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ดขานการประเมวนสถานภาพของสวงช แวดลขอม, ดขานการเฝฝาระวลงการเกวด ปรากฏการณยนาตน เปลดย
ช นสด, ดขานความหลากหลายของแพลงกยตอน
พชชทะเล

งานส อน
Advanced Research Methods in Marine Science
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Physiology of Marine Phytoplankton
Practicum
Red Tide
Seminar
Special Problem
Special Problems
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2544

การประเมวนผลโครงการจลด การทรลพ ยากรปะการลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกรมประมง

ปป 2549-2551 แผนงานววจย
ล การพลฒนาศลก ยยก ารผลวต ทรลพ ยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพลฒนาศลก ยภาพการใชขประโยชนยทรลพ ยากรนนาต แมนนาตน แมนก ลอง (
หลวหนขาโครงการ ) 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 ทนาจดน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
ททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2552-2554

โครงการศศก ษาสถานภาพสวงช แวดลขอมทางนนาต บรวเวณอนาวกะเปอรย จลงหวลด ระนอง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2552-2554 แผนววจย
ล การพลฒนาสมรรถนะขององคยก รทของถวน
ช เพชอ
ช การจลด การ ทรลพ ยากรชายฝฝงฝ แบบบมร ณาการพชน
น ทดอ
ช าน วกะเปอรย จลงหวลด ระนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2551-2552 การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาการเลดย
น งกทงข กทล าดตา กทงข ขาวแวนนาไมและกทงข กขามกรามอยนางยลงช ยชน ระยะทด2
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553-2555 แนวทางการปรลบตลวเชวงบมร ณาการจากความแปรปรวนสภาพภมมอ
ว ากาศตนอศลก ยภาพการผลวต ภาคการเกษตรในภาคตะวลนออกของประเทศไทย ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2553-2555

ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภมมอ
ว ากาศตนอการเจรวญเตวบโตของสลต วยทะเลเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554-2555 โครงการววเคราะหยศ ก
ล ยยก ารผลวต และการเปลดย
ช นแปลงตามฤดมก าลของทรลพ ยากรหอยแครงในพชน
น ทดอ
ช าน วบางตะบมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททน
จากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 แผนววจย
ล ผลกระทบของการเปลดย
ช นแปลงทางนวเวศอททกววทยาตนอศลก ยยก ารผลวต ทรลพ ยากรหอยแครงในพชน
น ทดอ
ช าน วบางตะบมน จลงหวลด เพชรบทร ด ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2557 การประเมวนคทณคนาทางดขานการประมงและสวงช แวดลขอมทางนนาต ของพชน
น ทดป
ช ากแมนนาตน ทนาจดนเพชอ
ช การบรวหารจลด การทรลพ ยากรทางนนาต ภายใตขหลลก สมดทล
ธรรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557 โครงการประเมวนศลก ยยก ารบตาบลด ตลวเองตามธรรมชาตวของระบบนวเวศปากแมนนาตน ทนาจดนและพชน
น ทดช
ช ายฝฝงฝ ใกลขเคดยง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททน
จากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557 การศศก ษาผลกระทบของการรลว
ช ไหลของนนาต มลนตนอทรลพ ยากรชดวภาพและสวงช แวดลขอม บรวเวณชายผลงช จลงหวลด ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากบรวษท
ล พดทท
ด ด โกลบอล เคมวคอล จตากลด (มหาชน)
ปป 2556-2557 โครงการสตารวจสวงช มดชว
ด ต
ว และระบบนวเวศทางทะเล : กรณดศ ก
ศ ษาจากเหตทก ารณยนาตน มลนรลว
ช ทดจ
ช งล หวลด ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล พดทท
ด ด
โกลบอล เคมวคอล จตากลด (มหาชน)

พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
ช 11/7/63

หนขา 1 จาก 5

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายเชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยทางทะเล คณะประมง

ปป 2557-2559 กลยททธยเชวงรทก ในการบรวหารจลด การทรลพ ยากรสลต วยนาตน ในอนาวไทยภายใตขส ภาวะความกดดลนทางการประมงและการเปลดย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศโลก: กรณด
ศศก ษาทรลพ ยากรหมศก บรวเวณ อ.ปราณบทร ด และ อ.สามรขอยยอด จ.ประจวบคดร ข
ด น
ล ธย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การววเคราะหยความสลมพลนธยร ะหวนางสถานภาพสวงช แวดลขอมและทรลพ ยากร
หมศก กลขวย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559
หนทนววจย
ล มก.

โครงการกลยททธยก ารปรลบตลวของชาวประมงพชน
น บขานตนอการทตาประมงตามแนวทางเศรษฐกวจพอเพดยง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด

ปป 2557-2559

การววเคราะหยความสลมพลนธยร ะหวนางสถานภาพสวงช แวดลขอมและทรลพ ยากรหมศก กลขวย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558
ชาตว

โครงการววจย
ล การจลด การทรลพ ยากรชดวภาพและการบรวก ารของระบบนวเวศทางนนาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากงบประมาณมหาววทยาลลยแหนง

ปป 2557-2559 การศศก ษาและพลฒนาแบบจตาลองทางคณวต ศาสตรยวเว คราะหการไหลเวดยนของกระแสนนาต ในอนาวไทย รนวมกลบการใชขนวลต กรรมไมขโกงกางเทดยม เพชอ
ช
ปฝองกลนการกลด เซาะชายฝฝงฝ ฟฟน
ฟ ฟมปาป ชายเลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2558
การสตารวจและตรวจสอบทรลพ ยากรทางทะเลและชายฝฝงฝ (แนวปะการลงและหญขาทะเล) โครงการระบบสนงไฟฟฝาใตขนาตน 230 กวโลโวลตย ขนอม-เกาะสมทย (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากการไฟฟฝาฝปายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2558-2559 โครงการววจย
ล การศศก ษาพฤตวก รรมการเปลดย
ช นแปลงของสารประกอบไฮโดรคารยบอนในระบบนวเวศชายฝฝงฝ บรวเวณอนาวพรขาว เกาะเสมมด จลงหวลด ระยอง
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล พดทท
ด ด โกลบอล เคมวคอล จตากลด (มหาชน)
ปป 2559-2560 โครงการศศก ษาการแพรนก ระจาย นวเวศววทยาและการเฝฝาระวลงของสลต วยนาตน กลทม
น Cnidarian และ Urochordate บรวเวณโรงไฟฟฝาบดแอลซดพด จลงหวลด
ระยอง อนาวไทยฝฝงฝ ตะวลนออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล บดแอลซดพ ด เพาเวอรย จตากลด
ปป 2559-2560 โครงการศศก ษาสถานการณยส งชว แวดลขอมทางนนาต และแนวโนขมการเปลดย
ช นแปลงของปฝจจลยทางนวเวศอททกววทยาทดม
ช บ
ด ทบาทตนอทรลพ ยากรประมง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชดวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2559-2564

โครงการศมนยยวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝฝงฝ อลนดามลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560

การศศก ษาศลก ยภาพพลลงงานคลชน
ช ทะเลนอกชายฝฝงฝ ทะเลอลนดามลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560

เครชอ
ช งวลด ระดลบนนาต ทะเลและภมมอ
ว ากาศอลต โนมลตใ
ว นปปาชายเลนสนงผนานขขอมมล ดขวยระบบ 3 G/4G ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2560-2562 โครงการววเคราะหยมาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชทมชนตนอการจลด การประมงรนวมในอนางเกมบนนาต เขชอ
ช นอทบลรลต นย
Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2560 เทคนวคววธก
ด ารและกลยททธการปรลบตลวตนอบรวบทของมาตรการระดลบประเทศและระดลบนานาชาตวเพชอ
ช สรขางเสรวมประสวทธวภาพและความยลงช ยชนของ
อทต สาหกรรมกขงก ไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2561 การใชขประโยชนยจากสลต วยนาตน ในพชน
น ทดด
ช าข นการประมง และการทนองเทดย
ช ว ในพชน
น ทดบ
ช รวเวณหาดหยงหลตาและเกาะมทก อททยานแหนงชาตวหาดเจขาไหม ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2559-2561 การพลฒนานโยบายการจลด การประมงอยนางมดประสวทธวภาพบนพชน
น ฐานระบบนวเวศ-สลงคมภายใตขธรรมาภวบาลทดด
ช เด พชอ
ช ความยลงช ยชนทางการประมงในพชน
น ทดช
อนาวไทยตอนใน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 การววเคราะหยพ ลวลต และการเปลดย
ช นแปลงตามเวลาของสารมลพวษจากเขตแผนนดวนทดเช ขขาสมรน ะบบนวเวศของพชน
น ทดป
ช ากแมนนาข ในเขตอนาวไทยตอนใน ( หลว
หนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 การววเคราะหยส ถานภาพความอทด มสมบมร ณยและการเปลดย
ช นแปลงตามเวลาของทรลพ ยากรพชน
น ทของนนาต ในระบบนวเวศจตาเพาะตนาง ๆ ของพชน
น ทดใ
ช นเขตอนาว
ไทยตอนใน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 การศศก ษาสถานภาพ แนวโนขมการเปลดย
ช นแปลงทรลพ ยากรสลต วยนาตน เศรษฐกวจ และผลกระทบทางเศรษฐกวจสลงคมของมาตรการการจลด การประมงใน
พชน
น ทดอ
ช าน วไทยตอนใน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การสรขางศมนยยเรดยนรขธ
ก นาคารปมและเครชอขนายชทมชนปมมาข เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต ปมมาข (Portunus pelagicus) ในพชน
น ทดท
ช ะเลไทยตอนบน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2561-2563

ศศก ษาการเจรวญเตวบโตและการอนทร ก
ล ษยพน
ล ธทก รรมเทขายายมนอมในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2561-2564 การจลด การเทคโนโลยดและนวลต กรรมเชวงบมร ณาการจากไมขผล ประมง ปศทส ต
ล วย : ทางเลชอกใหมนใ หขเกษตรกรสวนยางในเขตพชน
น ทดรช ม
ว แมนนาตน โขง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2562
บทบาทดขานการศศก ษาของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยภายใตข “เกษตรศาสตรย สรขางคน พลฒนาชาตว อยนางยลงช ยชน” ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด
หนทนววจย
ล มก.
ปป 2563
การสรขางศมนยยเรดยนรขธ
ก นาคารปมและเครชอขนายชทมชนปมมาข เพชอ
ช เพวม
ช ผลผลวต ปมมาข (Portunus pelagicus) ในพชน
น ทดท
ช ะเลไทยตอนบน (ระยะทดช 2) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
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- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "การพลฒนาเกณฑยคณ
ท ภาพนนาต และคทณภาพดวนตะกอนพชน
น ทของนนาต เพชอ
ช ประเมวนสถานการณยยโม ทรฟฟเคชลนและ
มลพวษทางนนาต : กรณดศ ก
ศ ษาระบบนวเวศแมนนาตน และปากแมนนาตน ของแมนนาตน ทนาจดน แมนนาตน แมนก ลอง แมนนาตน บางปะกง และแมนนาตน เวฬท", วารสารววศ วกรรมสวงช แวดลขอมไทย 24 (1)
(2010) 107-116
- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, ดร.ภลทราวทธ 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
- 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
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
- Monton Anongponyoskun, Shettapong Meksumpun, "Increasing Area of Green Mussel Culture in Ao Sriracha, Chon-Buri Province", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (4) (2007) 690-695
- Thanitha Darbanandana, Moreau, J, Jutagate, T, Prachit Wongrat, Teera Lekcholaryut, Shettapong Meksumpun, Janekitkarn, S, Rodloi, A,
Dulyapruk, V, Ladda Wongrat, "Towards possible fishery management strategies in a newly impounded man-made lake in Thailand", ECOLOGICAL
MODELLING 204 (1-2) (2007) 143-155
- Monton Anongponyoskun, Shettapong Meksumpun, Saran Petpiroon, Pramot Sojisuporn, "Application of Remote Sensing Image and Mathematical
Model for Dispersion of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 42 (2) (2008) 299-305
- 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
- Loassachan, N, Shettapong Meksumpun, Ichimi, K, Tada, K, "Elemental composition of suspended particulate matter in bangpakong river estuary,
Thailand", La Mer 46 (1-2) (2008) 19-27
- Thanitha Darbanandana, Jutagatee, T, Prachit Wongrat, Lekcholayut, T, Shettapong Meksumpun, Sommai Janekikarn, Rodloi, A, Moreau, J,
Ladda Wongrat, "Trophic relationships and ecosystem characteristics in a newly-impounded man-made lake in Thailand", FISHERIES
MANAGEMENT AND ECOLOGY 16 (2) (2009) 77-87
- Charuay Sukhsangchan, Shettapong Meksumpun, Nabhitabhata, Jaruwat, Segawa, Susumu, "Distribution, biology, and stomach contents of paper
nautilus (Argonauta hians) in the Andaman Sea", ScienceAsia 35 (4) (2009) 315-319
- Nguyen Duc Minh, Saran Petpiroon, Padermsak Jarayabhand, Shettapong Meksumpun, Suriyan Tunkijjanukij, "Growth and Survival of Abalone,
Haliotis asinina Linnaeus 1758, Reared in Suspended Plastic Cages", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยา
ศาสตรย) 44 (4) (2010) 621-630
- 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
- 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
- Loassachan, N., Shettapong Meksumpun, Tada, K., "Benthic microalgal biomass in the estuarine tidal flat of the Mae Klong river, Thailand:
Relationship with environmental factors at the sediment-water interface", Mer 50 (1-2) (2012) 1-10
- 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
- Tantanasarit, C., Babel, S., Englande, A.J., Shettapong Meksumpun, "Influence of size and density on filtration rate modeling and nutrient uptake by
green mussel (Perna viridis)", Marine Pollution Bulletin 68 (1-2) (2013) 38-45
- Shettapong Meksumpun, Pattira Kasamesiri, Charumas Meksumpun, "Embryonic Development of Nudibranch species (Mollusca:
Ophisthobranchia) in the Gulf of Thailand", Journal of Coastal Life Medicine 2014 (12) (2014) 925-933
- Chakhrit Ruengsorn, Shettapong Meksumpun, Kazuhiko Ichimi, Hitomi Yamaguchi, Kuninao Tada, "Development of mapping techniques for small
seagrass meadows: a case study of Zostera marina and Halodule pinifolia", Plankton & Benthos Reseach 10 (2) (2015) 81-90
พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
ช 11/7/63

หนขา 3 จาก 5

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายเชษฐพงษย เมฆสลมพลนธย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยทางทะเล คณะประมง

- Thawonsode, Nissara, Shettapong Meksumpun, Kasamesiri, Pattira, "Relationship between environmental conditions and recovery of the coral
reefs in the Andaman coast of Thailand", SCIENCEASIA 41 (4) (2015) 217-228
- Veschasit, O, Shettapong Meksumpun, Thawonsode, N, Lirdwitayaprasit, T, "Accumulation of domoic acid in marine organisms from Sriracha bay,
Chonburi province, Thailand", SCIENCEASIA 43 (4) (2017) 207-216
- Veschasit, O., Shettapong Meksumpun, Lirdwitayaprasit, T., "Domoic acid contamination in fish from sriracha bay, Chonburi province, Thailand",
Journal of Fisheries and Environment 41 (3) (2017) 48-56
- 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
- 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
- Worathep Supramaetakorn, Shettapong Meksumpun, Kazuhiko Ichimi, Nissara Thawonsode, On-ing Veschasit, "Potential Fucoxanthin Production
from a Marine Diatom", Journal of Fisheries and Environment 43 (3) (2019) 1-10
- Thongdonphum, B, Shettapong Meksumpun, "ASSESSMENT OF POLLUTION CARRYING CAPACITY IN THE LOWER PART OF MAE KLONG
RIVER, THAILAND", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE 19 (71) (2020) 84-89
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- กลญญาณลฐ สทนทรประสวทธว,ธ ชลาทวพ ยย จลนทรยชมภม, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "การประเมวนการตอบสนองของแหลนงนนาต ตนอภาวะมลพวษทดช
เกวด จากการใชขประโยชนยของชทมชน : กรณดศ ก
ศ ษาแมนนาตน บางปะกงเขตอตาเภอบขานโพธวธ จลงหวลด ฉะเชวงเทรา", การประชทมววชาการ ครลงน ทดช 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", การประชทมววชาการ ครลงน ทด4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- ชาครวต เรชองสอน, Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, PATTIRA RUENGSINSUB, "Studies on distribution and biomass of seagrasses
at Lanta Island, Krabi province", การประชทมววชาการ ครลงน ทด4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Shettapong Meksumpun, "Diversity of species and distribution of sea cucumber in sandy shores, rocky shores and sea grass bed at Lanta Yai
Island, Krabi province", การประชทมววชาการ ครลงน ทด4
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", ประชทมววชาการครลงน ทดช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- นลคเรศ สอนสทภาพ, 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", ประชทมววชาการครลงน
ทดช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- พวชาศวษฐย แสงเมฆ, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Assessment of the Bottom Deposit Enrichment in Vajiralongkorn andSrinakarin
Reserviors, Kanchanaburi Province", ประชทมววชาการครลงน ทดช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- ณวศ รา ถาวรโสตรย, Shettapong Meksumpun, "Studies on Distribution of Nutrient and Phytoplankton at Coastal Area, Ranong Province", ประชทม
ววชาการครลงน ทดช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- Monton Anongponyoskun, Shettapong Meksumpun, Saran Petpiroon, ผศ.ดร.ปราโมทยย โศจวศ ภ
ท ร, "Total suspended solid dispersion model in the
upper Gulf of Thailand.", JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2007 (2007)
- ชยารลต นย ตลนธนะสฤษดวธ , Shettapong Meksumpun, "การกระจายและความสลมพลนธยร ะหวนางสารอาหารกลบคลอโรฟฟล ลย เอ บรวเวณดอนหอยหลอด จลงหวลด
สมททรสงคราม", การประชทมววชาการสาหรนายและแพลงกยต อนพชชแหนงชาตว ครลงน ทดช 3 (2007)
- Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, แสงเทดยน อลจจวมางกมร , "ความสตาคลญของระบบนวเวศตนอการเลดย
น งกทงข กทล สดตาววธธ
ด รรมชาตว", วช กลบการววจย
ล เพชอ
ช
พลฒนาการเลดย
น งกทงข อยนางยลงช ยชน (2009)
- Watchararat Linjee, Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Seasonal variation of water quality at Kapor bay, Ranong province", การ
ประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 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", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ครลงน ทดช 47 (2009)
- ดร.ภลทราวทธ ไทยพวชต
ว บมร พา, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Residues of Diuron Herbicide in Aquatic Ecosystem of the Tha Chin
River", การประชทมววชาการประมง ครลงน ทดช 6 มหาววทยาลลยแมนโจข (2011)
- Charumas Meksumpun, แสงเทดยน อลจจวมางกมร , Shettapong Meksumpun, อทไ รรลต นย เนตรหาญ, จลนทรา ศรดส มวงศย, "บมร ณาการความรมน
ข เว วศอททกววทยา ชดวววทยา
ประชากร และชทมชน เพชอ
ช พลฒนาการเลดย
น งหอยแครงอยนางมดประสวทธวภาพ: กรณดศ ก
ศ ษาอนาวบางตะบมน จลงหวลด เพชรบทร "ด , การประชทมววชาการประมง ครลงน ทดช 7 มหาววทยาลลย
แมนโจข (2012)
- นางสาวรพดพ รรณ เจดยวกกก , Shettapong Meksumpun, Charumas Meksumpun, "Distribution of Chlorophyll a and Various Forms of Phosphorus in
Bang-Tabun Estuary, Petchaburi Province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 52 สาขาประมง (2014)
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- สทธช
ว า ภมเกขาแกขว, Charuay Sukhsangchan, Shettapong Meksumpun, "Petroleum hydrocarbon's quantity and impact on soldier crab after crude oil
spilled hits Ao Phrao beach, Koh Samet, Rayong province", การประชทมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทดช 53 (2015)
- สงบ ศรดเมชอง, Urairathr Nedtharnn, Jirarpast Adjimangkunl, Sansanee Wangvoralak, Shettapong Meksumpun, "Status of the Mackerel (Rastrelliger
spp.) Gillnet Fisheries in Coastal Area of Chumphon Province", การประชทมววชาการววทยาศาสตรยทางทะเล ครลงน ทดช 5 (2016)
- พลชราภา รลต นววญญมภรว มยย, Urairathr Nedtharnn, Jirarpast Adjimangkunl, Shettapong Meksumpun, Monnissa Srisomwong, "Status of Krill Fisheries in
Area of Samut Sakhon Province", การประชทมววชาการววทยาศาสตรยทางทะเล ครลงน ทดช 5 (2016)
- ขนวษฐา บลวแกขว, Charumas Meksumpun, Shettapong Meksumpun, "Influence of Tidal Changes on Primary Productions in the Estuarine Areas: A
Case Study of Pranburi Estuary (Prachaup Khiri Khan Province) and Lung-Suan Estury (Chumporn Province)", การประชทมววชาการพะเยาววจย
ล ครลงน ทดช 6
มหาววทยาลลยพะเยา (2017)
- Charumas Meksumpun, Monnissa Srisomwong, Jirarpast Adjimangkunl, Sansanee Wangvoralak, Urairathr Nedtharnn, Shettapong Meksumpun,
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