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รำยชื่อโครงกำรวิจยั ปี 2553 กรมปศุสัตว์
สำดับ
เรื่ องที่
ที่

เลขทะเบียนวิจยั

ชื่อข้ อเสนอกำรวิจยั

สถำนะโครงกำร (ล.ควำมสำคัญ)

รวมทัง้ สิน้ 114 โครงกำร (133 เรื่ อง)
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ด้ ำนกำรปรั บปรุ งพันธุ์สัตว์ 16 โครงกำร
1 50(1)-0206-006
กำรเลีย้ งโคเนือ้ สำยพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ ในสภำพฟำร์ มเกษตรกรเครื อข่ ำย
50(1)-(50:4.1)-0206-006 1. สมรรถภาพการผลิตโคกบินทร์ บรุ ี ในสภาพฟาร์ มเกษตรกรเครื อข่าย
50(1)-(50:3.1)-0206-006 2. สมรรถภาพการผลิตโคตากของกรมปศุสตั ว์ในสภาพการเลี ้ยงของฟาร์ มเกษตรกร
50(1)-(50:6.1)-0206-006 3. สมรรถภาพการผลิตโคอีสานของกรมปศุสตั ว์ในสภาพการเลี ้ยงของฟาร์ มเกษตรกรเครื อข่าย
50(1)-(50:7.1)-0206-006 4. สมรรถภาพการผลิตของโคพื ้นเมืองภาคใต้ ในสภาพการเลี ้ยงของฟาร์ มเกษตรกรตามโครงการอาหารฮาลาล
50(1)-(50:2.1)-0206-006 5. สมรรถภาพการผลิตโคบราห์มนั แดงของกรมปศุสตั ว์ในสภาพการเลี ้ยงของฟาร์ มเกษตรกรเครื อข่าย
50(1)-(50:5.1)-0206-006 6. สมรรถภาพการผลิตโคขาวลาพูนของกรมปศุสตั ว์ในสภาพการเลี ้ยงของฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย
50(1)-(50:1.1)-0206-006 7. สมรรถภาพการผลิตโคบราห์มนั เทาของกรมปศุสตั ว์ในสภาพการเลี ้ยงของฟาร์ มเกษตรกรเครือข่าย
50(1)-(50:4.5)-0206-006 8. การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์กบินทร์ บรุ ีตอน ทีม่ ีน ้าหนักสิ ้นสุดการขุนที่ 450 และ 600 กิโลกรัม
2 51(1)-(50:1.3)-0206-008 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เป็ ดไข่สาหรับเลี ้ยงในระบบฟาร์ มปิ ด 1.เป็ ดพันธุ์กากีแคมเบลล์
3 50(1)-0206-013
การสร้ างสุกรพันธุ์ลาร์ จไวท์กรมปศุสตั ว์ 15. ผลตอบสนองของการคัดเลือก อัตราเลือดชิด และแนวโน้ มของลักษณะปรากฏทางเศรษฐกิจของสุกรราชบุรี 1
4 51(1)-0206-025
การปรับปรุงพันธุ์สกุ รในฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสตั ว์ : 1. การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมในสุกร
5 51(1)-0206-032
การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมในลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร
6 51(1)-0206-001
การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 5
7 51(1)-0206-002
การสร้ างสุกรพ่อพันธุ์สดุ ท้ ายของกรมปศุสตั ว์ 1.ลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรลูกผสมดูรอค 75% เปี ยแตรง 25%
8 51(1)-0206-005
การวิจยั และพัฒนาพันธุ์เป็ ดไข่พื ้นเมืองพันธุ์ปากน ้า
9 51(1)-0206-006
การวิจยั และพัฒนาพันธุ์เป็ ดไข่พื ้นเมืองพันธุ์นครปฐม
10 51(1)-0206-008
การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ปากช่อง 2
11 51(1)-0206-011
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมทีเ่ กิดจากพันธุ์ลาร์ จไวท์ - แลนด์เรซระหว่างสายพันธุ์ไอร์ แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1
12 51(1)-0206-019
การใช้ ประโยชน์จากแหนเป็ ดเพื่อเป็ นแหล่งโปรตีนสาหรับเป็ ดเทศกบินทร์ บรุ ี
13 53(1)-0206-001
การเจริ ญเติบโตผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื ้อของไก่เบตงภายใต้ ระบบการเลี ้ยงที่ตา่ งกัน
14 53(1)-0206-002
สมรรถภาพการผลิตของโคนมไทยฟรี เชี่ยนในฟาร์ มเกษตรกร
15 53(1)-0206-003
สมรรถภาพการผลิตของแพะเนื ้อลูกผสมบอร์ แองโกลนูเบี ้ยนของกรมปศุสตั ว์ในสภาพฟาร์ มเกษตรกรเครือข่าย
16 53(1)-0206-004
การเจริญเติบโตและคุณภาพซากของห่านพันธุ์ทา่ พระ 1 ทีเ่ ลี ้ยงด้ วยอาหารข้ นเสริมด้ วยหญ้ ารูซี่สด
53(1)-0206-131

ระบบการผลิตและระบบการรับรองพันธุ์ไก่ประดูห่ างดาเชียงใหม่ 1 ของฟาร์มเครือข่าย ** ทุน สกว.

ต่ อเนื่อง - 3

ต่อเนื่อง - 4
ต่อเนื่อง - 5
ต่อเนื่อง - 8
ต่อเนื่อง - 10
ต่อเนื่อง - 18
ต่อเนื่อง - 19
ต่อเนื่อง - 28
ต่อเนื่อง - 34
ต่อเนื่อง - 37
ต่อเนื่อง - 44
ต่อเนื่อง - 61
ใหม่ - 72
ใหม่ - 82
ใหม่ - 134
ใหม่ - 171
ทุน สกว.

งบประมำณ
(บำท)
54,538,200
18,046,800
3,013,300
268,300
273,900
273,900
273,800
302,300
278,200
695,600
647,300
1,063,600
1,940,100
1,111,900
1,144,300
3,628,800
1,842,300
1,055,900
842,500
516,500
768,300
225,200
356,600
107,400
221,600
208,500
826,370

ระยะเวลาที่
เริ่ ม-สิ ้นสุด การวิจยั

5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
4 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
1 ปี 3 เดือน
3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน

(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 52)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 49 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 50 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 50 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 55)
(ม.ค. 51 - ก.ย. 56)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ธ.ค. 53)
(ต.ค. 53 - ก.ย. 55)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 55)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

หัวหน้ ำโครงกำร

นางสาวกัลยา บุญญานุวตั ร
ธีระชัย ช่อไม้
ไพโรจน์ ศิริสม
มังกร วงศ์ศรี
ถาวร ถมมาลี
อานวย กวมทรัพย์
ชานาญ ดงปาลี
นางสาวกัลยา บุญญานุวตั ร
อานวย พุทธรัตนัง
ทวีศลิ ป์ จีนด้ วง
จงเจษฏ์ ศรี กระจ่าง
แสนศักดิ์ นาคะวิสทุ ธิ์
กมล ฉวีวรรณ
กมล ฉวีวรรณ
ประภาส มหินชัย
ภูรี วีระสมิทธ์
ดรุณี ณรังษี
วโรชา จาปารัตน์
วโรชา จาปารัตน์
เจนรงค์ คามงคุณ
สุนีย์ ตรี มณี
วิชยั ทิพย์วงค์
นายบุญณรงค์ สุภาพ
ศิริพร ตงศิริ
อานวย เลี ้ยวธารากุล
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รำยชื่อโครงกำรวิจยั ปี 2553 กรมปศุสัตว์
สำดับ
เรื่ องที่
ที่

เลขทะเบียนวิจยั

ชื่อข้ อเสนอกำรวิจยั

สถำนะโครงกำร (ล.ควำมสำคัญ)

รวมทัง้ สิน้ 114 โครงกำร (133 เรื่ อง)
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1 52(1)-0211-022
2 52(1)-0211-025
3 52(1)-0211-027
4 52(1)-0211-028
5 52(1)-0211-029
6 52(1)-0211-033
7 52(1)-0211-035
8 52(1)-0211-037
9 52(1)-0211-038
10 53(1)-0511-005
11 53(1)-0516(5)-006
12 53(1)-0511-007
13 53(1)-0511-008
14 53(1)-0516(1)-009
15 53(1)-0516(8)-010
16 53(1)-0511-011
17 53(1)-0516(1)-012
18 53(1)-0511-013
19 53(1)-0511-014
20 53(1)-0511-015
21 53(1)-0511-016
22 53(1)-0511-017
23 53(1)-0511-018
24 53(1)-0511-019
25 53(1)-0511-020
26 53(1)-0511-021

ด้ ำนกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 26 โครงกำร
การศึกษาการเลี ้ยงสัตว์อย่างยัง่ ยืนบนพื ้นทีส่ งู ของภาคเหนือตอนบน
การใช้ เทคโนโลยีในการจัดระดับโภชนะในอาหารโคนมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
การศึกษาระบบการเลี ้ยง การตลาดไก่เนื ้อดาดอยแม่สลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ตนุ๋ ยาจีน
การให้ ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการเลี ้ยงโคเนื ้อในสวนทุเรี ยนของเกษตรกรในภาคตะวันออก

โครงการวิจยั ระบบการเลี ้ยงโคเนื ้อเพื่อผลิตลูกทีเ่ หมาะสมในพื ้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลของสารสกัด จากน้ อยโหน่งตะไคร้ หอม ยาสูบ และโล่ตนิ๊ ในการกาจัดเห็บโค
การปรับปรุงสภาพ แวดล้ อมเพือ่ เพิม่ ผลผลิตน ้านมในฟาร์ มของเกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออก

การศึกษาสภาพตลาดนัดโค - กระบือ ในประเทศไทย
สมรรถภาพการให้ ผลผลิตของกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการธนาคารโค กระบือตามพระราชดาริ : กรณีศกึ ษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ ยกั ษ์ โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของเกษตรกร เพื่อเป็ นอาหารหยาบเลี ้ยงโคนมตลอดทังปี
้

การศึกษาต้ นทุนการผลิตน ้านมดิบของฟาร์ มโคนมในพื ้นที่ภาคเหนือตอนบน

ผลของการใช้ วา่ นชักมดลูกสดต่ออัตราการผสมติดของแม่โคนม
การพัฒนาแบบประเมินการประกันคุณภาพการจัดการฟาร์ มโคนมสาหรับเกษตรกรรายย่อย
การศึกษาต้ นทุนการผลิตโครุ่นขุนด้ วยอาหารเสริมกากน ้าตาล-จุลินทรีย์เปรียบเทียบกับอาหารเสริมกากน ้าตาล-ยูเรีย

พัฒนาการเลี ้ยงโคเนื ้อในสวนปาล์มน ้ามันเพื่อความยัง่ ยืนในพื ้นทีภ่ าคใต้ ตอนบน
การจัดการเลี ้ยงแม่พนั ธุ์แพะต่อการตายของลูกแพะก่อนหย่านม
ผลตอบสนองทางเศรษฐกิจการขุนแพะเนื ้อลูกผสมด้ วยใบมันสาปะหลังหมักในระดับต่างกัน

โครงการศูนย์สาธิตการแปรรูปและการตลาดนมแพะชุมชน
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการอนุรักษ์ใช้ แรงงานกระบือของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาระบบการเลี ้ยงและการตลาดโคชนของเกษตรกรในพื ้นทีภ่ าคใต้
การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของการเลี ้ยงสัตว์ท้องถิ่น : กรณีศกึ ษาการเลี ้ยงกระบือในพืน้ ทีร่ าบลุม่ รอบทะเลสาบสงขลา

การใช้ สมุนไพรหนอนตายอยากเมล็ดน้ อยหน่า และปวกหาดถ่ายพยาธิในสุกรของเกษตรกรรายย่อย
การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มเลี ้ยงเป็ ดเทศทีใ่ ช้ หนอนผลไม้ เป็ นอาหารเสริมในพื ้นทีภ่ าคเหนือตอนบน

โครงการศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
การค้ นหาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ของศูนย์วิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช
โครงการศึกษาด้ านเศรษฐกิจสังคมของสัตว์เลี ้ยงประจาถิ่น กรณีศกึ ษาชุมชนการเลี ้ยงนกเขาชวาเสียงอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ต่อเนื่อง - 17
ต่อเนื่อง - 26
ต่อเนื่อง - 27
ต่อเนื่อง - 40
ต่อเนื่อง - 41
ต่อเนื่อง - 47
ต่อเนื่อง - 48
ต่อเนื่อง - 49
ต่อเนื่อง - 56
ใหม่ - 77
ใหม่ - 84
ใหม่ - 86
ใหม่ - 91
ใหม่ - 121
ใหม่ - 123
ใหม่ - 135
ใหม่ - 141
ใหม่ - 147
ใหม่ - 156
ใหม่ - 159
ใหม่ - 160
ใหม่ - 163
ใหม่ - 169
ใหม่ - 175
ใหม่ - 176
ใหม่ - 186

งบประมำณ
(บำท)
54,538,200
10,409,200
198,700
972,600
553,400
47,900
83,900
932,300
148,600
531,700
154,700
376,500
419,500
324,100
554,200
111,100
310,800
104,800
31,900
849,500
40,900
94,900
209,300
220,400
241,500
2,480,800
264,400
150,800

ระยะเวลาที่
เริ่ ม-สิ ้นสุด การวิจยั

3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
5 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน

(ต.ค. 51 - ม.ค. 55)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 56)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

หัวหน้ ำโครงกำร

ประจักษ์ อัสววิวฒ
ั น์พงศ์
สินชัย เรื องไพบูลย์
จรัญ ใจลังกา
วชิระ แขวงโสภา
สว่าง อังกุโร
จารัส ใจลังกา
สุวชิ บุญโปร่ง
ปั ณณวัชญ์ ชิตธนาเศรษฐ์
สว่าง อังกุโร
สุรศักดิ์ พัฒนพงศ์
ประจักษ์ อัสววิวฒ
ั น์พงศ์
สมชาย อนุตรชัชวาลย์
สินชัย เรื องไพบูลย์
วีระ ร่มโพธิ์ภกั ดิ์
บุญชู บุตรคิ ้ว
ธนจิตร์ ฮุน่ ตระกูล
วีระ ร่มโพธิ์ภกั ดิ์
ธัญญา สุขย้ อย
ศรณรงค์ ศุภชวลิต
สุพร คงเกตุ
วิภาวรรณ ปาณะพล
อรอนงค์ พิมพ์คาไหล
วิภาวรรณ ปาณะพล
ธัญญา สุขย้ อย
ชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล
ธัญญา สุขย้ อย
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รำยชื่อโครงกำรวิจยั ปี 2553 กรมปศุสัตว์
สำดับ
เรื่ องที่
ที่

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

เลขทะเบียนวิจยั

ชื่อข้ อเสนอกำรวิจยั

รวมทัง้ สิน้ 114 โครงกำร (133 เรื่ อง)
ด้ ำนอำหำรสัตว์ 29 โครงกำร
1 50(1)-0214-005
การปรับปรุงพันธุ์หญ้ ารูซี่เพื่อการทนแล้ ง
50(1)-(50:01)-0214-005 การปรับปรุงพันธุ์หญ้ ารูซี่โดยวิธีการสร้ างสายพันธุ์สงั เคราะห์
2 52(1)-0214-041
ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการผลิต และองค์ประกอบน ้านมของแพะพันธุ์ซาเนน
3 52(1)-0214-044
ความต้ องการโปรตีน และพลังงานเพือ่ การเจริญเติบโตของโคบราห์มนั เพศผู้น ้าหนัก 250 กิโลกรัม ถึง 350 กิโลกรัม
4 52(1)-0214-047
พลังงานใช้ ประโยชน์ได้ ของถัว่ ไมยราในโคเนื ้อ
5 52(1)-0214-048
ผลของการเสริ มถัว่ คาวาลเคดแห้ งต่อสมรรถนะการเจริ ญเติบโตของแพะพื ้นเมืองไทย
6 52(1)-0214-049
สมรรถนะการผลิตของแพะพื ้นเมืองทีเ่ ลี ้ยงด้ วยถัว่ มะแฮะเป็ นอาหารหยาบหลัก
7 52(1)-0214-050
ผลของการใช้ ถวั่ ท่าพระสไตโลร่วมกับอาหารข้ นในสัดส่วนต่างๆ ต่อสมรรถนะการขุนแพะพื ้นเมือง
8 52(1)-0214-051
สมรรถนะการผลิตของแพะลูกผสมบอร์ 50 เปอร์ เซ็นต์ที่เลี ้ยงด้ วยถัว่ มะแฮะเป็ นอาหารหยาบหลัก
9 52(1)-0214-052
การขุนโคขาวลาพูน โดยเสริ มอาหารข้ นระดับต่างๆที่มีผลต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตและคุณภาพซาก
10 52(1)-0214-054
ผลของการใช้ ถวั่ ไมยราแห้ งทดแทนอาหารข้ นในสัดส่วนต่างๆกัน ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มนั
11 52(1)-0214-055
ผลของการใช้ ปลายข้ าวหมักต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากในการขุนโคลูกผสมทาจิมะเพศผู้ตอน
12 52(1)-0214-056
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื ้นที่ 5 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ เครื่องหมายดีเอ็นเอ
13 52(1)-0214-060
ผลของเวลาตัดปิ ดแปลงทีม่ ีตอ่ ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ ามูลาโต้ 2
14 52(1)-0214-062
การใช้ หนิ ฟอสเฟตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะและผลผลิตของถัว่ ฮามาต้ า
15 52(1)-0214-064
การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดาทีอ่ ายุการเก็บรักษาต่างๆ
16 52(1)-0214-066
ต้ นทุนในการผลิตโคนมสาวทีเ่ ลี ้ยงด้ วยอาหารหยาบคุณภาพต่างกัน 2 ชนิด
17 52(1)-0214-068
การทดสอบการใช้ พืชอาหารสัตว์คณ
ุ ภาพดีเลี ้ยงโคนมทดแทนฝูง (อายุ 6 - 18 เดือน) ในฟาร์ มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเพชรบูรณ์
18 52(1)-0214-071
การทดสอบผลการใช้ พืชอาหารสัตว์คณ
ุ ภาพดีเลี ้ยงโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซดโดยไม่เสริ มอาหารข้ นต่อสมรรถภาพการให้ นม องค์ประกอบน ้านม ความสมบูรณ์พันธุ์
19 53(1)-0214-022
การทดสอบการใช้ หญ้ าแพงโกล่าสดร่วมกับถัว่ ลิสงเถาในการเลี ้ยงโคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์
20 53(1)-0214-023
ผลของความสูงของการตัดเก็บเกี่ยวเมล็ดในปี แรกที่มีตอ่ ผลผลิตเมล็ดถัว่ ท่าพระสไตโล ในปี ที่ 2
21 53(1)-0214-024
อิทธิพลของระยะปลูกและอายุการตัดต่อผลผลิตหญ้ ากินนีสีมว่ งภายใต้ ร่มเงาสวนปาล์มน ้ามัน
22 53(1)-0214-025
ผลของรังสีแกมมาทีม่ ีตอ่ การกลายพันธุ์ของหญ้ ากินนีสมี ่วงในลักษณะความต้ านทานต่อโรคใบไหม้ และค่าการย่อยได้ ของวัตถุแห้ ง
23 53(1)-0214-026
ผลของอัตราปุ๋ ยและวิธีการใส่ปยอิ
ุ๋ นทรีย์คณ
ุ ภาพสูง 4-4-2 ที่มตี อ่ ผลผลิตและคุณภาพของหญ้ าเนเปี ยร์ ยกั ษ์ ในพื ้นที่ดนิ เหนียวปนทรายแป้ง
24 53(1)-0214-027
ผลของระดับการใช้ ต้นและใบถัว่ มะแฮะแห้ งในอาหารผสมเสร็จต่ออัตราการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมบอร์
25 53(1)-0214-028
ผลของการเสริ มใบมันสาปะหลังหมักต่อการเจริ ญเติบโตของแพะลูกผสมบอร์
26 53(1)-0214-029
ผลของการเสริมถัว่ ลิสงเถาสายพันธุ์กลาบราต้ าต่อการเจริ ญเติบโตของแพะเนื ้อ
27 53(1)-0214-030
การใช้ ไมยราบยักษ์แห้ งเป็ นอาหารเสริมในการเลี ้ยงแพะพันธุ์พื ้นเมืองหลังหย่านม
28 53(1)-0214-031
ผลของการเสริ มเยรูซาเล็มอาร์ ตโิ ช๊ คในอาหารลูกสุกรหย่านมต่อสมรรถนะการผลิต
29 53(1)-0214-032
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตโคพื ้นเมืองมาตรฐานอินทรี ย์

สถำนะโครงกำร (ล.ควำมสำคัญ)

ต่อเนื่อง - 2
ต่อเนื่อง - 20
ต่อเนื่อง - 21
ต่อเนื่อง - 23
ต่อเนื่อง - 29
ต่อเนื่อง - 30
ต่อเนื่อง - 31
ต่อเนื่อง - 32
ต่อเนื่อง - 35
ต่อเนื่อง - 36
ต่อเนื่อง - 42
ต่อเนื่อง - 43
ต่อเนื่อง - 45
ต่อเนื่อง - 50
ต่อเนื่อง - 52
ต่อเนื่อง - 53
ต่อเนื่อง - 54
ต่อเนื่อง - 57
ใหม่ - 75
ใหม่ - 96
ใหม่ - 104
ใหม่ - 105
ใหม่ - 107
ใหม่ - 139
ใหม่ - 140
ใหม่ - 142
ใหม่ - 150
ใหม่ - 164
ใหม่ - 185

งบประมำณ

ระยะเวลาที่
เริ่ ม-สิ ้นสุด การวิจยั

หัวหน้ ำโครงกำร
(บำท)
54,538,200
5,436,800
199,100 10 ปี 0 เดือน (ต.ค. 49 - ก.ย. 59) กานดา นาคมณี
199,100 5 ปี 0 เดือน (ต.ค. 49 - ก.ย. 54) ศศิธร ถิ่นนคร
12,400 1 ปี 5 เดือน (ต.ค. 51 - ก.พ. 53) ศักดา ประจักษ์ บญ
ุ เจษฎา
130,400 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) โอสถ นาคสกุล
12,400 1 ปี 3 เดือน (ม.ค. 52 - มี.ค. 53) เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์
121,500 1 ปี 7 เดือน (ธ.ค. 51 - มิ.ย. 53) ฆะฤทัย จันทร์ ธิบดี
39,000 1 ปี 6 เดือน (ต.ค. 51 - มี.ค. 53) ศักดา ประจักษ์ บญ
ุ เจษฎา
15,900 1 ปี 7 เดือน (ต.ค. 51 - เม.ย. 53) เศกสรรค์ สวนกูล
39,000 1 ปี 6 เดือน (ต.ค. 51 - มี.ค. 53) นายพินิจ สวัสดิรักษา
430,800 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) วีระพล พูนพิพฒ
ั น์
36,900 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) อัศวิน สายเชื ้อ
645,300 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) วิทยา สุมามาลย์
102,500 1 ปี 6 เดือน (ต.ค. 51 - มี.ค. 53) อานุภาพ เส็งสาย
111,800 2 ปี 5 เดือน (เม.ย. 52 - ส.ค. 54) กานดา นาคมณี
73,000 4 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 55) ญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช
148,000 2 ปี 2 เดือน (มี.ค. 52 - เม.ย. 54) วิทยา สุมามาลย์
333,100 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) ปรัชญา ปรัชญลักษณ์
199,100 1 ปี 9 เดือน (ม.ค. 52 - ก.ย. 53) ณรงค์ ธาราศรี
19,600 2 ปี 6 เดือน (ต.ค. 51 - มี.ค. 54) บัญชา ศรี ขตั ยิ ์
461,700 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) วิวฒ
ั น์ ไชยชะอุม่
83,600 1 ปี 11 เดือน (พ.ค. 53 - เม.ย. 55) พิมพาพร พลเสน
98,400 2 ปี 11 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) ชิต ยุทธวรวิทย์
150,700 2 ปี 0 เดือน (เม.ย. 53 - เม.ย. 54) สรายุทธ์ ไทยเกื ้อ
131,600 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 55) จันทกานต์ อรณนันท์
272,600 1 ปี 7 เดือน (ต.ค. 52 - เม.ย. 54) นายพินิจ สวัสดิรักษา
284,400 1 ปี 7 เดือน (พ.ย. 52 - พ.ค. 54) ฆะฤทัย จันทร์ ธิบดี
315,500 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) เทวัญ จันทร์ โคตร
279,600 1 ปี 2 เดือน (ต.ค. 52 - ธ.ค. 53) นายวุฒิพนั ธุ์ เนตรวิชยั
290,900 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) ศศิธร เจาะจง
398,000 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 55) ธารงค์ศกั ดิ์ พลบารุง
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รำยชื่อโครงกำรวิจยั ปี 2553 กรมปศุสัตว์
สำดับ
เรื่ องที่
ที่

เลขทะเบียนวิจยั

ชื่อข้ อเสนอกำรวิจยั

สถำนะโครงกำร (ล.ควำมสำคัญ)

รวมทัง้ สิน้ 114 โครงกำร (133 เรื่ อง)
ด้ ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 22 โครงกำร
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1 51(1)-0208-022
การศึกษาหาเครื่ องหมายพันธุกรรมทีส่ มั พันธ์กบั QTLทีค่ วบคุมลักษณะปริมาณน ้านมในโคนมลูกผสมไทย- โฮลสไตน์
2 51(1)-0208-024
การสูญเสียลูกอ่อนหลังการผสมเทียมอันเนื่องจากโรคติดต่อของระบบสืบพันธุ์
3 51(1)-0208-063
ผลการเหนี่ยวนาการเป็ นสัด 2 วิธี ต่อการตังท้
้ องในกระบือปลักไทย
4 52(1)-0208-072
อิทธิพลสนิปจีโนไทป์ ของยีนคาลเปน และคาลปาสตาตินต่อลักษณะความนุ่มของเนื ้อในโคลูกผสมแองกัส 50 % (Thai-black)
5 52(1)-0208-074
ผลของ Low Density Lipoprotein และไข่แดงในน ้ายาเจือจางทริ สต่อคุณภาพน ้าเชือ้ แช่แข็งโค
6 52(1)-0208-076
การรอดชีวิตของตัวอ่อนแพะที่แช่แข็งโดยวิธี Conventional Slow Freezing และ Vitrification
7 52(1)-0208-077
อิทธิพลของยีนหลัก DGAT1 ต่อผลผลิตและคุณภาพน ้านม ในโคนมลูกผสมไทย - โฮลสไตน์
8 52(1)-0208-079
การตรวจความเป็ นพ่อ -แม่-ลูก ในกระบือปลักไทยโดย microsatellite markers
9 52(1)-0208-081
ปัจจัยที่มผี ลต่อการสกัดสารพันธุกรรมของเชื ้อเลปโตสไปร่าในน ้าเชื ้อโคเพื่อตรวจวิเคราะห์และจาแนกเชื ้อโดยวิธีโพลีเมอเรสเชนรี แอคชัน่
10 52(1)-0208-084
ความสัมพันธ์ระหว่างยีนเลปตินกับโรคถุงน ้าในรังไข่ในแม่โคไทยโฮสไตน์
11 52(1)-0208-087
ประสิทธิภาพการผลิตตัวอ่อนโดยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายด้ วยน ้าเชื ้อแช่แข็งโคบราห์มนั แดงที่มี motility ต่ากว่า 40 เปอร์ เซ็นต์
12 52(1)-0208-088
การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจาตัวพ่อพันธุ์โค โดยลายพิมพ์จมูก
13 52(1)-0208-089
ผลของโปรเจสตินร่วมกับวิธี Ovsynch เพื่อผสมเทียมแบบกาหนดเวลาต่อการตังท้
้ องในโคบราห์มนั ลูกผสม
14 52(1)-0208-090
ผลของโปรเจสตินร่วมกับวิธี Ovsynch เพื่อผสมเทียมแบบกาหนดเวลาต่อการตังท้
้ องในกระบือปลักไทย
15 53(1)-0108-033
ความชุกของโรคติดเชื ้อระบบสืบพันธุ์ทมี่ ีผลกระทบต่อการผลิตโค
53(1)-(53:01)0108-033 ระดับแอนติบอดีของเชื ้อโบวายน์ไวรัลไดอะเรี ยและอุบตั กิ ารณ์เกิดโรคในโคในพื ้นที่ปศุสตั ว์ เขต ๑ ๒ ๓ และ ๗
53(1)-(53:02)0108-033 ระดับแอนติบอดีตอ่ โรคโบวายน์ลวิ โคซีสในโคนมไทย
53(1)-(53:03)0108-033 อัตราการแท้ งลูกและระดับของแอนติบอดีต่อนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในพื ้นทีป่ ศุสตั ว์เขต ๑ ๒ ๓ และ๗
53(1)-(53:04)0108-033 อุบตั กิ ารณ์ของโรคไอบีอาร์ /ไอพีวใี นโคนมในปี 2553-2554
16 53(1)-0108-034
การศึกษารูปแบบของยีน CD18 ทีก่ ่อโรค Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) ในโคไทยโฮลสไตน์ด้วยเทคนิค PCR
17 53(1)-0108-035
การพัฒนาวิธีตรวจเชื ้อ Tritrichomonas foetus ในน ้าเชื ้อโคด้ วยเทคนิค PCR
18 53(1)-0208-036
การตรวจแยกเพศตัวอ่อนโคโดยวิธี Real-Time PCR ด้ วย TSPY gene
19 53(1)-0408-037
ความสัมพันธ์ระหว่างสนิปของยีนเลปตินกับคุณภาพซากในโคเนื ้อลูกผสมแองกัส x พื ้นเมือง 50% (ไทย-แบล็ค F1)
20 53(1)-0408-038
การพัฒนาชุดตรวจสอบความเป็ นพ่อแม่ลกู โค ด้ วยเครื่ องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์ เพือ่ เพิม่ ความเชื่อมัน่
21 53(1)-0408-039
ผลของระดับฮอร์ โมน เอฟเอสเอช ต่อการเพิ่มการตกไข่ในโคพื ้นเมืองสายอีสาน
22 53(1)-0208-040
การจาแนกชนิดของสัตว์เคี ้ยวเอื ้องโดยใช้ ความแตกต่างของยีนไซโตโครมบี

งบประมำณ
(บำท)
54,538,200

ระยะเวลาที่
เริ่ ม-สิ ้นสุด การวิจยั

หัวหน้ ำโครงกำร

11,024,000
ต่อเนื่อง - 6
ต่อเนื่อง - 7
ต่อเนื่อง - 12
ต่อเนื่อง - 13
ต่อเนื่อง - 22
ต่อเนื่อง - 24
ต่อเนื่อง - 33
ต่อเนื่อง - 38
ต่อเนื่อง - 39
ต่อเนื่อง - 46
ต่อเนื่อง - 55
ต่อเนื่อง - 58
ต่อเนื่อง - 59
ต่อเนื่อง - 60
ใหม่ - 79

ใหม่ - 87
ใหม่ - 93
ใหม่ - 113
ใหม่ - 115
ใหม่ - 128
ใหม่ - 129
ใหม่ - 179

547,000
238,400
640,700
161,000
261,800
503,200
586,600
19,300
505,100
803,800
360,900
285,500
663,100
650,500
1,582,800

513,800
413,600
228,800
459,500
524,100
710,200
364,300

3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
3 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
2 ปี 3 เดือน
2 ปี 3 เดือน
2 ปี 3 เดือน
2 ปี 3 เดือน
2 ปี 3 เดือน
2 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน
2 ปี 0 เดือน
1 ปี 0 เดือน

(ต.ค. 50 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 50 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 50 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 51 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ธ.ค. 54)
(ต.ค. 52 - ธ.ค. 54)
(ต.ค. 52 - ธ.ค. 54)
(ต.ค. 52 - ธ.ค. 54)
(ต.ค. 52 - ธ.ค. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 54)
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53)

จุรีรัตน์ แสนโภชน์
นุสสรา วัฒนกุล
วิบลู ย์ เยี่ยงวิศวกูร
ณชัย ศราธพันธุ์
มุขดา รัตนภาสกร
มาลี อภิเมธีธารง
จุรีรัตน์ แสนโภชน์
ณชัย ศราธพันธุ์
รพีพรรณ เอิ ้อเวชนิชกุล
กัลยา เก่งวิกย์กรรม
มาลี อภิเมธีธารง
มุขดา รัตนภาสกร
รังษี ธาดาจันทน์
อภิรักษ์ อุทธา
พรรณพิไล เสกสิทธิ์
ไกรวรรณ หงษ์ ยนั ตรชัย
สาโรช งามขา
จิรุตม์ รัตนเทพ
วรวิชญ์ วราอัศวปติ
กัลยา เก่งวิกย์กรรม
มุขดา รัตนภาสกร
วิบรู ณ์ ตุลารักษา
ณชัย ศราธพันธุ์
กัลยา เก่งวิกย์กรรม
ณรงค์กร เกษมสุข
สายใจ ชื่นสุข

5

รำยชื่อโครงกำรวิจยั ปี 2553 กรมปศุสัตว์
สำดับ
เรื่ องที่
ที่

เลขทะเบียนวิจยั

ชื่อข้ อเสนอกำรวิจยั

สถำนะโครงกำร (ล.ควำมสำคัญ)

รวมทัง้ สิน้ 114 โครงกำร (133 เรื่ อง)
ด้ ำนสุขภำพสัตว์ 19 โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)
54,538,200

ระยะเวลาที่
เริ่ ม-สิ ้นสุด การวิจยั

หัวหน้ ำโครงกำร

8,231,500

107

1 49(1)(49:1)-0115-003

การสารวจและเฝ้าระวังโรคไข้ หวัดนก ในนกอพยพและนกประจาถิ่น

ต่อเนื่อง - 1

1,255,400 5 ปี 0 เดือน (ต.ค. 48 - ก.ย. 53) ตวงทอง ปั จฉิมะศิริ

108

2 52(1)-0215-091

พัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคปากและเท้ าเปื่ อย โดยวิธี อี ไล ซ่า

ต่อเนื่อง - 14

261,100 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) วิไล ลินจงสุบงกช

109

3 52(1)-0215-092

การศึกษาสภาวะโรคและสุขภาพพื ้นฐานของแพะทีเ่ ลี ้ยงในภาคใต้ ของประเทศไทย

ต่อเนื่อง - 15

948,400 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) ช้ องมาศ อันตรเสน

110

52(1)-(52:3)-0215-093

การตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื ้อ Caprine arthritis encephalitis virus ในซีรั่มของแพะภาคใต้ ของประเทศไทย

249,000 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) ช้ องมาศ อันตรเสน

111

52(1)-(52:1)-0215-093

การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซีส และเมลิออยโดซีสในแพะที่เลี ้ยงในภาคใต้ ของประเทศไทย

202,300 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) พรทิพย์ ชูเมฆ

112

52(1)-(52:4)-0215-093

การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะทีเ่ ลี ้ยงในภาคใต้ ของประเทศไทย

185,800 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) สุธี รัตนะ

113

52(1)-(52:2)-0215-093

สภาวะโรคทางปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ ของประเทศไทย

311,300 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) รุจิรัตน์ วรสิงห์

114

4 51(1)-0115-009

ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางคุณสมบัติแอนติเจนของไวรั สโรคปากและเท้ าเปื่ อยทีแ่ ยกได้ จากพื ้นทีใ่ นประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552 – 2553

ต่อเนื่อง - 16

291,300 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 53) ร่มพฤกษ์ อุดล

115

5 52(1)-0215-094

การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคทีเ่ กิดจากแบคทีเรี ยในระบบทางเดินหายใจของสุกร

ต่อเนื่อง - 25

478,000 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 54) พัชรี ทองคาคูณ

116

52(1)-(52:2)-0215-094

การผลิต recombinant protein ของเชื ้อ Mycoplasma hyopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia of swine ในระยะเริ่ มแรกโดยวิธีอีไลซ่า

239,000 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 54) พัชรี ทองคาคูณ

117

52(1)-(52:1)-0215-094

การตรวจการติดเชื ้อ Mycoplasma hyopneumoniae จากเนื ้อเยื่อแช่ฟอร์ มาลินโดยวิธีอมิ มูโนเปอร์ ออกซิเดส

239,000 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 51 - ก.ย. 54) ชิต ศิริวรรณ์

118

6 53(1)-0115-041

การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของเชื ้อไวรัสไข้ หวัดนกในสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย

ใหม่ - 66

191,700 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) รื่ นฤดี บุณยะโหตระ

119

7 53(1)-0115-042

การศึกษาคุณสมบัตขิ องเชื ้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย

ใหม่ - 68

378,100 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 55) รื่ นฤดี บุณยะโหตระ

120

8 53(1)-0115-043

การศึกษาคุณสมบัตแิ ละความรุนแรงของเชื ้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื ้อ

ใหม่ - 69

103,200 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) พรทิพย์ ศิริวรรณ์

121

9 53(1)-0115-044

การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในฟาร์ มไก่เนื ้อทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรค

ใหม่ - 70

122

10 53(1)-0115-045

การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ ในเขตสานักสุขศาสตร์ สตั ว์และสุขอนามัยที่ 1

ใหม่ - 71

106,100 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) ชิต ศิริวรรณ์
207,800 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) สุรศักดิ์ ชื่นใจ

123

11 53(1)-0115-046

การพัฒนาชุดทดสอบmultiplex PCR สาหรับการจาแนกชนิดเชื ้อบรูเซลลา

ใหม่ - 111

161,500 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) เรขา คณิตพันธ์

124

12 53(1)-0115-047

การศึกษาด้ านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้ าเปื่ อยทีร่ ะบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555

ใหม่ - 130

415,800 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 55) ปณิธาน ทองทา

125

13 53(1)-0115-048

การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้ าเปื่ อย โดยวิธี Real-Time PCR

ใหม่ - 132

415,800 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 55) ปณิธาน ทองทา

126

14 53(1)-0115-049

การศึกษาค่าโคลินเอสเตอร์ เรสของเลือดแพะในภาคใต้ ของประเทศไทย

ใหม่ - 136

415,200 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) อรษา อรุณสกุล

127

15 53(1)-0115-050

การศึกษาโรคข้ อและสมองอักเสบในแพะ

ใหม่ - 151

845,400 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) สุจิรา ปาจริ ยานนท์

128

16 53(1)-0115-051

การพัฒนา multiplex PCR สาหรับตรวจหาซีโรไทป์ และความรุนแรงของเชื ้อพาสเจอเรลลา มัลโตซิดา ทีแ่ ยกได้ จากสุกร

ใหม่ - 172

243,400 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) พัชรี ทองคาคูณ

129

17 53(1)-0115-052

การสารวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้ าเปื่ อยในช้ างในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555

ใหม่ - 178

339,300 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 53 - ก.ย. 55) ดิลก อ้ วนพรมมา

130

18 53(1)-0115-053

การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย

ใหม่ - 187

845,400 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) บัณฑิต นวลศรี ฉาย
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19 53(1)-0115-054

การพัฒนาชุดทดสอบสาเร็ จรูปสาหรับชันสูตรโรคเคเอชวีในปลาคาร์ พในประเทศไทย

ใหม่ - 188

328,600 3 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 55) ทินรัตน์ ศรี สวุ รรณ์

6

รำยชื่อโครงกำรวิจยั ปี 2553 กรมปศุสัตว์
สำดับ
เรื่ องที่
ที่

เลขทะเบียนวิจยั

ชื่อข้ อเสนอกำรวิจยั

สถำนะโครงกำร (ล.ควำมสำคัญ)

รวมทัง้ สิน้ 114 โครงกำร (133 เรื่ อง)
ด้ ำนคุณภำพสินค้ ำปศุสัตว์ 2 โครงกำร
132
133

1 53(1)-0304-055
2 53(1)-0304-056

การศึกษาประยุกต์ใช้ อลั ตร้ าซาวด์เพื่อตรวจคัดกรองสุกรลักลอบใช้ สารเร่งเนื ้อแดงซัลบูตามอล
การพัฒนาชุดตรวจสอบสารปฏิชีวนะในอาหารผสมสาเร็ จรู ปสาหรับไก่โดยวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา

งบประมำณ
(บำท)
54,538,200

ระยะเวลาที่
เริ่ ม-สิ ้นสุด การวิจยั

หัวหน้ ำโครงกำร

1,389,900
ใหม่ - 170
ใหม่ - 189

1,025,500 1 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) สุจิตตรา พงศ์ววิ ฒ
ั น์
364,400 2 ปี 0 เดือน (ต.ค. 52 - ก.ย. 54) สุทธิพร พิริยายน

