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โดย : อ.ดลฤดี พิชยัรัตน์  
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แมงกะพรุน (Jellyfish) เป็นแพลงค์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ อยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) มีรูปร่างคล้ายระฆัง ร่ม
หรือจาน  ตัวแมงกะพรุนประกอบด้วยส่วนล าตัวด้านบนที่มีลักษณะโปร่งใสรูปร่างคล้ายร่ม (umbrella)  โดยมีส่วนที่เป็น
หนวด (Tentacle) อยู่บริเวณขอบร่ม  และปากอยู่ด้านล่างของร่ม และมีขา (oral arms) อยู่รอบปากท าหน้าที่ปกป้องปาก
หรือช่วยในการกินอาหาร แมงกะพรุนพบมากในทะเลแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยพบแมงกะพรุนที่บริโภคได้มี
จ านวนมากถึง 17 สายพันธุ์  ในประเทศไทยพบแมงกะพรุนที่บริโภคได้ 3 สายพันธุ์ คือ แมงกะพรุนหนัง (Rhopilema his-
pidum)  แมงกะพรุนลอดช่อง (Lobonema smithii) และแมงกะพรุนหอม (Mastigiad sp.)แต่แมงกะพรุนที่พบมากและ
นิยมน ามาแปรรูปเพ่ือส่งออกและจ าหน่ายในประเทศคือแมงกะพรุนหนังและแมงกะพรุนลอดช่อง  โดยพบมากบริเวณทะเล
อ่าวไทยและอันดามัน 

  
แมงกะพรุนมีองค์ประกอบหลัก คือ น ้าและโปรตีน โดยโปรตีนจากแมงกะพรุน
ส่วนใหญ่เป็นคอลลาเจน  การบริโภคแมงกะพรุนนิยมบริโภคในประเทศแถบ
เอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุ่น  นอกจากมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวและ
กรอบแล้ว แมงกะพรุนยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี คือ มีปริมาณโปรตีนสูง  
ให้พลังงานและไขมันต่ า และประกอบด้วยแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส ไอโอดีน เหล็กและวิตามิน  นอกจากนี้แมงกะพรุนยังมีสรรพคุณทาง
ยาโดยเชื่อว่าการรับประทานแมงกะพรุนจะช่วยรักษาโรคข้ออักเสบ ความดัน
โลหิตสูง อาการปวดหลัง แผลพุพอง โรคหืด อาการท้องผูก และท้าให้
ผิวหนังอ่อนนุ่มได้    

                                                               
ในประเทศไทยการบริโภคแมงกะพรุนจะนิยมน ามาดองกับน้ าฝาดหรือน ามาท าแมงกะพรุนตากแห้งเพ่ือใช้ปรุงอาหาร 

เช่น ใช้ใส่ในเย็นตาโฟ หรือแปรรูปเป็นแมงกะพรุนดองเค็มในลักษณะกึ่งแห้งส่ง
ขายต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  นอกจากใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภคใน
ลักษณะดองเค็มหรือตากแห้งแล้ว  ในปัจจุบันมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากแมงกะพรุนในลักษณะต่างๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์แมงกะพรุน
อบแห้ง แมงกะพรุนทอดกรอบปรุงรส เครื่องดื่มน้ าแมงกะพรุนสกัดเข้มข้น หรือใช้
เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตคอลลาเจน โปรตีนสกัดเข้มข้น และผงโปรตีนเข้มข้น
เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ  ซึ่งนับเป็นแนวทางการใช้
ประโยชน์จากแมงกะพรุนที่หลากหลายมากข้ึน 
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มีหลายคนบอกวา่ความขดัแยง้อนัเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความรุนแรงในสังคม ไม่วา่จะเป็นระดบัชุมชน หน่วยงาน ประเทศชาติ จนถึงระดบัประชาคมโลกใน

ปัจจุบนั  เกิดจากการไม่ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของกนัและกนัของมนุษย ์ ก็แหม...ประชากรบนโลกน้ีมีมากมายซะจนกลายเป็นประชาเกินไปแลว้  เกิน    
ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเพียงมีจ านวนมากเกินไป  แต่หมายถึงความตอ้งการและความอยากไดม้าเป็นของตนท่ีมากเกินพอดี  ท  าให้มองขา้มความคิดและความตอ้งการ
ของผูอ่ื้น  เขา้ท  านองไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา  สุดทา้ยหาขอ้สรุปท่ีพอใจกนัทั้งสองฝ่ายไม่ไดก้็ขดัแยง้กนัไป  แลว้อย่าหวงัว่าจะหันหน้ามาตกลงกนัดีๆไดง่้ายๆ สมยัน้ี
การประนีประนอมเป็นเร่ืองยากกวา่เขน็ครกข้ึนภูเขาซะอีก ไม่เช่ือลองพิสูจน์!!! 
 อยา่งไรกนัล่ะ...  สัญญาไวเ้ม่ือฉบบัท่ีแลว้วา่จะเขียนอะไรท่ีผอ่นคลายมากข้ึน ท าท่าจะเขา้โหมดเครียดไปซะอยา่งนั้น  เอาเป็นวา่ขอทนักระแสเร่ืองของความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจนลุกลามใหญ่โตเป็นความรุนแรงและกลายเป็นสงครามในหลายประเทศหน่อยแลว้กนันะคะ  (อนัน้ีก็ความตอ้งการของผูเ้ขียน อย่างไรผูอ่้านท่ีมี

ความตอ้งการไม่ตรงกบัผูเ้ขียนอย่าคิดมากจนรู้สึกขดัแยง้นะคะ ขอแค่ระดบัแตกต่างก็พอ)  แทจ้ริงแลว้ผูเ้ขียนอยากเล่าขอ้มูลจ านวนประชากรท่ีผูเ้ขียนเก็บมาจาก

เวบ็ไซต ์ซ่ึงไดร้ายงานขอ้มูลประชากรโลกท่ีเรียกไดว้่าเป็นปัจจุบนัจริงๆ  เน่ืองจากมีการอพัเดตขอ้มูลทั้งจ  านวนเกิด จ านวนตาย และจ านวนประชากรทั้งหมดใน

ระดบัวนิาทีเลยทีเดียว โดย ณ วนัท่ีผูเ้ขียนเก็บขอ้มูลน้ีมาฝากเป็นวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 (แอบเปิดเผยว่าส่งงานล่าชา้ไปกว่าก าหนดท่ีจุลสารฉบบัน้ีจะออก) เวลา 14 

นาฬิกา 14 นาที  โลกของเรามีจ านวนประชากร 7,261,263,379 คน และตวัเลขยงัคงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีผูเ้ขียนก าลงัเขียนงานน้ีอยู ่เพราะจ านวนคนเกิดมีมากกว่า

คนตายเป็นเท่าตวั  ทั้งน้ีประเทศท่ีครองแชมป์มีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบั 1 ของโลกยงัคงเป็นประเทศจีน อนัดบั 2 คือ ประเทศอินเดีย ตามดว้ยประเทศ

สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 20  มีประชากร 67,268,372 คน 

 

ท่ีมา : www.worldometers.info/world-population/ 

 จากตัวเลขจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดท่ีแตกต่างของคนเราจะมีมากมายเพียงไร แล้วความต้องการของคนรวมกันแล้วจะมหาศาลขนาดไหน ดังน้ันจึงไม่อาจ

คาดหวังให้ทุกคนคิดและต้องการเหมือนกับเรา เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ขอแต่ระมัดระวังอย่าให้ความคิดต่างน้ันกลายไปเป็นความขัดแย้งจนต้องทะเลาะเบาะแว้งเกิด
เป็นการใช้ความรุนแรงต่อกัน เพราะมีแต่จะเสียหายด้วยกันทุกฝ่าย ส าหรับเรื่องบางเรื่องอาจถือคติไม่ Happy ไม่ยุ่งดูบ้างก็ได้ แล้วท าหน้าท่ีในส่วนของเราให้ดีท่ีสุดก็พอ 

 สุดท้ายต้องขออภัยท่ีการใช้ภาษาในฉบับน้ีอาจไปขัดใจอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่บ้าง แต่อยากให้อ่านสนุกๆกันค่ะ  แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับ หน้า รอดูกันว่า
ผู้เขียนจะเก็บอะไรมาเล่าอีก โปรดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ 

                                                                                                                                                                            ขอบพระคุณค่ะ 

                                                                                                                                             รัตนาพร  อนันตสุข 

อันดับ ประเทศ     จ านวน อันดับ ประเทศ    จ านวน 

1 China 1,395,542,594 11 Mexico 124,114,305 

2 India 1,270,680,761 12 Philippines 100,463,467 

3 U.S.A.   323,125,643 13 Ethiopia   97,026,895 

4 Indonesia   253,445,138 14 Vietnam   92,734,183 

5 Brazil   202,391,997 15 Egypt   83,673,238 

6 Pakistan   185,776,985 16 Germany   82,636,404 

7 Nigeria   179,580,011 17 Iran   78,690,147 

8 Bangladesh   158,924,558 18 Turkey   76,031,301 

9 Russia   142,389,709 19 Congo   69,760,387 

10 Japan   126,969,168 20 Thailand   67,268,372 
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อาจารยค์ณะฯ ควา้รางวลัชนะเลิศในงานประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
เม่ือวนัท่ี 11 - 13 มิถุนายน 2557 ท่ีผา่นมา คณาจารยใ์นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เขา้ร่วมงาน การประชุุม

วิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ การพฒันาชนบทท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 
"Rethink: Social Development Sustainability in ASEAN Comunity" ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแอนดค์อนเวนชนัเซ็นเตอร์ จงัหวดัขอนแก่น ในการน้ี 
ขอแสดงความยนิดีกบั ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ในการ
น าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ ใน "การผลิตไข่เยีย่วมา้โดยใชปู้นขาวจากเปลือกหอยตลบั" 
และ ดร.สมรักษ ์รอดเจริญ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ใน "การผลิตชีวมวลและการสะสมแป้งของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน” 
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โรงเรียนบ้านฉางหลางและโรงเรียนวดัไม้ฝาด เข้าเรียนรู้ทักษะอาชีพทางด้านการประมง 
   เม่ือวนัที ่19 มถุินายน 2557 ทีผ่่านมา สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้
ด าเนินโครงการส่งเสริมทกัษะและฝึกอบรมอาชีพทางดา้นการประมง ไดรั้บความสนใจจาก รร.บ้านฉางหลาง
และรร.วดัไม้ฝาด เขา้ร่วมโครงการ และในคร้ังน้ีไดรั้บเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี   ผศ. ดร.วรวุฒิ เกิดปราง           
ผศ.มาโนช ข าเจริญ และ ผศ.วฒันา วฒันกุล อาจารยป์ระจ าสาขาเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แก่นอ้งๆ อาทิเช่น ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีง และไดรั้บเกียรติจาก อ.สุชาติ แดงหนองหิน อ.จนัทนา  
ศรีเนียม และเจา้หนา้ท่ีศูนยว์ิสาหกิจ ใหค้วามรู้นอ้งๆ ลงพื้นท่ีเรียนรู้ชีวิตสตัวน์ ้ าทางทะเล  ณ โรงเพาะพกัน ้ากร่อย 
อีกดว้ย  

Tropical Aqauclture Workshop 
เมื่อวนัท่ี 1-10 กรกฏาคม 2557 ท่ีผ่านมา สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง ไดด้ าเนินการจดัโครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าเขตรอ้น (Tropical Aqauclture workshop) ส าหรบันกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีท่ าบนัทกึขอ้ตกลงร่วม

(MOU)ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในครัง้นี้ไดร้บัเกยีรตจิาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรดีา ภูมี รองคณบดฝ่ีายวชิาการ และผูช้่วยศาสตราจารย์

สทิธโิชค จนัทรย์่อง รองคณบดฝ่ีายบรหิาร เป็นผูก้ล่าวตอ้นรบั นกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ นกัศกึษาจาก University Sains of Ma-

laysia ประเทศมาเลเซยี นกัศกึษาจาก Can Tho University ประเทศเวยีดนาม นกัศกึษาจากสาขาสตัวแ์พทย์และสาขาเพาะเลีย้ง                       

สตัวน์ ้า มทร.ศรวีชิยั และในโอกาสนี้ไดร้บัเกยีรตจิาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรวุฒ ิ เกดิปราง เป็นวทิยากรบรรยาย พรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษาร่วมศกึษาแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นภาษาและวฒันธรรม และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ความรูท้างวชิาการทางดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในเขตรอ้นในเชงิปฏบิตักิารอกีดว้ย  

ผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศดา้นวทิยาศาตรท์างทะเล 
       เม่ือวนัที ่11-13 กรกฎาคม 2557 ทีผ่่านมา สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง ด าเนินโครงการการเพิ่มอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ : ผูเ้ช่ียวชาญต่างประเทศดา้นวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ใหแ้ก่อาจารยแ์ละนกัศึกษาในคณะฯ  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหก้บับุคลากร  ในโอกาสน้ีไดรั้บเกียรติ

จาก ดร.Thiha ผูเ้ช่ียวชาญ GIS จากบริษทั The TREEDOM GROUP เป็นวิทยากรบรรยาย ในเร่ือง 

“Introduction  to GIS for Coastal Resource management”  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ัง   

มิถนุายน 2557 

กจิกรรมอบรมใหค้วามรูด้า้นภาษาองักฤษ  
เม่ือวนัท่ี 16-18 กรกฎาคม 2557 ท่ีผา่นมา งานวิชาการและวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ด าเนินโครงการการเพ่ิม

อาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ 
ให้แก่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ สร้างความมัน่ใจ
ในการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารกบัชาวต่างประเทศมากข้ึน ในการน้ีไดรั้บเกียรติจาก  รศ.
สุวจัน์ ธญัรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กล่าวเปิดโครงการ
ดงักล่าว และไดรั้บเกียรติจาก  Mr. William Martin  อาจารยส์งักดัคณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรบทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ณ โรงแรม 
ธรรมรินทร์ ธนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัตรัง  
 

กรกฎาคม 2557 
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                                                                   พฒันาศักยภาพอาจารย์ทีป่รึกษา 

                                  เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา งานพฒันานักศึกษา คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ได้ด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยได้รับเกยีรติจาก อาจารย์ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพฒันา
นักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และในโอกาสนีไ้ด้รับเกยีรติจาก ผศ.เธียรชัย พนัธ์คง 
อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้
ในเร่ือง “จิตวทิยาวยัรุ่น” และ “เทคนิค วธิีการ และประสบการณ์ให้ค าปรึกษา” ให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความใกล้ชิดและคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดการศึกษาเรียนรู้ภายใต้ร้ัวมหาวทิยาลยั  

FSFT Newsletter 

พฒันาทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
          เม่ือวนัพฤหัสบดทีี่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง ได้ด าเนินโครงการพฒันาความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา โดย
ได้รับเกยีรติจาก รศ.สุวจัน์ ธัญรส คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ 
และ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวทิยากรบรรยาย  และให้ความรู้
ด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจแนวทางการจัดกจิกรรมด้านพฒันาทักษะ 
ด้านการประกนัคุณภาพ  

นักศึกษาคณะฯ คว้ารางวลัในงานแข่งขันทกัษะทกัษะวชิาชีพ 
    เม่ือวนัพธุท่ี 28 สิงหาคม 2557 ท่ีผา่นมา ผศ.มาโนช ข าเจริญ และ อ.กนัยสิ์นี พนัธ์วนิชด ารง ไดน้ านกัศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาชีพประมงในงานแสดงผลงานวิชาการ
และการประกวดแข่งขนัวิชาการเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในการน้ีขอแสดงความยนิดีแก่นกัศึกษาท่ี
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศจากการแข่งขนัคร้ังน้ีดว้ย  

                                                                         สิงหาคม 2557 

ประมวลภาพการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2556 
เม่ือวนัท่ี 18-19 กนัยายน 2557 ท่ีผา่นมา ผศ.รุจา ทิพยว์ารี อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ให้โอวาทและมอบเกียรติ
บตัรแก่บณัฑิตและมหาบณัทิต ในพิธีการซอ้มรับพระราชทานปริญญา
บตัร ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 
ธนัวาคม 2550 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  

 งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2557 
  เม่ือวนัศุกร์ที่ 26 กนัยายน 2557 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง จดังาน

เกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2557 จ  านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ ผศ.จิโรจน์ พีระเกียรติขจร อาจารยป์ระจ า

สาขาส่ิงแวดลอ้ม และ นายสุกาย เกตุพงษพ์นัธ์ุ ลูกจา้งประจ าสังกดัวิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.กฤษฎา 

พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง เป็นประธานกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของ    

ท่ีระลึก และมีคณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรร่วมงานดงักล่าวเป็นจ านวนมาก ณ อาคารกิจกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง  

 

กนัยายน 2557 
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ผกัผลไมเ้ป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหารและสารตา้นอนุมูลอิสระ ท่ีส าคญัท่ีใหป้ระโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะ
สารตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเป็นสารท่ีช่วยตา้นการเกิดมะเร็งได ้ 

การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาผลของการลวกท่ีมีผลต่อสารตา้นอนุมูลอิสระ และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของ
ผกัพื้นบา้นภาคใต ้  5 ชนิด ไดแ้ก่ กะทกรก ผกัเหมียง ผกัหนาม เม่าไข่ปลา และเหรียง  โดยการเปล่ียนแปลงสารตา้นอนุมูลอิสระ 
และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของผกัพื้นบา้นทั้ง 5 ชนิด มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั คือ กะทกรก ผกัเหมียง 
ผกัหนาม และเหรียง พบวา่สารตา้นอนุมูลอิสระและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ลดลงภายหลงัการลวก ขณะท่ีเม่าไข่ปลา
มีสารตา้นอนุมูลอิสระ และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึน สรุปไดว้า่การลวกมีผลใหผ้กัพื้นบา้นมีสารตา้นอนุมูล
อิสระ และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ทั้งน้ีข้ึนกบัชนิดของผกัพื้นบา้นท่ีท าการศึกษา  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  —   — — — — —  —    

 ผลของการลวกต่อสารตา้นอนุมูลอิระในผกัพื้นบา้นบางชนิด  เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิยัเร่ือง ผลของความร้อนต่อ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสมบติัการตา้น ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของผกัพื้นบา้นภาคใตบ้างชนิด  ของ  อ.ดลฤดี พิชยัรัตน์  
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวิจยัจากงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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แนะน าหน่วยงานด้านประมง 
      จุลสารข่าว ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ไดแ้นะน า ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสตูล (ศพจ.สตูล) ไปแลว้ เพ่ือใหค้รอบคลุมหน่วยงาน                   
ประมงในจงัหวดัสตูล จุลสารข่าวฉบบัน้ีจึงขอแนะน า  “ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืด สตูล”  

 ทีต่ั้งศูนย์วจัิยและพฒันาประมงน า้จืดสตูล (ศพจ.สตูล) 

ความเป็นมา 
     ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสตูล เดิมใชช่ื้อ สถานีประมงน ้าจืดจงัหวดัสตูลพ้ืนท่ีของสถานีฯ มีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 33 ไร่ 31 
ตารางวา  โดยมีคลองละงูไหลผา่นกลางแบ่งพ้ืนท่ีของสถานีฯ ออกเป็น 2 แปลง  กรมประมงไดรั้บงบประมาณใน การจดัตั้งสถานี
ประมงน ้าจืดจงัหวดัสตูล เม่ือปี 2526 โดยมีเหตุผลในการจดัตั้ง ในขณะนั้นคือ เพ่ือเป็นการอนุรักษพ์นัธ์ุเต่ากระอาน ซ่ึงเป็นสตัว ์     
หายากและใกลสู้ญพนัธ์ุและพบหลงเหลืออยูใ่นคลองละงู จงัหวดัสตูล เพียงแห่งเดียว โดยใชช่ื้อหน่วยงานวา่ สถานีอนุรักษพ์นัธ์ุ     
เต่ากระอานและต่อมาไดมี้การเปล่ียนช่ือ ของหน่วยงานหลายคร้ัง ต่อมาปี 2540 กรมประมง ไดป้รับเปล่ียนโครงสร้างและไดย้า้ย  
ศูนยพ์ฒันาประมงน ้าจืดไปท่ี ศูนยวิ์จยัและพฒันาน ้าจืดตรังจึงเปล่ียนช่ือเป็นสถานีประมงน ้าจืดจงัหวดัสตูล ซ่ึงมีการผลิตพนัธ์ุกุง้
กา้มกราม  เพ่ิมเติม ข้ึนกบัศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดตรัง 

     ศูนยวิ์จยัและพฒันาประมงน ้าจืดสตูล ตั้งอยูใ่นเขตต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล โดยห่างจากอ าเภอละงูประมาณ 2 กิโลเมตร 
และห่างจากตวัจงัหวดัสตูลประมาณ 50 กิโลเมตร 

 งานวจัิยของ ศูนย์วจัิยและพัฒนาประมงน า้จืดสตูล 
    -    การศึกษาเบ้ืองตน้การวางไข่เต่ากระอาน  
    -    การเพาะพนัธ์ุเต่ากระอานในบ่อหาดเทียมและหาดธรรมชาติ  
    -    ผลของวิตามินรวมและแคลเซ่ียมฟอสเฟตท่ีมีต่ออตัราเจริญเติบโต และ  อตัราการรอดตายของเต่ากระอานและเต่ากระเรียน  

    -    การอนุบาลลูกปลาตูหนาในถงัไฟเบอร์ดว้ยอาหารต่างชนิดกนั  
    -    ผลของวิตามินรวมและแคลเซ่ียมฟอสเฟตท่ีมีต่ออตัราเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของ
ตะพาบน ้าพนัธ์ุไตห้วนั 
     -   การศึกษาชีววิทยาและการเพาะพนัธ์ุเต่าลายตีนเป็ด(เต่ากระเรียน)  
     -   การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเพาะพนัธ์ุเต่าหวาย  

     -   ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการกินอาหารของปลาตูหนาในจงัหวดัสตูล  
     -  ชีววิทยาบางประการของเต่าลายตีนเป็ด   

                                                  -  ชีววิทยาบางประการและการเพาะพนัธ์ุเต่าเหลือง   
 

ทีม่า: http://www.fisheries.go.th/sf-satun/ 
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ล ำดับที ่ ช่ืองำนวจิัย/งำนสร้ำงสรรค์ ช่ือนักวจิัย แหล่งทีต่ีพมิพ์/น ำเสนอ วันเดือนปี

ทีต่ีพมิพ์/น ำเสนอ  

1. The Study on food chain system and carbon accumula-

tion through mangrove planting in abandoned 

shrimponds and new mud flat areas of the southern part 

of Thailand 

Shigeru Kato                

Savettachat Boonming                    

Kan Chantrapromma                    

Suthira Thongkao                             

Sangob Panichart                         

Sanit  Aksornkoae                         

Prasert Tongnunui          

Woraporn Tarangkoon        

Toshinori Kojima 

International Conference on Chemistry and 

Environmental Science Research 2014 

(ICCESR 2014) 17th - 18th September 2014 

Pulau Pinang, Malaysia 

2. Nutritional Value of Green Ulva rigida and Ulva intesti-

nalis 

Nopparat Mahae                    

Wanninee Chankaew              

Vatcharee Seechamnanturakit 

Kasetsart University Fisheries Research Bulle-

tin 38(1): January-April 2014 page 20-29. 

3. Mixotrophic Dinophysis from the Andaman Sea Coast  

of Thailand 

woraporn  Tarangkoon         

Nirucha  Udomwongyont     

Suree  Satapoomin 

The 3rd International Conference on Life Sci-

ence & Biological Engineering, Sapporo, Ja-

pan, July 22-24, 2014 

4. Genetic Relatedness of False Clown Anemonefish 

(Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) Parents on Their 

Offspring Performances 

Worawut  Koedprang The 3rd International Conference on Life Sci-

ence & Biological Engineering, Sapporo, Ja-

pan, July 22-24, 2014 

5. Fish Meal Replacement by Soybean Meal and Ferment-

ed Fish in Diet for Juvenile Asian Seabass (Lates Calca-

rifer) 

Preeda  Phumee The 3rd International Conference on Life Sci-

ence & Biological Engineering, Sapporo, Ja-

pan, July 22-24, 2014 

6. Water quality, growth and mortality of tropica; oyster 

Crassostrea Belcheri spat in the conserved natural oyster 

beds of Trang province, southern Thailand 

Suwat  Tanyaros            

Woraporn  Tarangkoon 

Second International Conference on fisheries 

Sciences 2014, 30 July - 1 August 2014 , Co-

lombo, Sri Lanka     

7. การประเมินทรัพยากรปูมา้ (Portunys pelagicus Linnae-

us, 1758) จากโครงการเพ่ิมพนัธ์ุดว้ยระบบภูมิสารสนเทศ 

ธงชยั  นิติรัฐสุวรรณ               

กนัยสิ์นี  พนัธ์วนิชด ารง             

จนัทร์สวา่ง  งามผอ่งใส 

วารสารวจิยัเทคโนโลยกีารประมง ปีท่ี 8 เล่มท่ี 1 

มกราคม - มิถุนายน 2557     

FSFT Newsletter 
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ล ำดับที ่ ช่ืองำนวจิัย/งำนสร้ำงสรรค์ ช่ือนักวจิัย แหล่งทีต่ีพมิพ์/น ำเสนอ วันเดือนปี

ทีต่ีพมิพ์/น ำเสนอ  

8. ผลของแหล่งอินทรียค์าร์บอนต่อ คุณภาพน ้า การ

เจริญเติบโต และอตัรารอดของกุง้ขาวและปลานิลท่ีเล้ียง

ดว้ยเทคโนโลยไีบโอฟล๊อค 

ทินณภพ  ควรวไิล                

ปรีดา  ภูมี                                   

สุวจัน์  ธญัรส 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยั

ทกัษิณ คร้ังท่ี 24 ประจ าปี 2557 วนัท่ี 21-24 

พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยป์ระชุมนานาชาติฉลอง

สิริราชสมบติัครบ 60 ปี อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา            

9. การผลิตซากเซลลเ์ดียวจากสาหร่ายสายใบ (Porphyra sp.) 

เพื่อการอนุบาลลูกหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea 

belcheri Sowerby, 1871) ระยะวยัอ่อนและวยัรุ่น 

สุพชัชา  ชูเสียงแจว้                            

สุวจัน์  ธญัรส                           

ปรีดา  ภูมี                                        

วรพร  ธารางกูร 

 การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบั

บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 15 : The 15th Graduate 

Research Conferencesณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

วนัที่ 28 มีนาคม 2557  

10. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมท่ี

หาดส าราญ อ  าเภอหาดส าราญ จงัหวดัตรัง 

กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม       

ด  ารงค ์ โลหะลกัษณาเดช 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ เซ็นทา

รา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ จงัหวดั

ขอนแก่น 

11. คุณภาพน ้าและปริมาณธาตุอาหารในน ้าบริเวณปากแม่น ้า

ตรัง จงัหวดัตรัง 

ด ารงค ์ โลหะลกัษณาเดช  

กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม          

นิคม  อ่อนศรี 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ           

เซ็นทารา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ 

จงัหวดัขอนแก่น 

12. การผลิตชีวมวลและการสะสมแป้งของสาหร่ายสีเขียว

แกมน ้าเงิน Hapalosiphon welwitschii TISTR 8237  

สมรักษ ์ รอดเจริญ                   

อดิศกัด์ิ  เกล้ียงตะพงศ ์         

เอนก  สาวะอินทร์ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ          

เซ็นทารา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ 

จงัหวดัขอนแก่น 
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ล ำดับที ่ ช่ืองำนวจิัย/งำนสร้ำงสรรค์ ช่ือนักวจิัย แหล่งทีต่ีพมิพ์/น ำเสนอ วันเดือนปี

ทีต่ีพมิพ์/น ำเสนอ  

13. ประสิทธิภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน Phormidi-

um sp. ในการบ าบดัน ้าทิ้งโรงงานปาลม์น ้ามนั 

เอนก  สาวะอินทร์                  

วรรณวภิา  ไกรพิทยากร                

สมรักษณ์  รอดเจริญ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ          

เซ็นทารา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ 

จงัหวดัขอนแก่น 

14. การผลิตไข่เยีย่วมา้โดยใชปู้นขาวจากเปลือกหอยตลบั ชุตินุช  สุจริต                          

เอนก  สาวะอินทร์                    

ไวกูณฐ ์ ฤทธิรุฒม ์                               

กุลวารีย ์ เกปัน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ                  

เซ็นทารา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ 

15. การผลิตซอสปรุงรสกะเพราะจากน ้าหมกักะปิ สุแพรวพนัธ์  โลหะลกัษณาเดช 

ชุตินุช  สุจริต 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ                      

เซ็นทารา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ 

จงัหวดัขอนแก่น 

16. การรีไซเคิลเปลือกหอยตลบัเพื่อผลติปูนขาวส าหรับการ

บ าบดัน ้าและน ้าเสีย 

เอนก  สาวะอินทร์                      

ชุตินุช  สุจริต 

การประชุมวชิาการระดบัชาติและระดบั

นานาชาติการพฒันาชนบทท่ียัง่ยนื คร้ังท่ี 4 

ประจ าปี 2557 11-13 มิถุนายน 2557 ณ                       

เซ็นทารา โฮเติล แอนด ์คอนเวนซนัเซ็นเตอร์ 

จงัหวดัขอนแก่น  

ทีป่รึกษำ :   รศ.ดร.สุวจัน์   ธญัรส ฝ่ำยจัดท ำ :   นางสาวกนกวรรณ  จูห้อ้ง 

บรรณำธิกำร :   ผศ.ดร.นพรัตน์  มะเห                       นางสาวมะลิวลัย ์ หนูเซ่ง 

กองบรรณำธิกำร :   ดร.ทศันีย ์ นลวชยั ออกแบบจัดรูปเล่ม :   นางสาวกนกวรรณ  จูห้อ้ง 

                                อาจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข                                     นางสาวกฤติยาภรณ์  พรเดชอนนัต์ 

                                อาจารยด์ลฤดี  พิชยัรัตน์  
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