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การผลวตโคนม-โคเนชอน , การผสมเทยยมโค

โครงการววจยบ
ปป 2548-2550 การใชจหญจาบานมาเปปนแหลมงเยชอช ใยในรศปผนองเซลลย เพชอช เพวมช ศอกยภาพการผลวตของโคนมในเขตรจอนชชนน ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากททนอทดหนทนววจยอ มก.
ปป 2549
ววจยอ มก.

การเพวมช ประสวทธวภาพการผลวตโคนมและรศปแบบการผลวตนมในฟารยมโคนมรมวมกอบการใชจประโยชนยจากพชชอาหารสอตวย ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากททนอทดหนทน

ปป 2553-2554 ประสวทธวภาพของซวสเทยยมยน (Lactonin)TM ในอาหารแมมโคนม ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากบรวษทอ วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จกากอด
ปป 2556
การศศกษาการใชจประโยชนยไดจของโปรตยนจากจทลนว ทรยยใย นอาหารสอตวยเคยยน วเอชอน ง ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากศศนยยวจว ยอ และพอฒนาการผลวตนม สถาบอนสทวรรณ
วาจกกสวกจว เพช
เ อช การคจนควจาและพอฒนาปศทสตอ วยและผลวตภอณฑยสตอ วย กกาแพงแสน
ปป 2556-2558 การใชจกลยเซอรยนเปปนแหลมงพลองงานในอาหารสอตวยเคยยน วเอชอน ง ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากสกานอกงานพอฒนาการววจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2562 การผลวตโคขทนคทณภาพสศงจากโคลศกผสมวากววกกาแพงแสน วากวว-ลศกผสมบราหยมนอ และวากวว-ไทยโฮลสไตนยฟรยเชยยช น ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากสกานอกงาน
พอฒนาการววจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2562

การเพวมช สอดสมวนเนชอน และนนาก นมสทขภาพ จากโคเนชอน และโคนม ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากททนอทดหนทนววจยอ มก.

ปป 2562

ฟารยมออจฉรวยะผลวตเนชอน นม เพชอช คทณภาพชยวตว ทยดช ย ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากททนอทดหนทนววจยอ มก.

ปป 2563-2564 การพอฒนาระบบชมวยลดความเครยยดจากความรจอนในโคแบบแมมนยกา ( ผศรจ วม มโครงการ ) ไดจรบอ ททนจากสกานอกงานการววจยอ แหมงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชาตว
- Arthit Punyasak, Nam Buathong, Sitthichai Kaewsuwan, Nakhonchai Anchuen, Sirirat Buaphan, "Effect of Holstein Friesian Levels and Induction of
Estrus on Conception Rate in Crossbred Dairy Cows", วารสารววจยอ และสมงเสรวมววชาการเกษตร 35 (2 (พวเศษ)) (2018) 7ศ 55-764
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบชาตว
- Sirirat Buaphan, Nakhonchai Anchuen, Somkiert Prasanpanich, Juttupornpong, S., Uthai Kantho, "Utilization of solvent extracted rice bran as major
feed ingredient in lactating cow diet", การประชทมววชาการ ครองน ทย4ช 4 มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย (2006)
- Nakhonchai Anchuen, Sirirat Buaphan, Sitthichai Kaewsuwan, กอญญา ปปญญาชาตวรกอ ษย, Somkiert Prasanpanich, "การใชจผลวตภอณฑยโพรไบโอตวกทางการคจาตมอ
สมรรถภาพการผลวตของลศกโคนมในระยะหลองหยมานม", การประชทมทางววชาการครองน ทยช 45 มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย (2007)
- Nakhonchai Anchuen, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Probiotic fermented colostrum in cooled room", การประชทมววชาการมหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
กกาแพงแสน ครองน ทยช 4 (2007)
- Tassanan Hongsapak, Sirirat Buaphan, Nakhonchai Anchuen, PATIMA AUSUNGNOEN, Lerchart Boon-ek, "Determination of Microbial Protein
Degradation in Rumen Fluid by In Vitro Gas Technique", การประชทมววชาการแหมงชาตว มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครองน ทยช 10
(2013)
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แสน
- นางสาวนารยรตอ นย สอาดเอยยช ม, Lerchart Boon-ek, Sirirat Buaphan, Tassanan Hongsapak, Luck Piasai, Nakhonchai Anchuen, "Influence of soybean meal
treated with crude extract product from Camellia sinensis L. marc in total mixed ration on nitrogen retention and productive performance of growing
sheep", การประชทมววชาการแหมงชาตว มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครองน ทยช 10
(2013)
- Nakhonchai Anchuen, Nam Buathong, Sitthichai Kaewsuwan, "Evaluation of the effectiveness of Lactonin in diet of milking cows", การประชทมววชาการแหมง
ชาตว ครองน ทยช 10 มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน (2013)
- ศทภจวตรา สวรตว งนอ ไพศาล, Lerchart Boon-ek, Sirirat Buaphan, Nakhonchai Anchuen, "Effect of crude glycerin in diet of early lactating cow on yield and milk
composition", การประชทมววชาการระดอบชาตว มหาววทยาลอย เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน ครองน ทยช 12 (2015)
ระดอบนานาชาตว
- Sirirat Buaphan, Lerchart Boon-ek, Nakhonchai Anchuen, Nam Buathong, "Influence of crude extract product from green tea marc on antioxidative
status and performance of transition dairy cows", Internation Society for Southeast Asian Agricultural Science (2014ISSAAS) Conference (2014)
- Sirirat Buaphan, Supajitta Siritungpaisan, Lerchart Boon-ek, Nakhonchai Anchuen, Ahmad Mualif ABdurrahman, "Effect of crude glycerin level in dairy
cow diets on in vitro gas production.", Internation Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) Conference (2015)
- Sirirat Buaphan, Lerchart Boon-ek, Nakhonchai Anchuen, Nam Buathong, Tassanan Hongsapak, PATIMA AUSUNGNOEN, "effects of soybean meal
treated with green tea marc crude extract on oxidative status and milk production of dairy cows", the 5th International Conference on Sustainable
Animal Agriculture for Developing Countries (2015)
ผลงานววจยอ นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2549 - 3 สวงหาคม 2563
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