ด้ านสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม
ลำาดับ

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้นำาเสนอ

coresponding author

การนำาเสนอ ประเภทผลงาน

1 OA001R การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน โดยใช้ เทคนิคการรังวัดด้ วยสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสอย่างต่อเนื่องบริเวณเกาะภูเก็ต

คุณสมมาตร เนียมนิล

ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์

oral

Abstract

2 OA002R อัลกอริธึมท้ องถิ่นเพื่อการวิเคราะห์คลอโรฟิ ลล์-เอ ที่ผิวทะเลโดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MODIS บริเวณอ่าวไทยตอนบน

คุณ
ุ ประสาร อินทเจริญ

คุณ
ุ ประสาร อินทเจริญ

oral

Abstract

ุ ภาพนำ ้าทะเลชายฝั่ ง จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2555 – 2560
3 OA003P สถานการณ์คณ

คุณวันชัย วงสุดาวรรณ

คุณฉลวย มุสิกะ

poster

Abstract

4 OA004P คุณภาพนำ ้าทะเลชายหาดบางแสนกรณีศกึ ษา:ปรากฏการณ์นำ ้าทะเลเปลี่ยนเป็ นสีชมพู

คุณฑิฆมั พร กรรเจียก

คุณฑิฆมั พร กรรเจียก

poster

Abstract

5 OA005R องค์ประกอบทางธรณีเคมีและการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศของโลหะบางชนิดในตะกอนดินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

ดร.สุจารี บุรีกลุ

ดร.สุจารี บุรีกลุ

oral

Abstract

6 OA006R ฟลักก์ของสารอาหารอนินทรี ย์ละลายนำ ้าและของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่นำ ้าสวี จังหวัดชุมพร ในฤดูนำ ้ามากและฤดูแล้ ง ในปี พ.ศ. 2557-2558

คุณเบญจวรรณ คชเสนี

ผศ.ดร.อนุกลู บรูณประทีปรัตน์

oral

Abstract

7 OA007P ยีนก่อโรค tdh trh และ tlh ในเชื ้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคสั ที่คดั แยกได้ จากอ่าวไทยตอนบน

ดร.มนต์ณฐั ธีระชาติ

ดร.มนต์ณฐั ธีระชาติ และ
คุณจันทรัสม์ โคมเวียน

poster

Abstract

8 OA008R มาตรการกฎหมายไทยเพื่อควบคุมภาวะนำ ้าทะเลขาดออกกิเจนในอ่าวไทย

คุณประภาพร แสงกาญจนวนิช คุณประภาพร แสงกาญจนวนิช oral

Abstract

9 OA009R มาตรการกฎหมายเพื่อจัดการกับทะเลเป็ นกรดมากขึ ้น

คุณประภาพร แสงกาญจนวนิช คุณประภาพร แสงกาญจนวนิช oral

Abstract

10 OA010P การปนเปื อ้ นของโลหะหนักในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ (Perna viridis)บริเวณแหล่งเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งจังหวัดชลบุรี

คุณ
ุ สุปรานี วัฒนาพงษากุล

คุณ
ุ สุปรานี วัฒนาพงษากุล

poster

Abstract

11 OA011P การปลดปล่อยสารอาหารและความต้ องการออกกิเจนของดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนใน

คุณ
ุ สุปรานี วัฒนาพงษากุล

คุณ
ุ สุปรานี วัฒนาพงษากุล

poster

Abstract

12 OA012P ปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยชายหาด บริเวณหาดชลาทัศน์ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์

ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์

poster

Abstract

13 OA013R ระยะเวลาพำานักของมวลนำ ้าในอ่าวไทยตอนในในแต่ละฤดูกาล

คุณดุษฎี หลีนวรัตน์

ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์

oral

Abstract

14 OA014P การศึกษาเบื ้องต้ นของไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน และเกาะขาม จังหวัดสงขลา

คุณสุเทพ เจือละออง

คุณสุเทพ เจือละออง

poster

Abstract

15 OA015R คุณภาพนำ ้าของแม่นำ ้าบางปะกงในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

คุณนภาพร นิ่มสุวรรณ

ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์

oral

Abstract

16 OA016R กระแสนำ ้าชายฝั่ งที่เกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์ ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์

oral

Abstract

17 OA017R ฟลักก์ของสารอาหารอนินทรี ย์ละลายนำ ้าและของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่นำ ้าบางปะกงในแต่ละฤดูกาล

คุณศุภชัย ยืนยง

ผศ.ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน์

oral

Abstract

18 OA018R ฟลักก์ของสารอาหารอนินทรี ย์ละลายนำ ้าและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่นำ ้าประแสร์ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2559 - 2560

คุณเบญจมาศ มีทรัพย์

ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

oral

Abstract

19 OA019P การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณออกกิเจนละลายนำ ้าบริเวณแม่นำ ้าบางปะกงในรอบปี

คุณศิราพร ทองอุดม

คุณศิราพร ทองอุดม

poster

Abstract

20 OA020R การปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในดินตะกอนบริเวณ ปากแม่นำ ้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้ าพระยา และบางปะกง

คุณทรงเผ่า สมัชชานนท์

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

oral

Abstract

21 OA021P พฤติกรรมของสารอนินทรี ย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสละลายนำ ้าในแม่นำ ้าประแสร์ จังหวัดระยอง

คุณนันทิมา เดชวิชิต

ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

poster

Abstract

22 OA022P การระเหยของนำ ้าเค็มในบ่อดิน ณ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม 2560

ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล

ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล

poster

Abstract

23 OA023P การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณและรูปแบบของธาตุอาหารฟอสฟอรัสในตะกอนดินบริเวณอ่าวไทย

คุณวรณัน สายบุตร

คุณวรณัน สายบุตร

poster

Abstract

24 OA024R การศึกษาไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากหาดทรายในประเทศไทย

คุณ
ุ เผ่าเทพ เชิดสุขใจ

คุณ
ุ เผ่าเทพ เชิดสุขใจ

oral

Abstract

25 OA025P การสะสมของโลหะปริมาณน้ อยในเนื ้อเยื่อสัตว์ทะเลจากอ่าวไทย

คุณธัญญาภรณ์ บำารุงศรี

คุณธัญญาภรณ์ บำารุงศรี

poster

Abstract

26 OA026P กระแสนำ ้าที่ผิวสุทธิในอ่าวไทยตังแต่
้ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ถึงจันทบุรี

คุณพชรมน ศรี พนู พันธ์

คุณพชรมน ศรี พนู พันธ์

poster

Abstract

27 OA027P องค์ประกอบทางเคมีของละอองลอยบริเวณภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล และ ศูนย์วิจยั สัตว์ทะเล อ่างศิลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชยาภรณ์ ปิ ยะวัฒนกุล

คุณชยาภรณ์ ปิ ยะวัฒนกุล

poster

Abstract

28 OA028P อินทรี ย์คาร์ บอนละลายนำ ้าและไนโตรเจนละลายนำ ้ารวมจากแม่นำ ้าท่าจีนและเจ้ าพระยาที่ลงสูอ่ ่าวไทยตอนใน ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

คุณศุภรัตน์ ศรี สอาด

คุณศุภรัตน์ ศรี สอาด

poster

Abstract

29 OA029P การพัฒนาเครื่ องไมโครคอนโทรลแอลอีดีโฟโตมิเตอร์ สำาหรับพีเอชของนำ ้าทะเล

คุณพุฒิพรรณ ภัทรสุปรี ดิ์

คุณพุฒิพรรณ ภัทรสุปรี ดิ์

poster

Abstract

30 OA030P ไมโครพลาสติกในตะกอนพื ้นทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลนั จังหวัดพังงา

คุณวิภาวรรณ อุ่นคงทอง

คุณวิภาวรรณ อุ่นคงทอง

poster

Abstract

31 OA031R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในพื ้นที่ปากแม่นำ ้าเขตอ่าวไทยตอนใน

คุณรภัชร์ เม่งช่วย

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

oral

Abstract

32 OA032P ปริมาณของไมโครพลาสติกที่พบในหอยเจดีย์ (Turritella terebra) และหอยเสียบ (Donax incarnatus) บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง

คุณธีระพงษ์ พริกชูผล

คุณธีระพงษ์ พริกชูผล

poster

Abstract

33 OA033P การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในมวลนำ ้าบริเวณแนวปะการัง ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จังหวัดพังงา

คุณศิริลกั ษณ์ รองประโคน

คุณศิริลกั ษณ์ รองประโคน

poster

Abstract

34 OA034R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิ ลล์เอในช่วงต้ นฤดูนำ ้าหลาก และกลางฤดูนำ ้าหลากในพื ้นที่ปากแม่นำ ้าเขตอ่าวไทยตอนใน

คุณขนิษฐา บัวแก้ ว

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

oral

Abstract

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

oral

Abstract

36 OA036R การศึกษาระยะเวลาพำานักนำ ้าตามฤดูกาลที่ทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช

ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช

oral

Abstract

37 OA037P การศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในหอยตะเภา บริเวณหาดปากเมง จังหวัดตรัง

คุณปาริชาติ นิยมไทย

คุณปาริชาติ นิยมไทย

poster

Abstract

38 OA038P การปนเปื อ้ นของไมโครพลาสติกในหอยผีเสื ้อ (Siliqua radiata) บริเวณชายหาดแหลมสน จังหวัดสตูล

คุณศุภกานต์ เผ่าด้ วง

คุณศุภกานต์ เผ่าด้ วง

poster

Abstract

39 OA039R ปริมาณไมโครพลาสติกในนำ ้าบริเวณปากแม่นำ ้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

คุณณิชากร ภู่ขจร

ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล oral

Abstract

คุณกานต์ชนิต พันเจริญ

poster

Abstract

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์

oral

Abstract

คุณกนกวรรณ รัตนมณี

poster

Abstract

35 OA035R

สถานการณ์สิ่งแวดล้ อมทางนำ ้าและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมงในพื ้นที่ชายฝั่ งจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

40 OA040P ลักษณะการเกิด Imposex ในหอยโมฬี (Pugilina cochlidium) และหอยสังข์หนาม (Murex trapa) บริเวณพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล จังหวัดนครศรี ธรรมราช คุณกานต์ชนิต พันเจริญ
41 OA041R ระบบแจ้ งเตือนอุณหภูมิเก็นเกอร์ ใต้ ทะเลโดยใช้ อณ
ุ หภูมิผิวนำ ้าทะเลที่เกาะราชาใหญ่
42 OA042P

ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์

ขยะทะเลที่พบในป่ าชายเลน และความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะทะเลและขยะมูลฝอยในชุมชนพื ้นที่ชายฝั่ งคลองปากนคร อำาเภอเมือง
คุณกนกวรรณ รัตนมณี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

43 OA043P คุณภาพนำ ้าทะเลและสารมลพิษบริเวณชายฝั่ งจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ในปี 2560

คุณสุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ

คุณสุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ

poster

Abstract

44 OA044P การสะสมไมโครพลาสติกในหอยเสียบ (Bivalve: Donax spp.) จากพื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนใน

คุณจารวี สายบัว

คุณจารวี สายบัว

poster

Abstract

45 OF001R การใช้ งานระบบพยากรณ์มหาสมุทรสำาหรับประเทศไทยผลการตรวจวัดและความถูกต้ องผลการจำาลองในทะเลอันดามัน

คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี

คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี

oral

Full paper

46 OF002P ผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนำ ้าบริเวณชายฝั่ งทะเลละแม อำาเภอละแม จังหวัดชุมพร

ดร.พรพิมล พิมลรัตน์

ดร.พรพิมล พิมลรัตน์

poster

Full paper

47 OF003R ประเภท และปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ างและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า – หมู่เกาะเสม็ด

ดร.สุวรรณ พิทกั ษ์ สินธร

ดร.สุวรรณ พิทกั ษ์ สินธร

oral

Full paper

48 OF004R การวิเคราะห์เชิงปริภมู ิ เมืองชายฝั่ งทะเลอันดามัน

ผศ. อลิษา สหวัชรินทร์

ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ ชยั กุล

oral

Full paper

49 OF005P การสำารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

คุณเบญจภรณ์ มณีโชติ

ดร. สายสิริ ไชยชนะ

Poster

Full paper

50 OF006P การสำารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสนอ่อน ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

คุณกนกพร บัวจันทร์

ดร. สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์

Poster

Full paper

51 OF008P การกระจายตัวและการสะสมตัวของตะกัว่ ในตะกอนดิน อ่าวภูเก็ต บริเวณพื ้นที่รองรับนำ ้าทิ ้งจากคลองบางใหญ่

คุณเวียงชัย จงศรี รัตนกุล

ผศ. ดร. ธงชัย สุธีรศักดิ์

Poster

Full paper

52 OF009R การจำาลองระดับนำ ้าและกระแสนำ ้าในอ่าวไทยโดยใช้ แบบจำาลองนำ ้าขึ ้นนำ ้าลงและคลื่น

คุณคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์

คุณคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์

Oral

Full paper

53 OF010P กระแสนำ ้าชายฝั่ งตะวันตกของหมู่เกาะสิมิลนั ตรวจวัดโดยเครื่ องวัดกระแสนำ ้า ADCP ติดตังแบบหงาย
้

คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี

คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี

Poster

Full paper

54 OF011R ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั และอุทยานแห่งชาติเขาลำาปี -หาดท้ ายเหมือง

คุณนก มาลัยแดง

คุณนก มาลัยแดง

Oral

Full paper

55 OF012P การปนเปื อ้ นปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมนำ ้าในทะเลในอ่าวปั ตตานี

คุณจิรารัตน์ เรี่ ยมเจริญ

คุณจิรารัตน์ เรี่ ยมเจริญ

Poster

Full paper

56 OF013P การประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้ วยข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI

คุณกิตติพล มงคลงาม

คุณกิตติพล มงคลงาม

Poster

Full paper

57 OF014P การจัดทำาเส้ นชายฝั่ งด้ วยเครื่ องระบุพิกดั โดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศกึ ษาหาดเจ้ าหลาว จันทบุรี

ดร. วิโรจน์ ละอองมณี

ดร. วิโรจน์ ละอองมณี

Poster

Full paper

58 OF015R การจำาแนกแหล่งกำาเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในตะกอนดิน บริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนบน

คุณอนุช เหนือคลอง

คุณดนัย ทิพย์มณี

Oral

Full paper

59 OF016P การปนเปื อ้ นของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนรวมในนำ ้าทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน ปี 2556 - 2560

คุณฐิ ติมา นิยมศิลป์ชัย

คุณฐิ ติมา นิยมศิลป์ชัย

Poster

Full paper

60 OF017R บันทึกทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)ในแท่งดินตะกอนจากชายฝั่ งทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา

คุณพัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์

คุณพัชรินทร์ ฉิมดิษฐ์

Oral

Full paper

61 OF018P ชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรี สวี จังหวัดชุมพร ปี 2558-2559

คุณณัฐวดี บันติวิวฒ
ั น์กลุ

คุณณัฐวดี บันติวิวฒ
ั น์กลุ

Poster

Full paper

62 OF019R การศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยนำ ้าบริเวณปากแม่นำ ้าในอ่าวไทยตอนบน

คุณธีรวัตร เปรมปรี

คุณธีรวัตร เปรมปรี

Oral

Full paper

63 OF020R ขยะที่ตกค้ างในแนวปะการังในจังหวัดกระบี่ พังงา และระนอง

คุณลลิตา ปั จฉิม

คุณลลิตา ปั จฉิม

Oral

Full paper

64 OF021R การใช้ แบบจำาลองเชิงตัวเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจากตะกอนลุม่ นำ ้าปากบารา จังหวัดสตูล

คุณณัฐธิดา จันทศิริ

คุณณัฐธิดา จันทศิริ

Oral

Full paper

65 OF022P การสะพรั่งของเบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และปั จจัยคุณภาพนำ ้าหาดไตรตรัง จังหวัดภูเก็ต

คุณจิรพร เจริญวัฒนาพร

คุณวรินธา วศินะเมฆินทร์

Poster

Full paper

66 OF023R การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์ บอนตามห่วงโก่อาหารในระบบนิเวศทางทะเล อ่าวพร้ าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

คุณธนวัฒน์ ผาดำา

ดร. ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

Oral

Full paper

67 OF024P การศึกษาไมโครพลาสติกในปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง

คุณศุภพร เปรมปรี ดิ์

คุณศุภพร เปรมปรี ดิ์

Poster

Full paper

68 OF025R การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสนำ ้าบริเวณพื ้นที่ชายฝั่ ง จังหวัดระยอง

คุณขนกพร คำาพระ

อาจารย์ จิตราภรณ์ ฟั กโสภา

Oral

Full paper

69 OF026R การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรี ตทรงลูกบาศก์ที่มีผลต่อคุณภาพนำ ้า ณ เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี

คุณรุจิรา สุขแสงจันทร์

คุณรุจิรา สุขแสงจันทร์

Oral

Full paper

70 OF027P การเปลี่ยนแปลงในรอบปี ของตัวแปรชี ้วัดคุณภาพนำ ้าทะเลบริเวณหาดท่องเที่ยว ฝั่ งตะวันตกของเกาะภูเก็ต

คุณวรินธา วศินะเมฆินทร์

คุณวรินธา วศินะเมฆินทร์

Poster

Full paper

ด้ านประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว์นำ ้า
ลำาดับ รหัส
ชื่อผลงาน
1 AA001R สีของภาชนะเลี ้ยงที่เหมาะสมต่อการอนุบาลเต่ากระอาน (Batagur baska Gray, 1831)

ผู้นำาเสนอ
คุณยุพรัตน์ ชุติโรจน์

coresponding author รูปแบบการนำาเสนอ ประเภทผลงาน
ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ ว Oral
Abstract

2 AA002P การเพาะเลี ้ยงฮาร์ แพคทิคอยโคพีพอด Tigriopus sp. (Copepoda: Harpacticidae) ในอุณหภูมิและระดับความเค็มที่ตา่ งกัน

คุณควรศิริ ศีลภิญโญ

คุณควรศิริ ศีลภิญโญ

Poster

Abstract

3 AA003P สถานภาพและการจัดการทรัพยากรหอยตะเภาบริ เวณหาดปากเม็ง จ. ตรัง

คุณวิชิน สืบปาละ

คุณวิชิน สืบปาละ

Poster

Abstract

4 AA004P อัตราการเจริ ญเติบโต ผลผลิตรวม และคุณภาพเนื ้อของกุ้งก้ ามกรามที่เลี ้ยงด้ วยอาหารสำาเร็ จรูปผสมสาหร่ายไกสด

ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์

ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์

Poster

Abstract

5 AA005P การทดสอบประสิทธิภาพของนำ ้าเลือดหอยต่อการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลชีพก่อโรค

ดร.จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ ดร.จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ

Poster

Abstract

ศ.ดร.สุภาวดี จุลละศร

ศ.ดร.สุภาวดี จุลละศร

Oral

Abstract

7 AA007P รูปแบบเกลล์เม็ดสีในกุ้งขาวแวนาไม (Penaeus vannamei) ที่ได้ รับอาหารเสริ มสารสี แอนโทไกยานินจากผลมังเคร่ (Melastoma malabathricum)

คุณชัยณรงค์ สืบสังข์

คุณชัยณรงค์ สืบสังข์

Poster

Abstract

8 AA008R ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรเพาะเลี ้ยงสัตว์นำ ้าต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม กรณีศกึ ษา จังหวัดนครนายก

คุณอนวัช ไทรทอง

คุณอนวัช ไทรทอง

Oral

Abstract

9 AA009P ผลของสารสีแอนโทไกยานินจากสารสกัดหยาบผลมังเคร่ (Melastoma malabathricum) ต่อระบบภูมิค้ มุ กันในกุ้งขาวแวนาไม (Penaeus vannamei)

คุณบรรณวิทย์ จุลพล

คุณบรรณวิทย์ จุลพล

Poster

Abstract

10 AA010P การเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ด้วยการใช้ นำ ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใช้ ทางการเกษตรและการประมงสำาหรับทดแทนปุ๋ยเคมี

คุณเอนก โสภณ

คุณเอนก โสภณ

Poster

Abstract

ผลของการเสริ มวิตามินกีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ตอ่ อัตรารอด การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริ น , Synchiropus splendidus
11 AA011P
(Herre, 1927)

คุณศิริวรรณ ชูศรี

คุณศิริวรรณ ชูศรี

Poster

Abstract

12 AA012P การศึกษาการผลิตไข่ไรนำ ้านางฟ้าบีเวอร์ เทล (Thamnocephalus platyurus) ภายใต้ สภาวะห้ องปฏิบตั ิการโดยใช้ สาหร่ายเข้ มข้ นเป็ นอาหาร

คุณเจษนุวฒ
ั น์ ด่านลาพล คุณเจษนุวฒ
ั น์ ด่านลาพล

Poster

Abstract

13 AF001P การทำาประมงบริ เวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง

ผศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ ผศ.ดร.จรวย สุขแสงจันทร์

Poster

Full Paper

14 AF002R ผลของความเค็มนำ ้าและการเสริ มกรดไขมันไม่อิ่มตัว n-3 HUFA ในอาร์ ทีเมียต่อการอนุบาลลูกปลาเสือพ่นนำ ้า (Texotes chatareus Hamilton, 1822)

คุณสุชาติ ไกรสุรสีห์

คุณสุชาติ ไกรสุรสีห์

Oral

Full Paper

15 AF003P ผลจับสัตว์นำ ้าจากการทำาประมงโพงพางบริ เวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555

คุณธเนศ ศรี ถกล

คุณธเนศ ศรี ถกล

Poster

Full Paper

16 AF004P สถานการณ์การทำาประมงปูม้า ตำาบลหาดเจ้ าสำาราญ อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

คุณฐานิต ต้ นสาลี

อ.ทิพย์สดุ า ชงัดเวช

Poster

Full Paper

17 AF005R ผลของธาตุอาหารไนโตรเจนต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp.

ผศ.ปราณี นิมิบตุ ร

ผศ.ปราณี นิมิบตุ ร

Oral

Full Paper

18 AF006R ผลของความร้ อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับระบบภูมิค้ มุ และการต้ านทานโรคตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน

คุณพัชรี โยควิบลู

คุณพัชรี โยควิบลู

Oral

Full Paper

19 AF007P การสำารวจโพรโทกัวปรสิตสกุล Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊ วย (Penaeus merguiensis) จากท่าเรื อหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี

คุณธิดารัตน์ แก้ วสายตา

ผศ.ดร.ชนวัฒน์
ตันติวรานุรักษ์

Poster

Full Paper

คุณปวีณา ตปนีวรวงศ์

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข

Poster

Full Paper

21 AF009P ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์นำ ้าพลอยได้ จากการทำาประมงลอบปูม้า ภายใต้ มาตรการปรับปรุงการทำาประมงปูม้า บริ เวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผศ.ดร.ชุตาภา คุณสุข

ผศ.ดร.ชุตาภา คุณสุข

Poster

Full Paper

22 AF010P การศึกษาปลา และคุณภาพนำ ้า บริ เวณชายฝั่ ง จังหวัดระยอง

คุณรุจิรา สุขแสงจันทร์

คุณรุจิรา สุขแสงจันทร์

Poster

Full Paper

23 AF011R ปั จจัยเศรษฐกิจที่สง่ ผลต่อปริ มาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่เลี ้ยงในกระชัง ในพื ้นที่อำาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณศิริพร นามแดง

คุณศิริพร นามแดง

Oral

Full Paper

24 AF012P การสำารวจกังบริ
้ เวณชายฝั่ งอ่าวไทยภาคตะวันออก

คุณณัฐพล พืชพันธุ์

อ.เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

Poster

Full Paper

คุณมาฆมาส ธวัชชัย

คุณมาฆมาส ธวัชชัย

Oral

Full Paper

26 AF014R การสำารวจเครื่ องมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรื อทำาประมง

คุณอิสระ ชาญราชกิจ

คุณอิสระ ชาญราชกิจ

Oral

Full Paper

27 AF016P ความหลากหลายและความหนาแน่นของลูกปลาวัยอ่อนบริ เวณใน และนอกพื ้นที่ปิดอ่าวของอ่าวไทยตอนบน

คุณณัฐกิตติ์ ศิริเลิศ

อ.เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

Poster

Full Paper

28 AF017R การยืดระยะเวลาการขนส่งเพรี ยงทราย (Perinereis nuntia) แบบมีชีวิตโดยเทคนิคการลดอุณหภูมิ

คุณนภัทร รุ่งเดชวราวิช

ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี

Oral

Full Paper

29 AF018P สถานภาพหอยที่สำาคัญทางเศรษฐกิจของประมงท้ องถิ่นบริ เวณชายฝั่ งอ่าวไทย

คุณวิชา นรังศรี

คุณวิชา นรังศรี

Poster

Full Paper

6 AA006R

20 AF008P

25 AF013R

การเพาะเลี ้ยงฮาร์ แพคทิคอยโคพีพอดในระดับมหมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุบาลปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828)
วัยอ่อน

การเลี ้ยงสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพื่อเป็ นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi
(Lindberg, 1940)

ผลของคาร์ บอนไดออกไกด์และความเข้ มแสงต่อการเติบโตและผลิตฟูโคแกนทินของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer
โดยใช้ แหล่งกิลิกาที่สกัดจากเถ้ าลอย

ด้ านชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ลำาดับ

รหัส

ชื่อผลงาน

ผู้นำาเสนอ

coresponding author

การนำาเสนอ ประเภทผลงาน

1 EA001P

การศึกษาระบบสืบพันธุ์เพศเมียของงูปากกว้ างนำ ้าเค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่นำ ้าปราณบุรี ประเทศไทย
ด้ วยเทคนิคมิญชวิทยาและมิญชเคมี

ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์

ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์

Poster

Abstract

2 EA002P

หลักฐานทางด้ านกระบวนการพัฒนาเกลล์สืบพันธุ์ขนสมบู
ั้
รณ์ของจักจัน่ ทะเล Emerita taiwanesi Hsueh, 2015:
ขันแรกสำ
้
าหรับการศึกษากลวิธีการสืบพันธุ์

ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์

ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์

Poster

Abstract

3 EA003P

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัยโดยสัตว์กลุม่ ยึดติดอยู่กบั ที่ตอ่ ความชุกชุมและการกระจายของหอยหมวกเจ๊ กเทียม (Siphonaria guamensis)
ในหาดหิน

ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร

ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร

Poster

Abstract

4 EA004P การศึกษาเบื ้องต้ น ชนิดกุ้งเคย (Acetes spp.) ที่พบบริเวณชายหาดวอนนภา ถึงชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

รศ.ดร.นงนุช ตั ้งเกริกโอฬาร

รศ.ดร.นงนุช ตั ้งเกริกโอฬาร

Poster

Abstract

5 EA005R องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคย (Acetes spp.) บริเวณชายฝั่ งจังหวัดระยอง

รศ.ดร.นงนุช ตั ้งเกริกโอฬาร

รศ.ดร.นงนุช ตั ้งเกริกโอฬาร

Oral

Abstract

6 EA006R สังคมสัตว์หน้ าดินขนาดใหญ่บนหาดหิน ภาคใต้ ตอนล่าง ประเทศไทย

ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร

ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร

Oral

Abstract

รายงานการพบปูไก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda: Gecarcinidae) ครัง้ แรกของประเทศไทย และรายงานการแพร่กระจายเพิ่มเติม
คุณเรื องฤทธิ์ พรหมดำา
ของปูไก่ก้ามโต (Discoplax magna Ng & Shih, 2014) บริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

คุณเรื องฤทธิ์ พรหมดำา

Oral

Abstract

7 EA007R

8 EA008P การสำารวจ ติดตามและประเมินสถานภาพโลมา บริเวณพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฏร์ ธานี และพื ้นที่เชื่อมโยง

คุณชัยณรงค์ เมืองทอง

คุณชัยณรงค์ เมืองทอง

Poster

Abstract

9 EA009P ชนิดและขนาดของกังตั
้ ก๊ แตนจากการทำาประมงอวนจมกุ้งโดยเรื อประมงพื ้นบ้ าน อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

คุณพัณณิตา สุขสอาด

ผศ.ดร.รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ

Poster

Abstract

10 EA010P สังคมสัตว์หน้ าดินขนาดใหญ่ภายในหลุมของเม่นทะเล

คุณวรรณรัตน์ จันทร์ เกตุ

คุณวรรณรัตน์ จันทร์ เกตุ

Poster

Abstract

11 EA011R การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของหญ้ าชะเงา

คุณปั ทมา ทองกอก

รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื ้อมณี

Oral

Abstract

12 EA012R การพบหอยทะเลที่เป็ นชนิดพันธุ์ตา่ งถิ่น Mytella charruana (d’Orbigny, 1842) (Bivalvia: Mytilidae) ครัง้ แรกในประเทศไทย

ดร.กิติธร สรรพานิช

ดร.กิติธร สรรพานิช

Oral

Abstract

13 EA013R การเจริญเติบโตและปริมาณสารต้ านอนุมลู อิสระของสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera J. Agardhในบ่อเลี ้ยง

คุณชื่นมณี แสงทอง

ดร.บงกช วิชาชูเชิด

Oral

Abstract

14 EA014P การเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมคลอโรฟิ ลล์ในสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) จากบ่อดิน

คุณสุชาดา ปั น้ นาค

ดร.บงกช วิชาชูเชิด

Poster

Abstract

15 EA015R รูปแบบการอาศัยของสิ่งมีชีวิตกับฟองนำ ้าทะเล บริเวณ เกาะโลกิน จังหวัดปั ตตานี

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

Oral

Abstract

16 EA016P การสำารวจความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่ บริเวณชายฝั่ งทะเลอำาเภอสทิ ้งพระ จังหวัดสงขลา

คุณศิวนาถ เรื องสุวรรณ์

ดร.เมธินี อยู่เจริญ

Poster

Abstract

17 EA017P ความหลากหลายทางพันธุกรรมเเละสัณฐานวิทยาของสาหร่าย Caulerpa (Ulvophyceae) ในประเทศไทย

คุณกัตติกา พัฒราช

คุณกัตติกา พัฒราช

Poster

Abstract

18 EA018R การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณ แม่นำ ้าบางปะกง ช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2560

วิยะดา หอมเกษร

ดร.วิชญา กันบัว

Oral

Abstract

19 EA019P ความแตกต่างทางพันธุกรรมของม้ านำ ้าแคระ (Hippocampus mohnikei) ที่พบในประเทศไทย จีนและญี่ปนุ่

ดร.ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

ดร.ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

Poster

Abstract

20 EA020P ปรากฏการณ์การชุมนุมของปลิงทะเลสร้ อยไข่มกุ สกุล Synaptula บนฟองนำ ้าทะเล

ดร.อารมณ์ มุจรินทร์

ดร.อารมณ์ มุจรินทร์

Poster

Abstract

รศ.ดร. นงนุช ตั ้งเกริกโอฬาร

Poster

Abstract

Oral

Abstract

21 EA021P

เปรี ยบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปูกะตอยสองชนิด Charybdis affinis Dana, 1852 และ C. anisodon De Haan, 1835 ที่ได้ จากเรื ออวนลาก
รศ.ดร. นงนุช ตั ้งเกริกโอฬาร
บริเวณสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

22 EA022R ผลของการบดบังต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดกึมไนโตรเจนในหญ้ าทะเลใบมะกรูด Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker

คุณธราวิทญ์ วุธิรักษ์

คุณธราวิทญ์ วุธิรักษ์

23 EA023P การทดลองเบื ้องต้ นในการส่งผ่านพิษอัมพาตจาก Alexandrium minutum ไปยังหอยแมลงภู่, Perna viridis

คุณ
ุ ปฏิภาณ พุ่มพวง

รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ Poster

Abstract

24 EA024P ความหลากหลายของกิลิเอทโปรโตกัวในนำ ้าทะเลของอำาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

คุณวงเดือน จัทร์ พงษ์

ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์

Poster

Abstract

25 EA025P มิญชวิทยาและการพัฒนาของไตแบบโอฟิ สโตเนฟรอสในตัวอ่อนฉลามกบ

คุณธันยาพร บุญเขียว

ดร.วรนพ สุขภารังษี

Poster

Abstract

26 EA026R อิทธิพลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงอาการสีชมพูในปะการังโขด

ดร.เมธินี อยู่เจริญ

ดร.เมธินี อยู่เจริญ

Oral

Abstract

27 EA027P การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรของสาหร่ายทุ่นชนิด Sargassum plagiophyllum (Fucales, Phaeophyta) บริเวณเกาะลันตา จ. กระบี่

คุณวัชรพวศ์ ทองวงศ์

ดร.สุภทั รา พงศ์ภราดร

Poster

Abstract

28 EA028P

การแปรผันตามฤดูกาลและการแพร่กระจายตามความลึกของประชากรหญ้ าคาทะเล (Enhalus acoroides (L.f.) Royle)
บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง

คุณตระการตา ไชยอิน

ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ

Poster

Abstract

29 EA029P

การแปรผันตามฤดูกาลและการแพร่กระจายตามความลึกของประชากร หญ้ าใบมะกรูดยักษ์ (Halophila major (Zoll.) Miquel) บริเวณ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง

คุณศศิประภา เพ็งหนู

ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ

Poster

Abstract

30 EA031R การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้ าง จังหวัดตราดช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม ปี 2560

คุณวัชราวดี โสอินทร์

ดร.วิชญา กันบัว

Oral

Abstract

31 EA032P เทคนิคการสตัฟฟ์เต่ามะเฟื องเพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

คุณภัทรี ยา สร้ อยอิทร์

คุณภัทรี ยา สร้ อยอิทร์

Poster

Abstract

32 EA033P ผลของสัตว์กินพืชและปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ ้นต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขนต้
ั ้ นของสาหร่ายในประชาคมเขตนำ ้าขึ ้นนำ ้าลง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ดร.จารุวรรณ มะยะกูล

ดร.จารุวรรณ มะยะกูล

Poster

Abstract

33 EA034R สถานภาพของม้ านำ ้าในน่านนำ ้าไทย

คุณรติมา ครุวรรณเจริญ

คุณรติมา ครุวรรณเจริญ

Oral

Abstract

34 EA035P ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมึกสายลายหินอ่อน Amphioctopus aegina (Gray, 1849) ในบริเวณคาบสมุทรไทย

คุณ
ุ สุรางคนา ทัวะนาพญา

ดร.จารุวฒ
ั น์ นภีตะภัฏ

Poster

Abstract

35 EA036R การรุกรานของกุ้งขาวแวนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931 บริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

ดร.สุวรรณา ภาณุคระกูล

ดร.วันศุกร์ เสนานาญ

Oral

Abstract

36 EA037P ผลของสัตว์กินพืชต่อพลวัตของสังคมสาหร่ายและปะการัง

คุณเจตดิลก ฐิ ติอชั ฌาสัย

คุณเจตดิลก ฐิ ติอชั ฌาสัย

Poster

Abstract

37 EA038P ความหลากหลายและรูปแบบการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ สาหร่ายใบมะกรูดสกุล Halimeda (Chlorophyta)ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณสนธยา หนูเอก

ดร.สุภทั รา พงศ์ภราดร

Poster

Abstract

38 EA039P การสำารวจฮาร์ แพคทิคอยด์โคพีพอดที่อาศัยอยู่กบั สาหร่ายสีเขียวแกมนำ ้าเงิน (Lyngbya majuscule) บริเวณอ่าวบ้ านเพ จังหวัดระยอง

คุณ
ุ นทีพฒ
ั น์ พึง่ พรหม

อาจารย์ภาวนา กังเตีย

Poster

Abstract

คุณสุทธิดา ปราบทอง

อาจารย์ภาวนา กังเตีย

Poster

Abstract

40 EA041P ชุมชนแพลงก์ตอนสัตว์ตลอดแนวสาหร่ายสีนำ ้าตาลสกุล Sargassum C. Agardh บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ดร.จิตรา ตีระเมธี

ดร.จิตรา ตีระเมธี

Poster

Abstract

41 EA042P แนวโน้ มและแผนการรับมือการเกยตื ้นของโลมาและวาฬบริเวณพื ้นที่อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก

น.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์ น.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์

Poster

Abstract

42 EA043P การศึกษาการลงเกาะของเพรี ยงหินบนวัสดุแบบต่างๆ

ดร.พรเทพ พรรณรักกษ์

ดร.พรเทพ พรรณรักกษ์

Poster

Abstract

43 EA044P ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรี โนไลเคนบนต้ นโกงกางใบเล็ก และต้ นตาตุม่ ทะเล ในป่ าชายเลน จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

Poster

Abstract

44 EA045P ไส้ เดือนทะเลในสกุล Fimbriosthenelais Pettibone, 1971 จากทะเลอันดามันของไทย

ดร.จรัสศรี อ๋างตันญา

ดร.จรัสศรี อ๋างตันญา

Poster

Abstract

45 EA046R ชนิดพันธุ์ปลาหมูสีที่พบบริเวณแท่นผลิตปิ โตรเลียมในอ่าวไทย

ดร.นรินทร์ รัตน์ คงจันทร์ ตรี

ดร.นรินทร์ รัตน์ คงจันทร์ ตรี

Oral

Abstract

คุณอัญชลี จันทร์ คง

คุณอัญชลี จันทร์ คง

Oral

Abstract

47 EA048R ความชุกชุมของปลาวัยอ่อนและไข่ปลาบริเวณแท่นประกอบกิจการปิ โตรเลียมในอ่าวไทย

คุณสุชา มัง่ คงสมบูรณ์

คุณสุชา มัง่ คงสมบูรณ์

Oral

Abstract

48 EA049P ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา และชีวโมเลกุลของราทะเล (Aspergillus spp.) ที่แยกจากในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทย และฝั่ งอันดามัน

ดร.จำาเริญ บัวเรื อง

ดร.จำาเริญ บัวเรื อง

Poster

Abstract

49 EA050P ความหลากชนิดของไดอะตอมบริเวณอ่าวไทยตอนใน

คุณปฐมาภรณ์ กระจ่างโพธิ์

คุณปฐมาภรณ์ กระจ่างโพธิ์

Poster

Abstract

39 EA040P

46 EA047R

ชนิดและความหนาแน่นของสัตว์หน้ าดินในบ่อเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) บริเวณบ้ านขวาง ตำาบลโคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเบื ้องต้ นของสาหร่ายSymbiodinium ในปะการัง 2 ชนิดจากอ่าวไทยที่อนุมานจากลำาดับนิวคลีโอไทด์ของInternal
Transcribed Spacer - 2

50 EA051R ความหลากหลายและความหนาแน่นของสกุลไดอะตอมทะเลบริเวณเกาะแตน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี

คุณอภิชาญ ทองกระจ่าง

คุณอภิชาญ ทองกระจ่าง

Oral

Abstract

51 EA052R องค์ประกอบพรรณไม้ ป่าชายเลนบ้ านเกาะลอย ตำาบลพังราด จังหวัดระยอง

ดร.เบญจวรรณ ชิวปรี ชา

ดร.เบญจวรรณ ชิวปรี ชา

Oral

Abstract

52 EA053P ราทะเลที่แยกจากสิ่งมีชีวิตที่เป็ นโรคในแนวปะการังบริเวณฝั่ งอ่าวไทย และอันดามัน

คุณกลิ่นผกา ภูถาวร

ดร.จำาเริญ บัวเรื อง

Poster

Abstract

53 EA054R การเปรี ยบเทียบความถูกต้ องระหว่างการใช้ สายตาและโปรแกรม I3S ในการระบุตวั ตนของเต่าตนุด้วยภาพถ่าย

คุณชินกร ทองไชย

คุณชินกร ทองไชย

Oral

Abstract

54 EA055P การศึกษาลักษณะชีววิทยาของแมงกะพรุนหัวกลับ Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775) ภายใต้ สภาพห้ องปฏิบตั ิการ

คุณวิไลวรรณ พวงสันเทียะ

คุณวิไลวรรณ พวงสันเทียะ

Poster

Abstract

55 EA056P การแพร่กระจายของปะการังอ่อนเกล็ดหิมะ (Carijoa riisei) บริเวณอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก

คุณจุฑามาศ พุทธยากูล

คุณจุฑามาศ พุทธยากูล

Poster

Abstract

56 EA057P การประเมินคาร์ บอนสะสมในแหล่งหญ้ าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่ จ.นครศรี ธรรมราช

คุณสุภาพร องสารา

ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ

Poster

Abstract

57 EA059P ปริมาณคาร์ บอนในหญ้ าทะเลฝั่ งอันดามัน

คุณสาธิกา เผ่ากันทะ

คุณสาธิกา เผ่ากันทะ

Poster

Abstract

58 EA060R การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพคาร์ บอนของประชากรแพลงก์ตอนสัตว์ ในบริเวณชายฝั่ งจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

คุณวารินทร์ นิ ้มสันติเจริญ

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

Oral

Abstract

59 EA061P

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประชากรปลากินพืชในแนวปะการังภายหลังการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 บริเวณอุทยานแห่งชาติ
คุณสิทธิพร เพ็งสกุล
หมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร

คุณสิทธิพร เพ็งสกุล

Poster

Abstract

60 EA062P

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประชากรเม่นทะเลหนามดำา (Diadema setosum) และอัตราการกร่อนทางชีวภาพของปะการัง บริเวณเกาะค้ างคาว
อ่าวไทยตอนบน

คุณเจริญมี แช่มช้ อย

คุณเจริญมี แช่มช้ อย

Poster

Abstract

61 EA063P การวิเคราะห์ฐานข้ อมูลบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้ องกับปลาในแนวปะการังในประเทศไทย

คุณเฟลิปเป เมททอส

คุณเฟลิปเป เมททอส

Poster

Abstract

62 EA064P อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษย์ตอ่ ความชุกชุมของโรคปะการังในอ่าวไทย

คุณวัชระ สามสุวรรณ์

คุณวัชระ สามสุวรรณ์

Poster

Abstract

63 EA065P การสำารวจโลมาในอำาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช

คุณละอองดาว จงรักษ์

คุณละอองดาว จงรักษ์

Poster

Abstract

64 EA066R ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างชนิดปลาหมูสีจากบริเวณแท่นผลิตปิ โตรเลียมในอ่าวไทย

ดร.วันศุกร์ เสนานาญ

ดร.วันศุกร์ เสนานาญ

Oral

Abstract

65 EA067P การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังบนชุดทดลองการลงเกาะบริเวณอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลนั ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559

คุณวัลยา กลิ่นทอง

คุณวัลยา กลิ่นทอง

Poster

Abstract

66 EA068P ความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรี ธรรมราช

คุณอรเทพ มือเสือ

คุณอรเทพ มือเสือ

Poster

Abstract

67 EA069P การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังบนชุดทดลองการลงเกาะบริเวณหมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

คุณอัครัช แสงอรุณ

คุณอัครัช แสงอรุณ

Poster

Abstract

68 EA070R แพลงก์ตอนพืชที่สมั พันธ์กบั ธาตุอาหารบริเวณจังหวัดจันทบุรี

คุณจิดาภา กล้ ากสิกิจ

ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล

Oral

Abstract

69 EA071P ความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดเล็ก บริเวณหาดเจ้ าไหม หาดฉางหลาง หาดสำาราญ และหาดปากเมง จังหวัดตรัง

คุณอิสรี ย์ รัตนศรี

คุณอิสรี ย์ รัตนศรี

Poster

Abstract

70 EA072R ความหลากหลายของสัตว์หน้ าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ งทะเลแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี

คุณชลิตา ล่าสมบูรณ์

ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

Oral

Abstract

71 EA073P ปั จจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของดอกไม้ ทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน หาดเจ้ าหลาว และแนวปะการังเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี

คุณนัฐพล เกตุสมบัติ

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง

Poster

Abstract

72 EA074P การศึกษาชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของกัลปั งหาบริเวณแนวปะการังเจ้ าหลาว จังหวัดจันทบุรี

คุณศิริชยั ประทีปทอง

ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง

Poster

Abstract

73 EA075P ความชุกชุมของไส้ เดือนทะเลบนชุดทดลองการลงเกาะ บริเวณจังหวัดชลบุรี

คุณรัตนาวดี เนียมศิริ

คุณรัตนาวดี เนียมศิริ

Poster

Abstract

74 EA076R สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทย และ ข้ อสังเกตของการจัดจำาแนกใหม่ของกลุม่ Percomorphs ใน Nelson (2016)

ดร.ชวลิต วิทยานนท์

ดร.ชวลิต วิทยานนท์

Oral

Abstract

75 EA080P การยืนยันชนิดของสาหร่ายวุ้นสกุล Gracilaria จากบ่อเลี ้ยงในจังหวัดสงขลา

คุณปาริฉตั ร สังข์ทอง

ผศ.ดร.ระพีพร เรื องช่วย

Poster

Abstract

คุณคำารณ ใสกระจ่าง

ผศ.ดร.นภาพร เลียดประถม

Poster

Abstract

76 EA081P

ความหลากชนิดของปลาในช่วงเวลานำ ้าลงบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
จังหวัดจันทบุรี

77 EA082R การแพร่กระจายและความหนาแน่นของทากเปลือย Jorunna funebris บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี

คุณชูชยั เรื องจรูญ

คุณชูชยั เรื องจรูญ

Oral

Abstract

78 EA083R การแพร่กระจายของหอยเฉลียบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

คุณนฐชา ช่างเพ็ชรผล

ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล

Oral

Abstract

79 EF001R ผลการอนุบาลชิ ้นส่วนปะการังโขดในบ่ออนุบาลบนบก สถานีวิจยั วิทยาศาสตร์ ทางทะเล เกาะสีชงั ชลบุรี

ดร.สมภพ รุ่งสุภา

ดร.สมภพ รุ่งสุภา

Oral

Full paper

80 EF002R ชีววิทยาเบื ้องต้ นของกุ้งเมดูกา่ , Latreutes anoplonyx, Kemp, 1914 ที่อาศัยร่วม กับแมงกะพรุนหนัง, Rhopilema hispidum (Cnidaria : Scyphozoa) คุณธนกฤษ คุ้มเศรณี

คุณธนกฤษ คุ้มเศรณี

Oral

Full paper

81 EF004R การศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะของประชาคมปลาบริเวณเรื อจมและแนวปะการังธรรมชาติ

คุณรังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง

คุณรังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง

Oral

Full paper

82 EF005R เทคนิคทางโลหิตวิทยาชันสู
้ งในการประเมินสุขภาพเต่าทะเล

น.สพ.วีรพงษ์
เหล่าเวชประสิทธิ์

น.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์

Oral

Full paper

83 EF006P การสร้ างไกเดอโรฟอร์ และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีทจากพืชป่ าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี ้ย จังหวัดเพชรบุรี

คุณจุฑาภรณ์ ทองปั น้

ผศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์

Poster

Full paper

84 EF007P การศึกษาเบื ้องต้ นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในแม่นำ ้าเวฬุ จ.จันทบุรี

คุณรัชดา ไชยเจริญ

คุณรัชดา ไชยเจริญ

Poster

Full paper

85 EF008P ชนิด และการแพร่กระจายของหญ้ าทะเลบริเวณจังหวัดนราธิวาส

คุณสุภาพร องสารา

คุณสุภาพร องสารา

Poster

Full paper

86 EF009R แมงกะพรุนกล่อง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ที่พบบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

คุณธันยพร พูลสวัสดิ์

คุณสำาอางค์ ลวนางกูร

Oral

Full paper

87 EF010R ผลผลิตขันต้
้ นในแนวปะการังบริเวณแหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

คุณปฐมพงศ์ พรามณีโชติ

ดร.พลชาติ โชติการ

Oral

Full paper

88 EF012P ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน

คุณจิรพร เจริญวัฒนาพร

คุณจิรพร เจริญวัฒนาพร

Poster

Full paper

89 EF013P โครงสร้ างพันธุศาสตร์ ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ ของประเทศไทย

คุณกาญจนา จันทวงศ์

อาจารย์จฑุ ามาศ ศุภพันธ์

Poster

Full paper

90 EF014P การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้ วลากูน จังหวัดสงขลา

อาจารย์สธุ ินี หีมยิ

อาจารย์สธุ ินี หีมยิ

Poster

Full paper

91 EF015P ประชาคมสัตว์หน้ าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ ว อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

คุณกัสมา เจ๊ ะมะ

คุณกัสมา เจ๊ ะมะ

Poster

Full paper

92 EF017P ความหลากหลายของเพรี ยงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

คุณชินกฤษ คุณานุสรณ์

ดร. วรนพ สุขภารังษี

Poster

Full paper

93 EF018P ผลกระทบจากกิจกรรมบ่อกุ้งต่อครัสเตเกียน บริเวณป่ าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

คุณสรนันท์ วิธิรวาท

ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ

Poster

Full paper

94 EF019R การศึกษาเบื ้องต้ นของการกระจายและความชุกชุมของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต

คุณรัชกร ศิริจารุกลุ

ดร.พลชาติ โชติการ

Oral

Full paper

95 EF021R การแพร่กระจายของสัตว์พื ้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณพื ้นที่ปกคลุมที่แตกต่างกัน ของหญ้ าชะเงาใบมน ณ อ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

คุณพิมพ์รัก ม่วงแก้ ว

คุณพิมพ์รัก ม่วงแก้ ว

Oral

Full paper

96 EF022P ชนิด การแพร่กระจายและพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะกำาใหญ่ จังหวัดระนอง

ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์

ผศ.พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์

Poster

Full paper

Poster

Full paper

97 EF023P

รายงานแรกของกุ้งเต้ น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 (Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์
ผศ.พงษ์ รัตน์ ดำารงโรจน์วฒ
ั นา ดร.กรอร วงษ์ กำาแหง
จำาแนกชนิดของกุ้งเต้ นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย

98 EF024P การกักเก็บคาร์ บอนของหญ้ าทะเลบริเวณชายฝั่ งจังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ ธานี

คุณณัฐวดี บันติวิวฒ
ั น์กลุ

คุณณัฐวดี บันติวิวฒ
ั น์กลุ

Poster

Full paper

99 EF025R การศึกษาสถานภาพแนวปะการังในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหมู่เกาะช้ าง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า -หมู่เกาะเสม็ด

คุณสุธีรชัย สมทา

คุณสุธีรชัย สมทา

Oral

Full paper

100 EF026P ความหลากหลายของเพรี ยงหินสกุล Tetraclita Schumacher,1817 ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

คุณจักรพันธ์ กลางประพันธ์

ดร. วรนพ สุขภารังษี

Poster

Full paper

101 EF027P ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอันดามัน

คุณจิรพร เจริญวัฒนาพร

ดร.จิรพร เจริญวัฒนาพร

Poster

Full paper

102 EF028P การศึกษาเบื ้องต้ นการเน่าสลายของกากเต่ากระในบริเวณพื ้นที่ ปากคลองพนังตัก จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

คุณวัชรา ศากรวิมล

คุณวัชรา ศากรวิมล

Poster

Full paper

103 EF029R สังคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิ โตรเลียม จ. สงขลา

อาจารย์ศกั ดิ์อนันต์ ปลาทอง

คุณปิ ยพรรณ เหมนุกลู

Oral

Full paper

104 EF030R การประเมินสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำารวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและการสังเกต

สพ.ญ. ราชาวดี จันทรา

สพ.ญ. ราชาวดี จันทรา

Oral

Full paper

105 EF031P ประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด

คุณมิถิลา ปราณศิลป์

คุณมิถิลา ปราณศิลป์

Poster

Full paper

106 EF032R สถานการณ์การเกยตื ้นของโลมาหัวบาตรหลังเรี ยบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในพื ้นที่อ่าวไทยตอนกลางตั ้งแต่มกราคม 2557 -ธันวาคม 2560

สพ.ญ. วัชรา ศากรวิมล

สพ.ญ. วัชรา ศากรวิมล

Oral

Full paper

107 EF033P ภาวะการรบกวนที่พบบนปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

คุณอรอนงศ์ เพ็งจำารัส

คุณอรอนงศ์ เพ็งจำารัส

Poster

Full paper

คุณทัศพร กาญจนเรขา

ดร. เจษฏ์ เกษตระทัต

Poster

Full paper

คุณอศลย์ มีนาภา

คุณอศลย์ มีนาภา

Oral

Full paper

คุณนัชชา สุขขี

ดร.เจษฏ์ เกษตระทัต

Poster

Full paper

111 EF037P การติดตามความหลากหลาย และความชุกชุมของประชาคมปลาในแนวปะการังเทียมเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่

คุณวีระชาติ เพ็งจำารัส

คุณวีระชาติ เพ็งจำารัส

Poster

Full paper

112 EF038R องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของปะการังตัวเต็มวัยและตัวอ่อนปะการัง ในแนวปะการังจังหวัดระนอง ภูเก็ต และพังงา

คุณลลิตา ปั จฉิม

คุณลลิตา ปั จฉิม

Oral

Full paper

113 EF039R อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ต่อการสร้ างฮีทช็อคโปรตีน70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus

คุณสุทธิรัตน์ ปั ญจขันธ์

ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี

Oral

Full paper

114 EF041P ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้ าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ ง จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2560

คุณปฐมพงศ์ หวังสม

อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

Poster

Full paper

115 EF042R ไอโกโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนของสารอินทรี ย์ในป่ าชายเลน ที่ได้ รับนำ ้าทิ ้งจากโรงปรับปรุงคุณภาพนำ ้า จังหวัดชลบุรี

คุณวรรธนะภัฎ อยู่ไทย

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

Oral

Full paper

116 EF043R ไอโกโทปเสถียรของคาร์ บอนและไนโตรเจนของสารอินทรี ย์ในแหล่งหญ้ าทะเลบริเวณชายฝั่ งทะเลเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คุณฉัตรธิดา ชามนตรี

ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

Oral

Full paper

117 EF044P การจำาแนกชนิดแมงกะพรุนกล่องที่พบในน่านนำ ้าไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล Molecular identification of box jellyfish in Thai waters

คุณเกษตรศิลป์ คนชม

ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ Poster

Full paper

118 EF045P ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่ งจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

คุณลลิตา กลัน่ พิมาย

คุณลลิตา กลัน่ พิมาย

Poster

Full paper

119 EF046R ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ตระหว่างปี 2555 – 2560

คุณพรทิวา คงช่วย

คุณพรทิวา คงช่วย

Oral

Full paper

120 EF048R ผลกระทบจากการปกคลุมด้ วยขยะประเภทผ้ าและอวนต่อปะการังโขด (Porites)

คุณทิพวิมน รัตนะวงวาล

คุณทิพวิมน รัตนะวงวาล

Oral

Full paper

108 EF034P

องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของ ปลาแป้นจมูกสัน้ Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens
(Cuvier, 1829) ในปากแม่นำ ้าปราณบุรี ประเทศไทย

109 EF035R ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างประชาคมปะการังกับประชาคมปลาแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
110 EF036P

กายวิภาคและจุลกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขี ้จีนครี บดำา Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ ้าปราณบุรี
ประเทศไทย

ด้ านเทคโนโลยีทางทะเล
ลำาดับ รหัส
ผลงาน
1 TA001P ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดหยาบ Streptomyces indiaensis ที่คดั แยกจากดินตะกอนป่ าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 TA002P

การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่จำาเพาะต่อกั ้งตัก๊ แตนหางจุด Harpiosquilla raphidea และกั ้งตัก๊ แตนยักษ์ Harpiosquilla harpax ด้ วยเทคนิค
PCR-RFLP

ผู้นำาเสนอ
คุณณิษา สิรนนท์ธนา

coresponding author
คุณณิษา สิรนนท์ธนา

การนำาเสนอ ลักษณะผลงาน
Poster
Abstract

คุณณัฐธิพาพร บุญฤาชา

ผศ.ดร. รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ Poster

Abstract

3 TA003R กรดไขมันจากยีสต์ป่าชายเลนที่เพาะเลี ้ยงด้ วยการผำา (Wolffia sp.) เพื่อการผลิตไบโอดีเกล

คุณอัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

Oral

Abstract

4 TA004R การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเกลลูโลสจากดินตะกอนป่ าชายเลนภาคตะวันออกของประเทศไทย

คุณธนะภัทร์ บำารุงพนิชถาวร

ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

Oral

Abstract

5 TA005P การศึกษาหน้ ้าที่ของอินเตอร์ เฟี ยรอนเรกูลาทอรีเฟคเตอร์ (PmlRF) ในระบบภูมิค้ มุ กันต้ านไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำา Penaeus monodon

คุณวลัยพร เจริ ญทรัพย์ศรี

ดร. ปิ ติ อำ่าพายัพ

Poster

Abstract

6 TA006R การพัฒนาสายพันธุ์ไกยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 เพื่อเพิ่มการผลิตไฟโคไกยานิน

คุณปาริชาติ ชุมทอง

คุณปาริ ชาติ ชุมทอง

Oral

Abstract

7 TA007P การทดสอบการย่อยสลายของฟิ ล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกกีอลั คาโนเอตในนำ ้าทะเล

คุณดนัย ภู่เกษมสมบัติ

ดร. ณัฐพล ถนัดช่างแสง

Poster

Abstract

8 TA008P การแยกแบคทีเรียผลิตเอนไกม์อะไมเลสจากดินตะกอนป่ าชายเลนจังหวัดระยอง

คุณรติมา กลิ่นฟุ้ง,
คุณชนัญลญา ธรรมเกษร

ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

Poster

Abstract

9 TA009P การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเกลลูโลสจากระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ นำ ้าชายฝั่ ง จังหวัดระยอง

คุณปรียาภรณ์ สมศรี แสง,
คุณศุภลักษณ์ พิชิตชัยพันธ์

ผศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ

Poster

Abstract

10 TA010P ศักยภาพในการสร้ างไขมันของราทะเลจากแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

คุณกิตติวรา อยู่เย็น

คุณจำาเริ ญ บัวเรื อง

Poster

Abstract

11 TA011P ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการผลิตแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายทะเล ดูนาลิเอลล่าในประเทศไทย

ดร. ปิ ยวัฒน์ ปองผดุง

ดร. ปิ ยวัฒน์ ปองผดุง

Poster

Abstract

คุณณัฐธิพาพร บุญฤาชา

ผศ.ดร.รชนิมขุ หิรัญสัจจาเลิศ Poster

Abstract

ดร. นาริน จันทร์ สว่าง

ดร. นาริ น จันทร์ สว่าง

Poster

Abstract

คุณพัฒน ศิลปชัย

ดร. จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ

Oral

Full paper

12 TA012P

การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่จำาเพาะต่อกั ้งตัก๊ แตนหางจุด Harpiosquilla raphidea และกั ้งตัก๊ แตนยักษ์ Harpiosquilla harpax ด้ วยเทคนิค
PCR-RFLP

13 TA013P ผลของความเข้ มข้ นของไนเตรดต่อปริมาณไขมันในสาหร่ายทะเลขนาดเล็กจากบริเวณชายฝั่ ง จังหวัดชลบุรี
14 TF001R

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไกม์จากเชื ้อแอคติโนมัยกีท BPG2-1 ที่แยกได้ จากดินตะกอนป่ าชายเลนเพื่อใช้ ในการ
บำาบัดนำ ้าเสีย

15 TF002P ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตอ่ คุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ ง

ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล Poster

Full paper

16 TF003P สารสเตียรอยด์จากฟองนำ ้า Halichondria sp. ในทะเลตรัง

รศ.ดร. พชร เพ็ชรประดับ

รศ.ดร. พชร เพ็ชรประดับ

Poster

Full paper

17 TF004P การศึกษาหน้ าที่ของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนกิสในกุ้งขาวแปกิฟิคโดยใช้ เทคนิคอาร์ เอ็นเออินเตอร์ เฟี ยเรนก์

คุณสุดารัตน์ ชมวงค์

Poster

Full paper

18 TF005R การสำารวจแบคทีเรียที่ย่อยนำ ้ามันในเขตชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก

คุณอนันทญา แสนสวัสดิ์

ดร. ปิ ติ อำ่าพายัพ
ิ
ดร. นิภาพร
ก้ านทอง

Oral

Full paper

19 TF006P การคัดเลือกเปลือกปูเหลือทิ ้งเพื่อใช้ เป็ นตัวดูดกับสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด

ผศ. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ ผศ. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์ Poster

Full paper

20 TF007P การผลิตนำ ้าหมึกผงจากหมึกกล้ วย (Loligo spp.) และการใช้ เป็ นส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์

ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์

Poster

Full paper

21 TF008P ผลของอุณหภูมิไอนำ ้าร้ อนยวดยิ่งต่อคุณภาพของปลากะตักอบแห้ ง

ดร. สิริมา ชินสาร

ดร. สิริมา ชินสาร

Poster

Full paper

22 TF009P การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมึกกะตอย (Nipponololigo beka) ด้ วยอัลคาเลส

ดร. นิสานารถ กระแสร์ ชล

ดร. นิสานารถ กระแสร์ ชล

Poster

Full paper

23 TF010R ผลของเฉดสีของแสงสีขาวต่อการเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่าย Chlorococcum humicola

คุณณัฐสิทธิ์ จำารัสฉาย

คุณณัฐสิทธิ์ จำารัสฉาย

Oral

Full paper

ด้ านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและพื ้นที่ค้ มุ ครอง
ลำาดับ

รหัส

ผลงาน

ผู้นำาเสนอ

coresponding author การนำาเสนอ ลักษณะผลงาน

1 MA001P

การประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งภายใต้ พระราชบัญญัติสง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ.2558
กรณีศกึ ษา : บริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนกพร จันทรขันตี

2 MA003R

การประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิด PSR ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งในประเทศไทย

คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กลุ คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กลุ oral

3 MA004P

การกำาหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ภายใต้ พระราชบัญญัติสง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ.2558 กรณี
คุณไพรัตน์ สิทธิพล
ศึกษา : หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา

4 MA005P

การประเมินเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำานำ ้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม(กรีนฟิ นส์) ปี พ.ศ. 2560

5 MF001R

ชนกพร จันทรขันตี

คุณไพรัตน์ สิทธิพล

poster

Abstract
Abstract

poster

Abstract

คุณนรารัตน์ จันทรวาสน์ คุณนิพนธ์ พงศ์สวุ รรณ

poster

Abstract

การพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ พะยูนโดยชุมชนเกาะลิบง อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คุณศุภาพร เปรมปรี ด์

oral

Full paper

6 MF002P

ลักษณะของกลุม่ การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศกึ ษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง

ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์ poster

Full paper

7 MF003R

การจัดการป่ าชายเลนโดยการมีสว่ นร่วมของ 4 ชุมชนชายฝั่ งทะเลอันดามัน: ความเป็ นมา สถานการณ์ปัจจุบนั และความท้ าทายในอนาคต

คุณจตุรงค์ คงแก้ ว

คุณจตุรงค์ คงแก้ ว

oral

Full paper

8 MF004R

สถานภาพแนวปะการังและการจัดการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

คุณปราภพ แปลงงาน

คุณปราภพ แปลงงาน

oral

Full paper

9 MF005R

การปรับตัวของชุมชนชายฝั่ งต่อการเปลี่ยนแปลงหลังภัยพิบตั ิสนึ ามิ 2004: กรณีศกึ ษา ตำาบลเกาะกลาง อำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

คุณอดิเรก มากผล

คุณอดิเรก มากผล

oral

Full paper

10 MF006R

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย

คุณพัชราภรณ์ เยาวสุต คุณพัชราภรณ์ เยาวสุต oral

Full paper

คุณศุภาพร เปรมปรี ด์

ด้ านผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ลำาดับ รหัส
ผลงาน
1 BF001R บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงชายฝั่ งกรณีศกึ ษาตำาบลไม้ รูด อำาเภอคลองใหญ่จงั หวัดตราด

ผู้นำาเสนอ
คุณจริยา สอนเกลี ้ยง

coresponding author การนำาเสนอ ลักษณะผลงาน
คุณจริยา สอนเกลี ้ยง Oral
Full paper

2 BA002R การประยุกต์ใช้ กรอบระบบบัญชี SEEA-TSA สำาหรับการประเมินความยัง่ ยืนของการท่องเทียวทางทะเลและชายฝั่ ง ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ Oral

บทคัดย่อ

3 BA003R การพัฒนากรอบการจัดทำาระบบบัญชีเศรษฐกิจสีนำ ้าเงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำาหรับบริบทประเทศไทย

คุณวัชริน มีรอด

คุณวัชริน มีรอด

Oral

บทคัดย่อ

4 BA004R การพัฒนากรอบระบบบัญชี SEEA สำาหรับสาขาการประมง

คุณกฤษดา บำารุงวงษ์

คุณกฤษดา บำารุงวงษ์

Oral

บทคัดย่อ

5 BA005R แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการกัดเกาะชายฝั่ งของประเทศไทย

คุณนิติ พงศ์สขุ เสถียร

คุณนิติ พงศ์สขุ เสถียร

Oral

บทคัดย่อ

6 BA006R การจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย

คุณวิภาดา ลลิตภัทรกิจ คุณวิภาดา ลลิตภัทรกิจ Oral

บทคัดย่อ

7 BA007R แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปะการังเสื่อมโทรมในประเทศไทย

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน คุณวิภาดา ลลิตภัทรกิจ Oral

บทคัดย่อ

8 BA008R ทางเลือกในการรื อ้ ถอนสิ่งติดตั ้งที่ใช้ ในกิจการปิ โตรเลียมในทะเล:การจัดทำาปะการังเทียมจากขาแท่น

ดร.ศุภิชยั ตั ้งใจตรง

Oral

บทคัดย่อ

9 BA009R แนวทางบริหารจัดการพื ้นที่ค้ มุ ครองทางทะเลของประเทศไทย

อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คุณวิภาดา ลลิตภัทรกิจ Oral

บทคัดย่อ

10 BA010R การจัดการประมงทะเลในประเทศไทย : นิยามประมงทะเลและการพึง่ พาแรงงาน

คุณนิธิศ ธรรมแสงอดิภา คุณนิธิศ ธรรมแสงอดิภา Oral

บทคัดย่อ

คุณนิติ พงศ์สขุ เสถียร

