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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

แพลงกยตอนวลทยา (plomktology), การเพาะเลนยล งสนตวยนานล (Aquaculture)

โครงการววจยบ
ปป 2547-2551 โครงการพนฒนาศนกยภาพการเพาะเลนยล งสนตวยนานล ชายฝฝงฝ เศรษฐกลจแบบครบวงจรและการททองเทนยท วทางทะเลเชลงนลเวศวลทยา ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนด
หนนนวลจยน มก.
ปป 2549

การศศกษาความหลากหลายของแพลงกยตอนบรลเวณชายฝฝงฝ ทะเลอทาวไทยตอนบน ( หนวหนผาโครงการยทอย ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2549
การศศกษาทรนพยากรชนวภาพและผลกระทบทางดผานสลงท แวดลผอมบางประการทนมท ตน อท ทรนพยากรชนวภาพในบรลเวณอทาวไทยตอนบน ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนน
อนดหนนนวลจยน มก.
ปป 2549

ผลกระทบของการเลนยล งหอยแมลงภชแท บบแพเชชอกตทอคนณภาพตะกอนดลนบรลเวณอทาวศรนราชา จนงหวนดชลบนรน ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2550

การศศกษาการใชผทอท PVC และกลทองพลาสตลกเปปนวนสดนหลบซทอนตทออนตราการรอดตายของปชมาผ ทนเท ลนยล งในบทอดลน ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2550-2552 การเพาะเลนยล งปชมาผ ในบทอดลนแบบครบวงจร ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.
ปป 2550-2551 การทดลองเลนยล งหอยแมลงภชแท บบแขวนทนนท ในจนงหวนดสนราษฎรยธานน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสนานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวลจยน
ปป 2550-2551 การทดลองเสนยท งหอยแมลงภชแท บบแขวนทนนท ในจนงหวนดสนราษฎรยธานน ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากสนานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวลจยน
ปป 2551-2552 การพนฒนาการของไขทนอกกระดองตทออนตราการฟฝกไขทของแมทปมช าผ (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ทนไท ดผจากการเลนยล งในบทอดลน
( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากคณะประมง มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2552

การเลนยล งพทอแมทพนน ธนปย มช าผ (Portunus pelagicus Linnaeus,1758 )ในบทอดลน ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2553

การพนฒนาศนกยภาพในการเพาะเลนยล งและการอนนรกน ษยปมช าผ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2553
มก.

การศศกษาความสนมพนนธยระหวทางคนณภาพนลาน และปรลมาณแพลงกยตอนบรลเวณอทาวมะนาว จนงหวนดประจวบคนรขน นน ธย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน

ปป 2552-2553 ประยนกตยใชผการสนารวจขผอมชลระยะไกลเพชอท สนารวจลนกษณะการเปลนยท นแปลงชายฝฝงฝ บรลเวณชายฝฝงฝ จนงหวนดประจวบคนรขน นน ธย ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนสทวน
ตนว
ปป 2552-2553 ผลของความเคคมตทางระดนบตทอการอนนบาลลชกปลานวลจนนทรยทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถนงไฟเบอรย ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากคณะประมง มก.
ปป 2553-2554 การพนฒนาการของไขทนอกกระดอง และอนตราการฟฝกไขทของแมทปมช าผ (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ทนเท ลนยล งขนนดผวยอาหารแตกตทางกนน 3 ชนลด ( ผชผ
รทวมโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากคณะประมง มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย
ปป 2554

การพนฒนาศนกยภาพการเพาะเลนยล งสนตวยนานล ชายฝฝงฝ เศรษฐกลจ ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2554

การศศกษาทรนพยากรปชมาผ และการเพลมท กนาลนงผลลตปชมาผ ในบรลเวณอทาวประจวบ จนงหวนดประจวบคนรขน นน ธย ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2555
การศศกษาการใชผทอท PVC เปปนวนสดนหลบซทอนตทออนตราการรอดตายของปชมาผ ทนเท ลนยล งในบทอดลนทนอท ตน ราความหนาแนทนแตกตทางกนน 3 ระดนบ ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนน
จากทนนอนดหนนนวลจยน มก.
ปป 2555-2556 การเพาะและอนนบาลลชกปชมาผ เพชอท การอนนรกน ษยทรนพยากรปชมาผ ในธรรมชาตล ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากฝฝายพนฒนาสนงคมและสลงท แวดลผอม ธนาคารออมสลน
ปป 2555-2556 ธนาคารปชกบน การอนนรกน ษยทรนพยากรปชในธรรมชาตล กรณนศกศ ษา การทนาธนาคารปชมาผ ในพชนล ทนจท งน หวนดประจวบคนรขน นน ธย ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากฝฝายพนฒนา
สนงคมและสลงท แวดลผอม ธนาคารออมสลน
ปป 2556

การเปรนยบเทนยบกนาลนงไฟทนเท หมาะสมตทอการทนาประมงไดหมศกบรลเวณตนาบลคลองวาฬ จนงหวนดประจวบคนรขน นน ธย ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.
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ปป 2557

การจนดการฟารยมทะเลระบบหมนนเวนยนตามแนวทางปรนชญาของเศรษฐกลจพอเพนยง ( หนวหนผาโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2558

การศศกษาชทวงเวลาและปฝจจนยทนมท ผน ลตทอการลงเกาะของหอยแมลงภชท บรลเวณอทาวศรนราชา จนงหวนดชลบนรน ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.

ปป 2558

ความเหมาะสมของพชนล ทนตท อท การแพรทกระจายของทรนพยากรปชมาผ ในจนงหวนดชลบนรน ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากทนนอนดหนนนวลจยน มก.
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ปป 2558
ศศกษาการเตลมอากาศแบบไมโครบนบเบลลล สนาหรนบการเพาะเลนยล งกนงผ ขาว (Litopenaeus vannamei) ( ผชรผ วท มโครงการ ) ไดผรบน ทนนจากMATSUI eco energy
Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPAN
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตล
- Vutthichai Oniam, Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, "Development of Berried Female on Hatching Rates of Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus Linnaeus,1758) Eggs from Culture in The Earthen Ponds
", วารสารเกษตรนเรศวร 12 (ฉบนบพลเศษ) (2009) 167-171
- Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, Tepabut Wechakama, "Effect of Salinity Levels on Nursed Milkfish (Chanos chanos, Forskal) Fry in Fiber Tanks ",
วารสารการประมง 63 (1) (2010) 13-17
- Vutthichai Oniam, Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, Tepabut Wechakama, "Growth and Sexual Maturity of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus
Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Ponds", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 34 (1) (2010) 20-27
- Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, Vutthichai Oniam, "Berried Female Development and Hatching Rate of Fattening Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus Linnaeus, 1758) with Three Different Feeds", วารสารวลจยน เทคโนโลยนการประมง 5 (1) (2011) 56-65
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, นางสาวกนกพร เกษสนวรรณย, นางรนชกร อรชนน, "A Financial Analysis of Complete Cycle Blue Swimming
Crab (Portunus pelagicus) Culture", วารสารการประมง 64 (2) (2011) 151-158
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, "Relationships between Water Qualities and Phytoplankton at Coastal Prachuap Khiri Khan Bay,
Prachuap Khiri Khan Province in 2008-2009", วารสารวลทยาศาสตรยบรช พา 17 (1) (2012) 108-116
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, "Effect of Reduced Light Powers on Catch per Unit Effort of Squid Falling Net Fishing in the
Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province", วารสารการประมง 67 (4) (2014) 297-304
ระดนบนานาชาตล
- Monton Anongponyoskun, Likhit Chuchit, "Distribution of Suspended Solid in the Upper Gulf of Thailand
in 2004-2005.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวลทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวลทยาศาสตรย) 40 (5) (2006) 254-259
- Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, Wasana Arkronrat, "Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus)
broodstock, fed with different feeds", Songklanakarin Journal of Science and Technology 34 (4) (2012) 381-386
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตล
- Likhit Chuchit, Chalermchai Yoosamran, "Study on dominant genera of plankton in Sriracha Bay,Chonburi Province during 1999-2000", การประชนมทาง
วลชาการ ครนงล ทนท 40 มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย (2002)
- Likhit Chuchit, , Chalermchai Yoosamran, "Population dynamic of zooplankton in Sriracha bay Chonburi Province Ddring 2001-2002", การประชนมทาง
วลชาการ ครนงล ทนท 41 มหาวลทยาลนยเกษตรกศาสตรย (2003)
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- Likhit Chuchit, "Poppulation dynamic of Ceratium furca and Noctiluca Scintillans at Sriracha bay, Chonburi Province in 2002", การประชนมทางวลชาการ ครนงล ทนท
42 มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย (2004)
- Likhit Chuchit, Nitiphat Ploypradub, ATTAWUT KHANTAVONG, "Population Dynamic of Copepod in Sriracha Bay, Chonburi Province", การประชนมทาง
วลชาการ ครนงล ทนท 43 มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย (2005)
- Likhit Chuchit, Chalermchai Yoosamran, "Population Dynamic of Ceratium furca and Noctiluca scintillans at Sriracha Bay, Chonburi Province in 2003",
การประชนมทางวลชาการ ครนงล ทนท 43 มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย (2005)
- Likhit Chuchit, Chalermchai Yoosamran, "การเปลนยท นแปลงประชากร Ceratium furca และ Noctiluca scintillans บรลเวณอทาวศรนราชา จนงหวนดชลบนรน ในปป 2547", เรชอท ง
เตคมการประชนมทางวลชาการของมหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงล ทนท 44 (2006)
- Monton Anongponyoskun, Likhit Chuchit, Chalermchai Yoosamran, "Distribution of suspended solid in the upper gulf of Thailand in 2004-2005", การ
ประชนมวลชาการ ครนงล ทน4ท 4 มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- Niti Chuchird, Likhit Chuchit, Nontawith Areechon, "Application of microorganism as probiotic in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius)
culture", การประชนมวลชาการ ครนงล ทน4ท 4 มหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- Vutthichai Oniam, Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, "Development of Berried Female on Hatching Rates of Blue Swimming Crab(Portunus pelagicus
Linnaeus,1758) Eggs from Culture in The Earthen Ponds
", การประชนมวลชาการงานเกษตรนเรศวร ครนงล ทนท 7 (2009)
- Amphorn Buathee, Likhit Chuchit, Tepabut Wechakama, "Effects of PVC tube and plastic box shelter on survival and growth rate of blue swimming
crab (Portunus pelagicus) reared in earthen pond", การประชนมทางวลชาการของมหาวลทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงล ทนท 48 (2010)
- Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, Vutthichai Oniam, "Berried Female Development and Hatching Rate of Fattening Blue Swimming Crab (Portunus
pelagicus Linnaeus,1758) with three different feeds", การประชนมวลชาการประมง ครนงล ทนท 5 คณะเทคโนโลยนการประมงและทรนพยากรทางนลาน มหาวลทยาลนยแมทโจผ จ.
เชนยงใหมท (2010)
- สนนทรน ทารพนนธย, 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)
ระดนบนานาชาตล
- Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Likhit Chuchit, "COMPLETE CYCLE BLUE SWIMMING CRAB CULTURE PROGRAM AT KFRS, FACULTY OF
FISHERIES, KASETSART UNIVERSITY, THAILAND", International Fisheries Symposium - IFS 2012 (2012)
- Wasana Arkronrat, Vutthichai Oniam, Likhit Chuchit, "Application of light emitting diode (LED) for small-scale squid fishing in the Klongwan coastal
area, Prachuap Khiri Khan province, Thailand", 5th International Fisheries Symposium (IFS 2015) (2015)
ผลงานวลจยน นนเล ปปนรายการรวบรวมระหวทางปป 1 มกราคม 2545 - 19 มกราคม 2564
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