ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ส ทรร
ช นายชชชชชย ตชนตส รส น
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ ผผ ผชชวยศาสตราจารยร
การดตารงตตาแหนนงบรห
ว าร
พ.ย. 2557 - ก.ย. 2561
เม.ย. 2554 - มม. ค. 2558

สงล ก ลด

ภาควสชาอนนรก
ช ษวสทยา คณะวนศาสตรร

รองหชวหน ผาภาควสชาอนนรก
ช ษวสทยา คณะวนศาสตรร
รองหชวหน ผาภาควสชาอนนรก
ช ษวสทยา คณะวนศาสตรร

การศ ก
ศ ษา
สาขาเชย
ช วชาญ/สนใจ
งานสอน
Advanced GIS for Watershed Management
Applied Watershed Management
Basic Res.Tech.in Watershed & Environ.Manag.
Ecotourism Programming & Nature Guide
Field Forestry
Field Watershed Management
Geoinfomatic for Watershed Mgt
Geoinformatic for Watershed Management
Geoinformatic for Watershed Mgt
Geospatial Infor.Science Tech.Forest Res.
Land Use Echydrology
Land Use Ecohydrology
Landuse Ecohydrology
Natural Resource Inventory
Plan.Manage. for Parks & Recreation Areas
Principles of Watershed Management
Recreation Impacts
Soil Erosion Control
Watershed & Environmental Management Project
Watershed Ecosystem Management Science
Watershed Management Modeling
Watershed Mangement Modeling
Watershed System Analysis
การจชดการลนม
ช นนาน ประยนก ตร
การจชดการลนม
ช นนาน ภาคสนาม
การจนาลองแบบการจชดการลนม
ช นนาน และระบบส งส แวดล ผอม
การจนาลองแบบการจชดลนม
ช นนาน และระบบส งส แวดล ผอม
การวางแผนการใช ประโยชนร
ทด
สม น
ส
ผ
การวสเ คราะหรระบบลนม
ช นนาน
การวสเ คราะหรลม
ชน นนาน
โครงงานการจชดการลนม
ช นนาน และส งส แวดล ผอม
ระบบสารสนเทศภผม ศ
ส าสตรรเ พพอ
ส การจชดการลนม
ช นนาน
ระบบสารสนเทศภผม ศ
ส าสตรรเ พพอ
ส การจชดการลนม
ช นนาน และส งส แวดล ผ
เรพอ
ส งเฉพาะทางการจชดการลนม
ช นนาน และส งส แวดล ผอม
หลชก การจชดการลนม
ช นนาน
หลชก การใช ทม
ส น
ส ปช าไม ผเขตร ผอน
ผ ด
อนทกวสทยาการใช ทม
ส น
ส
ผ ด
อนทกวสทยาด น
ส ลนม
ช นนาน
โครงการว จ
ว ย
ล
ปม 2549
การศ ก
ส ารสถานมวจส ย
ช และสถานมฝก
ศ นส
ส ต
ส ยาลชยเกษตรศาสตรร เพพอ
ส การพชฒ นาอยชางเปป นระบบ ( ผผ ผ
ศ ษาความพ ศงพอใจของผผ ผใชบร
ผ ก
ส ของคณะวนศาสตรร มหาว ท
รชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากทนนอนดหนนนว จส ย
ช มก.
ปม 2551
การประเม น
ส ผลกระทบของสภาวะโลกร ผอนตชอ กระบวนการคายระเหยนนาน ของปช าดบ
ส เขาโดยใช แบบจน
าลองทางคณต
ส ศาสตรร บร เส วณลนม
ช นนาน ห ผวยคอกม ผา
ผ
ดอยปนย จชงหวชดเช มยงใหมช ( หชวหน ผาโครงการยชอ ย ) ได ผรชบทนนจากทนนอนดหนนนว จส ย
ช มก.
ปม 2552-2554 โครงการศ ก
ช ปช าทมส
ส นาคชญของประเทศไทย ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนน
ศ ษาความเหมาะสมในการจชดทนาแนวเช พสอ มตชอ ทางน เส วศวสทยาของผพนปช าในกลนม
จากกรมอนทยานแหชงชาต ส ส ชตวรปชา และพชนธนพ
ร ช
พ กระทรวงทรชพยากรธรรมชาต แ
ส ละส งส แวดล ผอม
ปม 2552-2557 ผลของการปลผก ปช าฟพน นฟผระบบนเส วศภายใต ผโครงการ "ปตท.สผ.ปลผก ต ผนไม ผในใจคน" ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากบร ษ
ส ช ท ปตท.สนารวจและผล ต
ส
ปสโตรเลมยม จนากชด (มหาชน)

พ สมพรครชงน ลชาสนดเมพอ
ส 20/6/61

หน ผา 1 จาก 3
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ภาควสชาอนนรก
ช ษวสทยา คณะวนศาสตรร

ปม 2551-2552 โครงการศ ก
ด ผานนชนทนาการในพพน
น ทมอ
ส ท
น ยานแหชงชาต ด
ส อยอ น
ส ทนนทรแ ละตะรนเ ตา ( ผผ ผรชวมโครงการ )
ศ ษาขมดความสามารถในการรองรชบการใช ประโยชนร
ผ
ได ผรชบทนนจากกรมอนทยานแหชงชาต ส ส ชตวรปชา และพชนธนพ
ร ช
พ กระทรวงทรชพยากรธรรมชาต แ
ส ละส งส แวดล ผอม
ปม 2552-2553 โครงการศ ก
ด ผานนชนทนาการในอนทยานแหชงชาต ภ
ส ก
ผ ระด งศ ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากกรม
ศ ษาขมดความสามารถในการรองรชบการใช ประโยชนร
ผ
อนทยานแหชงชาต ส ส ต
ร ช
พ กระทรวงทรชพยากรธรรมชาต แ
ส ละส งส แวดล ผอม
ช วรปชา และพชนธนพ
ปม 2552-2554 โครงการจชดทนาแผนการจชดการพน
พน ทมก
ส ลนม
ช ปช าตะวชนออก ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากกรมอนทยานแหชงชาต ส ส ชตวรปชา และพชนธนพ
ร ช
พ กระทรวงทรชพยากร
ธรรมชาต แ
ส ละส งส แวดล ผอม
ปม 2555-2558 ผลกระทบของแรงเครมยดนนาน ตชอ ลชก ษณะช มวภผม อ
ส ากาศวสทยาของต ผนไม ผและการจนาลองแบบพพชพรรณเพพอ
ส ศก
ศ ษาบชญช มนาน และคารรบอน ( หชวหน ผา
โครงการ ) ได ผรชบทนนจากJapan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
ปม 2556-2557 โครงการเตรมยมรชบมพอ และปผ อ งกชนผลกระทบจากการเปลมย
ส นแปลงสภาพภผม อ
ส ากาศทมอ
ส าจมมตอ
ช ระบบน เส วศและส งส แวดล ผอมโดยจชดทนามาตรฐาน
คนณภาพส งส แวดล ผอมประเภทภผเ ขา ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากส นานชก งานนโยบายและแผนทรชพยากรธรรมชาต แ
ส ละส งส แวดล ผอม
ปม 2557-2558 บทบาทของระบบวนเกษตรแบบปช ายางพาราในพพน
น ทมป
ส ช าเส อ
ส และนนาน ( หชวหน ผาโครงการยชอ ย ) ได ผรชบทนนจากส าน นชก งานกอง
พส มโทรมตชอ การสผญเส ย
ม ดน
ทนนสนชบสนนนการวจส ย
ช
ปม 2557-2558 โครงการเตรมยมรชบมพอ และปผ อ งกชนผลกระทบจากการเปลมย
ส นแปลงสภาพภผม อ
ส ากาศทมอ
ส าจมมตอ
ช ระบบน เส วศและส งส แวดล ผอมแหลชงธรรมชาต อ
ส น
ช ควร
อนนรก
ช ษร ประเภทนนาน ตก ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากส นานชก งานนโยบายและแผนทรชพยากรธรรมชาต แ
ส ละส งส แวดล ผอม
ปม 2558-2560
มก.

บทบาทด ผานเศรษฐส ชงคม และส งส แวดล ผอมของระบบวนเกษตรปช ายางพารา: กรณมศ ก
ช
ศ ษาจชงหวชดตราด ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากทนนอนดหนนนว จส ย

ปม 2558-2560
มก.

บทบาทของระบบวนเกษตรปช ายางพาราด ผานเศรษฐส ชงคมและส งส แวดล ผอม: กรณมศ ก
ช
ศ ษาจชงหวชดตราด ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากทนนอนดหนนนว จส ย

ปม 2560-2561 ความผชนแปรเช งส พพน
น ทมแ
ส ละการประมาณความล ก
ศ ดน
ส จากลชก ษณะภผม ป
ส ระเทศและส งส ปกคลนม ด น
ส บรเส วณลนม
ช นนาน ห ผวยแก ผว อนทยานแหชงชาต ด
ส อยสนเทพ-ปนย
จชงหวชดเช ย
ช คณะวนศาสตรร
ม งใหมช ( หชวหน ผาโครงการ ) ได ผรชบทนนจากเงสนอนดหนนนวสจย
ปม 2561-2564

การบร ก
ส ารระบบน เส วศของพพน
น ทมส
ส งวนช มวมณฑลแมชสา-คอกม ผา จชงหวชดเช มยงใหมช ( ผผ ผรชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากส นานชก งานคณะกรรมการวจส ย
ช แหชงชาต ส

ปม 2561
การเปรมยบเทมยบการชะล ผางพชงทลายด น
ส และปร ม
ส าณนนาน ไหลบชาหน ผาดน
ส ในพพน
น ทมย
ส างพาราเช งส เดมย
ส วกชบสวนยางพาราวนเกษตรรผปแบบตชางๆ จชงหวชดตราด ( ผผ ผ
รชวมโครงการ ) ได ผรชบทนนจากทนนอนดหนนนว จส ย
ช มก.
บทความว จ
ว ย
ล ในวารสารว ช
ว าการ
ระดชบชาต ส
- Nipon Tangtham, สนเ ทพ จชนทรรเ ขมยว, Chatchai Tantasirin, สนธม เทพนนาโสมนชสส ร, ปราณม การสะสม, ก ต
ส ตพ
ส งษร ธนาศ รส ยส ะกนล , Hansa Vathananukij, อานนทร
สนท
ส วงศ ร ณ อยนธยา, วมระศ ชก ด สด วมระกชนตร , ศนภกร ช น
ช นร , ธาดา สนขะปนณพชนธร, กนกพร บผชาบนญ, นโส ลบล อรชณยภาค, ชญานชนทร วมระช งส ไทย,
ส วรรโน, ประเสร ฐส อชงสนรต
"Utilization of game-t database and developed models for integrated resources management of the chao phraya basin", วารสารส นานชก งานคณะกรรมการ
วสจย
ช แหชงชาต ส (Journal of the National Research Council of Thailand) 40 (1) (2008) 127 -145
ระดชบนานาชาต ส
- Yoshifuji, N, Kumagai, T, Tanaka, K, Tanaka, N, Komatsu, H, Suzuki, M, Chatchai Tantasirin, "Inter -annual variation in growing season length of a
tropical seasonal forest in northern Thailand", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 229 (1 -3) (2006) 333-339
- Kume, T, Takizawa, H, Yoshifuji, N, Tanaka, K, Chatchai Tantasirin, Tanaka, N, Suzuki, M, "Impact of soil drought on sap flow and water status of
evergreen trees in a tropical monsoon forest in northern Thailand", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 238 (1 -3) (2007) 220-230
- Nobuaki Tanaka, Tomonori Kume, Natsuko Yoshifuji, Katsunori Tanaka, Hideki Takizawa, Katsushige Shiraki, Chatchai Tantasirin, Nipon Tangtham,
Masakazu Suzuki, "A review of evapotranspiration estimates from tropical forests in Thailand and adjacent regions", AGRICULTURAL AND FOREST
METEOROLOGY 148 (5) (2008) 807 -819
- Ziegler, A.D, Giambelluca, T.W, Nullet, M.A, Sutherland, R.A, Chatchai Tantasirin, Vogler, J.B, Negishi, J.N, "Throughfall in an
evergreen-dominated forest stand in northern Thailand: Comparison of mobile and stationary methods", Agricultural and Forest Meteorology 149 (2)
(2009) 373-384
- Tanaka, K, Yoshifuji, N, Tanaka, N, Shiraki, K, Chatchai Tantasirin, Suzuki, M, "Water budget and the consequent duration of canopy carbon gain
in a teak plantation in a dry tropical region: Analysis using a soil -plant-air continuum multilayer model", ECOLOGICAL MODELLING 220 (12) (2009)
1534-1543
- Tanaka, N., Kuraji, K., Chatchai Tantasirin, Takizawa, H., Nipon Tangtham, Suzuki, M., "Relationships between rainfall, fog and throughfall at a hill
evergreen forest site in northern Thailand", Hydrological Processes 25 (3) (2011) 384 -391
- Yoshifuji, N., Komatsu, H., Kumagai, T., Tanaka, N., Chatchai Tantasirin, Suzuki, M., "Interannual variation in transpiration onset and its predictive
indicator for a tropical deciduous forest in northern Thailand based on 8 -year sap-flow records", Ecohydrology 4 (2) (2011) 225 -235
- Tanaka, K., Chatchai Tantasirin, Suzuki, M., "Interannual variation in leaf expansion and outbreak of a teak defoliator at a teak stand in northern
Thailand", Ecological Applications 21 (5) (2011) 1792 -1801
- Igarashi, Y., Tanaka, N., Tanaka, K., Yoshifuji, N., Sato, T., Chatchai Tantasirin, Suzuki, M., "Seasonality of water and carbon dioxide exchanges
at a teak plantation in northern Thailand", Ecohydrology 6 (1) (2013) 125 -133
- Kume, T., Tanaka, N., Yoshifuji, N., Chatchai Tantasirin, Igarashi, Y., Suzuki, M., Hashimoto, S., "Soil respiration in response to year -to-year
variations in rainfall in a tropical seasonal forest in northern Thailand", Ecohydrology 6 (1) (2013) 134 -141
- Ziegler, A.D., Benner, S.G., Chatchai Tantasirin, Wood, S.H., Sutherland, R.A., Sidle, R.C., Jachowski, N., Nullet, M.A., Xi, L.X., Snidvongs, A.,
Giambelluca, T.W., Fox, J.M., "Turbidity -based sediment monitoring in northern Thailand: Hysteresis, variability, and uncertainty", Journal of
Hydrology 519 (PB) (2014) 2020 -2039
- Ziegler, AD, Sidle, RC, Phang, VXH, Wood, SH, Chatchai Tantasirin, "Bedload transport in SE Asian streams -Uncertainties and implications for
reservoir management", GEOMORPHOLOGY 227 (2014) 31 -48
พ สมพรครชงน ลชาสนดเมพอ
ส 20/6/61

หน ผา 2 จาก 3

ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ส ทรร
ช นายชชชชชย ตชนตส รส น
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ ผผ ผชชวยศาสตราจารยร

สงล ก ลด

ภาควสชาอนนรก
ช ษวสทยา คณะวนศาสตรร

- Yoshifuji, N, Igarashi, Y, Tanaka, N, Tanaka, K, Sato, T, Chatchai Tantasirin, Suzuki, M, "Inter -annual variation in the response of leaf -out onset to
soil moisture increase in a teak plantation in northern Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 58 (9) (2014) 2025 -2029
- Igarashi, Y., Kumagai, T., Yoshifuji, N., Sato, T., Tanaka, N., Tanaka, K., Suzuki, M., Chatchai Tantasirin, "Environmental control of canopy
stomatal conductance in a tropical deciduous forest in northern Thailand", Agricultural and Forest Meteorology 202 (-) (2015) 1 -10
- Tanaka, Nobuaki, Levia, Delphis, Igarashi, Yasunori, Nanko, Kazuki, Yoshifuji, Natsuko, Tanaka, Katsunori, Chatchai Tantasirin, Suzuki, Masakazu,
Kumagai, Tomo'omi, "Throughfall under a teak plantation in Thailand: a multifactorial analysis on the effects of canopy phenology and meteorological
conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 59 (9) (2015) 1145 -1156
- Igarashi, Yasunori, Katul, Gabriel G., Kumagai, Tomo'omi, Yoshifuji, Natsuko, Sato, Takanori, Tanaka, Nobuaki, Tanaka, Katsunori, Fujinami,
Hatsuki, Suzuki, Masakazu, Chatchai Tantasirin, "Separating physical and biological controls on long -term evapotranspiration fluctuations in a tropical
deciduous forest subjected to monsoonal rainfall", JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH -BIOGEOSCIENCES 120 (7) (2015) 1262 -1278
- Tanaka, Katsunori, Chatchai Tantasirin, Wiwatwittaya, Decha, Tanaka, Nobuaki, Takahashi, Hiroshi G., Yoshifuji, Natsuko, Igarashi, Yasunori,
Sato, Takanori, Suzuki, Masakazu, "Earlier Leaf Flush Associated with Increased Teak Defoliation", FOREST SCIENCE 61 (6) (2015) 1009 -1020
- Ziegler, A.D., Benner, S.G., Kunkel, M.L., Phang, V.X.H., Lupascu, M., Chatchai Tantasirin, "Particulate carbon and nitrogen dynamics in a
headwater catchment in Northern Thailand: hysteresis, high yields, and hot spots", Hydrological Processes 30 (19) (2016) 3339 -3360
- Chatchai Tantasirin, Nagai, M., Tipdecho, T., Tripathi, N.K., "Reducing hillslope size in digital elevation models at various scales and the effects on
slope gradient estimation", Geocarto International 31 (2) (2016) 140 -157
- Tanaka, K, Tanaka, N, Matsuo, N, Chatchai Tantasirin, Suzuki, M, "Impacts of irrigation on the deciduous period of teak (Tectona grandis) in a
monsoonal climate", CANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH 47 (9) (2017) 1193 -1201
- Tanaka, N., Levia, D., Igarashi, Y., Yoshifuji, N., Tanaka, K., Chatchai Tantasirin, Nanko, K., Suzuki, M., Kumagai, T., "What factors are most
influential in governing stemflow production from plantation -grown teak trees?", Journal of Hydrology 544 (2017) 10 -20
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