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โครงการววจยบ
ปป 2549

การถทายทอดเทคโนโลยลการเพาะเลลยล งปลานฉลแปลงเพศ ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.

ปป 2550
การใชผขมฉนล ชฉนรทวมกฉบฟฟาทลายโจรในอาหารปลาดทกลผกผสมตทอการเตฉบโต
การจฉบกฉนเชชอล โรค และสลในเนชอล ปลา ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.
ปป 2550
การศศกษาเปรลยบเทลยบระบบการเพาะพฉนธทปว ลานฉลในบทอดฉน บทอซลเมนตว และในกระชฉงแขวนลอยในบทอดฉน เพชอพ การผลฉตลผกปลานฉลเพศผผเผ ชฉงพาณฉชยว ( ผผรผ วท ม
โครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.
ปป 2550

โครงการฝฝกอบรมและถทายทอดเทคโนโลยลการเพาะพฉนธทแว ละการเลลยล งกทงผ กผามกราม ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.

ปป 2550

ผลของการเสรฉมกากขมฉนล ชฉนในอาหารกทงผ กผามกรามตทอสมรรถภาพการผลฉต และสลในผลฉตภฉณฑว ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.

ปป 2552

ผลของความเขผมแสง และชทวงแสง ตทอการอนทบาลลผกกทงผ กผามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.

ปป 2552
ผลของความหนาแนทน และการจฉดการระบบนลาน ในบทอพฉกแมทปลาดทกอทยภายหลฉงฉลดฮอรวโมนสฉงเคราะหว LHRHa รทวมกฉบดอมเพอรฉโดนตทอความเครลยดและการสชบ
พฉนธทว ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.
ปป 2553

การถทายทอดเทคโนโลยลการผลฉตอาหารกทงผ ขาวและกทงผ กผามกรามระดฉบฟารวมเกษตรกร ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากททนอทดหนทนวฉจยฉ มก.

ปป 2554-2555 การเพฉมพ มผลคทาเศษเหลชอจากการตฉดแตทงเหหดในอาหารสฉตวว ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากสนานฉกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษา
ปป 2555-2557 การเสรฉมสารประกอบกรดอะมฉโน-สฉงกะสลในปลาสวายขนาดตลาด ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากZINPROANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC.
ปป 2556
การเสรฉมไฟเตสในอาหารสฉตววนานล โครงการตรวจรฉบรองและทดสอบประสฉทธฉภาพผลฉตภฉณฑวดาผ นอาหารสฉตววนานล และการเพาะเลลยล งสฉตววนานล ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ
ททนจากAB-Vista-a division of AB Agri Ltd.
ปป 2556-2558 การเสรฉมแรทธาตทอนฉ ทรลยใว นอาหารปลาสวาย ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากบรฉษทฉ ซฉนโปรแอนนฉมอล นผทรฉชนพฉ (ไทยแลนดว) อฉงคว
ปป 2559-2560 การถทายทอดองควความรผรและเทคโนโลยลการเพาะเลลยล งปลานฉลลผกผสมและการสรผางศผนยวการเรลยนรผผ (คลองยายหลล ตนาบลแหลมฟฟาผทา อนาเภอพระสมททรเจดลยว
จฉงหวฉดสมททรปราการ) ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากสนานฉกงานคณะกรรมการวฉจยฉ แหทงชาตฉ (วช.)
ปป 2559-2560 การเพฉมพ ศฉกยภาพการเพาะเลลยล ง และการพฉฒนาคทณภาพมาตรฐานความปลอดภฉยของผลฉตภฉณฑวปลาสลฉด ( ผผรผ วท มโครงการ ) ไดผรบฉ ททนจากสนานฉกงานพฉฒนาการ
วฉจยฉ การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดฉบชาตฉ
- Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, Chatchai Thaitoongchin, "Improving Fillet Quality of Snakeskin Gourami Trichogaster plectrolaris) by
Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) By-product in Fish Diets", วารสารการพฉฒนาชทมชนและคทณภาพชลวตฉ 1 (1) (2013) 125-133
ระดฉบนานาชาตฉ
- Orapint Jintasataporn, sittichai hatachote, Chatchai Thaitoongchin, "Productive Performance of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)
Fed Diet Containing Silkworm Pupae (Bombyx mori) Replacing for Fish Meal", Journal of Agricultural Science and Technology A 1 (12) (2011) 1345-1348
- อรปราง สททธเกลยรตฉ, Skorn Koonawootrittriron, Satid Chatchaiphan, Chatchai Thaitoongchin, Uthairat Na-Nakorn, "Genetic parameters of a snakeskin
gourami (Trichopodus pectoralis, Regan1910) base population created from crossing three hatchery stocks", Aquaculture 512 (-) (2019) 1-734358-7
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สบงกบด ภาควฉชาเพาะเลลยล งสฉตววนานล คณะประมง บางเขน
- Satid Chatchaiphan, Chatchai Thaitoongchin, Skorn Koonawootrittriron, Uthairat Na-Nakorn, "Responses to mass selection in a domesticated
population of snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis, Regan 1910, and confounding effects from stocking densities", Aquaculture 498 (-) (2020)
181-186
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดฉบชาตฉ
- Chatchai Thaitoongchin, Nontawith Areechon, Songsri Mahasawasde, Ruangvit Yoonpundh, สาธฉต บทญนผอม, "Role of vitamin C and E on reproduction of
nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus)", การประชทมวฉชาการ ครฉงล ทล4พ 4 มหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว (2006)
- Thapanapun Surajit, Ruangvit Yoonpundh, Prapansak Srisapoome, Suban Sathianchit, Chatchai Thaitoongchin, "Comparison study on breeding
systems of nile tilapia (Oreochromis niloticus) fry production in earthen ponds, tanks and hapas suspended in an earthen pond", การประชทมทางวฉชาการ
ของมหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว ครฉงล ทลพ 47 (2009)
- ธวฉช ตฉนกผล, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Chatchai Thaitoongchin, "การเสรฉมเมทไธโอนลนในอาหารปลานฉล (Oreochromis niloticus) ทลมพ ปล ลาปปน
นผอย.", การประชทมทางวฉชาการครฉงล ทลพ 49 ของมหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว 1-4 กทมภาพฉนธว 2554 ณ มหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว กรทงเทพฯ. หนผา 309-316. (2011)
- ลผายแกผว แพงอรทณ, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Santi Poungcharean, Chatchai Thaitoongchin, "การพฉฒนาอาหารระยะเรฉมพ ตผนสนาหรฉบปลาดทกลผก
ผสมวฉยอทอน", การประชทมวฉชาการมหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว ครฉงล ทลพ 49 (2011)
- เสาวณลยว ศรลมนตรล, Orapint Jintasataporn, Pratak Tabthipwon, Chatchai Thaitoongchin, "การเสรฉมกรดอะมฉโนและกรดอฉนทรลยตว อท สมรรถภาพการผลฉตกทงผ ขาวแวนนา
ไม (Litopeneaus vannamei).", การประชทมวฉชาการมหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว ครฉงล ทลพ 49 (2011)
- Chatchai Thaitoongchin, Suban Sathianchit, Prapansak Srisapoome, Uthairat Na-Nakorn, "Effect of Rducing Stocking Density on Increasing Growth Rate
of Red Tail Mystus (Macrones wyckioides Fang & Chaux, 1949) in Farm Scale", การประชทมทางวฉชาการของมหาวฉทยาลฉยเกษตรศาสตรว ครฉงล ทลพ 49 (2011)
- Orapint Jintasataporn, อ.จทฑามาศ ทแกลผวพฉนธท,ว Oratai Jintasataporn, รศ.ศรลนอผ ย ชทมท คนา, Chatchai Thaitoongchin, อ.สาฑฉต บทญนผอม, "Improving Fillet Quality
of Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris) by Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) by product in Fish Diets", การประชทม
วฉชาการระดฉบชาตฉเครชอขทายวฉจยฉ สถาบฉนอทดมศศกษาทฉวพ ประเทศ ประจนาปป ๒๕๕๖ หฉวขผอ “เศรษฐกฉจ สฉงคม วฉฒนธรรม กฉบการสผปท ระชาคมอาเซลยน” (2013)
ระดฉบนานาชาตฉ
- Orapint Jintasataporn, sittichai hatachote, Chatchai Thaitoongchin, "Productive performance of giant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii)
fed diet containing silkworm pupae replacing for fish meal.", The Third International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing
Countries (SAADC 2011), 26 - 29 July 2011 Nakhon Ratchasima, Thailand. (2011)
- Orapint Jintasataporn, Oratai Jintasataporn, Chatchai Thaitoongchin, "Improving Fillet Quality in Snakeskin Gouramy (Trichogaster plectrolaris) by
Supplemental Sarjor-caju Mushroom (Pleurotus sajor-caju) in Fish Diets", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
ผลงานวฉจยฉ นลเล ปปนรายการรวบรวมระหวทางปป 1 มกราคม 2549 - 26 พฤศจฉกายน 2563
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