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

นายยงยยทธ ไตรสยร ต
ล นย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ม.ค. 2558 - ม.ค. 2562
มว.ย. 2556 - พ.ค. 2558
มว.ย. 2554 - พ.ค. 2556
มช.ค. 2554 - ม.ค. 2558
ก.พ. 2550 - ม.ค. 2554

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

หลวหนขาภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย
หลวหนขาศมนยยศ น
ม ยยความหลากหลายทางชชวภาพ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
หลวหนขาศมนยยศ น
ม ยยความหลากหลายทางชชวภาพ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชาชชวววทยาปปาไมข คณะวนศาสตรย

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advan.Land.Ecology & Biodiversity Modeling
Advanced Forest Landscape Ecology and Biodiversity Modeling
Basic Res.Tech. in Wildlife & Range Manag.
Basic Research Tech.in Forest Biologi.Science
Basic Research Techniques in Forest Biological Science
Basic Research Techniques in Forest Biological Sciences
Biodiversity Conservation
Biodiversity Conservation Policy & Planning
Biodiversity Conservation Policy and Planning
Field Dendrology II
Field Forest Biological Sciences
Forest Biodiversity Conservation
Forest Biodiversity Conversation
Forest Ecology
Forest Wetland Ecology
Geospatial Information Science and Technology in Forest Resources
Selected Topics in Forest Biologi. Science
Selected Topics in Forest Biological Science
Selected Topics in Forest Ecology
Special Problems
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2539-2550
มก.

โครงการจลด ตลงต ศมนยยก ารศศก ษาความหลากหลายทางชชวภาพ : การศศก ษาววจย
ล ระบบนวเวศระยะยาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล

ปป 2549
การจตาลองการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว ภมมท
ว ศ
ล นยปาป ไมข และการกระจายของชนวด พลนธยย สถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จ.นครราชสชมา ( หลว
หนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2550
การจตาลองผลกระทบการเปลชย
ช นแปลงการใชขประโยชนยทด
ช น
ว และสภาพภมมอ
ว ากาศตนอการกระจายของชนวด พชชและสลต วยใ นภาคเหนชอ ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2551
ภาวะเสชย
ช งของชนวด พชชจากการเปลชย
ช นแปลงของสภาพภมมอ
ว ากาศระหวนางปป ค.ศ.2000-2100 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2552

การศศก ษาระบบนวเวศระยะยาวในพชน
ต ทชส
ช งวนชชวมณฑลสะแกราช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2552
ความหลากหลายทางชชวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบ : สถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสชมา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด
หนยนววจย
ล มก.
ปป 2553

การศศก ษานวเวศววทยา ประชากร การแพรนก ระจายและสยขภาพเพชอ
ช แกขปญ
ป หาชขางในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.

ปป 2553-2556 การศศก ษาความหลากหลายทางชชวภาพของระบบนวเวศปปาผลลด ใบบรวเวณสถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสชมา ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2553-2556 การศศก ษาความหลากหลายทางภมมท
ว ศ
ล นยและการใชขประโยชนยทด
ช น
ว สถานชวจ
ว ย
ล สวงช แวดลขอมสะแกราช จลงหวลด นครราชสชมา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2554
การศศก ษานวเวศววทยาเพชอ
ช แกขไ ขความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา บรวเวณเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป ภมวว
ล จลงหวลด หนองคาย เขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ
จลงหวลด กาญจนบยร ช และอยทยานแหนงชาตวก ย
ย บยร ช จลงหวลด ประจวบคชร ข
ช น
ล ธย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2555
การประเมวนผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอสลต วยเลชย
ต งลมก ดขวยนม ในระบบนวเวศปปาไมข: ภาคเหนชอของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2557
การประเมวนเชวงปรวมาณผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงการใชขทด
ช น
ว และการเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอบรวก ารระบบนวเวศ พชน
ต ทชล
ช ม
นย นตาต ทนาดช จลงหวลด
นครศรชธรรมราช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
พวมพยครลงต ลนาสยด เมชอ
ช 10/7/63
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ปป 2557-2559 การศศก ษาดขานเศรษฐกวจสลงคมของชยมชนรอบเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบยร ช เพชอ
ช การจลด การความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การศศก ษานวเวศววทยา ประชากร สยขภาพ และปปญหาความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา บรวเวณเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบยร ช (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 การศศก ษานวเวศววทยาเพชอ
ช แกขไ ขความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปา บรวเวณเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป สลลก พระ จลงหวลด กาญจนบยร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2558
การประมาณมวลชชวภาพและการสะสมคารยบอนในปปาดวบแลขงทชผ
ช าน นการทตาสลมปทานปปาไมขเวลา 20 ปป จลงหวลด ตราด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากทยน
อยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560 การศศก ษานวเวศววทยาเพชอ
ช แกขไ ขความขลด แยขงระหวนางคนกลบชขางปปาบรวเวณเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป เขาอนางฤาไน จลงหวลด ฉะเชวงเทรา ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทยนจากทยนอยด หนยนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 ผลกระทบของการเปลชย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอสลงคมพชชและการกระจายของสลต วยปาป ในพชน
ต ทชม
ช รดกโลกทยงน ใหญน- หขวยขาแขขง ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560
โครงการจลด ตลงต แปลงศศก ษานวเวศปปาไมขถ าวรขนาดใหญน บรวเวณคอคอดกระ จลงหวลด ระนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากXishuangbanna Tropical
Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China
ปป 2560-2562 แผนทชด
ช จ
ว ต
ว ล
ล ความหลากชนวด ของพรรณไมขและสลต วยปาป เขตรขอน และสถานภาพการอนยร ก
ล ษยใ นประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากสตานลก
งานกองทยนสนลบสนยนการววจย
ล
ปป 2561-2563 โครงการจลด ตลงต แปลงศศก ษานวเวศปปาไมขขนาดใหญนบรวเวณคอคอดกระในเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป คลองนาคา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยน
จากXishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
ปป 2560-2561 การกตาหนดเปปาหมายพชน
ต ทชป
ช าป ไมข และการฟฟน
ฟ ฟมร ะบบนวเวศปปาไมขโดยแนวทางบรวก ารของระบบนวเวศ จลงหวลด นนาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจาก
สตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2560-2561

การฟฟน
ฟ ฟมภม
ม ท
ว ศ
ล นยปาป ไมขใ นพชน
ต ทชต
ช น
ข นตาต ในภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากJICA

ปป 2561-2564

การฟฟน
ฟ ฟมภม
ม ท
ว ศ
ล นยปาป ไมขใ นพชน
ต ทชต
ช น
ข นตาต ในภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทยนจากJICA

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- เบญจรลต นย พรหมเพพญ, Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, "แบบจตาลองถวน
ช อาศลยของกระทวง (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรลก ษาพลนธยส
ย ต
ล วยปาป ภมเขชยว
จลงหวลด ชลยภมม"ว , วารสารวนศาสตรย 29 (1) (2010) 64-75
- Yongyut Trisurat, "Assessing ecosystem services at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province", วารสารการจลด การ
ปปาไมข 6 (12) (2012) 1-17
- Yongyut Trisurat, ศวร น
ว ภา ภมมพ
ว ฤกษย, Wuthipol Hoamuangkaew, "Visitor Opinions Toward Visitor Time Restrictions in Kaeng Krachan National Park",
วารสารวนศาสตรย 31 (2) (2012) 84-91
- Yongyut Trisurat, ขวลญใจ คตามงคล, Sarawood Sungkaew, prateep duengkae, "The Study of Riparian Forest Structure in Mun River Basin", วารสาร
สนศาสตรย 32 (Special) (2013) 97-109
- ธวต ว สอนสา, Yongyut Trisurat, prateep duengkae, "Distribution of Asian Open-billed Stork (Anastomus oscitans( in Thailand", วารสารสลตวยปาป เมชองไทย
20 (1) (2013) 56-70
- Yongyut Trisurat, เครชอวลล ยย รลงสวพ านวช, Damrong Sripraram, Piyawat Diloksumpun, "Analysis of Forest Canopy Density Using Remotely Sensed
Data: A Case Study in Chiang Mai Province", วารสารวนศาสตรย 32 (2) (2013) 101-113
- 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
- Manithaphone Mahaxay, Wanchai Arunpraparat, Yongyut Trisurat, Nipon Tangtham, "MODIS: An Alternative for Updating Land Use and Land
Cover in Large River Basin", Thai Journal of Forestry 33 (33) (2014) 48-55
- สยร มงคล ศวร พ
ว ล, Yongyut Trisurat, Ronglarp Sukmasuang, "Impact of Land Use Change on Wild Elephant Habitat in Salakpra Wildlife Sanctuary,
Kanchanaburi Procince", วารสารสลต วยปาป เมชองไทย 21 (1) (2014) 138-149
- Duangchai Sookchaloem, นวร น
ล ดรยร ต
ล นย ปปอมอวม
ช , Yongyut Trisurat, "Distribution and Conservation Status of Water onion (Crinum thainum J. Schulze)
in Thailand", วารสารวนศาสตรย 35 (2) (2016) 11-20
ระดลบนานาชาตว
- Yongyut Trisurat, "Transboundary biodiversity conservation of the Pha Taem Protected Forest Complex: A bioregional approach", APPLIED
GEOGRAPHY 26 (3-4) (2006) 260-275
- Yongyut Trisurat, "Community-based Wetland Management in Northern Thailand", International Journal of Environmental, Cultural, Economic and
Social Sustainability 2 (1) (2006) 49-62
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- Yongyut Trisurat, "Applying gap analysis and a comparison index to evaluate protected areas in Thailand", ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 39
(2) (2007) 235-245
- Yongyut Trisurat, "Application of Geo-informatics for transboundary biodiversity conservation of the Pha Taem Protected Forest.", Journal of
Terrestrial Observation 1 (2) (2008) 17-29
- Yongyut Trisurat, Anak Pattanvibool, "Assessing population viability for focal species in the Western Forest Complex, Thailand", Environmental
Research Journal 3 (2/3) (2008)
- Yongyut Trisurat, Rob Alkemade, Eric Arets, "Projecting forest tree distributions and adaptation to climate change in northern Thailand.", Journal of
Ecology and Natural Environment 1 (3) (2009) 55-63
- Yongyut Trisurat, Alkemade, R, Verburg, PH, "Projecting Land-Use Change and Its Consequences for Biodiversity in Northern Thailand",
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 45 (3) (2010) 626-639
- Yongyut Trisurat, "Land Use and Forested Landscape Changes in Sakaerat Environmental Research Station in Nakhon Ratchasima Province,
Thailand", Ekologia (Bratislava) 29 (1) (2010) 99-109
- Yongyut Trisurat, Pattanavibool, A, Gale, GA, Reed, DH, "Improving the viability of large-mammal populations by using habitat and landscape
models to focus conservation planning", WILDLIFE RESEARCH 37 (5) (2010) 401-412
- Sripanomyom, S., Round, P.D., Savini, T., Yongyut Trisurat, Gale, G.A., "Traditional salt-pans hold major concentrations of overwintering
shorebirds in Southeast Asia", Biological Conservation 144 (1) (2011) 526-537
- Yongyut Trisurat, Shrestha, R.P., Kjelgren, R., "Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand", Applied Geography 31 (3)
(2011) 1106-1114
- Yongyut Trisurat, prateep duengkae, "Consequences of land use change on bird distribution at Sakaerat environmental research station", Journal
of Ecology and Field Biology 34 (2) (2011) 203-214
- Ladawan Pungchit, Roger Kjelgren, Yongyut Trisurat, "Tropical Street Trees and Climate Uncertainty in Southeast Asia", HortSci 46 (2) (2011)
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