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วท.บ.(เกษตรศาสตรน), มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรน, ไทย, 2548
วท.ม.(โภชนศาสตรนและเทคโนโลยคอาหารสทตวน), มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรน, ไทย, 2551

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

อาหารสทตวน

โครงการววจยบ
ปป 2553
ผลของการเสรวมผทกตบชวาแหหงในอาหารผสมสกาเรลจตตอสมรรถภาพการผลวตและผลตอบแทนทางเศรษฐกวจของกระตตายรรนต -ขรน ( หทวหนหาโครงการ ) ไดหรบท ทรนจาก
สถาบทนสรวรรณวาจกกสวกจว เพออพ การคหนควหาและพทฒนาปศรสตท วนและผลวตภทณฑนสตท วน มก.
ปป 2554
ผลของอายรและการเสรวมธาตรเหลลกหลทงจากการเจาะเลออดปรวมาณมากตตอสมรรถภาพการผลวตและคตาโลหวตววทยาทครพ ะยะเวลาแตกตตางกทนของแกะ ( หทวหนหา
โครงการ ) ไดหรบท ทรนจากศศนยนวจว ยท และพทฒนาการผลวตสทตวนเคคยค วเอออค งขนาดเลลก สถาบทนสรวรรณวาจกกสวกจว เพออพ การคหนควหาและพทฒนาปศรสตท วนและผลวตภทณฑนสตท วน มก.
ปป 2554-2556 อวทธวพลของผลวตภทณฑนสารสกทดหยาบจากกากใบชาตตอครณคตาทางโภชนะของกากถทวพ เหลอองสกาหรทบสทตวนเคคยค วเอออค ง ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากสกานทกงานกอง
ทรนสนทบสนรนการววจยท
ปป 2555
ผลของระดทบโปรตคนทคตพ าต งกทนในอาหารผสมสกาเรลจตตอสมรรถภาพการผลวต และครณภาพเขากวางอตอนของกวางรศซาต และผลตอบแทนทางเศรษฐกวจ ( หทวหนหา
โครงการ ) ไดหรบท ทรนจากทรนอรดหนรนววจยท มก.
ปป 2556
การศศกษาการใชหประโยชนนไดหของโปรตคนจากจรลนว ทรคยใน นอาหารสทตวนเคคยค วเอออค ง ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากศศนยนวจว ยท และพทฒนาการผลวตนม สถาบทนสรวรรณ
วาจกกสวกจว เพอ
เ อพ การคหนควหาและพทฒนาปศรสตท วนและผลวตภทณฑนสตท วน กกาแพงแสน
ปป 2556-2558 การใชหกลคเซอรคนเปปนแหลตงพลทงงานในอาหารสทตวนเคคยค วเอออค ง ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากสกานทกงานพทฒนาการววจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2559 การประเมวนครณภาพอาหารขหนในกวางรศซาต ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากบรวษทท เบทาโกร จกากทด (มหาชน)
ปป 2558-2559 การใชหยสค ตนรปศ แบบแหหงเพออพ ใชหเปปนอาหารสรกรและไกตเนออค ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากบรวษทท มวตรผลววจยท พทฒนาอหอยและนคาก ตาล จกากทด
ปป 2558-2559 โครงการจทดทกาฐานขหอมศลครณคตาทางโภชนะของวทตถรดบว อาหารสรกรในประเทศไทย ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากสกานทกงานพทฒนาการววจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 การศศกษาครณภาพของเลซวตนว ทคอพ ายรการเกลบตตางๆ กทน ( หทวหนหาโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากบรวษทท นคาก มทนพอชไทย จกากทด (มหาชน)
ปป 2560-2561 ผลของ Toxo Mx ตตอผลกระทบความเปปนพวษของอทฟฟลาทอกซวนในอาหารสรกรระยะหยตานม ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากNutreco, Netherland
ปป 2560-2561 ระยะเวลาการเกลบรทกษาถทวพ อบไขมทนเตลมชนวดกะเทาะเปลออก และไมตกะเทาะเปลออก ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากบรวษทท นคาก มทนพอชไทย จกากทด (มหาชน)
ปป 2559-2560 โครงการจทดทกาฐานขหอมศลครณคตาทางโภชนะของวทตถรดบว อาหารสรกรในประเทศไทย ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากสกานทกงานพทฒนาการววจยท การเกษตร (สวก.)
ปป 2562

นวทตกรรมชรดตรวจสอบสารเรตงเนออค แดงในเนออค โค ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากทรนอรดหนรนววจยท มก.

ปป 2562

ฟารนมอทจฉรวยะผลวตเนออค นม เพออพ ครณภาพชควตว ทคดพ ค ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากทรนอรดหนรนววจยท มก.

ปป 2563-2564 ผลการเสรวมผลวตภทณฑนกลรมต อลศมโว นซวลเว กตในวทสดรรองพอนค และในอาหารไกตเนออค ตตอสมรรถภาพการผลวต การเกวดฝฝาเทหาอทกเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกวจ ( ผศห
รตวมโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากบรวษทท เคมเฮาสนจาก กทด
ปป 2563-2564 ผลของการเสรวมเอลนไซมนไฟเตสในอาหารทคมพ กค ารลดระดทบฟอสฟอรทสทคใพ ชหประโยชนนไดหตอต สมรรถภาพการผลวตและการสะสมแรตธาตรในกระดศกของไกตเนออค ( ผศรห วต ม
โครงการ ) ไดหรบท ทรนจากบรวษทท เบทเทอรนฟารนมาต จกากทด
ปป 2564
การพทฒนาฟารนมแพะนมตหนแบบอยตางครบวงจร เพออพ ผลวตนคาก นมแพะทคมพ คค ณ
ร ภาพและปลอดภทยตตอผศบห รวโภค ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากสกานทกงานคณะกรรมการ
ววจยท แหตงชาตว
ปป 2564
การศศกษาประสวทธวภาพในการปปองกทนเชออค บวดของผลวตภทณฑนสารเสรวมทคเพ ปลคยพ นขหอมศลยาในรศปคลอนพ แมตเหลลกไฟปาในไกตเนออค ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากBehn
Meyer Chemicals (T) Co., Ltd.
ปป 2564

การศศกษาประสวทธวภาพในการปปองกทนบวดของสารเสรวมอาหารทดแทนในไกตเนออค ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากKemin Industries (Asia) Pte. Ltd.
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ปป 2564-2565 การศศกษาศทกยภาพการผลวตแพะและหตวงโซตอปร ทานในพอนค ทคภพ าคตะวทนตกและภาคกลางของประเทศไทย ( ผศรห วต มโครงการ ) ไดหรบท ทรนจากสกานทกงานการววจยท แหตง
ชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดทบนานาชาตว
- Tassanan Hongsapak, Luck Piasai, Sukanya Rattanatabtimtong, "Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in Total Mixed Ration on Production
Performance and Costs of Growing-Finishing Rabbits", Journal of ISSAAS 17 (1) (2011) 284-284
- De Keyser, K, Dierick, N, Kanto, U, Tassanan Hongsapak, Buyens, G, Kuterna, L, Vanderbeke, E, "Medium-chain glycerides affect gut morphology,
immune- and goblet cells in post-weaning piglets: In vitro fatty acid screening with Escherichia coli and in vivo consolidation with LPS challenge",
JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 103 (1) (2019) 221-230
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดทบชาตว
- Tassanan Hongsapak, Luck Piasai, Sukanya Rattanatabtimtong, "Effects of Age and Bleeding factors on Performance and Hematological Values of
Sheep", การประชรมทางววชาการ ครทงค ทคพ 50 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรน (2012)
- Tassanan Hongsapak, Sirirat Buaphan, Nakhonchai Anchuen, PATIMA AUSUNGNOEN, Lerchart Boon-ek, "Determination of Microbial Protein
Degradation in Rumen Fluid by In Vitro Gas Technique", การประชรมววชาการแหตงชาตว มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกกาแพงแสน ครทงค ทคพ 10
(2013)
- นางสาวนารครตท นน สอาดเอคยพ 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", การประชรมววชาการแหตงชาตว มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกกาแพงแสน ครทงค ทคพ 10
(2013)
ระดทบนานาชาตว
- Tassanan Hongsapak, Luck Piasai, Sukanya Rattanatabtimtong, "Effects of Dry Water Hyacinth Supplementation in total Mixed Ration on Production
Performance and Cost of Growing-Finishing Rabbits", ISSAAS International Congress 2010
(2010)
- Tassanan Hongsapak, Luck Piasai, Sukanya Rattanatabtimtong, "Effect of Age and Iron Injection on Performance and Hematological Values of Sheep
during Venipuncture Period", Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress (2012)
- Tassanan Hongsapak, Luck Piasai, Kreangsak Saardrak, Lerchart Boon-ek, "Effects of Different Protein Levels in Total Mixed Ration on Velvet Antler
Quality and Performance of Rusa Deer", การประชรมววชาการนานาชาตว ครทงค ทคพ 11 มหาววทยาลทยเกษตรศาสตรน ววทยาเขตกกาแพงแสน (2014)
- 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)
ผลงานววจยท นคเค ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2553 - 26 กทนยายน 2564
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