

การถถายทอดเทคโนโลยยการผลจตอาหารกธงผ ขาวและกธงผ กผามกรามระดทบฟารรมเกษตรกร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากทธนอธดหนธนวจจยท มก.

ปป 2552-2553 การศศกษาคธณภาพการเกกบรทกษาไขถไกถทเพย หมาะสม ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานมาตรฐานสจนคผาเกษตรและอาหารแหถงชาตจ
ปป 2553
การใชผสมธนไพรกวาวเครพอขาวปรทบปรธงคธณภาพเนพอล แมถไกถปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลจตของแมถไกถในเดพอนสธดทผายกถอนปลดระวาง ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทธน
จากสถาบทนสธวรรณวาจกกสจกจจ เพพอพ การคผนควผาและพทฒนาปศธสตท วรและผลจตภทณฑรสตท วร มก.
พจมพรครทงล ลถาสธดเมพอพ 24/9/63
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ปป 2553
การใชผสมธนไพรกวาวเครพอขาวเพจมพ สมรรถภาพการลจตไขถในแมถไกถไขถอายธ>55สทปดาหร 1สมรรถภาพการใหผผลผลจตไขถและคธณภาพไขถ ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทธนจาก
สถาบทนสธวรรณวาจกกสจกจจ เพพอพ การคผนควผาและพทฒนาปศธสตท วรและผลจตภทณฑรสตท วร มก.
ปป 2553

โครงการทดสอบอาหารไกถไขถและอาหารนกกระทา ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากบรจษทท เบทาโกร อโกรกรธปร จกากทด (มหาชน)

ปป 2553-2554 การวจเคราะหรตวท อยถางอาหารปลาทะเล ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2554-2555 การเพจมพ มมลคถาเศษเหลพอจากการตทดแตถงเหกดในอาหารสทตวร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานคณะกรรมการการอธดมศศกษา
ปป 2555-2556 การใชผกลยเซอรอลเปปนแหลถงพลทงงานในอาหารสทตวรกระเพาะเดยยพ ว ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานพทฒนาการวจจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556 ศศกษาการใชผกวาวเครพอขาวตถอสมรรถภาพการใหผไขถและอายธการใหผไขถของไกถไขถ ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากศมนยรวจจ ยท และพทฒนาการผลจตสทตวรปกป สถาบทน
สธวรรณวาจกกสจกจจ ฯ มก.
ปป 2555-2557 การเสรจมสารประกอบกรดอะมจโน-สทงกะสยในปลาสวายขนาดตลาด ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากZINPROANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC.
ปป 2555-2557 โครงการการใชผกลยเซอรอลเปปนแหลถงพลทงงานในอาหารสทตวรกระเพาะเดยยพ ว ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานพทฒนาการวจจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2556
การเสรจมไฟเตสในอาหารสทตวรนากล โครงการตรวจรทบรองและทดสอบประสจทธจภาพผลจตภทณฑรดาผ นอาหารสทตวรนากล และการเพาะเลยยล งสทตวรนากล ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท
ทธนจากAB-Vista-a division of AB Agri Ltd.
ปป 2556-2558 การเสรจมแรถธาตธอนจ ทรยยใร นอาหารปลาสวาย ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากบรจษทท ซจนโปรแอนนจมอล นมทรจชนพท (ไทยแลนดร) อจงคร
ปป 2557

การใชผสารสยจากสมธนไพรในการผลจตไขถดองเปรยยล วหวาน ( หทวหนผาโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากภาควจชาสทตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

ปป 2558-2559 การใชผ DAN ทดแทนปลาปปนในอาหารกธงผ ขาว ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากDanisco UK Ltd.
ปป 2558-2559 การเพจมพ มมลคถาดผานคธณคถาโภชนาการจากผลพลอยไดผของฐานเหกดถทงพ เชถาสยทองในผลจตภทณฑร
เชจงพาณจชยร ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานพทฒนาการวจจยท การเกษตร (สวก.)

กธนเชยยง ไสผกรอกหมม และโยเกรจตร เพพอพ นกาไปใชผประโยชนร

ปป 2559-2560 การเพจมพ ศทกยภาพการเพาะเลยยล ง และการพทฒนาคธณภาพมาตรฐานความปลอดภทยของผลจตภทณฑรปลาสลจด ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากสกานทกงานพทฒนาการ
วจจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การพทฒนาเครพอพ งดพมพ พาสเจอรรไรสรเนพอล อกไกถตะนาวศรย และเครพอพ งดพมพ พาสเจอรรไรสรเนพอล สทนในไกถตะนาวศรยพรผอมบรจโภค (Chick Shake) ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธน
จากบรจษทท ตะนาวศรย ไกถไทย จกากทด
ปป 2560

การพทฒนานลาก ซธปและซธปชนจดผงจากกระดมกไกถ สถวนสะโพกและโครงไกถตะนาวศรย ( ผมรผ วถ มโครงการ ) ไดผรบท ทธนจากบรจษทท ตะนาวศรย ไกถไทย จกากทด
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ระดทบนานาชาตจ
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