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for black tiger prawn Penaeus monodon larvae and postlarvae.
Aquaculture 167: 273-281.
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ (National Journals)
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556-564.
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ชลี ไพบูลย์กิจกุล, บัลลังก์ เนือ่ งแสง, บัญชา นิลเกิด, วศิน ยุวนะเตมีย์และ เบ็ญจมาศ
ไพบูลย์กิจกุล. (2550). ผลการใช้กล้วยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและสารเหนียว
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และระยะเวลาการแช่ตัวกรองชีวภาพเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา. แก่นเกษตร 35:227-234.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, วาสนา ศิวจิรานนท, ์อลิศ บัวเพ็ชร, โอฬาร วงษ์ประเสริฐ และ
ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (2549). ผลกระทบกิจกรรมของชุมชนต่อคุณภาพน้ําของ
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Research Reports)
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุลและ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ. (2557). การ
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เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา. รายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์งบประมาณปี
2556 เสนอคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
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เก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณปี
2553 เสนอคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล. (2554). การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ อง
ประชาคมสัตว์หน้าดินและแพลงกต์อนพชืบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะ
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