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โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 การคทดเลลอกพทนธสกน วาวเครลอขาวทลเท กรดจากการผสมขขามโดยธรรมชาตร ( หทวหนขาโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากกรมวรทยาศาสตรนการแพทยน กระทรวงสาธารณสสข
ปป 2547-2548 การศศกษาการปลศกกวาวเครลอขาวพทนธสน SAROI 1 ใหขไดขผลผลรตสศง ( หทวหนขาโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากกรมวรทยาศาสตรนการแพทยน กระทรวงสาธารณสสข
ปป 2547-2548 ระบบการปลศกกวาวเครลอขาวเพลอท ผลรตตขนตอ ( หทวหนขาโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากกรมวรทยาศาสตรนการแพทยน กระทรวงสาธารณสสข
ปป 2547-2548 สภาพของโรงเรลอนอนสบาลตหอการขยายพทนธสกน วาวเครลอขาวจากตขนตอทลปท ลศกดขวยเมลลดและจากปปา ( หทวหนขาโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากกรมวรทยาศาสตรนการแพทยน
กระทรวงสาธารณสสข
ปป 2548
โครงการยหอย การเสรรมผลกวาวเครลอขาวในอาหารตหอระดทบฮอรนโมน testosterone และ cortisol ของสสกร
เพศผศข
( หทวหนขาโครงการยหอย ) ไดขรบท ทสนจากสกานทกงานปรมาณศเพลอท สทนตร
ปป 2548-2551 การวรจยท และพทฒนาสมสนไพรขมรนล ชทนแบบครบวงจรเพลอท สศอห ตส สาหกรรม ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.
ปป 2548-2553 การใชขประโยชนนสารเรหงการเจรรญเตรบโตในกวาวเครลอขาวตหอการผลรตพลช ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.
ปป 2548-2553 การผลรตและการใชขประโยชนนกวาวเครลอขาวทางดขานการเกษตร ( หทวหนขาโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.
ปป 2550

การทกาสาวโดยการเหนลยท วนกาการผลทดขนในไกหไขหดวข ยกวาวเครลอขาว (Pueraria mirifica) ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.

ปป 2550
การศศกษาระยะเวลาการเกลบรทกษาหทวกวาวเครลอขาวหลทงการเกลบเกลยท วตหอการ
เปลลยท นแปลงของนลาก หนทกหทวสดและปรรมาณสารออกฤทธรคธ ลขายเอสโตรเจนใน
กวาวเครลอขาว ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.
ปป 2550

เทคนรคการขยายพทนธสกน วาวเครลอขาว SARDI190 ดขวยวรธกล ารตทดชกา ( หทวหนขาโครงการยหอย ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.

ปป 2550

ผลของการใชขกากขมรนล ชทนในอาหารตหอสมรรถภาพการผลรตของสสกรในระยะหลทงหยหานม ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.

ปป 2550
มก.

ผลของการเสรรมสารสกทดขมรนล ชทนในอาหารตหอสมรรถภาพการผลรตและคสณภาพซากของสสกรในระยะรสนห -ขสน ( หทวหนขาโครงการยหอย ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท

ปป 2550

โรงงานตขนแบบเพลอท การผลรตกวาวเครลอขาวผง ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.

ปป 2550-2553 การศศกษาสมรรถภาพการผลรตของกวาวเครลอขาว SARDI190 ทลปท ลศกในพลนล ทลตท าห ง ๆ ของประเทศไทย ( หทวหนขาโครงการยหอย ) ไดขรบท ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยท มก.
ปป 2554-2555 การผสมเทลยมแมหสกส รโดยการลดความเขขมขขนอสสจตร อห โดดส ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากสกานทกงานคณะกรรมการวรจยท แหหงชาตร
ปป 2555-2556 ศศกษาการใชขกวาวเครลอขาวตหอสมรรถภาพการใหขไขหและอายสการใหขไขหของไกหไขห ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากศศนยนวจร ยท และพทฒนาการผลรตสทตวนปกป สถาบทน
สสวรรณวาจกกสรกจร ฯ มก.
ปป 2555-2559 การแปรรศปกวาวเครลอขาวแผหนแหขงเกรดเภสทชกรรมเพลอท การสหงออกตหางประเทศ ( ผศรข วห มโครงการ ) ไดขรบท ทสนจากสถานทลผท ลรตยาสมสนไพร มหาวรทยาลทย
เกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาเเพงเเสน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดทบชาตร
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Jaturontrasame, ประนอม เดชวรสฐร สกสล, ธลรวสท ปปนป ทอง, วสฒชร ยท นสตกสล, ดาราวรรณ ปปนป ทอง, "Effect of Pueraria mirifica in thai native crossbreed and broiler
chickens", วารสารสกานทกงานคณะกรรมการวรจยท แหหงชาตร (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", วรทยาศาสตรน
เกษตร 43 (2) (2012) "-"-"-"
ระดทบนานาชาตร
- Thanachod Thammachat, สรทธรพงศน สรเดช, Sompoch Tubcharoen, "Formulation of moisturizing gel containing Pueraria mirifica extraction for anti aging",
Tha Thai Journal of Pharmaceutical sciences 2012 (36) (2012) 162-165
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดทบชาตร
- Sompoch Tubcharoen, "Effect of Dietry Supplement Kwao Krue Khaw (Pueraria mirifica) Crude Drug on Testosterone and Cortisol level in Boar and
Barrow.", เกษตรอรนทรลยเน พลอท อาหารปลอดภทย สสขภาพและการพทฒนาทลยท งท ยลน:การประยสกตนใชขนวร เครลยเทคนรค (2006)
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เกษตรศาสตรน ครทงล ทล4ท 4 (2006)
- Sompoch Tubcharoen, Kreangsak Saardrak, Panie Tongpamnak, "Yield and Content ofActive Ingredient in Kwao Krue Khaw Grown by Seedling", การ
ประชสมทางวรชาการของมหาวรทยาลทยเกษตรศาสตรน ครทงล ทลท 44 (2006)
- Chouw Inprasit, Sompoch Tubcharoen, "Powder Processing for Kao Khrue Khao from fresh root", การประชสมวรชาการสมาคมวรศวกรรมเกษตรแหหงประเทศไทย
ครทงล ทลท 9 ประจกาปป 2551 (2008)
- Sompoch Tubcharoen, Kreangsak Saardrak, Vililuk Chauthai, Panie Tongpamnak, "The Commercial Kwao Krue Khaw Seed and Seedling Production.",
การประชสมวรชาการ มหาวรทยาลทยเกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาแพงแสนครทงล ทลท 5 (2008)
- Sompoch Tubcharoen, Kreangsak Saardrak, Srisuwan Chomchai, ชฏา พรศาลพงษน, "Effect of dietary supplement of turmeric(Curcuma Longa
Linn.)extracted
on production performance and carcass quality in growing-finishing Pigs.
", การประชสมวรชาการ มหาวรทยาลทยเกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาแพงแสนครทงล ทลท 5 (2008)
- Oratai Jintasataporn, Sompoch Tubcharoen, Ornprapun Songserm, Atthawoot Phlaiboon, "Effect of Using Pueraria mirifica, Curcuma longa L. and
Andrographis paniculata onLaying Performance, Egg Quality and Immunity of Laying Hens000", การประชสมวรชาการมหาวรทยาลทยเกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาแพง
แสน ครทงล ทลท 7 (2010)
- Thanachod Thammachat, Sompoch Tubcharoen, Sitthiphong soradech, Somnuk Promdang, "Moisturizing gel formulation containing Pueraria mirifica
extract as an anti-wrinkle agent", การประชสมวรชาการเสนอผลงานวรจยท ทางเภสทชศาสตรนครทงล ทลท 29 ประจกาปป 2555 (2012)
- Thanachod Thammachat, Sompoch Tubcharoen, Somnuk Promdang, Sirirat Buaphan, "Effects of sterilizing process on color, microbial and total
isoflavanoid compounds from Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand", "Green and Sustainable Food Technology for All"
The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012 (2012)
- Oratai Jintasataporn, Sasitorn Nakthong, Sompoch Tubcharoen, "Using of Pueraria mirifica to Improved Meat Quality of Spent Layer1)
Quality", การประชสมวรชาการวรทยาศาสตรนเนลอล สทตวนและเทคโนโลยล ครทงล ทลท 3 (2012)
พรมพนครทงล ลหาสสดเมลอท 8/3/64

Physical

หนขา 2 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสมโภชนน ททบเจรรญ

ตตาแหนหง

นทกวรชาการเกษตร

สบงกบด

ศศนยนวจร ยท และฝฝกอบรมการเลลยล งสสกรแหหงชาตร (ภาควรชาสทตวบาล) คณะเกษตร กกาแพงแสน

- taweeporn raungprim, นายวรสตศ ร ไมตรลจตร ตน, นางสาวสสธษร า มาเจรรญ, Surachai Piamkhla, Kreangsak Saardrak, Sompoch Tubcharoen, "ผลของการเสรรมกวาว
เครลอขาวในสศตรอาหารตหอคสณภาพซากโคพทนธสกน าก แพงแสน", การประชสมวรชาการวรทยาศาสตรนเทคโนโลยลเนลอล สทตวน ครทงล ทลท 3 "นวทตกรรมเนลอท งและผลรตภทณฑนเนลอล สทตวนเพลอท ความ
ปลอดภทยในอาหารและสสขภาพ" (2012)
- Thanachod Thammachat, Sompoch Tubcharoen, "Commercial Utilization in the Varanus salvator leather", ศรลปากรวรจยท และสรขางสรรคน ครทงล ทลท 6
(2013)
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ครทงล ทลท 6
(2013)
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