
ด้านสมทุรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลำาดบั รหสั ช่ือผลงาน ผู้นำาเสนอ coresponding author การนำาเสนอ ประเภทผลงาน

1 OA001R การศกึษาการเคลื่อนตวัของแผ่นดิน โดยใช้เทคนิคการรังวดัด้วยสญัญาณดาวเทียมจีพีเอสอย่างตอ่เน่ืองบริเวณเกาะภเูก็ต คณุสมมาตร เนียมนิล oral Abstract

2 OA002R คุณุประสาร อินทเจริญ คุณุประสาร อินทเจริญ oral Abstract

3 OA003P คณุวนัชยั วงสดุาวรรณ คณุฉลวย มสุิกะ poster Abstract

4 OA004P คณุฑิฆมัพร กรรเจียก คณุฑิฆมัพร กรรเจียก poster Abstract

5 OA005R องค์ประกอบทางธรณีเคมีและการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบนิเวศของโลหะบางชนิดในตะกอนดินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน oral Abstract

6 OA006R คณุเบญจวรรณ คชเสนี oral Abstract

7 OA007P poster Abstract

8 OA008R มาตรการกฎหมายไทยเพื่อควบคมุภาวะนำา้ทะเลขาดออกกิเจนในอ่าวไทย คณุประภาพร แสงกาญจนวนิช คณุประภาพร แสงกาญจนวนิช oral Abstract

9 OA009R มาตรการกฎหมายเพื่อจดัการกบัทะเลเป็นกรดมากขึน้ คณุประภาพร แสงกาญจนวนิช คณุประภาพร แสงกาญจนวนิช oral Abstract

10 OA010P คุณุสปุรานี วฒันาพงษากลุ คุณุสปุรานี วฒันาพงษากลุ poster Abstract

11 OA011P การปลดปลอ่ยสารอาหารและความต้องการออกกิเจนของดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนใน คุณุสปุรานี วฒันาพงษากลุ คุณุสปุรานี วฒันาพงษากลุ poster Abstract

12 OA012P ปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของมลูฝอยชายหาด บริเวณหาดชลาทศัน์ อำาเภอเมือง จงัหวดัสงขลา poster Abstract

13 OA013R ระยะเวลาพำานกัของมวลนำา้ในอ่าวไทยตอนในในแตล่ะฤดกูาล คณุดษุฎี หลีนวรัตน์ oral Abstract

14 OA014P การศกึษาเบือ้งต้นของไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน และเกาะขาม จงัหวดัสงขลา คณุสเุทพ เจือละออง คณุสเุทพ เจือละออง poster Abstract

15 OA015R คณุนภาพร น่ิมสวุรรณ oral Abstract

16 OA016R กระแสนำา้ชายฝ่ังท่ีเกิดจากคลื่นบริเวณชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบรีุ oral Abstract

17 OA017R ฟลกัก์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายนำา้และของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่นำา้บางปะกงในแตล่ะฤดกูาล คณุศภุชยั ยืนยง oral Abstract

18 OA018R คณุเบญจมาศ มีทรัพย์ oral Abstract

19 OA019P การเปลี่ยนแปลงของอณุหภมูิ ความเค็ม และปริมาณออกกิเจนละลายนำา้บริเวณแม่นำา้บางปะกงในรอบปี คณุศิราพร ทองอดุม คณุศิราพร ทองอดุม poster Abstract

20 OA020R การปนเปือ้นของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในดินตะกอนบริเวณ ปากแม่นำา้แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง คณุทรงเผ่า สมชัชานนท์ oral Abstract

21 OA021P พฤติกรรมของสารอนินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสละลายนำา้ในแม่นำา้ประแสร์ จงัหวดัระยอง คณุนนัทิมา เดชวิชิต poster Abstract

22 OA022P poster Abstract

23 OA023P การศกึษาเก่ียวกบัปริมาณและรูปแบบของธาตอุาหารฟอสฟอรัสในตะกอนดินบริเวณอ่าวไทย คณุวรณนั สายบตุร คณุวรณนั สายบตุร poster Abstract

24 OA024R การศกึษาไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากหาดทรายในประเทศไทย คุณุเผ่าเทพ เชิดสขุใจ คุณุเผ่าเทพ เชิดสขุใจ oral Abstract

25 OA025P การสะสมของโลหะปริมาณน้อยในเนือ้เย่ือสตัว์ทะเลจากอ่าวไทย คณุธญัญาภรณ์ บำารุงศรี คณุธญัญาภรณ์ บำารุงศรี poster Abstract

ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์

อลักอริธึมท้องถ่ินเพื่อการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์-เอ ท่ีผิวทะเลโดยใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม MODIS บริเวณอ่าวไทยตอนบน

สถานการณ์คณุภาพนำา้ทะเลชายฝ่ัง จงัหวดัชลบรีุ ระหวา่งปี 2555 – 2560

คณุภาพนำา้ทะเลชายหาดบางแสนกรณีศกึษา:ปรากฏการณ์นำา้ทะเลเปล่ียนเป็นสีชมพู

ดร.สจุารี บรีุกลุ ดร.สจุารี บรีุกลุ

ฟลกัก์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายนำา้และของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่นำา้สวี จงัหวดัชมุพร ในฤดนูำา้มากและฤดแูล้ง ในปี พ.ศ. 2557-2558 ผศ.ดร.อนกุลู บรูณประทีปรัตน์

ยีนก่อโรค tdh trh และ tlh ในเชือ้วิบริโอ พาราฮีโมไลติคสัท่ีคดัแยกได้จากอ่าวไทยตอนบน ดร.มนต์ณฐั ธีระชาติ ดร.มนต์ณฐั ธีระชาติ และ
 คณุจนัทรัสม์ โคมเวียน 

การปนเปือ้นของโลหะหนกัในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ (Perna viridis)บริเวณแหลง่เพาะเลีย้งชายฝ่ังจงัหวดัชลบรีุ

ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ์ ผศ.ขวญักมล ขนุพิทกัษ์

ผศ.ดร.อนกุลู บรูณประทีปรัตน์

คณุภาพนำา้ของแม่นำา้บางปะกงในช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ผศ.ดร.อนกุลู บรูณประทีปรัตน์

ผศ.ดร.อนกุลู บรูณประทีปรัตน์ ผศ.ดร.อนกุลู บรูณประทีปรัตน์

ผศ.ดร.อนกุลู บรูณประทีปรัตน์

ฟลกัก์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายนำา้และตะกอนแขวนลอยท่ีบริเวณปากแม่นำา้ประแสร์ จงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ดร.ภทัราวธุ ไทยพิชิตบรูพา

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสมัพนัธ์

ดร.ภทัราวธุ ไทยพิชิตบรูพา

การระเหยของนำา้เค็มในบอ่ดิน ณ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ระหวา่งเดือนมิถนุายนถึงสิงหาคม 2560 ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกลุ ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกลุ



26 OA026P กระแสนำา้ท่ีผิวสทุธิในอ่าวไทยตัง้แตจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ถึงจนัทบรีุ คณุพชรมน ศรีพนูพนัธ์ คณุพชรมน ศรีพนูพนัธ์ poster Abstract

27 OA027P องค์ประกอบทางเคมีของละอองลอยบริเวณภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ ศนูย์วิจยัสตัว์ทะเล อ่างศิลา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณุชยาภรณ์ ปิยะวฒันกลุ คณุชยาภรณ์ ปิยะวฒันกลุ poster Abstract

28 OA028P อินทรีย์คาร์บอนละลายนำา้และไนโตรเจนละลายนำา้รวมจากแม่นำา้ท่าจีนและเจ้าพระยาท่ีลงสูอ่่าวไทยตอนใน ในช่วงฤดมูรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ คณุศภุรัตน์ ศรีสอาด คณุศภุรัตน์ ศรีสอาด poster Abstract

29 OA029P การพฒันาเคร่ืองไมโครคอนโทรลแอลอีดีโฟโตมิเตอร์สำาหรับพีเอชของนำา้ทะเล คณุพฒิุพรรณ ภทัรสปุรีดิ์ คณุพฒิุพรรณ ภทัรสปุรีดิ์ poster Abstract

30 OA030P ไมโครพลาสติกในตะกอนพืน้ทะเลบริเวณแหลง่ท่องเท่ียวแนวปะการังในเขตอทุยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลนั จงัหวดัพงังา คณุวิภาวรรณ อุ่นคงทอง คณุวิภาวรรณ อุ่นคงทอง poster Abstract

31 OA031R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในพืน้ท่ีปากแม่นำา้เขตอ่าวไทยตอนใน คณุรภชัร์ เม่งช่วย oral Abstract

32 OA032P คณุธีระพงษ์ พริกชผูล คณุธีระพงษ์ พริกชผูล poster Abstract

33 OA033P การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในมวลนำา้บริเวณแนวปะการัง ในเขตอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จงัหวดัพงังา คณุศิริลกัษณ์ รองประโคน คณุศิริลกัษณ์ รองประโคน poster Abstract

34 OA034R สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์เอในช่วงต้นฤดนูำา้หลาก และกลางฤดนูำา้หลากในพืน้ท่ีปากแม่นำา้เขตอ่าวไทยตอนใน คณุขนิษฐา บวัแก้ว oral Abstract

35 OA035R oral Abstract

36 OA036R การศกึษาระยะเวลาพำานกันำา้ตามฤดกูาลท่ีทะเลสาบอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ oral Abstract

37 OA037P การศกึษาปริมาณไมโครพลาสติกในหอยตะเภา บริเวณหาดปากเมง จงัหวดัตรัง คณุปาริชาติ นิยมไทย คณุปาริชาติ นิยมไทย poster Abstract

38 OA038P คณุศภุกานต์ เผ่าด้วง คณุศภุกานต์ เผ่าด้วง poster Abstract

39 OA039R ปริมาณไมโครพลาสติกในนำา้บริเวณปากแม่นำา้จนัทบรีุ จงัหวดัจนัทบรีุ คณุณิชากร ภู่ขจร oral Abstract

40 OA040P คณุกานต์ชนิต พนัเจริญ คณุกานต์ชนิต พนัเจริญ poster Abstract

41 OA041R ระบบแจ้งเตือนอณุหภมูิเก็นเกอร์ใต้ทะเลโดยใช้อณุหภมูิผิวนำา้ทะเลท่ีเกาะราชาใหญ่ oral Abstract

42 OA042P คณุกนกวรรณ รัตนมณี คณุกนกวรรณ รัตนมณี poster Abstract

43 OA043P คณุสธิุดา กาญจน์อติเรกลาภ คณุสธิุดา กาญจน์อติเรกลาภ poster Abstract

44 OA044P คณุจารวี สายบวั คณุจารวี สายบวั poster Abstract

45 OF001R การใช้งานระบบพยากรณ์มหาสมทุรสำาหรับประเทศไทยผลการตรวจวดัและความถกูต้องผลการจำาลองในทะเลอนัดามนั คณุเฉลิมรัฐ แสงมณี คณุเฉลิมรัฐ แสงมณี oral Full paper

46 OF002P ผลของฤดกูาลตอ่การเปลี่ยนแปลงคณุภาพนำา้บริเวณชายฝ่ังทะเลละแม อำาเภอละแม จงัหวดัชมุพร poster Full paper

47 OF003R ประเภท และปริมาณของขยะทะเลบริเวณชายหาดของอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด oral Full paper

48 OF004R การวิเคราะห์เชิงปริภมูิ เมืองชายฝ่ังทะเลอนัดามนั oral Full paper

49 OF005P การสำารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตวัอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสมิหลา ตำาบลบอ่ยาง อำาเภอเมือง จงัหวดัสงขลา คณุเบญจภรณ์ มณีโชติ Poster Full paper

50 OF006P การสำารวจปริมาณไมโครพลาสติกในตวัอย่างทรายชายหาด บริเวณแหลมสนอ่อน ตำาบลบอ่ยาง อำาเภอเมือง จงัหวดัสงขลา คณุกนกพร บวัจนัทร์ Poster Full paper

51 OF008P การกระจายตวัและการสะสมตวัของตะกัว่ในตะกอนดิน อ่าวภเูก็ต บริเวณพืน้ท่ีรองรับนำา้ทิง้จากคลองบางใหญ่ คณุเวียงชยั จงศรีรัตนกลุ Poster Full paper

52 OF009R การจำาลองระดบันำา้และกระแสนำา้ในอ่าวไทยโดยใช้แบบจำาลองนำา้ขึน้นำา้ลงและคลื่น คณุคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ คณุคชาภรณ์ เจตนาวณิชย์ Oral Full paper

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์

ปริมาณของไมโครพลาสติกท่ีพบในหอยเจดีย์ (Turritella terebra) และหอยเสียบ (Donax incarnatus) บริเวณหาดปากเมง จงัหวดัตรัง

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางนำา้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางนิเวศอทุกวิทยาท่ีมีบทบาทตอ่ทรัพยากรประมงในพืน้ท่ีชายฝ่ังจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์

ดร.ธนสัพงษ์ โภควนิช ดร.ธนสัพงษ์ โภควนิช

การปนเปือ้นของไมโครพลาสติกในหอยผีเสือ้ (Siliqua radiata) บริเวณชายหาดแหลมสน จงัหวดัสตลู

ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ

ลกัษณะการเกิด Imposex ในหอยโมฬี (Pugilina cochlidium) และหอยสงัข์หนาม (Murex trapa) บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล จงัหวดันครศรีธรรมราช

ดร.เปรมฤดี นุ่นสงัข์ ดร.เปรมฤดี นุ่นสงัข์

ขยะทะเลท่ีพบในป่าชายเลน และความตระหนกัของประชาชนในการจดัการขยะทะเลและขยะมลูฝอยในชมุชนพืน้ท่ีชายฝ่ังคลองปากนคร อำาเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช

คณุภาพนำา้ทะเลและสารมลพิษบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ และตราด ในปี 2560

การสะสมไมโครพลาสติกในหอยเสียบ (Bivalve: Donax spp.) จากพืน้ท่ีชายฝ่ังอ่าวไทยตอนใน

ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์

ดร.สวุรรณ พิทกัษ์สินธร ดร.สวุรรณ พิทกัษ์สินธร

ผศ. อลิษา สหวชัรินทร์ ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชยักลุ

ดร. สายสิริ ไชยชนะ

ดร. สิริพร บริรักวิสิฐศกัดิ์

ผศ. ดร. ธงชยั สธีุรศกัดิ์



53 OF010P คณุเฉลิมรัฐ แสงมณี คณุเฉลิมรัฐ แสงมณี Poster Full paper

54 OF011R คณุนก มาลยัแดง คณุนก มาลยัแดง Oral Full paper

55 OF012P การปนเปือ้นปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมนำา้ในทะเลในอ่าวปัตตานี คณุจิรารัตน์ เร่ียมเจริญ คณุจิรารัตน์ เร่ียมเจริญ Poster Full paper

56 OF013P คณุกิตติพล มงคลงาม คณุกิตติพล มงคลงาม Poster Full paper

57 OF014P Poster Full paper

58 OF015R คณุอนชุ เหนือคลอง คณุดนยั ทิพย์มณี Oral Full paper

59 OF016P คณุฐิติมา นิยมศิลป์ชยั คณุฐิติมา นิยมศิลป์ชยั Poster Full paper

60 OF017R คณุพชัรินทร์ ฉิมดิษฐ์ คณุพชัรินทร์ ฉิมดิษฐ์ Oral Full paper

61 OF018P คณุณฐัวดี บนัติวิวฒัน์กลุ คณุณฐัวดี บนัติวิวฒัน์กลุ Poster Full paper

62 OF019R การศกึษาชนิดและปริมาณขยะลอยนำา้บริเวณปากแม่นำา้ในอ่าวไทยตอนบน คณุธีรวตัร เปรมปรี คณุธีรวตัร เปรมปรี Oral Full paper

63 OF020R ขยะท่ีตกค้างในแนวปะการังในจงัหวดักระบี่ พงังา และระนอง คณุลลิตา ปัจฉิม คณุลลิตา ปัจฉิม Oral Full paper

64 OF021R การใช้แบบจำาลองเชิงตวัเลขเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากตะกอนลุม่นำา้ปากบารา จงัหวดัสตลู คณุณฐัธิดา จนัทศิริ คณุณฐัธิดา จนัทศิริ Oral Full paper

65 OF022P คณุจิรพร เจริญวฒันาพร คณุวรินธา วศินะเมฆินทร์ Poster Full paper

66 OF023R การถ่ายทอดทางชีวภาพของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนตามห่วงโกอ่าหารในระบบนิเวศทางทะเล อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง คณุธนวฒัน์ ผาดำา Oral Full paper

67 OF024P คณุศภุพร เปรมปรีดิ์ คณุศภุพร เปรมปรีดิ์ Poster Full paper

68 OF025R การศกึษาลกัษณะดินตะกอนและกระแสนำา้บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง คณุขนกพร คำาพระ อาจารย์ จิตราภรณ์ ฟักโสภา Oral Full paper

69 OF026R การศกึษาผลกระทบจากการจดัวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลกูบาศก์ท่ีมีผลตอ่คณุภาพนำา้ ณ เกาะล้าน จงัหวดัชลบรีุ คณุรุจิรา สขุแสงจนัทร์ คณุรุจิรา สขุแสงจนัทร์ Oral Full paper

70 OF027P การเปลี่ยนแปลงในรอบปีของตวัแปรชีว้ดัคณุภาพนำา้ทะเลบริเวณหาดท่องเท่ียว ฝ่ังตะวนัตกของเกาะภเูก็ต คณุวรินธา วศินะเมฆินทร์ คณุวรินธา วศินะเมฆินทร์ Poster Full paper

กระแสนำา้ชายฝ่ังตะวนัตกของหมู่เกาะสิมิลนัตรวจวดัโดยเคร่ืองวดักระแสนำา้ ADCP ติดตัง้แบบหงาย 

ไมโครพลาสติกบนชายหาด บริเวณอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั และอทุยานแห่งชาติเขาลำาปี-หาดท้ายเหมือง

การประมาณการแพร่กระจายตะกอนแขวนลอยด้วยข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI

การจดัทำาเส้นชายฝ่ังด้วยเคร่ืองระบพุิกดัโดยดาวเทียม GNSS-RTK กรณีศกึษาหาดเจ้าหลาว จนัทบรีุ ดร. วิโรจน์ ละอองมณี ดร. วิโรจน์ ละอองมณี

การจำาแนกแหลง่กำาเนิดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในตะกอนดิน บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน

การปนเปือ้นของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในนำา้ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนบน ปี 2556 - 2560

บนัทกึทางตะกอนวิทยาของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs)ในแท่งดินตะกอนจากชายฝ่ังทะเลเขาหลกั จงัหวดัพงังา

ชนิดและปริมาณขยะทะเลบริเวณหาดทรายรีสวี จงัหวดัชมุพร ปี 2558-2559

การสะพร่ังของเบนทิคไดโนแฟลกเจลเลต Coolia cf. malayensis และปัจจยัคณุภาพนำา้หาดไตรตรัง จงัหวดัภเูก็ต

ดร. ถนอมศกัด์ิ บญุภกัดี

การศกึษาไมโครพลาสติกในปลาท ูRastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) บริเวณอทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง



ด้านประมงและการเพาะเลีย้งสตัว์นำา้

ลำาดบั รหสั ช่ือผลงาน ผู้นำาเสนอ coresponding author รูปแบบการนำาเสนอ ประเภทผลงาน

1 AA001R คณุยพุรัตน์ ชตุิโรจน์ Oral Abstract

2 AA002P คณุควรศิริ ศีลภิญโญ คณุควรศิริ ศีลภิญโญ Poster Abstract

3 AA003P คณุวิชิน สืบปาละ คณุวิชิน สืบปาละ Poster Abstract

4 AA004P อตัราการเจริญเติบโต ผลผลิตรวม และคณุภาพเนือ้ของกุ้งก้ามกรามที่เลีย้งด้วยอาหารสำาเร็จรูปผสมสาหร่ายไกสด Poster Abstract

5 AA005P การทดสอบประสิทธิภาพของนำา้เลือดหอยตอ่การยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้จลุชีพก่อโรค Poster Abstract

6 AA006R Oral Abstract

7 AA007P คณุชยัณรงค์ สืบสงัข์ คณุชยัณรงค์ สืบสงัข์ Poster Abstract

8 AA008R ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การปรับตวัของเกษตรกรเพาะเลีย้งสตัว์นำา้ตอ่การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา จงัหวดันครนายก คณุอนวชั ไทรทอง คณุอนวชั ไทรทอง Oral Abstract

9 AA009P คณุบรรณวิทย์ จลุพล คณุบรรณวิทย์ จลุพล Poster Abstract

10 AA010P การเพิ่มผลผลิตสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ด้วยการใช้นำา้หมกัชีวภาพจากวตัถดุิบเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมงสำาหรับทดแทนปุ๋ ยเคมี คณุเอนก โสภณ คณุเอนก โสภณ Poster Abstract

11 AA011P คณุศิริวรรณ ชศูรี คณุศิริวรรณ ชศูรี Poster Abstract

12 AA012P คณุเจษนวุฒัน์ ดา่นลาพล คณุเจษนวุฒัน์ ดา่นลาพล Poster Abstract

13 AF001P การทำาประมงบริเวณอทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง Poster Full Paper

14 AF002R คณุสชุาติ ไกรสรุสีห์ คณุสชุาติ ไกรสรุสีห์ Oral Full Paper

15 AF003P คณุธเนศ ศรีถกล คณุธเนศ ศรีถกล Poster Full Paper

16 AF004P สถานการณ์การทำาประมงปมู้า ตำาบลหาดเจ้าสำาราญ อำาเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ คณุฐานิต ต้นสาลี Poster Full Paper

17 AF005R Oral Full Paper

18 AF006R ผลของความร้อนตอ่การแสดงออกของยีนที่เก่ียวข้องกบัระบบภมิูคุ้มและการต้านทานโรคตายดว่นของกุ้งขาวแวนนาไมวยัอ่อน คณุพชัรี โยควิบลู คณุพชัรี โยควิบลู Oral Full Paper

19 AF007P คณุธิดารัตน์ แก้วสายตา Poster Full Paper

20 AF008P คณุปวีณา ตปนีวรวงศ์ Poster Full Paper

21 AF009P ชนิดและองค์ประกอบของสตัว์นำา้พลอยได้ จากการทำาประมงลอบปมู้า ภายใต้มาตรการปรับปรุงการทำาประมงปมู้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ Poster Full Paper

22 AF010P การศกึษาปลา และคณุภาพนำา้ บริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง คณุรุจิรา สขุแสงจนัทร์ คณุรุจิรา สขุแสงจนัทร์ Poster Full Paper

23 AF011R คณุศิริพร นามแดง คณุศิริพร นามแดง Oral Full Paper

24 AF012P การสำารวจกัง้บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยภาคตะวนัออก คณุณฐัพล พืชพนัธ์ุ Poster Full Paper

25 AF013R คณุมาฆมาส ธวชัชยั คณุมาฆมาส ธวชัชยั Oral Full Paper

26 AF014R การสำารวจเคร่ืองมือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่และเรือทำาประมง คณุอิสระ ชาญราชกิจ คณุอิสระ ชาญราชกิจ Oral Full Paper

27 AF016P ความหลากหลายและความหนาแน่นของลกูปลาวยัอ่อนบริเวณใน และนอกพืน้ที่ปิดอ่าวของอ่าวไทยตอนบน คณุณฐักิตติ์ ศิริเลิศ Poster Full Paper

28 AF017R คณุนภทัร รุ่งเดชวราวิช Oral Full Paper

29 AF018P สถานภาพหอยที่สำาคญัทางเศรษฐกิจของประมงท้องถ่ินบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทย คณุวิชา นรังศรี คณุวิชา นรังศรี Poster Full Paper

สีของภาชนะเลีย้งที่เหมาะสมตอ่การอนบุาลเตา่กระอาน (Batagur baska Gray, 1831) ผศ.ดร.การุณ ทองประจแุก้ว

การเพาะเลีย้งฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด Tigriopus sp. (Copepoda: Harpacticidae) ในอณุหภมิูและระดบัความเค็มที่ตา่งกนั

สถานภาพและการจดัการทรัพยากรหอยตะเภาบริเวณหาดปากเม็ง จ. ตรัง 

ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์

ดร.จนัทร์จรัส วฒันะโชติ ดร.จนัทร์จรัส วฒันะโชติ 

การเพาะเลีย้งฮาร์แพคทิคอยโคพีพอดในระดบัมหมวลเพื่อเพิ่มศกัยภาพการอนบุาลปลาเก๋าปะการัง (Epinephelus corallicola Valenciennes, 1828) 
วยัอ่อน

ศ.ดร.สภุาวดี จลุละศร ศ.ดร.สภุาวดี จลุละศร

รูปแบบเกลล์เม็ดสีในกุ้งขาวแวนาไม (Penaeus vannamei) ที่ได้รับอาหารเสริมสารสี แอนโทไกยานินจากผลมงัเคร่ (Melastoma malabathricum)

ผลของสารสีแอนโทไกยานินจากสารสกดัหยาบผลมงัเคร่ (Melastoma malabathricum) ตอ่ระบบภมิูคุ้มกนัในกุ้งขาวแวนาไม (Penaeus vannamei)

ผลของการเสริมวิตามินกีลงในแพลงก์ตอนสตัว์ตอ่อตัรารอด การเจริญเติบโต และพฒันาการของลกูปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus 
(Herre, 1927)

การศกึษาการผลิตไข่ไรนำา้นางฟ้าบีเวอร์เทล (Thamnocephalus platyurus) ภายใต้สภาวะห้องปฏิบติัการโดยใช้สาหร่ายเข้มข้นเป็นอาหาร

ผศ.ดร.จรวย สขุแสงจนัทร์ ผศ.ดร.จรวย สขุแสงจนัทร์

ผลของความเค็มนำา้และการเสริมกรดไขมนัไม่อิ่มตวั n-3 HUFA ในอาร์ทีเมียตอ่การอนบุาลลกูปลาเสือพ่นนำา้ (Texotes chatareus Hamilton, 1822)

ผลจบัสตัว์นำา้จากการทำาประมงโพงพางบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก พ.ศ. 2555

อ.ทิพย์สดุา ชงดัเวช

ผลของธาตอุาหารไนโตรเจนตอ่การเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็ก ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์รวมใน Chlorella sp. ผศ.ปราณี นิมิบตุร ผศ.ปราณี นิมิบตุร

การสำารวจโพรโทกวัปรสิตสกลุ Nematopsis ในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากท่าเรือหาดวอนนภา บางแสน จงัหวดัชลบรีุ
ผศ.ดร.ชนวฒัน์ 
ตนัติวรานรัุกษ์

การเลีย้งสาหร่าย Amphora sp. AM9901 และ Tetraselmis suecica แบบชนิดเดียวและแบบผสมเพ่ือเป็นอาหารโคพีพอด Apocyclops royi 
(Lindberg, 1940)

ดร.สรวิศ เผ่าทองศขุ

ผศ.ดร.ชตุาภา คณุสขุ ผศ.ดร.ชตุาภา คณุสขุ

ปัจจยัเศรษฐกิจที่สง่ผลตอ่ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ท่ีเลีย้งในกระชงั ในพืน้ที่อำาเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

อ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี

ผลของคาร์บอนไดออกไกด์และความเข้มแสงตอ่การเติบโตและผลิตฟโูคแกนทินของไดอะตอม Bacillaria cf. paxillifer 
โดยใช้แหลง่กิลิกาท่ีสกดัจากเถ้าลอย

อ.เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี

การยืดระยะเวลาการขนสง่เพรียงทราย (Perinereis nuntia) แบบมีชีวิตโดยเทคนิคการลดอณุหภมิู ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี



ด้านชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

ลำาดบั รหสั ช่ือผลงาน ผู้นำาเสนอ coresponding author การนำาเสนอ ประเภทผลงาน

1 EA001P Poster Abstract

2 EA002P Poster Abstract

3 EA003P Poster Abstract

4 EA004P Poster Abstract

5 EA005R Oral Abstract

6 EA006R สงัคมสตัว์หน้าดินขนาดใหญ่บนหาดหิน ภาคใต้ตอนลา่ง ประเทศไทย Oral Abstract

7 EA007R คณุเรืองฤทธ์ิ พรหมดำา คณุเรืองฤทธ์ิ พรหมดำา Oral Abstract

8 EA008P การสำารวจ ติดตามและประเมินสถานภาพโลมา บริเวณพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และพืน้ท่ีเช่ือมโยง คณุชยัณรงค์ เมืองทอง คณุชยัณรงค์ เมืองทอง Poster Abstract

9 EA009P ชนิดและขนาดของกัง้ตัก๊แตนจากการทำาประมงอวนจมกุ้งโดยเรือประมงพืน้บ้าน อำาเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด คณุพณัณิตา สขุสอาด Poster Abstract

10 EA010P สงัคมสตัว์หน้าดินขนาดใหญ่ภายในหลมุของเม่นทะเล คณุวรรณรัตน์ จนัทร์เกตุ คณุวรรณรัตน์ จนัทร์เกตุ Poster Abstract

11 EA011R การปรับตวัทางสณัฐานวิทยาและกายวิภาคของอวยัวะท่ีไม่เก่ียวกบัเพศของหญ้าชะเงา คณุปัทมา ทองกอก Oral Abstract

12 EA012R Oral Abstract

13 EA013R คณุช่ืนมณี แสงทอง Oral Abstract

14 EA014P คณุสชุาดา ปัน้นาค Poster Abstract

15 EA015R รูปแบบการอาศยัของสิ่งมีชีวิตกบัฟองนำา้ทะเล บริเวณ เกาะโลกิน จงัหวดัปัตตานี Oral Abstract

16 EA016P การสำารวจความหลากหลายของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณชายฝ่ังทะเลอำาเภอสทิง้พระ จงัหวดัสงขลา คณุศิวนาถ เรืองสวุรรณ์ Poster Abstract

17 EA017P คณุกตัติกา พฒัราช คณุกตัติกา พฒัราช Poster Abstract

18 EA018R วิยะดา หอมเกษร Oral Abstract

19 EA019P Poster Abstract

20 EA020P Poster Abstract

21 EA021P Poster Abstract

22 EA022R คณุธราวิทญ์ วธิุรักษ์ คณุธราวิทญ์ วธิุรักษ์ Oral Abstract

23 EA023P คุณุปฏิภาณ พุ่มพวง Poster Abstract

การศกึษาระบบสืบพนัธุ์เพศเมียของงปูากกว้างนำา้เค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่นำา้ปราณบรีุ ประเทศไทย 
ด้วยเทคนิคมิญชวิทยาและมิญชเคมี

ดร.ศิลปชยั เสนารัตน์ ดร.ศิลปชยั เสนารัตน์

หลกัฐานทางด้านกระบวนการพฒันาเกลล์สืบพนัธุ์ขัน้สมบรูณ์ของจกัจัน่ทะเล Emerita taiwanesi Hsueh, 2015: 
ขัน้แรกสำาหรับการศกึษากลวิธีการสืบพนัธุ์

ดร.ศิลปชยั เสนารัตน์ ดร.ศิลปชยั เสนารัตน์

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศยัโดยสตัว์กลุม่ยดึติดอยู่กบัท่ีตอ่ความชกุชมุและการกระจายของหอยหมวกเจ๊กเทียม (Siphonaria guamensis) 
ในหาดหิน

ดร.กร่ิงผกา วงักลุางกรู ดร.กร่ิงผกา วงักลุางกรู

การศกึษาเบือ้งต้น ชนิดกุ้งเคย (Acetes spp.) ท่ีพบบริเวณชายหาดวอนนภา ถึงชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบรีุ รศ.ดร.นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร รศ.ดร.นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร

องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งเคย (Acetes spp.) บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัระยอง รศ.ดร.นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร รศ.ดร.นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร

ดร.กร่ิงผกา วงักลุางกรู ดร.กร่ิงผกา วงักลุางกรู

รายงานการพบปไูก่ชนิด Epigrapsus politus Heller, 1862 (Decapoda: Gecarcinidae) ครัง้แรกของประเทศไทย และรายงานการแพร่กระจายเพิ่มเติม
ของปไูก่ก้ามโต (Discoplax magna Ng & Shih, 2014) บริเวณแหลมพนัวา จงัหวดัภเูก็ต

ผศ.ดร.รชนิมขุ หิรัญสจัจาเลิศ

รศ.ดร.ประศาสตร์ เกือ้มณี

การพบหอยทะเลท่ีเป็นชนิดพนัธุ์ตา่งถ่ิน Mytella charruana (d’Orbigny, 1842) (Bivalvia: Mytilidae) ครัง้แรกในประเทศไทย ดร.กิติธร สรรพานิช ดร.กิติธร สรรพานิช

การเจริญเติบโตและปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระของสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera J. Agardhในบอ่เลีย้ง ดร.บงกช วิชาชเูชิด

การเจริญเติบโตและปริมาณการสะสมคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) จากบอ่ดิน ดร.บงกช วิชาชเูชิด

ผศ.ดร.อดุมศกัดิ์ ดรุมาศ ผศ.ดร.อดุมศกัดิ์ ดรุมาศ

ดร.เมธินี อยู่เจริญ

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมเเละสณัฐานวิทยาของสาหร่าย Caulerpa (Ulvophyceae) ในประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณ แม่นำา้บางปะกง ช่วงเดือนเมษายนถึงธนัวาคม 2560 ดร.วิชญา กนับวั

ความแตกตา่งทางพนัธุกรรมของม้านำา้แคระ (Hippocampus mohnikei) ที่พบในประเทศไทย จีนและญ่ีปุ่ น ดร.ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ ดร.ทรรศิน ปณิธานะรักษ์

ปรากฏการณ์การชมุนมุของปลิงทะเลสร้อยไข่มกุสกลุ Synaptula บนฟองนำา้ทะเล ดร.อารมณ์ มจุรินทร์ ดร.อารมณ์ มจุรินทร์

เปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของปกูะตอยสองชนิด Charybdis affinis Dana, 1852 และ C. anisodon De Haan, 1835 ที่ได้จากเรืออวนลาก
บริเวณสะพานปลาอ่างศิลา จงัหวดัชลบรีุ

รศ.ดร. นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร รศ.ดร. นงนชุ ตัง้เกริกโอฬาร

ผลของการบดบงัตอ่การสงัเคราะห์แสงและการดดูกมึไนโตรเจนในหญ้าทะเลใบมะกรูด Halophila ovalis (R.Brown) J.D.Hooker

การทดลองเบือ้งต้นในการสง่ผ่านพิษอมัพาตจาก Alexandrium minutum ไปยงัหอยแมลงภู่, Perna viridis รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ



24 EA024P ความหลากหลายของกิลิเอทโปรโตกวัในนำา้ทะเลของอำาเภอเมืองจงัหวดัชลบรีุ คณุวงเดือน จทัร์พงษ์ Poster Abstract

25 EA025P มิญชวิทยาและการพฒันาของไตแบบโอฟิสโตเนฟรอสในตวัอ่อนฉลามกบ คณุธนัยาพร บญุเขียว Poster Abstract

26 EA026R อิทธิพลของฤดกูาลตอ่การเปลี่ยนแปลงอาการสีชมพใูนปะการังโขด Oral Abstract

27 EA027P คณุวชัรพวศ์ ทองวงศ์ Poster Abstract

28 EA028P คณุตระการตา ไชยอิน Poster Abstract

29 EA029P คณุศศิประภา เพ็งหนู Poster Abstract

30 EA031R คณุวชัราวดี โสอินทร์ Oral Abstract

31 EA032P เทคนิคการสตฟัฟ์เตา่มะเฟืองเพื่อการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ คณุภทัรียา สร้อยอิทร์ คณุภทัรียา สร้อยอิทร์ Poster Abstract

32 EA033P ผลของสตัว์กินพืชและปริมาณสารอาหารท่ีเพิ่มขึน้ตอ่การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีขัน้ต้นของสาหร่ายในประชาคมเขตนำา้ขึน้นำา้ลง จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย Poster Abstract

33 EA034R สถานภาพของม้านำา้ในน่านนำา้ไทย คณุรติมา ครุวรรณเจริญ คณุรติมา ครุวรรณเจริญ Oral Abstract

34 EA035P คุณุสรุางคนา ทวัะนาพญา Poster Abstract

35 EA036R Oral Abstract

36 EA037P ผลของสตัว์กินพืชตอ่พลวตัของสงัคมสาหร่ายและปะการัง คณุเจตดิลก ฐิติอชัฌาสยั คณุเจตดิลก ฐิติอชัฌาสยั Poster Abstract

37 EA038P คณุสนธยา หนเูอก Poster Abstract

38 EA039P คุณุนทีพฒัน์ พึง่พรหม อาจารย์ภาวนา กงัเตีย Poster Abstract

39 EA040P คณุสทุธิดา ปราบทอง อาจารย์ภาวนา กงัเตีย Poster Abstract

40 EA041P Poster Abstract

41 EA042P แนวโน้มและแผนการรับมือการเกยตืน้ของโลมาและวาฬบริเวณพืน้ท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก Poster Abstract

42 EA043P การศกึษาการลงเกาะของเพรียงหินบนวสัดแุบบตา่งๆ Poster Abstract

43 EA044P ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนบนต้นโกงกางใบเลก็ และต้นตาตุม่ทะเล ในป่าชายเลน จงัหวดัจนัทบรีุและจงัหวดัตราด Poster Abstract

44 EA045P Poster Abstract

45 EA046R ชนิดพนัธุ์ปลาหมสูีท่ีพบบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย Oral Abstract

46 EA047R คณุอญัชลี จนัทร์คง คณุอญัชลี จนัทร์คง Oral Abstract

47 EA048R ความชกุชมุของปลาวยัอ่อนและไข่ปลาบริเวณแท่นประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย คณุสชุา มัง่คงสมบรูณ์ คณุสชุา มัง่คงสมบรูณ์ Oral Abstract

48 EA049P Poster Abstract

49 EA050P ความหลากชนิดของไดอะตอมบริเวณอ่าวไทยตอนใน คณุปฐมาภรณ์ กระจ่างโพธ์ิ คณุปฐมาภรณ์ กระจ่างโพธ์ิ Poster Abstract

ผศ.ดร.ชนวฒัน์ ตนัติวรานรัุกษ์

ดร.วรนพ สขุภารังษี

ดร.เมธินี อยู่เจริญ ดร.เมธินี อยู่เจริญ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสาหร่ายทุ่นชนิด Sargassum plagiophyllum (Fucales, Phaeophyta) บริเวณเกาะลนัตา จ. กระบ่ี ดร.สภุทัรา พงศ์ภราดร

การแปรผนัตามฤดกูาลและการแพร่กระจายตามความลกึของประชากรหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides (L.f.) Royle) 
บริเวณอทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง

ดร.เอกลกัษณ์ รัตนโชติ

การแปรผนัตามฤดกูาลและการแพร่กระจายตามความลกึของประชากร หญ้าใบมะกรูดยกัษ์ (Halophila major (Zoll.) Miquel) บริเวณ
อทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง

ดร.เอกลกัษณ์ รัตนโชติ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณช่องเกาะช้าง จงัหวดัตราดช่วงเดือนกนัยายนถึงธนัวาคม ปี 2560 ดร.วิชญา กนับวั

ดร.จารุวรรณ มะยะกลู ดร.จารุวรรณ มะยะกลู

ชีววิทยาการสืบพนัธุ์ของปลาหมกึสายลายหินอ่อน Amphioctopus aegina (Gray, 1849) ในบริเวณคาบสมทุรไทย ดร.จารุวฒัน์ นภีตะภฏั

การรุกรานของกุ้งขาวแวนาไม Penaeus vannamei Boone, 1931 บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของประเทศไทย ดร.สวุรรณา ภาณคุระกลู ดร.วนัศกุร์ เสนานาญ

ความหลากหลายและรูปแบบการแพร่กระจายทางภมูิศาสตร์สาหร่ายใบมะกรูดสกลุ Halimeda (Chlorophyta)ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดร.สภุทัรา พงศ์ภราดร

การสำารวจฮาร์แพคทิคอยด์โคพีพอดท่ีอาศยัอยู่กบัสาหร่ายสีเขียวแกมนำา้เงิน (Lyngbya majuscule) บริเวณอ่าวบ้านเพ จงัหวดัระยอง

ชนิดและความหนาแน่นของสตัว์หน้าดินในบอ่เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) บริเวณบ้านขวาง ตำาบลโคกขาม
 จงัหวดัสมทุรสาคร

ชมุชนแพลงก์ตอนสตัว์ตลอดแนวสาหร่ายสีนำา้ตาลสกลุ Sargassum C. Agardh บริเวณเกาะแสมสาร จงัหวดัชลบรีุ ดร.จิตรา ตีระเมธี ดร.จิตรา ตีระเมธี

น.สพ.วีรพงษ์ เหลา่เวชประสิทธ์ิ น.สพ.วีรพงษ์ เหลา่เวชประสิทธ์ิ

ดร.พรเทพ พรรณรักกษ์ ดร.พรเทพ พรรณรักกษ์

ดร.ขจรศกัดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ ดร.ขจรศกัดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

ไส้เดือนทะเลในสกลุ Fimbriosthenelais Pettibone, 1971 จากทะเลอนัดามนัของไทย ดร.จรัสศรี อ๋างตนัญา ดร.จรัสศรี อ๋างตนัญา

ดร.นรินทร์รัตน์ คงจนัทร์ตรี ดร.นรินทร์รัตน์ คงจนัทร์ตรี

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมเบือ้งต้นของสาหร่ายSymbiodinium ในปะการัง 2 ชนิดจากอ่าวไทยที่อนมุานจากลำาดบันิวคลีโอไทด์ของInternal 
Transcribed Spacer - 2 

ความหลากหลาย สณัฐานวิทยา และชีวโมเลกลุของราทะเล (Aspergillus spp.) ท่ีแยกจากในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทย และฝ่ังอนัดามนั ดร.จำาเริญ บวัเรือง ดร.จำาเริญ บวัเรือง



50 EA051R ความหลากหลายและความหนาแน่นของสกลุไดอะตอมทะเลบริเวณเกาะแตน จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี คณุอภิชาญ ทองกระจ่าง คณุอภิชาญ ทองกระจ่าง Oral Abstract

51 EA052R องค์ประกอบพรรณไม้ป่าชายเลนบ้านเกาะลอย ตำาบลพงัราด จงัหวดัระยอง Oral Abstract

52 EA053P ราทะเลท่ีแยกจากสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นโรคในแนวปะการังบริเวณฝ่ังอ่าวไทย และอนัดามนั คณุกลิ่นผกา ภถูาวร Poster Abstract

53 EA054R คณุชินกร ทองไชย คณุชินกร ทองไชย Oral Abstract

54 EA055P คณุวิไลวรรณ พวงสนัเทียะ คณุวิไลวรรณ พวงสนัเทียะ Poster Abstract

55 EA056P คณุจฑุามาศ พทุธยากลู คณุจฑุามาศ พทุธยากลู Poster Abstract

56 EA057P คณุสภุาพร องสารา Poster Abstract

57 EA059P ปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเลฝ่ังอนัดามนั คณุสาธิกา เผ่ากนัทะ คณุสาธิกา เผ่ากนัทะ Poster Abstract

58 EA060R การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพคาร์บอนของประชากรแพลงก์ตอนสตัว์ ในบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คณุวารินทร์ นิม้สนัติเจริญ Oral Abstract

59 EA061P คณุสิทธิพร เพ็งสกลุ คณุสิทธิพร เพ็งสกลุ Poster Abstract

60 EA062P คณุเจริญมี แช่มช้อย คณุเจริญมี แช่มช้อย Poster Abstract

61 EA063P การวิเคราะห์ฐานข้อมลูบรรณานกุรมท่ีเก่ียวข้องกบัปลาในแนวปะการังในประเทศไทย คณุเฟลิปเป เมททอส คณุเฟลิปเป เมททอส Poster Abstract

62 EA064P อิทธิพลของกิจกรรมของมนษุย์ตอ่ความชกุชมุของโรคปะการังในอ่าวไทย คณุวชัระ สามสวุรรณ์ คณุวชัระ สามสวุรรณ์ Poster Abstract

63 EA065P การสำารวจโลมาในอำาเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช คณุละอองดาว จงรักษ์ คณุละอองดาว จงรักษ์ Poster Abstract

64 EA066R ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหวา่งชนิดปลาหมสูีจากบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย Oral Abstract

65 EA067P คณุวลัยา กลิ่นทอง คณุวลัยา กลิ่นทอง Poster Abstract

66 EA068P ความหลากหลายและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสตัว์ บริเวณจงัหวดัตรังและจงัหวดันครศรีธรรมราช คณุอรเทพ มือเสือ คณุอรเทพ มือเสือ Poster Abstract

67 EA069P การลงเกาะของตวัอ่อนปะการังบนชดุทดลองการลงเกาะบริเวณหมู่เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง คณุอคัรัช แสงอรุณ คณุอคัรัช แสงอรุณ Poster Abstract

68 EA070R แพลงก์ตอนพืชท่ีสมัพนัธ์กบัธาตอุาหารบริเวณจงัหวดัจนัทบรีุ คณุจิดาภา กล้ากสิกิจ Oral Abstract

69 EA071P ความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดเลก็ บริเวณหาดเจ้าไหม หาดฉางหลาง หาดสำาราญ และหาดปากเมง จงัหวดัตรัง คณุอิสรีย์ รัตนศรี คณุอิสรีย์ รัตนศรี Poster Abstract

70 EA072R ความหลากหลายของสตัว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝ่ังทะเลแหลง่ท่องเท่ียว จงัหวดัจนัทบรีุ คณุชลิตา ลา่สมบรูณ์ Oral Abstract

71 EA073P ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การแพร่กระจายของดอกไม้ทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน หาดเจ้าหลาว และแนวปะการังเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ คณุนฐัพล เกตสุมบติั Poster Abstract

72 EA074P การศกึษาชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของกลัปังหาบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว จงัหวดัจนัทบรีุ คณุศิริชยั ประทีปทอง Poster Abstract

73 EA075P ความชกุชมุของไส้เดือนทะเลบนชดุทดลองการลงเกาะ บริเวณจงัหวดัชลบรีุ คณุรัตนาวดี เนียมศิริ คณุรัตนาวดี เนียมศิริ Poster Abstract

74 EA076R Oral Abstract

75 EA080P คณุปาริฉตัร สงัข์ทอง Poster Abstract

76 EA081P คณุคำารณ ใสกระจ่าง Poster Abstract

ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา

ดร.จำาเริญ บวัเรือง

การเปรียบเทียบความถกูต้องระหวา่งการใช้สายตาและโปรแกรม I3S ในการระบตุวัตนของเตา่ตนดุ้วยภาพถ่าย

การศกึษาลกัษณะชีววิทยาของแมงกะพรุนหวักลบั Cassiopea andromeda (Forsskal, 1775) ภายใต้สภาพห้องปฏิบตัิการ

การแพร่กระจายของปะการังอ่อนเกลด็หิมะ (Carijoa riisei) บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก

การประเมินคาร์บอนสะสมในแหลง่หญ้าทะเลบริเวณเกาะท่าไร่ จ.นครศรีธรรมราช ดร.เอกลกัษณ์ รัตนโชติ

รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสมัพนัธ์

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประชากรปลากินพืชในแนวปะการังภายหลงัการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 บริเวณอทุยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชมุพร จงัหวดัชมุพร

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของประชากรเม่นทะเลหนามดำา (Diadema setosum) และอตัราการกร่อนทางชีวภาพของปะการัง บริเวณเกาะค้างคาว 
อ่าวไทยตอนบน 

ดร.วนัศกุร์ เสนานาญ ดร.วนัศกุร์ เสนานาญ

การลงเกาะของตวัอ่อนปะการังบนชดุทดลองการลงเกาะบริเวณอทุยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลนั ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559

ผศ.ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกลุ

ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบลูย์กิจกลุ

ดร.บลัลงัก์ เน่ืองแสง

ดร.บลัลงัก์ เน่ืองแสง

สถานภาพและความหลากหลายของปลาทะเลไทย และ ข้อสงัเกตของการจดัจำาแนกใหม่ของกลุม่ Percomorphs ใน Nelson (2016) ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ดร.ชวลิต วิทยานนท์

การยืนยนัชนิดของสาหร่ายวุ้นสกลุ Gracilaria จากบอ่เลีย้งในจงัหวดัสงขลา ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย

ความหลากชนิดของปลาในช่วงเวลานำา้ลงบริเวณทางเดินศกึษาธรรมชาติป่าชายเลนศนูย์ศกึษาการพฒันา อ่าวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
จงัหวดัจนัทบรีุ

ผศ.ดร.นภาพร เลียดประถม



77 EA082R คณุชชูยั เรืองจรูญ คณุชชูยั เรืองจรูญ Oral Abstract

78 EA083R การแพร่กระจายของหอยเฉลียบบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จงัหวดัจนัทบรีุ คณุนฐชา ช่างเพ็ชรผล Oral Abstract

79 EF001R ผลการอนบุาลชิน้สว่นปะการังโขดในบอ่อนบุาลบนบก สถานีวิจยัวิทยาศาสตร์ทางทะเล เกาะสีชงั ชลบรีุ Oral Full paper

80 EF002R คณุธนกฤษ คุ้มเศรณี คณุธนกฤษ คุ้มเศรณี Oral Full paper

81 EF004R การศกึษาเปรียบเทียบลกัษณะของประชาคมปลาบริเวณเรือจมและแนวปะการังธรรมชาติ คณุรังสิวฒิุ แก้วแสง คณุรังสิวฒิุ แก้วแสง Oral Full paper

82 EF005R เทคนิคทางโลหิตวิทยาชัน้สงูในการประเมินสขุภาพเตา่ทะเล Oral Full paper

83 EF006P การสร้างไกเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมยัสีทจากพืชป่าชายเลนบริเวณแหลมผกัเบีย้ จงัหวดัเพชรบรีุ คณุจฑุาภรณ์ ทองปัน้ Poster Full paper

84 EF007P คณุรัชดา ไชยเจริญ คณุรัชดา ไชยเจริญ Poster Full paper

85 EF008P ชนิด และการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณจงัหวดันราธิวาส คณุสภุาพร องสารา คณุสภุาพร องสารา Poster Full paper

86 EF009R คณุธนัยพร พลูสวสัดิ์ คณุสำาอางค์ ลวนางกรู Oral Full paper

87 EF010R ผลผลิตขัน้ต้นในแนวปะการังบริเวณแหลมพนัวา จงัหวดัภเูก็ต คณุปฐมพงศ์ พรามณีโชติ Oral Full paper

88 EF012P ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนั คณุจิรพร เจริญวฒันาพร คณุจิรพร เจริญวฒันาพร Poster Full paper

89 EF013P คณุกาญจนา จนัทวงศ์ อาจารย์จฑุามาศ ศภุพนัธ์ Poster Full paper

90 EF014P การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดแก้วลากนู จงัหวดัสงขลา อาจารย์สธิุนี หีมยิ อาจารย์สธิุนี หีมยิ Poster Full paper

91 EF015P ประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดทรายแก้ว อำาเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา คณุกสัมา เจ๊ะมะ คณุกสัมา เจ๊ะมะ Poster Full paper

92 EF017P คณุชินกฤษ คณุานสุรณ์ Poster Full paper

93 EF018P ผลกระทบจากกิจกรรมบอ่กุ้งตอ่ครัสเตเกียน บริเวณป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จงัหวดัสมทุรสงคราม คณุสรนนัท์ วิธิรวาท Poster Full paper

94 EF019R คณุรัชกร ศิริจารุกลุ Oral Full paper

95 EF021R การแพร่กระจายของสตัว์พืน้ทะเลขนาดใหญ่บริเวณพืน้ท่ีปกคลมุท่ีแตกตา่งกนั ของหญ้าชะเงาใบมน ณ อ่าวตงัเข็น จงัหวดัภเูก็ต คณุพิมพ์รัก ม่วงแก้ว คณุพิมพ์รัก ม่วงแก้ว Oral Full paper

96 EF022P ชนิด การแพร่กระจายและพฤติกรรมของปเูสฉวนบกท่ีเกาะกำาใหญ่ จงัหวดัระนอง Poster Full paper

97 EF023P Poster Full paper

98 EF024P การกกัเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัชมุพร และสรุาษฎร์ธานี คณุณฐัวดี บนัติวิวฒัน์กลุ คณุณฐัวดี บนัติวิวฒัน์กลุ Poster Full paper

99 EF025R คณุสธีุรชยั สมทา คณุสธีุรชยั สมทา Oral Full paper

100 EF026P คณุจกัรพนัธ์ กลางประพนัธ์ Poster Full paper

101 EF027P ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในทะเลอนัดามนั คณุจิรพร เจริญวฒันาพร Poster Full paper

102 EF028P การศกึษาเบือ้งต้นการเน่าสลายของกากเตา่กระในบริเวณพืน้ท่ี ปากคลองพนงัตกั จงัหวดัชมุพร ประเทศไทย คณุวชัรา ศากรวิมล คณุวชัรา ศากรวิมล Poster Full paper

103 EF029R อาจารย์ศกัดิ์อนนัต์ ปลาทอง คณุปิยพรรณ เหมนกุลู Oral Full paper

104 EF030R การประเมินสขุภาพวาฬบรูด้าท่ีสำารวจพบบริเวณอ่าวไทยตอนบนจากภาพถ่ายและการสงัเกต Oral Full paper

การแพร่กระจายและความหนาแน่นของทากเปลือย Jorunna funebris บริเวณเกาะนมสาว จงัหวดัจนัทบรีุ

ผศ.ดร.ชลี ไพบลูย์กิจกลุ

ดร.สมภพ รุ่งสภุา ดร.สมภพ รุ่งสภุา

ชีววิทยาเบือ้งต้นของกุ้งเมดกูา่, Latreutes anoplonyx, Kemp, 1914 ท่ีอาศยัร่วม กบัแมงกะพรุนหนงั, Rhopilema hispidum (Cnidaria : Scyphozoa)

น.สพ.วีรพงษ์ 
เหลา่เวชประสิทธ์ิ

น.สพ.วีรพงษ์ เหลา่เวชประสิทธ์ิ

ผศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์

การศกึษาเบือ้งต้นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสตัว์ในแม่นำา้เวฬ ุจ.จนัทบรีุ

แมงกะพรุนกลอ่ง Chironex indrasaksajiae Sucharitakul (2017) ท่ีพบบริเวณเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

ดร.พลชาติ โชติการ

โครงสร้างพนัธุศาสตร์ประชากรของปลาจวด (Pennahia anea) ในภาคใต้ของประเทศไทย

ความหลากหลายของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ดร. วรนพ สขุภารังษี

ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ

การศกึษาเบือ้งต้นของการกระจายและความชกุชมุของ Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 ที่แหลมพนัวา จงัหวดัภเูก็ต ดร.พลชาติ โชติการ

ผศ.พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ ผศ.พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์

รายงานแรกของกุ้งเต้น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 (Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบโุหลนเล จงัหวดัสตลูและคีย์
จำาแนกชนิดของกุ้งเต้นสกลุ Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำารงโรจน์วฒันา ดร.กรอร วงษ์กำาแหง

การศกึษาสถานภาพแนวปะการังในพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

ความหลากหลายของเพรียงหินสกลุ Tetraclita Schumacher,1817 ในจงัหวดัจนัทบรีุและจงัหวดัตราด ดร. วรนพ สขุภารังษี

ดร.จิรพร เจริญวฒันาพร

สงัคมสิ่งมีชีวิตเกาะติดบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม จ. สงขลา

สพ.ญ. ราชาวดี จนัทรา สพ.ญ. ราชาวดี จนัทรา



105 EF031P ประชาคมแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวตราด จงัหวดัตราด คณุมิถิลา ปราณศิลป์ คณุมิถิลา ปราณศิลป์ Poster Full paper

106 EF032R Oral Full paper

107 EF033P ภาวะการรบกวนท่ีพบบนปะการังบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง คณุอรอนงศ์ เพ็งจำารัส คณุอรอนงศ์ เพ็งจำารัส Poster Full paper

108 EF034P คณุทศัพร กาญจนเรขา Poster Full paper

109 EF035R ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างประชาคมปะการังกบัประชาคมปลาแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จงัหวดัชลบรีุ คณุอศลย์ มีนาภา คณุอศลย์ มีนาภา Oral Full paper

110 EF036P คณุนชัชา สขุขี Poster Full paper

111 EF037P การติดตามความหลากหลาย และความชกุชมุของประชาคมปลาในแนวปะการังเทียมเกาะพีพีเล จงัหวดักระบ่ี คณุวีระชาติ เพ็งจำารัส คณุวีระชาติ เพ็งจำารัส Poster Full paper

112 EF038R องค์ประกอบชนิดและความชกุชมุของปะการังตวัเต็มวยัและตวัอ่อนปะการัง ในแนวปะการังจงัหวดัระนอง ภเูก็ต และพงังา คณุลลิตา ปัจฉิม คณุลลิตา ปัจฉิม Oral Full paper

113 EF039R คณุสทุธิรัตน์ ปัญจขนัธ์ Oral Full paper

114 EF041P คณุปฐมพงศ์ หวงัสม อาจารย์เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี Poster Full paper

115 EF042R ไอโกโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในป่าชายเลน ท่ีได้รับนำา้ทิง้จากโรงปรับปรุงคณุภาพนำา้ จงัหวดัชลบรีุ คณุวรรธนะภฎั อยู่ไทย Oral Full paper

116 EF043R ไอโกโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนของสารอินทรีย์ในแหลง่หญ้าทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเลเทศบาลเมืองสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ คณุฉตัรธิดา ชามนตรี Oral Full paper

117 EF044P คณุเกษตรศิลป์ คนชม Poster Full paper

118 EF045P ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝ่ังจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมทุรสงคราม และเพชรบรีุ คณุลลิตา กลัน่พิมาย คณุลลิตา กลัน่พิมาย Poster Full paper

119 EF046R คณุพรทิวา คงช่วย คณุพรทิวา คงช่วย Oral Full paper

120 EF048R คณุทิพวิมน รัตนะวงวาล คณุทิพวิมน รัตนะวงวาล Oral Full paper

สถานการณ์การเกยตืน้ของโลมาหวับาตรหลงัเรียบที่เกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ในพืน้ที่อ่าวไทยตอนกลางตัง้แตม่กราคม 2557 -ธนัวาคม 2560 สพ.ญ. วชัรา ศากรวิมล สพ.ญ. วชัรา ศากรวิมล

องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของ ปลาแป้นจมกูสัน้ Nuchequula gerreoides (Bleeker, 1851) และปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens 
(Cuvier, 1829) ในปากแม่นำา้ปราณบรีุ ประเทศไทย

ดร. เจษฏ์ เกษตระทตั

กายวิภาคและจลุกายวิภาคกระเพาะอาหารของปลาขีจี้นครีบดำา Ambassis kopsii (Bleeker, 1858) ระยะวยัรุ่น จากบริเวณปากแม่นำา้ปราณบรีุ 
ประเทศไทย

ดร.เจษฏ์ เกษตระทตั

อิทธิพลของ Arrhenius Breakpoint Temperature (ABT) ตอ่การสร้างฮีทช็อคโปรตีน70 ของหอยสองฝาชนิด Isognomon nucleus ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี

ความหลากหลายและความชกุชมุของสตัว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัจนัทบรีุ ในปี พ.ศ. 2560

ดร.ถนอมศกัดิ์ บญุภกัดี

ดร.ถนอมศกัดิ์ บญุภกัดี

การจำาแนกชนิดแมงกะพรุนกลอ่งที่พบในน่านนำา้ไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกลุ Molecular identification of box jellyfish in Thai waters ดร.พญ.นวลกนัยา สถิรพงษะสทุธิ

ประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดป่าตอง จงัหวดัภเูก็ตระหวา่งปี 2555 – 2560

ผลกระทบจากการปกคลมุด้วยขยะประเภทผ้าและอวนตอ่ปะการังโขด (Porites)



ด้านเทคโนโลยีทางทะเล

ลำาดบั รหสั ผลงาน ผู้นำาเสนอ coresponding author การนำาเสนอ ลกัษณะผลงาน

1 TA001P คณุณิษา สิรนนท์ธนา คณุณิษา สิรนนท์ธนา Poster Abstract

2 TA002P คณุณฐัธิพาพร บญุฤาชา Poster Abstract

3 TA003R คณุอจัฉราภรณ์ ศภุกาญจนกลุ Oral Abstract

4 TA004R การคดัเลือกแบคทีเรียย่อยเกลลโูลสจากดินตะกอนป่าชายเลนภาคตะวนัออกของประเทศไทย คณุธนะภทัร์ บำารุงพนิชถาวร Oral Abstract

5 TA005P คณุวลยัพร เจริญทรัพย์ศรี Poster Abstract

6 TA006R คณุปาริชาติ ชมุทอง คณุปาริชาติ ชมุทอง Oral Abstract

7 TA007P การทดสอบการย่อยสลายของฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกกีอลัคาโนเอตในนำา้ทะเล คณุดนยั ภู่เกษมสมบติั Poster Abstract

8 TA008P การแยกแบคทีเรียผลิตเอนไกม์อะไมเลสจากดินตะกอนป่าชายเลนจงัหวดัระยอง Poster Abstract

9 TA009P การคดัเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเกลลโูลสจากระบบนิเวศพืน้ที่ชุ่มนำา้ชายฝ่ัง จงัหวดัระยอง Poster Abstract

10 TA010P ศกัยภาพในการสร้างไขมนัของราทะเลจากแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จงัหวดัชลบรีุ คณุกิตติวรา อยู่เย็น คณุจำาเริญ บวัเรือง Poster Abstract

11 TA011P ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและการผลิตแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายทะเล ดนูาลิเอลลา่ในประเทศไทย Poster Abstract

12 TA012P คณุณฐัธิพาพร บญุฤาชา Poster Abstract

13 TA013P ผลของความเข้มข้นของไนเตรดตอ่ปริมาณไขมนัในสาหร่ายทะเลขนาดเล็กจากบริเวณชายฝ่ัง จงัหวดัชลบรีุ Poster Abstract

14 TF001R คณุพฒัน ศิลปชยั Oral Full paper

15 TF002P ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ตอ่คณุภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง Poster Full paper

16 TF003P Poster Full paper

17 TF004P คณุสดุารัตน์ ชมวงค์ Poster Full paper

18 TF005R การสำารวจแบคทีเรียที่ย่อยนำา้มนัในเขตชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก คณุอนนัทญา แสนสวสัดิ์ Oral Full paper

19 TF006P การคดัเลือกเปลือกปเูหลือทิง้เพื่อใช้เป็นตวัดดูกบัสีย้อมมาลาไคท์กรีนและคองโกเรด Poster Full paper

20 TF007P Poster Full paper

21 TF008P ผลของอณุหภมิูไอนำา้ร้อนยวดยิ่งตอ่คณุภาพของปลากะตกัอบแห้ง Poster Full paper

22 TF009P Poster Full paper

23 TF010R คณุณฐัสิทธ์ิ จำารัสฉาย คณุณฐัสิทธ์ิ จำารัสฉาย Oral Full paper

ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระของสารสกดัหยาบ Streptomyces indiaensis ที่คดัแยกจากดินตะกอนป่าชายเลน จงัหวดันครศรีธรรมราช

การศกึษาเคร่ืองหมายพนัธุกรรมที่จำาเพาะตอ่กัง้ตัก๊แตนหางจดุ Harpiosquilla raphidea และกัง้ตัก๊แตนยกัษ์ Harpiosquilla harpax ด้วยเทคนิค 
PCR-RFLP ผศ.ดร. รชนิมขุ หิรัญสจัจาเลิศ

กรดไขมนัจากยีสต์ป่าชายเลนท่ีเพาะเลีย้งด้วยการผำา (Wolffia sp.) เพ่ือการผลิตไบโอดีเกล ผศ.ดร.อยัยะ จนัทรศิริ

ผศ.ดร.อยัยะ จนัทรศิริ

การศกึษาหน้า้ท่ีของอินเตอร์เฟียรอนเรกลูาทอรีเฟคเตอร์ (PmlRF) ในระบบภมูิคุ้มกนัต้านไวรัสตวัแดงดวงขาวในกุ้งกลุาดำา Penaeus monodon ดร. ปิติ อำ่าพายพั

การพฒันาสายพนัธุ์ไกยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 เพื่อเพิ่มการผลิตไฟโคไกยานิน

ดร. ณฐัพล ถนดัช่างแสง

คณุรติมา กลิ่นฟุ้ ง,
คณุชนญัลญา ธรรมเกษร

ผศ.ดร.อยัยะ จนัทรศิริ

คณุปรียาภรณ์ สมศรีแสง,
คณุศภุลกัษณ์ พิชิตชยัพนัธ์ ผศ.ดร.อยัยะ จนัทรศิริ

ดร. ปิยวฒัน์ ปองผดงุ ดร. ปิยวฒัน์ ปองผดงุ

การศกึษาเคร่ืองหมายพนัธุกรรมที่จำาเพาะตอ่กัง้ตัก๊แตนหางจดุ Harpiosquilla raphidea และกัง้ตัก๊แตนยกัษ์ Harpiosquilla harpax ด้วยเทคนิค 
PCR-RFLP

ผศ.ดร.รชนิมขุ หิรัญสจัจาเลิศ

ดร. นาริน จนัทร์สว่าง ดร. นาริน จนัทร์สว่าง

การศกึษาสภาวะที่เหมาะสมสำาหรับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไกม์จากเชือ้แอคติโนมยักีท BPG2-1 ที่แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนเพื่อใช้ในการ
บำาบดันำา้เสีย

ดร. จนัทร์จรัส วฒันะโชติ

ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพทุธกาล ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพทุธกาล

สารสเตียรอยด์จากฟองนำา้ Halichondria sp. ในทะเลตรัง รศ.ดร. พชร เพ็ชรประดบั รศ.ดร. พชร เพ็ชรประดบั

การศกึษาหน้าท่ีของยีน LvproPO1 และ LvproPO2 ในกระบวนการเกิดเมลาโนกิสในกุ้งขาวแปกิฟิคโดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนก์ ดร. ปิติ อำ่าพายพั

ดร. นิิภาพร ก้านทอง

ผศ. พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์ ผศ. พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์

การผลิตนำา้หมกึผงจากหมกึกล้วย (Loligo spp.) และการใช้เป็นสว่นผสมของอาหารเพ่ือสขุภาพ ดร. อโนชา สขุสมบรูณ์ ดร. อโนชา สขุสมบรูณ์

ดร. สิริมา ชินสาร ดร. สิริมา ชินสาร

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากการย่อยหมกึกะตอย (Nipponololigo beka) ด้วยอลัคาเลส ดร. นิสานารถ กระแสร์ชล ดร. นิสานารถ กระแสร์ชล

ผลของเฉดสีของแสงสีขาวตอ่การเติบโตและผลผลิตแคโรทีนอยด์ในจลุสาหร่าย Chlorococcum humicola



ด้านการจดัการทรัพยากรทางทะเลและพืน้ที่คุ้มครอง

ลำาดบั รหสั ผลงาน ผู้นำาเสนอ coresponding author การนำาเสนอ ลกัษณะผลงาน

1 MA001P ชนกพร จนัทรขนัตี ชนกพร จนัทรขนัตี poster Abstract

2 MA003R คณุสหุทยั ไพรสานฑ์กลุ คณุสหุทยั ไพรสานฑ์กลุ oral Abstract

3 MA004P คณุไพรัตน์ สิทธิพล คณุไพรัตน์ สิทธิพล poster Abstract

4 MA005P คณุนรารัตน์ จนัทรวาสน์ คณุนิพนธ์ พงศ์สวุรรณ poster Abstract

5 MF001R การพฒันาแนวทางการอนรัุกษ์พะยนูโดยชมุชนเกาะลิบง อำาเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง คณุศภุาพร เปรมปรีด์ คณุศภุาพร เปรมปรีด์ oral Full paper

6 MF002P ลกัษณะของกลุม่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศกึษาอทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวดัตรัง poster Full paper

7 MF003R คณุจตรุงค์ คงแก้ว คณุจตรุงค์ คงแก้ว oral Full paper

8 MF004R สถานภาพแนวปะการังและการจดัการในอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสริุนทร์ คณุปราภพ แปลงงาน คณุปราภพ แปลงงาน oral Full paper

9 MF005R คณุอดิเรก มากผล คณุอดิเรก มากผล oral Full paper

10 MF006R การประเมินมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าในประเทศไทย คณุพชัราภรณ์ เยาวสตุ คณุพชัราภรณ์ เยาวสตุ oral Full paper

การประกาศพืน้ท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังภายใต้พระราชบญัญตัิสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ.2558 
กรณีศกึษา : บริเวณหมู่เกาะกระ จงัหวดันครศรีธรรมราช

การประยกุต์ใช้กรอบแนวคิด PSR ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในประเทศไทย

การกำาหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ภายใต้พระราชบญัญตัิสง่เสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ.2558 กรณี
ศกึษา : หมู่เกาะไข่ จงัหวดัพงังา

การประเมินเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเท่ียวดำานำา้ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม(กรีนฟินส์) ปี พ.ศ. 2560 

ผศ.ดร.สชุาย วรชนะนนัท์ ผศ.ดร.สชุาย วรชนะนนัท์

การจดัการป่าชายเลนโดยการมีสว่นร่วมของ 4 ชมุชนชายฝ่ังทะเลอนัดามนั: ความเป็นมา สถานการณ์ปัจจบุนัและความท้าทายในอนาคต

การปรับตวัของชมุชนชายฝ่ังตอ่การเปล่ียนแปลงหลงัภยัพิบติัสนึามิ 2004: กรณีศกึษา ตำาบลเกาะกลาง อำาเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่



ด้านผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ลำาดบั รหสั ผลงาน ผู้นำาเสนอ coresponding author การนำาเสนอ ลกัษณะผลงาน

1 BF001R บทบาทหญิงชายในชมุชนประมงชายฝ่ังกรณีศกึษาตำาบลไม้รูด อำาเภอคลองใหญ่จงัหวดัตราด คณุจริยา สอนเกลีย้ง คณุจริยา สอนเกลีย้ง Oral Full paper

2 BA002R Oral บทคดัย่อ

3 BA003R คณุวชัริน มีรอด คณุวชัริน มีรอด Oral บทคดัย่อ

4 BA004R คณุกฤษดา บำารุงวงษ์ คณุกฤษดา บำารุงวงษ์ Oral บทคดัย่อ

5 BA005R แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเกาะชายฝ่ังของประเทศไทย คณุนิติ พงศ์สขุเสถียร คณุนิติ พงศ์สขุเสถียร Oral บทคดัย่อ

6 BA006R การจดัการขยะทะเลท่ีเหมาะสมสำาหรับประเทศไทย คณุวิภาดา ลลิตภทัรกิจ คณุวิภาดา ลลิตภทัรกิจ Oral บทคดัย่อ

7 BA007R แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปะการังเสื่อมโทรมในประเทศไทย คณุวิภาดา ลลิตภทัรกิจ Oral บทคดัย่อ

8 BA008R คณุนิติ พงศ์สขุเสถียร Oral บทคดัย่อ

9 BA009R แนวทางบริหารจดัการพืน้ท่ีคุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย คณุวิภาดา ลลิตภทัรกิจ Oral บทคดัย่อ

10 BA010R คณุนิธิศ ธรรมแสงอดิภา คณุนิธิศ ธรรมแสงอดิภา Oral บทคดัย่อ

การประยกุต์ใช้กรอบระบบบญัชี SEEA-TSA สำาหรับการประเมินความยัง่ยืนของการท่องเทียวทางทะเลและชายฝ่ัง ในเขตพฒันาการท่องเที่ยวอนัดามนั ดร.ยวุนนัท์ สนัติทวีฤกษ์ ดร.ยวุนนัท์ สนัติทวีฤกษ์

การพฒันากรอบการจดัทำาระบบบญัชีเศรษฐกิจสีนำา้เงิน (SEEA-Blue Economy) ที่เหมาะสมสำาหรับบริบทประเทศไทย

การพฒันากรอบระบบบญัชี SEEA สำาหรับสาขาการประมง

ผศ.ดร.ธรรมศกัดิ์ ยีมิน

ทางเลือกในการรือ้ถอนสิ่งติดตัง้ท่ีใช้ในกิจการปิโตรเลียมในทะเล:การจดัทำาปะการังเทียมจากขาแท่น ดร.ศภิุชยั ตัง้ใจตรง

อ.ศกัดิ์อนนัต์ ปลาทอง

การจดัการประมงทะเลในประเทศไทย : นิยามประมงทะเลและการพึง่พาแรงงาน
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