
ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ  ครั้งที่  8 

 (The 8th National Conference on Algae and Plankton) 
วันที่  27-28  มีนาคม  พ.ศ. 2560 

ณ  อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 
วัน/เวลา รายการ 

15:00-17:00 น. ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ตดิผลงานท่ีบอรด์ ช้ัน 1 อาคารปฏบิัติการพื้นฐาน
และศูนยเ์ครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 

 

วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2560 
วัน/เวลา รายการ 

07:30-08:30 น. ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  ติดผลงานทีบ่อร์ด ชั้น 1 
08:00-09:00 น. ลงทะเบียน  
09:00-09:30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ                                           ห้อง CL-101 
09:30-10:30 น. บรรยายพิเศษ "แพลงก์ตอนสัตว์ : อนุกรมวิธานสู่การใช้ประโยชน์" 

โดย ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง                                     ห้อง CL-101 
10:30-11:15 น. บรรยายพิเศษ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดย  ดร.โสภณ สิริศรัทธา                   
                                                                         ห้อง CL-101 

11:15-12.00 น. บรรยายพิเศษ นักวิจัย : เส้นทางสู่ความส าเร็จในงานวิจัยด้านสาหร่ายและ
แพลงก์ตอน โดย รศ. ดร. อัญชนา  ประเทพ                    ห้อง CL-101 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
 
 
 
 

13:00-14:30 น. 

การเสวนาพิเศษ                                                       ห้อง CL-101 
การใช้ประโยชน์ของแพลงก์ตอนและสาหร่ายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
“การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็ก (Spirulina sp.) เชิงพาณิชย์”  
โดย คุณเจียมจิตต์ บุญสม (บรษิัท กรีน ไดมอนด์ จ ากัด) 
“การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์”  
โดย คุณมนทกานติ ท้ามติ้น (ผูอ้ านวยการศูนย์วจิัยและพฒันาประมงชายฝัง่-
เพชรบุรี) 
“Photo bioreactor กับการผลิตสาหร่ายขนาดเล็กกบัการอนุบาลลูกกุ้ง
ขาวแวนนาไมเชิงพาณิชย์” โดย คุณสารินี ตันติภาสวศิน (ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จัดการ ธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) 



 
ก าหนดการน าเสนอในภาคบรรยาย 

วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2560 
ห้อง CL-201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 

วัน/เวลา รายการ 

 การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 
ประธาน: ผศ.สุนันท์ ภัทรจินดา 
เลขานุการ: ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ 

 
ห้อง CL-201 

13:00-13:20 น. AqO-01 การบ าบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน้ าเสียสังเคราะห์โดย
สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Desmodesmus quadricauda ที่ถูกตรึงเซลล์ 

สิรลิักษณ์ ยี่เฮง อทิยา สพานกลาง  
และสุนรีัตน์ เรืองสมบรูณ ์

13:20-13:40 น. AqO-02 การคัดแยกและระบุชนิดสาหร่าย Dunaliella spp. จากนา
เกลือในประเทศไทย เพ่ือการผลิตลิพิด       

วัฒนพงศ์ สิทธิเสรี จามร สมณะ เมธา มีแต้ม  
และกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 

13:40-14:00 น. AqO-03 การปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อใช้ในการบ าบัดแมงกานีสด้วย
สาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก 

จักรพงษ์ ทองพิทักษ์ จีรพร เพกเกาะ 
 และชยากร ภมูาศ 

14:00-14:20 น. AqO-04 การผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยใช้สาหร่ายสีเขียว Carteria sp. 
AARLG045       

วรรษมน นาคขุนทด จรีะพร เพกเกาะ  
และ ชยากร ภมูาศ 

14:00-14:40 น. AqO-05 การย้อมผมด้วยสารสีจาก Leptolyngbya sp. KC45 ด้วย 
mordants และ developer จากธรรมชาติ 

อภิชญา เสนสุภา จรีพร เพกเกาะ 
และ ชยากร ภมูาศ  

14:40-15:40 น. รับฟังการน าเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ ภาพประกวด และ
เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับประทานอาหารว่าง 



ก าหนดการน าเสนอในภาคบรรยาย 
วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ห้อง CL-201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน/เวลา รายการ 

 การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 
ประธาน: ศ.ดร.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 
เลขานุการ:  ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข 

 
ห้อง CL-201 

15:40-16:00 น. AqO-06 การตรึงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินสายพันธุ์ Nostoc sp. 
TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนต 
                                                ชวณัฐ เกียรติสกลุขจร พงศกร น้อยชุมแพ 
                                             ชัชรินทร์ แก้วอัมพร และสเุปญญา จิตตพันธ์ 

16:00-16:20 น. AqO-07 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) 
และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม  
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931)  

มนทกานติ ท้ามติ้น  ชัชวาลี ชัยศรี ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์  
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และนฏา ไล้ทองค า 

16:20-16:40 น. AqO-08 ผลของความหนาแน่นของต้นกล้าพันธุ์ที่แตกต่างกันต่อผลผลิต
สาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeus ในบ่อซีเมนต์         

ระพีพร เรืองช่วย โชคชัย เหลืองธุวปราณตี และ สุธน คงเรือง 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา 
16:40-17:00 น. EcO-01 Spatial variation in early patterns of algal recruitment 

in a tropical  intertidal community 
Jaruwan Mayakun 

17:00-17:20 น. EcO-02 วัฏจักรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของอวัยวะสืบพันธุ์
ของหญ้าชะเงา (Enhalus acoroides (L.f.) Royle)  

ปัทมา ทองกอก ประศาสตร์ เกื้อมณ ีและชัชรี แก้วสุรลิขิต 
17:20--17:40 น. EcO-03 ศึกษาวงจรชีวิตของแมงกะพรุนถ้วยบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัด

ตราด 
ศิริวรรณ ชูศร ีณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน วิรชา เจริญด ี 

สมรัฐ ทวีเดช และวิไลวรรณ พวงสันเทียะ 
17:50-18:15 น. ประชุมสมาชกิชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย      ห้อง CL-101 
18:15-20:30 น. งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome party) 

ณ ห้องเทาทอง 1 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 



ก าหนดการน าเสนอในภาคบรรยาย 
วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ห้อง CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวทิยาศาสตร์ 
วัน/เวลา รายการ 

 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประธาน: ผศ.ดร.รพีพร เรืองช่วย 
เลขานุการ: ผศ.ดร.ศุจีภรณ์  อธิบาย 

 
ห้อง CL-202 

13:00-13:20 น. DiO-01 ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชบริเวณ
อ่าวนก จังหวัดจันทบุรี          

วรรณวภิา เกียรติพิรยิะ เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกลุ  
และชลี ไพบลูย์กิจกลุ 

13:20-13:40 น. DiO-02 แพลงก์ตอนพชืบริเวณปากบาราและอ่าวบ่อเจ็ดลูกจังหวัดสตูล      
จิรพร เจริญวัฒนาพร กชรตัน์ หมืน่ภักดี  

  ยุวดี ปรางค์ทองและพรทิวา คงช่วย 
13:40-14:00 น. DiO-03 แพลงก์ตอนสัตว์เศรษฐกิจบริเวณหาดวอนนภาถึงสะพาน 

อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 
  อลงกรณ์ พุดหอม และสมถวิล จริตควร 

14:00-14:20 น. DiO-04 การศึกษาวงจรชีวิตของไซโคลพอย์ดโคพีพอด  
Apocyclops royi และ Macrocyclops albidus 

ณัฐชพงศ์ เทียบตา ปวีณา ตปนียวรวงศ ์ปาริชาติ ชุมทอง   
สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย สรวิศ เผ่าทองศุข และ มะลิวลัย์ คุตะโค 

14:00-14:40 น. DiO-05 แมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งตะวันออกเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน เยาวลักษณ์ มั่นธรรม  
ไพลิน จิตรชุ่ม และธันยพร อจลวชิกุล 

14:40-15:40 น. รับฟังการน าเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ ภาพประกวด และ
เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับประทานอาหารว่าง 



ตารางการน าเสนอในภาคบรรยาย 
วันที่  27  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ห้อง CL-202 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน/เวลา รายการ 

 เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวสารสนเทศและ
ชีววิทยาระบบของสาหร่ายและแพลงก์ตอน 

ประธาน: ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ 
เลขานุการ: ดร.สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย    

 
ห้อง CL-202 

15:40-16:00 น. BTO-01 การแยกและคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กเพ่ือใช้ในการ
บ าบัดสารหนู 

อัยยะ จันทรศริิ ปริมา บญุถนอม  
กฤษณะ วงษ์ทิม และณฐพล สุขเกตุ 

16:00-16:20 น. BTO-02 Comparative studies of prasinophyte chloroplast and 
mitochondrial genomes 

Anchittha Satjarak John A. Burns Amber E. Paasch  
Eunsoo Kim and Linda E. Graham 

16:20-16:40 น. BTO-03 การศึกษายีนไฟโคไซยานินทนร้อนจากไซยาโนแบคทีเรียน้ าพุ
ร้อน 

กาญจนา มหานลิ อรณิช กระแสสนิทร์ จีรพร เพกเกาะ 
 Masaharu Ishii และ ชยากร ภมูาศ 

16:40-17:00 น. BTO-04 การคัดกรองและท าบริสุทธิ์ไฟโคไซยานินทนร้อนจากไซยาโน
แบคทีเรียน้ าพุร้อน 

อรณิช กระแสสินทร ์กาญจนา มหานิล  
จีรพร เพกเกาะ และชยากร ภูมาศ 

17:00-17:20 น. BTO-05 การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์เพ่ือสกัดสารจากสาหร่าย  
Chlorella  vulgaris 

เวสารัช จรเจรญิ  และสุเปญญา จติตพันธ ์
17:20-17:40 น. AqO-09 ผลของการใช้คลื่นความถ่ีสูงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินที่

ตรึงไนโตรเจนได้ต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์   
กุลธิดา ล้อมเพ็งเทียน สุธีรา ลิมปพิิชัย  

และสเุปญญา จิตตพันธ์ 
17:50-18:15 น. ประชุมสมาชกิชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย      ห้อง CL-101 
18:15-20:30 น. งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome party) 

ณ ห้องเทาทอง 1 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 



.



ก าหนดการเสวนา 
วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ห้อง ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน/เวลา รายการ 

09:00-09:45 น. บรรยายพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับการวิจัยแมงกะพรุน”            
โดย ดร.วรเทพ  มุธุวรรณ                                     ห้อง CL-101 

09:45-10:00 น. รับประทานอาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-12:00 น 

การเสวนาพิเศษ                                                  ห้อง CL-101                             
แมงกะพรุน...ประโยชน์...โทษ...เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
“ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับแมงกะพรุนที่บุคคลทั่วไปควรรู้และยัง
ไม่รู้” โดย ดร.วรเทพ  มุธุวรรณ รองผู้อ านวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์-
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา                                   
“ความรู้เกี่ยวกับพิษและวิธีรักษาพิษแมงกะพรุน” 
 โดย พญ.ดร.พจมาน ศิริอารยาภรณ ์
หัวหน้ากลุ่มสอบสวนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข                 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
“มุมมองในแง่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น” 
โดย นายสุรศักดิ์  อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด 
อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 
“มุมมองในฐานะนักข่าว” โดย คุณปวีณ  ปรมดิลก  หัวหน้าฝ่ายข่าว
และรายการโทรทัศน์ แสนสุขวิชั่น จังหวัดชลบุรี 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมงกะพรุนและการใช้สาหร่ายปรับปรุง
คุณภาพน้ าในระบบหมุนเวียนน้ าแบบปิดของโรงเรือนการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าสวยงาม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
(รอบส่ือมวลชน) 

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  



ก าหนดการน าเสนอในภาคบรรยาย 
วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ห้อง CL-201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน/เวลา รายการ 

 การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 
ประธาน: ศ.สุภาณิน โล่ห์สวัสดิกุล 
เลขานุการ: อ.ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม 

 

ห้อง CL-201 

13:00-13:20 น. AqO-10 ระบบต้นแบบส าหรับการเพาะเลี้ยงโคพีพอด Macrocyclops 
albidus แบบกึ่งต่อเนื่อง          

ปวีณา ตปนียวรวงศ์ ปรารถนา ปานทอง  
และ สรวิศ เผา่ทองศุข 

13:20-13:40 น. AqO-11 วงจรชีวิตของแมงกะพรุนถ้วยหางขน Acromitus flagellatus 
(Maas, 1903) ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ          

วิไลวรรณ พวงสันเทียะ บุญรัตน์ ประทุมชาติ 
 และ วรเทพ มุธุวรรณ 

13:40-14:00 น. AqO-12 ผลของระดับอุณหภูมิต่อการผลิต ephyra ของแมงกะพรุนถ้วย 
(Catostylus townsendi) ในห้องปฏิบัติการ 

ดวงทิพย์ อู่เงิน วรเทพ มุธุวรรณ เสาวภา สวสัดิ์พรีะ   
ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง ธนกฤต คุ้มเศรณ ี

ชนะ เทศคง และ ณัฐชัย คุ้มสะอาด 
14:00-14:20 น. AqO-13 ผลของอัตราการเติมอาหารต่อการเจริญเติบโตของ 

Thermocyclops sp. ที่เลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง           
ชมพูนุท  ชัยรัตนะ 

14:20-14:40 น. EcO-04  ผลจากการรักษาสภาพด้วยฟอร์มาลินต่อน้ าหนักของลูกปลา
จากปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชนวิทย์ จันทร์เพียร  สันติ พ่วงเจริญ  
และธนิษฐา ทรรพนันทน ์

15:00-15:30 น. พิธีปิด มอบรางวัลผู้น าเสนอดีเด่นและมอบธงแก่เจ้าภาพครั้งต่อไป 
15:30 เป็นต้นไป รับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

แมงกะพรุนและการใช้สาหร่ายปรับปรุงคุณภาพน้ าในระบบหมุนเวียน
น้ าแบบปิดของโรงเรือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 



ก าหนดการน าเสนอในภาคบรรยาย 
วันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ห้อง CL-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน/เวลา รายการ 

 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประธาน: รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ 
เลขานุการ: ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ 

 

ห้อง CL-202 

13:00-13:20 น. DiO-06 การจ าแนกไซยาโนแบคทีเรียจากพ้ืนนาเกษตรอินทรีย์โดยใช้
เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

วิภาวี ศรีทัศนีย์ วลัยภรณ์ เลาะลาเมาะ  
สุเปญญา จิตตพันธ์ และชนิตโชต ปิยพิทยานันต ์

13:20-13:40 น. DiO-07 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของสาหร่ายสกุล Caulerpa ในคาบสมุทรไทย 

กัตติกา พัฒราช จารุวรรณ มะยะกุล  
และ Stefano Draisma 

13:40-14:00 น. DiO-08 ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายของสาหร่ายสีแดง
สกุล Bostrychia และ Caloglossa  บริเวณป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ต 

จันทนา แสงแก้ว 
14:00-14:20 น. DiO-09 ความหลากหลายและการประเมินความเป็นพิษของสาหร่าย 

สีแดงน้ าจืดรอบเทือกเขาบรรทัด      
วรรณณิี จันทร์แก้ว  ดวงพร อมรเลิศพิศาล  

 และนริศรา ไล้เลิศ 
14:20-14:40 น. DiO-10 สัณฐานวิทยา: ตัวบ่งชี้ปริมาณวุ้นจากสาหร่ายสกุลกราซิลาเรีย

บางชนิด 
อนงค์ จีรภัทร์ ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่  

และจันทนา ไพรบูรณ ์
15:00-15:30 น. พิธีปิด มอบรางวัลผู้น าเสนอดีเด่นและมอบธงแก่เจ้าภาพครั้งต่อไป 
15:30 เป็นต้นไป รับประทานอาหารว่างและ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

แมงกะพรุนและการใช้สาหร่ายปรับปรุงคุณภาพน้ าในระบบหมุนเวียน
น้ าแบบปิดของโรงเรือนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

 


