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โครงการววจยบ
ปป 2548-2550 การใชชหญชาบานนาเปปนแหลนงเยยอย ใยในรรปผนบงเซลลว เพยอย เพวมย ศบกยภาพการผลวตของโคนมในเขตรชอนชยนช ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากททนอทดหนทนววจยบ มก.
ปป 2549
ววจยบ มก.

การเพวมย ประสวทธวภาพการผลวตโคนมและรรปแบบการผลวตนมในฟารวมโคนมรนวมกบบการใชชประโยชนวจากพยชอาหารสบตวว ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากททนอทดหนทน

ปป 2551
การใชชวสบ ดทเหลยอใชชจากโรงงานอทตสาหกรรมและพยชอาหารทยมย ศย กบ ยภาพสรงเปปนแหลนงเยยอย ใยในรรปผนบงเซลลว เพยอย เพวมย ผลวตภาพการผลวตดชวยตชนททนตยาก สกาหรบบการเลยยช ง
โคนมในภรมอว ากาศรชอนชยนช ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากททนอทดหนทนววจยบ มก.
ปป 2553-2554 ประสวทธวภาพของซวสเทยยมยน (Lactonin)TM ในอาหารแมนโคนม ( หบวหนชาโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากบรวษทบ วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จกากบด
ปป 2554

อบตราการสลายตบวของแปปงตนอการพบฒนาของกระเพาะรรเมนและสมรรถภาพการเจรวญเตวบโตของลรกโคนม ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากบรวษทบ อทดมแดรยฟย ารวม

ปป 2555-2556 การปรบบปรทงประสวทธวภาพความสมบรรณวพนบ ธโคนม:
ธว
กรณยศกศ ษาระดบบฟารวม ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากอทดมแดรยฟารวม อ. บชานโปปง จ. ราชบทรย
ปป 2556-2558 การใชชกลยเซอรยนเปปนแหลนงพลบงงานในอาหารสบตววเคยยช วเอยอช ง ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากสกานบกงานพบฒนาการววจยบ การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2562 การผลวตโคขทนคทณภาพสรงจากโคลรกผสมวากววกกาแพงแสน วากวว-ลรกผสมบราหวมนบ และวากวว-ไทยโฮลสไตนวฟรยเชยยย น ( ผรรช วน มโครงการ ) ไดชรบบ ททนจากสกานบกงาน
พบฒนาการววจยบ การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดบบชาตว
- Arthit Panyasak, Nam Buathong, Sitthichai Kaewsuwan, Nakhonchai Anchuen, Sirirat Buaphan, "Effect of Holstein Friesian Levels and Induction of
Estrus on Conception Rate in Crossbred Dairy Cows", วารสารววจยบ และสนงเสรวมววชาการเกษตร 35 (2 (พวเศษ)) (2018) 7ศ 55-764
ระดบบนานาชาตว
- Jeerachai Kanjanapruthipong, Nam Buathong, "Fertilization Management to Optimize Yield and quality of Bana Grass", Chiang Mai University Journal
of Natural Sciences 13 (2) (2014) 117-126
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดบบชาตว
- Sirirat Buaphan, Nam Buathong, Somkiert Prasanpanich, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "Comparison on the utilization of cassava and maize
associated with various levels of urea in dairy ration", การประชทมววชาการ ครบงช ทย4ย 4 มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรว (2006)
- Nam Buathong, Jeerachai Kanjanapruthipong, "Utilizing C.M.T. before milking to reduce somatic cell in cow' milk: A case study at Kampaengsaen
Dairy Cooperative", การประชทมววชาการมหาววทยาลบยเกษตรศาสตรว ววทยาเขตกกาแพงแสน (2007)
- Nakhonchai Anchuen, Nam Buathong, Sitthichai Kaewsuwan, "Evaluation of the effectiveness of Lactonin in diet of milking cows", การประชทมววชาการแหนง
ชาตว ครบงช ทยย 10 มหาววทยาลบยเกษตรศาสตรว ววทยาเขตกกาแพงแสน (2013)
ระดบบนานาชาตว
- 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)
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