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เศรษฐศาสตรยทรรพยากรประมง

โครงการววจยบ
ปป 2540

สวนคคายยทธศาสตรยเกษตร : กยงค กยลาดดา ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสดานรกงานเศรษฐกวจการเกษตร

ปป 2549

Surveys on contract farming of vegetables and related issues ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทยนจากIFPRI

ปป 2546-2552 บบรณาการเชวงระบบเพรอพ สรคางทางเลรอกและแนวทางการใชคทดพท นว และการจรดการทรรพยากรธรรมชาตวอยยางยรงพ ยรนในเขตปปาภบหลวง-วรงนนาด เขทยว ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดค
รรบทยนจากทยนอยดหนยนววจยร มก.
ปป 2549-2552 การววเคราะหยเศรษฐกวจการบบรณาการเชวงระบบเพรอพ สรคางทางเลรอกการใชคทดพท นว และการจรดการทรรพยากรธรรมชาตวอยยางยรงพ ยรนในเขตปปาเขาภบหลวง-วรงนนาด เขทยว (
หรวหนคาโครงการยยอย ) ไดครบร ทยนจากทยนอยดหนยนววจยร มก.
ปป 2549-2550 Strenghening the Capacity in Fisherics Information Grthering for Management (Thailand) ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทยนจากFood and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ปป 2550-2551 การจรดทดาและขรบเคลรอพ นยยทธศาสตรยการพรฒนาภารในชยวงแผนพรฒนาฯ ฉบรบททพ 10 ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสดานรกงานคณะกรรมการพรฒนาการ
เศรษฐกวจและสรงคมแหยงชาตว
ปป 2551
การศศกษาความเปปนไปไดคในการสรคางเครรอขยายเกษตรกรเพรอพ สยงเสรวมการผลวตผลไมคคณ
ย ภาพเพรอพ การสยงออก ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดครบร ทยนจากศบนยยสงย เสรวมการสยงออก
ภาคตะวรนออก (จรนทบยร)ท
ปป 2551

การศศกษาเศรษฐกวจการผลวตและการตลาดสวนคคาเกษตรของโครงการหลวง ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสถาบรนววจยร และพรฒนาพรนน ททสพ งบ (องคยการมหาชน)

ปป 2551
โครงการศศกษาและววเคราะหยขอค มบลเพรอพ กดาหนดแนวทางการลดผลกระทบการแกคไขปปองกรนปปญหาและเพรอพ เพวมพ ศรกยภาพดคานการเกษตรภายใตคขอค ตกลงการคคาเสรท:
สวนคคาประมง ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสภาททปพ รศกษาเศรษฐกวจและสรงคมแหยงชาตว
ปป 2551-2552 การศศกษาเศรษฐกวจการผลวตและการตลาดสวนคคาของโครงการหลวง: การศศกษาสถานภาพการแขยงขรนของสวนคคาพรชผรก ผลไมค และกาแฟของมบลนวธโว ครงการหลวง
ภายใตคเขตการคคาเสรท ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสถาบรนววจยร และพรฒนาพรนน ททสพ งบ (องคยการมหาชน)
ปป 2552

การววเคราะหยความผรนผวนราคาสวนคคาเกษตร ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทยนจากโครงการศบนยยความเปปนเลวศทางววชาการ

ปป 2552-2553 การศศกษาประสวทธวภาพตลาดขายสยงและขายปลทกสวนคคาพรชผรกและผลไมคปลอดภรยของมบลนวธโว ครงการหลวง และความตคองการพรชผรกและผลไมคปลอดภรยของผบค
บรวโภค ( หรวหนคาโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสถาบรนววจยร และพรฒนาพรนน ททสพ งบ (องคยการมหาชน)
ปป 2553-2554 การววเคราะหยตนค ทยนผลตอบแทนการผลวตกาแฟโรบรสตคาในประเทศไทย เพรอพ นดาผลการววจยร ไปใชคประโยชนยในการพรฒนาประสวทธวภาพการเพวมพ ผลผลวตตยอไรยใน
สวนกาแฟของประเทศ ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดครบร ทยนจากบรวษทร ควอลวตนท คอฟฟปฟ โปรดรกทยส จดากรด
ปป 2560-2561 การประเมวนผลกระทบของงานววจยร ดคานปาลยมนนาด มรนในประเทศไทย ( ผบรค วย มโครงการ ) ไดครบร ทยนจากสดานรกงานคณะกรรมการววจยร แหยงชาตว (วช.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
- Leamthai Poovanich, Ruangrai Tokrisna, "Market-based Instrument for Waste Water Management in Thailland", วารสารเศรษฐศาสตรยประยยกตย [วารสาร
เศรษฐศาสตรย มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรย (Kasetsart University Journal of Economics)] 14 (2) (2007) 40-56
ระดรบนานาชาตว
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