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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

งานส อน
Basic Res.Tech. in Wildlife & Range Manag.
Basic Research Tech.in Forest Biologi.Science
Ecology & Conservation of Wildlife in Tropics
Field Forest Biological Science
Field Forest Biological Sciences
Field Forest Resource Inventory
Field Natural Resource Inventory
Field Wildlife and Range Management
Forensic Science Tech.in Forest Biosciences
Forest Biogeography
Introduction to Wildlife Management
Introduction to Wuildlife Management
Selected in Wildlife and Range Mangement
Selected Topic in Tropical Forestry: Wildlife and Nature Reserve Management
Selected Topics in Forest Biological Science
Selected Topics in Forest Biology
Selected Topics in Tropical Forestry: Wildlife & Nature Reserve Management
Selected Topics in Wildlife & Range Manag.
Selected Topics in Wildlife and Range Management
Selected Tropic in Forest Biological Science
Special Problems
Tropical Wildlife Ecology & Management
Tropical Wildlife Ecology and Management
Urban Ecology
Wildlife & Range Management Project
Wildlife Biology & Management
Wildlife Biology and Management
Wildlife Conservation Area Planing
Wildlife Conservation Area Planning
Wildlife Ecology
Wildlife Ecology & Management
Wildlife Ecology and Management
Wildlife Geography
Wildlife Population Ecology & Management
Wildlife Study & Management Techniques
Wildlife Study and Management Techniques
โครงงานการจลด การสลต วยปาป และททงน หญขา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547-2548 โครงการศศก ษาขชด ความสามารถในการรองรลบไดขของพชน
พ ทชอ
ช ท
ท ยานแหนงชาตว เขาแหลมหญขา หมมเน กาะเสมขด จลงหวลด ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากกรมอททยานแหนงชาตวส ต
ล วยปาป และพลนธทพ
ย ช
ศ
ปป 2547-2548 โครงการศศก ษาความสามารถในการรองรลบไดขของพชน
พ ทชอ
ช ม
ท ยานแหนงชาตว หมมเน กาะสทร น
ว ทรย จลงหวลด พลงงา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกรมอททยาน
แหนงชาตวส ต
ล วยปาป และพลนธทพ
ย ช
ศ
ปป 2550
การจตาลองผลกระทบการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว และสภาพภมมอ
ว ากาศตนอการกระจายของชนวด พชชและสลต วยใ นภาคเหนชอ ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาสลต วยทอ
ช าศลยอยมต
น ามธรรมชาตวใ นวลงสระปททม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
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ปป 2550-2552 โครงการฟฟน
ฟ ฟมประชากรละองละมลงช พมนา (Burmese Eld's deer; Cervus eldi thamin) ในเขตรลก าพลนธทส
ย ต
ล วยปาป หขวยขาแขขง จลงหวลด อททย
ล ธานช ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNational Zoological Park, Smithsonian Institution
ปป 2551-2552 การฟฟน
ฟ ฟมประชากรละองละมลงช พมนา (Cervus eldi thamin) ในBurmese Eld's deer (Cervus eldi thamin) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากSmithsonian Institution
ปป 2553-2554 นวเวศววทยาของละมลงช ทชน
ช าต คชนสมธ
น รรมชาตวใ นเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป เวชยงลอ จลงหวลด พะเยา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากNational Zoological
Park, Smithsonian Institution, U.S.A.
ปป 2553

การศศก ษานวเวศววทยา ประชากร การแพรนก ระจายและสทขภาพเพชอ
ช แกขปญ
ป หาชขางในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2554
การศศก ษานวเวศววทยาเพชอ
ช แกขไ ขความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา บรวเวณเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป ภมวว
ล จลงหวลด หนองคาย เขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ
จลงหวลด กาญจนบทร ช และอททยานแหนงชาตวก ย
ท บทร ช จลงหวลด ประจวบคชร ข
ช น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555 การฟฟน
ฟ ฟมประชากรละมลงช และเนชอ
พ ทราย ในเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป เวชยงลอ จลงหวลด พะเยา และเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบทร ช ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 การศศก ษานวเวศววทยา และการประเมวนประชากรทชน
ช อ
ข ยทชส
ช ด
ท ของละมลงช (Cervus eldi) และเนชอ
พ ทราย ทชป
ช ลนอยคชนสมธ
น รรมชาตว ณ เขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป
เวชยงลอ จลงหวลด พะเยา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 ความหลากชนวด และความมากมายของสลต วยเลชย
พ งลมก ดขวยนพาต นม ในเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบทร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2555 โครงการตวด ตามศศก ษาสลต วยทอ
ช าศลยอยมต
น ามธรรมชาตวใ นสวนจวต รลดา และวลงสระปททม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากโครงการววจย
ล ศมนยยนานาชาตวส ว
รวนธรเพชอ
ช การววจย
ล พลฒนาและถนายทอดเทคโนโลยช
ปป 2557-2559 การศศก ษาความหลากหลายทางพลนธทก รรมและสทขภาพชขางปปาในเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระและผลกระทบตนอสทขภาพวลวบขานในพชน
พ ทชช
ช ายขอบ
เขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การศศก ษานวเวศววทยา ประชากร สทขภาพ และปปญหาความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา บรวเวณเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบทร ช ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การศศก ษานวเวศววทยาเพชอ
ช แกขไ ขความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา บรวเวณเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบทร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560 การศศก ษานวเวศววทยาเพชอ
ช แกขไ ขความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปาบรวเวณเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป เขาอนางฤาไน จลงหวลด ฉะเชวงเทรา ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2561 การคชนเนชอ
พ ทราย (Axis porcinus) คชนสมธ
น รรมชาตวใ นเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป ดงใหญน จลงหวลด บทร รช ม
ล ยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสวนสลตวย
นครราชสชมา องคยก ารสวนสลต วยใ นพระบรมราชมปถลมภย
ปป 2560
โครงการจลด ตลงพ แปลงศศก ษานวเวศปปาไมขถ าวรขนาดใหญน บรวเวณคอคอดกระ จลงหวลด ระนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากXishuangbanna Tropical
Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China
ปป 2561-2563 โครงการจลด ตลงพ แปลงศศก ษานวเวศปปาไมขขนาดใหญนบรวเวณคอคอดกระในเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป คลองนาคา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททน
จากXishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นวธด
ว ล บมร ณพวมพย, Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, "POPULATION VIABILITY ANALYSIS OF REINTRODUCING BROW – ANTLERED
DEER (CERVUS ELDI THAMIN) IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY, UTHAI THANEE PROVINCE", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 15 (1)
(2008) 99
- เบญจรลต นย พรหมเพพญ, Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, "แบบจตาลองถวน
ช อาศลยของกระทวง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรลก ษาพลนธทส
ย ต
ล วยปาป ภมเขชยว
จลงหวลด ชลยภมม"ว , วารสารวนศาสตรย 29 (1) (2010) 64-75
- อลมพรพวมล ประยมร , Naris Bhumpakphan, Ronglarp Sukmasuang, บทษบง กาญจนสาขา, "Abundance and habitat suitability of Dhole (Cuon alpinus)and
thier preys in Thap Lan National Park", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 19 (1) (2012) 23-40
- Ronglarp Sukmasuang, Worawidh Wajjwalku, กฤตภาส ขลนทะธงสกทล ดช, น.สพ. ดร. มาโนชญย ยวนดช, วราฤทธวธ ไชยสาร, นายววนจ
ว ภมเน นาวรลต นย, Naris
Bhumpakphan, นายพเยาวย สายดช, "Monitoring of released Eld's deer and hog deer in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Prayao Province", Thai Journal of
Forestry 1 (32) (2013) 1-10
- นายประวทธ เปรมปรชด,ธว Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, ดร. มาโนชญย ยวนดช, "Post-released monitoring of Hog deer, Eld's deer and
Sambar deer in Salakphra Wildlife Sanctuary.", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 20 (1) (2013) 124-141
- สทภท
ล ร ประสบศวล ปป, Naris Bhumpakphan, ดร. รลต นวลฒนย ไชยรลต นย, "Diversity of Food Plants and Food Preference of Indichinese Gaur (Bos gaurus
laosiensis) at Klong Pla Kang Buffer Zone of Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province", วารสารวนศาสตรย 32 (2) (2013) 1-13
- Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, Suchat Kalyawongsa, Sapol Boonsermsuk, Kamol Wisupakan, Utai Dechyosdee, "Predicting Land-use and
land-cover Patterns Driven by Different Scenarios in the Emerald Triangle Protected Forests Complex", Thai Journal of Forestry 33 (33) (2014)
56-74
- กของแสง ภมวน
ว ทรยศ ก
ล ดวส
ธ กทล , Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, "Ecology of Rehabilitated Eld’s Deer (Cervus eldi) and Hog Deer (Axis
porcinus) in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Phayao Province", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 21 (137) (2014) 123
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- Kanita Ouithavon, Naris Bhumpakphan, Jessada Denduangboripant, Boripat Siriaroonrat, Savitr Trakulnaleamsai, "Ecology of Rehabilitated Eld’s
Deer (Cervus eldi) and Hog Deer (Axis porcinus) in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Phayao Province", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 21 (137) (2014) 123
- นายวลชระ จวต จตานงคย, Naris Bhumpakphan, "Some Ecological Aspects of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) in Khao Ang Rue Nai Wildlife
Sanctuary", Journal of Wildlife in Thailand 23 (1) (2016) 77-87
- ธราภรณย พลนกลนธะ, Ronglarp Sukmasuang, ขวลญฤทลย จรลส เพพชร, ยทวลลก ษณย ชนะชลย, Naris Bhumpakphan, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE
OF WILDLIFE IN LIMESTONE MINING CONCESSION AREA, KAENG KHOI DISTRICT, SARABURI PROVINCE", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 24 (1)
(2017) 109-118
- ณลฐกานตย คตาสชมว
น ง, Naris Bhumpakphan, Ronglarp Sukmasuang, "Habitat Suitability of Upper Huai Palan Seua Reservoir, Phu Chong Nayoi National
Park, Ubon Ratchathani Province for Siamese Crocodile(Crocodylus siamensis) Restoration
", วารสารวนศาสตรย 38 (1) (2019) 1-13
- จวต ตวมา เรชองตวก , Ronglarp Sukmasuang, ขวลญฤทลย จรลส เพพชร, มนลนยา พลาอาด, ธราภรณย พลนกลนทะ, prateep duengkae, Naris Bhumpakphan, "Diversity
and Abundance of Carnivorous Mammals in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province", วารสารวนศาสตรย 38 (2) (2019) 00-00
- พวชฎารลต นย, Naris Bhumpakphan, Nittaya Mianmit, "Mitigation on Human-Elephant Conflicts in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province",
วารสารวนศาสตรย 38 (1) (2019) 1-12
ระดลบนานาชาตว
- Kate E. Jenks, Shumpei Kitamura, Lynam, Antony J, Ngoprasert, Dusit, Chutipong, Wanlop, Steinmetz, Robert, Ronglarp Sukmasuang, Grassman,
Lon I. Jr., Cutter, Passanan, Tantipisanuh, Naruemon , Naris Bhumpakphan, Gale, George , Reed, David H., Leimgruber, Peter, Songsasen,
Nucharin, "Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand", Mammalia 76 (2) (2012) 175-184
- Prasanai, K., Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, Worawidh Wajjwalku, Nittaya, K., "Population characteristics and viability of the
introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Thailand", Songklanakarin Journal of Science and
Technology 34 (3) (2012) 263-271
- Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, David H. Reed, Budsabong Kanchanasaka, "Using species distribution modeling to set management
priorities for mammals in northern Thailand", Journal for Nature Conservation 20 (5) (2012) 264-273
- M. C. BAKER, W. J. MCSHEA, Naris Bhumpakphan, Ronglarp Sukmasuang, N. SISURUK, K. SIRIPATTARANUKUL, "Spotted Linsang Prionodon
pardicolor observation from eastern Thailand", Small Carnivore Conservation 47 (-) (2012) 58-59
- Lynam, A.J., Jenks, K.E., Tantipisanuh, N., Chutipong, W., Ngoprasert, D., Gale, G.A., Steinmetz, R., Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan,
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