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โครงการววจยบ
ปป 2542

การจภดการประมงโดยชชมชน : มจตใจ หมมในการจภดการประมง ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานกองทชนสนภบสนชนการวจจยภ

ปป 2544

การประเมจนผลโครงการจภดการทรภพยากรปะการภง ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากกรมประมง

ปป 2549

การสมงเสรจมและพภฒนาเครรอขมายสหกรณยผเผก ลลยล งกชงผ ลชมม นลาส ทมาจลน ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานคณะกรรมการวจจยภ แหมงชาตจ

ปป 2549-2551 แผนงานวจจยภ การพภฒนาศภกยยการผลจตทรภพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพภฒนาศภกยภาพการใชผประโยชนยทรภพยากรนลาส แมมนาสล แมมกลอง ( ผกรผ วม ม
โครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2550-2553 แผนงานวจจยภ ศภกยยการผลจตและการอนชรกภ ษยทรภพยากรทางนลาส เพรอพ พภฒนาเขตการใชผประโยชนยในบรจเวณลชมม นลาส ทมาจลน ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชน
วจจยภ มก.
ปป 2550

การสมงเสรจมและพภฒนาเครรอขมายเกษตรกรผกเผ ลลยล งกชงผ ลชมม นลาส ทมาจลน ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานคณะกรรมการวจจยภ แหมงชาตจ

ปป 2551-2552 การวจจยภ เพรอพ พภฒนาการเลลยล งกชงผ กชลาดสา กชงผ ขาวแวนนาไมและกชงผ กผามกรามอยมางยภงพ ยรน ระยะทล2พ ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานคณะกรรมการวจจยภ แหมง
ชาตจ
ปป 2552-2554 โครงการศศกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะขององคยกรทผองถจนพ
เพรอพ การจภดการทรภพยากรชายฝฝงฝ แบบบกรณาการ อมาวกะเปอรย จภงหวภดระนอง ( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2552-2554 แผนวจจยภ การพภฒนาสมรรถนะขององคยกรทผองถจนพ เพรอพ การจภดการ ทรภพยากรชายฝฝงฝ แบบบกรณาการพรนล ทลอพ าม วกะเปอรย จภงหวภดระนอง ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ
ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2553-2555 แนวทางการปรภบตภวเชจงบกรณาการจากความแปรปรวนสภาพภกมอจ ากาศตมอศภกยภาพการผลจตภาคการเกษตรในภาคตะวภนออกของประเทศไทย ( ผกรผ วม มโครงการ )
ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2553-2555 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภกมอจ ากาศตมอการเจรจญเตจบโตของสภตวยทะเลเศรษฐกจจ ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2554-2555 โครงการวจเคราะหยสภาวะการประมงและรกปแบบการใชผประโยชนยจากทรภพยากรหอยแครงในพรนล ทลอพ าม วบางตะบกน ( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภก
งานคณะกรรมการวจจยภ แหมงชาตจ
ปป 2554-2555 แผนวจจยภ ผลกระทบของการเปลลยพ นแปลงทางนจเวศอชทกวจทยาตมอศภกยยการผลจตทรภพยากรหอยแครงในพรนล ทลอพ าม วบางตะบกน จภงหวภดเพชรบชรล ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผ
รภบทชนจากสสานภกงานคณะกรรมการวจจยภ แหมงชาตจ
ปป 2555-2557 การจภดการความเสลยพ งอยมางบกรณาการภายใตผความแปรปรวนสภาพภกมอจ ากาศเพรอพ เพจมพ ศภกยภาพการผลจตภาคการเกษตรของภาคตะวภนออกของไทย ( ผกรผ วม ม
โครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2555-2557 การประเมจนคชณคมาทางดผานการประมงและสจงพ แวดลผอมทางนลาส ของพรนล ทลปพ ากแมมนาสล ทมาจลนเพรอพ การบรจหารจภดการทรภพยากรทางนลาส ภายใตผหลภกสมดชลธรรมชาตจ ( ผกผ
รมวมโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2555-2557 โครงการวจเคราะหยสมรรถนะของชชมชนและองคยกรดผานการอนชรกภ ษยและฟฟนฟ ฟกทรภพยากรและสจงพ แวดลผอมทางนลาส ในพรนล ทลปพ ากแมมนาสล ทมาจลน ( หภวหนผาโครงการยมอย )
ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2555-2557 โครงการวจเคราะหยสมรรถนะของชชมชนและองคยกรดผานการอนชรกภ ษยและฟฟนฟ ฟก
ทรภพยากรและสจงพ แวดลผอมทางนลาส ในพรนล ทลปพ ากแมมนาสล ทมาจลน ( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2557-2559 กลยชทธยการบรจหารจภดการรมวมตามแนวคจดเศรษฐกจจพอเพลยงและการอนชรกภ ษยสมดชลนจเวศเพรอพ ความยภงพ ยรนดผานประโยชนยทางการประมง: กรณลศกศ ษาชชมชนประมง
จภงหวภดชชมพร ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
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ปป 2557-2559 การสภงเคราะหยแนวทางจภดการประมงรมวมเพรอพ การใชผประโยชนยในทรภพยากรหมศกอยมางเหมาะสม ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2557-2559 โครงการวจเคราะหยการอภจบาลการประมงและบทบาทของกระบวนการทางสภงคมเพรอพ พภฒนาคชณภาพชลวตจ ของชชมชน ( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ ทชนจากทชน
อชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2557

การสสารวจความพศงพอใจของผชใผ ชผบรจการสะพานปลาและทมาเทลยบเรรอประมง ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากองคยการสะพานปลา

ปป 2559-2560 บกรณาการความรกดผ าผ นศภกยยการผลจตทรภพยากรในระบบนจเวศและการขภบเคลรอพ นโดยชชมชนเพรอพ พภฒนาระบบการจภดการทรภพยากรประมงเชจงอนชรกภ ษย : กรณลศกศ ษา
พรนล ทลอพ าม วไทยฝฝงฝ ตะวภนตก ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานพภฒนาเศรษฐกจจจากฐานชลวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2559-2560 ยชทธศาสตรยกงในหม
กผ วงโซมอปช ทานระดภบตผนนลาส และกลางนลาส เพรอพ ตอบรภบบรจบทการเปลลยพ นแปลงและกรงกดดภนจากสภงคมโลก ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจาก
สสานภกงานคณะกรรมการวจจยภ แหมงชาตจ (วช.)
ปป 2559-2561 การพภฒนานโยบายการจภดการประมงอยมางมลประสจทธจภาพบนพรนล ฐานระบบนจเวศ-สภงคมภายใตผธรรมาภจบาลทลดพ เล พรอพ ความยภงพ ยรนทางการประมงในพรนล ทลอพ าม วไทย
ตอนใน ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานพภฒนาการวจจยภ การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 การวจเคราะหยบทบาทรมวมของรภฐ ผกนผ าส ทผองถจนพ และชชมชนตมอการจภดการเพรอพ การอนชรกภ ษยทรภพยากรประมงในพรนล ทลอพ าม วไทยตอนในภายใตผสภาวการณย NPOA-IUU
( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานพภฒนาการวจจยภ การเกษตร (สวก.)
ปป 2560

โครงการวจจยภ การใชผแรงงานในการทสาการประมงพรนล บผานของไทย ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสมาคมผกผผ ลจตอาหารสสาเรรจรกป

ปป 2559-2560 เทคนจควจธกล ารและกลยชทธการปรภบตภวตมอบรจบทของมาตรการระดภบประเทศและระดภบนานาชาตจเพรอพ สรผางเสรจมประสจทธจภาพและความยภงพ ยรนของอชตสาหกรรมกผกง
ไทย ( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานคณะกรรมการวจจยภ แหมงชาตจ (วช.)
ปป 2560-2562 โครงการวจเคราะหยมาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชชมชนตมอการจภดการประมงรมวมในอมางเกรบนลาส เขรอพ นอชบลรภตนย
Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir ( หภวหนผาโครงการยมอย ) ไดผรบภ
ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2560-2562 โครงการวจเคราะหยสถานภาพทางเศรษฐกจจสภงคมและคชณภาพชลวตจ ของชชมชนประมงโดยรอบอมางเกรบนลาส เขรอพ นอชบลรภตนย
Analysis of Socio-economic and Quality of Life of Fishery Communities around Ubolratana Reservoir ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2560-2562 ระบบการบรจหารจภดการอมางเกรบนลาส เพรอพ การอนชรกภ ษยทรภพยากรและการใชผประโยชนยจากแหลมงนลาส อยมางยภงพ ยรน : กรณลศกศ ษาอมางเกรบนลาส เขรอพ นอชบลรภตนย ( ผกรผ วม ม
โครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ มก.
ปป 2562
มก.

บทบาทดผานการศศกษาของมหาวจทยาลภยเกษตรศาสตรยภายใตผ “เกษตรศาสตรย สรผางคน พภฒนาชาตจ อยมางยภงพ ยรน” ( ผกรผ วม มโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากทชนอชดหนชนวจจยภ

ปป 2562
สกว.)

การประเมจนความพรผอมในการเปปนแหลมงผลจตปลาสลจดแบบครบวงจรในจภงหวภดสชพรรณบชรล ( หภวหนผาโครงการ ) ไดผรบภ ทชนจากสสานภกงานกองทชนสนภบสนชนการวจจยภ (

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดภบชาตจ
- Jirarpast Adjimangkunl, Monnissa Srisomwong, "Changes of Andaman Sea Coastal Resources and Fishing Activities after Tsunami 2004", Kasetsart
University Fisheries Research Bulletin 51 (1) (2008) 30-38
- Monnissa Srisomwong, Jirarpast Adjimangkunl, "Community role in coastal resources management participation in Sam Roi Yod Bay, Pranburi District,
Prachuabkhirikhan Province", วารสารวจทยาศาสตรยการประมง 2558 (1-2) (2015) 38-52
- Urairathr Nedtharnn, Jirarpast Adjimangkunl, "Small scale farmer adaptation to farmer's group development and good shrimp farm management
practice", วารสารวจทยาศาสตรยการประมง 2558 (1-2) (2015) 101-113
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- ดชษฎล หงษยมณล, Jirarpast Adjimangkunl, Piti Kuntangkul, "Cost Benefit Analysis of Krill fishing: A Case Study of Fishery Communities in the Inner Gulf of
Thailand", วารสารการประมง 68 (5) (2015) 412-420
- ชฎาพร กชลชาตจ, Suwanna Praneetvatakul, Jirarpast Adjimangkunl, "Risk Management of Oyster Farmers under the Climate Variation in Trat Province",
Journal of Environmental Education 7 (15) (2016)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดภบชาตจ
- Methee Kaewnern, Jirarpast Adjimangkunl, Sansanee Wangvoralak, Monnissa Srisomwong, "Study on culture pattern, using of woods and
cost-benefit analysis in green mussel (Perna viridis) culture : A case study in Chachoengsao and Surat Thani province", การประชชมวจชาการ ครภงล ทล4พ 4
มหาวจทยาลภยเกษตรศาสตรย (2006)
- Jirarpast Adjimangkunl, Sansanee Wangvoralak, Monnissa Srisomwong, "Koh Chang fishery community : Impact to tourism development", การประชชม
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