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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566
ก.ค. 2554 - ก.ค. 2558
ก.ค. 2550 - ก.ค. 2554
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
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รองคณบดธบรวหารภาคววชาการจลด การประมง คณะประมง
รองคณบดธฝาฝ ยวางแผนและพลฒนา คณะประมง
รองคณบดธฝาฝ ยวางแผนและพลฒนา คณะประมง

B.Sc.(Fisheries), Kasetsart University, ไทย, 2532
M.S.(Fisheries Science), Kasetsart University, ไทย, 2537
D. Tech. Sc. (Aquaculture and Aquatic Resources Management, Asian Institute of Technology (AIT), ไทย, 2550

ส าขาเชธย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การจลด การทรลพ ยากรประมง การสตารวจจากระยะไกล สารสนเทศภมมศ
ว าสตรย

งานส อน
Aquatic Animal Science & Technology
Aquatic Animal Science and Technology
Geoinformatics Application in Fish. Science
Geoinformatics Application in Fish.Science
Intro Geographic Inform System Fishery Mgt
Introduction to Fisheries Laws
Introductory Geographical Information System for Fishe
Remote Sensing for Fishery Resource Manage.
Remote Sensing for Fishery Resources Manage.
Remote Sensing for Fishery Resources Management
Research Methods in Fishery Management
Research Techniques in Fishery Management
Seminar
Special Problems
Sustainable Aquaculture Management
Thesis
Water Resource Management for Fisheries
Water Resource Managment for Fisheries
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2549-2551 แผนงานววจย
ล การพลฒนาศลก ยยก ารผลวต ทรลพ ยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพลฒนาศลก ยภาพการใชขประโยชนยทรลพ ยากรนนาต แมนนาตน แมนก ลอง ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550-2553 แผนงานววจย
ล ศลก ยยก ารผลวต และการอนทร ก
ล ษยทรลพ ยากรทางนนาต เพชอ
ช พลฒนาเขตการใชขประโยชนยใ นบรวเวณลทม
น นนาต ทนาจธน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551
การตวด ตามตรวจสอบและการควบคทมมลพวษจากแผนนดวน หมมเน กาะ
ชขาง จลงหวลด ตราด
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากมหาววทยาลลยรามคตาแหง
ปป 2551-2553 การศศก ษาพชน
น ทธน
ช าตน ทนวมบนอเพาะลธย
น งสลต วยนาตน ในบรวเวณทธรช าบลทม
น ภาคกลางของประเทศไทยโดยการประยทก ตยใ ชขก ารสตารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภมมศ
ว าสตรย กรณธศ ก
ศ ษาจลงหวลด พระนครศรธอยทธยา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนสนวนตลว
ปป 2552
Cold preservation of Chironomid larvae (Chironomus fuscipes Yamamoto, 1990): Nutritional value and potential for Climbing Perch
(Anabas testudineaus Bloch, 1792) larval nursing ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2554-2555 การศศก ษาผลกระทบจากการทบทวนมาตรการหขามมวใ หขผลวต นตาเขขา หรชอจตาหนนายปลาปปก เปปาและอาหารทธม
ช ป
ธ ลาปปก เปปาเปปนสนวนผสม ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2555-2556 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
น ทธช
ช ายฝปงฝ ในเอเซธยตะวลนออกเฉธยงใตข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNational Institute for the Humanities (The
Research Institute for Humanity and Nature, RIHN), Japan
ปป 2556-2557 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
น ทธช
ช ายฝปงฝ ในเอเซธยตะวลนออกเฉธยงใตข (ปปทชธ 2) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNational Institute for the Humanities
(The Research Institute for Humanities and Nature, RIHN), Japan
ปป 2557-2558 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
น ทธช
ช ายฝปงฝ ในเอเซธยตะวลนออกเฉธยงใตข (ปปทชธ 3) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNational Institute for the Humanities
(The Research Institute for Humanities and Nature, RIHN), Japan
ปป 2557-2559 การศศก ษาสถานภาพของทรลพ ยากรปลาทมทม
ชธ ค
ธ วามสลมพลนธยก บ
ล สภาพสวงช แวดลขอมบรวเวณพชน
น ผววทะเลในบรวเวณอนาวไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2558-2559 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
น ทธช
ช ายฝปงฝ ในเอเซธยตะวลนออกเฉธยงใตข (ปปทชธ 4) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNational Institute for the Humanities
(Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) Japan
ปป 2559
ศศก ษาสถานภาพความอทด มสมบมร ณยของทรลพ ยากรประมงและสวงช แวดลขอมบรวเวณชายฝปงฝ ศศก ษาสถานภาพความอทด มสมบมร ณยของทรลพ ยากรประมงและสวงช
แวดลขอมบรวเวณชายฝปงฝ ศรธร าชา – บางละมทง จลงหวลด ชลบทร ธ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
ช 23/4/64
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ปป 2559-2560 Coastal area Capability enhancement in Southeast Asia ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากThe Research Institute for Humanity and
Nature(RIHN) National Institute for the Humanities
ปป 2559-2561
ชาตว

การพลฒนาโปรแกรมการจลด การการเลธย
น งสลต วยนาตน แบบแมนนยตาสมงสตาหรลบปลานวล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนง

ปป 2560-2561 การตวด ตามปรวมาณฟอรมาลดธไ ฮดยใ นสลต วยนาตน เศรษฐกวจระหวนางการเกกบรลก ษาและแปรรมป ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองคยความรขจ
ร ากภมมป
ว ญ
ป ญาทของถวน
ช ในการทตาการประมง การแปรรมปและวลฒนธรรมอาหารของปลาทมในอนาวไทย
เพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมและใชขประโยชนยทรลพ ยากรปลาทมอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2561-2563

การสตารวจภมมป
ว ญ
ป ญาทของถวน
ช เกธย
ช วกลบการใชขประโยชนยจากทรลพ ยากรชธวภาพทางทะเล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563 เสรวมสรขางองคยความรมแ
ข ละการใชขประโยชนยจากทรลพ ยากรชธวภาพในระบบนวเวศทางทะเล บรวเวณสถานธวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝปงฝ อลนดามลน จลงหวลด
ระนอง และพชน
น ทธใ
ช กลขเคธยง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2564-2565
ชาตว (วช.)

การพลฒนาววธก
ธ ารฟฟน
ฟ ฟมและการตลด สวนใจยขายปลมก หญขาทะเลเพชอ
ช การอนทร ก
ล ษยแหลนงหญขาทะเล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนง

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นายนวทศ
ล นย ทวพ ยยก องลาศ, Wara Taparhudee, Methee Kaewnern, นายกตาชลย ลาวลณยวทฒ,ว "Cold Preservation of Chironomid Larvulae (Chironomus
fuscipes Yamamoto, 1990): Nutritional Vlaue and Potential for Climbing Perch (Anabas testudineaus Bloch, 1792) Larval Nursing", Kasetsart
University Fisheries Research Bulletin
34 (2) (2010) 1-13
- ชนากานตย สทขอทด ม, Methee Kaewnern, Idsariya Wudtisin, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Kazuya Watanabe, Satoshi Ishikawa, Jintana
Salaenoi, "Organic contents and pH profiles of sediments in cockle farm at Bandon Bay, Surat Thani Province", วารสารแกนนเกษตร 43 (2) (2015)
265-276
- Akar Myo, Thanitha Darbanandana, Anukorn Boutson, Methee Kaewnern, "Status of Trash Fish from Bottom Trawl Fishery and Utilization in Myeik
Township, Tanintharyi Region, Myanmar", Journal of Fisheries and Environment 42 (3) (2018) 1-12
- วลนชนะ ประภาววชา, Methee Kaewnern, "Irrigation Water Usage for Aquaculture in Phan Thong District, Chon Buri Province", วารสารเกษตรพระ
จอมเกลขา 38 (1) (2020) 121-130
ระดลบนานาชาตว
- Methee Kaewnern, "Status of Trash Fish Fisheries and Utilization for Aquaculture in Thailand.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยา
สารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 39 (5) (2005) 0-0
- นวส ราภรณย เพกชรสททธว,ธ Anong Chirapart, Methee Kaewnern, "A stability assessment on seasonal variation of seaweed beds in the Trat peninsula of
Thailand", Biodiversity Journal 3 (3) (2012) 229-236
- สมศลก ดว,ธ Narong Veeravaitaya, Methee Kaewnern, Suchart Ingthamjitr, "The relationship between land use and water quality in Bangpakong
estuary, Thailand", Journal of Fisheries and Environment 42 (2) (2018) 24-31
- Is-Haak, J., Methee Kaewnern, Ruangvit Yoonpundh, Wara Taparhudee, "Oxygen consumption rates of hybrid red tilapia at different sizes during
challenge to water velocity", Journal of Fisheries and Environment 43 (2) (2019) 52-65
- Ledhyane Ika Harlyan, Dengke Wu, Ryosuke Kinashi, Methee Kaewnern, Takashi Matsuishi, "Validation of a feedback harvest control rule in
data-limited conditions for managing multispecies fisheries", Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76 (10) (2019) 1885-1893
- Fitrani, M., Idsariya Wudtisin, Methee Kaewnern, Susanto, R.H., "Pond soil characteristic in reclaimed tidal lowlands and its correlation with the
water quality for aquaculture", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 236 (1) (2019)
- Mirna Fitrani, Idsariya Wudtisin, Methee Kaewnern, "The impacts of the single-use of different lime materials on the pond bottom soil with acid
sulfate content", Aquaculture 527 (-) (2020) 1-7
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อมรศลก ดวธ สวลส ดธ, Sommai Janekikarn, Methee Kaewnern, "Some biological aspects of burrowing goby, Trypauchen vagina Bloch and Schneider,
1801 in Pak Panang Bay, Nakhon Si Thammarat province", การประชทมววชาการ ครลงน ทธ4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Methee Kaewnern, Jirarpast Adjimangkunl, Sansanee Wangvoralak, Monnissa Srisomwong, "Study on culture pattern, using of woods and
cost-benefit analysis in green mussel (Perna viridis) culture : A case study in Chachoengsao and Surat Thani province", การประชทมววชาการ ครลงน ทธ4
ช 4
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- ชลยพร สธขาว, Suriyan Tunkijjanukij, พทธชพล สทวรรณชลย, Methee Kaewnern, "Cost-benefit analysis and number of green mussel raft in Sriracha Bay,
Chon Buri province during 2004-2005", การประชทมววชาการ ครลงน ทธ4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
ช 23/4/64
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- Methee Kaewnern, Monnissa Srisomwong, Sansanee Wangvoralak, "การสตารวจและววเคราะหยตน
ข ททนทางการเงวนในการใชขวส
ล ดทไ มขแปรรมปในเรชอประมงพชน
น
บขาน", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 44 (2006)
- ณวชาพลชรย ทรลพ ยยบรวบรม ณย, Methee Kaewnern, Idsariya Wudtisin, "Changes in Fishery Activity and Fishing Effort Resulting from Tourism Development:
A Case Study in Ko Chang District, Trat Province", การประชทมววชาการประมง ประจตาปป 2551 (2008)
- Puvadol Doydee, Methee Kaewnern, "การสรขางเสขนทางชธวภาพในระบบนวเวศปฝาชายเลนจลงหวลด ระนองโดยการประยทก ตยใ ชขก ารสตารวจและรลบรมจ
ข ากระยะไกล",
เทคโนโลยธอวกาศและภมมส
ว ารสนเทศแหนงชาตว 2551 (2009)
- Pichsuporn Visutdhi, Methee Kaewnern, Varunthat Dulyapurk, "Evaluation on economic value of coral reef, Koh Chang, Trat province", การประชทม
ทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 47 (2009)
- อลวษา เวชวลฒนย, Methee Kaewnern, Thanitha Darbanandana, อวส รวยา วทฒส
ว น
ว ธท,ย "Silver Pomfet (Pampus argenteus Euphrasen, 1788) Fishery
Management in Don Sak District, Surat Thani Province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 48 (2010)
- ญาดา โกธรรม, Methee Kaewnern, Wara Taparhudee, พทธชพล สทวรรณชลย, "Remote sensing and geographic information system application on
flooding of aquaculture pond: A case study of Phra Nakhon Si Ayutthaya province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 48
(2010)
- Methee Kaewnern, วรลลก ษณย เกธยรตวอด
ท มพลนธย, สวทธวชย
ล ตลนธนะสฤษดว,ธ "Impacts and aquaculture farmers adaptation on coastal erosion: A case study of
vannamie white shrimp farmers in Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 49 (2011)
- Methee Kaewnern, Sittichai Tantanasarit, วรลทยา ถาวรวชวร ธรรม, "Evaluation of potential, problems and solutions on application of geographic
information systems for coastal management: A case study of Si Racha district, Chon Buri province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 49 (2011)
- Wara Taparhudee, Methee Kaewnern, Varunthat Dulyapurk, นายอนทชต
ว ธนะวดธ, "An economic analysis of intensive Black tiger organic shrimp
culture : A case study of Amphoe Laem Sing Chanthaburi province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทธช 49 (2011)
- ปรธชา อวนทรยประสวทธว,ธ Methee Kaewnern, เรชองววชญย ยทน
ข พลนธท,ย "A comparision and financial analysis of ornamental fish farms that rearing single species
fish and many species fish", การประชทมทางววชาการ ครลงน ทธช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
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