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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเกษตรและทรลพ ยากร คณะทรลพ ยากรธรรมชาตวและออต สาหกรรมเกษตร

รองผมอ
ข าต นวยการฝฝายววจย
ล และววชาการ สถาบลนววจย
ล และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
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Introductory Geographical Information System for Fishery Management
Practicum I
Special Problems
Water Resources and Management
การประมงทลว
ช ไป
การววเคราะหยวส
ล ดอก ารเกษตร
การววเคราะหยวส
ล ดอเกษตรดขวยเครชอ
ช งมชอ
การศศก ษาคขนควขาอวส ระ
การสตารวจระยะไกลเพชอ
ช การจลด การทรลพ ยากรประมง
ความรมเข บชอ
บ งตขนเกดย
ช วกลบกฎหมายดขานการประมง
ทรลพ ยากรนบาต และการจลด การ
ทรลพ ยากรนบาต และระบบนวเวศแหลนงนบาต
ปปญหาพวเศษ
ระบบชลประทานและการระบายนบาต ทางการเกษตร
ระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรยเบชอ
บ งตขน เพชอ
ช การจลด การประมง
ระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรยเบชอ
บ งตขนเพชอ
ช การจลด การประมง
ระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรยเพชอ
ช การจลด การทรลพ ยากรเกษตร
ระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรยส าต หรลบทรลพ ยากรเกษตร
ระเบดยบววธว
ด จ
ว ย
ล ทางการเพาะเลดย
บ งสลต วยนาตบ
ศาสตรยแหนงแผนนดวน
สรดร ววทยาของสลต วยนาตบ
สลมมนา
สารสนเทศและระบบสนลบสนอนการตลด สวนใจสตาหรลบการผลวต ทางการเกษตร
หลลก การระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรย
หลลก นวเวศววทยาและสวงช แวดลขอมทางนบาต
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2542
ผลกระทบของการระบายนบาต ของระบบหลนอเยยนจากโรงไฟฟฟาบางปะกงทดม
ช ต
ด อ
น สวงช แวดลขอมของสลต วยนาตบ ในแมนนาตบ บางปะกง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
การไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2543-2545

โครงการพลฒนานลก ววชาการดขานสารสนเทศภมมศ
ว าสตรยของศมนยยเซดยรยก าข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากSEARCA, the Philippines

ปป 2550-2551
government

โครงพลฒนานลก ววชาการระดลบบลณฑวต ศศก ษาของศมนยยเซดยรยก าข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากDAAD-SEARCA, German and the Philippines

ปป 2552-2553 ประยอก ตยใ ชขก ารสตารวจขขอมมล ระยะไกลเพชอ
ช สตารวจลลก ษณะการเปลดย
ช นแปลงชายฝปงฝ บรวเวณชายฝปงฝ จลงหวลด ประจวบคดร ข
ด น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากทอนสนวนตลว
ปป 2553
โครงการววจย
ล ดขานการประมงทดย
ช งชล ยชนในเอเซดยตะวลนออกเฉดยงใตข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากHokkaido University, Faculty of Fisheries
Sciences, Japan
ปป 2553
การทดลองใชขโปปะเชชอก; เครชอ
ช งมชอประมงทดเช ปปนมวต รกลบสวงช แวดลขอมเพชอ
ช พลฒนาการจลด การประมงชายฝปงฝ อยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 การศศก ษาความหลากหลายทางชดวภาพของปลานบาต จชด เบชอ
บ งตขนในหนองหาร จลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนววจย
ล และ
พลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2554-2555 การใชขประโยชนยจากสลต วยนาตบ ตนางถวน
ช ชนวด สลต วยนาตบ ตนางถวน
ช ในออทยานหนองหารเฉลวมพระเกดยรตว กรณดศ ก
ศ ษานบาต หมลก ชดวภาพหอยเชอรดช ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเกษตรและทรลพ ยากร คณะทรลพ ยากรธรรมชาตวและออต สาหกรรมเกษตร

ปป 2554-2555 การประยอก ตยใ ชขก ารรลบรมจ
ข ากระยะไกลเพชอ
ช การจลด การทรลพ ยากรประมงในหนองหาร จลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนววจย
ล
และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จ.สกลนคร
ปป 2555
ทลศ นคตวของเกษตรกรตนอการปลมก มะเขชอเทศสนงโรงงานหลวงอาหารสตาเรยจรมปทดช 3 เตนางอย จลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลน
ววจย
ล และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จ.สกลนคร
ปป 2555-2556 การเปลดย
ช นแปลงของววถ เด กษตรกรรมและผลกระทบของสารพวษทดม
ช ต
ด อ
น ความหลากหลายทางชดวภาพบนพชน
บ ทดต
ช น
ข นบาต นนาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การศศก ษาความหลากหลายชนวด พลนธอข
ย องหอยนบาต จชด บรวเวณหนองหาร จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวนรายไดขมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2555-2556 การศศก ษาระบบหนวงโซนอป
อ ทานมะเขชอเทศของโรงงานหลวงอาหารสตาเรยจรมปทดช 3 อตาเภอเตนางอย จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวน
รายไดขมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2555-2556 ระบบฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชดวภาพของพรรณไมขนาตบ และบลวประดลบในออทยานหนองหารเฉลวมพระเกดยรตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
สถาบลนววจย
ล และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2556
การสตารวจความพศงพอใจและประชาสลมพลนธย: โครงการพลฒนาคอณภาพนวเวศววทยาหนองหารและพลฒนาทรลพ ยากรทางวลฒนธรรมเพชอ
ช เสรวมสรขางความเขขม
แขยงของชอมชนรอบหนองหารอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานประมงจลงหวลด สกลนคร
ปป 2556-2557

เพวม
ช ศลก ยภาพการผลวต สลต วยนาตบ ใหขไ ดขมาตรฐาน GAP เพชอ
ช การสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากงบประมาณของจลงหวลด สกลนคร

ปป 2555-2556 การประเมวนรมปแบบและคอณลลก ษณะของกองสนอน
น เพชอ
ช บรวหารจลด การเขตอนอร ก
ล ษยพน
ล ธอส
ย ต
ล วยนาตบ ในระบบนวเวศหนองหารหลวง จลงหวลด สกลนคร ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวนรายไดขมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2557
ความหลากหลายของชนวด ปลา พรรณไมขนาตบ และการใชขประโยชนยบรวเวณเกาะดอนสวรรคย ระบบนวเวศหนองหารหลวง จลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2557
ผลกระทบของการเปลดย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอชอมชนประมงทดอ
ช าศลยอยมแ
น นวชายฝปงฝ ทะเล อตาเภอแหลมสวงหย จลงหวลด จลนทบอร ด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากUSAID, MYCOE/SERVIR
ปป 2557-2558 การศศก ษาการดตาเนวนชดวต
ว และคอณภาพชดวต
ว ตามแนวทางปรลชญาเศรษฐกวจพอเพดยงของชอมชนโดยรอบหนองหาร จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนววจย
ล และพลฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ปป 2557-2558 โครงการศศก ษาผลกระทบและตวด ตามตรวจสอบผลกระทบสวงช แวดลขอมขขามพรมแดนจากโครงการพลฒนาไฟฟฟาพลลงนบาต ในแมนนาตบ โขงสายประธาน ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก บรวหารจลด การลอม
น นบาต โขง กรมทรลพ ยากรนบาต กระทรวงทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2557-2559 โครงการศศก ษาผลกระทบและตวด ตามตรวจสอบผลกระทบสวงช แวดลขอมขขามพรมแดน จากโครงการไฟฟฟาพลลงนบาต ในแมนนาตบ โขงสายประธาน ประจตาปป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกรมทรลพ ยากรนบาต
ปป 2558
มก.

สตารวจการแพรนก ระจายของชนวด พลนธอต
ย าน งถวน
ช ทดรช ก
อ รานในพชน
บ ทดช
ช ม
นอ นบาต หนองหารหลวง จลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล

ปป 2559
สกลนคร

โครงการศศก ษาความเปปนไปไดขของการพลฒนาหนองหารเพชอ
ช ความเปปนอยมท
น ด
ชด อ
ด ยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากองคยก ารบรวหารสนวนจลงหวลด

ปป 2559-2560 การพลฒนาระบบฐานขขอมมล ภมมศ
ว าสตรยความหลากหลายทางชดวภาพในออทยานธรรมชาตววท
ว ยาปฝาเตยงรลงเฉลวมพระเกดยรตว 72 พรรษา บรมราชวนน
ด าถ (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกองบรวหารการววจย
ล และบรวก ารววชาการ สนข. มก.ฉกส.
ปป 2559-2560

การเพาะเลดย
บ งในชนบทและเกษตรเชวงอนอร ก
ล ษยเพชอ
ช การปรลบตลวตนอการเปลดย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศโลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากUSAID

ปป 2559-2560 พลฒนาทรลพ ยากรธรรมชาตวใ นหนองหารสมก
น ารประเมวนศลก ยภาพการใชขประโยชนยอยนางสมดอล และยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากงบประมาณ
จลงหวลด สกลนคร ปปงบประมาณ 2560
ปป 2560

เมชองสมอนไพร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งบประมาณ

ปป 2560-2561 การศศก ษาและพลฒนาศลก ยภาพออทยานธรรมชาตววท
ว ยาปฝาเตยงรลงเฉลวมพระเกดยรตว 72 พรรษา บรมราชวนน
ด าถ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
เฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร ครลงบ ทดช 2 พ.ศ. 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานอธวก ารบดด
ปป 2560-2561 เทคโนโลยดภม
ม ส
ว ารสนเทศสตาหรลบการจลด เตรดยมแผนพลฒนาปฝาธรรมชาตวของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากมก.ฉกส.
ปป 2560
การบมร ณาการองคยความรมด
ข าข นทรลพ ยากรทางนบาต เพชอ
ช พลฒนาศลก ยภาพทางดขานการประมงในพชน
บ ทดโช ครงการลอม
น นบาต กชาต ทดม
ช ช
ด ว
ด ต
ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2561-2562

การฟฟน
ฟ ฟมร ะบบนวเวศ และววถ ช
ด ว
ด ต
ว ทของถวน
ช ในพชน
บ ทดช
ช ม
นอ นบาต หนองหาร จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากWWF-Thailand

ปป 2561-2562 การศศก ษาววจย
ล ภลยพวบต
ล แ
ว ละความเสดย
ช งสาเหตอจากออทกภลย ในจลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากIntegrated Research on Disaster
Risk, International Centre of Excellence (IRDR ICoE-Taipei)
ปป 2561-2562 ความรนวมชอดขานระบบนวเวศแมนนาตบ เพชอ
ช การพลฒนาผลผลวต ทางการประมง และสลงคมชอมชนประมงในพชน
บ ทดล
ช ม
นอ นบาต โขง กรณดศ ก
ศ ษาเปรดยบเทดยบในประเทศ
เมดยนมนา ไทย และเวดยดนาม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากJapan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)
ปป 2561-2562 ระบบการววเคราะหยเชวงประจลก ษยด าข นปปญหานบาต ทนวมและผลกระทบตนอภาคสลงคมประชาชน กรณดศ ก
ศ ษา จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากAdvanced Institute on Knowledge-Based Actions for Disaster Risk Reduction
(AI-KBA), Taiwan
ปป 2561-2562 รมปแบบการกระจายของชนวด พลนธอต
ย าน งถวน
ช ในหนองหารหลวงภายหลลงเกวด ออทกภลยในจลงหวลด สกลนคร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกองบรวหาร
การววจย
ล และบรวก ารววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
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ปป 2562-2563 การกตาหนดเขตพชน
บ ทดเช กษตรกรรมในการใชขทด
ชด น
ว และการสรขางแนวกลนชนเพชอ
ช ปปองกลนสารเคมดปนเปฟอ
ฟ นในแหลนงนบาต จลงหวลด หนองบลวลตาภม ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2562

การพลฒนาสมต รตตารลบ การตรวจววเคราะหยส ารสตาคลญ และการแปรรมปผลวต ภลณฑยจากสมอนไพร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2562
มก.

การสตารวจพชชสมอนไพร ตรวจววเคราะหยคณ
อ ภาพดวน และการพลฒนาระบบฐานขขอมมล ดขานสมอนไพร ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล

ปป 2562-2564 การพลฒนาศลก ยภาพการปลมก การแปรรมป และการผลวต ภลณฑยส มอนไพร ในภมมภ
ว าคตะวลนออกเฉดยงเหนชอตอนบน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562-2563 แนวทางการมดส ว
น นรนวมเพชอ
ช ประเมวนภลยพวบต
ล จ
ว ากนบาต ทนวมและการปฏวบต
ล ท
ว ย
ชด ด
ช หยอน
น ในเขตแดนประเทศสมาชวก อาเซดยนทดไ
ช ดขร บ
ล การคลด เลชอกกรณดศ ก
ศ ษา:
เมดยนมารย ไทย และเวดยดนาม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากJapan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Puvadol Doydee, Preedamon Kamwachirapitak, Inocencio E. Buot, Jr, "Species Composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand", The
Thailand National History Museum Journal 3 (1) (2008) 51-58
- Puvadol Doydee, วดยะวลฒนย ใจตรง, "สถานภาพของสลต วยนาตบ เศรษฐกวจบรวเวณปฝาชายเลน จลงหวลด ระนองภายหลลงเกวด คลชน
ช สศนามว", วารสารการจลด การปฝาไมข 2 (4)
(2008) 98-106
- Monton Anongponyoskun, Puvadol Doydee, "Ecological Study of True Mangrove Structure along Andaman Coastline of Ranong, Thailand",
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 33 (3) (2009) 1-7
- Puvadol Doydee, "Mangrove Patch Restoration option in the Ranong Coastal Zone", Naresuan Agriculture Journal 12 (Suppl) (2009) 362-367
- Puvadol Doydee, Buot, IE, "Clustering of mangrove dominant species in Ranong, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal 4 (2)
(2010) 41-51
- Puvadol Doydee, S. Saitoh , K. Matsumoto, "Variability of Chlorophyll-a and SST at Regional Seas Level in Thai Waters using Satellite Data",
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 34 (3) (2010) 35-44
- Puvadol Doydee, Decha Duangnamon, วดยวลฒนย ใจตรง, "A preliminary study on soil property in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand",
วารสารการจลด การปฝาไมข 5 (9) (2011) 1-8
- Puvadol Doydee, Inocencio E. Buot Jr, "Mangrove Vegetation Zones in Ranong Coastal Wetland Ecosystem, Thailand", KASETSART
UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN 35 (1) (2011) 14-28
- Puvadol Doydee, รลต ตวยาภรณย เหมะธอล น
ว , ยอทธนา แสงสอวรรณ, สวทธวชย
ล ลชอไกรศรด, "A Study of the Diversity of Freshwater Fish in the Nong Han
Reservoir, Sakon Nakhon Province, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal 6 (1) (2012) 1-10
- นายพวชต
ว พรหมประศรด, นายวชวร ะ กวขางขวาง, Puvadol Doydee, "เตนาทะเล ชดวววทยาบางประการและการจตาแนกชนวด ", วารสารการประมง กรมประมง 68 (2)
(2015) 151-160
ระดลบนานาชาตว
- Puvadol Doydee, "Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island,
Indonesia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 39 (2005) 159-164
- Puvadol Doydee, Vincentius Siregar, "Assessment of Coastal Land Use Changes in Banten Bay, Indonesia using Different Change Detection
Methods", Biotropia 13 (2) (2006) 122-131
- Monton Anongponyoskun, Puvadol Doydee, "The Changed Coastline in Loi Island, Chonburi Province during1997 to 2004.", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 249-253
- Puvadol Doydee, Carmelita M. Rebancos, "Local Knowledge and Utilization of Mangrove Resources in the Three Districts of Ranong, Thailand",
Journal of Nature Studies 7 (2) (2008) 161-166
- Monton Anongponyoskun, Sunthari Tharapan, Puvadol Doydee, Likit Choochit, "Satellite Images for Detection of Coastal Landuse and Coastline
Change in Mueang Prachuap Khiri Khan District,Thailand during 1987-2009", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขา
ววทยาศาสตรย) 45 (6) (2011) 1064-1070
- Puvadol Doydee, Vincents P. Siregar, "Identification of Mangrove Patches and Its Species Using Remote Sensing and Field Method in Ranong
Province, Thailand", Jurnal Akuatik 1 (1) (2011) 19-22
- Monton Anongponyoskun, Sunthari Tharapan, Alongot Intarachart, Pramot Sojisuporn, Puvadol Doydee, "Dissolved Oxygen Dispersion Model
Within Green Mussel Farming Area in Sri Racha Bay, Chonburi Province, Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 46 (4) (2012)
565-572
- Puvadol Doydee, Monton Anongponyoskun, "Remote Sensing for Mangrove Landscape Pattern Identification on the Coast of Ranong, Thailand",
Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 (2) (2013) 182-190
- Puvadol Doydee, Innocencio E. Buot, Jr., "CONNECTING FRAGMENTED MANGROVE PATCHES USINGBIODIVERSITY OF RANONG
COASTAL LANDSCAPE,THAILAND", J. Wetlands Biodiversity 4 (1) (2014) 7-15
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- Puvadol Doydee, จวร าวลฒนย ปานเพยง, "Rural Coastal People are at Risk of Seawater Inundation in the Future: A Case Study in Chanthaburi Province,
Thailand", Fish for the People 13 (1) (2015) 37-43
- KANDA LOKAEWMANEE, WUTTIPHONG PHADEEKUL, Suparp Kanyacome, WARINMAD KEDTHONGMA, Rujikarn SIRIVAL, Puvadol Doydee,
Anusorn Kullawong, Theerayut Juntanam, PICHAD KHEJORNSART, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic
return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science 19 (10) (2020) 486-492
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Monton Anongponyoskun, Puvadol Doydee, "Changed coastline in Loi Island, Chonburi province during 1997 to 2004", การประชอมววชาการ ครลงบ ทด4
ช 4
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- Puvadol Doydee, Nataniel C. Bantayan, "รดโมทเซนซวงช และววธภ
ด าคสนามเพชอ
ช ประโยชนยส าต หรลบการจตาแนกพชชพรรณ กรณดศ ก
ศ ษาบรวเวณเทชอกเขามาควล งว ลากมนา
ประเทศฟฟล ป
ว ปฟนสย", เทคโนโลยดอวกาศและภมมส
ว ารสนเทศแหนงชาตว 2550 (2007)
- Puvadol Doydee, Methee Kaewnern, "การสรขางเสขนทางชดวภาพในระบบนวเวศปฝาชายเลนจลงหวลด ระนองโดยการประยอก ตยใ ชขก ารสตารวจและรลบรมจ
ข ากระยะไกล",
เทคโนโลยดอวกาศและภมมส
ว ารสนเทศแหนงชาตว 2551 (2009)
- Puvadol Doydee, "Mangrove Patch Restoration option in the Ranong Coastal Zone", การประชอมววชาการ งานเกษตรนเรศวร ครลงบ ทดช 7 (2009)
- Puvadol Doydee, "Remote Sensing Technique for Enhancing Water Bodies in Ranong Coastal Zone", การประชอมววชาการเทคโนโลยดอวกาศและภมมว
สารสนเทศแหนงชาตว ประจตาปป 2552 (2009)
- Puvadol Doydee, S. Saitoh, K. Matsumoto, "Monitoring of Chlorophyll-a Variability from Satellite Images in Thailand at Regional Seas Level",
Workshop of fostering program for young and female researchers in sustainable fisheries sciences in Southeast Asia (2010)
- สอนทรด ทารพลนธย, Monton Anongponyoskun, Likhit Chuchit, Puvadol Doydee, "Application of Remote Sensing and Geographic Information system on
Studying of Costal land Use some areas in Prachuap Khiri Khan Province", The 49th Kasetsart University Annual Conference (2011)
- Puvadol Doydee, รลต ตวยาภรณย เหมะธอล น
ว , ยอทธนา แสงสอวรรณ, สวทธวชย
ล ลชอไกลศรด, "Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic
Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand", การประชอมทางววชาการ ครลงบ ทดช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- ทลศ นดยย ไตรนาม, sittichai hatachote, Puvadol Doydee, "Application of Geoinformatic Technology to Investigate Aquatic Plants Biodiversity in Nong
Han Chalermphrakiat Park", การประชอมทางววชาการ ครลงบ ทดช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- Puvadol Doydee, รลต ตวยาภรณย เหมะธอล น
ว , ยอทธนา แสงสอวรรณ, สวทธวชย
ล ลชอไกลศรด, "ความหลากหลายทางชดวภาพของปลานบาต จชด ในหนองหาร", การประชอม
ววชาการถนายทอดงานววจย
ล สมช
น ม
อ ชน ณ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร (2012)
- Puvadol Doydee, "Applied remote sensing for routing boat eco tour: the case of the Nong Han Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand", การ
ประชอมววชาการเทคโนโลยดภม
ม ส
ว ารสนเทศแหนงชาตว ประจตาปป 2556 : Geoinfotech 2013 (2013)
- Puvadol Doydee, sarinthip pongkuleekarn, Rattiyaporn Boonthaveepaisarn, Anusorn Kullawong, Panida Aklrataweethong, Tassanee Chanphuthin,
นางสาวหทลยรลต นย ศรดส รขอย, sittichai boontaweepaisan, "Small-scale Farmers Attitude towards Tomato Plantation for Serving Royal Factory No. 3 Tao
Ngoi, Sakon Nakhon Province", การประชอมทางววชาการ ครลงบ ทดช 52 (2014)
- Puvadol Doydee, สอภาพร แหวะสอน, "Application of THAICHOTE Satellite Data and Geographic Information System for MappingSelected Wetland
Type in Nong Han Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงบ ทดช 53 (2015)
- Puvadol Doydee, สอภาพร แหวะสอน, "Application of Geographic Information System for Selected Commercial Crop Zonation Mapping in Nong Han
Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงบ ทดช 53 (2015)
- สอภาพร แหวะสอน, Puvadol Doydee, Chunjit Kaewkunya, "Assessment of Rice Patch in Muang District, Sakon Nakhon Province, Thailand a
GIS-Based Approach", การประชอมววชาการระดลบชาตว งานเกษตรแฟรยนนทรดอส
ด านครลงบ ทดช 3 (2015)
- Puvadol Doydee, Pichasit Sangmek, rutchanon pongtong, "Biodiversity of Fish Species between Rainy Season and Dry Season in Songkhram
River, Nakhon Pranom Province, Thailand", งานประชอมววชาการประมงและทรลพ ยากรทางนบาต ระดลบชาตว ครลงบ ทดช 10 (2016)
- Puvadol Doydee, "Introducing Rural Aquaculture and Conservation Agriculture to Climate-Smart Villages", การประชอมววชาการระดลบชาตว งานเกษตร
แฟรยนนทรดอส
ด าน ครลงบ ทดช 4 “ความหลากหลายทางชดวภาพ วลฒนธรรม และเศรษฐกวจ” (2016)
- Pichasit Sangmek, Puvadol Doydee, Kednapat Sriphairoj, sittichai hatachote, "Phytoplankton Community Structure and Its Relationship to Water
Quality in Dredged Lake:A Case Study of Nong Lerng Pueay Lake, Kalasin Province", การประชอมทางววชาการครลงบ ทดช 56 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2018)
- Pichasit Sangmek, Puvadol Doydee, sittichai hatachote, ภลทราวอธ ไทยพวชต
ว บมร พา, "Benthic fauna community structure and some related
environmental factors after big flood event: A case study of Nam Kam River, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Province", การประชอมทางววชาการ
ระดลบชาตว “พะเยาววจย
ล ครลงบ ทดช 8” (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Puvadol Doydee, Monton Anongponyoskun, "Remote Sensing for Determining the Total Suspended Solids in the Inner Gulf of Thailand", Coastal
Zone Asia-Pacific Conference'04 (2004)
- Puvadol Doydee, "Tourism in the Mangrove Forest in Thailand", Ecotourism for Community Livelihood and Environmental Protection (2006)
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- Puvadol Doydee, "Geospatial Technique for Determining Biodiversity and Nursery Sites of Freshwater Ornamental Fishes in Thailand", Philippines
Society for the Study of Nature, INC (PSSN) (2007)
- Puvadol Doydee, Niyom Chanthalangsy, "The Nam Ngum Watershed Biodiversity and Resources Management in Lao PDR", Philippines Society
for The Study of Nature, INC (PSSN) (2007)
- Puvadol Doydee, Camelita M. Rebancos, "Rehabilitation of the Pagsanjan-Lumban River System Through the Participation of Local Government
Units (LGUs)in Laguna Province", Philippines Society for the Study of Nature, INC (PSSN) (2007)
- Puvadol Doydee, Inocencio E. Buot, Jr., "Ecotourism in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand", 8th National Annual Scientific Conference
of PSSN (2008)
- Puvadol Doydee, Inocencio E. Buot, Jr., "Establishing Biodiversity Corridor in the Mangrove Forest in Ranong, Thailand", 8th National Annual
Scientific Convention of PSSN (2008)
- Puvadol Doydee, Inocencio E. Buot, Jr., "The Mangrove Zonation and Its Biodiversity in Ranong, Thailand", Scientific Meeting on the Environment:
Trends, Issues, and Challenges (2008)
- Puvadol Doydee, Buot, I.E., "Coastal landscape restoration in Ranong mangrove forest, Ranong province, Thailand", Developing Tomorrow’s
Leaders in Agriculture and Rural Development: Responding to the Challenges of Globalization (2008)
- Puvadol Doydee, S. Hatachote, T. Triyanam, "Nong Han Noi Wetland for Biodiversity Conservation of Lotus and Waterlily", International
Conference on Wetland Ecosystem Services: Biodiversity, Livelihoods and Sustainability (2010)
- Puvadol Doydee, I.E. Buot, "Mangrove Habitat Restoration and Management in Ranong Province, Thailand", Coastal Zone Asia-Pacific
Conference and World Small-Scale Fisheries Congress (2010)
- Puvadol Doydee, "Species composition of freshwater fishes in Nong Han Wetland, Sakon Nakhon Province, Thailand", The Asia Regional Forum
on Biodiversity (2011)
- Puvadol Doydee, "Remote Sensing and GIS for Mangrove Mapping and Coastal Landscape Change Detection in Ranong Province, Thailand",
49th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment (2011)
- Puvadol Doydee, "Using THEOS Imagery to Monitor Land Use Change in Nong HanChalermphrakiat Wetland Park, Sakon Nakhon Province,
Thailand", The 33rd Asian Conference on Remote Sensing (2012)
- Puvadol Doydee, yutthana saengsuwan, sittichai boontaweepaisan, รลชชานนทย ผงทอง, "The Status of Nong Han Luang Freshwater Lake in Sakon
Nakhon Province towards Sedimentation Dredging Technique", การประชอมววชาการงานเกษตรแฟรยนนทรดอส
ด าน ครลงบ ทดช 1 "ภมมป
ว ญ
ป ญาแหนงอดส าน" (2013)
- Puvadol Doydee, Rattiyaporn Boonthaveepaisarn, yutthana saengsuwan, sittichai boontaweepaisan, "Fish Community in Littoral and Limnetic
Zones of Nong Han lake, Sakon Nakhon Province, Thailand", 3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013) (2013)
- Puvadol Doydee, "Satellite and GIS for Mapping and Monitoring Lake Island Changes in Nong Han Luang, Sakon Nakhon Province, Thailand", The
4th International Congress on Interdisciplinary Research and Development
Theme: Interdisciplinary and ASEAN Community (2014)
- Puvadol Doydee, Suwapong Sawadihpanich, "Improving the State of Conservation Agriculture Practice in the Southeast Asia", NAFRI/IRAS
Conference 2014
“Adaptation to Climate Change in the Agriculture Sector”
(2014)
- Puvadol Doydee, THODSAPOL CHATURABUL, "Seasonal and Water Level Change Influence Fish Migration Behavior in Mekong Wetland", 2nd
NAFRI/IRAS Conference 2015 (2015)
- Puvadol Doydee, "Combating Climate Change with Rural Aquaculture and Conservation Agriculture", International Academic Forum and
Cooperation at Savannakhet University (2016)
- Puvadol Doydee, THODSAPOL CHATURABUL, Kobkiat Pongput, "Risk Communication from Hydropower Development in Lower Mekong Basin
towards Thailand Environment", International Expert Forum Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education (2017)
- Puvadol Doydee, "GIS-based for Rural Aquaculture and Conservation Agriculture", The 1st Nontri International Conference " Innovation and
Technology for Quality of Life and Sustainable Society" (2017)
- Puvadol Doydee, THODSAPOL CHATURABUL, "Impacts of Dams on Water Level and Riverbank of Lower Mekong Basin", International Expert
Forum: Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education (2017)
- THODSAPOL CHATURABUL, รศ.ดร.ธนพร สอปรวยศวล ปป, AMORNDECH NOULMANEE, koson chantarasena, Puvadol Doydee, "Hydrological
Change Resulted from the Hydropower Development Projects in Mekong Mainstream at Nakhon Panom Province, Thailand", The 10th International
Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) (2019)
- Puvadol Doydee, "Change Detection of Land Cover and Land Use Using Remote Sensingand GIS Techniques in Nong Han Wetland in Thailand",
Methodologies Supportive of Sustainable Development in Agriculture and
Natural Resources Management: Selected Cases in Southeast Asia (2020)
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายภมวดล โดยดด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเกษตรและทรลพ ยากร คณะทรลพ ยากรธรรมชาตวและออต สาหกรรมเกษตร

- ลวขสวทธวงธ านววจย
ล ปป 2555 เรชอ
ช ง "Mangrove Zonation in Ranong Coastal Ecosystem - Thailand" จาก LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ด รตค
ว ณ
อ /เชวด ชมเ ก ย
ด รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- SEAMEO-SEARCA Scholarships Award 2002 Information Technology for Natural Resources Management (GIS and Remote Sensing) ประจตาปป
2543 จาก ศมนยยเซดยรยก าข
- DAAD-SEARCA Scholarships Award 2005 Environmental Science ประจตาปป 2548 จาก ศมนยยเซดยรยก าข รนวมกลบรลฐบาลเยอรมนด
- GAMMA SIGMA DELTA The Honor Society of Agriculture ประจตาปป 2551 จาก University of the Philippines Los Banos: UPLB (Chapter)
- FFS-Hokkaido University Research Fellow Exchange Program Fisheries and Remote Sensing ประจตาปป 2552 จาก Hokkaido University, Japan
(Faculty of Fisheries Sciences)
- Editorial Board of International Journal of Ecology and Conservation Ecology and Conservation ประจตาปป 2556 จาก THOMSAN REUTERS, CROSS
ref, AJA:ISO 9001:2008 certified Print ISSN 2244-1573 * Online ISSN 2244-1581
- Judge for the Outstanding Research Leader of the Philippines 2013 Ecology and Conservation ประจตาปป 2556 จาก IAMURE Multidisciplinary
Research, Thomson Reuters, ISI.
- Mentor of MyCOE Geo-Information Technology ประจตาปป 2556 จาก Association of American Geographers (AAG)
- Mentor of MyCOE: Certificate of Appreciation Geoinformation Technology (GIS, RS and GPS) ประจตาปป 2557 จาก AAG, NASA and USAID
- รางวลล ทดช 2 การพมด ภาษาอลงกฤษ ประจตาปป 2557 จาก English Language Center of Kasetsart Univ. CSC
- อาจารยยทป
ชด รศก ษาดดเดนน ประจตาปปก ารศศก ษา 2556 ทรลพ ยากรธรรมชาตวและออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2557 จาก คณะทรลพ ยากรธรรมชาตวและออต สาหกรรม
เกษตร
- ASEAN-US Science and Technology 2016 ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด ประจตาปป 2559 จาก USAID
- Editorial Board of Journal of Nature Studies Nature Studies ประจตาปป 2559 จาก PSSN
- Editorial Board of The Thailand Natural History Museum Journal Natural Studies ประจตาปป 2560 จาก Natural History Museum, Thailand
- Outstanding delegate Science and Technology, Climate Resilient ประจตาปป 2560 จาก ASEAN Science Diplomats Assembly
- ผลงานววจย
ล ทดส
ช นองพระราชดตารวของในหลวง เพชอ
ช การฉลองการครองราชยย 70 ปป ววทยาศาสตรย และเทคโนโลยด ประจตาปป 2560 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- ชชอ
ช มดชนวด ใหมนของโลก (Aenictus doydeei) จากนามสกอล "โดยดด" สวงช แวดลขอมและความหลากหลายทางชดวภาพ ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง "ชชอ
ช มดชนวด ใหมนของโลก
(Aenictus doydeei) จากนามสกอล "โดยดด"" จาก Sciencedirect/Weeyawat Jaitrong, Seiki Yamane, Niyom Chanthalangsy (Authors)
- รางวลล ทดช 1 ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "แนวทางการปลมก มะเขชอเทศเพชอ
ช สนงโรงงานอาหารสตาเรยจรมปทดช 3 เตนางอย จลงหวลด สกลนคร" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
- รางวลล ทดช 3 ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ผลงานววจย
ล ตดพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวทม
ชด ค
ด าน Impact Factor สมง ในระดลบววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร" จาก มหาววทยา
ลลย
ล เกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
- Best Poster Paper Award ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "Establishing Biodiversity Corridor in the Mangrove Forest in Ranong, Thailand" จาก Philippines
Society for the Study of Nature, Inc (PSSN)
- รางวลล ประชอมววชาการภาคบรรยายดดเดนน การจลด การทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "การฟฟน
ฟ ฟมพน
บช ทดป
ช าฝ ชายเลนบรวเวณเขตชายฝปงฝ ทะเล
จลงหวลด ระนอง" จาก มหาววทยาลลยนเรศวร
- ชมเชยในการประกวดผลงานววจย
ล ดดเดนนประเภทโปสเตอรย ในระดลบววทยาเขตฯ ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong
Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวมพระเกดยรตว จลงหวลด สกลนคร
- รางวลล ชมเชยในการประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงบ ทดช 50 ทรลพ ยากรธรรมชาตและสวงช แวดลขอม ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "การทตาแผนทดป
ช าฝ ชาย
เลนและศศก ษาการเปลดย
ช นแปลงชายฝปงฝ ทะเลโดยใชขก ารสตารวจขขอมมล ระยะไกลและระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรย" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นดเบ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2542 - 1 ธลนวาคม 2563
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