
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๓ 

วันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมโดมและลานกิจกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
……………………………………………………………. 

 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ ๑ (จ านวน ๓ เรื่อง) : เวลา ๑๓.๐๐ − ๑๔.๐๐ น. 
Chairperson : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล  
 

เรื่องที่ : เวลา ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัย 

O๑ 
๑๓.๐๐−๑๓.๑๕ น. 

การอนุบาลลูกหอยนางรมพนัธุต์ะโกรมกรามด า Crassostrea 
iredalei (Faustino, 1932) จากโรงเพาะฟักในบ่อดิน 

ชนวีร์ หาบสา และสุวจัน์ ธัญรส สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมงมหาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  

O๒ 
๑๓.๒๐−๑๔.๓๕ น. 

การศึกษายีน Virulence factors ของเชื้อแบคทีเรีย 
Aeromonas spp. ที่แยกจากปลานิลและปลาคาร์ฟป่วยใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นลธวชั มากผล, ณัฎนิชา เมืองกาญจน์,  
นิอร จิรพงศธรกุล และ                   
กิตติชนม์ อุเทนะพนัธุ ์

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                    
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

O๓ 
๑๓.๔๐−๑๔.๕๕ น. 

การผลิตปลาทบัทิมใส่อวนพร้อมปรุง กนิษา เรืองศรี, ชุตินุช สุจริต, สแุพรว
พันธ์ โลหะลักษณาเดช และอุไรวรรณ 
วัฒนกุล 

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยกีารประมง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
วิทยาเขตตรัง 

 
 

  
 

 



สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี คร้ังที่ ๑๓ 

วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมโดมและลานกิจกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
……………………………………………………………. 

 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ ๒ (จ านวน ๓ เรื่อง) : เวลา ๑๕.๓๐ − ๑๖.๓๐ น. 
Chairperson : ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี        
 

เรื่องที่ : เวลา ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัย 

O๔ 
๑๕.๓๐−๑๕.๔๕ น. 

ผลของความหนาแน่นของไข่เพรียงทราย (Perinereis nuntia) 
ที่แตกต่างกันต่ออัตราการฟักไขสู่่ระยะเนคโตคีต 

อติเทพย์ บุนนาค, สุรวุฒิ จนัทรข์าว 
และวรรณิณี จันทร์แก้ว 

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

O๕ 
๑๕.๕๐−๑๖.๐๕ น. 

ศึกษาความเข้มข้นของฟอร์มาลินในการควบคุมโรติเฟอร์
(Brachionus rubens) 

อรจิรา แซ่วู้, นภัสวรรณ ไชยสวสัดิ์ และ
ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 

 

โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า          
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

O๖ 
๑๖.๑๐−๑๖.๒๕ น. 

ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันต่อการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรค 
Early Mortality Syndrome (EMS) 

จิรพัฒน์ ปราณสุข, ศุภณัฐ วัฒิธรรม,      
นิอร จิรพงศธรกุล และ                   
กิตติชนม์ อุเทนะพนัธุ ์

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

 
 



สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 

โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๓ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมโดมและลานกิจกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
……………………………………………………………. 

 
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ ๓ (จ านวน ๔ เรื่อง) : เวลา ๑๐.๑๕−๑๑.๓๐ น. 
Chairperson :  นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่  
     

เรื่องที่ : เวลา ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัย 
O๗ 

๑๐.๑๕−๑๐.๓๐ น. 
ผลของระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุน่ (Caulerpa lentillifera) 
 

ตรีเนตร ม่วงมนตร,ี สุกัญญา ชอบงาม 
และมาโนช  ข าเจริญ 
 

สาขาวชิาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

O๘ 
๑๐.๓๕−๑๐.๕๐ น. 

สภาพสังคมเศรษฐกิจ ต้นทุนผลตอบแทน และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการประมงของชาวประมงลอบปูมา้แบบพับได้ ในบริเวณ
อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

สุทธนา อร่ามเรือง และอมรศักดิ์ สวัสด ี สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  

O๙ 
๑๐.๕๕−๑๑.๑๐ น. 

การต่อต้านยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracyclines ของแบคทีเรีย 
Aeromonas spp. ที่แยกจากปลานิลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพัทลงุ 

ณัฐพล สุระสาร, ณัฎนชิา เมืองกาญจน์,  
นิอร จิรพงศธรกุล และ                   
กิตติชนม์ อุเทนะพนัธุ ์

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

O๑๐ 
๑๑.๑๕−๑๑.๓๐ น. 

การเลี้ยงฟองน้ าทะเลสนี้ าเงนิ Xestospongia sp. (C.f. 
Neopretrosia sp.) ในภาชนะที่แตกต่างกันเพื่อผลิตสารตา้น
มะเร็ง renieramycin m  

มรกต สุขเอียด และพชร เพช็รประดับ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 


