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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ระบบสารสนเทศภผมศว าสตรน GIS , การททาแผนทญปญ าป ไมผ จากการสทารวจทางพพนพ ดวน Forest Road Planning, การสทารวจระยะไกล, การวางแผน
การใชผทดญ นว ปปาไมผ

โครงการววจยบ
ปป 2546-2548 การใชผทดญ นว และการจวดการทรวพยากรธรรมชาตวอยชางยวงญ ยพนในเขตปปาเขาภผหลวง ววงนพาท เขญยว โครงการยชอยทญญ 1 การจวดททาฐานขผอมผลระบบสารสนเทศภผมศว าสตรนใน
เขตพพนพ ทญปญ าป ภผหลวง ววงนพาท เขญยว ( ผผรผ วช มโครงการ )
ปป 2547
การพวฒนาใชผไบรโอซวววเปปนดวชนญทางชญวภาพชนวดใหมชเพพอญ การประเมวนครณภาพนพาท แบบบผรณาการโดยการมญสวช นรชวมของประชาชนบรวเวณลรมช นพาท บางประกง ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานคณะกรรมการววจยว แหชงชาตว
ปป 2547-2548 ระบบสนวบสนรนการวางแผนการจวดการแหลชงนวนทนาการทางธรรมชาตวอยชางยวงญ ยพนระยะทญญ 1 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานกองทรนสนวบสนรนการวว
จวย
ปป 2548

การมญสวช นรชวมของประชาชนในการบรวหารจวดการครณภาพนพาท บรวเวณลรมช นพาท ปปาสวก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานคณะกรรมการววจยว แหชงชาตว

ปป 2549-2550 โครงการจวดททาฐานขผอมผลเพพอญ การตวดสวนใจในการบรวหารจวดการอรทยานแหชงชาตว ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากกรมอรทยานแหชงชาตว สวตวนปาป และพวนธรพน ชพ
ปป 2549-2551 ระบบสนวบสนรนการวางแผนการจวดการ แหลชงนวนทนาการทางธรรมชาตวอยชางยวงญ ยพน ระยะทญญ 2 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานกองทรนสนวบสนรนการวว
จวย
ปป 2550
โครงการจวดททารชางมาตรฐานภผมสว ารสนเทศ-ระบบใหผบรวการระบรตาท แหนชงหลายรผปแบบสทาหรวบแสดงเสผนทางและการนทารชอง ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรนจาก
สทานวกงานพวฒนาเทคโนโลยญอวกาศและภผมสว ารสนเทศ (องคนการมหาชน)
ปป 2551
โครงการศศกษาจวดททามาตรฐานครณภาพสวงญ แวดลผอมธรรมชาตวโปปงพรรอผ น ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานนโยบายและแผนทรวพยากรธรรมชาตวและสวงญ แวด
ลผอม กระทรวงทรวพยากรธรรมชาตวตและสวงญ แวดลผอม
ปป 2552-2554 โครงการจวดททาแผนการจวดการพพนพ ทญกญ ลรมช ปปาตะววนออก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากกรมอรทยานแหชงชาตว สวตวนปาป และพวนธรพน ชพ กระทรวงทรวพยากรธรรมชาตว
และสวงญ แวดลผอม
ปป 2553

การศศกษานวเวศววทยา ประชากร การแพรชกระจายและสรขภาพเพพอญ แกผปญ
ป หาชผางในประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.

ปป 2554

การววเคราะหนดชว นญพชพ พรรณเพพอญ จทาแนกประเภทปปาของประเทศไทย ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.

ปป 2554

โครงการจวดททาศผนยนขอผ มผลสวงญ แวดลผอมจวงหววดชลบรรญ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานทรวพยากรธรรมชาตวและสวงญ แวดลผอมจวงหววดชลบรรญ

ปป 2554-2555 การจวดททาฐานขผอมผลระบบสารสนเทศภผมศว าสตรนทรวพยากรธรรมชาตวในศผนยนเรญยนรผกผ ารพวฒนาเศรษฐกวจพอเพญยงตผนแบบ ธ.ก.ส. ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรน
จากธนาคารเพพอญ การเกษตรและสหกรณนการเกษตร
ปป 2554-2558 การพวฒนารผปแบบการบรวหารจวดการโครงการหผวยองคตอวนเนพอญ งมาจากพระราชดทารวตามแนวปรวชญาของเศรษฐกวจพอเพญยง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจาก
สทานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอญ ประสานงานโครงการอวนเนพอญ งมาจากพระราชดทารว
ปป 2556-2557 โครงการเตรญยมรวบมพอและปปองกวนผลกระทบจากการเปลญยญ นแปลงสภาพภผมอว ากาศทญอญ าจมญตอช ระบบนวเวศและสวงญ แวดลผอมโดยจวดททามาตรฐานครณภาพสวงญ แวดลผอม
ประเภทภผเขา ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานนโยบายและแผนทรวพยากรธรรมชาตวและสวงญ แวดลผอม
ปป 2557-2558 โครงการเตรญยมรวบมพอและปปองกวนผลกระทบจากการเปลญยญ นแปลงสภาพภผมอว ากาศทญอญ าจมญตอช ระบบนวเวศและสวงญ แวดลผอมแหลชงธรรมชาตวอนว ควรอนรรกว ษนประเภท
นพาท ตก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานนโยบายและแผนทรวพยากรธรรมชาตวและสวงญ แวดลผอม
ปป 2560-2561 การกทาหนดขญดความสามารถในการรองรวบการทชองเทญยญ วเพพอญ สรผางมาตรฐานการบรวหารจวดการแหลชงทชองเทญยญ วในพพนพ ทญหญ มผเช กาะลวนตา จวงหววดกระบญญ ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงานคณะกรรมการววจยว แหชงชาตว
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ปป 2560-2562 การศศกษาระบบการททาไมผและการขนสชงไมผในสวนปปาสวก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2560-2561 ระบบการประเมวนและตวดตามผลกระทบและระดวบการใชผประโยชนนของแหลชงทชองเทญยญ วในพพนพ ทญหญ มผเช กาะลวนตา จวงหววดกระบญญ ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรนจาก
สทานวกงานกองทรนสนวบสนรนการววจยว
ปป 2560-2561 การกทาหนดเปปาหมายพพนพ ทญปญ าป ไมผ และการฟฟนฟ ฟผระบบนวเวศปปาไมผโดยแนวทางบรวการของระบบนวเวศ จวงหววดนชาน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากสทานวกงาน
พวฒนาเศรษฐกวจจากฐานชญวภาพ (องคนการมหาชน)
ปป 2560-2561 การฟฟนฟ ฟผภมผ ทว ศว นนปาป ไมผในพพนพ ทญตญ นผ นพาท ในภาคเหนพอของประเทศไทย ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากJICA
ปป 2561-2564 การฟฟนฟ ฟผภมผ ทว ศว นนปาป ไมผในพพนพ ทญตญ นผ นพาท ในภาคเหนพอของประเทศไทย ( หววหนผาโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากJICA
ปป 2562
การจวดททาเขตการจวดการเพพอญ สนวบสนรนการทชองเทญยญ วตามแนวทางเกณฑนการทชองเทญยญ วอยชางยวงญ ยพนโลก (GSTC) ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบว ทรนจากองคนการบรวหารการ
พวฒนาพพนพ ทญพญ เว ศษเพพอญ การทชองเทญยญ วอยชางยวงญ ยพน (องคนการมหาชน)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตว
- โบวน บรรลพอ, ธงชวย จารรพพวฒนน, Wanchai Arunpraparat, "การประยรกตนภมผ สว ารสนเทศในการตวดตามตรวจสอบการเปลญยญ นแปลงการใชผทดญ นว ปปาไมผในเขตรวกษาพวนธรสน ตว วนปาป เขา
อชาวฤาไน จวงหววดฉะเชวงเทรา", วารสารสมาคมสทารวจขผอมผลระยะไกลและสารสนเทศภผมศว าสตรนแหชงประเทศไทย 11 (1) (2010) 34-42
- สรขญ บรญสรผาง, Wanchai Arunpraparat, "Estimation of Above-Ground Carbon Sequestration of Forest Using Remote Sensing Techniques in Mae Tuen
Wildlife Sanctuary, Tak Province", วารสารวนศาสตรน 30 (3) (2011) 14-23
- 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
- Sittichai Tantanasarit, Wanchai Arunpraparat, นายตญรณรรถ ศรญสนร นทน, "Effect of land use on water quality: A case study in Trang Watershed", วารสาร
วนศาสตรน 34 (-) (2015)
- พรพวมล คงเฉลวม, Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Wanchai Arunpraparat, "Analysis of Natural Site Resistance and Resource Potential for
Management Zoning of Huai Nam Dang National Park", วารสารการจวดการสวงญ แวดลผอม 15 (2) (2019) 27-45
- ดวงอารญยน แกผวสญทา, Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Wanchai Arunpraparat, "Transportation system and some impacts in Phu Ruea National Park",
วารสารวนศาสตรน 38 (2) (2019)
ระดวบนานาชาตว
- Bunvong Thaiutsa, Ladawan Pungchit, Roger Kjelgren, Wanchai Arunpraparat, "Urban Green Space, Street Tree and Heritage Large Tree Assessment in
Bangkok", Urban Forestry & Urban Greening 7 (3) (2008) 219-229
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตว
- Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, Nikorn Thongthip, Wanchai Arunpraparat, "Strategic Plan for Elephant Conservation and Mitigation of their
Problems in Thailand", การสวมมนาเรพอญ งสวตวนปาป เมพองไทยครวงพ ทญญ 34 (2013)
- Weeraphart Khunrattanasiri, Wanchai Arunpraparat, "Analysis of Vegetation Indices for Forest Types Classification in Thailand", เทคโนโลยญอวกาศและภผมว
สารสนเทศแหชงชาตว: geoinfotech 2016 (2016)
- Wanchai Arunpraparat, "-", การประชรมการปปาไมผ ประจทาปป พ.ศ. 2560 (2017)
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- พอฤทวย เทญยนไทย, Weeraphart Khunrattanasiri, Wanchai Arunpraparat, "Use of Hyperspectral Data from HJ-1A Satellite for Forest Types Classification in
Yoddome Wildlife Sanctuary,Ubon Ratchathani Province", การประชรมววชาการและนทาเสนอผลงานววจยว ระดวบชาตวและนานาชาตว ครวงพ ทญญ 3 (2017)
ระดวบนานาชาตว
- Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Wanchai Arunpraparat, Nantachai Pongpattananurak, รตวกร นชวมภวกดญ, Theerapong Chumsangsri, "Decistion
Support System for Sustainable Management Planning of Nature-based Recreation Areas in Thailand", The Third International Conference on Monitoring
and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas (2006)
- Montathip Sommeechai, Bunvong Thaiutsa, Ladawan Pungchit, Wanchai Arunpraparat, Damrong Sripraram, Chongrak Wacharinrat, "From Green
Space Master Plan to the Action Plan on Global Warming of Bangkok, Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a
Changing World" (2008)
- นางสาวธวญววตมน อนวนตน, Kankhajane Chuchip, ดร.เชาวลวต ศวลปทอง, Wanchai Arunpraparat, "Object Oriented Satellite Image Analysis for the Differentiation
of Eucalyptus Plantation in the an Area of Sanamchaiket District, Chachoengsao Province", The 30th Asian Conference on Remote Sensing
(2009)
- Laddawan Rianthakool, Nopparat Kaakkurivaara, Piyawat Diloksumpun, Wanchai Arunpraparat, "Supply Chain Operations in Teak Plantation", 6th
International Forest Engineering Conference (FEC2018) (2018)
- 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)
- Nichmon Plodchum, Nopparat Kaakkurivaara, Wanchai Arunpraparat, "Multicriteria Decision Analysis for Selecting the Sustainable Logging System in
Teak Plantation", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation (2019)
ผลงานววจยว นญเพ ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2546 - 26 พฤศจวกายน 2563
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