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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

โภชนศาสตรรสตน วรและการผลฒตสนตวรปกป

โครงการววจยบ
ปป 2548-2551 ผลการเสรฒมกากขมฒนม ชนนในไกกเนนอม ตกอสมรรถภาพการผลฒตและควณภาพเนนอม ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2553

โครงการทดสอบอาหารไกกไขกและอาหารนกกระทา ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากบรฒษทน เบทาโกร อโกรกรวปร จกากนด (มหาชน)

ปป 2558-2559 การเพฒมพ ธาตวไอโอดดนในปลานมาก จนด ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากสกานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 ผลของการเสรฒมผงขฒงหมนกแหผงและซนงขผาวโพดหมนกแหผงตกอการใหผผลผลฒตไขกและควณภาพไขกไกก ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากRELS International Co., Ltd.,
Japan
ปป 2559
การเสรฒมเอนไซมรยอก ยโพลฒแซซคคาไรดรทไพด มกใชกแปปง (Beta Endopower) ตกอการใหผผลผลฒตไขกและควณภาพไขกไกก ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากInno-Foed Co.,
Ltd., Thailand
ปป 2560
การพนฒนาเครนอพ งดนมพ พาสเจอรรไรสรเนนอม อกไกกตะนาวศรด และเครนอพ งดนมพ พาสเจอรรไรสรเนนอม สนนในไกกตะนาวศรดพรผอมบรฒโภค (Chick Shake) ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวน
จากบรฒษทน ตะนาวศรด ไกกไทย จกากนด
ปป 2560

การพนฒนานมาก ซวปและซวปชนฒดผงจากกระดผกไกก สกวนสะโพกและโครงไกกตะนาวศรด ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากบรฒษทน ตะนาวศรด ไกกไทย จกากนด

ปป 2560

ผลการเสรฒมโปรไบโอตฒกในอาหารไกกไขกตอก ผลผลฒตไขกและควณภาพไขก ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากInno-Foed Co., Ltd, Thailand

ปป 2560-2561 ผลการเสรฒมแรกธาตวสงน กะสด (Intellibond Zn) ตกอสมรรถภาพการผลฒต เปอรรเซซนตรเนนอม หนผาอก ควณภาพซากและการเกฒดแผลทดอพ งผว เทผาของไกกเนนอม ทดสพ งก ตลาดชกวงอายว
4-5 สนปดาหร ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากNutreco, Netherland
ปป 2560-2561 ผลการเสรฒมแหลกงแรกธาตวรอง ( intellibond Cu, Zn and Mn) ตกอควณภาพไขกและผลผลฒตของไกกไขก ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากNutreco, Netherland
ปป 2561

การเสรฒมไบโอฟลาเวซกตกอสมรรถภาพการผลฒตและสวขภาพของไกกเนนอม ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากInterquim, S.A.Spain

ปป 2561
ผลการเสรฒมแรกธาตวทองแดงอนฒนทรดยตร อก สมรรถภาพการผลฒต ลนกษณะซาก สวขภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกฒจของการเลดยม งไกกเนนอม ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวน
จากNutreco Co., Ltd., Spain
ปป 2561
ผลของการสเรฒมโปรไบโอตฒก (Bacillus Subtilis) ในนมาก ดนมพ ตกอการเจรฒญเตฒบโตและลนกษณธทางสนณฐานวฒทยาขอทางเดฒนอาหารไกกเนนอม ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวน
จากBIC Chemical Co Ltd
ปป 2560-2563 การพนฒนาสายพนนธวดร าวเรนองเพนอพ ปรฒมาณแซนโทฟฟลในดอก ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2561-2562 ผลของการเสรฒมสารประกอบโซเดดยมกลผโคเนตและโพลดฟนป อลจากธรรมชาตฒตอก สมรรถภาพการเจรฒญเตฒบโตและการตผานอนวมลผ อฒสระในไกกเนนอม ( ผผรผ วก มโครงการ )
ไดผรบน ทวนจากบรฒษทน แอมโกผเวท จกากนด
ปป 2562
จกากนด

ผลของการเสรฒมไคโตซานตกอประสฒทธฒภาพการใหผผลผลฒตและควณภาพไขกในไกกไขก ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากบรฒษทน พาทเวยร อฒนเตอรรมเด ดดยตสร (ประเทศไทย)

ปป 2562-2563 การประยวกตรใชผโภชนบกาบนดเพนอพ ทดแทนยาปฏฒชวด นะในการปรนบปรวงสภาวะเครดยดจากปฏฒกรฒ ยฒ าออกซฒเดชนน ภาวะการอนกเสบ และสวขภาพทางเดฒนอาหารของไกก
เนนอม ทดเพ ลดยม งภายใตผสภาวะเครดยดรผปแบบตกางๆ ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากสกานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2563
ผลของการเสรฒม Toxibond ตกอสมรรถภาพการผลฒตและการเปลดยพ นแปลงทางจวลกายวฒภาคในตนบของไกกเนนอม ทดไพ ดผรบน อาหารปนเปปอป นสารพฒษจากเชนอม รา ( ผผรผ วก ม
โครงการ ) ไดผรบน ทวนจากORFFA Additives B.V.
ปป 2562-2564 รผปแบบการเลดยม งปลกอยและการผลฒตไกกลกผ ผสมตะเภาทองอฒนทรดยร ( ผผรผ วก มโครงการ ) ไดผรบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
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- Sompoch Tubcharoen, Kreangsak Saardrak, Oratai Jintasataporn, Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Atthawoot Phlaiboon, Penpimol
Jaturontrasame, ประนอม เดชวฒสฐฒ สกวล, ธดรววท ปฟนป ทอง, ววฒชฒ ยน นวตกวล, ดาราวรรณ ปฟนป ทอง, "Effect of Pueraria mirifica in thai native crossbreed and broiler
chickens", วารสารสกานนกงานคณะกรรมการวฒจยน แหกงชาตฒ (Journal of the National Research Council of Thailand) 39 (1) (2007) 39-64
- Oratai Jintasataporn, Sompoch Tubcharoen, Ornprapun Songserm, Atthawoot Phlaiboon, "The Effect of Pueraria mirifica, Andrographis paniculata and
Curcuma longa L. Supplementation in Laying Hen Diet on Performance, Egg Quality and Immune Response against Newcastle Disease", วฒทยาศาสตรร
เกษตร 43 (2) (2012) "-"-"-"
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตฒ
- Atthawoot Phlaiboon, "The use of Pueraria mirifica supplemented diets in caponized broiler chickens 2. The effect on growth performance and carcass
quality at 56 days of age and 63 days of age following different Pueraria mirifica withdrawal periods.", การประชวมวฒชาการสนตวศาสตรร ครนงม ทดพ 2 คณะเกษตร
ศาสตรร ม.ขอนแกกน จ.ขอนแกกน (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", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนย
เกษตรศาสตรร ครนงม ทดพ 44 (2006)
- Atthawoot Phlaiboon, Sujate Chaunchom, นทด แจผงมงคล, "Study on Salmonella sp. persistency and reducible of contaminated egg-containers",
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ทดพ 47 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรร (2009)
- Suchart Sanguanphan, Ornprapun Songserm, Oratai Jintasataporn, Atthawoot Phlaiboon, "Effect of Curcuma longa Linn. Marc Supplementation on
Broiler Production Performance", การประชวมวฒชาการ มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรร วฒทยาเขตกกาแพงแสน ครนงม ทดพ 6 (2009)
- Oratai Jintasataporn, Sompoch Tubcharoen, Ornprapun Songserm, Atthawoot Phlaiboon, "Effect of Using Pueraria mirifica, Curcuma longa L. and
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แสน ครนงม ทดพ 7 (2010)
- Oratai Jintasataporn, Sasitorn Nakthong, Atthawoot Phlaiboon, "The Slaughtering Practices of Quails on Meat Quality at Cold and Frozen Storage",
การประชวมวฒชาการระดนบชาตฒ มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรร วฒทยาเขตกกาแพงแสน ครนงม ทดพ 12 (2015)
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- รางวนลผลงานวฒจยน ควณภาพ ระดนบชมเชย สาขาสนตวรและสนตวแพทยร ประจกาปป 2558 เรนอพ ง "อฒทธฒพลของสารตผานอนวมลผ อฒสระจากเหซดนางฟปา ตกอการถนอมควณภาพเนนอม ไกก" จาก
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