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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Adaptation of Fish
Basic Research Methods in Marine Science
Coastal Navigation
Fisheries Resources & Food Security
Fishery Resources & Food Security
Fishery Resources and Food Security
Fishing Gear
General Oceanography
Green Technology in Fishery
Instruments & Methods in Oceanography
Practicum
Research Methods in Marine Science
Responsible Fishing Technology
Seminar
Small-scale Fisheries
Special Problems
การเดวนเรชอชายฝฝงฝ (Coastal Navigation)
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2552 Simulated ghost fishing experiment for collapsible crab pot in Thailand ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล ภายใตขโครงการ
ความรนวมมชอระหวนางไทย-ญชป
ช น
ปน (NRCT-JSPS)
ปป 2554
การศศก ษาผลกระทบของการประมงผชจากการทตาประมงอวนตวด ตาหนขาดวนบรวเวณชายฝฝงฝ ตะวลนออกของอนาวไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนน
อนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 การทตาประมงหมศก ของชนมชนประมงพชน
พ บขาน ตตาบลคลองวาฬ จลงหวลด ประจวบคชร ข
ช น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากคณะประมง (ทนนสนงเสรวมและ
พลฒนาการววจย
ล )
ปป 2555-2556 การเปลชย
ช นแปลงคนณภาพนพาต ทะเลจากการปลนอยนพาต เสชยทชผ
ช าน นการบตาบลด แลขวบรวเวณชายฝฝงฝ แหลมผลก เบชย
พ อตาเภอบขานแหลม จลงหวลด เพชรบนร ช ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2555-2556 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ในเอเซชยตะวลนออกเฉชยงใตข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากNational Institute for the Humanities (The
Research Institute for Humanity and Nature, RIHN), Japan
ปป 2555-2556 อวทธวพ ลของนพาต เสชยชนมชนทชผ
ช าน นการบตาบลด ตนอลลก ษณะนวเวศววทยาสวงช แวดลขอมเฉพาะของความชนก ชนมของหอยตลลบ (Meretrix spp.) บรวเวณชายหาด
แหลมผลก เบชย
พ ตตาบลแหลมผลก เบชย
พ อตาเภอบขานแหลม จลงหวลด เพชรบนร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2556-2557 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ในเอเซชยตะวลนออกเฉชยงใตข (ปปทช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากNational Institute for the Humanities
(The Research Institute for Humanities and Nature, RIHN), Japan
ปป 2557-2558 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ในเอเซชยตะวลนออกเฉชยงใตข (ปปทช 3) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากNational Institute for the Humanities
(The Research Institute for Humanities and Nature, RIHN), Japan
ปป 2558-2559 การเพวม
ช ความสามารถของพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ในเอเซชยตะวลนออกเฉชยงใตข (ปปทช 4) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากNational Institute for the Humanities
(Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) Japan
ปป 2559
ศศก ษาสถานภาพความอนด มสมบมร ณยของทรลพ ยากรประมงและสวงช แวดลขอมบรวเวณชายฝฝงฝ ศศก ษาสถานภาพความอนด มสมบมร ณยของทรลพ ยากรประมงและสวงช
แวดลขอมบรวเวณชายฝฝงฝ ศรชร าชา – บางละมนง จลงหวลด ชลบนร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
ปป 2559-2560 Coastal area Capability enhancement in Southeast Asia ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากThe Research Institute for Humanity and
Nature(RIHN) National Institute for the Humanities
ปป 2560
ศศก ษาสถานภาพความอนด มสมบมร ณยของทรลพ ยากรประมงและสวงช แวดลขอมบรวเวณพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ศรชร าชา – บางละมนง จลงหวลด ชลบนร ช (ฤดมแลขง) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากบรวษท
ล ปตท.จตากลด (มหาชน)
ปป 2560-2561 การตวด ตามผลการจลบสลต วยนาตพ แหลนงประมงและรายไดขจากการทตาประมงพชน
พ บขาน บรวเวณชายฝฝงฝ พชน
พ ทชโช ครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลม
ผลก เบชย
พ อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว จลงหวลด เพชรบนร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
ปป 2560-2561 การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองคยความรขจ
ร ากภมมป
ว ญ
ฝ ญาทของถวน
ช ในการทตาการประมง การแปรรมปและวลฒนธรรมอาหารของปลาทมในอนาวไทย
เพชอ
ช การฟฟน
ฟ ฟมและใชขประโยชนยทรลพ ยากรปลาทมอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล (สกว.)
พวมพยครลงพ ลนาสนด เมชอ
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ปป 2561-2562 โครงการตวด ตามผลการจลบสลต วยนาตพ การทตาประมงและรายไดขจากการประมงจลบสลต วยนาตพ ชายฝฝงฝ พชน
พ ทชโช ครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลม
ผลก เบชย
พ อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว จลงหวลด เพชรบนร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธช
ว ย
ล พลฒนา
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Anukorn Boutson, "The Suitable Escape Gap of Selective Collapsible Crab Trap and Appropriated Bait for Blue Swimming Crap Trap Fishery.",
Kasetsart Journal : Natural Science 39 (5) (2005) 63-69
- Anukorn Boutson, Chaichan Mahasawasde, Songsri Mahasawasde, Suriyan Tunkijjanukij, asirawat preecha, "Possibility to Modify Shrimp Trammel
Net to Reduce Discard Species", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 149-156
- นายเสถชยรพงษย ขาวหวต , Kasem Chankao, wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, "The study of heavy metal concentrations (As,
Cd, Cr, Hg, Ni, and Pb) in the tissue of edibles bivalves mollusks living within coastal area receiving effluent from Phetchaburi Municipal wastewater
treatment system, Laem Phak Bia sub district, Ban Laem District, Phetchaburi Province", วารสารพวษววทยาไทย 28 (2) (2013) 33-42
- นายเสถชยรพงษย ขาวหวต , Kasem Chankao, wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, "The study of heavy metal concentrations (As,
Cd, Cr, Hg, Ni, and Pb) in the tissue of edible bivalves mollusks living within coastal area receiving effluent from Phetchaburi municipal wastewater
treatment system, Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District, Phetchaburi Province", วารสารพวษววทยาไทย 28 (2) (2013) 23-32
- นายเสถชยรพงศย ขาวหวต , Kasem Chankao, Onanong Phewnil, wasin Inkapatanakul, Anukorn Boutson, "-", อนามลยสวงช แวดลขอม 17 (1) (2014) 30-37
- นายเสถชยรพงษย ขาวหวต , wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "The Coastal Water Quality Change by Effluent
Discharging from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System: The King’s Royally Initiated Environmental Research and Development
Project, Phetchaburi province, Thailand", Environment and Natural Resources Journal 12 (2) (2014) 58-65
- เสถชยรพงษย ขาวหวต , วศวน อวงคพลฒนากนล , Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "การตรวจหาแบคทชเรชยปนเปฟอ
ฟ นบรวเวณพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ทะเลทชช
รองรลบนพาต ทวงพ จากระบบบตาบลด นพาต เสชยชนมชนเทศบาลเมชองเพชรบนร :ช โครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
พ อลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว จลงหวลด เพชรบนร "ช ,
วารสารอนามลยสวงช แวดลขอม 17 (4) (2015) 3-15
- เสถชยรพงษย ขาวหวต , Kasem Chankao, wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, เอกชลย บนด ดา, "Species Diversity of Phytoplankton
and Relationship with Water Quality at Coastal area of Laem Phak Bia: The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and
Development Project, Phetchaburi Province", วารสารววจย
ล และพลฒนา มจธ. 38 (2) (2015) 167-179
- เสถชยรพงษย ขาวหวต , Kasem Chankao, wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, "Population Dynamics of Hard clam (Meretrix
casta, Chemnitz, 1782) in the coastal area of Laem Phak Bia: The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development
Project, Phetchaburi Province", วารสารววทยศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน 43 (4) (2015) 620-631
- เสถชยรพงษย ขาวหวต , wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "การประเมวนโลหะหนลก (As,Cd,Cr,Hg,Ni,Pb) สะสมใน
ดวนตะกอนบรวเวณพชน
พ ทชช
ช ายฝฝงฝ ทะเลทชรช องรลบนพาต ทวงพ จากระบบบตาบลด นพาต เสชยชนมชนเทศบาลเมชองเพชรบนร :ช โครงการศศก ษาววจย
ล และพลฒนาสวงช แวดลขอมแหลมผลก เบชย
พ อลนเนชอ
ช ง
มาจากพระราชดตารว จ.เพชรบนร "ช , วารสารอนามลยสวงช แวดลขอม 17 (1) (2015) 3-15
- สนชญา เศวตวาณวชกนล , Onanong Phewnil, wasin Inkapatanakul, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "การศศก ษาคนณภาพโลหะหนลก (Cd,Cr,Hg,Ni,Pb)
ในนพาต ใตขดน
ว บรวเวณชายฝฝงฝ ทชไ
ช ดขร บ
ล นพาต ทวงพ จากระบบนพาต เสชยเทศบาลเมชอง จลงหวลด เพชรบนร "ช , วารสารอนามลยสวงช แวดลขอม 17 (3) (2015) 43-54
- สวร ภ
ว ท
ล รา พลหลขา , Onanong Phewnil, wasin Inkapatanakul, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "การสะสมโลหะหนลก ในหอยตลลบ (Meretrix casta)
บรวเวณชายฝฝงฝ ทะเลทชไ
ช ดขร บ
ล นพาต ทวงพ จากระบบบตาบลด นพาต เสชยเทศบาลเมชองเพชรบนร ช จลงหวลด เพชรบนร "ช , อนามลยสวงช แวดลขอม 18 (1) (2015) 3-11
- สนชญา เศวตวาณวชกนล , Onanong Phewnil, wasin Inkapatanakul, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "Groundwater Qualities of Heavy Metals (Cd,
Cr, Hg, Ni, Pb) at the Coastal Area Receiving Effluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System: The Royally LERD Project,
Phetchaburi Province.", วารสารอนามลยสวงช แวดลขอม 17 (3) (2015) 43-54
- เสถชยรพงษย ขาวหวต , Kasem Chankao, wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, "Reproductive Cycle of Meretrix meretrix in the
Coastal Area of Laem Phak Bia, The King's Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi
Province", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช 23 (1) (2015) 59-72
- เสถชยรพงษย ขาวหวต , Kasem Chankao, wasin Inkapatanakul, Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, "Factors affect to the sustainability of the
Agricultural Community Participation in Garbage Management of Plubplanarai Municiple, Mueng District, Chanthaburi Province", วารสารสลงคมศาสตรย
มหาววทยาลลยศรชนครวนทรววโรฒ 18 (1) (2015)
- 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
ระดลบนานาชาตว
- Putsa, S., Anukorn Boutson, Suriyan Tunkijjanukij, "Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap between conventional and escape
vents trap in Si Racha Bay, Chon Buri province", Agriculture and Natural Resources 50 (2) (2016) 125-132
- Koyama, J., Uno,S., Nagai,Y., Anukorn Boutson, "Early monitoring of spilled oil contamination in Rayong, Thailand", Japanese Journal of
Environmental Toxicology 19 (1) (2016) 25-33
- Putsa, S., Anukorn Boutson, Suriyan Tunkijjanukij, "Comparison of ghost fishing impacts on collapsible crab trap betweenย conventional and
escape vents trap in Si Racha Bay, Chonย Buri province", Agriculture and Natural Resources 50 (2) (2016) 125-132
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- Francesca Verones, Alya F. Bolowich, Keigo Ebata, Anukorn Boutson, Takafumi Arimoto, Sotoshi Ishikawa, "A case study of life cycle impacts of
small-scale fishing techniques in Thailand", Cogent Environmental Science 3 (1) (2017) 1-15
- Wasana Arkronrat, Anukorn Boutson, Suriyan Tunkijjanukij, "Small-scale Squid Large Cast-Net Fisheries during Waxing and Waning Moon Phases
in the Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand", Journal of Fisheries and Environment 41 (2) (2017) 37-49
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- asirawat preecha, Chaichan Mahasawasde, Songsri Mahasawasde, Anukorn Boutson, Suriyan Tunkijjanukij, "Posisibility to Modify Shrimp
Trammel Net to Reduce Discard Species", ประชนมววชาการครลงพ ทชช 45 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2007)
- Anukorn Boutson, Takafumi ARIMOTO, "Catch comparison between small- and commercial scale of collapsible pot fishing targetting blue swimming
crab (Portunus pelagicus) in the upper gulf of Thailand", 49th Kasetsart University Annual Conference (2011)
- นายเสถชยรพงษย ขาวหวต , วศวน อวงคพลฒนากนล , Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "Concentrations of Heavy Metals (As, Cd, Cr, Pb,
Hg and Ni) in Tissue of Hard Clam (Meretrix spp.)along the Coastal of Laem Klat, Mueang District, Trat Province", การประชนมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงพ ทชช 52 (2014)
- นายเสถชยรพงษย ขาวหวต , รศ.ดร.วศวน อวงคพลฒนากนล , Onanong Phewnil, Anukorn Boutson, Kasem Chankao, "Assemblages of Mollusks on the Coastal
Area Receiving Effluent from Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System in Laem Phak Bia Sub District, Ban Laem District, Phetchaburi
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