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โครงการววจยบ
ปป 2541
การปรชบเปลจยล นอาหารเพออล เพฒมล การสชงเคราะหศจลจ นฒ ทรจยสศ ทจ ธฒและประสฒทธฒภาพ การผลฒตของโคนมในเขตรดอนชอนค ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากสกานชกงานพชฒนา
วฒทยาศาสตรศและเทคโนโลยจชวจ ภาพแหหงชาตฒ
ปป 2543-2545 หนหวยปฏฒบตช กฒ ารวฒจยช การหมชกผลฒตภชณฑศทางการเกษตรแบบแหดง ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากคณะวฒศวกรรมศาสตรศ มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ
ปป 2548

การใชดถวลช เขจยวใบตกเปปนแหลหงอาหารหยาบเพออล เพฒมล ผลฒตภาพการผลฒตของแมหโครจดนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากสกานชกงานคณะกรรมการการอจดมศศกษา

ปป 2547-2550 โครงการวฒจยช และถหายทอดเทคโนโลยจการใชดประโยชนศจากฟางขดาว ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
ปป 2548-2550 การใชดหญดาบานหาเปปนแหลหงเยออล ใยในรผปผนชงเซลลศ เพออล เพฒมล ศชกยภาพการผลฒตของโคนมในเขตรดอนชอนค ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
ปป 2551
การใชดวสช ดจเหลออใชดจากโรงงานอจตสาหกรรมและพอชอาหารทจมล ศจ กช ยภาพสผงเปปนแหลหงเยออล ใยในรผปผนชงเซลลศ เพออล เพฒมล ผลฒตภาพการผลฒตดดวยตดนทจนตลาก สกาหรชบการเลจยค ง
โคนมในภผมอฒ ากาศรดอนชอนค ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
ปป 2551
การผลฒตอาหารหยาบอฒนทรจยสศ าก หรชบผลฒตเนออค และนมอฒนทรจยศ ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากสกานชกงานคณะกรรมการการอจดมศศกษา (เครออขหายการวฒจยช ภาค
กลางตอนบน มหาวฒทยาลชยศรจนครฒนทรวฒโรฒ)
ปป 2551-2552 การศศกษาความตดองการโภชนะของโคเนออค พชนธจกศ าก แพงแสน ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากมผลนฒธโฒ ทเรเพออล การสหงเสรฒมวฒทยาศาสตรศ ประเทศไทย
ปป 2551-2552 โครงการการศศกษามาตราฐานฟารศมโคเนออค ของประเทศไทย ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากสกานชกงานมาตรฐานสฒนคดาเกษตรและอาหารแหหงชาตฒ กระทรวง
เกษตรและสหกรณศ
ปป 2552
ผลของการทดแทนเยออล ใยในรผปผนชงเซลลศของอาหารหยาบดดวยเยออล ใยในรผปผนชงเซลลศทไลจ มหใชหอาหารหยาบจากกากมชนสกาปะหลชงและเปลออกเมลลดถชวล เหลอองตหอ
สมรรถภาพการผลฒตของโคนมในภผมอฒ ากาศรดอนชอนค ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
ปป 2553

ผลการใชดนมผงเทจยมทดแทนนกานมแมหโคตหอสมรรถภาพการผลฒตของลผกโคนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากอจดมแดรจฟารศม

ปป 2554

อชตราการสลายตชวของแปปงตหอการพชฒนาของกระเพาะรผเมนและสมรรถภาพการเจรฒญเตฒบโตของลผกโคนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากบรฒษทช อจดมแดรจฟล ารศม

ปป 2555-2556 การปรชบปรจงประสฒทธฒภาพความสมบผรณศพนช ธโคนม:
ธศ
กรณจศกศ ษาระดชบฟารศม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากอจดมแดรจฟารศม อ. บดานโปปง จ. ราชบจรจ
ปป 2555
วฒจยช มก.

การคชดเลออกแบคทจเรจยยหอยเยออล ใยทจมล ศจ กช ยภาพสผงจากกระเพาะรผเมนของโคเนออค เพออล ใชดเปปนโปรไบโอตฒกในสชตวศเคจยค วเอออค ง ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจน

ปป 2556
การประเมฒนเชออค Staphylococuss auresu และ Escheirchia coli สาเหตจของโรคเตดานมอชกเสบและการควบคจมสจขลชกษณะในกระบวนการรจดนม ( ผผรด วห มโครงการ
) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
ปป 2557-2558 ผลของการเพฒมล นมแมหจาก 10 เปปน 20% ตหอสมรรถภาพการเจรฒญเตฒบโตและ การพชฒนากระเพาะรผเมนของลผกโคนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากผผด
ประกอบการ (วฏกาญจณศฟารศม)
ปป 2557-2560 การผลฒตเนออค โคคจณภาพสผงจากโคนมเพศผผด ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากสกานชกงานพชฒนาการวฒจยช การเกษตร (สวก.)
ปป 2558
ผลของการเพฒมล สชดสหวนโปรตจนตหอพลชงงานในอาหารตหอสมรรถภาพการเจรฒญเตฒบโตและพชฒนากระเพาะรผเมนของลผกโคนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากผผด
ประกอบการ (วฏกาญจนศฟารศม)
ปป 2558-2559 ผลของการใหดเลออกกฒนแหลหงอาหารเยออล ใยแบบอฒสระตหอการเจรฒญเตฒบโตและพชฒนากระเพาะรผเมนในลผกโคนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากผผปด ระกอบการ (
วฏกาญจนศฟารศม)
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ปป 2559
ผลของคะแแนนรหางกายขณะคลอดตหอการเปลจยนแปลงคะแแนนรหางกายหลชงคลอดและผลผลฒตนคาก นมในแมหโครจดนม ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากอจดมแดรจล
ฟารมศ อ.บดานโปปง จ ราชบผรจ
ปป 2560-2561 การหมชกหญดาเนเปปรยรศปากชหองสกาหรชบผผเด ลจยค งโคนมรายยหอย ( หชวหนดาโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากผผปด ระกอบการ (วฏกาญจนศฟารศม)
ปป 2560
การวฒเคราะหศโปรตจโอมฒกสศของสหวนประกอบและความเขดมขดนโปรตจนนมโดยใชด Liquid Chromatography Mass Spectrometry และพชฒนาวฒธกจ าร
Immunoassay สกาหรชบตรวจสอบนมผงในนคาก นมดฒบ ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
ปป 2561-2563 การพชฒนาชจดตรวจสอบแบบรวดเรลวสกาหรชบตรวจสอบนมผงในนคาก นมดฒบ ( ผผรด วห มโครงการ ) ไดดรบช ทจนจากทจนอจดหนจนวฒจยช มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตฒ
- ปปทมาภรณศ หนผรกช ษศ, Jeerachai Kanjanapruthipong, Kongpatom Karnjanasirm, Chatchai Chansomboon, "Estimation of genetic parameters of hair coat
characteristics and 305 days milk yield in crossbred Holstein", แกหนเกษตร (ฉบชบพฒเศษ) 44 (พฒเศษ 2) (2016) 325-332
ระดชบนานาชาตฒ
- Jeerachai Kanjanapruthipong, Thaboot B., "Effects of Neutral Detergent Fiber from Rice Straw on Blood Metabolites and Productivity of Dairy Cows in
the Tropics", Asian-Australaslan Journal of Animal Sciences 19 (3) (2006) 356-3626
- Jeerachai Kanjanapruthipong, Nitipong Homwong, Buatong, N, "Effects of prepartum roughage neutral detergent fiber levels on periparturient dry
matter intake, metabolism, and lactation in heat-stressed dairy cows", JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 93 (6) (2010) 2589-2597
- Wandee Thiangtum, Jr Thomas Schonewille, Adisorn Yawongsa, Theera Rukkwamsuk, Jeerachai Kanjanapruthipong, Martin WA Verstegen, Wouter H
Hendriks, "Effect of Dietary Protein Levels on Rumen Metabolism and Milk Yield in Mid-Lactating Cows under Hot and Humid Conditions", J๋ ournal of
Animal and Veterinary Advances 13 (1) (2014) 9-14
- Jeerachai Kanjanapruthipong, Nam Buathong, "Fertilization Management to Optimize Yield and quality of Bana Grass", Chiang Mai University Journal
of Natural Sciences 13 (2) (2014) 117-126
- Jeerachai Kanjanapruthipong, Wirawan Nuchchanart, Kongpatom Karnjanasirm, "Feeding and lying behavior of heat-stressed early lactation cows fed
low fiber diets containing roughage and nonforage fiber sources", Journal of Dairy Science 98 (2) (2015) 1110-1118
- Chonnapat Hattakum, Jeerachai Kanjanapruthipong, Sasitorn Nakthong, Jintanart Wongchawalit, Piamya, P., Suriya Sawanon, "Pineapple stem
by-product as a feed source for growth performance, ruminal fermentation, carcass and meat quality of Holstein steers", South African Journal of
Animal Science 49 (1) (2019) 147-155
- Phoompong BOONSAEN, สมพร ปปธนโก๋, Jeerachai Kanjanapruthipong, Jintanart Wongchawalit, Pharima Phiriyangkul, Suriya Sawanon, "Isolation and
partial characterization of Ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffalo", Buffalo Bulletin 38 (2) (2019) 311-325
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดชบชาตฒ
- Nakhonchai Anchuen, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Probiotic fermented colostrum in cooled room", การประชจมวฒชาการมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ วฒทยาเขต
กกาแพงแสน ครชงค ทจล 4 (2007)
- Nam Buathong, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Utilizing C.M.T. before milking to reduce somatic cell in cow' milk: A case study at Kampaengsaen
Dairy Cooperative", การประชจมวฒชาการมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ วฒทยาเขตกกาแพงแสน (2007)
- อชญชลฒนทรศ สฒงหศคาก , Jeerachai Kanjanapruthipong, "Screening and identification of lactic acid bacteria from raw goat's milk in the central part of Thailand",
การประชจมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ ครชงค ทจล 46 (2008)
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- ปปทมา ไทรชมภผ, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Effects of Various Carbohydrates Degradability in the rumen from Ground Cassava and Broken Rice on
Growth Performance of Dairy Calves", งานประชจมวฒชาการ มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ วฒทยาเขตกกาแพงแสน ครชงค ทจล 8 (2011)
- วรรณวฒษา ไทยเทจยล ง, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Effects of Replacing Milk with Milk Replacers on Growth Performance of Dairy Calves", การประชจมทาง
วฒชาการ มหาวฒทยาลชยเกษตรศ วฒทยาเขตกกาแพงแสน ครชงค ทจล 8 (2011)
- ฐฒตชฒ ญา ตหวนสผงเนฒน, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Effects of free choice feeding on growth performance of dairy calves", การประชจมวฒชาการ ครชงค ทจล 11 สาขา
สชตวบาล และสชตวแพทยศ มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ วฒทยาเขต กกาแพงแสน 2557 (2014)
- มนชสมนตศ สาลจผล , Jeerachai Kanjanapruthipong, "Effects of 20 Percent Body Weight Milk Feeding for 25-, 35- and 45-day old and Reduced to 10 Percent
thereafter until Weaning on Growth Performance of Dairy Calves", การประชจมวฒชาการครชงค ทจล 11 สาขาสชตวบาลและสชตวแพทยศ มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ วฒทยาเขต
กกาแพงแสน 2557 (2014)
ระดชบนานาชาตฒ
- Wirawan Nuchchanart, T. Puangmalee, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Application of PCR technique to detect Staphylococcus aureus that causes
mastitis in dairy cows.", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2015). (2015)
- Janmanee. O., Wirawan Nuchchanart, Sasitorn Nakthong, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Study of Differential Protein Composition of Raw Milk and
Processed Milk by using SDS-PAGE.", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries (SAADC 2015). (2015)
- Orn-anong JANMANEET, Wirawan Nuchchanart, Sasitorn Nakthong, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Proteomic Analysis of Milk Protein Component and
Concentration Based on SDS-PAGE to Detect Powdered Milk in Raw Cow Milk", The conference of ISSASS 2015 International Congress and General
Meeting (2015)
- Wirawan Nuchchanart, Thanapol PUANGMALEE, Jemmika NGAMWATTANAJINDAT, Jetsada SINNONGI, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Evaluation of
Staphylococcus aureus and Escherichia coli Caused Mastitis and Hygiene Control in Milking Process by Using Duplex Polymerase Chain Reaction
Technique.", The conference of ISSASS 2015 International Congress and General Meeting (2015)
- อนจสรา แซหค,ผ Jeerachai Kanjanapruthipong, "Effects of Increasing Protein to Energy Ratios in Total Mixed Rations on Growth Performanceof Dairy Calves",
การประชมจ วชฒ าการระดบช ชาตฒ มหาวทฒ ยาลยช เกษตรศาสตรศ วทฒ ยาเขตกกาแพงแสน ครชงด ทจล 12 (2015)
- ภานวจ ฒ
ช นศ กาลจกช ร, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Effects of Body Condition Score at Calving on Postpartum Body Condition Score Changeand Milk
Production in Dairy Cows.", การประชมจ วชฒ าการระดบช ชาตฒ มหาวทฒ ยาลยช เกษตรศาสตรศ วทฒ ยาเขตกกาแพงแสน ครชงด ทจล 12 (2015)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวชลประเภทบจคคล-นชกวฒจยช ผผสด รดางสรรคศผลงานวฒจยช ตจพมฒ พศระดชบนานาชาตฒ ปป 2557
ประจกาปป 2559 จาก มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรศ
ผลงานวฒจยช นจเค ปปนรายการรวบรวมระหวหางปป 1 มกราคม 2541 - 2 ธชนวาคม 2563
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