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วท.บ.(วนศาสตรธ), มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรธ, ไทย, 2524
M.S.(Forest Resources), University of Washington, สหรพฐอเมรวกา, 2527
Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, สหรพฐอเมรวกา, 2535

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การทชองเทนยท วเชวงนวเวศและการทชองเทนยท ว, การจพดการอธทยานแหชงชาตว

โครงการววจยบ
ปป 2539

People's Participation in Watersheed Management : A case study in Northern Thailand. ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากFAO, FARM PROGRAM

ปป 2541

การวางแผนธรรมชาตวศกศ ษา และการทชองเทนยท วเชวงอนธรกพ ษธบรวเวณเขานอจผจผ จน จพงหวพดกระบนท ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากDANCE ผชานมหาววทยาลพยมหวดล

ปป 2542
Review fire Management Policy in the Conservation of the World Heritage Ares of Thung Yai-Huay Kha Khaeng Wildlife Santenis. ( หพวหนผา
โครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานนโยบายและแผนสวงท แวดลผอม กระทรวงววทยาศาสตรธเทคโนโลยนและสวงท แวดลผอม
ปป 2545-2547 โครงการศศกษาววจยพ นโยบายเชวงกธลยธทธธ เรรอท งการทชองเทนยท วแบบชธมชนมนสวช นรชวมในในพรนจ ทนอท นธรกพ ษธ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากInstitute for Global
Environmental Strategies, Japan
ปป 2547-2548 การศศกษาเพรอท สรผางกลยธทธธและนโยบายในการขพบเคลรอท นการทชองเทนยท วโดยชธมชนในพรนจ ทนคท มผธ ครอง ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากinstitute for Global
Environmental Strategie
ปป 2547-2548 โครงการศศกษาขนดความสามารถในการรองรพบไดผของพรนจ ทนอท ทธ ยานแหชงชาตว เขาแหลมหญผา หมผเช กาะเสมผด จพงหวพดระยอง ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรม
อธทยานแหชงชาตวสตพ วธปาป และพพนธธพธ ชศ
ปป 2547-2548 โครงการศศกษาความสามารถในการรองรพบไดผของพรนจ ทนอท มธ ยานแหชงชาตว หมผเช กาะสธรนว ทรธ จพงหวพดพพงงา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยานแหชงชาตวสตพ วธ
ปปาและพพนธธพธ ชศ
ปป 2548
Study of Strategic Policy Options for Community - based Tourism in Protected Areas ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากinstitute for Global
Environmental Strategie
ปป 2549-2550 โครงการจพดทสาฐานขผอมผลเพรอท การตพดสวนใจในการบรวหารจพดการอธทยานแหชงชาตว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร
ปป 2550
การพพฒนาการทชองเทนยท วเชวงอนธรกพ ษธกลธมช ววสาหกวจชธมชนโฮมสเตยธรมช ฟฟาสยามบผานจอมแจผง และบผานหนองกธงผ ใตผ จพงหวพดเชนยงรายและจพงหวพดหนองคาย ( หพวหนผา
โครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากโครงการความรชวมมรอ มก.-ธ.ก.ส.
ปป 2551
การประเมวนผลการดสาเนวนงานของแผนงบประมาณ ผลผลวต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจชายประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พพฒนาการตวดตาม
ประเมวนผลของกรมอธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2551
โครงการศศกษาจพดทสามาตรฐานคธณภาพสวงท แวดลผอมธรรมชาตวโปปงพธรอผ น ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานนโยบายและแผนทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท
แวดลผอม กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวตและสวงท แวดลผอม
ปป 2551-2552 โครงการศศกษาขนดความสามารถในการรองรพบการใชผประโยชนธดาผ นนพนทนาการในพรนจ ทนอท ทธ ยานแหชงชาตวดอยอวนทนนทธและตะรธเตา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ
ทธนจากกรมอธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2552-2553 การประเมวนผลการดสาเนวนงานของแผนงบประมาณ ผลผลวต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจชายประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผ
รพบทธนจากกรมอธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2552-2553 โครงการศศกษาขนดความสามารถในการรองรพบการใชผประโยชนธดาผ นนพนทนาการในอธทยานแหชงชาตวภกผ ระดศง ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยานแหชง
ชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2552-2554 โครงการศศกษาความเหมาะสมในการจพดทสาแนวเชรอท มตชอทางนวเวศววทยาของผรนปปาในกลธมช ปปาทนสท าส คพญของประเทศไทย ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรม
อธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
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ปป 2553
โครงการจพดทสาแผนหลพกการพพฒนาพรนจ ทนทท อช งเทนยท วชายฝฝงฝ ทะเลอชาวไทยและการศศกษาผลกระทบสวงท แวดลผอมเบรอจ งตผนดผานการพพฒนาทชาเทนยบเรรอทชองเทนยท ว ( หพว
หนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานปลพดกระทรวงการทชองเทนยท วและกนฬา
ปป 2552-2554 โครงการจพดทสาแผนการจพดการพรนจ ทนกท ลธมช ปปาตะวพนออก ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยานแหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากร
ธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2552-2554 โครงการศศกษาขนดความสามารถในการรองรพบการใชผประโยชนธดาผ นนพนทนาการในพรนจ ทนอท ทธ ยานแหชงชาตวภกผ ระดศง ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยาน
แหชงชาตว สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2553-2555 การจพดทสามาตรฐานคธณภาพสวงท แวดลผอมธรรมชาตวประเภทธรณนสณ
พ ฐานและภผมลว ษพ ณะวรรณา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานนโยบายและแผน
ทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2554-2555 การจพดการกกาซคารธบอนไดออกไซดธในภาคขนสชงทชองเทนยท วในอธทยานแหชงชาตวดอยอวนทนนทธเพรอท กสาหนดนโยบายอธทยานแหชงชาตวคารธบอนตทาส ( หพวหนผาโครงการ
) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหชงชาตว
ปป 2555-2556 โครงการศศกษาควาเหมาะสมในการจพดทสาแนวเชรอท มตชอทางนวเวศววทยา ของผรนปปาในกลธมช ปปาทนสท าส คพญของประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากกรมอธทยาน
แหชงชาตว; สพตวธปาป และพพนธธพธ ชร
ปป 2555-2561 Community Conservartion Research Network (CCRN) ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากSaint Mary university
ปป 2556-2557 โครงการเตรนยมรพบมรอและปฟองกพนผลกระทบจากการเปลนยท นแปลงสภาพภผมอว ากาศทนอท าจมนตอช ระบบนวเวศและสวงท แวดลผอมโดยจพดทสามาตรฐานคธณภาพสวงท แวดลผอม
ประเภทภผเขา ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานนโยบายและแผนทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2557-2558 โครงการเตรนยมรพบมรอและปฟองกพนผลกระทบจากการเปลนยท นแปลงสภาพภผมอว ากาศทนอท าจมนตอช ระบบนวเวศและสวงท แวดลผอมแหลชงธรรมชาตวอนพ ควรอนธรกพ ษธประเภท
นจาส ตก ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานนโยบายและแผนทรพพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลผอม
ปป 2558-2560 เครรอขชายงานววจยพ ดผานการอนธรกพ ษธโดยชธมชน (CCRN) ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากSaint Mary university
ปป 2558-2560 เครรอขชายงานววจยพ ดผานการอนธรกพ ษธโดยชธมชน (CCRN) ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada/
Saint Mary University
ปป 2560-2561 การกสาหนดขนดความสามารถในการรองรพบการทชองเทนยท วเพรอท สรผางมาตรฐานการบรวหารจพดการแหลชงทชองเทนยท วในพรนจ ทนหท มผเช กาะลพนตา จพงหวพดกระบนท ( หพวหนผา
โครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานคณะกรรมการววจยพ แหชงชาตว
ปป 2561-2562 การพพฒนาการบรวหารจพดการการทชองเทนยท วตามขนดความสามารถการรองรพบการใชผประโยชนธดาผ นนพนทนาการในอธทยานแหชงชาตวหมชตเกาะสวมลว นพ ( หพวหนผา
โครงการ ) ไดผรบพ ทธนจากสสานพกงานกองทธนสนพบสนธนการววจยพ (สกว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตว
- นวภาพร ไพศาล, Dachanee Emphandhu, "Visitor Response Behaviors to Warning Signs in Phu Kradueng National Park, Loei Province", วารสารวนศาสตรธ
(Thai Journal of Forestry) 27 (2) (2008) 48-57
- อธบลรพตนธ ทววงษา, Dachanee Emphandhu, Damrong Sripraram, "Traffic Circulation Management in Khao Yai National Park", วารสารวนศาสตรธ (Thai Journal
of Forestry) 29 (2) (2010) 83-92
- บธญทวน ดวงโพธวศธ รน, Monton Jamroenprucksa, Dachanee Emphandhu, "Participatory Assessment of Ecotourism Potential at Phou Khao Khouay National
Protected Area: A Case Study ofBan Hadkai Village, Thapabad District, Bolikhamxai Province,Lao People ’s Democratic Republic", วารสารวนศาสตรธ 30 (2)
(2011) 48-59
- ศศวกานตธ บธญเมรอง, Dachanee Emphandhu, San Kaitpraneet, "Application of Recreation Opportunity Spectrum for Campground Management in Kaeng
Krachan National Park", วารสารวนศาสตรธ 31 (3) (2012) 65-74
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- Dachanee Emphandhu, Kentaro Akase, "Snorkelers' Perceptions toward Coral Bleaching at Tarutao National Park, Satun Province", วารสารวนศาสตรธ 33
(3) (2014) 88-95
- จวตรกร, Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Dachanee Emphandhu, "Determination of Recreation Carrying Capacity of Lan Son Camping Area, Phu
Soi Dao National Park", วารสารวนศาสตรธ 35 (1) (2016)
- จตธรเทพ โคววนทวงศธ, Dachanee Emphandhu, "Indicator Development for Evaluating Wildlife Tourism Management in Thai National Parks", Thai Journal
of Forestry 35 (3) (2016) 100-110
- ชธมเขต แสวงเจรวญ, Dachanee Emphandhu, ศ. กสาธร กธลชล, "Guidelines of Facilities design for All in National Park", วารสารววชาการสวงท แวดลผอมสรรคธสรผางววนจว ฉพย
(Built Environment Inquiry – BEI) คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ มหาววทยาลพยขอนแกชน 16 (2) (2017) 95-117
ระดพบนานาชาตว
- Dachanee Emphandhu, อธษาวดน พผพพว ฒ
พ นธ, "Strategic Policy Options for Enhancement of NationalPark and Local Community Linkage in Tourism
Management of Thai National Parks", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาสพงคมศาสตรธ) 27 (2) (2006) 347-362
- Pocharee, L., Suksringarm, P., Dachanee Emphandhu, "Agro tourism management of the community in ban Zumtarrom, Trakaj sub-district Kantaralak
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