
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

  

โปรแกรมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์ 
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๓ 

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมโดมและลานกิจกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

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

 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (จ านวน ๑๘ เรื่อง) : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
 

เรื่องที่  ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัย 

P๑ 
 

สารเมทาโบไลต์ทุติยภูมิจากฟองน ้า ดโีมสปอนเจีย สีม่วง และการ
ยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น ้า 
 

นัสริน ยีรัน และพชร เพ็ชรประดับ 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  
 

P๒ 
 

ศึกษาชีวภาพพร้อมใช้ (Bioaccessibility) ของสาหร่ายพวงองุน่ 
(Caulerpa lentillifera) ในแบบจ้าลองกระบวนการย่อยในทางเดิน
อาหารของมนุษย์ (in vitro digestion model) 

ดารารัตน์ บัวเพ็ชร, สุชานนัท์ หมื่นโพธิ,์ 
อุไรวรรณ วัฒนกุล,  สุแพรวพันธ์      
โลหะลักษณาเดช และชมพนูุช โสมาลีย ์

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

P๓ 
. 

ผลของการใช้กากมะพร้าวในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลาสลิด 
 

ศศิประภา ศรีโชติ, วรวัตร อินทร์แก้วศรี,     
อุมาพร ใจดี และมณี ศรีชะนันท์ 

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์           
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

P๔ การศึกษาระดับพิษเฉียบพลนัของใบสะเดาในปลานลิ ปาริชาต ชราชิต, ภัสสร แซ่ลี่ และ    
กานตกานท์ เทพณรงค ์

โปรแกรมวิชาการเพาะเลี ยงสตัว์น ้า               
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 



สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

  

เรื่องที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัย 
P๕ การศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง สังกะสี แมงกานิส และตะกั่ว) 

ในดินตะกอนตามความลึกบริเวณปากคลองปากพยิง ปากคลองท่าแพ 
และปากคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนตุลาคม 2560 

กมลมาศ  สิทธโิชค และ               
ด้ารงค์ศักดิ์  น้อยเจริญ 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สาขาเทคโนโลยีทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม สา้นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

P๖ สารพฤกษเคมีที่ส้าคัญและฤทธิต์้านอนุมลูอิสระของสารสกัดด้วยน ้า
ของไข่น ้า (Wolffia) 

 

รจนา หาญกลา้, ปิยลักษณ์ ชบูวัขาว 
และวรรณิณี จันทร์แก้ว 

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์           
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย         
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

P๗ การเจริญเติบโตของหอยโข่งวัยอ่อนในระดับความหนาแนน่ที่ตา่งกัน นริศร สังผอม, พิมพ์กมล สังข์กรด และ  
วิกิจ ผินรับ 
 

สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตว์น า้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

P๘ ผลของการเสริมเปลือกไข่ไก่ป่นในอาหารต่ออัตราการลอกคราบและ
การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดง 
 

พัทธวิศ ตาแก้ว, สมคิด เวลาดี, เกียรติ
ศักดิ์ สุดภักดี และมณี ศรีชะนันท์ 

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์          
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

P๙ ผลของการใช้น า้นึ่งปลาเป็นสารแต่งกลิ่นในอาหารกุ้งกุลาด้า ณัฐวุฒิ เค้าอุทัย, ณัฐวุฒิ อ้วนเสง้,       
อุไรวรรณ วัฒนกุล และวัฒนา วัฒนกุล 

สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตว์น า้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

P๑๐ การศึกษาเปรียบเทียบการเลี ยงหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามดา้
(Crassostrea iredalei Faustino, 1932) จากโรงเพาะฟักในบ่อดิน
และคลองธรรมชาต ิ

เปรมวดี เชื อชาติ และสุวัจน์ ธญัรส 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง 

P๑๑ ศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่ว ทองแดง แมงกานสี และสังกะสี) ใน
ตะกอนดิน บริเวณคลองปากพยิงและคลองทา่แพ จังหวัด
นครศรีธรรมราชในเดือนตุลาคม 2560 

ณัฐวรรณ  จันทรัตน์ และ               
ด้ารงศักดิ์  น้อยเจริญ 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สาขาเทคโนโลยีทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม สา้นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์   
 



สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

  

เรื่องที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัย 

P๑๒ องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของหนังกบลูกผสม (Rana 
rugulosa × Rana catesbeiana) 

นิภาวดี หยังหลัง, อัมภิกา เอ่ียมสุข และ
วิจิตรา ตุ้งซี ่

โปรแกรมวิชาการเพาะเลี ยงสตัว์น ้า              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

P๑๓ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา
ชุมชนชายฝั่ง บ้านน า้ราบ ต้าบลบางสัก อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

กิตติชัย  เพียรดี และอภิรักษ์ สงรักษ์ สาขาวชิาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น ้า คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง  

P๑๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือของแมงกะพรุนลอดช่องปรุงรส
พร้อมบริโภค 
 

สยาม ชูเกลี ยง, ชุตินชุ  สุจริต, สุแพรว
พันธ์ โลหะลักษณาเดช และ             
ชมพูนชุ โสมาลีย ์

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
คณะวิทยาศาตร์ละเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       
วิทยาเขตตรัง 

P๑๕* ผลของความหนาแน่นของไข่เพรียงทราย (Perinereis nuntia) ที่
แตกต่างกันต่ออัตราการฟักไข่สูร่ะยะเนคโตคีต 
 

สุรวุฒิ จันทร์ขาว, อติเทพย ์บุนนาค 
และวรรณิณี จันทร์แก้ว 

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์              
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

P๑๖* การศึกษายีน Virulence factors ของเชื อแบคทีเรีย Aeromonas 
spp. ที่แยกจากปลานลิและปลาคาร์ฟป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นลธวชั มากผล, ณัฎนิชา เมืองกาญจน์, 
นิอร จิรพงศธรกุล และ                   
กิตติชนม์ อุเทนะพนัธุ ์

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์                 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย               
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

P๑๗* การต่อต้านยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracyclines ของแบคทีเรีย 
Aeromonas spp. ที่แยกจากปลานิลในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
พัทลุง 

ณัฐพล สุระสาร, ณัฎนชิา เมืองกาญจน์, 
นิอร จิรพงศธรกุล และ                       
กิตติชนม์ อุเทนะพนัธุ ์

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์                 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย               
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

P๑๘* ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันต่อการเจริญเติบโตของเชื อ
แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพนัธุ์ก่อโรค Early 
Mortality Syndrome (EMS) 

จิรพัฒน์ ปราณสุข, ศุภณัฐ วัฒิธรรม,         
นิอร จิรพงศธรกุล และ                       
กิตติชนม์ อุเทนะพนัธุ ์

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์                 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย               
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

 
* หมายเหตุ : โปสเตอร์ล าดับท่ี P๑๕ – P๑๘ เป็นเรื่องท่ีน าเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์  


