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Animal Nutrition, Justus-Liebig-Universitat Gissen, Germany, 2541
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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

โภชนศาสตรรสตจ วรกระเพาะเดดยด ว, การตรวจสอบคคณภาพอาหารสจตวร

โครงการววจยบ
ปป 2549

การใชชรงจ สดปรจบปรคงหจวเชชอช หญชาหมจก ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานพลจงงานปรมาณณเพชอด สจนตว

ปป 2549

ผลของการใชชเออนไซมรตอต การยตอยไดชของอาหารสจตวรเคดยช วเอชอช ง ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานพลจงงานปรมาณณเพชอด สจนตว

ปป 2551-2552 การใชชผลวตภจณฑรนาก มจนหอมระเหยจากโหระพา กระชายและการบณรในการปปองกจนโรคบวดในไกตเนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบ
สนคนการววจยจ
ปป 2551-2552 การใชชผลวตภจณฑรสารสกจดหยาบจากกากชาในไกตไขต ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2551-2552 ผลการเสรวมผลวตภจณฑรสารสกจดหยาบจากพรวกในอาหารแมตสกค รตตอภณมคว มชค กจนทดถด าต ยทอดจากแมตในลณกสคกร ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคน
สนจบสนคนการววจยจ
ปป 2553-2556 การใชชผลวตภจณฑรนาก มจนหอมระเหยจากพชชเพชอด ปปองกจนโรคบวดในการผลวตไกตเนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2554-2556 การพจฒนาการใชชสวต นผสมของผลวตภจณฑรสารสกจดหยาบจากพรวกและกากชาเขดยวในอาหารสจตวรปกป และสคกร ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคน
สนจบสนคนการววจยจ
ปป 2555-2556 การใชชผลวตภจณฑรสารสกจดหยาบจากฝรจงด ในอาหารสคกรขคน ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2555-2556 มาตรฐานความปลอดภจยอาหารตลอดหตวงโซตการผลวตเพชอด สนจบสนคนการขจบเคลชอด นยคทธศาสตรรความปลอดภจยอาหาร:สคกร ( ผณรช วต มโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจก
งานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2556
การใชชผลวตภจณฑรสารสกจดหยาบอวนนณลนว จากรากของมจนแกวและรากสามสวบในอาหารสคกรอนคบาลและระยะเลอก ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกอง
ทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2556-2557 การศศกษาการตกคชางของยาปฏวชวด นะและการประเมวนระยะหยคดยาปฏวชวด นะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไกตเนชอช ( ผณรช วต มโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากกองทคน
ยตอยฮณเวฟารรมา คณะสจตวแพทยศาสตรร
ปป 2557

การใชชประโยชนรไดชของปลายขชาวผตานกระบวนการเอกซรทรณชนดจ ในสคกรอนคบาล ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากทคนสตวนตจว

ปป 2557
การทดสอบคคณสมบจตใว นการตชานการอจกเสบและการตชานอนคมลณ อวสระของสารปฏวชวด นะในระดจบเรตงการเจรวญเตวบโต ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงาน
พจฒนาบจณฑวตศศกษาและววจยจ ดชานววทยาศาสตรรและเทคโนโลยด สกานจกงานคณะกรรมการการอคดมศศกษา
ปป 2557-2558 การทดสอบประสวทธวภาพของผลวตภจณฑรนากช มจนหอมระเหยโหระพา กระชายและนชาก มจนอบเชยจดนชนวดละลายนชาก ในการปปองกจนโรคบวดในไกตเนชอช ( หจวหนชา
โครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2557-2560 ศณนยรวจว ยจ และพจฒนาอาหารสจตวรทางเลชอก ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2558
การศศกษาผลของเอนไซมรสงจ เคราะหร สารโปรไบโอตวคและสารไคดตโอลวโกแซคคาไรดรในอาหารตตอการใชชประโยชนรไดชของสารอาหารและสมรรถภาพการผลวตของไกต
เนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากบรวษทจ สมารรทเวท กรคบร
ปป 2558-2560 การศศกษาความตชองการสารอาหารของไกตพนช เมชอง ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2558-2560 การศศกษาระดจบการใหชอาหารทดเด หมาะสมสกาหรจบปลานวล ( ผณรช วต มโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2557-2558 การรวบรวมองครความรณทช างดชานโภชนศาสตรรทเด ปปนปปจจคบนจ ( หจวหนชาโครงการยตอย ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2559

โครงการศศกษาคตาพลจงงานและโปรตดนใชชประโยชนรไดชของรกาสกจดนชาก มจนในไกตเนชอช ( ผณรช วต มโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากบรวษทจ ไทยรตวมใจนชาก มจนพชช จกากจด
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ปป 2559-2561 การพจฒนาววธกด าร loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เพชอด ตรวจสอบหาเชชอช Salmonella spp. ในอาหารและวจตถคดบว อาหารสจตวรทได ดชผล
อยตางรวดเรอว ( ผณรช วต มโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากศณนยรความเปปนเลวศดชานเทคโนโลยดชวด ภาพเกษตร
ปป 2559-2560 การศศกษารณปแบบการใหชอาหารสกาเรอจรณปรตวมกจบอาหารธรรมชาตวทเด หมาะสมสกาหรจบการเลดยช งไกตประดณหต างดกา ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกอง
ทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2559-2561 การทดสอบประสวทธวภาพในการปปองกจนโรคบวดของผลวตภจณฑรนากช มจนอบเชยจดนชนวดละลายนชาก ทจงช ในรณปเดดยด วและสตวนผสมกจบแคมเฟอรรในไกตเนชอช ( หจวหนชา
โครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2560-2561 การทดสอบประสวทธวภาพของสารใหชความเปปนกรดในไกตเนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากบรวษทจ LinQTechnology Cooperation
ปป 2561

การทดสอบประสวทธวภาพในการปปองกจนการเกวดไขมจนพอกตจบในไกตเนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากบรวษทจ ยณโรเทค นววทรดชนดจ อวนเตอรรเนชจนด แนล จกากจด

ปป 2561-2562 การศศกษาการปรจบโภชนะในอาหารและการใชชอาหารธรรมชาตวในการเลดยช งเปปดไขตเพชอด ลดตชนทคน ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคน
การววจยจ
ปป 2561-2562 การศศกษาความตชองการโปรตดนและพลจงงานทดใด ชชประโยชนชไดชของแมตไกตพนจ ธคปร ระดณหต างดกา ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากสกานจกงานกองทคนสนจบสนคนการววจยจ
ปป 2561-2562 การทดสอบประสวทธวภาพเบชอช งตชนในการยจบยจงช เชชอช บวดของผลวตภจณฑร penergetic ในไกตเนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากBehn Meyer Chemicals (T)
Co., Ltd.
ปป 2561-2562 การทดสอบผลวตภจณฑร NUTRISAVE WSP ในไกตเนชอช ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากบรวษทจ Special Ingredient Services Co., Ltd.
ปป 2562-2563 การทดสอบประสวทธวภาพเบชอช งตชนในการยจบยจงช เชชอช กตอโรคบวดของผลวตภจณฑร penergetic-t broiler ทจงช ในรณปเดดยด วและการใชชรวต มกจบนชาก มจนหอมระเหย ( หจวหนชา
โครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากBehn Meyer Chemicals(T) Co., Ltd.
ปป 2563
การศศกษาผลของสารสกจดจากสาหรตายตตอสมรรถภาพการผลวตและสถานะของระบบภณมคว มชค กจนโรคของไกตเนชอช ทดเด ลดยช งในสภาพหนาแนตน ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ
ทคนจากKemin Industries (Thailand) Limited.
ปป 2563
ผลการเสรวมผลวตภจณฑรกลคมต อลณมโว นซวลเว กตในวจสดครองพชนช และในอาหารไกตเนชอช ตตอสมรรถภาพการผลวต การเกวดฝฝาเทชาอจกเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกวจ ( ผณรช วต ม
โครงการ ) ไดชรบจ ทคนจากบรวษทจ เคมเฮาสรจาก กจด
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตว
- Nuanchon Paraksa, Supaporn Isariyodom, "optimal dietary lysine levels for meat-type duck (Cherry valley) under the evaporative-cooling house",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรรเกษตร) 39 (1) (2008) 83-90
- Nuanchon Paraksa, ศ.ดร.นจนทวจน บคณยะประภจศร, "Effects of crude extract product fromk Camellia sinensis L. on productive performance and serum lipid
peroxidation in broiler", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรรเกษตร) 39 (3) (2008) 313-320
- ชาญชจย ชจยรจตนะเศรษฐร, Ornprapun Songserm, นวตพว งษร หอมวงศร, Nuanchon Paraksa, "Effect of crude extract product from Capsicum spp. supplementation
in sow diets on passive immunity in piglets", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรรเกษตร) 40 (1) (2009) 65-72
- Nuanchon Paraksa, "ศจกยภาพและทวศทางของสมคนไพรในปศคสตจ วร", แกตนเกษตร 40 (ฉบจบพวเศษ2) (2012) 110-113
- Nuanchon Paraksa, ศ.ดร.นจนทวจน บคณยะประภจศร, ศรจญญา ชณเจรวญ, "Effects of dietary supplementation of crude extract product from guava leaves (Psidium
guajava L.) on growth performance and carcass characteristics of fattening pigs", วารสารแกตนเกษตร 41 (4) (2013) 393-402
- Nuanchon Paraksa, นายธนวจฒนร โสพวศพรมงคล, รศ.อคทยจ คจนโธ, "Utilization of extruded broken rice in prestarter pig", วารสารสจตวแพทยศาสตรร มข. 23 (2) (2013)
183-191
- วรรณววภา วรรณศวร,ว ศ.ดร.นจนทวจน บคณยะประภจศร, Thaweesak Songserm, Nuanchon Paraksa, "Using essential oil products through drinking water for
coccidiosis prevention in broiler", แกตนเกษตร 43 (4) (2015) 729-738
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- 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", แกตนเกษตร 45 (2) (2017) 255-262
- Surapan Jitviriyanon, Varaporn Junyaprasert,์รNuntavan Bunyapraphatsara, Sarthorn Porntrakulpipat, Nuanchon Paraksa, "Effect of fingerroot oil on
anti-coccidiosis and growth performance of broiler", Khon Kaen Agriculture Journal 45 (3) (2017) 515-524
- ภานคพงศร จดระธรรมเสถดยร, สคภาพร อวสรวโยดม, อกานวย เลดยช วธารากคล, Nuanchon Paraksa, "Effects of dietary protein on growth performance of Pradu-Hangdam
Chiangmai Breed of native chicken", วารสารแกตนเกษตร 45 (3) (2017) 497-504
- กนกชล อวนทรรวมว ล, Thaweesak Songserm, Phakka-orn Akaramathurakul, สครพจนธร จวตววรยว นนทร, Nuanchon Paraksa, "Study efficiency of Cinnamomum cassia
essential oils in Coccidiosis prevention cuased by E. tenella", แกตนเกษตร 47 (3) (2019) 617-626
- วรารจกษร ถาวรนาน, Ornprapun Songserm, Surapan Jitviriyanon, Nuanchon Paraksa, "Use of fermented soybean meal with Bacillus subtilis TJ-C9 in
nursery pigs diets", วารสารแกตนเกษตร 48 (2) (2020) 323-332
- อกาภารจตนร พจสวตาง, Phakka-orn Akaramathurakul, Thaweesak Songserm, Nuanchon Paraksa, "Effects of butyrate salts on growth performances, intestinal
morphologicalstructure and caecal microbial population of broilers", แกตนเกษตร 48 (4) (2020) 733-742
ระดจบนานาชาตว
- Krittika Kabploy, Nuntavan Bunyapraphatsara, Noppawan Phumala Morales, Nuanchon Paraksa, "Study of free radical scavenging activity of antibiotic
growth promoters flavophospholipol and avilamycin", Thai Journal of Veterinary Medicine 45 (3) (2015) 389-398
- นายภจทรภณ เฉลวมนนทร, ผศ.ดร.มจลลวกา ชมนาวจง (ไตรเดช), Wirawan Nuchchanart, Nuanchon Paraksa, "Application of Real-Time PCR for Quantifying
Gastrointestinal Microbiota in Weaning Pigs Influenced by Dietary Feed Additive Supplementation", The Thai Journal of Veterinary Medicine (Thai J Vet
Med) 46 (1) (2016)
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