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ส าขาเชจย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

นวเวศสรจร ววทยาและอนปก รมววธานของสาหรนายทะเล, การเลจย
ล งและการใชขประโยชนยจากสาหรนาย

งานส อน
Advanced Phycology
Algal Propagation
Paradigms in Fishery Science
Phycology
Principles of Algal Propagation
Research Methods in Fisheries Science
Special Problems
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2539-2540 การศศก ษาความหลากหลายทางชจวภาพของสาหรนายทะเลในบรวเวณปปาชายเลนและชายฝฝงฝ สถานจวจ
ว ย
ล ทรลพ ยากรชายฝฝงฝ ระนอง ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทปนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2540

การใชขนาตล ทวงล จากนากปงข เพชอ
ช การเลจย
ล งสาหรนายวปน
ข และการสกลด วปน
ข ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสตานลก งานกองทปนสนลบสนปนการววจย
ล

ปป 2540-2541 องคยประกอบทางเคมจของหญขาทะเลจากจลงหวลด ตรลง ภาคใตขของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล ภายใตขโครงการความ
รนวมมชอระหวนางไทย-ญจป
ช น
ป (NRCT-JSPS)
ปป 2541

การใชขนาตล ทวงล จากนากปงข เพชอ
ช การเลจย
ล งสาหรนายวปน
ข และการสกลด วปน
ข ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสตานลก งานกองทปนสนลบสนปนการววจย
ล

ปป 2541-2551 โครงการความรนวมมชอทางววชาการระหวนางไทย-ญจป
ช น
ป (JSPS--NRCT)สาขาทรลพ ยากรจปล น
ว ทรจยย (Bioflavor formation in the brown alga,
Laminaria angustata) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนแลกเปลจย
ช นนลก ววจย
ล ภายใตขโครงการ JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008)
ปป 2542

การใชขนาตล ทวงล จากนากปงข เพชอ
ช การเลจย
ล งสาหรนายวปน
ข และการสกลด วปน
ข ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสตานลก งานกองทปนสนลบสนปนการววจย
ล

ปป 2541-2543 โครงการความรนวมมชอทางววชาการระหวนางไทย-ญจป
ช น
ป (JSPS-NRCT) สาขาทรลพ ยากรจปล น
ว ทรจยย (Microbial Resources) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล ภายใตขโครงการความรนวมมชอระหวนางไทย-ญจป
ช น
ป (NRCT-JSPS)
ปป 2543-2545
จลย

การใชขนาตล ทวงล จากนากปงข เพชอ
ช การเลจย
ล งสาหรนายวปน
ข และการสกลด วปน
ข ในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสตานลก งานกองทปนสนลบสนปนการวว

ปป 2546-2548 การววจย
ล และพลฒนาการเลจย
ล งสาหรนายวปน
ข สกปล กราซวล าเรจยภายใตขร ะบบควบคปมการเลจย
ล งแบบกศงช ปปด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสตานลก งานกอง
ทปนสนลบสนปนการววจย
ล
ปป 2547-2549 Reassessment on Resources, Phenology and Distribution of Gracilaria Species With Reference to Some Environmental Changes in
Thailand ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากNagao Natural Environment Foundation ประเทศญจป
ช น
ป
ปป 2548-2549 Reassessment on resources, phenology and distribution of Gracilaria species with reference to some environmental changes in
Thailand ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากNagao Natural Environment Foundation
ปป 2551-2553 การใชขเทคนวคทางเซลลยวท
ว ยา และ RAPD รนวมกลบลลก ษณะทางสลณฐานววทยาเพชอ
ช ตรวจสอบความแตกตนางระหวนางชนวด ของสาหรนายวปน
ข Gracilaria
changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.
ปป 2553
ปป 2553-2556

การศศก ษาปรวมาณและองคยประกอบเคมจเพชอ
ช การผลวต เอทานอลจากสาหรนายทะเลในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.
ฤทธวต
ธ าข นอนปมล
ม อวส ระของสารสกลด จากสาหรนายทะเลบางชนวด ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.

ปป 2553

การใชขส าหรนายขนาดใหญนเพชอ
ช ดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2554

การใชขส าหรนายขนาดใหญนเพชอ
ช ดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2555
มหาชน)

การศศก ษาการใชขส าหรนายขนาดใหญนเพชอ
ช ดมด ซลบกกาซคารยบอนไดออกไซดยใ นระดลบตขนแบบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (

ปป 2555-2556 การเปลจย
ช นแปลงตามฤดมก าลของความหลากชนวด สาหรนายทะเลบรวเวณอนางชนอจลงหวลด ตราด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากศปนยยวจ
ว ย
ล ทรลพยากร
ชจวภาพสาหรนาย ภาคววชาชจวววทยาประมง คณะประมง มก.
ปป 2555-2559 การผลวต ฟปล ม
ย ทจรช บ
ล ประทานไดขจากสาหรนายกลปม
น แมคโครอลล จจก ลปม
น Gracilaria sp. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนสนลบสนปนการผลวตบลณฑวตจาก
รลฐบาลอวนโดนจเซจย ณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2556
ผลของอะเดลโฟพาราไซดยตอ
น ประสวทธวภาพการสลงเคราะหยแสง ปรวมาณและคปณสมบลตว
ว น
ขป ของสาหรนายขขอ Gracilaria salicornia ( C. Agardh) Dawson
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.
พวมพยครลงล ลนาสปด เมชอ
ช 4/8/63
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2557

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชจวววทยาประมง คณะประมง

ผลของอวพ-ว เอนโดไฟตยตอ
น คปณลลก ษณะของสาหรนายวปน
ข กลปม
น กราซวล าเรจย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.

ปป 2557-2559

การคลด เลชอกและเกกบรลก ษาสายพลนธปส
ย าหรนายสจเขจยวสกปล Oedogonium ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากศมนยยวจ
ว ย
ล ทรลพ ยากรชจวภาพสาหรนาย

ปป 2558
การควบคปมการเกวด อวพไ
ว ฟตยบนสาหรนายวปน
ข Gracilaria fisheri ดขวยสารสกลด ชจวภาพจากสาหรนายทะเลสจนาตล ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากศมนยย
ววจย
ล ทรลพ ยากรชจวภาพสาหรนาย ภาคววชาชจวววทยาประมง คณะประมง มก.
ปป 2558-2559 การศศก ษาสภาวะเหมาะสมในการยนอยสาหรนาย Gracilaria tenuistipitata เพชอ
ช ปรลบปรปงปรวมาณผลผลวต เอทานอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจาก
ศมนยยวจ
ว ย
ล ทรลพ ยากรชจวภาพสาหรนาย ภาคววชาชจวววทยาประมง คณะประมง มก.
ปป 2559
มก.

การคลด แยกและผลของอวพ-ว เอนโดไฟตวคแบคทจเรจยทจเช จรวญในสาหรนายวปน
ข เศรษฐกวจกลปม
น กราซวล าเรจย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล

ปป 2560-2562 ประสวทธวภาพของสารสกลด จากสาหรนายทะเลทจอ
ช อกฤทธวย
ธ บ
ล ยลงล การทตางานของเอนไซมยไ ทโรซวเนสและการสรขางเมกด สจเมลานวนในเซลลยเมลาโนมา ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.
ปป 2560
การศศก ษาขขอมมล เพชอ
ช จลด ทตามาตรฐานการปฏวบต
ล ท
ว างการเพาะเลจย
ล งทจด
ช ส
จ าต หรลบฟารยมเลจย
ล งสาหรนายทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสตานลก งาน
มาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2560
สายวววฒ
ล นาการเชวงภมมศ
ว าสตรย ความหลากหลายทางพลนธปก รรมและโครงสรขางประชากรของสาหรนายทะเลสจแดง Gracilaria salicornia ตามแนวชายฝฝงฝ
ทะเลของประเทศไทย โดยอขางอวงจากดจเอกนเอในนววเคลจยสและออรยแกเนลลย เพชอ
ช นตาไปสนข
ส อ
ข เสนอแนะเพชอ
ช การอนปร ก
ล ษยและการจลด การ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจาก
สตานลก งานกองทปนสนลบสนปนการววจย
ล
ปป 2561-2562 เทคนวคการสรขางสปอรย และการขยายพลนธปส
ย าหรนายสจเขจยว Oedogonium sp. เพชอ
ช การใชขประโยขนยชว
จ มวล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากสถาบลน
ววทยาการขลน
ล สมงแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2563 การประเมวนสถานภาพทางพลนธปก รรมในปฝจจปบน
ล และคปณภาพวปน
ข ของประชากรสาหรนายผมนาง (Gracilaria fisheri) ทจม
ช าจากการเพาะเลจย
ล งและแหลนง
นลาต ธรรมชาตวใ นประเทศไทย เพชอ
ช นตาไปสมข
น อ
ข เสนอแนะทางการจลด การเชวงอนปร ก
ล ษยและการเพาะเลจย
ล งอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.
ปป 2562

ตขนแบบนวลต กรรมการผลวต สาหรนายทะเลอวนทรจยส
ย อ
นม ต
ป สาหกรรมอาหาร ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.

ปป 2562

นวลต กรรมในการผลวต สาหรนายทะเลเพชอ
ช พลฒนาและใชขประโยชนยเปปนผลวต ภลณฑยอาหารสปขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทปนจากทปนอปด หนปนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 ตขนแบบนวลต กรรมการผลวต สาหรนายทะเลอวนทรจยส
ย อ
นม ต
ป สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทปนจากหนนวยบรวหารและจลด การทปนดขานการเพวม
ช ความ
สามารถในการแขนงขลนของประเทศ (บพข)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
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- พรพวมล เพกชรโยธวน, Jantana Praiboon, Anong Chirapart, "Antibacterial Activity of Seaweed Extracts against Acne inducing Bacteria
(Propionibacterium acnes)", วารสารววจย
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- สปนส
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