สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววฒชฒ ยช อออนเออยอ ม

ตตาแหนหง

นชกวฒชาการประมง

การศศกษา

สบงกบด

สถานอวจฒ ยช ประมงคลองวาฬ (ศศนยยบรฒหารงานวฒจยช เเละสนชบสนวนวฒชาการ คณะประมง) คณะ
ประมง บางเขน

ปรฒญญาวฒทยาศาสตรบชณฑฒต (ประมง), คณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2542
ปรฒญญาวฒทยาศาสตรมหาบชณฑฒต (เพาะเลอยล งสชตวยนานล ), คณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2554
ปรชชญาดวษฎอบณ
ช ทฒต (เพาะเลอยล งสชตวยนานล ), คณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2561

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

เทคโนโลยอการเพาะเลอยล งสชตวยนานล , ควณภาพนลาน ในการเพาะเลอยล งสชตวยนานล

โครงการววจยบ
ปป 2551
การอนวบาลปลานวลจชนทรยทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถชงไฟเบอรยทมอ คอ วามหนาแนอนตอางกชน 3 ระดชบ ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง
มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2551

การอนวบาลลศกปศมาน ระยะ Zoea 4 ถถง First Crab ในกระชชงแขวนลอยในบออดฒน ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย

ปป 2551

ผลของระบบลมตออการผลฒตหชวเชชอล คอโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชฒงธวรกฒจ ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย

ปป 2551
อชตรารอดตายของลศกปศมาน (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 ) ทอไอ ดนจากพออแมอพนช ธวใย นบออดฒน ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชย
เกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 การพชฒนาการของไขอนอกกระดองตอออชตราการฟฟกไขอของแมอปมศ าน (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ทอไอ ดนจากการเลอยล งในบออดฒน
( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 อชตราการเจรฒญเตฒบโต อชตราการรอดตาย และตนนทวนคอาอาหารของการอนวบาลลศกปลานวลจชนทรยทะเล (Chanos chanos, Forskal) ดนวยอาหารตอางกชน 3 ชนฒด
( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2552

การเลอยล งพออแมอพนช ธวปย มศ าน (Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบออดฒน ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2553

การพชฒนาศชกยภาพในการเพาะเลอยล งและการอนวรกช ษยปมศ าน ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2553

การศถกษาความสชมพชนธยระหวอางควณภาพนลาน และปรฒมาณแพลงกยตอนบรฒเวณออาวมะนาว จชงหวชดประจวบคอรขอ นช ธย ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2552-2553 ผลของความเคคมตอางระดชบตออการอนวบาลลศกปลานวลจชนทรยทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถชงไฟเบอรย ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง
มก.
ปป 2553-2554 การผลฒตไดอะตอม Thalassiosira spp. ภายในหนองปฏฒบตช กฒ าร และแบบปรฒมาณมากทอรอ ะดชบความเคคมตอางกชนเพชออ ใชนในการอนวบาลลศกสชตวยทะเลวชยอออน ( หชว
หนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2554 การพชฒนาการของไขอนอกกระดอง และอชตราการฟฟกไขอของแมอปมศ าน (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ทอเอ ลอยล งขวนดนวยอาหารแตกตอางกชน 3 ชนฒด ( ผศน
รอวมโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2554 การเลอยล งโรตฒเฟอรย (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ดนวยคลอเรลลาทอถอ กศ ทนาใหนตกตะกอนทอรอ ะยะเวลาการเกคบรชกษาตอางกชน ( ผศรน วอ มโครงการ )
ไดนรบช ทวนจากคณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2554

การพชฒนาศชกยภาพการเพาะเลอยล งสชตวยนานล ชายฝฟงฝ เศรษฐกฒจ ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2554

การศถกษาทรชพยากรปศมาน และการเพฒมอ กนาลชงผลฒตปศมาน ในบรฒเวณออาวประจวบ จชงหวชดประจวบคอรขอ นช ธย ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2555
การศถกษาการใชนทออ PVC เปปนวชสดวหลบซออนตอออชตราการรอดตายของปศมาน ทอเอ ลอยล งในบออดฒนทอออ ตช ราความหนาแนอนแตกตอางกชน 3 ระดชบ ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวน
จากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.
ปป 2555-2556 การทนาประมงหมถกของชวมชนประมงพชนล บนาน ตนาบลคลองวาฬ จชงหวชดประจวบคอรขอ นช ธย ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากคณะประมง (ทวนสองเสรฒมและพชฒนาการ
วฒจยช )
ปป 2555-2556 การเพาะและอนวบาลลศกปศมาน เพชออ การอนวรกช ษยทรชพยากรปศมาน ในธรรมชาตฒ ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากฝฝายพชฒนาสชงคมและสฒงอ แวดลนอม ธนาคารออมสฒน
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ปป 2555-2556 ธนาคารปศกบช การอนวรกช ษยทรชพยากรปศในธรรมชาตฒ กรณอศกถ ษา การทนาธนาคารปศมาน ในพชนล ทอจอ งช หวชดประจวบคอรขอ นช ธย ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากฝฝายพชฒนา
สชงคมและสฒงอ แวดลนอม ธนาคารออมสฒน
ปป 2556-2557 การจชดการการเลอยล งเพชออ เพฒมอ อชตรารอดตายของลศกปศมาน (Portunus pelagicus) วชยอออน ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนสองเสรฒมและพชฒนาการวฒจยช คณะ
ประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2556

การเปรอยบเทอยบกนาลชงไฟทอเอ หมาะสมตออการทนาประมงไดหมถกบรฒเวณตนาบลคลองวาฬ จชงหวชดประจวบคอรขอ นช ธย ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2557

การจชดการฟารยมทะเลระบบหมวนเวอยนตามแนวทางปรชชญาของเศรษฐกฒจพอเพอยง ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2557

ผลของอาหารตออการเลอยล งปศมาน (Portunus pelagicus) ในบออดฒน ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.

ปป 2557

ระบบเพาะเลอยล งสชตวยนานล อชตโนมชตฒ ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากเงฒนรายไดนสวอ นกลาง มก.

ปป 2558
ศถกษาการเตฒมอากาศแบบไมโครบชบเบฒลล สนาหรชบการเพาะเลอยล งกวงน ขาว (Litopenaeus vannamei) ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากMATSUI eco energy
Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPAN
ปป 2558
ศถกษาการเตฒมอากาศแบบไมโครบชบเบฒลล สนาหรชบการเลอยล งกวงน ขาว (Litopenaeus vannamei) ในบออดฒน ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากMATSUI eco energy
Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPAN
ปป 2558
การใชนทรอฮาโลสเปปนสารรชกษาสภาพเซลลยตออ การเกคบรชกษาแพลงกยตอนพชช (Chaetoceros sp. และ Chlorella sp.) และแพลงกยตอนสชตวย (Brachionus
rotundiformis) เพชออ ใชนประโยชนยในการอนวบาลลศกสชตวยทะเลวชยอออน ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.
ปป 2558
การเปรอยบเทอยบผลการจชบสชตวยนานล ของการทนาประมงอวนครอบหมถก (แหยชกษย) ระหวอางการใชนหลอดไดโอด (LED) กชบหลอดฮาโลเจน บรฒเวณชายฝฟงฝ คลองวาฬ
จชงหวชดประจวบคอรขอ นช ธย ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.
ปป 2560
ศถกษาผลของการเกคบรชกษาคอโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) และโรตฒเฟอรย (Brachionus rotundiformis) ในรศปแบบเขนมขนนตออการอนวบาลลศกสชตวยนานล ชายฝฟงฝ
เศรษฐกฒจ ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.
ปป 2560
ศถกษาผลของการใชนหลอดไดโอด (LED) ตออการผลฒตหชวเชชอล แพลงกยตอนพชชในกลวมอ ไดอะตอม (Chaetoceros sp., Skeletonema sp. และ Thalassiosira sp.)
ภายในหนองปฏฒบตช กฒ าร ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.
ปป 2559-2560 ผลของวชสดวหลบซออนตอออชตรารอดตาย และการเจรฒญเตฒบโตของปศมาน (Portunus pelagicus) ทอเอ ลอยล ง ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนสองเสรฒมการศถกษาคนน
ควนาวฒจยช คณะประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2560-2561 การพชฒนาระบบตรวจจชบการลอกคราบของปศมาน โดยอชตโนมชตเฒ พชออ การผลฒตปศมาน นฒมอ เชฒงพาณฒชยย ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากสนานชกงานกองทวนสนชบสนวนการ
วฒจยช (สกว.)
ปป 2561
แนวทางการพชฒนาอาหารเมคดสนาเรคจรศปสนาหรชบการเลอยล งปศมาน และปศทะเล ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากโครงการการยกระดชบศชกยภาพของสถานอวจฒ ยช ทางการ
เกษตรสศกอ ารพชฒนาประสฒทธฒภาพการผลฒตของผศปน ระกอบการการเกษตรในโซออปว ทานและโซอคณ
ว คอา คณะเกษตร มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2561
การพชฒนาศชกยภาพการผลฒตพออแมอพนช ธวแย ละลศกพชนธวปย มศ าน (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เพชออ การอนวรกช ษยและเพชออ การประกอบอาชอพ ( หชวหนนาโครงการ
) ไดนรบช ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยช มก.
ปป 2561-2562 แนวทางการผลฒตโรตฒเฟอรย (Brachionus rotundiformis) ในรศปแบบเขนมขนนเพชออ การคนา ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากทวนสองเสรฒมการศถกษาคนนควนาวฒจยช คณะ
ประมง มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ปป 2561-2562 การสรนางศศนยยเรอยนรนรธนาคารปศและเครชอขอายชวมชนปศมาน เพชออ เพฒมอ ผลผลฒตปศมาน (Portunus pelagicus) ในพชนล ทอทอ ะเลไทยตอนบน ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช ทวนจาก
สนานชกงานคณะกรรมการวฒจยช แหองชาตฒ (วช.)
ปป 2563
การสรนางศศนยยเรอยนรนรธนาคารปศและเครชอขอายชวมชนปศมาน เพชออ เพฒมอ ผลผลฒตปศมาน (Portunus pelagicus) ในพชนล ทอทอ ะเลไทยตอนบน (ระยะทออ 2) ( ผศรน วอ มโครงการ ) ไดนรบช
ทวนจากสนานชกงานการวฒจยช แหองชาตฒ (วช.)
พฒมพยครชงล ลอาสวดเมชออ 19/1/64
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ปป 2563-2564 การขชบเคลชออ นธนาคารปศมาน ตามโมเดลเศรษฐกฒจใหมอ (BCG Model) ในพชนล ทอกอ ลวมอ เครชอขอายธนาคารปศมาน อนาเภอปะทฒว-เมชอง จชงหวชดชวมพร ( หชวหนนาโครงการ ) ไดน
รชบทวนจากสนานชกงานการวฒจยช แหองชาตฒ (วช.)
ปป 2563-2564 การยกระดชบธนาคารปศมาน ชวมชนสศชอ มว ชนตนนแบบเพชออ การพชฒนาทอยอ งอช ยชน ( หชวหนนาโครงการ ) ไดนรบช ทวนจากหนอวยบรฒหารและจชดการทวนดนานการพชฒนาระดชบ
พชนล ทออ (บพท)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดชบชาตฒ
- Vutthichai Oniam, Tepabut Wechakama, อนานาจ ศรอสภว าวดอ, "The Growth rate, Survival rate and Feed Cost of Milkfish (Chanos chanos, Forskal) Fry
nursing with three different feeds
", วารสารการประมง 62 (2) (2009) 153-158
- Vutthichai Oniam, Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, "Development of Berried Female on Hatching Rates of Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus Linnaeus,1758) Eggs from Culture in The Earthen Ponds
", วารสารเกษตรนเรศวร 12 (ฉบชบพฒเศษ) (2009) 167-171
- Tepabut Wechakama, Vutthichai Oniam, "Nursing zoea IV to first crab stage of blue swimming crab(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758 in nylon hapas
suspended in earthen pond
", วารสารวฒจยช มหาวฒทยาลชยเทคโนโลยอราชมงคลตะวชนออก 3 (1) (2010) 38-43
- Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, Tepabut Wechakama, "Effect of Salinity Levels on Nursed Milkfish (Chanos chanos, Forskal) Fry in Fiber Tanks ",
วารสารการประมง 63 (1) (2010) 13-17
- Vutthichai Oniam, Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, Tepabut Wechakama, "Growth and Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus
Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 34 (1) (2010) 20-27
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, นางสาวกนกพร เกษสววรรณย, "Production of a Diatom Thalassiosira spp. in Laboratory and Mass culture at Different
Salinity for Nursing of Marine Animals Larvae", วารสารการประมง 63 (5) (2010) 422-427
- Vutthichai Oniam, Wara Taparhudee, Suriyan Tunkijjanukij, Yont Musig, "Mortality Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Caused by
Cannibalism", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 35 (2) (2011) 1-13
- Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, Vutthichai Oniam, "Berried Female Development and Hatching Rate of Fattening Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus Linnaeus, 1758) with Three Different Feeds", วารสารวฒจยช เทคโนโลยอการประมง 5 (1) (2011) 56-65
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, นางสาวกนกพร เกษสววรรณย, นางรชชกร อรชวน, "A Financial Analysis of Complete Cycle Blue Swimming
Crab (Portunus pelagicus) Culture", วารสารการประมง 64 (2) (2011) 151-158
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Study on Appropriate Format to Female Blue Swimming Crab Raising(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)for
Developed Berried Stage after Hatching", วารสารวฒจยช และสองเสรฒมวฒชาการเกษตร 29 (1) (2011) 16-24
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Growth Performance and Production Cost of Commercial Microalgae Cultured under Laboratory Conditions with
Different Aeration Settings", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 36 (1) (2012) 31-38
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, "Relationships between Water Qualities and Phytoplankton at Coastal Prachuap Khiri Khan Bay,
Prachuap Khiri Khan Province in 2008-2009", วารสารวฒทยาศาสตรยบรศ พา 17 (1) (2012) 108-116
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Effects of a Diatom Thalassiosira spp. on survival rate and development of Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus)larvae from Zoea I to IV stages", วารสารแกอนเกษตร 40 (1) (2012) 61-68
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- Tepabut Wechakama, Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, นางรชชกร อรชวน, "Cost-Benefit Analysis of Sea Bass Culture: Case Study of Sea Bass
Culture in Prachuap Khiri Khan Province", วารสารวฒจยช เทคโนโลยอการประมง 6 (1) (2012) 103-114
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Tepabut Wechakama, "Feed Intake and Survival Rate Assessment of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus)
Raised in Earthen Pond", วารสารเกษตร 28 (1) (2012) 83-91
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, นางสาวณชชชา เฮงเจรฒญ, นางสาวกมลทฒพยย ประดชบธรรม, "Crab Bank Implementation: Case Study of the Blue
Swimming Crab Bank in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 37 (1) (2013) 30-39
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Development of Crab Farming: The Complete Cycle of Blue Swimming Crab Culture Program (CBSC Program) in
Thailand", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 37 (2) (2013) 31-43
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Catch per Unit of Effort and Catch Composition of Squid Cast Nets by Small-Scale Fishers’ Klongwan
Community, Prachuap Khiri Khan Province", วารสารการประมง 67 (2) (2014) 162-167
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, "Effect of Reduced Light Powers on Catch per Unit Effort of Squid Falling Net Fishing in the
Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province", วารสารการประมง 67 (4) (2014) 297-304
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Comparison of Reproductive Performance of 1 to 3 Generation Female Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus) Broodstock Reared in Earthen Ponds", วารสารวฒจยช และสองเสรฒมวฒชาการเกษตร 32 (3) (2015) 49-58
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Catch and Income Comparison between Light Emitting Diode (LED) and Halogen Lamps of Squid Falling Net
Fishing in the Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province", วารสารการประมง 69 (3) (2016) 255-264
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, "Financial Analysis of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Culture in Earthen
Pond: Case Study of Klongwan Models", วารสารเกษตร 35 (3) (2018) 497-507
- Wasana Arkronrat, นายศรชณยย เศวตมาลานนทย, นายบวณยกร พอวงดอ, นายทวอศกช ดฒด บชวบาน, Vutthichai Oniam, "Applications of Light Emitting Diode (LED) on
Marine Microalgae Production (Isochrysis galbana Clone T. Iso and Tetraselmis suecica) under Laboratory Conditions", วารสารวฒจยช และสองเสรฒมวฒชาการเกษตร
35 (3) (2018) 20-29
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, "Usage of Trehalose as Cryoprotectant Agent on Preservation of Marine Rotifer
(Brachionus rotundiformis) in Concentrate Form at Different Storage", วารสารวฒจยช เทคโนโลยอการประมง 13 (1) (2019) 75-87
ระดชบนานาชาตฒ
- Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, Wasana Arkronrat, "Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus)
broodstock, fed with different feeds", Songklanakarin Journal of Science and Technology 34 (4) (2012) 381-386
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Reproductive Performance and Larval Quality of First and Second Spawning of Pond-Reared Blue Swimming
Crab, Portunus pelagicus, Broodstock", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (4) (2014) 611-618
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Norhasmariza Binti Mohamed, "Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae,
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)", Songklanakarin Journal of Science and Technology 37 (2) (2015) 129-134
- Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, Vutthichai Oniam, "Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae
(Nannochloropsis sp. & Tetraselmis sp.) with monocultures", Songklanakarin Journal of Science and Technology 38 (1) (2016) 1-5
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Nurul Najuatul Wahidah Binti Khalid, Norhasmariza Binti Mohamed, "Some Biological Aspects and Rearing of
Ragged Sea Hare (Bursatella leachii de Blainville, 1817) in the Hatchery", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40 (2) (2016) 79-87
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- Vutthichai Oniam, Wara Taparhudee, Sukkrit Nimitkul, "Effect of Feeding Frequency on Growth, Survival, Water and Bottom Soil Qualities in Blue
Swimming Crab (Portunus pelagicus) Pond Culture Systems", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40 (2) (2016) 17-28
- Vutthichai Oniam, Wara Taparhudee, Ruangvit Yoonpundh, "Impact of Different Pond Bottom Soil Substrates on Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus) Culture", Walailak Journal of Science and Technology 15 (4) (2018) 325-332
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light emitting
diode", Songklanakarin Journal of Science and Technology 41 (5) (2019) 1093-1100
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดชบชาตฒ
- Vutthichai Oniam, Tepabut Wechakama, "Nursing of Milkfish (Chanos chanos, Forskal) in Fiber Tanks at Three Different Stocking Densities
", การประชวมวฒชาการประมงครชงล ทออ 3 "เพชออ ความมชนอ คงดนานการประมงและทรชพยากรทางนลาน "
ณ คณะเทคโนโลยอการประมง และทรชพยากรทางนลาน มหาวฒทยาลชยแมอโจน (2008)
- Vutthichai Oniam, Wisut Phromiam, "Effects of aeration on commercial Chaetoceros sp. culture", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงล ทออ
47 (2009)
- Vutthichai Oniam, Tepabut Wechakama, Sopee Vichaimuang, "Survival rate of blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) larvae from
broodstocks's earthen ponds", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงล ทออ 47 (2009)
- Vutthichai Oniam, Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, "Development of Berried Female on Hatching Rates of Blue Swimming Crab(Portunus pelagicus
Linnaeus,1758) Eggs from Culture in The Earthen Ponds
", การประชวมวฒชาการงานเกษตรนเรศวร ครชงล ทออ 7 (2009)
- Vutthichai Oniam, Wara Taparhudee, "Physical Relationship on Fecundity and Hatching Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus
Linnaeus,1758) from Broodstocks,s earthen ponds", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงล ทออ 48 (2010)
- Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, Vutthichai Oniam, "Berried Female Development and Hatching Rate of Fattening Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus Linnaeus,1758) with three different feeds", การประชวมวฒชาการประมง ครชงล ทออ 5 คณะเทคโนโลยอการประมงและทรชพยากรทางนลาน มหาวฒทยาลชยแมอโจน จ.
เชอยงใหมอ (2010)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Culture of Rotifer (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) fed with flocculated Chlorella sp. at different
storage", การประชวมทางวฒชาการ ครชงล ทออ 49 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2011)
- Vutthichai Oniam, นางสาวกนกพร เกษสววรรณย, Wasana Arkronrat, Tepabut Wechakama, "Study on Water Qualities at Coastal Prachuap Bay,
Prachuapkhirikhan Province in 2008-2009", การประชวมวฒชาการวฒทยาศาสตรยธรรมชาตฒและการจชดการทางสชงคม (2011)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Effects of Light Color on Microalgae Production (Isochrysis sp., Thalassiosira spp., Chlorella sp. และ Tetraselmis
spp.) in Laboratory", การประชวมทางวฒชาการ ครชงล ทออ 50 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2012)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Guideline for Cost Reducing of Commercial Microalgae Production in laboratory", การประชวมทางวฒชาการ ครชงล ทออ 51
มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2013)
- Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, นางสาวณชชชา เฮงเจรฒญ, นางสาวกมลทฒพยย ประดชบธรรม, Vutthichai Oniam, "Cost-Benefit Analysis of Inoculums and
Mass Production of Chaetoceros", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย ครชงล ทออ 52 (2014)
- Wasana Arkronrat, Cheewarat Printrakoon, Vutthichai Oniam, "Occurrence of Ragged Sea Hare (Bursatella leachii de Blainville, 1817) in Marine Shrimp
Ponds, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand", การประชวมทางวฒชาการ ครชงล ทออ 54 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2016)
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- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Mating Behaviour and Duration of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Under Controlled Hatchery
Conditions", การประชวมทางวฒชาการ ครชงล ทออ 55 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2017)
- Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, นางสาวกนกพร เกษสววรรณย, Vutthichai Oniam, "Applications of Light Emitting Diode (LED) on Diatom Microalgae
(Chaetoceros sp. and Thalassiosira sp.) Production in Laboratory", การประชวมวฒชาการประมง ประจนาปป 2560 (2017)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Suthin Somboon, "Development of Artificial Feed for Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Culture", การ
ประชวมทางวฒชาการ ครชงล ทออ 57 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2019)
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Suthin Somboon, "Development of Artificial Feed for Fattening Mud Crab (Scylla spp.)", การประชวมทางวฒชาการ ครชงล
ทออ 57 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย (2019)
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Study on Crab Bank Management of Local Fishery Communities with Successful Operations", การประชวมวฒชาการ
ระดชบชาตฒ ครชงล ทออ 16 มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย วฒทยาเขตกนาแพงแสน (2019)
ระดชบนานาชาตฒ
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, "COMPLETE CYCLE BLUE SWIMMING CRAB CULTURE PROGRAM AT KFRS, FACULTY OF
FISHERIES, KASETSART UNIVERSITY, THAILAND", International Fisheries Symposium - IFS 2012 (2012)
- Wasana Arkronrat, นางสาวกมลทฒพยย ประดชบธรรม, นางสาวณชชชา เฮงเจรฒญ, Vutthichai Oniam, "CRAB PRODUCTION CHANGES AND PARTICIPATION LEVEL OF
SMALL-SCALE FISHERS UNDER CRAB BANK PROGRAM: A CASE STUDY OF BLUE SWIMMING CRAB BANK IN PRACHUAP KHIRI KHAN BAY, PRACHUAP KHIRI
KHAN PROVINCE, THAILAND", International Fisheries Symposium - IFS 2012 (2012)
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Reproductive performance of female blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock in 1st - 3rd
generations (G1 - G3) under CBSC program", 3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013) (2013)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Growth performance of mixed culture of microalgae (Chlorella & Tetraselmis) with monocultures under
laboratory conditions", 4th International Fisheries Symposium (IFS 2014) (2014)
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Productivity improvement of rotifer (Brachionus rotundiformis) mass culture using trash fish", 4th International
Fisheries Symposium (IFS 2014) (2014)
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, "Usage of trehalose as cryoprotecting agent on preservation of marine rotifer in
concentrate form", 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015) (2015)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, "Application of light emitting diode (LED) for small-scale squid fishing in the Klongwan coastal
area, Prachuap Khiri Khan province, Thailand", 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015) (2015)
- Wasana Arkronrat, นางสาวประภาพร ดอมาก, Vutthichai Oniam, "Usage of trehalose as cryoprotecting agent on preservation of marine microalgae
(Chlorella sp. and Chaetoceros calcitrans) in concentrate form", 6th International Fisheries Symposium (IFS 2016) (2016)
- Vutthichai Oniam, Wara Taparhudee, "Cannibalism in male and female blue swimming crab (Portunus pelagicus) under laboratory culture conditions",
6th International Fisheries Symposium (IFS 2016) (2016)
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, "Usage of Marine Rotifer in Concentrate Forms for Economic Marine Animals (Sea Bass, Lates calcarifer and Blue
Swimming Crab, Portunus pelagicus) Nursery", 8th International Fisheries Symposium 2018 (IFS 2018) (2018)
- Wasana Arkronrat, นายไพโรจนย แกนวมาก, นางสาวนวชนาฎ รชกกลฒนอ , นายเจษฎา คงคาสวรฉฒ าย, นายคมสชน หงภชทรคอร,อ Vutthichai Oniam, "Physical Relationship on
Fecundity and Hatchability of Mangrove Crab (Episesarma mediri H. Milne Edward, 1854) under Laboratory Conditions", 8th International Fisheries
Symposium 2018 (IFS 2018) (2018)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ววฒชฒ ยช อออนเออยอ ม

ตตาแหนหง

นชกวฒชาการประมง

สบงกบด

สถานอวจฒ ยช ประมงคลองวาฬ (ศศนยยบรฒหารงานวฒจยช เเละสนชบสนวนวฒชาการ คณะประมง) คณะ
ประมง บางเขน

- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, นางสาวรวงอ ทฒวา คนสชนทชด, นายธนกร แหยมพชนธย, นายธนายวต ปฟนป ชศศรอ, นายอนวรกช ษย สวขดารา, "The crab bank project: A study
of blue swimming crab larval (first crab stage) behaviour after release to the sea", ASEAN-FEN 9th International Fisheries Symposium 2019 (2019)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, "Guidelines on the long-term implementation of the crab bank: A case study of crab bank in Ta Mong Lai fishing
village, Prachuap Khiri Khan province, Thailand", ASEAN-FEN 9th International Fisheries Symposium 2019 (2019)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวชลนชกวฒจยช ผศสน รนางสรรคยผลงานวฒจยช ตอพมฒ พยระดชบนานาชาตฒ ปป 2555 ประจนาปป 2556 จาก มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
- รางวชลประเภทบวคคล-นชกวฒจยช ผศสน รนางสรรคยผลงานวฒจยช ตอพมฒ พยระดชบนานาชาตฒ ปป 2557
ประจนาปป 2559 จาก มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
- รางวชลนชกวฒจยช ผศสน าน งสรรคยผลงานวฒจยช ตอพมฒ พยระดชบนานาชาตฒ ปป 2558 ประจนาปป 2560 จาก มหาวฒทยาลชยเกษตรศาสตรย
ผลงานวฒจยช นอเล ปปนรายการรวบรวมระหวอางปป 1 มกราคม 2551 - 19 มกราคม 2564
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