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ปป 2544
Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and
Socio-Economics Assessment. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากAsean Regional Center for Biodiversity Conservation (ARCBC)
ปป 2544-2546 การศศก ษาพลฒนาการใชขไ สขเดชอนทะเลในครอบครลว Capitellidae เพชอ
ช เปปนตลวบตาบลด มลพวษของดวนในระบบการเลชย
น งกรงข กรล าดตาปปจจรบน
ล ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2549-2551 แผนงานววจย
ล การพลฒนาศลก ยยก ารผลวต ทรลพ ยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพลฒนาศลก ยภาพการใชขประโยชนยทรลพ ยากรนนาต แมนนาตน แมนก ลอง ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2550-2553 แผนงานววจย
ล ศลก ยยก ารผลวต และการอนรร ก
ล ษยทรลพ ยากรทางนนาต เพชอ
ช พลฒนาเขตการใชขประโยชนยใ นบรวเวณลรม
น นนาต ทนาจชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
ทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2552-2554
ววจย
ล มก.

โครงการสตารวจความหลากหลายของทรลพ ยากรกรงข มลงกร และปม บรวเวณอนาวกะเปอรย จลงหวลด ระนอง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรน

ปป 2552-2554 แผนววจย
ล การพลฒนาสมรรถนะขององคยก รทของถวน
ช เพชอ
ช การจลด การ ทรลพ ยากรชายฝปงฝ แบบบมร ณาการพชน
น ทชอ
ช าน วกะเปอรย จลงหวลด ระนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2551-2552 การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเลชย
น งกรงข กรล าดตา กรงข ขาวแวนนาไมและกรงข กขามกรามอยนางยลงช ยชน ระยะทช2
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
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ปป 2553-2556 การศศก ษาศลก ยภาพของแหลนงอนรบาลลมก ปลาเศรษฐกวจในวงศย Cyprinidae เพชอ
ช การจลด การทรลพ ยากรประมงในอนางเกกบนนาต เขชอ
ช นปปาสลก ชลสวทธวธ จลงหวลด
ลพบรร ช อยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2552-2554 โครงการสตารวจความหลากหลายของทรลพ ยากรกรงข มลงกร ปม สลต วยหนขาดวน หอย และปลา บรวเวณอนาวกะเปอรย จลงหวลด ระนอง ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555 โครงการสลงเคราะหยทศ
ว ทางงานววจย
ล เพชอ
ช อนรร ก
ล ษยและฟฟน
ฟ ฟมความอรด มสมบมร ณยของทรลพ ยากรปลาทมใ นอนาวไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก
งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2554-2555 แผนววจย
ล ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงทางนวเวศอรทกววทยาตนอศลก ยยก ารผลวต ทรลพ ยากรหอยแครงในพชน
น ทชอ
ช าน วบางตะบมน จลงหวลด เพชรบรร ช ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2557 การประเมวนครณคนาทางดขานการประมงและสวงช แวดลขอมทางนนาต ของพชน
น ทชป
ช ากแมนนาตน ทนาจชนเพชอ
ช การบรวหารจลด การทรลพ ยากรทางนนาต ภายใตขหลลก สมดรล
ธรรมชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 โครงการประเมวนผลผลวต ทางชชวภาพและมมล คนาทางเศรษฐศาสตรยของทรลพ ยากรประมงในระบบนวเวศปากแมนนาตน ทนาจชน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล
ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 การศศก ษาผลกระทบของการรลว
ช ไหลของนนาต มลนตนอทรลพ ยากรชชวภาพและสวงช แวดลขอม บรวเวณชายผลงช จลงหวลด ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรน
จากบรวษท
ล พชทท
ช ช โกลบอล เคมวคอล จตากลด (มหาชน)
ปป 2557-2559 กลยรทธยก ารบรวหารจลด การรนวมตามแนวควด เศรษฐกวจพอเพชยงและการอนรร ก
ล ษยส มดรล นวเวศเพชอ
ช ความยลงช ยชนดขานประโยชนยทางการประมง: กรณชศ ก
ศ ษา
ชรมชนประมงจลงหวลด ชรมพร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 กลยรทธยเชวงรรก ในการบรวหารจลด การทรลพ ยากรสลต วยนาตน ในอนาวไทยภายใตขส ภาวะความกดดลนทางการประมงและการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศโลก: กรณช
ศศก ษาทรลพ ยากรหมศก บรวเวณ อ.ปราณบรร ช และ อ.สามรขอยยอด จ.ประจวบคชร ข
ช น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การววเคราะหยพ ลวลต รประชากร นวเวศววทยาการกวนอาหาร และการตอบสนองตนอสภาวะแวดลขอมของหมศก กลขวย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน
อรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559
ววจย
ล มก.
ปป 2558
ววจย
ล มก.

โครงการววเคราะหยศ ก
ล ยยก ารผลวต ทางนวเวศววทยา การปรลบตลว และการเปลชย
ช นแปลงของทรลพ ยากรประมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรน
การววเคราะหยก ารตอบสนองทางนวเวศอรทกววทยาของพชน
น ทชป
ช ากแมนนาตน ตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศโลก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรน

ปป 2558-2559 การววเคราะหยก ารตอบสนองทางนวเวศอรทกววทยาของพชน
น ทชป
ช ากแมนนาตน ตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศโลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2559 โครงการววเคราะหยศ ก
ล ยยก ารผลวต ทางนวเวศววทยา การปรลบตลว และการเปลชย
ช นแปลงของทรลพ ยากรประมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2560 โครงการศศก ษาสถานการณยก ารใชขประโยชนยและแนวโนขมการเปลชย
ช นแปลงศลก ยยก ารผลวต ของทรลพ ยากรประมง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรน
จากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2559-2560 โครงการศศก ษาสถานการณยส งชว แวดลขอมทางนนาต และแนวโนขมการเปลชย
ช นแปลงของปปจจลยทางนวเวศอรทกววทยาทชม
ช บ
ช ทบาทตนอทรลพ ยากรประมง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2559-2560 เทคนวคววธก
ช ารและกลยรทธการปรลบตลวตนอบรวบทของมาตรการระดลบประเทศและระดลบนานาชาตวเพชอ
ช สรขางเสรวมประสวทธวภาพและความยลงช ยชนของ
อรต สาหกรรมกขงก ไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2559-2560 สถานการณย ปปญหา และผลกระทบจากมาตรการจลด ระเบชยบแพปลาตนอการเปลชย
ช นแปลงของอรต สาหกรรมกขงก ในหนวงโซนอป
ร ทานระดลบกลางนนาต ( หลว
หนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2559-2561 การพลฒนานโยบายการจลด การประมงอยนางมชประสวทธวภาพบนพชน
น ฐานระบบนวเวศ-สลงคมภายใตขธรรมาภวบาลทชด
ช เช พชอ
ช ความยลงช ยชนทางการประมงในพชน
น ทชช
อนาวไทยตอนใน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 การววเคราะหยบทบาทรนวมของรลฐ ผมน
ข าต ทของถวน
ช และชรมชนตนอการจลด การเพชอ
ช การอนรร ก
ล ษยทรลพ ยากรประมงในพชน
น ทชอ
ช าน วไทยตอนในภายใตขส ภาวการณย
NPOA-IUU ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 โครงการววเคราะหยส ถานภาพสวงช แวดลขอมและความอรด มสมบมร ณยของพชน
น ทของนนาต ในระบบนวเวศจตาเพาะตนาง ๆ ของพชน
น ทชเช ขตอนาวไทยตอนใน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 สถานภาพและการตอบสนองตนอปปจจลยแวดลขอมของผลผลวต พชน
น ฐานในหนวงโซนอาหารทางนขาของระบบนวเวศอนาวไทยตอนใน ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2562

โครงการววเคราะหยล ก
ล ษณะทางนวเวศววทยาของทรลพ ยากรประมงในอนางเกกบนนาต เขชอ
ช นอรบลรลต นย

Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562
มก.

โครงการววเคราะหยส ถานภาพแหลนงนนาต ความอรด มสมบมร ณย และผลผลวต ขลน
น ตขนของอนางเกกบนนาต ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล

ปป 2560-2562 ระบบการบรวหารจลด การอนางเกกบนนาต เพชอ
ช การอนรร ก
ล ษยทรลพ ยากรและการใชขประโยชนยจากแหลนงนนาต อยนางยลงช ยชน : กรณชศ ก
ศ ษาอนางเกกบนนาต เขชอ
ช นอรบลรลตนย (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
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ระดลบชาตว
- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "การพลฒนาเกณฑยคณ
ร ภาพนนาต และครณภาพดวนตะกอนพชน
น ทของนนาต เพชอ
ช ประเมวนสถานการณยยโม ทรฟฟเคชลนและ
มลพวษทางนนาต : กรณชศ ก
ศ ษาระบบนวเวศแมนนาตน และปากแมนนาตน ของแมนนาตน ทนาจชน แมนนาตน แมนก ลอง แมนนาตน บางปะกง และแมนนาตน เวฬร", วารสารววศ วกรรมสวงช แวดลขอมไทย 24 (1)
(2010) 107-116
- Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , รศ.แสงเทชยน อลจจวมางกมร , "Integration of Eco-hydrological Knowledge for Assessment of Ecological
Values of Estuarine and Coastal Culture Ecosystems: A Case Study of Tha Chin Estuary, Samut Sakhon Province, Thailand", วารสารววจย
ล เทคโนโลยช
การประมง 5 (1) (2011) 99-108
- Charumas Meksumpun, นางสาวนวต ยา ฤทธวน
ธ ม
ชว , "Impacts of Blood Clam Culture on Temporal Changes of Benthic Fauna in Bang-Tabun Bay,
Phetchaburi Province, Thailand", วารสารววจย
ล เทคโนโลยชก ารประมง 5 (1) (2011) 109-120
- ดร.พวชาศวษฐย แสงเมฆ, Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย, "The Influences of Water Movement on the Enrichment of River Ecosystem:
A Case Study at Petchaburi River, Petchaburi Province", วารสารววจย
ล เทคโนโลยชก ารประมง 5 (1) (2011) 89-98
- ดร.ภลทราวรธ ไทยพวชต
ว บมร พา , Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย, "Analysis of Status and Role of Nutrients in Tha Chin River for
Conservation and Remediation Management of Aquatic Resource for Fishery", วารสารววจย
ล เทคโนโลยชก ารประมง 5 (2) (2011) 99-108
- นางสาวปรวดช อลศ วมานะศลก ดว,ธ Charumas Meksumpun, Santi Poungcharean, "Species assemblages of fish larvae and juveniles during flood season at
Bang Phra reservoir, Chon Buri province, Thailand", Kasetsart University Fisheries Reserach Bulletin 37 (3) (2013) 38-49
- นางสาวขนวษฐา บลวแกขว, Charumas Meksumpun, "Impacts of Blood Clam Culture on Temporal Changes of Benthic Fauna in Bang-Tabun Bay,
Phetchaburi Province, Thailand", วารสารววจย
ล เทคโนโลยชก ารประมง 9 (1) (2015) 85-95
- นางสาวกาญจนา เมนงชนวย, Charumas Meksumpun, "Temporal Changes of Benthic Fauna in the Tha Chin Estuary: A Case Study on Sites Evaluation
for Angel Wings (Pholas orientalis) Clam Rehabilitation", วารสารววจย
ล เทคโนโลยชก ารประมง 9 (2) (2015) 84-94
- Charumas Meksumpun, มณชยนศ
ว าษย ศรชส มวงศย, ศลนสนชยย หวลงวรลลก ษณย, อรไ รรลฒทย เนตรหาญ, จวร าภลษ อลจจวมางกมร , เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย, "Values of the Tha
Chin Estuary:Analysis from Ecological and Fishery Utilization Database", ววทยาศาสตรยก ารประมง 2558 (3-4) (2015) 39-52
- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, ดร.ภลทราวรธ ไทยพวชต
ว บมร พา, Pichasit Sangmek, "A Decade of Water Quality Deterioration in the
Tha Chin River Ecosystem: Evidences from Monitoring of Chlorophyll a and Dissolved Oxygen Levels", ววทยาศาสตรยก ารประมง 2558 (3-4) (2015)
87-100
ระดลบนานาชาตว
- Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, Hoshika, A, Mishima, Y, Tanimoto, T, "Stable carbon and nitrogen isotope ratios of sediment in
the gulf of Thailand: Evidence for understanding of marine environment", CONTINENTAL SHELF RESEARCH 25 (15) (2005) 1905-1915
- Kanyanat Soontornprasit, Charumas Meksumpun, "Analysis of Aquatic Ecosystem Response for Zone Management of Ban Pho Town,
Chachoengsao Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (3) (2008) 513-521
- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Integration of aquatic ecology and biological oceanographic knowledge for development of
area-based eutrophication assessment criteria leading to water resource remediation and utilization management: a case study in Tha Chin, the most
eutrophic river of Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 58 (12) (2008) 2303-2311
- Thaipichitburapa, P, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Province-based self-remediation efficiency of the Tha Chin river basin,
Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 62 (3) (2010) 594-602
- Thongdonphum, B., Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Nutrient loads and their impacts on chlorophyll a in the Mae Klong River and
estuarine ecosystem: An approach for nutrient criteria development", Water Science and Technology 64 (1) (2011) 178-188
- Kasamesiri, P., Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Spicule network patterns of Phyllidia varicosa", ScienceAsia 37 (2) (2011)
160-164
- Ritnim, N , Charumas Meksumpun, "Influence of environmental factors on abundance and temporal variation of benthic fauna resources in the
eutrophic Tha Chin estuary, Samut Sakhon province, Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 64 (6) (2011) 1261-1269
- Kasamesiri, P., Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Observations on embryonic development of black-spot Jorunna, Jorunna
Funebris (Kelaart, 1859) (Gastropoda: Nudibranchia)", Journal of Shellfish Research 31 (1) (2012) 111-117
- Chuenniyom, W, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Impacts of nutrients and related environmental factors on distribution and size
structure of Noctiluca scintillans populations of the Eutrophic Tha Chin Estuary, Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 65 (11) (2012)
1994-2002
- ONING VESCHASIT, Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Heavy Matals Contamination in Water and Aquatic Plants in the Tha Chin
River, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science) 46 (6) (2012) 931-943
- Sangmek, P, Charumas Meksumpun, "Assessment of impacts from various hydro-ecological factors on oxygen budgets of a regulated river: a
case study of the Petchburi River, western Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 69 (7) (2014) 1565-1572
- Pichasit Sangmek, Charumas Meksumpun, "Influence of eco-hydrological factors on aquatic plant succession in a regulated river: a case study of
the Petchburi River, Thailand", WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL 29 (2) (2015) 243-251
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- Monnissa Srisomwong, Shettapong Meksumpun, Sansanee Wangvoralak, Thawonsode, N., Charumas Meksumpun, "Production potential of tidal
flats for blood clam (Anadara granosa) culture in Bang-tabun bay, Phetchaburi province", ScienceAsia 44 (6) (2018) 388-396
- Khanitta Buakaew, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, Chakhrit Ruengsorn, Patrawut Thaipichitburapa, Pichasit Sangmek,
"Changes of Chlorophyll a in an Intertidal Bangtaboon Estuary in Relation to Tidal Driven Salinity and Nutrients", Journal of Fisheries and
Environment 42 (3) (2018) 53-65
- Monnissa Srisomwong, Shettapong Meksumpun, Kuninao, T., Charumas Meksumpun, "Energy transfer in Bang-tabun Bay from the primary
producers to primary consumers", Journal of Fisheries and Environment 43 (1) (2019) 25-32
- ขนวษฐา บลวแกขว, Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย, "The Relationship between Coastal Erosion and Chlorophyll a Abundance along
the Western Coast of the Gulf of Thailand", Journal of Fisheries and Environment 44 (1) (2020) 50-64
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชรม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Charumas Meksumpun, นางสาวอนงคย กวจจาภวนน
ล ทย, นายภลทราวรธ ไทยพวชต
ว บมร พา, "กตาลลงผลวต ขลน
น ตขนและบทบาทตนอพลวลต ของตะกอนอวนทรชยใ
ย นพชน
น ทชอ
ช าน งเกกบนนาต
เขชอ
ช นปปาสลก ชลสวทธธ"ย , การประชรมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนแหนงชาตว ครลงน ทชช 2 (2005)
- กลญญาณลฐ สรนทรประสวทธว,ธ ชลาทวพ ยย จลนทรยชมภม, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "การประเมวนการตอบสนองของแหลนงนนาต ตนอภาวะมลพวษทชช
เกวด จากการใชขประโยชนยของชรมชน : กรณชศ ก
ศ ษาแมนนาตน บางปะกงเขตอตาเภอบขานโพธวธ จลงหวลด ฉะเชวงเทรา", การประชรมววชาการ ครลงน ทชช 44 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2006)
- ชลาทวพ ยย จลนทรยชมภม, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Application of nutrient quantities and ratios for assessment of aquatic
resources status of Bangpakong River, Ban Pho District , Chachoengsao province", การประชรมววชาการ ครลงน ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- ชาครวต เรชองสอน, Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, PATTIRA RUENGSINSUB, "Studies on distribution and biomass of seagrasses
at Lanta Island, Krabi province", การประชรมววชาการ ครลงน ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Charumas Meksumpun, "Impact of land utilization on abundance and distribution of benthic Polychaetes in canals connecting to the Bangpakong
River of Ban Pho District, Chachoengsao province", การประชรมววชาการ ครลงน ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Charumas Meksumpun, "Spawning season and area of Jullien's mud carp (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) in Pasak Jolasid
Reservoir, Lop Buri province", การประชรมววชาการ ครลงน ทช4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- พรพวมล กดทรลพ ยย, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Assessment of Aquatic Resource Enrichment Status by Integration of Aquatic
Plant Biomass Database: A Case Study in Srinakarin Reservoir, Kanchanaburi Province", ประชรมววชาการครลงน ทชช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- นลคเรศ สอนสรภาพ, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Comparative Study on Species Composotion, Density and Distribution of
Benthic Fauna for Assessment of Aquatic Enrichment Status in Vajiralongkorn and Srinakarin Reservior, Kanchanaburi Province", ประชรมววชาการครลงน
ทชช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- พวชาศวษฐย แสงเมฆ, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Assessment of the Bottom Deposit Enrichment in Vajiralongkorn andSrinakarin
Reserviors, Kanchanaburi Province", ประชรมววชาการครลงน ทชช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- สรจต
ว ตา จตาปา, Charumas Meksumpun, นลคเรศ สอนสรภาพ, "Evaluation on quantitative and quanlitative distribution patterns of benthic fauna (Phylum
Annelida) for development of aquatic environment index: A case study of Tha Chin river", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 46
(2008)
- Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , รศ.แสงเทชยน อลจ
ก จวมางกมร , "หลลก แหนงสมดรล นวเวศ: แนวทางสมค
น วามสตาเรกจในการเลชย
น งกรงข กรล าดตาววธเช ลชยนแบบ
ธรรมชาตว", การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 3 มหาววทยาลลยแมนโจข (2008)
- ดร.สลนตว พนวงเจรวญ, Charumas Meksumpun, "ฤดมวางไขนและแหลนงวางไขนของปลาซนา (Dangila spilopleura Smith, 1934)", การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 3
มหาววทยาลลยแมนโจข (2008)
- ดร.ภลทราวรธ ไทยพวชต
ว บมร พา, Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , "การววเคราะหยส ถานการณยปญ
ป หาครณภาพสวงช แวดลขอมทางนนาต เพชอ
ช การอนรร ก
ล ษย
และฟฟน
ฟ ฟมทรลพ ยากรหอยลาย: กรณชศ ก
ศ ษาปากแมนนาตน ทนาจชน", การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 3 มหาววทยาลลยแมนโจข (2008)
- Watchararat Linjee, Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Seasonal variation of water quality at Kapor bay, Ranong province", การ
ประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 47 (2009)
- Isara Chanrachkij, Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, Jirarpast Adjimangkunl, "Status of aquatic environmental parameters around
surf calm fishing ground around Paknam-Pran, Amphur Pranburi, Prachaup Khiri Khan province", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ครลงน ทชช 47 (2009)
- Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , "Research and Development of Water and Sediment Quality Criteria for Eutrophication and
Pollution Status Assessment: Case Studies in River and Estuarine Ecosystems of Tha Chin, Mae Klong, Bangpakong, and Weru", การประชรมววชาการ
สวงช แวดลขอมแหนงชาตว ครลงน ทชช 8 มหาววทยาลลยเทคโนโลยชส รร นารช จลงหวลด นครราชสชมา (2009)
- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, แสงเทชยน อลจจวมางกมร , "ความสตาคลญของระบบนวเวศตนอการเลชย
น งกรงข กรล สดตาววธธ
ช รรมชาตว", วช กลบการววจย
ล เพชอ
ช
พลฒนาการเลชย
น งกรงข อยนางยลงช ยชน (2009)
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- Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , รศ.แสงเทชยน อลจจวมางกมร , "Integration of Eco-hydrological Knowledge for Assessment of Ecological
Values of Estuarine and Coastal Culture Ecosystems: A Case Study of Tha Chin Estuary, Samut Sakhon Province, Thailand", การประชรมววชาการ
ประมง ครลงน ทชช 5 มหาววทยาลลยแมนโจข
(2010)
- ดร.พวชาศวษฐย แสงเมฆ, Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , "The Influences of Water Movement on the Enrichment of River Ecosystem
: A Case Study at Petchaburi River, Petchaburi Province", การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 5 มหาววทยาลลยแมนโจข
(2010)
- ดร.ภลทราวรธ ไทยพวชต
ว บมร พา, Charumas Meksumpun, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , "Analysis of Status and Role of Nutrients in Tha Chin River for
Conservation and Remediation Management of Aquatic Resource for Fishery", การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 5 มหาววทยาลลยแมนโจข
(2010)
- นางสาวนวต ยา ฤทธวน
ธ ม
ชว , Charumas Meksumpun, "Application of Benthic Fauna Bio-data for Assessment of Production Potentials of Extensive Shrimp
Culture Ponds: A Case Study of Marine to Brackish Ponds along Tha Chin Estuary in Pantai Norasingh District, Samut Sakhon Province, Thailand",
การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 5 มหาววทยาลลยแมนโจข (2010)
- นวต ยา ฤทธวน
ธ ม
ชว , Charumas Meksumpun, "Fertility and temporal variations of surf clam (Paphia undulata) resource in the Tha Chin estuary", การ
ประชรมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทชช 48 (2010)
- ดร.ชาครวต เรชองสอน, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , Charumas Meksumpun, "การศศก ษาครณภาพดวนตะกอนเพชอ
ช ความสตาเรกจในการยขายปลมก หญขาทะเลชนวด
Enhalus acoroides", การประชรมววชาการววทยาศาสตรยทางทะเล 2553 (2010)
- Charumas Meksumpun, นางสาวนวต ยา ฤทธวน
ธ ม
ชว , ดร.ภลทราวรธ ไทยพวชต
ว บมร พา, รศ.เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย , "Analysis on Benthic Fauna Response to
Environmental Changes: A Conservative Management Approach for the Eutrophic Tha Chin Estuary", การประชรมววชาการประมง ครลงน ทชช 6 มหาววทยาลลยแมน
โจข (2011)
- ดร.พวชาศวษฐย แสงเมฆ, Charumas Meksumpun, "Influences of Hydrological Factors on Species and Volumetric Distribution of Aquatic Plants in
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- รภลชรย เมนงชนวย, Charumas Meksumpun, "Analysis of water quality index for fishery resource conservation approach in the Ubolratana reservoir
ecosystem: A case study on integrated function of storage volume in the reservoir area", การประชรมววชาการระดลบชาตว “พะเยาววจย
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- ขนวษฐา บลวแกขว, Charumas Meksumpun, เชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย, พวชาศวษฐย แสงเมฆ, ชาครวต เรชองสอน, "Seasonal Changes of Primary Productions in the
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- คชบงกช พลฒนาวนชวก ล
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