ประวัติบุคคล ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
1. ชื่อ ดร. สุเทพ จันทร์เขียว (3 9007 00629 64 1)
(Dr. SUTEP JUNKHIAW)
วัน/เดือน/ปี : เกิด 11 กันยายน 2519
2. ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน)
สังกัด : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลา : พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สังกัด : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา : พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545
3. ประวัติการศึกษา
2538 มัธยมปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) (สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), (สาขาการจัดการลุ่มนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556 ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการลุ่มนาและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน สกอ.)
4 ความรู้และความถนัด
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม (RS)
2. การจัดการลุ่มนาและสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรป่าไม้/ทรัพยากรศาสตร์และระบบนิเวศ
3. แบบจาลองอุทกวิทยา-การจัดการลุ่มนา
4. การจัดการภัยพิบัติ /การจัดการระบบเตือนภัย/ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
5. คอมพิวเตอร์ Hardware และ Software และสามารถเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ , Micro Controller
6. ระบบฐานข้อมูล (Database , MySQL ) และการพัฒนา Web base ผ่านระบบเครือข่าย (ASP, PHP,
JAVA)
7. ออกแบบระบบโครงข่าย และประสบการณ์ในการบริหารและจัดการระบบปฏิบัติการ Window 2000
Server. Window 2003 Server. ระบบปฏิบัติการ Linux
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5. ประสบการณ์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดทาแผนแม่บทร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ (ที่
ปรึกษา)
1. ร่วมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บนาไทรทอง-คลองลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า)
2. ร่วมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนน สงขลา-หาดใหญ่ และ ยะลา-รามัญ (ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า)
3. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างอ่างเก็บนา นาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านป่าไม้
(การบริหารจัดการลุ่มนา/การชะล้างพังทลายของดิน)
4. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไฟฟ้าของ บริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จากัด
(มหาชน)
5. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ส่วนขยาย (ด้าน
อุต-ุ อุทกวิทยา/การใช้นา/การระบายนาและอุทกภัย)
6. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบวางผังและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผาง (ป่าไม้และการบริหารจัดการลุ่มนา)
7. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดการแหล่งพลอยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
จังหวัดแพร่ (การใช้ที่ดิน/ระบบการใช้นา/อุตุ-อุทกวิทยาลุ่มนา)
8. โครงการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ (ด้านป่าไม้และการบริหารจัดการลุ่มนา)
10. โครงการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาทะเลน้อย จ. พัทลุง (ด้านป่าไม้ -ลุ่มนา และ Ramsar site)
11. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายทางหลวงตรัง-พัทลุง เป็น 4 ช่องจราจร (ด้านป่า
ไม้และการบริหารจัดการลุ่มนา)
12. ร่วมศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการการศึกษาปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังนาคีรีธารแบบสูบกลับ
13. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การจัดการลุ่มนา/สถิติ โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการ
อุทยานแห่งชาตินาตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ร่วมกับบริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์
จากัด ภายใต้การกากับโครงการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
14. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การจัดการฐานข้อมูลและสถิติ โครงการศึกษาขุดความสามารถ
การรองรับได้ของพืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์
คอนซัลแตนท์ จากัด ภายใต้การกากับโครงการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
15. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การจัดการฐานข้อมูลและสถิติ โครงการศึกษาขุดความสามารถ
การรองรับได้ของพืนที่อุทยานแห่งชาตินาตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับบริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์
คอนซัลแตนท์ จากัด ภายใต้การกากับโครงการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
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16. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/การจัดการฐานข้อมูลและสถิติ โครงการศึกษาขุดความสามารถ
การรองรับได้ของพืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับบริษัทเอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ภายใต้การกากับโครงการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
17. ร่วมศึกษาเพื่อการจัดทาแผนรวมเพื่อการจัดการลุ่มนายม กรมทรัพยากรนา รับผิดชอบด้านทรัพยากรป่าไม้/
ระบบนิเวศบนบก/พืนที่ชุ่มนา
18. ร่วมศึกษาเพื่อการจัดทาแผนรวมเพื่อการจัดการลุ่มนาวัง กรมทรัพยากรนา รับผิดชอบด้านทรัพยากรป่าไม้/
ระบบนิเวศบนบก/พืนที่ชุ่มนา
19. ร่วมศึกษาเพื่อการจัดทาแผนรวมเพื่อการจัดการลุ่มนาชี กรมทรัพยากรนา รับผิดชอบด้านทรัพยากรป่าไม้/
ระบบนิเวศบนบก/พืนที่ชุ่มนา
20. ผู้เชียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการเสนอพืนที่ที่เหมาะสมให้ขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย
บริษัท แอ็ดว้านซ์ โปรเกรส เนวิเกชั่น เซ็นเตอร์ จากัด ภายใต้การกากับโครงการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
21. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และผู้ประสานงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดิน: แนวทางการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดินและที่ดินโดย
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. โครงการพัฒนาวิชาการ
1. รองผู้จัดการโครงการจัดทาระบบ Early Warning สาหรับพืนที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่มในพืนที่ลาดชัน
และที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2548
2. ที่ปรึกษาโครงการจัดทาระบบ Early Warning สาหรับพืนที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่มในพืนที่ลาดชันและ
ที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2549
3. ที่ปรึกษาและนักวิจัยในโครงการกาหนดค่าดัชนีความชุ่มชืนของดิน (Antecedent Precipitation
Index : API) เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยล่วงหน้านาท่วมฉับพลัน-แผ่นดินถล่ม กรมทรัพยากรนา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาเพื่อจัดทา ระบบจัดการฐานข้อมูลและการประมวลผลเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาแนวทางการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว : กลุ่มจังหวัดชายแดน, การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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6. หัวหน้าโครงการ : โครงการพัฒนาและบริหารฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่ 2) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7. โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชน , สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ (2555-2556)
8. The Preliminary Study for Water Balance Model for the Hongsa Mine Mouth Power
Project, Xayaboury Province, Lao PDR (2555-2556)
9. โครงการอนุวัตอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ, รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ (2555-2556)
10. หัวหน้าโครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศในพืนที่ต้นนาและพืนที่อุทยาน เพื่อช่วยเพิ่มความ
ชุ่มชืนและชะลอนา ในพืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กิจกรรมจัดทาสถานีเตือน
ภัย
7. โครงการวิจัย
1. พืนที่เสี่ยงภัยการเกิดนาท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(2544-2546) หัวหน้าโครงการ
2. ประสิทธิภาพของระบบวนเกษตรรูปแบบต่าง ๆ ต่อการอนุรักษ์ดิน ธาตุอาหาร และนา ในพืนที่ลุ่มนาห้วย
แร้ง-คลองพีด จ. ตราด (2545-2548)
3. การศึกษาศักยภาพและบริหารจัดการลุ่มนาและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มนาย่อยอุทยานแห่งชาติภูพาน (2546-47)
4. การวิจัยศักยภาพของการพัฒนาลุ่มนาที่มีต่อคุณภาพนาในลุ่มนาแม่กลอง (2546-47)
5. การพัฒนาแบบจาลองเพื่อบริหารและบูรณาการจัดการทรัพยากรนาในลุ่มนาเจ้าพระยาโดยใช้ข้อมูลจาก
โครงการวิจัย GAME-Tโดยการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยระหว่างประเทศ :ไทย-WMO-ICSU-IOC on
GAME-T ประจาปี 2545
6. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยระบบเตือนภัยนาท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม สาหรับชุมชนในพืนที่เสี่ยงภัยลุ่ม
นาเจ้าพระยา สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7. โครงการวิจัย : การศึกษาศักยภาพลุ่มนาเพื่อจัดทาแผนป้องกันและฟื้นฟูในการบรรเทาความเสียหายพืนที่
ประสบภัยนาท่วมฉับพลันและดินถล่ม :กรณีศึกษาพืนที่ลุ่มนาห้วยนาริด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
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