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โครงการนวเวศพรฒนา

โครงการววจยบ
ปป 2540

โครงการศศกษาววจยร และพรฒนาสวงส แวดลดอม แหลมผรกเบบยน อรนเนนอส งมาจากพระราชดนารว ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานคณะกรรมการววจยร แหลงชาตว

ปป 2541

โครงการศศกษาววจยร และพวจารณาสวงส แวดลดอมแหลมผรกเบบยน อรนเนนอส งมาจากพระราชดนารว ( ผผรด วล มโครงการ )

ปป 2543

โครงการศศกษาววจยร และพรฒนาสวงส แวดลดอม แหลมผรกเบบยน อรนเนนอส งมาจากพระราชดนารว ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานคณะกรรมการววจยร แหลงชาตว

ปป 2544

โครงการศศกษาววจยร และพรฒนาสวงส แวดลดอม แหลมผรกเบบยน อรนเนนอส งมาจากพระราชดนารว ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานคณะกรรมการววจยร แหลงชาตว

ปป 2545
การศศกษาววเคราะหยผลกระทบสวงส แวดลดอมโครงการผลวตกระแสไฟฟฟาของบรวษทร ไทย คารยบอน แบลลค จนากรด (มหาชน) จนากด ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากบรวษทร
ไทย คารยบอน (มหาชน) จนากรด
ปป 2547
โครงการการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลดอมโครงการการปรรบปรนงสายสลงไฟฟฟา 230 เควบ สระบนร-บ นครราชสบมา ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากการไฟฟฟาฝปายผลวตแหลง
ประเทศไทย
ปป 2547
ไทย

โครงการประเมวนผลกระทบสวงส แวดลดอมปรรบปรนงทลาเทบยบเรนอเอนกประสงคยระนอง จรงหวรดระนอง ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากการไฟฟฟาฝปายผลวตแหลงประเทศ

ปป 2547

โครงการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลดอมโครงการกลอสรดางโรงไฟฟฟา Co-Generation ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากบรวษทร โรงไฟฟฟา Co-Generation

ปป 2547
โครงการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลดอมโครงการกลอสรดางสายสลงไฟฟฟา 115 เควบ ระนอง-หลรงสวน จรงหวรดชนมพรและระนอง ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากการไฟฟฟา
ฝปายผลวตแหลงประเทศไทย
ปป 2545-2550 ประสวทธวภาพของระบบวนเกษตรรผปแบบตลาง ๆ ตลอการอนนรกร ษยดนว ธาตนอาหารและนนาน ในพนนน ทบลส มลน นนาน ( หรวหนดาโครงการยลอย ) ไดดรบร ทนนจากทนนอนดหนนนววจยร
มก.
ปป 2545-2550 รผปแบบการพรฒนาวนเกษตรในพนนน ทบลส มลน นนาน เพนอส การเพวมส ผลผลวตและสรดางมผลคลาเพวมส อยลางยรงส ยนน ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากทนนอนดหนนนววจยร มก.
ปป 2550
และชายฝฝงฝ

การประเมวนคลาความเสบยหายจากการทนาลายปปาชายเลน ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากกระทรวงทรรพยากรธรรมชาตวและสวงส แวดลดอม กรมทรรพยากรทางทะเล

ปป 2553
โครงการจรดทนาแผนหลรกการพรฒนาพนนน ทบทส อล งเทบยส วชายฝฝงฝ ทะเลอลาวไทยและการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลดอมเบนอน งตดนดดานการพรฒนาทลาเทบยบเรนอทลองเทบยส ว ( ผผรด วล ม
โครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานปลรดกระทรวงการทลองเทบยส วและกบฬา
ปป 2553-2554 การประเมวนนนาน ทลาโดยใชดแบบจนาลอง SWAT ในพนนน ทบเส กาะสมนย จรงหวรดสนราษฎรยธานบ ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากทนนสลวนตรว
ปป 2553-2554 การววจยร ทางชบวภาพทรรพยากรปปาไมดใน 4 พนนน ทบสส วนปปาสรก บรวเวณสวนปปาทองผาภผมว สวนปปาเกรวงกระเวบย สวนปปาไทรโยค1 และสวนปปาไทรโยค 2 ขององคยการ
อนตสาหกรรมปปาไมด จรงหวรดกาญจนบนรบ ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากองคยการอนตสาหกรรมปปาไมด
ปป 2554

โครงการจรดทนาศผนยยขอด มผลสวงส แวดลดอมจรงหวรดชลบนรบ ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานทรรพยากรธรรมชาตวและสวงส แวดลดอมจรงหวรดชลบนรบ

ปป 2554-2555 การมบสวล นรลวมของประชาชนในการปฟองกรนไฟปปาในพนนน ทบโส ครงการพรฒนาปปาไมดและระบบนวเวศปปาพรน ในพนนน ทบลส มลน นนาน ปากพนรงอรนเนนอส งมาจากพระราชดนารว ตนาบล
สวนหลวง อนาเภอเฉลวมพระเกบยรตว จรงหวรดนครศรบธรรมราช ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากทนนสลวนตรว
ปป 2554-2555 โครงการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลดอมเบนอน งตดน ศศกษาความเหมาะสมและออกแบบการจรดการมผลฝอยแบบผสมผสานดดานเทคโนโลยบของเทศบาลตนาบลบศงกาฬ
อนาเภอบศงกาฬ จรงหวรดหนองคาย ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานเทศบาลตนาบลบศงกาฬ จรงหวรดบศงกาฬ
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ปป 2554-2555 ผลกระทบของการเปลบยส นแปลงของนนาน ฝนและพนนน ทบกส ารใชดประโยชนยทดสบ นว ตลอศรกยภาพการใหดนาน ทลาของลนมล นนาน งศมตอนบน สปป ลาว ( หรวหนดาโครงการ ) ไดดรบร
ทนนจากทนนสลวนตรว
ปป 2555-2556 โครงการศศกษาผลกระทบสวงส แวดลดอม โครงการปฟองกรนและแกดไขปฝญหาการกรดเซาะชายฝฝงฝ ทะเลอลาวไทยฝฝฝงตะวรนตก บรวเวณโครงการกลอสรดางเขนอส นหวนปาก
คลองบางทนละ และเขนอส นกรนคลนนส หมผทล สบ 2 และ 3 ตนาบลแหลมผรกเบบยน และพนนน ทบชส ายฝฝงฝ ทะเลดดานเหนนอคลองบางทะลน ตนาบลแหลมผรกเบบยน อนาเภอบดานแหลม จรงหวรดเพชรบนรบ และ
บรวเวณบดานหนองบรวหมผทล สบ 4 ตนาบลปากนนาน ปราณ อนาเภอปราณบนรบ จรงหวรดวประจวบคบรขบ นร ธย ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานโยธาธวการและผรงเมนองจรงหวรดเพชรบนรบ
ปป 2555-2557 การศศกษาและจรดทนารายงานการววเคราะหยผลกระทบสวงส แวดลดอม โครงการปฟองกรนและแกดไขปฝญหาการกรดเซาะชายฝฝงฝ ทะเลอลาวไทยฝฝงฝ ตะวรนตก ในพนนน ทบเส ปฟา
หมายจรงหวรดเพชรบนรบ และจรงหวรดประจวบคบรขบ นร ธย จนานวน 2 พนนน ทบส ใน 2 บรวเวณ คนอ บรวเวณดดานเหนนอของทลาเทบยบเรนอชะอนา บดานคลองเทบยน เขตเทศบาลเมนองชะอนา-บดานบางเกตน
หมผล 7 ตนาบลบางเกลา อนาเภอชะอนา จรงหวรดเพชรบนรบ ความยาวชายฝฝงฝ ประมาณ 2,000 เมตร และบรวเวณบดานหนองขดาวเหนบยว ตนาบลสามรดอยยอด อนาเภอสามรดอยยอด จรงหวรด
ประจวบคบรขบ นร ธย ( ผผรด วล มโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากสนานรกงานโยธาธวการและผรงเมนองจรงหวรดเพชรบนรบ
ปป 2555-2556 โครงการตวดตามประเมวนผลการดนาเนวนงานเครนอขลายอาสาสมรครพวทกร ษยทรรพยากรธรรมชาตวและสวงส แวดลดอมหมผบล าด น (ทสม.) ในรอบ 4 ปป (พ.ศ.2551-2554) ( ผผด
รลวมโครงการ ) ไดดรบร ทนนจากกรมสลงเสรวมคนณภาพสวงส แวดลดอม
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดรบชาตว
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Erosion in Nam Chun
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by Using the Morgan - Morgan and Finney Model", ววทยาสารกนาแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาววศวกรรมศาสตรย 5 (พวเศษ) (2007) 127-135
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75-84
- Kankhajane Chuchip, นายกองสบ วรนนะสวน, Wicha Niyom, "Effect of Rainfall and Land Use on Potential Stream Flow of Upper Nam Ngum River Basin, Lao
PDR.", วารสารวนศาสตรย 32 (2) (2013) 58-69
- Kitichai Rattana, Wicha Niyom, "Community Participation in of Land Use Planning in Upper Nam Ton Watershed, Hinherb District,Vientiane
Province,Laos PDR", วารสารวนศาสตรย 32 (3) (2013) 115-126
- Kitichai Rattana, Wicha Niyom, "Factors affecting Water Resources Utilization in the Head Watershed of Mueang River Trad Watershed : A Case Study
of Bo Phloi Sub-District, Bo Rai District, Trat Province", วารสารการจรดการปปาไมด 8 (15) (2014)
- Wicha Niyom, Kitichai Rattana, "Patterns of community participation on Forest Resources Conservation at Mae Thang-Mae Kumpong Head
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- Wicha Niyom, "SWAT Model for Streamflow Evaluation in Samui Island Area, Surat Thani Province", การประชนมววชาการนนาเสนอผลงานววจยร แหลงชาตว 2554
(2011)
ผลงานววจยร นบเน ปปนรายการรวบรวมระหวลางปป 1 มกราคม 2540 - 6 ธรนวาคม 2563

พวมพยครรงน ลลาสนดเมนอส 6/12/63

หนดา 3 จาก 3

