ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายดอกรลก มารอด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
เม.ย. 2557 - มช.ค. 2561
ส.ค. 2554 - ม.ค. 2558

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

รองคณบดชฝาป ยการศศก ษา คณะวนศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Forest Ecology
Advanced Research Techniques in Forestry
Applied Forest Ecology
Basic Research Techniques in Forest Biological Science
Dendrology
Ecology of Tropical Forest
Field Forest Ecology
Forest Bilogical Science Project
Forest Ecology
Plant Community Analysis
Quantitative Forest Ecology
Research Tech. in Forest Biologi.Science
Selected Topics in Forest Biologi. Science
Seminar
Special Problems
Systems Ecology
Thesis
Tropical Forest Dynamics & Disturbances
Tropical Forest Dynamics and Disturbances
นวเวศววทยาปปาเขตรขอน
นวเวศววทยาปปาไมข
นวเวศววทยาปปาไมข (Forest Ecology)
นวเวศววทยาปปาไมขประยยก ตย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2545
การสชบตนอพลนธยข
ย องปปาผสมผลลด ใบภายหลลงการออกดอกของไผน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการอยด มศศก ษารนวมกลบสตานลก
งานกองทยนสนลบสนยนกองทยนววจย
ล
ปป 2549
การศศก ษาและพลฒนาศลก ยภาพอยทยานธรรมชาตววท
ว ยาปปาเตตงรลงเฉลวมพระเกชยรตว ๗๒ พรรษา บรมราชวนน
ช าถ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตเฉลวม
พระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2549
โครงสรขางปปา องคยประกอบชนวด พรรณพชช และการกระจายของชนวด ปปา ทชส
ช ถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จ.นครราชสชมา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2539-2550
มก.

โครงการจลด ตลงต ศมนยยก ารศศก ษาความหลากหลายทางชชวภาพ : การศศก ษาววจย
ล ระบบนวเวศระยะยาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล

ปป 2547-2551

สวนรวบรวมและขยายพลนธยไ
ย ผนเพชอ
ช ปลมก สวนไผนเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2550
การสตารวจและตวด ตามการเปลชย
ช นแปลงความหลากหลายดขานสลต วยปาป บรวเวณวลด สยนน
ล ทวนาราม จลงหวลด กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยน
อยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2549-2554
Japan

พลวลต ของปปาผสมผลลด ใบภายหลลงไผนต ายขยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากForestry and Forest Products Reasearch Institute, Tsukuba,

ปป 2551-2552 อวทธวพ ลของการรบกวนตนอพลวลต ปปาดวบแลขง บรวเวณสถานชฝก
ฝ นวส ต
ว วนศาสตรยวงล นตาต เขชยว จลงหวลด นครราชสชมา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากคณะ
วนศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2548-2552

เทคโนโลยชก ารจลด การไมขก ฤษณาเพชอ
ช พลฒนาเศรษฐกวจชยมชนอยนางยลงช ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2548-2552

ศลก ยภาพและลลก ษณะทางนวเวศววทยาของไมขก ฤษณาในปปาธรรมชาตวภาคตะวลนออก ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2552
ความหลากหลายทางชชวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบ : สถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสชมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด
หนยนววจย
ล มก.
ปป 2551-2553 นวเวศววทยาของไฟในปปาทชม
ช ไ
ช มขส นและผลกระทบของไฟตนอสลงคมพชชและพลวลต รของธาตยอาหารบรวเวณภมกม
นย ขขาว อยทยานแหนงชาตวนาต หนาว ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
พวมพยครลงต ลนาสยด เมชอ
ช 6/7/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายดอกรลก มารอด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2552-2553

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

พลวลต ปปาดวบเขาดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากคณะวนศาสตรย มก.

ปป 2553-2556 การศศก ษาความหลากหลายทางชชวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบบรวเวณสถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสชมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556 ระบบนวเวศและพลวลต ของปปาผลลด ใบเขตรขอน บรวเวณพชน
ต ทชส
ช งวนชชวมณฑลสวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสชมา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2554-2558 การศศก ษาผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยพน
ตช ทชด
ช น
ว ตนอความหลากหลายทางชชวภาพปปาดวบเขา ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2554
การสตารวจความหลากหลายทางชชวภาพในพชน
ต ทชว
ช ก
ว ฤตทางความหลากหลายทางชชวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานนโยบายและแผน
ทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2554-2555

พลวลต ของโครงสรขางของสลงคมไผนมน
ล หมมหลลงการตายขยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากคณะวนศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2554-2557 คยณคนาและการบรวก ารของระบบนวเวศปปาเขตรขอน: พชน
ต ทชต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบยร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2557
แหนงชาตว

คยณคนาและการบรวก ารทางชชวภาพของสลต วยปาป พชน
ต ทชต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2554-2557 ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว ตนอพลวลต และความหลากหลายของพรรณพชชการ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2557
แหนงชาตว

ผลวต ผลรองของปปา ในปปาผสมผลลด ใบ สถานชวจ
ว ย
ล ตขนนตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2555
โครงการศศก ษาความหลากหลายของพลนธยพ
ย ช
ช พลนธยส
ย ต
ล วยบนเกาะกมด จลงหวลด ตราด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากองคยก ารบรวหารการพลฒนาพชน
ต ทชพ
ช เว ศษ
เพชอ
ช การทนองเทชย
ช วอยนางยลงช ยชน (องคยก รมหาชน)สตานลก งานพชน
ต ทชพ
ช เว ศษหมมเน กาะชขางและพชน
ต ทชเช ชชอ
ช มโยง (สผผ.1)
ปป 2555-2556 การตวด ตามการเจรวญทดแทนของพรรณพชชตนอการเปลชย
ช นแปลงของอยณหภมมแ
ว ละความเขขมแสง ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชใ
ช กลขเคชยง
ของระบบนวเวศภมเขาดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การตวด ตามความหลากหลายของสลต วยปาป ตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การตวด ตามความหลากหลายทางชชวภาพตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การประเมวนและคาดการณยก ารเปลชย
ช นแปลงความหลากหลายของถวน
ช อาศลยของพรรณพชชและสลต วยปาป ในระบบนวเวศภมเขาดอยสยเทพปยย จลงหวลด
เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2555-2556 การประเมวนสถานภาพความหลากหลายทางชชวภาพในพชน
ต ทชว
ช ก
ว ฤตภาคเหนชอ (Biodiversity Hospots) จลงหวลด เชชยงใหมนและลตาพมน ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานนโยบายและแผนทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2555-2558

การจลด การทางดขานวนวลฒนยเพชอ
ช การปรลบเปลชย
ช นโครงสรขางปปาทดแทน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2555-2558 การววเคราะหยก ลไกสตาคลญตนอการรลก ษาความหลากหลายชชวภาพของปปาดวบเขา อยทยานแหนงชาตวด อยสยเทพ-ปยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยน
อยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2555-2558 การศศก ษาบทบาทของสลต วยก น
ว ผลไมขและแพรนก ระจายเมลตด ไมขใ นการรลก ษาความหลากหลายทางชชวภาพของปปาดวบเขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยน
จากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2555-2558

การศศก ษาอวทธวพ ลของความเขขมแสงตนอการเจรวญทดแทนของพรรณพชชในปปาดวบเขา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2556
โครงการสตารวจและจลด ทตาฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชชวภาพสวนปปาแมนหอพระ จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากองคยก าร
อยต สาหกรรมปปาไมข
ปป 2556-2558
แหนงชาตว

การสรขางแผนทชแ
ช หลนงเชชอ
ต เพลวงเพชอ
ช ประเมวนความเสชย
ช งตนอการเกวด ไฟในปปาพรยควนเครตง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2556-2558 คยณคนาและการบรวก ารของระบบนวเวศปปาเขตรขอน : พชน
ต ทชต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบยร ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556-2558
แหนงชาตว

คยณคนาและการบรวก ารทางชชวภาพของสลต วยปาป พชน
ต ทชต
ช น
ข นตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล

ปป 2556-2558 ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว ตนอพลวลต และความหลากหลายของพรรณพชช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556-2558
แหนงชาตว
ปป 2557

ผลวต ผลรองของปปา ในปปาผสมผลลด ใบ สถานชวจ
ว ย
ล ตขนนตาต แมนก ลอง จลงหวลด กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล
โครงการศศก ษาความหลากหลายทางชชวภาพของสวนปปาภาคเอกชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากบรวษท
ล ปปาเขาลตาเนาไพร จตากลด

ปป 2557
โครงการสตารวจความหลากหลายทางชชวภาพ บรวเวณพชน
ต ทชเช พชอ
ช การอนยร ก
ล ษยภายในสวนปปา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก นวลต กรรมไมขเเศร
ษฐกวจ องคยก ารอยต สาหกรรมปปาไมข
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ปป 2557-2558 โครงการตวด ตามองคยประกอบความหลากหลายทางชชวภาพและระบบนวเวศจากการเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจาก
สตานลก งานนโยบายและแผนทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2557-2559 การอนยร ก
ล ษยภม
ม ป
ว ญ
ป ญาการเลชย
ต งผศงต หลวงเพชอ
ช การใชขประโยชนยอยนางยลงช ยชนในพชน
ต ทชป
ช าป เสมตด ขาว ต.ควนโส อ.ควนเนชยง จ.สงขลา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากววส าหกวจชยมชนอนยร ก
ล ษยผงตศ หลวงควนโส และทยนสนวนตลว
ปป 2557-2559

หนนวยววจย
ล ความหลากหลายทางชชวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2558-2561 การศศก ษาผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอชชพ ลลก ษณยและการสชบตนอพลนธยข
ย องพรรณพชช ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชช
ใกลขเคชยง ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การตวด ตามการเจรวญทดแทนของพรรณพชชตนอการเปลชย
ช นแปลงของอยณหภมมแ
ว ละความเขขมแสง ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชใ
ช กลขเคชยง
ของระบบนวเวศภมเขาดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 การตวด ตามความหลากหลายของสลต วยปาป ตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559 การตวด ตามความหลากหลายทางชชวภาพตนอการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ ในเขตสงวนชชวมณฑลหขวยคอกมขาและพชน
ต ทชใ
ช กลขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา
ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2561
ววจย
ล มก.

อวทธวพ ลของการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความเปราะบางของสลต วยปาป ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยน

ปป 2558-2561 อวทธวพ ลของการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความหลากหลายทางชชวภาพ ระบบนวเวศภมเขาดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2559-2562

การศศก ษาการทดแทนของสลงคมพชชบนสลนทรายบางเบวด จลงหวลด ชยมพร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2558-2561 อวทธวพ ลของการเปลชย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศตนอความเปราะบางของสลต วยปาป
ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2558-2561 การเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอถวน
ช ทชอ
ช าศลยทางธรรมชาตวของพชชพรรณและ
สลต วยปาป ในอยทยานแหนงชาตวด อยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561 การศศก ษาและพลฒนาศลก ยภาพอยทยานธรรมชาตววท
ว ยาปปาเตตงรลงเฉลวมพระเกชยรตว 72 พรรษา บรมราชวนน
ช าถ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขต
เฉลวมพระเกชยรตว จลงหวลด สกลนคร ครลงต ทชช 2 พ.ศ. 2560 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานอธวก ารบดช
ปป 2558-2561 การเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอถวน
ช ทชอ
ช าศลยทางธรรมชาตวของพชชพรรณและ สลต วยปาป ในอยทยานแหนงชาตวด อยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2561-2563

การตวด ตามความหลากหลายทางชชวภาพ ในปปาดวบเขาฟฟน
ฟ ฟม ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563

การสชบตนอพลนธยข
ย องพรรณไมขทอ
ข งถวน
ช ในปปาดวบฟฟน
ฟ ฟม ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2561-2563

ความหลากชนวด ของสลต วยปาป ภายหลลงการฟฟน
ฟ ฟมปาป ดวบเขา ดอยสยเทพ-ปยย จลงหวลด เชชยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2561-2562 การบรวก ารระบบนวเวศของพชน
ต ทชส
ช งวนชชวมณฑลแมนส า-หขวยคอกมขา จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจ
จากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2562 ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขทด
ช น
ว ตนอพลวลตปปาและความหลากหลายพรรณพชช พชน
ต ทชส
ช งวนชชวมณฑลแมนส า-หขวยคอกมขา จลงหวลด เชชยงใหมน (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2564
ชาตว

การบรวก ารระบบนวเวศของพชน
ต ทชส
ช งวนชชวมณฑลแมนส า-คอกมขา จลงหวลด เชชยงใหมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนง

ปป 2562-2564 การศศก ษาคยณภาพถวน
ช อาศลยของสลต วยปาป ทชเช ปปนเหยชอ
ช หลลก ของเสชอโครนงในผชนปปามรดกโลกดงพญาเยตน-เขาใหญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว (สวทช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Dokrak Marod, สราวยธ สลงขยแกขว, วชร ะศลก ดวด เนชยมรลต นย, "The invasion of climax species into forest plantations.", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of
Forestry) 22 (2003) 1-15
- วชร ะศลก ดวด เนชยมรลต นย, Dokrak Marod, "Seedling establishment of climax species under the Eucalyptus plantations and open areas", วารสารวนศาสตรย
(Thai Journal of Forestry) 24 (1-2) (2005) 35-47
- วนวศ าภลทรย โตนนวยธ, Dokrak Marod, "Clumps and Culms Establishment of Gigantochloa albociliata and Cephalostachyum pergracile after Gregarious
Flowering in the Mixed Deciduous Forest at Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of
Forestry) 26 (/) (2007) 1-11
- มานพ แกขวฟม, Dokrak Marod, Decha Wiwatwitaya, สรายยทธ บยณยะเวชชชวน
ว , "Effect of Some Properties of Soils from Large Termite Mounds on the
Vegetation Pattern in Dry Dipterocarp Forest at Mae Ping National Park,Lumphun Province", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 29 (2)
(2010) 26-36
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- สลมฤทธวด เสตงเลตก , Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, กฤษฏา หอมสยด , "The relationships between some environmental factors and distribution of
plant community at Khao Laem, Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province", วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย (Thai Journal of Botany) 5 (พวเศษ)
(2013) 75-87
- Chatchai Ngernsaengsaruay, นางสาวสวร พ
ว ร ชดชขอย, Dokrak Marod, "Diversity of epiphytic ferns in Huai Khok Ma watershed, Doi
Suthep-Pui,Chiang Mai province", วารสารพฤกษศาสตรยไ ทย 6 (พวเศษ) (2014) 27-35
- prateep duengkae, Dokrak Marod, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF SMALL MAMMALSIN HILL EVERGREEN FOREST AT DOI
SUTHEP-PUI NATIONAL PARK,CHIANG MAI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 95-106
- prateep duengkae, Dokrak Marod, "SOME BREEDING BIOLOGY OF BLACK-WINGED STILT (Himantopus himantopus) AT BUENG BORAPET
NON-HUNTINGAREA, NAKORN SAWAN PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand 21 (1) (2014) 166-173
- Dokrak Marod, Sarawood Sungkaew, Aumporn Panmongko, Atchara Jingjai, "Influences of Environmental Factors on Tree Distribution of Lower
Montane Evergreen Forest at Doi Sutep-Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry 33 (3) (2014) 23-33
- Dokrak Marod, Sutheera Hermhuk , Sathid Thinkamphaeng , Aumporn Panmongkol, "Tree Distribution across the Forest Ecotone of Lower
montane Forest at Doi Sutep – Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry 34 (3) (2015) 99-108
- ภาณยพ งศย คงดตา, สมบลต ว พวมพยประสวทธว,ด Chongrak Wacharinrat, Dokrak Marod, "Forest structure and species composition in restoration by Teak
plantation at Jedkhod - Pongkhonsao Natural Study and Ecotourism Center,Kheang Khoi District, Saraburi Province", วารสารวนศาสตรย 35 (1) (2016)
11-23
- อภวษฎา เรชองเกตย, อลมพร ปานมงคล, Dokrak Marod, prateep duengkae, "Wildlife Utilization on Selected Fruit plants in Permanent Plot of the Lower
Montane Evergreen Forest at HuaiKogma Watershed Area, DoiSuthep – Pui National Park, Chiang Mai Province", วารสารวนศาสตรย 35 (1) (2016)
24-33
- Dokrak Marod, prateep duengkae, จลก รพงษย ทองสวช, วงศธร พยม
น พวง, สถวต ถวน
ช กตาแพง, Anusorn Kullawong, สยธรช ะ เหวมฮศก , "Tree stands clustering and
carbon stock assessment of deciduous dipterocarp forestat Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus,Sakonnakhon
Province", วารสารววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขเมชองไทย 1 (1) (2017) 1-9
- Dokrak Marod, สถวต ยย ถวน
ช กตาแพง, จลก รพงษย ทองสวช, วงศธร พยม
น พวง, ถาวร กนอเกวด , สยธรช ะ เหวมฮศก , อลครพงษย นาคถนอม, "Forest Structure and Species
composition in the Dry Evergreen Forest at Wang Nam Khiao Forestry Student Training and Research Station, Nakhon Ratchasima Province",
วารสารววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขเมชองไทย 2 (1) (2018) 45-55
- Dokrak Marod, สถวต ยย ถวน
ช กตาแพง, สยธรช ะ เหวมฮศก , แหลมไทย อาษานอก, รยงน รวช ทวชส ข
ย , ณภลค กรรณสมต , "Riparian Forest Regeneration after Restoration in
the Bangkrasop Forest Conservation at Sri Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden, Samut Prakan", วารสารววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขเมชองไทย 2
(2) (2018) 31-42
ระดลบนานาชาตว
- Dokrak Marod, Kutintara, U., Yarwudhi, C., Hiroshi, T., Nakashizuka, T., "Structural dynamics of a natural mixed deciduous forest in western
Thailand. ", Journal of Vegetation Science 10 (1999) 777-786
- Dokrak Marod, Kutintara, U., Hiroshi, T., Nakashizuka, T., "The effects of drought and fire on seed and seedling dynamics in a tropical seasonal
forest in Thailan", Plant Ecology (161) (2002) 41-57
- Dokrak Marod, Kutintara, U., Hiroshi, T., Nakashizuka, T., "Effects of drought and fire on seedling survival and growth under contrasting light
conditions in a seasonal tropical forest. ", Journal of Vegetation Science 15 (2004) 691-700
- Dokrak Marod, "The Forest Regeneration after Gregarious Flowering of Bamboo (Cephalostachyum pergracile) at Mae Klong Watershed
Research Station, Kanchanaburi", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 39 (1) (2005) 588-593
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- Dokrak Marod, Lamthai A-sanok, prateep duengkae, Anak Pattanavibool, "Vegetation Structure and Floristic Composition along the Edge of
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- Asanok, L., Dokrak Marod, prateep duengkae, Pranmongkol, U., Kurokawa, H., Aiba, M., Katabuchi, M., Nakashizuka, T., "Relationships between
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ววชาการเครชอขนายงานววจย
ล นวเวศววทยาปปาไมขประเทศไทย: นวเวศววทยาเพชอ
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ล นวเวศววทยาปปาไมขประเทศ
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University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus", การประชยมววชาการและนตาเสนอผลงานววชาการเครชอขนายววจย
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น พวง, สถวต ยย ถวน
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