1

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลยกิจกุล
Assist. Prof. Benjamas Chantapa Paibulkichakul, Ph.D

๑) ที่อยูที่ติดตอได
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ที่อยู 57 หมู 1 ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 22170
เบอร'โทร 039-310-000 Ext. 2011 โทรสาร 039-310-143
E-mail address: benjamas@buu.ac.th, pkbenjamas@gmail.com

๒) สาขาวิชาการที่มคี วามชํานาญพิเศษ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลJอม วิทยาศาสตร'และสิ่งแวดลJอมทางน้ํา เทคโนโลยีชีวภาพของสาหราย และระบบ
หมุนเวียนน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา รวมถึง นิเวศวิทยาของแหลงน้ํา และโภชนศาสตร'สัตว'น้ํา

๓) ตําแหนงบริหาร
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พ.ศ. 2546 - 2548

รักษาการรองคณบดีวิจัย คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี มรภ.ราชนครินทร'

พ.ศ. 2546 - 2548

รักษาการรองผูJอํานวยการศูนย'วิทยาศาสตร' และวิทยาศาสตร'ประยุกต' คณะ
วิทยาศาสตร' .

พ.ศ. 2550 – ปUจจุบัน

กรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

๔) ประวัติการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก
ปMการศึกษาที่จบ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถานศึกษา

๒๕๓๖

วท.บ.

การประมง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๔๐

วท.ม.

วิทยาศาสตร'ทางทะเล

จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย

๒๕๔๖

วท.ด.

วิทยาศาสตร'ทางทะเล

จุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ
พ.ศ. 2534 - 2536

- ทุนเรียนดีมูลนิธิจุมภุฏ – พันธุ'ทิพย'

พ.ศ. 2537 - 2538

- ทุนผูJชวยวิจัย (Research Assistant) จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ'
มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2539 - 2540

ทุนผูJชวยวิจัยจากเมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย' ดร. เปdeยมศักดิ์ เมนะเศวต สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พ.ศ. 2541 - 2546

- ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุนที่ 1 ของ สกว.
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พ.ศ. 2543 - 2544

- ทุนองค'ความรูJใหมในการสรJางนักวิจัยระดับ ปริญญาเอก จาก สกว.

พ.ศ. 2543 - 2545

- ทุนโครงการ พวส. ของสภาสถาบันราชภัฏ ตามความตJองการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร'
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การฝRกอบรมเพิ่มเติมความรูดานตางๆ
ชื่อการฝRกอบรม

ปM พ.ศ.

สถานศึกษา/ องคกร
ที่จัด

Certificate: International Training Course on Wastewater
Nitrogen Removal

๒๕๔๒

AIT, Thailand

Certificate: Training Course on Eutrophication and Toxic
Cyanobacteria in Freshwater Reserviors

๒๕๔๔

ChiangMai
University

Certificate: Training Course on Mass Cultivation of
Spirulina sp.

๒๕๔๔

KMITT

- ทําวิจัยในระดับปริญญาเอกรวมกับ Prof. Patrick Sorgeloos

๒๕๔๔

University of
Ghent, Belgium

- นําเสนอผลงานเรื่อง Improvement of water quality in
shrimp pond by integrating culture of shrimp with the
microalga, Spirulina platensis.

๒๕๔๕

niversity of Hawaii
at Manoa, Hawaii,
USA.

Certificate: Training Course on Algal Techniques, Sampling
and Analysis

๒๕๔๖

Algal Society in
Thailand

Certificate: Bioassessment of Water Quality

๒๕๔๗

Burapha
University

Certificate: Fishery Biology and Fishery Management

๒๕๔๙

Kasetsart
University

๒๕๔๙

KMUTT

Certificate: Advance Techniques for Microbial
Detection in Waste Water Treatment: Fluorescence
in situ

5

hybridization (FISH)
เทคนิคการสอน และเทคนิคการวัดประเมินการศึกษา รุนที่ ๑
ประจําปd ๒๕๔๙

๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยบูรพา

ศึกษาดูงานสภาอาจารย'

๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยเชียงให
ม และ มหาวิทยาลัย
แมโจJ

ศึกษาดูงานดJานการจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศ

๒๕๕๔

ประเทศกัมพูชา

ศึกษาดูงานเพิ่มเพื่อศักยภาพสภาอาจารย'

๒๕๕๔

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การสื่อสารความเสี่ยงจากสารเคมีภายใตJระบบ PRTR

๒๕๕๕

กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลJอม และ
JICA

การวิเคราะห'กรดไขมัน และลิป„ดในจุลินทรีย'เพื่อการ
ประยุกต'ใชJประโยชน'ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

๒๕๕๖

BIOTEC

เทคนิคการเป†นวิทยากรมืออาชีพ รุนที่ ๓

๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยบูรพา

๕) ประวัติการทํางาน
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พ.ศ. 2539 - 2540

- นักวิทยาศาสตร'สิ่งแวดลJอม กองสิ่งแวดลJอม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2546 - 2548

- บรรจุรับราชการครู อาจารย' 1 ระดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร' (มรภ.
ราชนครินทร') จ. ฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2548 - ปUจจุบัน

- อาจารย'ประจํา คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

พ.ศ. 2549 - ปUจจุบัน

- ดํารงตําแหนง ผูJชวยศาสตราจารย' คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี

๖)งานบริการวิชาการ
ตําแหนง

หนวยงาน

พ.ศ.

กรรมการประเมินผลขJอเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอ
ทุนรายไดJ

คณะวิทยาศาสตร' และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร'

2546 - 2548

กองบรรณาธิการวารสารราชนครินทร'

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร'

2546 - 2548

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ'
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร' มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร'
เพื่อการพัฒนา รุนที่ 3

2549

ผูJทรงคุณวุฒิการสอบวิทยานิพนธ'

บัณฑิตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJา
คุณทหารลาดกระบัง

2547 ปUจจุบัน

ผูJทรงคุณวุฒิการพิจารณาขJอเสนอโครงการวิจัยที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2550
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เสนอของบประมาณประจําปd พ.ศ. 2552

อีสาน

คณะกรรมการประเมินผลขJอเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณแผนดิน ประจําปdงบประมาณ
พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยบูรพา

2550

คณะกรรมการรางระเบียบ ขJอบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาเพื่อเตรียมการ รองรับการเป†นมหาวิทยาลัย
ในกํากับ

มหาวิทยาลัยบูรพา

2550

คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน คณะวิทยาศาสตร' และศิลปศาสตร'
ทางวิชาการ และการวิจัยประจําปd พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยบูรพา

2550

ผูJทรงคุณวุฒิของวารสารวิจัย และพัฒนา มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลJาธนบุรี

2551

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการเพื่อการ
นําเสนอผลงานวิจัย ประจําปd พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยบูรพา

2551

คณะกรรมการประเมินคุณภาพของงานเพื่อ เปลี่ยน มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหนง

2551

ผูJทรงคุณวุฒิการสอบระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุฏี
บัณฑิต รุนที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2549 - 2551

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย และพัฒนาใน
ตําแหนงผูJทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร'

2549 - 2553

คณะกรรมการพิจารณาการใหJทุนอุดหนุนการผลิต
ผลงานวิชาการประกอบการขอตําแหนงทาง
วิชาการ และการวิจัย ประจําปdงบประมาณ พ.ศ.
2550

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา

2549 - 2553
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คณะอนุกรรมการเครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก: ฝ‹ายการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

2550 - 2550

คณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรูJ

มหาวิทยาลัยบูรพา

2549 - 2550

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา

2552 ปUจจุบัน

กรรมการสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา

2550 –
ปUจจุบัน

วิทยากร เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

มรภ. รําไพพรรณี

2557

วิทยากร เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเขJาสูศตวรรษที่ 21 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปŒ

2557

กรรมการวิชาการ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2558

กรรมการวิชาการ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2558

กรรมการวิชาการ การประชุมวิชาการ ชมรม
สาหรายและแพลงก'ตอนแหงประเทศไทย

ชมรมสาหรายและแพลงก'ตอนแหง
ประเทศไทย

2558

คณะกรรมการฝ‹ายวิชาการการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ม. บูรพา พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา

2558
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แนะนําหนังสือ

ปUญหา ดJานมลพิษน้ําและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ําดJานตาง ๆ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
คุณภาพน้ําที่ไมไดJตามมาตรฐานที่กําหนด และการปนเปŽ•อนของสารมลพิษตาง ๆ หนังสือ “เทคนิคการวิเคราะห'
คุณภาพน้ํา (Technique in Water Quality Analysis)” มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งอานแลJว
สามารถนําสูการวิเคราะห'น้ําไดJดJวยตนเอง
แนวโนJมจากอดีตถึงปUจจุบันและสูโลกแหงอนาคตพบวาเมื่อประชากรเริ่มมากขึ้นปUญหา ดJานมลพิษสิ่งแวดลJอม
ตางๆ ลJวนตามมาเป†นทวีคูณ ปUญหามลพิษทางน้ํา หรือปUญหาดJานทรัพยากรสิ่งแวดลJอมทางน้ํานับเป†นหนึ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งที่ ตJองรีบปรับปรุง และหาแนวทางแกJไขใหJทรัพยากรน้ํามีคุณภาพดีไดJตามมาตรฐานที่กําหนดไวJ ดังนั้นการ
ที่จะมีหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาตางๆ ที่เกี่ยวกับพื้นฐานการวิเคราะห' ไปจนถึงสามารถวิเคราะห'คุณภาพน้ําไดJนั้น
นับวาเป†นสิ่งที่สําคัญตอการศึกษา ดJานวิทยาศาสตร'สิ่งแวดลJอม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวขJอง
เอกสาร ประกอบการสอน “เทคนิคการวิเคราะห'คุณภาพน้ํา (Technique in water quality analysis)” เลม นี้
เรียบเรียงจากตํารา และวารสารทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับเอกสารเผยแพรทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึง
ประสบการณ'ของผูJเขียน เนื้อหาในเลมจะครอบคลุมเกี่ยวกับความรูJและรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการ วิเคราะห'
คุณภาพน้ําทั้งหมด โดยแบงเนื้อหาออกเป†น 5 สวนใหญ คือ 1) น้ํา และคุณสมบัติของน้ํา 2) ความรูJพื้นฐานที่
เกี่ยวขJองกับเทคนิคการวิเคราะห'คุณภาพน้ํา และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการวิเคราะห' 3) การวิเคราะห'
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คุณภาพน้ําทางกายภาพ 4) ทางเคมี และ 5) ทางชีววิทยา ซึ่งรวมทั้งหมดมี 22 บท และเนื่องดJวยรายวิชานี้จะมีทั้ง
ภาคบรรยาย และภาคปฎิบัติ เพราะฉะนั้นเนื้อหาในแตละบทจะประกอบดJวยสองสวนที่สําคัญ ดังนี้ สวนแรก คือ
สวนของภาคบรรยายเป†นการอธิบายถึงหลักการของการวิเคราะห'คุณภาพน้ําแตละ พารามิเตอร' ความหมาย และ
ความสัมพันธ'ที่ไปเกี่ยวขJองกับสิ่งแวดลJอมทางน้ําตางๆ เชน คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา คุณภาพน้ํา
สําหรับน้ําทิ้ง หรือในแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไป สวนที่สอง คือ สวนของบทปฎิบัติการในการวิเคราะห'คุณภาพน้ําซึ่ง
อธิบายอยางละเอียดทีละ ขั้นตอนของการวิเคราะห'งายตอการทําความเขJาใจ
ดังนั้น หนังสือเลมนี้จึงเหมาะสมกับการอานเพื่อประกอบการเรียนของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ หรือบุคคลอื่นที่
สนใจในงานวิเคราะห'คุณภาพน้ํา อาทิเชน วิทยาศาสตร'สิ่งแวดลJอม ประมง หรือวิทยาศาสตร'ทางน้ําแขนงตางๆ
เป†นตJน
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๗) งานวิจัยที่เปYนหัวหนาโครงการ
ระยะเวลาโครงการ

ชื่อโครงการ

แหลงทุน

ตค.47
- ตค. 48

โครงการวิทยา
สกอ
ศาสตร'ทJองถิ่น เรื่อง
การใชJน้ําหมักผลไมJ
เพื่อการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพน้ําใน
การเลี้ยงกุJง และ
การศึกษาคุณภาพน้ํา
ในการเพาะเลี้ยงกุJง

หัวหนJาโครงการ

ตค.48
- ตค. 49

ทุนอุดหนุนจาก คณะฯ
การประเมิน
ประสิทธิภาพของวัสดุ
กรองชีวภาพรูปแบบ
ตางๆ ที่มีผลตอ
ขบวนการไนตริ
ฟ„เคชั่นในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
สําหรับการเพาะ
เลี้ยงสัตว'น้ํา

หัวหนJาโครงการ

ตค. 50
- ตค. 51

เทคโนโลยีการบําบัด วช
น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว'น้ํา

ผูJอํานวยการโครงการวิจัย
และหัวหนJาโครงการ

ตค. 51
- ตค. 52

การศึกษาอัตราการ
ดูดซึมแร ธาตุ
แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในการ

หัวหนJาโครงการ

วช

สถานะภาพ
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เพาะเลี้ยงหอยหวาน
วัยรุนในเชิงพาณิชย'
ตค. 51
- ตค. 52

การเปรียบเทียบ
ทุนอุดหนุนจาก คณะฯ
ความหลากหลายของ
สังคมสัตว'ทะเลหนJา
ดิน

หัวหนJาโครงการ

ตค. 50
- ตค. 51

การเปลี่ยนแปลง
วช
แทนที่ของประชาคม
สัตว'หนJา ดิน และ
แพลงก' ตอนพืช
บริเวณชายฝUeงชุมชน
บJานบางสะเกJา
อําเภอแหลม สิงห'
จังหวัดจันทบุรี

ผูJอํานวยการโครง การ
วิจัย และหัวหนJาโครง
การ

ตค. 53
- ตค. 54

ศักยภาพชุมชนในการ สกอ
จัดการ ทรัพยากร
ชาย ฝUeง อยางยั่งยืน
ภาย ใตJแนวคิด
เศรษฐกิจพอ เพียง:
กรณีศึกษาของชุมชน
ในเขต อาวนก อําเภอ
ทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

หัวหนJาโครงการ

ตค. 55
- ตค. 56

วช
การใชJ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
เพิ่มผลผลิตกุJง: การ
พัฒนาและออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําทาง
ชีวภาพในโรงเรือนที่
เหมาะสมตอ การ
เพาะเลี้ยง สัตว'น้ํา

ผูJอํานวยการโครง การ
วิจัย และหัวหนJาโครง
การ
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2555 -2556

การสรJางบทเรียนวิจัย สกอ
ทJองถิ่นเพื่อการ
ปลูกฝUงจิตสํานึกของ
เยาวชนตอการ
อนุรักษ'
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลJอม
บริเวณอาว
นก อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี

หัวหนJาโครงการ

2557 - 2558

การแพรกระจายของ อพ.สธ.
หญJาทะเล และ
ความสัมพันธ'ระหวาง
หญJาทะเลกับ
สารอินทรีย'บริเวณ
อาวคุJงกระเบน
จังหวัดจันทบุรี

หัวหนJาโครงการ

2558 - 2559

ความสัมพันธ'ระหวาง วช
ปริมาณตะกอน
แขวนลอย ฟลักซ'ของ
ธาตุอาหารอนินทรีย'
ตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
ปะการังบริเวณหาด
เจJาหลาว จังหวัด
จันทบุรี

หัวหนJาโครงการ
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๘) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร: Research Publications
ตารางสรุปผลงาน (Research Publications)

จํานวน
(amount)

หนังสือ/ เอกสารประกอบการสอน/ ตํารา

๑

ผลงานตีพิมพ'ในวารสารระดับนานาชาติ (International. Journals)

๓

ผลงานตีพิมพ'ในวารสารระดับประเทศ (National Journals)

๑๖

การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ (International
Proceedings)

๘

การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ (National
Proceedings)

๒๙

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ' (Research Reports)

๒๓
รวม (Total)

๘๐

หนังสือ/ เอกสารประกอบการสอน/ ตํารา รวม ๑ เรื่อง (Text book)
๑.เอกสารประกอบการสอนเทคนิคการวิเคราะห'คุณภาพน้ํา, มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙, ๓๒๘ หนJา

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวม ๓ เรื่อง
(Publications in international journals)
Chantapa, B., Powtongsook, S. and Menasveta, P. (๒๐๐๓) Water quality control using Spirulina
platensis in shrimp culture tanks. Aquaculture ๒๒๐(๑-๔): ๓๕๕-๓๖๖. [ranked number ๑๒
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of the top ๒๕ most download article of the journal “Aquaculture” in ๒๐๐๓, Elsevier
Publisher]
Menasveta, P., Panritdam, T., Sihanonth, P., Powtongsook, S., Chuntapa, B. and Lee, P.G. (๒๐๐๑)
Design and function of a closed, recirculating seawater system with denitrification for the
culture of black tiger shrimp broodstock Aquacultural Engineering ๒๕(๑): ๓๕-๔๙.
[ranked number ๑๘ of the top ๒๕ most download article of the journal “Aquacultural
Engineering” in ๒๐๐๓, Elsevier Publisher]
Chuntapa, B., Piyatiratitivorakul, S., Nitithamyong, C., Viyakarn, W. and Menasveta, P. (๑๙๙๘)
Optimal lipid:Carbohydrate and protein:energy ratios for juvenile black tiger shrimp
Penaeus monodon Fablicius. Aquaculture Research ๓๐: ๘๒๕-๘๓๐.

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิจัย และ วิชาการภายในประเทศที่มีกรรมการตรวจพิจารณา
รวม ๑๖ เรื่อง (Publications in Thai journals)
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล, ลภัสลดา ไกรสินธุ', ศศิฬา ฉิมพลี และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. ความหลากหลาย
ของแพลงก'ตอนพืชบริเวณบJานบางสระเกJา อ.แหลมสิงห' จ.จันทบุรี. แกนเกษตร ๔๓ ฉบับพิเศษ ๑:
๕๖๗-๕๗๓.
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล, สุทธิพันธ' รอดทอง, ชลี ไพบูลย'กิจกุล และ เอกชัย มาลาพล. (๒๕๕๗). ผลของ
พื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพที่มีผลตอประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนีย. แกนเกษตร ๔๒ ฉบับพิเศษ ๑:
๗๕๖-๗๖๑.
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล, เบญจพร อุทัยศรี และชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๕). การพัฒนาเทคนิควัดการ
เจริญเติบโตของสาหรายชอพริกไทย (Caulerpa lentilifera) โดยการวัดพื้นที่ภาพถาย. วารสาร
วิทยาศาสตรลาดกระบัง ๒๑: ๗๖-๘๘.
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เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล, พิษณุ ยอดไพร', สุเมตต' ปุจฉาการ และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๕). ความ
หลากหลายของสัตว'หนJาดิน และปริมาณอินทรีย'วัตถุในดินบริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี.
วารสารวิจัย มข. ๑๗: ๓๗๕-๓๘๔.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, เกรียงไกร แพทย'ประดิษฐ' และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๘). การวัดการเจริญเติบโตของ
กุJงขาว Litopenaeus vannamei ดJวยภาพถาย. แกนเกษตร ๔๓ ฉบับพิเศษ ๑: ๕๓๖-๕๔๑.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, สกุลณา เสือชวย, พรทิภา จินดาศรี, ศศิฬา ฉิมพลี และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๗).
ชีววิทยาบางประการปลากระบอกดํา Liza subvirdis (Valenciennes, ๑๘๓๖) บริเวณชายฝUeงชุมชนบJาน
บางสะเกJา อําเภอแหลมสิงห' จังหวัดจันทบุรี. แกนเกษตร ๔๒ ฉบับพิเศษ ๑: ๗๓๕-๗๔๑.
วาริน แซตั้ง, วิโรจน' ละอองมณี, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๗). ปริมาณการนําไฟฟ•า
ของดินบริเวณปากแมน้ําจันทบุรีในชวงฤดูหนาวและฤดูฝน. แกนเกษตร ๔๒ ฉบับพิเศษ ๑: ๖๘๗-๖๙๒.
อนงค' คูณอาจ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๓). ผลของวัตถุดิบอาหารกลุมโปรตีนและ
ไขมันตอการกระตุJนการอยากกินอาหารในหอยหวาน Babylonia areolata. วารสารวิจัย มข. ๑๕:
๑๐๖๑-๑๐๖๖.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, เอกชัย มาลาพล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ สรวิศ เผาทองศุข. (๒๕๕๒). ผลของขนาด
ฟองอากาศและความเค็มตอประสิทธิภาพการแยกของแข็งทั้งหมดของเครื่อง แยกโฟมสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา. วารสารวิจัย มข. ๑๔: ๕๕๖-๕๖๔.
ชลี ไพบูลยกิจกุล, ทิราภรณ' โยธะคง และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๑). ระดับโปรตีนที่เหมาะสมของ
อาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link) วัยรุน. วารสารวิจัย มข.
๑๓: ๑๐๓-๑๑๓.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, สุพรรณิการ' สมใจเพ็ง และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล (๒๕๕๐). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
และระยะเวลาการแชตัวกรองชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา. วารสารแกนเกษตร
๓๕ (๒): ๒๒๗ – ๒๓๔.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, บัลลังก' เนื่องแสง, บัญชา นิลเกิด, วศิน ยุวนะเตมีย' และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล (๒๕๕๐).
ผลการใชJกลJวยเป†นแหลงคาร'โบไฮเดตรและสารเหนียวในอาหารกุJงกุลาดํา. วารสารแกนเกษตร ๓๕ (๒):
๒๑๕ – ๒๒๖.
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เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, วาสนา ศิวจิรานนท', อลิศรา บัวเพ็ชร, โอฬาร วงษ'ประเสริฐ และ ชลี ไพบูลย'กิจ
กุล (๒๕๔๙). การศึกษาผลกระทบกิจกรรมชุมชนที่แตกตางกันที่มีผลตอคุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสงขลานครินทร ฉบับ วทท. ๒๘ (๒): ๔๐๓ – ๔๑๕.
Paibulkicahkul, B., Paibulkichakul, C., and Powtongsook, S. (๒๐๐๔). Effect of ozonation on
bacteria and phytoplankton in the water from shrimp pond. Khon Kaen Agriculture
Journal ๓๒(๒): ๑๔๑-๑๔๖.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ อภิชาต สังข'ทอง (๒๕๔๘) การศึกษาการใชJน้ําหมักผลไมJผสม EM ตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในการเลี้ยงกุJง. วารสารสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร ๑ (๑): ๖ – ๑๕.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๔๗). คุณรูJจJกไสJเดือนทะเลดีแคไหน. วารสารราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร ๑ (๑): ๖๔ – ๗๒.

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ รวม ๘ เรื่อง
(International Proceedings)
Paibulkichakul, B., Suppaudom, K., Kraisin L. and Paibulkichakul, C. (๒๐๑๒). Seasonal variations
of phytoplankton in Bang – Sakaow Mangrove forest, Chanthaburi Province. Burapha
University International Conference ๒๐๑๒, July ๙-๑๑, ๒๐๑๒, Chonburi, Thailand.
Paibulkichakul, B., Thamrongtitidej, P., Mayomthong, P., Chemplee, S. and Paibulkichakul, C.
(๒๐๑๒). The effects of ozone and salinity on bacteria inhibition Vibrio harveyi. Burapha
University International Conference ๒๐๑๒, July ๙-๑๑, ๒๐๑๒, Chonburi, Thailand.
Paibulkichakul, C., Wannasut, N. and Paibulkichakul, B. (๒๐๑๒). Participation on mangrove
conservation at Sanam Chai Mangrove, Chanthaburi Province. Burapha University
International Conference ๒๐๑๒, July ๙-๑๑, ๒๐๑๒, Chonburi, Thailand.
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Paibulkichakul, C., Wannarat, A., Waranit, P. and Paibulkichakul, B. (๒๐๑๒). Mangrove plantation
of Bang Sa Kaow Community, Leam Sing District, Chanthaburi Province. Burapha
University International Conference ๒๐๑๒, July ๙-๑๑, ๒๐๑๒, Chonburi, Thailand.
Paibulkichakul, B., Pronnoi, S., Putchakarn, S. and Paibulkichakul, C. (๒๐๐๗). Differences
indecomposition and nutrients among mangroves stands of different ages in
ChanthaburiProvince, Thailand. International Conference on Integration of Science &
Technology for Sustainable Development, ๒๖-๒๗ April ๒๐๐๗, Bangkok, Thailand.
Paibulkichakul, C., Yamwong, K., Putchakarn, S. and Paibulkichakul, B. (๒๐๐๗). Relationship
between polychaete and organic matter at Nong-Sanamchai mangrove forest,
Chanthaburi Province. International Conference on Integration of Science &
Technology for Sustainable Development, ๒๖-๒๗ April ๒๐๐๗, Bangkok, Thailand.
Chuntapa, B., Powtongsook, S. & Menasveta, P. (๒๐๐๒) Improvement of water quality in shrimp
pond by integrating culture of shrimp with the microalga, Spirulina platensis.
International Conference: The Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference, Hawaii
International Conference Center, University of Hawaii
Chuntapa, B., Piyatiratitivorakul, S., Nitithamyong, C., Viyakarn, W. And Menasveta, P. (๑๙๙๘)
Optimal lipid:Carbohydrate and protein:energy ratios for juvenile black tiger shrimp
Penaeus monodon Fablicius. International Conference: The Asia-Pacific Marine
Biotechnology Conference, Phuket Arcadia Hotel and Resort, Phuket, Thailand.

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการภายในประเทศ รวม ๒๙ เรื่อง
(National Proceedings and Conferences)
Paibulkichakul, B., Matusornsakoon, S., and Paibulkichakul, C. (๒๐๐๙). The effects of ozone and
salinity on decolorization in water. Proceeding of the ๓๕th Congress on Science and
Technology of Thailand, ๑๕-๑๗ October ๒๐๐๙, The Tide Resort, Chonburi, Thailand.
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Paibulkichakul, B., Longsirikong, D., Chemplee, S., and Paibulkichakul, C. (๒๐๐๙). Effect of
optimal level of calcium and phosphorus on growth rate of spotted babylonia
(Babylonia areolata Link, ๑๘๐๗). Proceeding of the ๓๕th Congress on Science and
Technology of Thailand, ๑๕-๑๗ October ๒๐๐๙, The Tide Resort, Chonburi, Thailand.
Chongmeedech, D., Paibulkichakul, B., and Paibulkichakul, C. (๒๐๐๙). Effect of temperature on
resting egg formation of rotifer Brachionus plicatilis with Chlorella sp. Proceeding of the
๓๕ th Congress on Science and Technology of Thailand, ๑๕-๑๗ October ๒๐๐๙, The
Tide Resort, Chonburi, Thailand.
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล, อํานวย ศรีปUตถา, ศศิฬา ฉิมพลี และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๖). การ
ประยุกต'ใชJสาหรายไฟเพื่อการบําบัดแอมโมเนียในหJองปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการสาหรายและ
แพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ ๖, ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖, ศูนย'ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส, โรงแรมดิเอ็ม
เพรส, เชียงใหม.
พัชรญา อุปนันท', สุเมตต' ปุจฉาการ, ชลี ไพบูลย'กิจกุล, วิโรจน' ละอองมณี, เพ็ญจันทร' ละอองมณี และ เบ็ญจมาศ
ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๗). ความหลากหลายของสัตว'ทะเลหนJาดินขนาดใหญโดกการลากคราดในอาวไทย.
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ครั้งที่ ๔, ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗, ศูนย'ประชุมนานาชาติ
ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปd, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร', สงขลา.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, ชนุดม กําลังดี และ เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๖). การพัฒนาเทคนิคการวัดการ
เจริญเติบโตของ Chlorella vulgaris โดยการวัดพื้นที่จากภาพถาย. การประชุมวิชาการสาหรายและ
แพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ ๖, ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖, ศูนย'ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส, โรงแรมดิเอ็ม
เพรส, เชียงใหม.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, สายสมร ทองฮุย และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๖). ผลของเกลือทะเลตอการเลี้ยงหอย
หวาน Babylonia areolata (Link, ๑๘๐๗). การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่
๕๑, ๕-๗ กุมภาพันธ' ๒๕๕๖, กรุงเทพฯ. หนJา ๔๙๓-๕๐๐.
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ชลี ไพบูลย'กิจกุล, สุธีรา แซจึง, สุเมตต' ปุจฉาการ และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๖). ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว'หนJาดินบริเวณป‹าชายเลนสนามไชย จังหวัดจันทบุรี. การประชุมใหญโครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑, ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖, ศูนย'ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนลาง,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จังหวัดพิษณุโลก.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, ณัฐพล แชมเพ็ชร และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๓). การพัฒนาเทคนิควัดการ
เจริญเติบโตของ Skeletonema costatum โดยการวัดพื้นที่ภาพถาย. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔๘, ๓-๕ กุมภาพันธ' ๒๕๕๓, กรุงเทพฯ.
Paibulkichakul, C., and Paibulkichakul, B. (๒๐๐๙). Settlement rate of Babylonia areolata on
various substrates. Proceeding of the ๓๕th Congress on Science and Technology of
Thailand, ๑๕-๑๗ October ๒๐๐๙, The Tide Resort, Chonburi, Thailand.
ชลี ไพบูลยกิจกุล, จิตรรัตน' ศรีคลJาย, ตอพงษ' เงินหลอ, ศศิฬา ฉิมพลี, สุเมตต' ปุจฉาการ และ
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๑). ความแปรผันของสังคมสัตว'หนJาดินบริเวณป‹าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัด
จันทบุรี. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔๖, ๒๙ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ'
๒๕๕๑, กรุงเทพฯ.
ชลี ไพบูลยกิจกุล, ทิราภรณ' โยธะคง, วัชณี ศรีคงรักษ' และเบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๑). ระดับโปรตีน
ที่เหมาะสมของอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตของหอยหวานวัยรุน . การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชยแบบครบวงจรของ ประเทศ
ไทย”, ๑๖ กุมภาพันธ' ๒๕๕๑, สุราษฎร'ธานี.
อนงค' คูณอาจ, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ ชลี ไพบูลยกิจกุล. (๒๕๕๑). การทดสอบความอยากอาหารของ
หอยหวานดJวยวัตถุดิบอาหารกลุมโปรตีนและไขมัน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเพาะและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชยแบบครบวงจรของ ประเทศไทย”, ๑๖ กุมภาพันธ'
๒๕๕๑, สุราษฎร'ธานี.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, วนิดา วงศ'มะราด, วิลาวัลย' มานิตย', สุวิมล มณีโชติ, ชุติมา กวJางสวัสดิ์ และ ชลี ไพบูลย
กิจกุล. (๒๕๕๐). การเปลี่ยนแปลงองค'ประกอบของแพลงก'ตอนพืชบริเวณป‹าชายเลนหนองสนามไชย
จังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ ๓, ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐,
กรุงเทพฯ.
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เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, กมลพร ทรัพย'สายพิณ, ดนุดา ยุวจิเสรี และ ชลี ไพบูลยกิจกุล. (๒๕๕๐). ความแตกตาง
ของปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย'วัตถุในป‹าที่มีลักษณะตางกันของ ป‹าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัด
จันทบุรี. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔๕, ๓๐ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ'
๒๕๕๐, กรุงเทพฯ.
Benjamas Paibulkichakul, Suphachai Boonrod and Chalee Paibulkichakul (๒๐๐๖) Effect of
aquacultural activities distance on abundance at Nong-Sanamchai mangrove forest,
Chanthaburi Province (Proceeding by Peer review) Proceeding of the ๓๒th Congress on
Science and Technology of Thailand, Queen Sirikrit Convention Center, Thailand
Benjamas Paibulkichakul, Wanthana Pimsuwan and Chalee Paibulkichakul (๒๐๐๖)
Decomposition of mangrove leaf litter in Nong-Sanamchai mangrove forest, Chanthaburi
Province (Proceeding by Peer review) Proceeding of the ๓๒th Congress on Science and
Technology of Thailand, Queen Sirikrit Convention Center, Thailand
Benjamas Paibulkichakul, Jaruwan Buakaew and Chalee Paibulkichakul (๒๐๐๖) Efficiency of
sand, activated carbon and bioball for water treatment in artemia culture tank (Proceeding
by Peer review) Proceeding of the ๓๒th Congress on Science and Technology of
Thailand, Queen Sirikrit Convention Center, Thailand
Benjamas Paibulkichakul and Chalee Paibulkichakul (๒๐๐๖). Comparision of biofilter efficiency
for water treatment in artemia culture. The Seminar on Fisheries ๒๐๐๖, Department of
Fisheries and Southeast Asian Fisheries Development Center, Thailand
Paibulkichakul, B., Jangrassa, S., Paibulkichakul, C. and Powtongsook, S. (๒๐๐๕) Effect of
aeration rate on nitrogenous compounds conversion in water and sediment from shrimp
pond. Proceedings of ๓๑th Congress on Science and Technology of Thailand, ๑๘๒๐ October ๒๐๐๕, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakorn Ratchasima,
pp. ๓๐๒
Paibulkichakul, B., Khumkum, N. and Paibulkichakul, C. (๒๐๐๕) Effect of salinity and light
intensity on total nitrogenous compounds uptake efficiency of the red macroalga
Gracilaria edulis. Proceedings of ๓๑th Congress on Science and Technology of
Thailand, ๑๘-๒๐ October ๒๐๐๕, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakorn
Ratchasima, pp. ๓๐๒
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Paibulkichakul, C., Siriwan Ussavauschariyakul and Paibulkichakul, B. (๒๐๐๕) Effect of salinity and
light intensity on total nitrogenous compounds uptake efficiency of the green macroalga
Caulerpa lentillifera Proceedings of ๓๑th Congress on Science and Technology of
Thailand, ๑๘-๒๐ October ๒๐๐๕, Technopolis, Suranaree University of Technology, Nakorn
Ratchasima, pp. ๓๐๒
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, ชลี ไพบูลยกิจกุล และ สรวิศ เผาทองศุข. (๒๕๔๘). ผลของการพนโอโซนตอแพลงก'
ตอนในบอเลี้ยงกุJง. การประชุมวิชาการสาหราย และแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ ๒, ๒๓-๒๕ มีนาคม
๒๕๔๘, โรงแรมฮอลิเดย'การ'เดน, เชียงใหม.
Paibulkichakul, B., Jitnirat, W., Kawinphan, T., Paibulkichakul, C., Powtongsook, S. (๒๐๐๔) Effect
of ozonation on bacteria and phytoplankton in the water from shrimp pond. Proceedings
of ๓๐th Congress on Science and Technology of Thailand, ๑๙-๒๑ October ๒๐๐๔,
Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, pp. ๒๑๐-๒๑๑
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, ชลี ไพบูลย'กิจกุล และสรวิศ เผาทองศุข (๒๕๔๘) ผลของการพนโอโซนตอแพลงก'ตอน
ในบอเลี้ยงกุJง. การประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ ๒, ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ
โรงแรมฮอลิเดย'การ'เดน จ.เชียงใหม
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, เบ็ญจมาศ จันทะภา, สมเกียรติ ป„ยะธีระธิติวรกุล และเปdeยมศักดิ์ เมนะเศวต (๒๕๔๕) ผลของ
แอสทาแซนทินตออัตราการเติบโต และปริมาณสเป„ร'มในกุJงกุลาดํากอนวัยเจริญพันธุ'. เอกสารการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓๕ ณ
ศูนย'การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ หนJา ๔๓๕.
เบ็ญจมาศ จันทะภา, สรวิศ เผาทองศุข และเปdeยมศักดิ์ เมนะเศวต (๒๕๔๔) การควบคุมคุณภาพน้ําในถังเลี้ยงกุJง
กุลาดําความหนาแนนสูงโดยการเลี้ยงรวมกับสาหรายสไปรูลินา. เอกสารการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ ณ โรงแรม ลี การ'เดนส' พลาซา
จังหวัดสงขลา หนJา ๖๙๕.
เบ็ญจมาศ จันทะภา, สรวิศ เผาทองศุข และเปdeยมศักดิ์ เมนะเศวต (๒๕๔๓) การควบคุมคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกุJง
กุลาดําโดยการเลี้ยงรวมกับสาหรายสไปรูลินา. เอกสารการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ณ ศูนย'การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ หนJา ๔๘๑.
เบ็ญจมาศ จันทะภา, สรวิศ เผาทองศุข และเปdeยมศักดิ์ เมนะเศวต (๒๕๔๐) การตรึงเซลล'สาหรายสีเขียว
(Dunaliella sp.) เพื่อการเพาะเลี้ยงกุJงระบบป„ด. เอกสารการประชุมประจําปMของนักเรียนทุนปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก ณ โรงแรมแอมบาสเดอร'จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
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เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ รวม ๒๓ เรื่อง
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๗). การสรJางบทเรียนวิจัยทJองถิ่นเพื่อการปลูกฝUงจิตสํานึก
ของเยาวชนตอการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลJอม บริเวณอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย'กิจกุล, รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๗). การพัฒนาและ
ออกแบบระบบบําบัดน้ําทางชีวภาพในโรงเรือนที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๖ เสนอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๔). การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของประชาคมสัตว'หนJาดิน และ
แพลงก'ตอนพืชบริเวณชายฝUeงชุมชนบJานบางสะเกJา อําเภอแหลมสิงห' จังหวัดจันทบุรี. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๓ เสนอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๔). ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝUeงอยาง
ยั่งยืนภายใตJแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง: กรณีศึกษาของชุมชนในเขตอาวนก อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, บัญชา นิลเกิด, มลฤดี สนธิ และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๓). การศึกษาอัตราการดูดซึม
แรธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะเลี้ยงหอยหวานวัยรุนในเชิงพาณิชย'
(Babylonia areolata Link, ๑๘๐๗). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๒ เสนอ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล และ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (๒๕๕๗). การพัฒนาสารเรงสีสําหรับ
สัตว'น้ําจากดอกดาวเรือง Tagetes erecta. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๖ เสนอ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ, เนตรชนก ธรรมเนียมดี, ปาริชาติ ชุมทอง, ชลี ไพบูลย'กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจ
กุล. (๒๕๕๗). การคJนหาเครื่องหมายพันธุกรรมชนิด cDNA-AFLP ที่เกี่ยวขJองกับการเจริญเติบโตของกุJง
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กุลาดํา Penaeus monodon ในบอดิน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๖ เสนอ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๕). การประเมินศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการป‹าชายเลนสนามไชย จังหวัดจันทบุรี ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใชJประโยชน'อยางยั่งยืน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๔). ความสัมพันธ'ของการประเมินคุณคาทรัพยากรสัตว'น้ํา
กับเศรษฐกิจฐานรากบริเวณชายฝUeงชุมชนบJานบางสะเกJา อําเภอแหลมสิงห' จังหวัดจันทบุรี. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๓ เสนอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, บัญชา นิลเกิด, มลฤดี สนธิ และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๓). การศึกษาเทคนิคการเพิ่ม
อัตราการลงเกาะของหอยหวาน Babylonia areolata. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งบประมาณปM
๒๕๕๒ เสนอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, มลฤดี สนธิ, บัญชา นิลเกิด และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๓). การศึกษาภูมิคุJมกันและ
การประยุกต'ใชJบีตJากลูแคนในหอยหวาน Babylonia areolata Link ๑๘๐๗. รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๒ เสนอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
บัญชา นิลเกิด, ชลี ไพบูลย'กิจกุล, มลฤดี สนธิ และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๓). การเพิ่มประสิทธิภาพของ
การสืบพันธุ'ในหอยหวาน (Babylonia areolata Link ๑๘๐๗) โดยการกระตุJนดJวยอุณหภูมิ ความเค็ม
และฮอร'โมน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งบประมาณปM ๒๕๕๒ เสนอคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๒). การเปรียบเทียบความหลากหลายของสังคมสัตว'ทะเล
หนJาดิน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายไดประจําปM พ.ศ.
๒๕๕๑ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, ๕๘ หนJา
ชลี ไพบูลย'กิจกุลและ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๑). การศึกษาความเป†นพิษเฉียบพลันของคลอรีน แอมโมเนีย
และไนไตร'ทตอหอยหวานระยะวัยรุน. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณรายไดประจําปM พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕ หนJา
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ชลี ไพบูลย'กิจกุล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, บัญชา นิลเกิด และ สรวิศ เผาทองศุข. (๒๕๕๑). เทคโนโลยีการบําบัด
คุณภาพน้ําโดยใชJเครื่องกรองแบบแยกโฟมในการแยกสารประกอบแขวนลอยในน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว'น้ํา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สภาวิจัยแหงชาติ ประจําปM
๒๕๕๐, ๒๙ หนJา
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, สรวิศ เผาทองศุข, ชลี ไพบูลย'กิจกุล และบัญชา นิลเกิด. (๒๕๕๑). เทคโนโลยีการบําบัดน้ํา
โดยการใชJโอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก สภาวิจัยแหงชาติ ประจําปM ๒๕๕๐, ๔๒ หนJา
บัญชา นิลเกิด, ชลี ไพบูลย'กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย', บัลลังก' เนื่องแสง และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล (๒๕๕๐).
การศึกษาแพลงก'ตอนกลุมไดอะตอมเพื่อใชJควบคุมคุณภาพน้ําในการเลี้ยงกุJงกุลาดําระบบหมุนเวียนน้ําแบบ
ป„ด. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สภาวิจัยแหงชาติ ประจําปM ๒๕๔๘
และ ๒๕๕๐, ๔๒ หนJา
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, สุพรรณิการ' สมใจเพ็ง และ ชลี ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๕๐). การประเมินประสิทธิภาพของ
วัสดุกรองชีวภาพรูปแบบตางๆ ที่มีผลตอขบวนการไนตริฟ„เคชั่นในการปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตว'น้ํา. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได
ประจําปM พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, ๓๒ หนJา
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย', บัญชา นิลเกิด, บัลลังก' เนื่องแสง และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๔๘). การ
พัฒนาอาหารกุJงกุลาดําโดยใชJกลJวยน้ําหวJาเป†นแหลงคาร'โบไฮเดรตและสารเหนียว. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สภาวิจัยแหงชาติ ประจําปM ๒๕๔๘, ๓๐ หนJา
สรวิศ เผาทองศุข, เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, เอกวัล ลือพรJอมชัย, ชมพูนุท ชัยรัตนะ และ มะลิวัลย' คุตะโค.
(๒๕๔๙). การประเมินประสิทธิภาพของการใชJโอโซน และไคโตซานในบอเลี้ยงกุJงระบบป„ด. รายงานการ
วิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ศูนยพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (NSTDA) และ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA), ๑๒๗ หนJา
ชลี ไพบูลย'กิจกุล, วศิน ยุวนะเตมีย', บัญชา นิลเกิด, บัลลังก' เนื่องแสง และ เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล. (๒๕๔๘). การ
พัฒนาอาหารกุJงกุลาดําโดยใชJกลJวยน้ําหวJาเป†นแหลงคาร'โบไฮเดรตและสารเหนียว. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สภาวิจัยแหงชาติ ประจําปM ๒๕๔๘, ๓๐ หนJา
เบ็ญจมาศ ไพบูลย'กิจกุล, อภิชาต สังข'ทอง, กรรณิการ' อธิราช และ สุภัค ขําเหม.(๒๕๔๘). การสรJางบทเรียน
วิทยาศาสตร'ทJองถิ่น เรื่อง การใชJน้ําหมักผลไมJเพื่อเพิ่มผลผลิต และ คุณภาพน้ําในการเลี้ยงกุJง และ
การศึกษาคุณภาพน้ําในการเลี้ยงกุJง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๓๔๘ หนJา.
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เปdeยมศักดิ์ เมนะเศวต, สรวิศ เผาทองศุข, เบ็ญจมาศ จันทะภา. (๒๕๔๖). การควบคุมคุณภาพน้ําโดยการเลี้ยงกุJง
รวมกับสาหรายสไปรูลินาและการศึกษา nutrients bugdet ในสภาพบอกลางแจJง. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ทุนองคความรูใหมในการวิจัยระดับปริญญาเอก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๑๔๑
หนJา

