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การเพาะเลวยล งสจตวยนานล จยด, การเพาะเลวยล งสจตวยนานล ชายฝฝงฝ

โครงการววจยบ
ปป 2553

การถยายทอดเทคโนโลยวการเลวยล งหอยแมลงภศย ( ผศรก วย มโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.

ปป 2553

การประยนกตยหลอด LED (Light Emitting Diode) เพยอย พจฒนาการเพาะเลวยล งแพลงกยตอนพยช ( หจวหนกาโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.

ปป 2552-2554 Construction of Simulation Model for Efficiency Management of Water Quality ( ผศรก วย มโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจาก“Grant-in-Aid for Young
Scientists” from Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, JAPAN
ปป 2553-2554 เศรษฐสจงคมและการมวสวย นรยวมของผศมก สว วย นเกวยย วขกองในการจจดการทรจพยากรชายฝฝงฝ ( ผศรก วย มโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากสนานจกงานคณะกรรมการวณจยจ แหยงชาตณ
ปป 2554

การประเมณนการทนาประมงกนงก กกามกรามในแมยนานล แมยกลอง จจงหวจดสมนทรสงคราม ( หจวหนกาโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.

ปป 2554

โครงการฝฝกอบรมและถยายทอดเทคโนโลยวการเพาะเลวยล งปลากะพงขาว ( ผศรก วย มโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.

ปป 2555

ประสณทธณภาพของ Protein Skimmer ตยออจตราการเจรณญเตณบโตของปศทะเล ( ผศรก วย มโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.

ปป 2557

ผลของอจลตรกาโซนณคตยอสณงย มวชวว ตณ ขนาดเลลกในนลาน ( หจวหนกาโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.

ปป 2558-2559 การเพณมย ธาตนไอโอดวนในปลานลาน จยด ( ผศรก วย มโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากสนานจกงานพจฒนาการวณจยจ การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
Clarification of Thermal Stratification Inversion Mechanism due to Thermohaline Convection in Small-Scale Closed Water Body. ( หจวหนกา
โครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากInstitute of Tropical Agriculture, Kyushu University, Japan
ปป 2561
Clarification of Inversion Mechanism of the Thermal Stratification and Understanding its Impact on Fisheries Diseases in Aquaculture
Ponds. ( หจวหนกาโครงการ ) ไดกรบจ ทนนจากKyushu University, JAPAN.
ปป 2561
การพจฒนาศจกยภาพการผลณตพยอแมยพนจ ธนแย ละลศกพจนธนปย มศ าก (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เพยอย การอนนรกจ ษยและเพยอย การประกอบอาชวพ ( ผศรก วย มโครงการ )
ไดกรบจ ทนนจากทนนอนดหนนนวณจยจ มก.
ปป 2562
Clarification of Heat Storage Mechanism and Understanding its Impact on Fisheries Diseases in Salinity Aquaculture Ponds ( หจวหนกาโครงการ
) ไดกรบจ ทนนจากInstitute of Tropical Agriculture Kyushu University, JAPAN
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตณ

พณมพยครจงล ลยาสนดเมยอย 11/8/63

หนกา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายปณณธาน แกกวจจนทวว

ตตาแหนหง

นจกวณชาการประมง

สบงกบด

สถานววจณ ยจ ประมงคลองวาฬ (ศศนยยบรณหารงานวณจยจ เเละสนจบสนนนวณชาการ คณะประมง) คณะ
ประมง บางเขน
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ระดจบนานาชาตณ
- Panitan Kaewjantawee, Akinori Ozaki, Monton Anongponyoskun, Nguyen Van THINH, Takashi OKAYASU, Masaru MATSUMOTO, "Heat Storage in
Salinity Aquaculture Ponds Observed in the Tropics", Proceedings of the 8th CECAR, Tokyo, 2019 (2019)
ผลงานวณจยจ นวเล ปปนรายการรวบรวมระหวยางปป 1 มกราคม 2553 - 11 สณงหาคม 2563

พณมพยครจงล ลยาสนดเมยอย 11/8/63

หนกา 2 จาก 2

