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เครือขายวิจยัพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีตัวอยางของการศึกษาผลกระทบ 
ที่มีตอการผลิตหลกัของไทยภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
อรรถชัย จินตะเวช1 

บทคัดยอ 
เครือขายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใชแนวทางเชิง

ระบบดวยวิธีการแบบ Hard System Method (HSM) บูรณการรวมกับวิธีการแบบ Soft System Method (SSM) 
โดยมีเปาหมายใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการวิจัยพัฒนาและนําใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System: DSS) เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม กรณีตัวอยางนําเสนอในเอกสารนี้เปนการศึกษาผลกระทบ
ตอภาคการเกษตรและการผลิตอาหารในประเทศไทยโดย DSS ซึ่งประกอบดวยแบบจําลองพืชของโปรแกรม 
DSSAT ขอมูลจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ ECHAM4 SRES A2 และ B2 scenarios พบวาการผลิตพืชไร-นา
หลักของไทยสี่พืช คือ ขาว ขาวโพด ออย และ มันสําปะหลัง จะไดรับผลทั้งทางลบและบวก ควรมีการศึกษาและ
ส่ือสารเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบ (Impacts) ในระยะยาวของแตละพื้นที่ เพื่อการลดระดับกาซเรือน
กระจก (Mitigation) และเชื่อมโยงถึงโอกาสในการปรับตัว (Adaptation) ของภาคการเกษตร เอกสารนี้อธิบาย
พัฒนาการเครือขายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภารกิจของ
เครือขายฯ และกรณีตัวอยางของการพัฒนา DSS เพื่อสนับสนุนการวิจัยในการรองรับผลกระทบของภาวะโลกรอน
ตอการผลิตพืชหลักของไทย 

 
Abstract 

The Thailand Research Fund (TRF) initiated the Decision Support System Research and 
Development Network (TRF-DSS) in 2003 to provide funding support for Thai researchers to apply and 
integrate the Hard System Method (HSM) and the Soft System Method (SSM) to stimulate changes in 
decision making processing using DSS tools.  A DSS case is illustrated in this paper to demonstrate the 
capacity of a DSS prototype, so called CropDSS program, in studying the impacts of climate change on 
crop production systems in Thailand.  The CropDSS program was developed to link crop simulation 
models under the Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) with ECHAM4 SRES 
A2 and B2 scenarios and revealed that future climate patterns may have both the positive and negative 
impacts on four major crops, namely; rice, maize, sugarcane, and cassava.  It recommended that further 
DSS research and development activities is needed to offer strategies for mitigation, impact, and 
adaptation. This paper describes the establishment of TRF-DSS network, her mandate, and a case study 
of DSS development and evolution to deal with climate changes in Thailand. 
 
คําสําคัญ:  เครือขายวิจัย โลกรอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน และขาวโพด
เล้ียงสัตว 

                                                           
1  รองศาสตราจารย ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ รักษาการผูอํานวยการ
เครือขายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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บทนํา 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดริเริ่มสํานักประสานงานเครือขายวิจัยและพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ (สกว-ครส) โดยทานอาจารยอํานาจ คอวนิช ในป พ.ศ. 2546 มีหนาที่หลักในการสนับสนุน
ทุนวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเกี่ยวของในการรวมตัดสินใจเมื่อประสบปญหาที่มีหลายทางเลือกและมีหลายหลักเกณฑในดาน
การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชโปรแกรม DSS ประกอบการวิเคราะหและประมวลผล การหา
คําตอบสําหรับคําถามประเภท what-if เพื่อเสริมการตัดสินใจ (Decisions) เพื่อการแกปญหาของผูเกี่ยวของ 

สกว-ครส. ใหทุนวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (รสจ.) โดยใชแนวทางเชิงระบบในการบูรณการ
ฐานขอมูล แบบจําลองระบบ และการวิเคราะหผลขอมูล และไดกําหนดประเภทผูใชงานไวส่ีรูปแบบ ไดแก ระบบ 
รสจ. สําหรับผูใชงานในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด ระดับองคการบริหารสวนตําบล ระดับทองถิ่นและชุมชน และ
งานเฉพาะดาน เชน การคาดการณผลผลิตพืชในพื้นที่ขนาดใหญ เปนตน 

รสจ. เพื่อการวิจัยพืชหลักของไทยสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาในชวงป 2540 เปนตนมา เริ่มจากโปรแกรมโพสพเพื่อการคาดการณผลผลิตขาวในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม (พนมศักดิ์ และคณะ, 2543) และโปรแกรมออยไทยเพื่อประมาณผลผลิตออยโรงงานในพื้นที่ขนาด
ใหญ (พนมศักดิ์ และคณะ, 2545) และมีการทดลองใชโปรแกรมออยไทยในการศึกษาผลกระทบของสภาพโลกรอน
ตอการผลิตออยของประเทศไทยโดยใชออยสองพันธุ (อรรถชัย และคณะ, 2551) 

บทความนี้เสนอเรื่องราวของ สกว-ครส. ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบของภาวะโลกรอนที่อาจจะเกิดตอการผลิตหลักของไทย ซึ่งเปนระบบ
สําคัญและเปนรากฐานของสังคมไทยและมีสวนเกี่ยวของถึงรอยละ 11.4 ของ GDP ใชพื้นที่มากกวารอยละ 30 ของ
พื้นที่ทั้งประเทศ เปนระบบการผลิตที่ขึ้นกับสภาพดินฟาอากาศมากที่สุด 

 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคืออะไร 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่ง
ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิชาการ เพื่อการวิเคราะหขอมูลและใหคําแนะนําตอผูเกี่ยวของกับการแกปญหา 
องคประกอบสําคัญของ DSS หรือ รสจ. ไดแก โจทยหรือปญหาที่สนใจรวมกันของผูเกี่ยวของ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
กับปญหา (Database Management System: DBMS) แบบจําลองระบบ (ModelBase Management System: 
MBMS) และโปรแกรมการวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาของผูเกี่ยวของ (User Interface: UI) (เมธี, 2548) เพื่อ
การผลิตที่ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม เชื่อมตอกับการดํารงชีพและการพัฒนาการเกษตรในชนบทไทย 

โปรแกรม รสจ.ที่พัฒนาไดเปนเครื่องมือหนึ่งในการบูรณการขอมูลเพื่อสนับสนุนและประกอบการตัดสินใจ 
และทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ ผูใชงานสามารถใชโปรแกรมในการตอบคําถาม what-if บนพื้นฐานขอมูลและองค
ความรูประกอบการตอบคําถาม  

 
เครือขายวิจัยและพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

เปาหมาย 
เปาหมาย สกว-ครส ไดแก การสรางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิจัยโดยใชกรอบและแนวคิดระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ มีการดําเนินงานอยางบูรณการและเพิ่มขีดความสามารถใหกับหนวยงานตนสังกัด ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่พัฒนาไดนั้นสงเสริมการรวมตัดสินใจของผูเกี่ยวของ และอยูบนพื้นฐานของขอมูล  
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดมีทั้งผูวิจัยเองและผูใชผลงานวิจัย ในสวนผูวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการวิจัย 
เพิ่มขีดความสามารถในการบูรณการงานของสวนตาง ๆ ใหเหมาะสมตอการใชงานเพื่อตอบปญหา มองปญหาเดิม
ตางจากเดิม ทําใหมีความเขาใจสภาพปญหามากขึ้น และทราบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ทําใหได
ภาพรวมของระบบ และการแกปญหาสามารถพิจารณาหลักเกณฑที่เกี่ยวของไดหลายหลักเกณฑ 

 
จุดประสงค 
เครือขายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปนการริเริ่ม

ของทานอาจารยอํานาจ คอวนิช โดยใหทุนวิจัยและเชื่อมโยงหนวยงานในประเทศที่มีบุคลากรและแนวคิดดานการ
วิจัยพัฒนาและนําใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) ซึ่งประกอบดวยฐานขอมูลที่
เกี่ยวของ (Database Management System: DBMS) แบบจําลองระบบ (ModelBase Management System: 
MBMS) และโปรแกรมการวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาของผูเกี่ยวของ (User Interface: UI) เพื่อการผลิตทาง
เกษตรที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง มีการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม เชื่อมตอกับการดํารงชีพและการ
พัฒนาการเกษตรในชนบทไทย 

 
โครงสรางของเครือขาย 
สกว-ครส. ประกอบดวยผูอํานวยการเครือขายทําหนาที่ประมวลความตองการแกปญหาดานจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรจากผูเกี่ยวของ กําหนดทิศทางการใหทุนวิจัย ติดตามการดําเนินงานวิจัยของ
หนวยงานในเครือขาย ใหทุนดําเนินการฝกอบรมโปรแกรม รสจ. และจัดการประชุมเพื่อเสนอผลวิจัยและการนําใช
ประจําปดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 เปนตนมา (ตารางที่ 1) 
 
ตาราง 1 จํานวนผูเขารวมประชุมและจํานวนโครงการวิจัยที่นําเสนอในการประชุมประจําปของเครือขายวิจัย

และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
ครั้งที่ สถานที่จัด จังหวัด  วันที่ ผูเขารวมประชุม 

       

จํานวน
โครงการวิจัย
นําเสนอ ชาย หญิง รวม 

1 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร 13-14 พ.ค. 2546 10 54 27 81 
2 โรงแรมแกรนดจอม

เทียนพาเลซ 
ชลบุรี 19-20 พ.ค. 2547 17 54 38 92 

3 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร 12-13 พ.ค. 2548 17 62 41 103 
4 โรงแรมเจาพระยา

ปารค 
กรุงเทพมหานคร 2-4 พ.ค. 2549 20 70 75 145 

5 โรงแรมแอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร 22-23 พ.ค. 2550 23 76 61 137 
6 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 26 พ.ค. 2551 8 43 29 72 
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องคประกอบสําคัญของเครือขาย สกว-ครส. ไดแก หนวยงานวิจัยและบุคลากรวิจัยซึ่งทําหนาที่วิจัยพัฒนา
ทั้งในและนอกประเทศไทย  ไดแก  กรมวิชาการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมการขาว  กรมอุตุนิยมวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงเอเซีย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันอุบสาลา
ประเทศกัมพูชา ICASA และ ICSM ซึ่งทําใหที่ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม รสจ. สําหรับผูใชงานในระดับตาง ๆ 
ตามสัญญาโครงการวิจัย ในขณะเดียวกันทําหนาที่พัฒนากําลังบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรของแตละ
มหาวิทยาลัย  

หนวยงานสนับสนุนการนําใชผลงานวิจัยของเครือขาย สกว-ครส. ไดแก หนวยงานภายในของ สกว. 
โดยเฉพาะฝาย 3 ซึ่งเปนฝายที่ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสังคม ใหทุนวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบและการ
ปรับตัวของภาวะโลกรอนตอการผลิตพืชหลักของไทยไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง และออยโรงงาน 

 
ผลงาน รสจ. ของนักวิจัยในเครือขาย 
ตั้งแตป 2546 เปนตนมา สกว-ครส. ไดพัฒนาผลงานวิจัยในรูปแบบ รสจ. สําหรับผูใชงานสามกลุมหลัก 

ไดแก 
1) รสจ. สําหรับผูใชงานระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด ไดแก โปรแกรม รสทก. (เมธี และคณะ, 

2548) โปรแกรม น้ํานาน (ชฎา และคณะ, 2547) และโปรแกรม แมฮองสอน (ศักดิ์ดาและคณะ, 
2550) 

2) รสจ. สําหรับผูใชงานระดับทองถิ่นและ อบต. ไดแก โปรแกรมทองทุงไทย (อรรถชัยและคณะ, 
2550) 

3) รสจ. สําหรับผูใชงานเฉพาะดาน ไดแก โปรแกรม รสต. (เมธี และคณะ, 2551) โปรแกรม 
CropDSS (อรรถชัย, 2551) 

 
ผูใชงาน รสจ. ของเครือขาย 
สกว-ครส. ไดรวมกับผูพัฒนา รสจ. ในการนําใชโปรแกรมและผลงานวิจัยที่พัฒนาไดในการแกไชปญหาที่

เกี่ยวกับการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผูใชงานซึ่งเปนเปาหมายหลักไดแก ผูกําหนดนโยบายใน
ระดับจังหวัด-กลุมจังหวัด ระดับ อบต. ทองถิ่น และนักวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของในวงการดังกลาว นอกจากนี้ ใน
ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 สกว-ครส. รวมสนับสนุนทุนการฝกอบรม DSS tools ซึ่งเปนกิจกรรมชวยสงเสริมและ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับ DSS ในวงวิชาการของไทยและประเทศเพื่อนบาน  
 
กรณีตัวอยาง รสจ. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีตอระบบการผลิตพืชไทย 
อุปกรณและวิธีการ 

แนวทางเชิงประเภท รสจ. มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและใชงานเพื่อการแกไขปญหาการเกษตร และพัฒนา
ในวงการวิจัยของประเทศไทยและสามารถนําใชประกอบการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะตอการผลิตพืชหลัก ไดแก ขาว (ชิดนุชา และ คณะ: การสนทนาสวนตัว) มันสําปะหลัง (วินัย และคณะ: การ



5 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ

 

สนทนาสวนตัว) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สมชาย และ คณะ: การสนทนาสวนตัว) และออยโรงงาน (สุกิจ และ คณะ: การ
สนทนาสวนตัว) ของไทยภาวะโลกรอนโดยใชโปรแกรม CropDSS (อรรถชัย, 2551) ขอมูลที่คณะผูวิจัยรวบรวมและ
บูรณการ ไดแก ฐานขอมูลภูมิอากาศจากแบบจําลองภูมิอากาศ ECHAM4 SRES scenario A2 และ B2 ระหวางป 
ค.ศ. 1960-2099 และ ป ค.ศ. 2010-2099 ตามลําดับ ฐานขอมูลดินตามความลึกของชั้นดินของกรมพัฒนาที่ดินของ
กลุมชุดดินทั้งประเทศไทย แผนที่ขอบเขตกลุมชุดดิน แผนที่ขอบเขตการปกครองรายจังหวัด แผนที่การใชที่ดินปลูก
พืชหลักของไทยของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ตารางของแบบจําลองภูมิอากาศ ECHAM4 ขนาด 25x25 กิโลเมตร 
(อรรถชัย, 2551) 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเบื้องตน (เกริก ปนเหนงเพชร และคณะ: การสนทนาสวนตัว) พบวาพืชหลักของไทย มีแนวโนม
ของผลผลิตตอไรลดลงจากระดับที่เคยผลิตไดในป ค.ศ. 1980-1989 เนื่องจากความยาวของฤดูปลูกที่ลดลงและ
ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น มีโอกาสการเกิดฝนทิ้งชวงระหวางฤดูเพาะปลูก ส่ิงที่นาสนใจและวิจัยเพิ่มเติมไดแกผลกระทบ
ที่อาจจะมีตอคุณภาพผลผลิตของพืชแตละชนิดที่จะไดรับ ในแงของคุณสมบัติดานกายภาพและคุณภาพดานเคมี 
เชน ระดับของโปรตีนในเมล็ดพืช เปนตน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเนื่องถึงอุตสาหกรรมอาหารที่จะตามมาในแตละ
ชนิดพืชและสินคา การวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการและกําหนดยุทธศาสตรเพื่อรองรับสภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ตองพิจารณาระบบการผลิตตอเชื่อมกับระบบอุตสาหกรรมเกษตร การเก็บรักษา และระบบขนสงถึงผูบริโภค 

 
สรุป 

สกว-ครส. เปนเครือขายวิจัยริเริ่มโดย สกว. โดยใชแนวทางเชิงระบบ มีการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาโปรแกรม 
รสจ. เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชงานในกระบวนการบูรณการฐานขอมูลตาง ๆ ประกอบการวิเคราะหและเลือก
ทางเลือกสําหรับการแกปญหารวมกันของผูเกี่ยวของ มีประโยชนตอหนวยงานวิจัย และผูใชผลงานวิจัย  

กรณีตัวอยางของการพัฒนา DSS ของนักวิจัยในเครือขายฯ เพื่อการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกเกิดอยางตอเนื่อง มีผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดตอระบบการผลิตพืชหลักของ
ไทยจํานวนสี่พืช มีขอมูลทางวิชาการและ รสจ. เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณที่จะเปลี่ยนแปลงได ตลอดจน
สามารถใชประกอบการวิจัยศึกษาเพิ่มเติมตอไปไดสามแนวทาง ไดแก การวิจัยเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบ (Impact research) การวิจัยเพื่อสรางขีดความสามารถในการลดระดับ (Mitigation research) และการ
ปรับตัว (Adaptation research) ตอสภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว 
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วิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสรางแบบจําลองความตองการน้ํา
ในเขตเมืองและชนบท รหัสโครงการ RDG46O0003 เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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เมธี เอกะสิงห 2548 การจําลองและวิเคราะหสถานการณในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร บทความรับ
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เมธี เอกะสิงห 2548 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่: มิติใหมของการวิเคราะหและวางแผนระบบเกษตร ใน 
รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ 15-17 พ.ย. 2543 หนา 193- 212. 

เมธี เอกะสิงห ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  เฉลิมพล สําราญพงษ  ปนเพชร สกุลสองบุญศิริ ประภัสสร พันธสมพงษ ชา
ฤทธิ์ สุมเหม วัฒนา พัฒนถาวร และ ฉัตรนภา พรหมานนท 2548 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ 
ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือ
ตอนบน: การใชทรัพยากรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบกลาง) รหัสโครงการ 
NIG45O0006 เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร 231 หนา. 
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2551 รายงานฉบับสมบูรณโครงการ การพัฒนาระบบวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑเชิงพื้นที่เพื่อ
ใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รหัสโครงการ RDG49O0001 เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั กรุงเทพมหานคร 127 หนา. 

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา  ถาวร ออนประไพ  และนิ่มอนงค งามประภาสม 2550 รายงานฉบับสมบูรณโครงการ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรจังหวัดแมฮองสอน รหัส
โครงการ RDG48O0001 เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพมหานคร 223 หนา. 

อรรถชัย จินตะเวช 2551 วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาผลกระทบโลกรอนตอระบบการผลิตอาหาร บทความรับ
เชิญ การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส 
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