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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วท.ม.(การจลด การลนม
น นนาต และสวงช แวดลขอม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
ปร.ด. (วนศาสตรย) , คณะวนศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2559

ส าขาเชวย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การเปลวย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศ, ระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรย, นวเวศอนทกววทยาลนม
น นนาต , ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจตาลองอนทกววทยา

งานส อน
Applied Watershed Management
Basic Res.Tech.in Watershed & Environ.Manag.
Climate Change & Watershed Managemennt
Climate Change and Watershed Management
Environmental Conservation Extension
Field Forest
Field Forestry
Field Watershed Management
Fields Forest
Forest Influence to Environment
Forest Influences to Environment
Forest Meteorology
Fundamentals of Geoinformatics
Geoinformatic for Watershed Management
Integrated Land Use System Manag.& Planning
Introduction to Forestry
Knowledge of the Land
Laboratory in Fundamantal of Geoinformatics
Laboratory in Fundamentals of Geoinformatics
Land Use Echydrology
Land Use Ecohydrology
Principles of Land Use
Principles of Watershed Management
Research Methods in Watershed and Environmental Manage
Research Tech.in Water. & Forest Envi.Manag.
Resource & Environmental Conservation
Selec.Topics in Watershed & Environ.Manage.
Seminar
Soil Erosion Control
Special Problems
Watershed & Environmental Management Project
Watershed and Environmental Management Project
Watershed Ecosystem Management Science
Watershed Management Modeling
Watershed Meteorology
Watershed System Analysis
การจลด การลนม
น นนาต ภาคสนาม
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2555
ผลกระทบของละอองอากาศทวเช กวด จากไฟปปา และการเผาซากพชชในพชน
น ทวเช กษตรตนอลลก ษณะของฝนบรวเวณภาคเหนชอตอนบน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558 โครงการเตรวยมรลบมชอและปปองกลนผลกระทบจากการเปลวย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศทวอ
ช าจมวตอ
น ระบบนวเวศและสวงช แวดลขอมแหลนงธรรมชาตวอน
ล ควร
อนนร ก
ล ษยประเภทนนาต ตก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานนโยบายและแผนทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2557-2560
วช.)

การศศก ษาลลก ษณะอนทกววทยากายภาพ และนวเวศววทยาของพลลบพลศงธาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (

ปป 2558-2560 ลลก ษณะทางอนทกววทยา และปรวมาณตะกอนแขวนลอยภายหลลงการฟฟน
ฟ ฟมปาป และการจลด การปปาบนทวส
ช งม ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก
งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
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ปป 2560
อนทกววทยาของดวนและคนณภาพนนาต บางประการในพชน
น ทวป
ช ลมก ยางพารา บรวเวณลนม
น นนาต ยนอยชายฝฝงฝ ทะเลตะวลนออก จลงหวลด ระยอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561 ความผลนแปรเชวงพชน
น ทวแ
ช ละการประมาณความลศก ดวนจากลลก ษณะภมมป
ว ระเทศและสวงช ปกคลนมดวน บรวเวณลนม
น นนาต หขวยแกขว อนทยานแหนงชาตวด อยสนเทพ-ปนย
จลงหวลด เชวยงใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากเงวนอนด หนนนววจย
ล คณะวนศาสตรย
ปป 2561
โครงการจลด ทตาฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชววภาพ ในพชน
น ทวส
ช วนปปาทวอ
ช ยมภ
น ายใตขก าต กลบดมแลของ อ.อ.ป. จตานวน 3 แหนง (มวใ ชนส วนปปาของ อ.อ.ป.) ( ผมข
รนวมโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากองคยก ารอนต สาหกรรมปปาไมข
ปป 2561
โครงการจลด ทตาฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชววภาพในพชน
น ทวส
ช วนปปาสมงเนวน จลงหวลด นครราชสวมา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากองคยก าร
อนต สาหกรรมปปาไมข
ปป 2561
สมบลตบ
ว างประการของอนทกววทยาดวน นนาต ทนา และคนณภาพนนาต ในพชน
น ทวป
ช ลมก ขขาวโพดบนพชน
น ทวส
ช งม ลนม
น นนาต สาขาแมนถ าง จลงหวลด แพรน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2560-2561

การฟฟน
ฟ ฟมภม
ม ท
ว ศ
ล นยปาป ไมขใ นพชน
น ทวต
ช น
ข นนาต ในภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากJICA

ปป 2560-2561 การศศก ษาการฟฟน
ฟ ฟมร ะบบนวเวศปปาไมขและการพลฒนาการปปาไมขบนฐานทรลพ ยากรชววภาพบนพชน
น ทวเช สชอ
ช มโทรมตามแนวพระราชาดตารวด าข นทรลพยากร
ธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว (กปร.)
ปป 2561-2564

การฟฟน
ฟ ฟมภม
ม ท
ว ศ
ล นยปาป ไมขใ นพชน
น ทวต
ช น
ข นนาต ในภาคเหนชอของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากJICA

ปป 2562
โครงการจลด ทตาฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชววภาพของสวนปปาววส าหกวจชนมชนกลนม
น รวมใจพลฒนาเกษตรตตาบลหนองขาม จลงหวลด สนพ รรณบนร ว ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากองคยก ารอนต สาหกรรมปปาไมข
ปป 2563
โครงการจลด ทตาฐานขขอมมล ความหลากหลายทางชววภาพของสวนปปาเอกชน ดขวยงบอนด หนนนรลฐบาล ประจตาปปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทนนจากองคยก ารอนต สาหกรรมปปาไมข
ปป 2563-2564 การประเมวนมมล คนาทางนวเวศบรวก ารของพชน
น ทวป
ช ลมก ไมขมค
ว าน เพชอ
ช ใชขเปปนหลลก ประกลนทางธนร กวจ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2563-2564
ววจย
ล แหนงชาตว

การพลฒนาเกณฑยก ารประเมวนมมล คนาไมขเศรษฐกวจบางชนวด เพชอ
ช เปปนหลลก ประกลนทางธนร กวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Venus Tuankrua, ศ.ดร.นวพ นธย ตลงน ธรรม, "Effect of forest fire and biomass-burning aerosols on rainfall characteristics in the Upper-Northern
Thailand", วารสารวนศาสตรย 34 (1) (2014) 1-15
- Sabay Thoummalangsy, Venus Tuankrua, Somnimirt Pukngam, Rachanee Pothitan, Oulaphone Ongkeo, "Flood Risk Mapping Using HEC-RAS
and GIS Technique: Case of the Xe Bangfai Floodplain, Khammoune Province, Lao PDR", Thai Environmental Engineering Journal 33 (3) (2019)
27-38
- Supattra Thueksathit, Venus Tuankrua, "Effect of Para Rubber Tree Planting on Some Soil Hydrological Properties in Eastern Coast
Subwatershed, Rayong Province", วารสารวนศาสตรยไ ทย 39 (1) (2020) 135-146
ระดลบนานาชาตว
- Venus Tuankrua, ศ.ดร.นวพ นธย ตลงน ธรรม, "Assessment of aerosol-cloud-rainfall Interactions in Northern Thailand", Proceedings of the International
Academy of Ecology and Environmental Sciences 4 (4) (2014) 134-147
- Measho, S, Chen, BZ, Yongyut Trisurat, Pellikka, P, Guo, LF, Arunyawat, S, Venus Tuankrua, Ogbazghi, W, Yemane, T, "Spatio-Temporal
Analysis of Vegetation Dynamics as a Response to Climate Variability and Drought Patterns in the Semiarid Region, Eritrea", REMOTE SENSING 11
(6) (2019)
- Im, S, Lee, J, Kuraji, K, Lai, YJ, Venus Tuankrua, Tanaka, N, Gomyo, M, Inoue, H, Tseng, CW, "Soil conservation service curve number
determination for forest cover using rainfall and runoff data in experimental forests", JOURNAL OF FOREST RESEARCH 25 (4) (2020) 204-213
- Kayiranga, A., Chen, B., Yongyut Trisurat, Ndayisaba, F., Sun, S., Venus Tuankrua, Wang, F., Karamage, F., Measho, S., Nthangeni, W., Dilawar,
A., Zhang, H., Bofana, J., "Water Use Efficiency-Based Multiscale Assessment of Ecohydrological Resilience to Ecosystem Shifts Over the
Continent of Africa During 1992โ€“2015", Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 125 (8) (2020) e2020JG005
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Dachanee Emphandhu, Venus Tuankrua, สวทธวโชค กลนอมววญญา, พลชรเรศ ชคลต ตรลยกนล , ศ.ดร.นวพ นธย ตลงน ธรรม, "Evaluation of Climate Change Trends in
Waterfall Natural Sites", การประชนมการปปาไมข ประจตาปป พ.ศ. 2559 "เศรษฐกวจนวเวศบนฐานการปปาไมข" (2016)
- Venus Tuankrua, Dachanee Emphandhu, ววส ท
น ธวพน
ล ธนย มหาอาชา, นายสวทธวโชค กลนอมววญญา, นางสาวพลชเรศ ชคลต ตรลยกนล , ศ.ดร.นวพ นธย ตลงน ธรรม, "Prediction
of Climate Change on Streamflow in Klonglan Waterfall, Kamphaengphet Province and Tararak Waterfall, Tak Province", การประชนมการปปาไมข ประจตาปป
พ.ศ. 2559 "เศรษฐกวจนวเวศบนฐานการปปาไมข" (2016)
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- นายธวร วลชร เพชระบมร ณวน, Venus Tuankrua, "Effect of Thinning Patterns in Highland sites to Suspended Sediment and Some Water Qualities at Royal
Agricultural Station Angkhang, Fang District, Chiang Mai Province", การประชนมการปปาไมข ประจตาปป พ.ศ. 2559 "เศรษฐกวจนวเวศบนฐานการปปาไมข" (2016)
- นางสาวสนจรว า ศรสมงเนวน, Venus Tuankrua, "Streamflow and Flow Characteristics in Forest Restoration Sites Under Different Thinning Patterns at ,
Royal Agricultural Station Angkhang, Fang District, Chiang Mai province", การประชนมการปปาไมข ประจตาปป พ.ศ. 2559 "เศรษฐกวจนวเวศบนฐานการปปาไมข"
(2016)
- ธวร วลชร เพชระบมร ณวน, Venus Tuankrua, Yongyut Trisurat, "Evaluating the Impact of Land Use Change on Hydrological Services and Economic
Valuation for Highland Land Use Planning in Naluang Sub-watershed at Wiang Sa District, Nan Province", การประชนมววชาการ มก. กพส. ครลงน ทวช 15 สาขา
ววทยาศาสตรย เทคโนโลยวส งชว แวดลขอม และความหลากหลายทางชววภาพ. (2018)
- นางสาวสนจรว า ศรสมงเนวน, Venus Tuankrua, Piyapong Tongdeenok, "Forecasting Water Accounting base on Land Use Planning and Climate Change
in Upper Nan Watershed", การประชนมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงน ทวช 15 (2018)
- Venus Tuankrua, Somnimirt Pukngam, ศวร สวทธวธ เอชอ
น ประเสรวฐ, "Comparison of Runoff between Natural Forest and Reforestation in Liangtai and
Wangpo Subwatersheds, Nan Province", การประชนมการปปาไมข ประจตาปปพ .ศ.2562 "การปปาไมขก าข วไกลเศรษฐกวจไทยกขาวหนขา" (2019)
ระดลบนานาชาตว
- ศ.ดร.นวพ นธย ตลงน ธรรม, Piyapong Tongdeenok, Venus Tuankrua, "Assessment of Aerosol-Cloud-Rainfall Interactions in Northern Thailand", 2014
International Aerosol Conference (2014)
- Wathinee Suanpaga, Nopparat Kaakkurivaara, khanchai prasanai, Venus Tuankrua, Supattra Thueksathit, "Productivity and Harvesting of Exotic
Tree Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand", Productivity and Safety of Final Cutting on Mountain Forests. Proceedings of Joint Regional
Meeting of IUFRO RG3.03.00 and RG3.06.00 in Asia (2017)
- นายกานตยพ งศย ดวงพลส ตรา, รศ.ดร.นาฎสนด า ภมมจ
ว าต นง, Venus Tuankrua, ดร.นพพลอรนณรลต นย, "Assessment of Landuse Change and Climate Changeon
Runoff in Mae Chaem Watershed", รายงานการประชนมการววชาการเสนอผลงานระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงน ทว1
ช 9 (2018)
- Venus Tuankrua, นายศวร สวทธวธ เอชอ
น ประเสรวฐ, ดร.พงษยศ ก
ล ดวธ ววทวลส ชนตก
ว ล
น , นายอนนพ งษย กาบจลนทรย, "Application Monthly Rainfall-Runoff Polygons and Runoff
Coefficients for Long Term Runoff Analysis at Nan Watershed Research Station, Nan Province, Thailand", 8th Symposium of Asian University
Forests Consortium, Seoul, South Korea (2018)
- นายธวร วลชร เพชระบมร ณวน, Venus Tuankrua, Yongyut Trisurat, "Integrated Land Use Planning for Highland Farmer in Na Luang Sub-watershed at
Wiang Sa District, Nan Province, THAILAND", 8th Symposium of Asian University Forests Consortium, Seoul, Korea (2018)
- Venus Tuankrua, Nipon Tangtham, "Response of Aerosols to The Synoptic Cloud and rainfall characteristics in Northern Thailand", the 3rd
Workshop on Long-term Monitoring and Data Analysis of Forest Resources and Environment (2018)
- นางสาวสนจรว า ศรสมงเนวน, Venus Tuankrua, Piyapong Tongdeenok, "Predicted of Hydrologic Response base on land use planning under Climate
Change Scenarios in upper Nan watershed", 8th Symposium of Asian University Forests Consortium, Seoul, South Korea (2018)
- Sabay Thoummalangsy, Venus Tuankrua, Somnimirt Pukngam, Rachanee Pothitan, "Flood Risk Mapping Using HEC-RAS and GIS
Technique:Case of the Xe Bangfai Floodplain, Khammoune Province, Lao PDR", The 8th International Conference on Environmental Engineering,
Science and Management (2019)
- sujira SORNSUNGNEAN, Venus Tuankrua, Piyapong Tongdeenok, "Climate Change and Land Use Change Effect on Water Accountingin Upper
Nan Watershed", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and
SDGs” (2019)
- Venus Tuankrua, teerawach PHETCHARABURANIN, "Evaluating the Impact of Land Use Change and Climate Change onHydrological Services in
Na Luang Sub-watershed, Nan Province,THAILAND", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change towards
Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs” (2019)
- Venus Tuankrua, Wanchai Arunpraparat, Kuraji Koichiro, Wipaporn Baiya, "Modified Critical Antecedent Precipitation Index (MCAPI) for Flood
Warnings in Upper Nan Watershed, Nan Province, Thailand", THA 2019 International Conference on “Water Management and Climate Change
towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs” (2019)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
- อลนดลบดว การนตาเสนอผลงานภาคบรรยายประเภทนลก ววจย
ล ทลว
ช ไป ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "การประเมวนการเปลวย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศบรวเวณพชน
น ทวแ
ช หลนงธรรมชาตว
ประเภทนนาต ตก" จาก กรมปปาไมข กรมอนทยานแหนงชาตวส ต
ล วยปาป และพลนธนพ
ย ช
ช กรมทรลพ ยากรทางทะเลและชายฝฝงฝ ออป. คณะวนศาสตรย

ผลงานววจย
ล นวเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2555 - 25 กนมภาพลนธย 2564

พวมพยครลงน ลนาสนด เมชอ
ช 25/2/64

หนขา 3 จาก 3

