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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2552

ขบวนการพวทกน ษยสงสว แวดลลอม ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2553
มก.

การทดลองใชลโปปะเชชอก; เครชอส งมชอประมงทนเส ปปนมวตรกนบสวงส แวดลลอมเพชอส พนฒนาการจนดการประมงชายฝฝงฝ อยดางยนงส ยชน ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน

ปป 2553

ความหลากหลายทางชนวภาพของปศบรวเวณหมศเด กาะลลาน พนทยา จ.ชลบนรน ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2553

โครงการเยาวชนพวทกน ษยสงสว แวดลลอม ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2555
การเปลนยส นแปลงของสนงคมสวงส มนชวน ตว หนลาดวนอนนเนชอส งมาจากการตายของไมลแสมขาว (Avicennia alba Bl.)ในปปาชายเลน ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนด
หนนนววจยน มก.
ปป 2555

ไบโอบอลจากสนตวยทะเลดลอยคดาสศกด ารฟฟนฟ ฟศทะเลอยดางยนงส ยชน ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2554-2555 โครงการฟฟนฟ ฟศทรนพยากรธรรมชาตวชายฝฝงฝ ทะเลเฉลวมพระเกนยรตว (สสารวจและเกกบตนวอยดางทรนพยากรชายฝฝงฝ ) ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากเทศบาลเมชองแสน
สนข
ปป 2556

การใชลปลวงทะเลเพชอส บสาบนดดวนตะกอนทนเส กวดจากกวจกรรมการเลนยล งหอยแมลงภศบด รวเวณอดาวศรนราชา จนงหวนดชลบนรน ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2556

การศศกษาความหลากชนวดและชนวประวนตขว องปศทเสน หลชอทวงล จากอวนจมปศและการประยนกตยไปใชลประโยชนย ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2557

ความหลากหลายทางชนวภาพของปศบรวเวณอสาเภอเกาะกศด จนงหวนดตราด ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2558
การแพรดกระจายและแหลดงทนมส าของสารอวนทรนยใย นดวนตะกอนบรวเวณแหลดงเลนยล งเลนยล งหอยแมลงภศใด นอดาวศรนราชา จนงหวนดชลบนรน ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนน
อนดหนนนววจยน มก.
ปป 2558

การศศกษาชดวงเวลาและปฝจจนยทนมส ผน ลตดอการลงเกาะของหอยแมลงภศด บรวเวณอดาวศรนราชา จนงหวนดชลบนรน ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2558

ความเหมาะสมของพชนล ทนตส อด การแพรดกระจายของทรนพยากรปศมาล ในจนงหวนดชลบนรน ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนอนดหนนนววจยน มก.

ปป 2558-2559 ความหลากหลายของเหกดทะเลเพชอส พนฒนาการเพาะเลนยล งเหกดทะเลเชวงพาณวชยย ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชนวภาพ (
องคยการมหาชน)
ปป 2559

การคนกคามความหลากหลายทางชนวภาพของสวงส มนชวน ตว ในทะเลจากเครชอส งมชออวนจมปศบรวเวณอดาวไทยฝฝงฝ ตะวนนออก ( ผศรล วด มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากทนนสดวนตนว

บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
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- Alongot Intarachart, KANOKWAN KHAODON, Janya Jadejaroen, "Effect of Green Mussel Raft Culture to Total Organic Matter and Acid Volatile Sulfides
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