ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ร ภภม ภ
ร าคพพนธธ
ช ดร.นร ศ
ตตาแหนนงทางวช
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การดตารงตตาแหนนงบรห
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ม.ค. 2550 - ม.ค. 2554
การศ ก
ศ ษา

สงล ก ลด

ภาควรชาชชววรทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรธ

หพวหน มาภาควรชาชชววรทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรธ
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สาขาเชย
ช วชาญ/สนใจ

Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

งานสอน
Basic Res.Tech. in Wildlife & Range Manag.
Basic Research Tech.in Forest Biologi.Science
Ecology & Conservation of Wildlife in Tropics
Field Forest Biological Science
Field Forest Biological Sciences
Field Forest Resource Inventory
Field Natural Resource Inventory
Field Wildlife and Range Management
Forest Biogeography
Introduction to Wildlife Management
Introduction to Wuildlife Management
Selected in Wildlife and Range Mangement
Selected Topic in Tropical Forestry: Wildlife and Nature Reserve Management
Selected Topics in Forest Biological Science
Selected Topics in Forest biology
Selected Topics in Tropical Forestry: Wildlife & Nature Reserve Management
Selected Topics in Wildlife & Range Manag.
Selected Tropic in Forest Biological Science
Special Problems
Tropical Wildlife Ecology & Management
Urban Ecology
Wildlife & Range Management Project
Wildlife Biology & Management
Wildlife Biology and Management
Wildlife Conservation Area Planing
Wildlife Conservation Area Planning
Wildlife Ecology
Wildlife Ecology & Management
Wildlife Geography
Wildlife Population Ecology & Management
โครงงานการจพดการส ต
พ วธปปา และททงป หญ มา
โครงการว จ
ว ย
ล
ปช 2547-2548 โครงการศ ก
พ ทชอ
ท ท
ท ยานแหปงชาต ร เขาแหลมหญ มา หมภเป กาะเสม มด จพงหวพดระยอง ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททน
ศ ษาขชดความสามารถในการรองรพบได มของพพน
จากกรมอททยานแหปงชาต ส
ร พตวธปปาและพพนธทพ
ธ ศช
ปช 2547-2548 โครงการศ ก
พ ทชอ
ท ม
ท ยานแหปงชาต ร หมภเป กาะสทร น
ร ทรธ จพงหวพดพพงงา ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากกรมอททยาน
ศ ษาความสามารถในการรองรพบได มของพพน
แหปงชาต ส
ร พตวธปปาและพพนธทพ
ธ ศช
ปช 2550
การจจาลองผลกระทบการเปลชย
ท นแปลงการใช ประโยชนธ
ทด
ทช น
ร และสภาพภภม อ
ร ากาศตปอ การกระจายของชน ด
ร พพชและส พตวธในภาคเหนพอ ( ผภ มรปวมโครงการ )
ม
ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
ปช 2550

การศ ก
ทช าศ พยอยภต
ป ามธรรมชาต ใร นวพงสระปททม ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
ศ ษาส พตวธทอ

ปช 2550-2552 โครงการฟพพ นฟภประชากรละองละมพงท พมปา (Burmese Eld's deer; Cervus eldi thamin) ในเขตรพก าพพนธทส
ธ พตวธปปาห มวยขาแข มง จพงหวพดอททย
พ ธานช ( หพวหน มา
โครงการ ) ได มรพบททนจากNational Zoological Park, Smithsonian Institution
ปช 2551-2552 การฟพพ นฟภประชากรละองละมพงท พมปา (Cervus eldi thamin) ในBurmese Eld's deer (Cervus eldi thamin) ( หพวหน มาโครงการ ) ได มรพบททน
จากSmithsonian Institution
ปช 2553-2554 นเร วศวรทยาของละมพงท ทชน
ท าจ คพนสภ ปธรรมชาต ใร นเขตรพก ษาพพนธทส
ธ พตวธปปาเวชยงลอ จพงหวพดพะเยา ( หพวหน มาโครงการ ) ได มรพบททนจากNational Zoological Park,
Smithsonian Institution, U.S.A.
ปช 2553

การศ ก
พท แก มปพ ญหาชางในประเทศไทย
( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
ศ ษาน เร วศวรทยา ประชากร การแพรปก ระจายและสทขภาพเพ อ
ม

ปช 2554
การศ ก
ท แก มไขความขพดแย มงระหวปางคนกพบช างปป
ธ พตวธปปาภภววพ จพงหวพดหนองคาย เขตรพก ษาพ น
พ ธทส
ธ พตวธปปาสลพก พระ
ศ ษาน เร วศวรทยาเพพอ
ม า บร เร วณเขตรพก ษาพพนธทส
จพงหวพดกาญจนบทรช และอททยานแหปงชาต ก
ร ย
ท บทรช จพงหวพดประจวบคชรข
ช น
พ ธธ ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
พ รมพธครพงพ ลปาสทดเมพอ
ท 19/11/60

หน มา 1 จาก 3
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ปช 2554-2555 การฟพพ นฟภประชากรละมพงท และเนพอ
พ ทราย ในเขตรพก ษาพ น
พ ธทส
ธ พตวธปปาเวชยงลอ จพงหวพดพะเยา และเขตรพก ษาพ น
พ ธทส
ธ พตวธปปาสลพก พระ จพงหวพดกาญจนบทรช ( หพว
หน มาโครงการ ) ได มรพบททนจากส จานพก งานคณะกรรมการวจร ย
พ แหปงชาต ร
ปช 2554-2555 การศ ก
ร ประชากรทชน
ท มอยทชส
ท ด
ท ของละมพงท (Cervus eldi) และเนพอ
พ ทราย ทชป
ท ลปอ ยคพนสภ ปธรรมชาต ร ณ เขตรพก ษาพพนธทส
ธ พตวธปปา
ศ ษาน เร วศวรทยา และการประเม น
เวชยงลอ จพงหวพดพะเยา ( หพวหน มาโครงการยปอ ย ) ได มรพบททนจากส าจ นพก งานคณะกรรมการวจร ย
พ แหปงชาต ร
ปช 2554-2555 ความหลากชน ด
ร และความมากมายของส พตวธเ ลชย
พ งลภก ด มวยนจาพ นม ในเขตรพก ษาพพนธทส
ธ พตวธปปาสลพก พระ จพงหวพดกาญจนบทรช ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจาก
สจานพก งานคณะกรรมการวจร ย
พ แหปงชาต ร
ปช 2554-2555 โครงการต ด
ร ตามศ ก
ทช าศ พยอยภต
ป ามธรรมชาต ใร นสวนจรตรลดา และวพงสระปททม ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากโครงการวจร ย
พ ศภนยธนานาชาต ส
ร ร
ศ ษาส พตวธทอ
รน
ร ธรเพพอ
ท การวรจย
พ พพฒ นาและถปายทอดเทคโนโลยช
ปช 2557-2559 การศ ก
ธ พตวธปปาสลพก พระและผลกระทบตปอ สทขภาพวพวบ มานในพพน
พ ทชช
ท ายขอบเขต
ศ ษาความหลากหลายทางพพนธทก รรมและสทขภาพช างปป
ม าในเขตรพก ษาพพนธทส
รพก ษาพพนธทส
ธ พตวธปปาสลพก พระ ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
ปช 2557-2559 การศ ก
ธ ต
ศ ษาน เร วศวรทยา ประชากร สทขภาพ และปพ ญหาความขพดแย มงระหวปางคนกพบช างปป
ม า บร เร วณเขตรพก ษาพพนธทส
พ วธปปาสลพก พระ จพงหวพดกาญจนบทรช ( ผภ ม
รปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
ปช 2557-2559 การศ ก
ท แก มไขความขพดแย มงระหวปางคนกพบช างปป
ธ ต
ศ ษาน เร วศวรทยาเพพอ
ม า บร เร วณเขตรพก ษาพพนธทส
พ วธปปาสลพก พระ จพงหวพดกาญจนบทรช ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบ
ททนจากททนอทดหนทนวจร ย
พ มก.
ปช 2558-2560 การศ ก
ท แก มไขความขพดแย มงระหวปางคนกพบช างปป
ธ พตวธปปาเขาอปางฤาไน จพงหวพดฉะเช งร เทรา ( ผภ มรปวมโครงการ )
ศ ษาน เร วศวรทยาเพพอ
ม าบร เร วณเขตรพก ษาพพนธทส
ได มรพบททนจากททนอทดหนทนว จร ย
พ มก.
ปช 2559-2561 การคพนเนพอ
พ ทราย (Axis porcinus) คพนสภปธรรมชาต ใร นเขตรพก ษาพพนธทส
ธ พตวธปปาดงใหญป จพงหวพดบทรรช ม
พ ยธ ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากสวนส พตวธ
นครราชส ชม า องคธก ารสวนส พตวธในพระบรมราชภปถพม ภธ
ปช 2560
โครงการจพดตพ งพ แปลงศ ก
ศ ษาน เร วศปป าไม มถาวรขนาดใหญป บร เร วณคอคอดกระ จพงหวพดระนอง ( ผภ มรปวมโครงการ ) ได มรพบททนจากXishuangbanna Tropical
Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China
บทความว จ
ว ย
ล ในวารสารว ช
ว าการ
ระดพบชาต ร
- นธร ด
ร ล บภรณพ รมพธ, Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, "POPULATION VIABILITY ANALYSIS OF REINTRODUCING BROW – ANTLERED DEER
(CERVUS ELDI THAMIN) IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY, UTHAI THANEE PROVINCE", วารสารส พตวธปปาเมพอ งไทย 15 (1) (2008) 99
- เบญจรพตนธ พรหมเพพญ, Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, "แบบจจาลองถนอาศ
รท
ธ พตวธปปาภภเขชยว
พยของกระท งร (Bos gaurus H. Smith) ในเขตรพก ษาพพนธทส
จพงหวพดช พยภภม "ร , วารสารวนศาสตรธ 29 (1) (2010) 64 -75
- อพม พรพ รมล ประยภร , Naris Bhumpakphan, Ronglarp Sukmasuang, บทษบง กาญจนสาขา, "Abundance and habitat suitability of Dhole (Cuon alpinus)and
thier preys in Thap Lan National Park", วารสารส พตวธปปาเมพอ งไทย 19 (1) (2012) 23-40
- Ronglarp Sukmasuang, Worawidh Wajjwalku, กฤตภาส ขพนทะธงสกทลดช, น.สพ. ดร. มาโนชญธ ยรนดช, วราฤทธ รธ ไชยสาร, นายวรนจร ภภเป นาวรพตนธ , Naris
Bhumpakphan, นายพเยาวธ สายดช, "Monitoring of released Eld's deer and hog deer in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Prayao Province", Thai Journal of
Forestry 1 (32) (2013) 1-10
- นายประวทธ เปรมปรชด ,รธ Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, ดร. มาโนชญธ ยรนดช, "Post-released monitoring of Hog deer, Eld's deer and Sambar
deer in Salakphra Wildlife Sanctuary.", วารสารส พตวธปปาเมพอ งไทย 20 (1) (2013) 124-141
- สทภท
พ ร ประสบศ ล
ร ปธ, Naris Bhumpakphan, ดร. รพตนวพฒ นธ ไชยรพตนธ, "Diversity of Food Plants and Food Preference of Indichinese Gaur (Bos gaurus
laosiensis) at Klong Pla Kang Buffer Zone of Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province", วารสารวนศาสตรธ 32 (2) (2013) 1 -13
- Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, Suchat Kalyawongsa, Sapol Boonsermsuk, Kamol Wisupakan, Utai Dechyosdee, "Predicting Land -use and
land-cover Patterns Driven by Different Scenarios in the Emerald Triangle Protected Forests Complex", Thai Journal of Forestry 33 (33) (2014) 56 -74
- ก มองแสง ภภวน
ร ทรธศ พก ดส
รธ กทล , Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, "Ecology of Rehabilitated Eld’s Deer (Cervus eldi) and Hog Deer (Axis
porcinus) in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Phayao Province", วารสารส ต
พ วธปปาเมพอ งไทย 21 (137) (2014) 123
- Kanita Ouithavon, Naris Bhumpakphan, Jessada Denduangboripant, Boripat Siriaroonrat, Savitr Trakulnaleamsai, "Ecology of Rehabilitated Eld’s
Deer (Cervus eldi) and Hog Deer (Axis porcinus) in Wiang Lor Wildlife Sanctuary, Phayao Province", วารสารส พตวธปปาเมพอ งไทย 21 (137) (2014) 123
- นายวพชระ จต
ร จจานงคธ, Naris Bhumpakphan, "Some Ecological Aspects of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) in Khao Ang Rue Nai Wildlife
Sanctuary", Journal of Wildlife in Thailand 23 (1) (2016) 77 -87
ระดพบนานาชาต ร
- Kate E. Jenks, Shumpei Kitamura, Lynam, Antony J, Ngoprasert, Dusit, Chutipong, Wanlop, Steinmetz, Robert, Ronglarp Sukmasuang, Grassman,
Lon I. Jr., Cutter, Passanan, Tantipisanuh, Naruemon , Naris Bhumpakphan, Gale, George , Reed, David H., Leimgruber, Peter, Songsasen,
Nucharin, "Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand", Mammalia 76 (2) (2012) 175 -184
- Prasanai, K., Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, Worawidh Wajjwalku, Nittaya, K., "Population characteristics and viability of the
introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology
34 (3) (2012) 263-271
- Yongyut Trisurat, Naris Bhumpakphan, David H. Reed, Budsabong Kanchanasaka, "Using species distribution modeling to set management priorities
for mammals in northern Thailand", Journal for Nature Conservation 20 (5) (2012) 264 -273
- M. C. BAKER, W. J. MCSHEA, Naris Bhumpakphan, Ronglarp Sukmasuang, N. SISURUK, K. SIRIPATTARANUKUL, "Spotted Linsang Prionodon
pardicolor observation from eastern Thailand", Small Carnivore Conservation 47 (-) (2012) 58 -59
- Lynam, A.J., Jenks, K.E., Tantipisanuh, N., Chutipong, W., Ngoprasert, D., Gale, G.A., Steinmetz, R., Ronglarp Sukmasuang, Naris
Bhumpakphan, Grassman Jr., L.I., Cutter, P., Kitamura, S., Reed, D.H., Baker, M.C., Mcshea, W., Songsasen, N., Leimgruber, P., "Terrestrial
activity patterns of wild cats from camera -trapping", Raffles Bulletin of Zoology 61 (1) (2013) 407 -415

พ รมพธครพงพ ลปาสทดเมพอ
ท 19/11/60

หน มา 2 จาก 3

ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ร ภภม ภ
ร าคพพนธธ
ช ดร.นร ศ
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ว าการ รองศาสตราจารยธ

สงล ก ลด

ภาควรชาชชววรทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรธ

- Ronglarp Sukmasuang, Naris Bhumpakphan, NaruemoNTaNTIPISaNuH, WaNloPCHuTIPoNG, duSITNGoPraSerT, aNToNy J. lyNam, roberT
STeINmeTz, Kate E. Jenks, Lon L. Grassman, Passanan Cutter, Shumpei Kitamura, Megan C. Baker, WIllIam McShea, George A. Gale, David H.
Reed, "Recent distribution records,threats and conservation prio -rities of small cats in Thailand", CAT news Special Issue 8 8 (special) (2014) 36 -44
บทความว จ
ว ย
ล ในการประชชมว ช
ว าการ
ระดพบชาต ร
- จารทวช คปายมพน
ท , ชพญญภรณธ ประสาทพรช พย, พ รมพธชนก สรงมงคล, อาภรณธ ลชส
พ มบทญ, Pornchai Sanyathitiseree, Naris Bhumpakphan, "The population dynamic
of monkeys in Prang Sam Yod shrine and periarea in Lop Buri Province", สม
ท งส ต
พ มนาทางวรชาการเรพอ
พ วธปปาเมพอ งไทย ครพ งพ ทชท 28 ทางรอดของส ต
พ วธปปาทปาม
กลางกระแสการพพฒ นา
ประเทศ
(2007)
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