
กาํหนดการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย  
การประชุมวชิาการ ครัง้ที่ 10 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
งานเกษตรกาํแพงแสน ประจาํปี 2556 

 
วันเสาร์ที่  7  ธันวาคม 2556 

สาขาสัตว์และสัตวแพทย์                       จาํนวน       5       เร่ือง
สถานที่      อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 205      . 
 
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประพนัธ์  สง่เสริม       เลขานกุาร :  นางสาวทสันนัทน์  หงสะพกั 

เวลา ช่ือผู้นําเสนอผลงาน เร่ือง 
09.00 - 09.20 น. ชนะชยั บญุเพิ่ม คณุภาพซาก และคณุภาพเนือ้ของไก่กระทงท่ีจําหน่ายในตลาด

เทศบาลเมืองนครพนม 
09.20 - 09.40 น. รศ.อทุยั  คนัโธ โมเดลคํานวณต้นทนุการผลติไก่เนือ้ในประเทศไทย 
09.40 - 10.00 น. รศ.อทุยั  คนัโธ โมเดลคํานวณต้นทนุการผลติไขไ่ก่ของประเทศไทย แบบท่ี 1 
10.00 - 10.20 น. ภคอร อคัรมธุรากลุ ผลของการใช้ผงไผห่มกัในอาหารไก่ไขต่อ่สมรรถภาพการผลติ

และคณุภาพไข ่
10.20 - 10.40 น.
  

อจัฉรัตน์  สวุรรณภกัดี การสํารวจชนิดของหนอนพยาธิในทางเดนิอาหารไก่ไข ่ และไก่
พืน้เมืองใน อ.ป่าพะยอม จ.พทัลงุ 

 
วันเสาร์ที่  7  ธันวาคม 2556 

สาขาสัตว์และสัตวแพทย์                       จาํนวน       5       เร่ือง 
สถานที่      อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 205      . 
ประธาน :  รองศาสตราจารย์อทุยั  คนัโธ             เลขานกุาร : นายคามินท์  ไชยมงคล 

เวลา ช่ือผู้นําเสนอผลงาน เร่ือง 
10.40 - 11.00 น. อรทยั จินตสถาพร ผลของการใช้นํา้สกดัเห็ดนางฟ้า ตอ่คณุภาพซาก และเนือ้ของนก

กระทา 
11.00 - 11.20 น. สมโภชน์  ทบัเจริญ ผลของซาดี โคลสิแตทเตทในการรักษาอาการท้องร่วงของลกูสกุร

ในระยะดดูนม 
11.20 - 11.40 น.      สมโภชน์  ทบัเจริญ การผลติและใช้ประโยชน์ถัว่เวลเวท (Mucuna pruriens (L.) 

DC.var. utilis สําหรับปศสุตัว์ของประเทศไทย 
1. การศกึษาลกัษณะโภชนะและสาร L-Dopa ของถัว่เวลเวท 
ปลกูท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน 



 
ต่อ 

เวลา ช่ือผู้นําเสนอผลงาน เร่ือง 
11.20 - 11.40 น.      วราพนัธุ์  จินตณวิชญ์ การศกึษาองค์ประกอบทางโภชนะ คณุภาพและปริมาณจลุนิทรีย์

ของผงไผห่มกั 
11.40 - 12.00 น. ทสันนัทน์ หงสะพกั การศกึษาการยอ่ยสลายของโปรตีนจากจลุนิทรีย์ในของเหลวจาก

กระเพาะหมกัโดยการวดัปริมาตรแก๊ส 
 

วันเสาร์ที่  7  ธันวาคม 2556 
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์                       จาํนวน       4        เร่ือง 
สถานที่      อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 205      . 
ประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริินทร์พร  สนิธวุณิชย์         เลขานกุาร :  นางสาวสธิุษา  มาเจริญ 

เวลา ช่ือผู้นําเสนอผลงาน เร่ือง 
13.00 – 13.20 น. นารีรัตน์  สอาดเอ่ียม อิทธิพลของการใช้กากถัว่เหลืองท่ีทรีตด้วยผลติภณัฑ์สาร

สกดัหยาบจากกากชาในอาหารผสมครบสว่นตอ่การสะสม
ไนโตรเจน และสมรรถภาพการผลติของแกะระยะรุ่น 

13.20 – 13.40 น. นครไชย  อนัช่ืน การประเมนิประสทิธิภาพของแลคโตนินในอาหารแมโ่ครีดนม 
13.40 – 14.00 น.     อจัฉรัตน์  สวุรรณภกัดี การสํารวจชนิดและความชกุของหนอนพยาธิภายในทางเดนิ

อาหารกระบือบริเวณพืน้ท่ีชมุนํา้ ทะเลน้อย 
14.00 – 14.20 น. อวรรษดา  ปจุฉาการ การพฒันาเทคนิค Duplex PCR ในการตรวจหาแบคทีเรียก่อ

โรคในนํา้นมแพะ 
 

วันเสาร์ที่  7  ธันวาคม 2556 
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์                       จาํนวน       5        เร่ือง 
สถานที่      อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 205      . 
ประธาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศธิร  นาคทอง            เลขานกุาร :  นายธนโชต ิ ธรรมชาต ิ

เวลา ช่ือผู้นําเสนอผลงาน เร่ือง 
14.20 – 14.40 น. ปฎิมา อูส๋งูเนิน การศกึษาความปลอดภยัการใช้กากตะกอนและนํา้ทิง้ฟาร์ม

สกุรในการปลกูผกับุ้ง 
14.40 – 15.00 น. สกุญัญา จตัตพุรพงษ์ การศกึษาเชิงสํารวจนํา้ทิง้จากบอ่หมกัก๊าซชีวภาพฟาร์มสกุร  

1. สมบตักิารเป็นปุ๋ ยชีวภาพและองค์ประกอบธาตอุาหาร
มหพัภาค 

 



ต่อ 
เวลา ช่ือผู้นําเสนอผลงาน เร่ือง 

15.00 – 15.20 น. สกุญัญา จตัตพุรพงษ์ การศกึษาเชิงสํารวจนํา้ทิง้จากบอ่หมกัก๊าซชีวภาพของ 
ฟาร์มสกุร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจลุธาตอุาหาร 

15.20 – 15.40 น. รศ.อทุยั  คนัโธ การศกึษาเชิงสํารวจกากตะกอนจากบอ่หมกัก๊าซชีวภาพ 
ฟาร์มสกุร 1. สมบตักิารเป็นปุ๋ ยชีวภาพและองค์ประกอบ 
แร่ธาตมุหพัภาค 

15.40 – 16.00 น. รศ.อทุยั  คนัโธ การศกึษาเชิงสํารวจกากตะกอนจากบอ่หมกัก๊าซชีวภาพของ
ฟาร์มสกุร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจลุธาตอุาหาร 

 
  


