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โครงการววจยบ
ปป 2550

การขยายพนนธธเย หหดทะเลเพพอพ การอนธรกน ษย ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2551

การศศกษาชนวดอาหารเพพอพ ทดแทนโรตวเฟอรยในการอนธบาลลศกปลาการยตนศ ทยเพ ลยยน งในเชวงพาณวชยย ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2551

ผลของอธณหภศมแว ละระดนบไนเตรทตถอการปรนบตนวของเหหดทะเล ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2552
การใชกวทว ยาศาสตรยและเทคโนโลยยเพพอพ เสรวมความเขกมแขหงของการเกษตรแบบพอเพยยง เนกนพพนน ทยดพ นว เคหม (กรณยศกศ ษาเพพอพ โครงการลศกพระดาบสเกษตร จ.
สมธทรปราการ) ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.
ปป 2552

การปรนบปรธงสายพนนธธปย ลาการยตนศ เพพอพ ความหลากหลายของลนกษณะ ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2552

การพนฒนาการเพาะเลยยน งมกานนาน เพพอพ การอนธรกน ษย ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2552
การพนฒนาและถถายทอดเทคโนโลยยการเลยยน งปลาสวยงามในพพนน ทยดพ นว เคหม: ศศกษาการเลยยน งปลาหมอสยและอาหารมยชวย ตว ( หนวหนกาโครงการยถอย ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธด
หนธนววจยน มก.
ปป 2552-2554 การพนฒนาเทคโนโลยยการขยายพนนธธเย หหดทะเลเชวงพาณวชยย ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2553-2554 สถานภาพคธณภาพนนาน ดวนตะกอน ทรนพยากรสนตวยนาน และการปนเปปอป นของสารมลพวษ บรวเวณทยมพ กย ารปปองกนนการกนดเซาะชายฝฝงฝ จนงหวนดสมธทรสาครสมธทรสงคราม ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว
ปป 2553

พนฒนาตศอก นธบาลสนตวยนาน ดกวยระบบนนาน หมธนเวยยน ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2553

พนฒนาธธรกวจการเพาะเลยยน งปลาสวยงาม ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2554
มก.

การพนฒนาสยของปลาการยตนศ สกม-ขาว และปลาการยตนศ ดนา (Amphiprion ocellaris) ดกวยวนตถธดบว จากพพชธรรมชาตว ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน

ปป 2554

ววจยน เเละถถายทอดเทคโนโลยยธรธ กวจปลาทะเลสวยงาม ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2554

ศศกษาการใชกปลาสายพนนธธไย ทยเพพอพ วารยบาน บนด ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2553-2554 นวเวศววทยา การแพรถกระจาย และการเพาะเลยยน งเชวงพาณวชยยเพพอพ การอนธรกน ษยปลากนดปปามหาชนย ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถง
ชาตว
ปป 2555

การพนฒนาศนกยภาพหญกาทะเลและสาหรถายทะเลเพพอพ ใชกในธธรกวจตศปก ลาทะเล ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว

ปป 2555-2556 การพนฒนาหญกาทะเลและสาหรถายทะเลเพพอพ ใชกในธธรกวจตศปก ลาทะเล ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานคณะกรรมการววจยน แหถงชาตว
ปป 2556

การผลวตและการขยายพนนธธเย หหดทะเลดกวยววธกย ารเพาะเลยยน งเนพอน เยพอพ ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2556

ปฝจจนยแวดลกอมทยมพ ผย ลตถอการฟฝกไขถของปลาการยตนศ ในแตถละระยะเวลา ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.

ปป 2560-2561 การศศกษาและพนฒนาศนกยภาพอธทยานธรรมชาตววทว ยาปปาเตหงรนงเฉลวมพระเกยยรตว 72 พรรษา บรมราชวนนย าถ มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระ
เกยยรตว จนงหวนดสกลนคร ครนงน ทยพ 2 พ.ศ. 2560 ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานอธวการบดย
ปป 2560-2561 การพนฒนาแอปพลวเคชนนพ สนาหรนบสรกางสศตรอาหารปลาสวยงาม ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกนายกรนฐมนตรย
พวมพยครนงน ลถาสธดเมพอพ 10/5/64

หนกา 1 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.สหภพ ดอกแกกว

ตตาแหนหง

นนกววชาการประมง

สบงกบด

ศศนยยวจว ยน และถถายทอดเทคโนโลยยปลาสวยงามและพรรณไมกนาน ประดนบ (เพาะเลยยน งสนตวยนาน )
คณะประมง บางเขน

ปป 2561-2563 เสรวมสรกางองคยความรศแก ละการใชกประโยชนยจากทรนพยากรชยวภาพในระบบนวเวศทางทะเล บรวเวณสถานยวจว ยน เพพอพ การพนฒนาชายฝฝงฝ อนนดามนน จนงหวนดระนอง และ
พพนน ทยใพ กลกเคยยง ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากทธนอธดหนธนววจยน มก.
ปป 2563
การประเมวนความสศญเสยยอาหารผลวตภนณฑยกกงขาว
ก
เพพอพ หามาตรการลดความสศญเสยยโดยตลอดหถวงโซถคณ
ธ คถาและรายงานผลตามเปปาหมายการพนฒนาอยถางยนงพ ยพน ขกอทยพ
12.3.1 ( ผศรก วถ มโครงการ ) ไดกรบน ทธนจากสนานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 พนฒนาการผลวตแมถพนน ธธปย ทศ ะเลไขถนอกกระดองและเพวมพ ศนกยภาพการอนธบาลลศกปศทะเลเพพอพ อนธรกน ษยทรนพยากรปศทะเลอยถางยนงพ ยพน ( หนวหนกาโครงการ ) ไดกรบน ทธน
จากหนถวยบรวหารและจนดการทธนดกานการเพวมพ ความสามารถในการแขถงขนนของประเทศ (บพข)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- Sahabhop Dokkaew, "Effect of Light Intensity and Alternative food on the Survival rates of Laviculture Clark's anemonefish (Amphiprion Clarkii", วารสาร
การประมง 61 (4) (2008) 344-349
- Sahabhop Dokkaew, "Larval development and Relationship between Mouth Gape and Total Lenght of Clark's anemonefish", วารสารการประมง 61 (2)
(2008) 112-117
- Sahabhop Dokkaew, Chatcharee Kaewsuralikhit, Wara Taparhudee, "Morphology and anatomy of Corallimorpharian Metarhodactis aff. Boniinensis
from Thailand.", Journal of Fisheries and Environment 42 (1) (2018) 1-13
ระดนบนานาชาตว
- Sahabhop Dokkaew, Chatcharee Kaewsuralikhit, Takagi, Y., Wara Taparhudee, "Morphology and anatomy of corallimorpharian Metarhodactis aff.
Boninensis from Thailand", Journal of Fisheries and Environment 42 (1) (2018) 1-13
- Jatupong Ponjarat, Prapatsorn Areesirisuk, Ornjira Prakhongcheep, Sahabhop Dokkaew, Siwapech Sillapaprayoon, Narongrit Muangmai, Surin
Peyachoknakul, Kornsorn Srikulnath, "Complete mitochondrial genome of two mouthbrooding fighting fishes, Betta apollon and B-simplex (Teleostei:
Osphronemidae)", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES 4 (1) (2019) 672-674
- Worapong Singchat, Syed Farhan Ahmad, Nararat Laopichienpong, Aorarat Suntronpong, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Nattakan
Ariyaraphong, Navapong Subpayakom, Sahabhop Dokkaew, Narongrit Muangmai, prateep duengkae, Kornsorn Srikulnath, "Complete mitochondrial
genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B Resources 5 (3) (2020) 3077-3079
- Syed Farhan Ahmad, Nararat Laopichienpong, Worapong Singchat, Aorarat Suntronpong, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Nattakan
Ariyaraphong, Jakaphan Bulan, Tanawat Pansrikaew, Kornsuang Jangtarwan, Navapong Subpayakom, Sahabhop Dokkaew, Narongrit Muangmai,
prateep duengkae, Kornsorn Srikulnath, "Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta
imbellis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B 5 (4) (2020) 3856-3858
- Kornsorn Srikulnath, Worapong Singchat, Nararat Laopichienpong, Syed Farhan Ahmad, Maryam Jehangir, Navapong Subpayakom, Aorarat
Suntronpong, Kornsuang Jangtarwan, Tavun Pongsanarm, Thitipong Panthum, Nattakan Ariyaraphong, Jitlada Camcuan, prateep duengkae, Sahabhop
Dokkaew, Narongrit Muangmai, "Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation
modelrelevant to humans", Genes & Genomics 43 (2) (2021) 91-104
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
- Sahabhop Dokkaew, Phongchate Pichitkul, "Survey of Corallimorpharian (Class Anthozoa : Order Corallimorpharia) in Amphoe Ban Chang, Rayong
province", การประชธมววชาการ ครนงน ทย4พ 4 มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
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ระดนบนานาชาตว
- Sahabhop Dokkaew, "Micropropagation and tissue culture technique of corallimorpharia (Anthozoa: Cnidaria)", The 3 rd Asian Marine Biology
symposium 2017 (2017)
ผลงานววจยน นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2549 - 10 พฤษภาคม 2564
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