
                                                                                                           
 

ก ำหนดกำร 
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง  ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๔ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนตึกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 

 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เวลา                                                กิจกรรม 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดยรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน อนาคต และโอกาสการได้งาน

ท าของนักศึกษาสาขาประมง”  โดย คุณ พรเทพ ปลอดภัย  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด    

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 สัมมนำช่วงที่ ๑  กลุ่มการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

        ประธาน  อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร 
        เลขา นางสาวธัญญารตัน์ ภักดี  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. การประยุกต์ใช้กล้องวิดีโอส าหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งหาดปากเมง
จังหวัดตรัง 
โดย ฉัตรธิญา เชื้อเพ็ชร์ และนิคม อ่อนสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. แบบจ าลองการไหลเวียนและการเคลื่อนที่ของตัวออนปะการังเบื้องตนบริเวณอาว     
มาหยา เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ 
โดย พัชราภรณ แกวคง และธนัสพงษ โภควนิช                                           
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 
 



                                                                                                           
 

      เวลา                                กิจกรรม 
๑๓.๓๐-๑๓.๔๕ น. การศึกษาสถานการณ์ภัยพิบัติสึนามิ 

โดย ธัญญารัตน์ ภักดี  บุณฑริกา กุลไนยชน ปริญญาภรณ์ หลงละเลิง                        
ปริวิวัฒน์ มานะจิตร์  พรพิมล คีรีรัตน์  ศกลรัตน์ แต้มต่อผล  อัยลดา สุวรรณ  ชฎารัตน์ 
วงษ์ดนตรี เกรียงกฤษ ช่างเหล็ก, และ ด ารงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๑๔.๔๕-๑๔.๐๐ น. ชนิด ปริมาณและองค์ประกอบของสัตว์น้ าที่ได้จากการลงเรือส ารวจเรืออวนรุนเคย
พาณิชย์ บริเวณชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร 
โดย ธัญญาพร พรมผัน กาจพล กุมุทจุไร กฤตณัฐ ศิรินานันท์ กิตติพศ ธนาภิวัฒนกุล 
ก้องภพ ไพช านาญ, ดวงกมล บุญสุข และอนุกรณ์ บุตรสันติ์ 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. ชีววิทยาบางประการของปูม้าลายแดง (Portunus gladiator Fabricius, 1798)  
ในบริเวณเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าวัยอ่อน 4 หมู่บ้าน จังหวัดตรัง 
โดย อ าไพ มาททาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง 

๑๔.๑๕ -๑๔.๓๐น. ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับปัจจยัสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดหยงหลิง 

จ. ตรัง    โดย ณัฐวุฒิ นายาว, กอเด สาบวช และ เอกนรินทร์ รอดเจริญ               

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  

๑๔.๓๐-๑๔.๓๕ น. มอบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานช่วงที่ ๑  โดย อาจารย์ภสูิต ห่อเพชร 
๑๔.๓๕.๑๔.๕๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๕๐-๑๕.๓๐ น. น าเสนอผลงานวิชาการภาคโปรสเตอร ประกอบด้วย 6 เรื่อง 

    1 .ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในระบบปรับปรุงคุณภาพน 

เทศบาลนครหาดใหญ่  โดย นารีรัตน์ สะหล ายาตี เสาวณี สุริยา และศรัณย์         

รักษาพราหมณ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

    2. ผลของสภาวะในการท าแห้งต่อปริมาณน้ าอิสระ (Aw)ของปลาทรายทอด
ทรงเครื่อง (Sillago sihama) เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา โดย สุวิมล จิตร์สุวรรณ, นัฏฐา 
คเชนทร์ภักดี, นพรัตน์ มะเห และ ดลฤดี พิชัยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 



                                                                                                           
 

       เวลา                                     กิจกรรม   

       3. การสกัดไคตินและไคโตซานจากกระดองหมึก เปลือกหอยขม และเกล็ดปลา

กะพงขาว โดย พิมพ์วรีย์ ดีเอง ยุวดี วิโรจน ์และ วิจิตรา ตุง้ซี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

     4. การอดอาหารและกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการ                 

ใช้อาหารของปลาดุกบิ๊กอุย โดย อรุษ สุวรรณพรรค ธีระพล พิมพ์บุญ                  

และปรีดา  ภูมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง                                                                                     

      5.ผลของการเสริมกระเทียมบดในน้ ามันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ

ค่าพารามิเตอร์เลือดในปลานิล โดย  วราวุธ สละส าราญ ศุภณัฐ วัฒิธรรม นิอร จิ

รพงศธรกุล และ กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์*  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

      6. การปรับปรุงกระบวนการหมักไตปลาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไตปลาพร้อมปรุง  

โดย กรกนก ทองศรี สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช ชุตินุช สุจริต และชมพูนุช โสมาลีย์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาเขต

ตรัง 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. สัมมนำช่วงที่ ๒  กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
        ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม  
        เลขา นางสาวขวัญฤด ีทองยวน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง 

๑๕.๓๐-๑๕.๔๕ น. การกระจายและสะสมสารอินทรีย์ในดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นโรคตายด่วน  
(Shrimp Early  Mortality Syndrome: EMS) ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 

โดย พรสวรรค์ กล่ าจันทร์ อดิศักดิ์ สุยแก้ว วัชรินทร์ บ้านนบ และสุวณิช ชัยนาค 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
 



                                                                                                           
 

       เวลา                                  กิจกรรม 

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบ (Phyllanthus urinaria Linn.) ต่อการตอบสนองต่อ
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะเจาะจงและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของกุ้ง
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) 
โดย กาศฎา แก่นศิร ิวิภาดา เพชรขาว อุทร เจริญเดช และวรวุฒิ เกิดปราง  
คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๑๖.๐๐-๑๖.๑๕ น. พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาสลิดและการรักษาด้วยยาอัลเบนดาโซล 
โดย ธนวิชญ์ ขุนสมาน นิอร จริพงศธรกุล และ กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์                 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. การศึกษาการเจริญเติบโตของปูนาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 3 ลักษณะ                 
โดย จิรวรรธ ทับสีรัตน์  ปิยาภรณ์ คล้ายค า  และ สุรวัตน์ จริงจิตร                                 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

๑๖.๓๐-๑๖..๔๕น. ผลของไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้น้ าลานไพลิน 

   โดย นัทศิมา  ยาชะรัด  ภัทรศยา  บุญรุ่ง และวิจิตรา ตุ้งซี่ 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

๑๖.๔๕-๑๖.๕๐น. มอบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานช่วงที่ ๒ โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐ
นิคม 

๑๖.๕๐-๑๘.๓๐ น. นักศึกษาและคณาอาจารย์ เยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยตรัง  ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ราชมงคลตรัง และการแสดงแมวน้ าโชว์  
อาจารย์ประชุมกลุ่มเครือข่าย ณ ห้องประชุม.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ ห้องประชุมพันตรีเพียรฯ 
                                                 
 
 
 
 



                                                                                                           
 

                                 
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เวลา                                                          กิจกรรม 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการวิจัยทางด้านการประมงในปัจจุบัน และในอนาคต” 

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                   
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง 

 สัมมนำช่วงที่ ๓  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ า 
        ประธาน   อาจารย์ ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี 
        เลขา นางสาวศาลิณี กลับทับลัง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น. 
การศึกษาข้ันตอนการผลิตและคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เคยปลาทะเลน้อย   

โดย ศรายุธ เอียดฤทธิ์  ศักดิ์ดา นุ้ยสัน และ นฤมล   อัศวเกศมณี                            

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบสังข์หยดเสริมสาหร่ายพวงองุ่น          

โดย นรวรรณ วังบุญคง อุไรวรรณ วัฒนกุล นพรัตน์ มะเห และ นัฏฐา คเชนทร์ภักดี    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง 

๑๑.๑๕-๑๑.๓๐ น. ผลของการทดแทนเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวในอาหารกุ้งส าเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลง 
สีของกุ้งไบร์ทออเรนจ์ (Procambarus clakii) 
โดย ซุลยานา สะมะแอ ศราวุธ เจะโกะ และศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น. การเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ ามันในอาหารเลี้ยงเพรียงทราย (Perineresis nuntia.) 
โดย ขวัญฤด ีทองยวน ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา และสุภฎา คีรีรัฐนิคม 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น. เรื่อง การศึกษาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบแนวตั้งร่วมกับไบโอฟลอค                     

โดย วรากร คงสมุทร อารีส สมศักดิ์ และ สุรวัฒน์ จริงจิตร                                  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 



                                                                                                           
 

เวลา                                  กิจกรรม 

๑๒.๐๐-๑๒.๑๕ น. ความสามารถของพืชที่มีผลต่อการบ าบัดสารประกอบไนโตรเจนในระบบอควาโปนิกส์ 
 โดย นางสาวสุนิษา เพชร์ช่วย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๑๒.๑๕-๑๒.๒๐ น. มอบเกียรติบัตรให้ผู้น าเสนอผลงานช่วงที่ ๓  โดย อาจารย์ ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักด ี
๑๒.๒๐-๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น พิธีการรับมอบการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป  

การประกาศผล และมอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ และกล่าวปิดการเสวนา  
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 

 

 


