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ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. สมนิมิตร พุกงาม  

วัน เดือน ปี เกิด : 15 กันยายน 2505 

การศึกษา : วท.ด. (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการลุ่มน ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544  

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  สาขาวิชาอนุรักษ์ดินและน ้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่-นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

การประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา:  

การประชุม “5th International Soil Conservation Conference”, January 18-29, 1988, 
Bangkok  

การฝึกอบรม “UNESCO Regional Training Workshop on Watershed Development and 
Management”. November 17-23 1986, Bangkok and Surat Thani  

การฝึกอบรม “Water Quality Monitoring Network in the Lower Makong Basin, Phase II”, 
October 5-9, 1992, Phuket 

การฝึกอบรม “Agriculture Project Investment Analysis with Computer Application”. July 8 
- September 18, 1992. Bangkok and Chiangrai  

การฝึกอบรม “การวิเคราะห์น ้าเสียอย่างง่าย” 7-12 กุมภาพันธ์ 2536, ERTC. เทคโนธานี ปทุมธานี  
การฝึกอบรม “การวิเคราะห์ขยะ” 15-20 สิงหาคม 2536, ERTC. เทคโนธานี ปทุมธานี  
การฝึกอบรม “การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 13-17 ธันวาคม 2536, เทคโนธานี 

ปทุมธานี  
การฝึกอบรม “Clean Coal Technology (Coal Combustion Sector)” October – November 

2000, NEDO, Japan  
การฝึกอบรม “Introduction to Remote Sensing and Raster” June 26-28, 2001, ส้านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ  
การฝึกอบรม “การจัดการฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” 20-31 พฤษภาคม 

2545, ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
กรุงเทพฯ  

การประชุมวิชาการ “5th International Study Conference On GEWEX in Asia and GAME”. 
October 3-5, Nagoya, Japan  

การประชุมวิชาการ “6th River symposium”. September 2-5, 2003, Brisbrane, Australia 
การฝึกอบรม “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” 30-31 มีนาคม 2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 



การฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” 22-26 กันยายน 
2557, ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ  

การฝึกอบรม “การวิจัยทางสังคมศาสตร์” 3-4 ธันวาคม 2557, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

การฝึกอบรม “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” 2-3 มีนาคม 2558, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

การฝึกอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์” รุ่นที่ 
1 วันที่ 26-27 มีนาคม 2558, คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ 

การฝึกอบรม “การบริหารหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

การฝึกอบรม “การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความส้าเร็จขององค์กร” เร่ือง “ทักษะการบริหารผล
การปฏิบัติงาน ส้าหรับผู้บังคับบัญชา” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

การฝึกอบรม “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส้าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 รุ่นที่ 4” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560, สถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระที่ 2 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 – 2554 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปุ๋ย กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2554 – 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการผู้ช้านาญพิจารณา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาการจัดการลุ่มน ้าและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอนุรักษวิทยา  
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2544 - 2547  อาจารย์พิเศษ คณะวนศาสตร ์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2545 - 2547  ต้าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 



พ.ศ. 2539 - 2545  ต้าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2529 – 2539 ต้าแหน่งนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการพลังงาน 

พ.ศ. 2526 – 2529 ต้าแหน่งนักเกษตร ส้านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอื่นๆ   

: เป็นผู้ศึกษาทางด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสหวิทยาการ      
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

: พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน เช่น โครงการฝายกมลาไสย โครงการฝายล้าโดมใหญ่ โครงการฝาย
หนองแก้ว เป็นต้น 

:  เป็นกรรมการว่าจ้างการศึกษาความเหมาะสมเบื องต้น ของโครงการของกรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน เช่น โครงการฝายคลองกลาย โครงการน ้าพางห้วยตองก้อ 
โครงการสูบพักสาละวินและน ้าโขงฝั่งไทย เป็นต้น 

: เป็นกรรมการตรวจรับการว่าจ้างศึกษาโครงการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน เช่น   
1)  การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการอพยพ/ชดเชย ต่อราษฎรใน

พื นที่อ่างเก็บน ้าและบริเวณพื นที่ชลประทาน โครงการน ้าสงคราม   
2)  การศึกษาผลกระทบต่อพื นที่บุ่งทาม โครงการน ้าสงครามและการศึกษา

ผลกระทบด้านโบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการน ้าสงคราม 
: เป็นคณะกรรมการ/คณะท้างานต่างๆ เช่น  

1) คณะกรรมการด้าเนินการจ้างฯ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา กรม
ทรัพยากรน ้า 

2) คณะกรรมการด้าเนินการจ้างฯ และกรรมการตรวจการจ้าง โครงการส้ารวจ 
ออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย  กรมทรัพยากรน ้า  

3) คณะท้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน ้า 
4) คณะท้างานและผู้ช่วยเลขานุการ จัดท้าร่างยุทธศาสตร์และแผนการวิจัย กรม

ทรัพยากรน ้า 
5) คณะท้างาน จัดท้าร่างยุทธศาสตร์การวิจัย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6) คณะท้างานเพื่อวางแผนจัดท้าโครงการวิจัยพัฒนาแบบจ้าลอง เพื่อบริหารและ

บูรณาการการจัดการลุ่มน ้าเจ้าพระยาโดยใช้ข้อมูล GAME-T ส้านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



7) หัวหน้าโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
หลักของประเทศไทย” กรมทรัพยากรน ้า 

8) หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการจัดท้าแผนแม่บทการอนุรักษ์และจัดการพื นที่ต้น
น ้าล้าธาร” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

9) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “การคายระเหยน ้าและสมดุลของพลังงานที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์แบบต่างๆ ในบางจังหวัดของภาคเหนือของประเทศไทย” งบประมาณ 
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

10) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่ง 
จังหวัดระนอง” งบประมาณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาจ้าเป็นหรือ
เร่งด่วนของประเทศ : ทรัพยากรน ้าและวิถีชีวิตของคนไทย” งบประมาณ 
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

12) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “The Preliminary Study for Water Balance Model for 
the Hong Sa Mine Mouth Power Project, Xayaboury Province, Lao 
PDR” งบประมาณ บริษัท เหมืองบ้านปู จ้ากัด 

13) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อขนาดและความถี่การ
เกิดน ้าหลากในลุ่มน ้าชี” งบประมาณส่วนตัว 

14) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “Land-use Changes Affect to Hydrological Response 
using SWAT Model in Huaimanai Sub-watershed, Phrae Province, 
Thailand” งบประมาณ ศูนย์วิทยาการขั นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 
(CASTNR) มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (NRU-KU)  

15) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “ประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกันการสูญเสียดินและกัก
เก็บคาร์บอนในดิน” ปี 2555 งบประมาณส่วนตัว 

16) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “บทบาทของหญ้าแฝกต่อลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน ้า”  
งบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

17) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความ
มั่นคงด้านอาหารสัตว์” งบประมาณ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

18) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็น
พลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน” งบประมาณ ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

19) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม” งบประมาณ
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

20) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการทับถมของตะกอนและ
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝั่ง

https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectDetail.aspx?id=4767
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectDetail.aspx?id=4767
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectDetail.aspx?id=19048
https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/projectDetail.aspx?id=19048


ทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม” งบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

21) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “การประยุกต์เทคนิคการส้ารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินค่าและจัดท้าแผนที่ความชื นดิน บริเวณพื นที่
วิจัยไร่มันส้าปะหลัง อ้าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา” ป ี2551 งบประมาณ
ส่วนตัว 

22) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “Application of SWAT Model for Studying El Nino 
and La Nina Phenomena toward Streamflow in Lam Chi Sub-
watershed” ป ี2556 งบประมาณส่วนตัว 

23) ผู้ร่วมโครงการวิจัย “หน้าที่หลักของลุ่มน ้า ในพื นที่ลุ่มน ้าย่อยห้วยหมาไน จังหวัด
แพร”่ ปี 2557 งบประมาณส่วนตัว 

ประสบการณ์ด้านการสอน:  วิชาที่สอน/เคยสอน:  
01301111 หลักการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ 
01301421 หลักการจัดการลุ่มน ้า 
01301423 การจัดการลุ่มน ้าประยุกต์ 
01301424 การวิเคราะห์ลุ่มน ้า 
01301497 โครงงาน 
01301511 การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน 
01301521 วิทยาศาสตร์ลุ่มน ้าและสิ่งแวดล้อม 
01301531 การมีสว่นร่วมในการจัดการลุ่มน ้า 
01301562 อุตุนยิมวทิยาปา่ไม้ 
01301582 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
01301583 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม 
01301591 เทคนิควิจัยทางอนุรักษ์ลุ่มน ้าและสิ่งแวดล้อม 
01301596 เร่ืองเฉพาะทางด้านการจัดการลุ่มน ้าและสิ่งแวดลอ้ม 
01301597 สมัมนา 
01311596 เร่ืองเฉพาะทางด้านบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
01311597 สัมมนา (ภาคพิเศษ) 

ผลงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มีประสบการณ์ 32 ปี เก่ียวกับการศึกษาและการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดินและด้านการ
จัดการลุ่มน ้า เช่น 

ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  



1) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้/สัตว์ป่า/การจัดการลุ่มน ้า/การชะล้างพังทลาย
ของดินและการตกตะกอน, โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้
เข่ือนภูมิพล ของกรมชลประทาน, ปี 2560 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน/การชะล้างพังทลายของดิน, โครงการศึกษาทาง
เชื่อมผืนป่าทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สาย จันทบุรี – สระแก้ว, กรมทาง
หลวง, ปี 2560 

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน/การชะล้างพังทลายของดิน, การศึกษาและจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) – ท่าวังผา (ส่วนที่พาดผ่าน
พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1บี และพื นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, ปี 2560 

4) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน/การชะล้างพังทลายของดิน, การศึกษาและการ
จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2 – แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื นที่ชั นคุณภาพลุ่ม
น ้าชั นที่ 1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2560 

 
ปี พ.ศ. 2556 – 2559  

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน โครงการศึกษา
ส้ารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี– 
ดอยปุย–ดอยผาด้า ของส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), ปี 2558 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน การศึกษาและจัดท้า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น (IEE) โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เลย 2 – ขอนแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2558 

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ส้ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลาย
แหลมตะลุมพุก อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 ของกรมเจ้าท่า, 
ปี 2558 

4) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส้ารวจ
ออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 5 ต้าบลม่วง
กลวง อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ของกรมเจ้าท่า, ปี 2558 

5) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ส้ารวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต้าบลปานาเระ อ้าเภอปา
นาเระ จังหวัดปัตตานี ของกรมเจ้าท่า, ปี 2558 



6) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน การใช้ที่ดินและการเกษตร  
 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น โครงการอ่างเก็บน ้าผาแดง จังหวัด

ล้าพูน อ่างเก็บน ้าห้วยชุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ่างเก็บน ้าห้วย
ม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกรมชลประทาน, ปี 2559 

7) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน ้าอย่างยั่งยืนทั ง 25 
ลุ่มน ้า ของกรมทรัพยากรน ้า, ปี 2559 

8) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร โครงการจัดท้าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ของกรม
ชลประทาน, ปี 2559 

9) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน การใช้ที่ดินและการเกษตร  
 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน ้าแม่แคม จังหวัดแพร่ ของ

กรมชลประทาน, ปี 2559 
10) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน  
 โครงการศึกษาทางเชื่อมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี-สระแก้ว ของ

กรมทางหลวง, ปี 2559 
11) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน  

การศึกษาและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) – ท่าวังผา 
(ส่วนที่พาดผ่านพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1บี และพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2559 

12) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน  
การจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน), ปี 2559 

13) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
การศึกษาและการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก2 – แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื นที่ชั น
คุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2559 

14) ) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
การศึกษาและการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3 - อุบลราชธานี 1 (ส่วนที่
พาดผ่านพื นที่ป่าอนุรักษ์) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2559 

 

ปี พ.ศ. 2545 – 2555  



1) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินโครงการสายส่ง
ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน) - ท่าวังผา ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2552 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดิน ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลัก 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 
103 สายงาว–สอง-ร้องกวาง ของกรมทางหลวง, ปี 2552 

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดินโครงการก่อสร้าง
ถนนสายใหม่บ้านกระทู้–ป่าตอง ของกรมทางหลวง, ปี 2552 

4) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดิน ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าและการจัดการลุ่มน ้า โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื องต้น 
(IEE) โครงการโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื องต้น ทางรถไฟ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน” ของ
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), ปี 2552 

5) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน โครงการระบบส่ง
ไฟฟ้า 500 เควี สาละวิน-พิษณุโลก 3 ส้าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าเข่ือนฮัจ
ยี  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2551  

6) ผู้เชี่ยวชาญด้านการชะล้างพังทลายของดินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื องต้น (IEE) โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี ส้าหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
ลิกไนต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

7) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดินโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย, ปี 2554 

 
8) ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน โครงการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าสาย 500 กิโลโวลต์ (บริเวณจังหวัดน่าน) –น่าน2-แม่เมาะ3 (ส่วน
ที่พาดผ่านพื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 
2554 

9) ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิน และการชะล้างพังทลายของดิน 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่าน
พื นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ปี 2557 

10) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดิน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ จังหวัดระนอง  ของ
กรมการขนส่งทางน ้าและพานิชณ์นาวี 

11) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดิน โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
จังหวัดปัตตานี ของการนิคมอุตาสหกรรมแห่งประเทศไทย 

12) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดิน โครงการฟื้นฟูหนองหาน จังหวัดสกลนคร ของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



13) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดิน โครงการวิจัยลุ่มน ้าบางประกง ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

14) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี2-นครราชสีมา2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

15) ผู้ศึกษาด้านชั นคุณภาพลุ่มน ้า โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 
ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร-ระนอง ของกรมทาง
หลวง 

16) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน โครงการก่อสร้างทาง
หลวงสายหลัก 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง-พัทลุง 
ตอน บ้านนาโยงเหนือ-เขาพับผ้า (บ้านนาวง) ของกรมทางหลวง 

17) ผู้ศึกษาด้านการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน ้าให้กับท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
เพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

18) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน โครงการระบบส่ง
ไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ หลังสวน–ระนอง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

19) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และชั นคุณภาพลุ่มน ้า โครงการจัดท้าแผนรวมการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาละวิน ของกรมทรัพยากรน ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20) ผู้ร่วมศึกษาด้านระบบนิเวศวิทยาทางบกและสังคมพืช โครงการระบบขนส่งทาง
รถไฟในกรุงเทพมหานครสายเหนือ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

21) ผู้ร่วมศึกษาด้านระบบนิเวศวิทยาทางบกและสังคมพืช โครงการทางรถไฟไป
สนามบินสุวรรณภูมิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

22) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ โครงการส้ารวจปิโตรเลียมบนฝั่งโดยวิธีคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 3 มิติ จังหวัดสุพรรณบุรี ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

23) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ โครงการขยายโรงไฟฟ้าราชบุรี 
24) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ โครงการเพิ่มน ้าต้นทุนให้เข่ือนภูมิพล ของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
25) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และชั นคุณภาพลุ่มน ้า โครงการจัดท้าแผนรวม

การบริหารจัดการลุ่มน ้ามูล ของกรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

26) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และชั นคุณภาพลุ่มน ้า โครงการจัดท้าแผนรวม
การบริหารจัดการลุ่มน ้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก ของกรมทรัพยากร
น ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และชั นคุณภาพลุ่มน ้า โครงการบรรเทาอุทกภัย
ล้าน ้ายม-ล้าน ้าน่าน ของกรมชลประทาน 



28) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ โครงการฟื้นฟูลุ่มน ้าจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ของกรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดิน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าคลองลิปะใหญ่ อ้าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  ของการประปาส่วนภูมิภาค 

30) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ โครงการศึกษาและประเมินผลการป้องกันอันตราย
จากนกและสัตว์ ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานระนอง ท่า
อากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ของกรมการขนส่งทางอากาศ  

31) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร 
ของกรมชลประทาน  

32) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการส้ารวจปิโตรเลียมบนบก 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับบริษัท ไอ อี เอ็ม จ้ากัด  

33) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการส้ารวจปิโตรเลียมบนบก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับบริษัท โปร เอ็น คอนซัลแตนท์ จ้ากัด  

34) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน ้า โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า ในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน ของกรมทรัพยากรน ้า  

35) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน ้า โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า ในพื นที่ลุ่มน ้ามูล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ของกรม
ทรัพยากรน ้า  

36) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน ้า โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ลุ่มน ้ายม-น่าน ของกรมชลประทาน  

ปี พ.ศ. 2540 - 2544 
เป็นผู้ร่วมศึกษาและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ต่างๆ เช่น 
1) ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยบ้านพุ่ม จังหวัด

สกลนคร 
2)  ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าดอยงู จังหวัดเชียงราย 
3) ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าแม่ออน 2 จังหวัดล้าปาง 
4)  ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าล้ารูใหญ่ จังหวัดพังงา  
5) ผู้ร่วมศึกษาด้านการชะล้างพังทลายของดิน โครงการติตามผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านการชะล้างพังทลายของดิน จากการก่อสร้างถนนรอบเกาะ
ภูเก็ต  

6)  ผู้ร่วมศึกษาด้านการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการลุ่มน ้า โครงการอ่าง
เก็บน ้าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 



7) ผู้ร่วมศึกษาด้านการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการลุ่มน ้า โครงการ
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

8) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน และการจัดการ
ลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าล้าสะพุง  จังหวัดชัยภูมิ  

9) ผู้ร่วมศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน และการจัดการ
ลุ่มน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าล้าพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี 

10)  ผู้ร่วมศึกษาด้านการกัดเซาะดินและการตกตะกอน โครงการพัฒนาลุ่มน ้าโก-
ลกจังหวัดนราธิวาส 

ปี พ.ศ. 2536 - 2539  
เป็นผู้ร่วมศึกษาและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ต่างๆ เช่น 
1) ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าแม่มอก จังหวัดสุโขทัย 
2)  ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าแม่พริก จังหวัดล้าปาง 
3) ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าแม่เลียงพัฒนา จังหวัด

ล้าปาง 
4) ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้า ห้วยเดื่อ จังหวัด

เชียงใหม่ 
5) ผู้ร่วมศึกษาด้านการบริหารลุ่มน ้า โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยโก๋น จังหวัด

เชียงใหม่ 
6) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน และจัดท้ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าแบบสูบกลับล้า
ตะคองจังหวัดนครราชสีมา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

7) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน และจัดท้ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าแบบสูบกลับคิรี
ธาร จังหวัดจันทบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

8) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินและจัดท้ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าแบบสูบกลับ
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

9) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินและจัดท้ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการระบบส่งไฟฟ้า 230 เควี 
ตาก-แม่สอด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

10) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินและจัดท้ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโครงการระบบส่งไฟฟ้า 150 
เควี เชียงราย-เทิง ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2533 - 2536  



1) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน โครงการระบบส่ง
ไฟฟ้าแม่เมาะ 3-ท่าตะโก จังหวัดแพร่-อุตรดิตถ์ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จัดท้าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ผู้ศึกษาด้านทรัพยากรดิน ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งจัดท้าโดย บริษัท เอ็น เอส 
คอนซัลแตนท์ จ้ากัด เช่น 
(1) โครงการเหมืองแร่แคลไซด์ จังหวัดสระบุรี ของนางหยาดชล มนเสรีนุสรณ์  
(2) โครงการเหมืองแร่หินปูน จังหวัดสระบุรี ของนางสมพร ปิดกวงศ์ 
(3) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว จังหวัดตราด ของ บริษัท ดวงพลอย จ้ากัด 
(4) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว จังหวัดตราด ของบริษัทอุตสาหกรรมท้า

เครื่องแก้วไทย จ้ากัด 
(5) โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ของบริษัท ยูพี หินอ่อน จ้ากัด           
(6) โครงการอ่ืน ๆ อีก 12 โครงการ 

ผลงานวิจัย/เอกสารเผยแพร่/ต ารา 
ผลงานวิจัย 

สมนิมิตร พุกงาม, ประสงค์ สงวนธรรม และสุภาภรณ์ ผ่องศาลา.  2560.  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่งาวฝั่ง
ขวา จังหวัดล้าปาง.  วารสารวนศาสตร์ 36 (1): 123-128. 

นันฑกา กนกะปิณทะ, สิทธิชัย ตันธนสฤาดิ์, สมนิมิตร พุกงาม และเติมศิริ จงพูลผล.  
2560.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.  วารสารวนศาสตร์ 36 (1): 
113-122. 

สมนิมิตร พุกงาม.  2553. ดัชนีพลังชะล้างพังทลายของฝน และการสูญเสียดินจาก
เครื่องจ้าลองฝนและฝนที่ตกตามธรรมชาติ ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ถาง จังหวัด
แพร.่  ใน การประชุมวิชาการคร้ังที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา
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