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อนสกรมวจธานของแพลงกทตอนพพชทะเล

โครงการววจยบ
ปป 2548-2550 การศศกษาตจดตามตรวจสอบสภาพแวดลผอมและความหลากหลายทางชชวภาพทางทะเลบรจเวณหมผเช กาะแสมสาร จนงหวนดชลบสรช ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวจจยน มก.
ปป 2548-2550 หญผาทะเลบรจเวณชายฝฝงฝ ทะเลอนนดามนน : นจเวศวจทยาและศนกยภาพการขยายแหลชงหญผาทะเล ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.
ปป 2549

การศศกษาสารยนบยนงย การลงเกาะจากปะการนงอชอนและกนลปฝงหา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.

ปป 2550
มก.

องคทประกอบชนจดและการแพรชกระจายของแพลงกทตอนสนตวทกลสมช โคพชพอดบรจเวณหมผเช กาะแสมสาร จนงหวนดชลบสรช ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน

ปป 2551-2553 ศนกยภาพในการใหผบรจการเชจงนจเวศของระบบนจเวศทางทะเลปากแมชนานย ประแสรท ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.
ปป 2551-2553 ศนกยภาพในการใหผบรจการเชจงนจเวศของระบบนจเวศทางทะเลปากแมชนานย ประแสรทโดยใชผขอผ มผลความหลากหลายของทรนพยากรชชวภาพทางทะเล ( ผผรผ วช มโครงการ )
ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.
ปป 2552

ความหลากหลายทางชชวภาพของผผผผ ลจตขนนย ตผนในระบบนจเวศทะเลและชายฝฝงฝ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.

ปป 2553-2554 โครงการสนารวจและจนดทนาขผอมผลความหลากหลายทางชชวภาพในพพนย ทชวท กจ ฤตทาความหลากหลายทางชชวภาพ (Biodiversity Hotspots) จนงหวนดนครศรชธรรมราช
จนงหวนดสงขลา จนงหวนดพนทลสง และจนงหวนดสตผล ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากสนานนกงานนโยบายและแผนทรนพยากรธรรมชาตจและสจงท แวดลผอม
ปป 2554-2555 โครงการอนสวตน กจ รอบอนสสญ
น ญาสหประชาชาตจวาช ดผวยการเปลชยท นแปลงสภาพภผมอจ ากาศ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากสนานนกงานนโยบายและแผนทรนพยากร
ธรรมชาตจและสจงท แวดลผอม
ปป 2554

ผลของการเพจมท พพนย ทชปท าป ชายเลนทชมท ตช อช ทรนพยากรชชวภาพทางทะเลบรจเวณอชาวทสงช คา-สวช จนงหวนดชสมพร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบน ทสนจากทสนอสดหนสนวจจยน มก.
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