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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การใชลมลอ สนตวรเปปนปคยป อฏนทรยยใร นการเพฏมพ ผลผลฏตมนนสกาปะหลนง ขลาว และพพชเศรษฐกฏจ, พพชอาหารสนตวร

โครงการววจยบ
ปป 2551-2552 ศศกษาการใชลมลอ สนตวรเปปนปคยป รรวมกนบการปรนบเปลยยพ นฤดอปลอกเพพอพ เพฏมพ ผลผลฏตมนนสกาปะหลนง ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากมอลนฏธสฏ ถาบนนพนฒนามนนสกาปะหลนงแหรง
ประเทศไทยในพระบรมราชอปถนมภรสมเดดจพระเทพรนตนราชสคดาฯสยามบรมราชกคมารย
ปป 2551-2554 การพนฒนาการใชลประโยชนรของเสยยจากฟารรมปศคสตน วรเปปนปคยป อฏนทรยยปร ระสฏทธฏภาพสองสกาหรนบพพชเศรษฐกฏจ ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากโครงการศอนยรความ
เปปนเลฏศทางวฏชาการ มหาวฏทยาลนยเกษตรศาสตรร
ปป 2552-2553 โครงการถรายทอดเทคโนโลยยของเสยยจากฟารรมโคและสคกรระดนบชคมชน (คลยกนฏก) ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากกระทรวงวฏทยาศาสตรรและเทคโนโลยย
ปป 2553

โตรงการศศกษาการใชลของเสยยจากฟารรมสคกรและเพฏมพ ผลผลฏตพพช ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากกรมปศคสตน วร กระทรวงเกษตรและสหกรณร

ปป 2553-2555 การศศกษาผลของการใชลมลอ โคนมตรอผลผลฏตและตลนทคนการผลฏตหญลาแพงโกลรา ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากสถาบนนสควรรณวาจกกสฏกจฏ เพพอพ การคลนควลาและ
พนฒนาปศคสตน วรและผลฏตภนณฑรสตน วร ม.เกษตรศาสตรร วฏทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2552-2553 การศศกษาการเพฏมพ เปอรรเซดนตรความงอกของเมลดดพนนธคขร าล วโดยใชลนสล กนดมอลสคกร ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากสถาบนนสควรรณวาจกกสฏกจฏ เพพอพ การคลนควลาและ
พนฒนาปศคสตน วรและผลฏตภนณฑรสตน วร มก.
ปป 2552-2553 โครงการ"ศศกษาปรฏมาณ E.coli,Lacid bacteria และ Salmonella ในนนาก สกนดมอลสคกร ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากสถาบนนสควรรณวาจกกสฏกจฏ เพพอพ การคลนควลา
และพนฒนาปศคสตน วรและผลฏตภนณฑรสตน วร มก.
ปป 2556
การศศกษาการใชลประโยชนรไดลของโปรตยนจากจคลนฏ ทรยยใร นอาหารสนตวรเคยยน วเอพอน ง ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากศอนยรวจฏ ยน และพนฒนาการผลฏตนม สถาบนนสควรรณ
วาจกกสฏกจฏ เพพ
เ อพ การคลนควลาและพนฒนาปศคสตน วรและผลฏตภนณฑรสตน วร กกาแพงแสน
ปป 2556-2558 การใชลกลยเซอรยนเปปนแหลรงพลนงงานในอาหารสนตวรเคยยน วเอพอน ง ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากสกานนกงานพนฒนาการวฏจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562
การผลฏตหญลาเนเปปยรรเขลาสอรร ะบบอฏนทรยยคร ณ
ค ภาพสองสกาหรนบโคเนพอน และโคนมดลวยการผนวกเทคโนโลยยหนรค ยนตรเขลากนบเครพอพ งจนกรกลเกษตรทยเพ หมาะสม ( ผอรล วร ม
โครงการ ) ไดลรบน ทคนจากทคนอคดหนคนวฏจยน มก.
ปป 2562

ฟารรมอนจฉรฏยะผลฏตเนพอน นม เพพอพ คคณภาพชยวตฏ ทยดพ ย ( ผอรล วร มโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากทคนอคดหนคนวฏจยน มก.

ปป 2564-2565 การพนฒนาวนสดคอนฏ ทรยยจร ากมอลไสลเดพอนดฏนรรวมกนบของเสยยในฟารรมเลยยน งสนตวรใหลเปปนภาชนะปลอกพพชแบบสะดวกใชล ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทคนจากทคนสนนบสนคน
การวฏจยน มคงร เปปา วฏทยาเขตกกาแพงแสน ประจกาปป พ.ศ. 2564
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตฏ
- PATIMA AUSUNGNOEN, Sukanya Jattupornpong, Uthai Kantho, "A Study on Animal Waste Treatment by Utilization for Fertilizer", การประชคมวฏชาการ
ประจกาปป 2550 ครนงน ทยพ 5 สถาบนนคลนควลาและพนฒนาผลฏตผลทางการเกษตรและอคตสาหกรรมเกษตร (2007)
- PATIMA AUSUNGNOEN, Chuanpis Aroonrungsikul, Sukanya Jattupornpong, "Effect of Pig Manure Tea to Seed Germination and Seed Quality
Enhancement of Emergence Stage in Rice (Oryza sativa L.) Varieties RD 31", การประชคมทางวฏชาการ ครนงน ทยพ 50 มหาวฏทยาลนยเกษตรศาสตรร (2012)
- PATIMA AUSUNGNOEN, Uthai Kantho, อารนกษร ชนยกคล, "A Safety Study on Biogas Digester Sludge and Effluent of Pig Farm for Vegetable Production on
water spinach (Ipomoea aquatic Forsk)", การประชคมวฏชาการแหรงชาตฏ ครนงน ทยพ 10 มหาวฏทยาลนยเกษตรศาสตรร วฏทยาเขตกกาแพงแสน (2013)
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