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รายงานประจําป 2551
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก)
1.ชื่อหนวยงาน:
ภาษาไทย
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก) คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาษาอังกฤษ Multiple Cropping Center (MCC), Faculty of Agriculture,
Chiang Mai University
2.สถานที่ตั้งและสถานที่ติดตอ:
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 0-5322-2175
โทรสาร 0-5321-0000
3. ผูบริหาร (ป 2551)
รศ. ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตรและ ผูอํานวยการ ศวพก.
รศ. ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห รองผูอํานวยการ ศวพก.
4. ประวัติการกอตั้ง
การจัดตั้งศวพก. เริ่มในป พ.ศ. 2510 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดติดตอขอความ
ชวยเหลือจาก มูลนิธิฟอรดเกี่ยวกับการวิจัยดานการเกษตรในพื้นที่ที่ราบลุมจังหวัดเชียงใหม ตอมา
มูลนิธิฟอรดไดสงผูเชี่ยวชาญทางเกษตรมาทําการสํารวจขอมูลการผลิตและการจัดการไรนาใน
จังหวัดเชียงใหมหลายครั้ง และเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2511 Dr. F.F. Hill ที่ปรึกษาทางเกษตรของ
มูลนิธิฟอรด สํานักงานนิวยอรค ไดเสนอเอกสาร เรื่อง A Suggested Multiple Cropping, Soil and
Water Management Project in the Chiang Mai Area หลังจากนั้น Dr. George F. Moore ผูแทน
มูลนิธิฟอรดประจําประเทศไทย และ Dr. Frank J. Moore ไดแจงความจํานงไปยังสํานัก
นายกรัฐมนตรีวามูลนิธิฟอรดสนใจจะใหความชวยเหลือดานการเกษตรในภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยกําหนดใหเปนโครงการเสนอรัฐบาล และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2511 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
รับหลักการของโครงการ และใหใชชื่อวา “โครงการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร” โดยให
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาของโครงการและใหคณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนผูดําเนินงาน โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2512 จากนั้นตอมาเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2512 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาของโครงการดังกลาวแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนตนมาจนถึงปจจุบันโดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ไทยและมูลนิธิฟอรด
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ในดานการวิจยั และพัฒนาทางเกษตร ศวพก. ไดผานการพัฒนาการ 3 ระยะเวลาดวยกัน
ดังนี้
ระยะที่ 1 (2512-2522) : เนนการวิจัยระบบการปลูกพืชที่มีขาวเปนพืชหลักในพื้นทีร่ ับ
น้ําชลประทาน โดยในระยะแรกเปนงานทดลองในสถานี ตอมาในป พ.ศ. 2518 ไดขยายงาน
ทดสอบในพื้นที่เกษตรกร
ระยะที่ 2 (2523-2533) : ปรับใชแนวทางเชิงระบบ โดยเฉพาะแนวทางวิจัยระบบฟารม
พรอมทั้งขยายแนวทางเชิงระบบเพื่อพัฒนาเกษตรพื้นทีด่ อนอาศัยน้ําฝนและทบทวนบทเรียนและ
สังเคราะหองคความรูงานวิจัยระบบพืช
จัดทําเปนหลักสูตรปริญญาโทเกษตรศาสตรเชิงระบบ
ดําเนินการสอนเปนภาษาไทยป พ.ศ. 2527 จนถึง 2529 และพัฒนาเปนหลักสูตรนานาชาติในป
พ.ศ. 2531 เปนตนมา
ระยะที่ 3 (2533-2543) : ศวพก. กรอบงานวิจยั ไดขยายสูงกวาระดับฟารม เมื่อ ศวพก.
เริ่มงานวิจยั ลุม น้ําบนพื้นทีส่ ูง ไดเพิ่มบทบาทบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบมาก
ขึ้น ความชวยเหลือจากมูลนิธิฟอรดไดใหความสําคัญกับทุนการศึกษาเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะ
เมื่อมูลนิธิปดสํานักงานที่กรุงเทพ และยายไปที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ศวพก. ไดจัดทําแผน
กลยุทธ 10 ป เมื่อป พ.ศ. 2542
ระยะที่ 4 (2543-2551): ศวพก. ไดขยายฐานงานวิจัยไปสูการพัฒนาองคความรูและ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและฟนฟูปาไมบนที่สูง
การศึกษาเชิงนโยบายและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม สําหรับดานการบริหารจัดการไดเนนการนําเครื่องมือระบบการ
บริหารรูปแบบใหม และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมาใช เพื่อสรางมิติใหมในการ
แขงขันขององคกร เพิ่มประสิทธิภาพ และผลงาน
ในป 2551 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาลนั้น ศวพก. ไดปรับโครงสรางองคกรเปนองคกรหนึ่งอยูภ ายใตคณะเกษตรศาสตร
5.โครงสรางองคกร
การดําเนินงานของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรมีการเชื่อมโยงระหวางงานวิจัย
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการประกอบดวย 5 ฝายงาน คือ 1) สํานักงานบริหาร 2)
งานวิจัย 3) งานสนับสนุนงานวิจัย 4) งานสนับสนุนการเรียนการสอน 5) งานบริการวิชาการแก
ชุมชน โดยการบริ หารงานของศูน ยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรประกอบดว ยผูอํา นวยการ
ศูนยวิจัยฯ รองผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ และบุคลากรในฝายงานทั้ง 5 ฝายงาน โครงสรางในการ
บริหารงานและการดําเนินการของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังแผนภาพที่ 1.
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แผนภาพที่ 1 แผนภูมิการจัดองคกรของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
6. อัตรากําลัง และบุคลากรในหนวยงาน
ศวพก. มีบุ ค ลากรที่ รว มอุ ด มการณ ใ นการพัฒ นาการเกษตรและการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติ โ ดยใช แ นวทางเชิ งระบบเพื่ อดํา เนิ นงานตามพันธกิ จ หลั ก ของศวพก. ประกอบดว ย
คณาจารยจากภาควิชาตางๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตรที่มาทํางานวิจัยและรวมสอนในหลักสูตร
นานาชาติฯ 16 คน ขาราชการบํานาญ จํานวน 2 คน ขาราชการ สาย ข. (นักวิจัย) จํานวน 6 คน
พนักงานของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการเกษตร) จํานวน 2 คน พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 คน ขาราชการสาย ค. (ฝายสนับสนุนวิชาการ) จํานวน 5 คน ลูกจางประจํา จํานวน 28
คน และลูกจางชั่วคราว (ผูชวยนักวิจัย และฝายสนับสนุนการวิจัย) จํานวน 18 คน รวมบุคคลากร
ทั้งสิ้น 79 คน(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 1 บุคลากรศูนยวจิ ัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ป 2551
ประเภทบุคลากร
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการ สาย ก. (จากภาควิชา
ในคณะเกษตรศาสตร)
ขาราชการ สาย ข.
ขาราชการ สาย ค.
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราวเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราวโครงการวิจยั
รวมทั้งสิ้น
รอยละ

ระดับการศึกษา
ปริญญา ปริญญาโท ปริญญาตรี
ต่ํากวา
เอก
ปริญญาตรี
1
2
16
2

4
5
2
2
28
1

19
24.05

8
15
18.99

9
16
20.25

29
36.71

7. แหลงที่มาของงบประมาณ
งบประมาณดําเนินการของ ศวพก. ในระหวางป 2543-2551 มาจาก 5 แหลงดังนี้
 งบประมาณแผนดิน
 งบประมาณเงินรายไดของ ศวพก.
 งบประมาณเงินรายไดจากหลักสูตรนานาชาติสาขาเกษตรศาสตรเชิง
ระบบ
 งบประมาณสนับสนุนการการวิจัยจากแหลงทุนทั้ง ภายในประเทศ เชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานสนับสนุนการ
เสริมสรางสุขภาพ (สสส) BRT สวทช สช เปนตน
 งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยจากแหลงทุน
ตางประเทศ ไดแก มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร, มูลนิธิฟอรด, มูลนิธิแม็คไนท
USAID, United Nations University (UNU), Global Environment

รวม
2
16
6
5
2
2
28
1
17
79
100.00
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Facilities (GEF-UNEP, United Nations Environment Program),
European Commission, World Agroforestry Center, สถาบันวิจัยขาว
นานาชาติ (IRRI), สถาบันวิจยั ขาวโพดขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT)
และ Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
เปนตน
งบประมาณดําเนินการของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2551 ประกอบดวยงบประมาณ
แผนดิน งบประมาณเงินรายไดศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร งบประมาณเงินรายไดหลักสูตร
นานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ และงบประมาณสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ทั้งหมด
29,521,219.44 บาท มีรายละเอียดดังตารางที่ 1.
ตารางที่ 2 งบประมาณของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ปงบประมาณ 2551(1 ต.ค.50- 30
ก.ย.51)
ลําดับ
ประเภทงบประมาณ
จํานวน(บาท)
1
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2551
10,408,300.00
2
งบประมาณเงินรายได หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ ปงบประมาณ 2551
2,051,500.00
3
งบประมาณเงินรายได ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ปงบประมาณ 2551 2,597,060.00
4
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
9,069,658.44
ทุนการศึกษาและวิจยั (สพร.)
1,042,000.00
ทุนการศึกษาและวิจยั (รตส.)
4,532,700.00
รวมทั้งหมด
29,521,219.44
ในสวนของโครงการวิจัยในปงบประมาณ 2551 นี้เมื่อจําแนกตามแหลงทุนที่เปนทุนวิจยั
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมาหวิทยาลัยนั้น มีจาํ นวนโครงการวิจัยรวม 20 โครงการ เปน
งบประมาณทัง้ สิ้น 6,213,213.44 บาท (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 จํานวนโครงการวิจัยปงบประมาณ พ.ศ.2551 จําแนกตามกลุมทุน
แหลงทุน
จํานวน
(โครงการ)
ทุนวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย
-งบประมาณแผนดิน
1
-งบประมาณเงินรายไดศูนยวิจยั เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
14
ทุนวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัย
-แหลงทุนวิจยั อื่น ๆ ในประเทศ
2
-แหลงทุนวิจยั ตางประเทศ
3
รวมทั้งหมด
20

งบประมาณ
(บาท)
80,000.00
891,400.00
2,148,629.44
3,093,184.00
6,213,213.44

8. การดําเนินงานวิจัย
การดําเนินงานวิจยั ของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ประกอบดวยการดําเนินงาน
ของหนวยวิจัย 4 หนวย คือ
(1) หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Systems Research Unit)
เปนหนวยงานวิจัยที่บุกเบิกงานวิจัยระบบพืชและระบบฟารมเปนเวลาติดตอกันมากกวา
สามทศวรรษ ซึ่งใหความสําคัญกับความหลากหลายและการกระจายการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง และ
สร า งความมั่ น คงทางด า นอาหารและรายได ใ ห กั บ ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนโดยการผสมผสานวิ ธี
การศึกษาดานเกษตร สังคม และเศรษฐศาสตร เพื่อพัฒนาสูระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัย
สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมทั้งออกแบบระบบการผลิตที่สอดคลองกับพื้นที่ที่
สรางนําไปสู “ความอยูเย็นเปนสุข” ของชุมชน สาระสําคัญประกอบดวยการใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิต การเสริมสรางสมรรถนะของชุมชน การทํางานระดับกลุม
และเครือขาย และการเชื่อมโยงสูนโยบายสาธารณะเพื่อกระจายผลในวงกวาง กระบวนการพัฒนา
เกษตรยั่งยืนจึงอาศัยทุนทางสังคมและทุนทางปญญาเปนพลังขับเคลื่อนเพื่อความอยูดีกินดีของ
ชุมชน และเปนแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตทางเกษตรที่สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) หนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร
เปนหนวยวิจยั ที่บุกเบิกงานดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรทาง
เกษตรขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป 2531 โดยการผสมผสานเทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศ
(Geographic Information Systems, GIS) การวิเคราะหขอมูลระยะไกล (Remote Sensing Analysis)
การจําลองสถานการณ (Modeling and Simulation) และวิธีการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ
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(Decision Analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แบบจําลอง และ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สําหรับใชในการระบุปญ
 หาและศักยภาพของพื้นที่ การประมาณ
ผลผลิตพืช การประมาณการสูญเสียของดิน และการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรในระดับแปลง
ฟารม ลุมน้ํา จังหวัดและระดับประเทศ ดังนั้นจึงเนนการผลิตผลงานที่มีลักษณะบูรณาการขอมูล
องคความรู และวิธีการวิเคราะหตางๆ เพื่อแกไขปญหาทีซ่ ับซอนในทางเกษตรและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
จึงชวยใหผูทําหนาทีต่ ัดสินใจใชทางเลือกที่เหมาะสมจากผลลัพธของกระบวนการ
วิเคราะหหรือจําลองสถานการณ โดยอาศัยขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกตอง
(3) หนวยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ (Agribusiness and Management Research
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ เปนสาขางานวิจัยที่ ศวพก. ไดเล็งเห็นวาจะมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน การขยายโอกาสในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ตลอดจนการสราง
รายไดจากการทํากิจกรรมนอกเกษตร นําไปสูการยกระดับรายได และการพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่ง
ศวพก. ไดพฒ
ั นางานดานธุรกิจเกษตรและการจัดการเกี่ยวของในกลุมงานที่ขยายผลจากเกษตรกร
ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงการศึกษาผูบริโภค โดยเนนตลาดในประเทศเปนหลัก ภาระงาน
หลักในดานธุรกิจเกษตรและการจัดการ คือ วิจัย และการฝกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรทั้งภายใน
องคกรและภายนอกองคกรใหมีความสามารถในการวิเคราะหและจัดการดานการผลิต ตลาด และ
วิเคราะหธุรกิจ ทั้งนี้โดยไดมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
และกลุม ธุรกิจ
และใชประสบการณเหลานีใ้ นการฝกอบรมผูประกอบการธุรกิจเกษตรรายยอย
ชุมชน ใหมีแนวคิด การประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจดุ เนนที่ การวิจัยการจัดการของกลุมเกษตรกรและชุมชนดวยแนวคิดเชิง
บูรณาการ เชน ธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบาน และหัตถกรรมพื้นบาน และการวิเคราะหการตลาด
สินคาเกษตร การศึกษาผูบริโภค งานวิจยั ของหนวยฯ นอกจากจะมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ของชุมชนในระดับจุลภาคแลว ยังมุงตอบคําถามเชิงนโยบายภาครัฐดวย
ศวพก. ไดใชระบบการบริหารงานวิจัยที่ทันสมัยโดยอาศัยเครื่องมือการบริหาร
สมัยใหม และระบบสารสนเทศภายในหนวยงานที่ครบทุกดาน เพื่อสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนมีระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา จนเปนที่ยอมรับ
ในบรรดาผูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงาน
ภายนอกที่ไดตรวจสอบหรือเขาเยี่ยมชม
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9. โครงการวิจยั ในดานตางๆ ระหวางป 2546-2551
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ตารางที่ 4 โครงการวิจยั และพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ชวงเวลา
ชื่อโครงการ
แหลงทุน
2550-2551 การเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
โครงพัฒนาองคความรูและ
ปริญญาตรีดานความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่เกษตร
ศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT)
2550-2551 การปรับปรุงความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรในภูมินเิ วศ โครงพัฒนาองคความรูและ
เกษตรที่มีการผลิตขาวเปนพืชหลักในจังหวัดพะเยา
ศึกษานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT)
2549-2552 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพื้นเมืองไทย
McKnight Foundation
2550-2551 กระบวนการกลุมกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงพัฒนาองคความรูและ
ทางเกษตรเพื่อความยั่งยืนวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ชุมน้ํา
ศึกษานโยบายการจัดการ
กรณีศึกษา ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร
ทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT)
2549-2550 Thailand Experience in the Context of the Study on
FAO
Competitive Commercial Agriculture in Africa
2549
โครงการนํารองศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อการยกระดับความ
สกว.
เปนอยูของชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน
2549
Regoverning Market: Keys to Inclusion of Small Scale
UPMFI
Producers in Dynamic Potato Market in Thailand
2549
การลดภาระหนี้และความยากจนของเกษตรกรชาวนาราย
โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อ
ยอยโดยระบบผสมผสานพืชและปศุสัตว
สิ่งแวดลอม (SAFE)
2548-2549 การจัดการทีด่ นิ อยางยั่งยืนบนที่สูงของประเทศไทย ลาวและ United Nations University
จีน (ยูนนาน)
(UNU)
2548-2549 Economics and livelihood component of comparative World Agroforestry Center
analysis of market and resource access of the poor in upland
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2548-2549
2548-2550

2548-2550

2545-2549

2545-2549

zones of the Greater Mekong Region Project
โครงการพัฒนาและขยายผลผักปลอดสารพิษ (เกษตรปลอด
สารพิษ): แผนงานอาหารเชียงใหมปลอดภัย
ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ
ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ความเสีย่ งและการลดความ
เสี่ยงเชิงชีวภาพทางเกษตร
ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ
ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ระบบการผลิต ความเสี่ยง และ
กลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร
Sustainable Farming at the Rural – An Integrated
Knowledge Based Approach for Nutrient and Water
Recycling in Small-Scale Farming Systems in Peri-Urban
Areas of China and Vietnam
Rice landscape management for raising water productivity,
conserving resources, and improving livelihoods in upper
catchments of the Mekong and Red River Basins

สสส.
สกว.

สกว.

European Commission

European Commission

2) หนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่ การวางแผนและพัฒนาทางเกษตร
ตารางที่ 5 โครงการวิจยั หนวยวิจยั ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาทาง
เกษตร
ชวงเวลา
ชื่อโครงการ
แหลงทุน
2551– 2552 โครงการโปรแกรมแผนทีภ่ าษีระดับตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับ
สกว.
โปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน กรณีศกึ ษาตําบลใน
พื้นที่ จ.ลําพูน
2550-2552 ระบบวิเคราะหทางเลือกสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สกว.
ตามฐานทรัพยากรในลุมน้ํา
2550-2551 โครงการพัฒนาและทดสอบแบบจําลองออย DSSAT-Canegro
สกว.
2550-2551 การพัฒนาภูมสิ ารสนเทศชุดดินและระบบเรียกใช
กรมพัฒนาที่ดนิ
2549-2552 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพื้นเมืองไทย
McKnight Foundation
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2549-2550 การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกที่มี
ตอการผลิตขาวและทรัพยากรน้ํา

Asia-pacific Network for
Global Change Research
(APN)
CPWF

2548-2551 Companion Modelling for Resilient Water Management:
Stakeholders’ Perceptions of Water Dynamics and Collective
Learning at the Catchment Scale
2548-2550 Understanding Dynamic Resource Management Systems and World Agroforestry Center
Land Cover Transitions in Montane Mainland Southeast Asia
2548-2549 ฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแกไขปญหา
สกว.
ความยากจนเชิงบูรณาการของราษฎรจังหวัดแมฮองสอน
2548-2549 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับทองถิ่น: ทองทุง
สกว.
ไทย ระยะที่สอง
2548-2549 ทุนพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อทําการทดสอบหลักการ
Global Environment
Agrodiversity เพื่อการใชประโยชนที่ดนิ ในที่สูงอยางยั่งยืนใน
Facility (GEF) ของ
เขตภูเขาสูงในประเทศไทย ลาว และจีน
สหประชาชาติ
2548-2550 ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรการเกษตรและบริการ
สกว.
ระยะที่ 2 ภาคเหนือตอนบน: ความเสี่ยงทางกายภาพในระบบ
ผลิตพืช
2548-2550 การพัฒนาระบบวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑเชิงพื้นทีเ่ พื่อใช
สกว.
ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
2548-2549 Spatial Information Component of the Comparative Analysis World Agroforestry Center
of Marketing & Resource Access of the Poor in Upland Zones
of the Greater Mekong Region Project
2547-2549 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการ
สกว.
ทรัพยากรจังหวัดแมฮองสอน
2546-2549 การเพิ่มคุณภาพการสีขาวโดยใชจุลธาตุ และการศึกษาระบบ
สกว.
ตนแบบการกําหนดราคารับซื้อขาวเปลือก โดยพิจารณาจาก
เปอรเซ็นตขาวตนเปนปจจัยรวม
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3) หนวยวิจัยการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อชุมชน
ตารางที่ 6 โครงการวิจยั หนวยวิจยั การจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อชุมชน
ชวงเวลา
ชื่อโครงการ
2549-2550 โครงการพัฒนาระบบการผลิตและวิสาหกิจชุมชนตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
2549-2549 การวิจยั ตลาดขาวหอมมะลิจังหวัดพะเยาเพื่อการสงออก

แหลงทุน
สกว.
พาณิชยจังหวัดพะเยา

10. ผลงาน
ผลงานของศู น ยวิ จัย เพื่ อเพิ่ มผลผลิต ทางเกษตรที่เ ปนประโยชนต อส ว นรวม และ
ประเทศชาติในรอบ 5 ปที่ผานมา จนถึงปจจุบันและตอไปในอนาคตดานการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
มากมาย ดังแสดงในภาคผนวก
ผลงานวิจัยเหลานี้สามารถเปนพื้นฐานและนําไปประยุกตใชในการสนับสนุนการ
แกปญหา และสรางองคความรู ระดับชุมชน ภูมิภาค และประเทศดังนี้
10.1 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการวางแผนทรัพยากร
การเกษตร
1) ร ว มกั บ องค ก รท อ งถิ่ น และสถาบั น ชุ ม ชน วางแผนจั ด การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน
ทรัพยากรในพื้นที่ปาเพื่ออาหารและรายไดของชุมชนชายขอบ และไดขยายการใชรูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนขยายผลไปยังตําบลใกลเคียงในลุมน้ํายอยเดียวกัน เสริมสรางองค
ความรูเกี่ยวกับการฟนฟูปาของชุมชน โดยเนนการสรางความเขาใจพื้นฐานภูมิปญญาและ
การจัดการในทองถิ่นที่ไดผล
2) ใช ร ะบบจํ า ลองและการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งมี ส ว นร ว ม เพื่ อ ประเมิ น
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เชน การใชที่ดินในเขตลุมน้ํา โดยหาความสมดุลระหวาง
การชะลางพังทลายของดิน การใชลุมน้ําและการตัดสินใจของเกษตรกร โดยไดทําในพื้นที่
ลุมน้ําในและนอกเขตโครงการหลวง
3) เปนผูริเริ่มใชระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการวางแผนและจัดการทางเกษตร โดยรวมกับ
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดทําฐานขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินทั่วประเทศ ใหอยูในรูป
ดิจิตอล พรอมพัฒนาซอฟทแวรที่อํานวยความสะดวกในการเรียกใชขอมูลดังกลาวในพื้นที่
เปาหมายตั้งแตระดับตําบล จนถึงระดับประเทศ ทําใหมีการใชขอมูลทรัพยากรดินและการ
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ใชประโยชนที่ดินในการแกปญหาและวางแผนการใชที่ดินอยางกวางขวาง โปรแกรม
เหลานี้ไดแก
• ระบบฐานขอมูลกลุมชุดดินและความเหมาะสมของดิน (SoilView 2.0)
• ระบบสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรทีด่ ินระดับจังหวัด (LandPlan 3.0)
• ระบบฐานขอมูลดินและตัวแทนชุดดิน (ThaiPedon 1.0)
4) เปนผูริเริ่มในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําแบบจําลองพืชที่ไดรับการพัฒนาใน
ระดับสากลมาทดสอบ และไดพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหวางแบบจําลองการผลิตพืช
กับ GIS เพื่อประมาณการณผลผลิตในเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดของพืชเศรษฐกิจ เชน ขาว
ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน ระบบที่ไดพัฒนาขึ้นไดแก
• โปรแกรมเชื่อมโยงแบบจําลองออยและฐานขอมูลเพื่อประมาณการณผลผลิตออย
(ThaiSIS2.0;“เอราวัณ1.0” และ “ออยไทย1.0”)
• โปรแกรมจัดเก็บขอมูลงานทดลองออย ExpData1.0 โปรแกรมจัดการขอมูล
ภูมิอากาศเกษตร WeaData1.0
• ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตขาวในภาคเหนือ (โพสพ 1.0)
5) พัฒนาระบบการจําลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกตอการผลิตขาวใน
ลุมน้ําโขง (MRB-Rice) โปรแกรมสามารถคํานวณพัฒนาการ (Phenology) และการ
เจริญเติบโตของพืช (Growth) และพลวัตของน้ําและไนโตรเจนในพืช-ดิน ทีม่ ีตอการ
จัดการที่แตกตางกัน เชน พันธุขาว วันปลูก ระยะปลูก การจัดการปุย เคมีไนโตรเจน อัตรา
การใส และการใชปุยพืชสด และ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก สภาพภูมอิ ากาศ
ขอมูลดิน ระบบการผลิตพืช
6) เปนผูบุกเบิกงานดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจในทางการเกษตรในประเทศไทย โดย
จัดตั้งเปนหนวยวิจยั ในศูนยวจิ ัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรตั้งแตป 2533 จนเปนทีย่ อมรับ
ในวงการวิจัยในระดับประเทศ จะเห็นไดจากการที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จัดใหระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปนกลุมวิจยั ในฝายวาระชาติ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณใชฐานขอมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ ศวพก.ไดพฒ
ั นาขึ้น
สําหรับสนับสนุนการแกปญหาจัดที่ทํากินอันเปนปญหาหลักของความยากจน ไดแก
• ระบบสนับสนุนการจัดเขตพืชเศรษฐกิจ (AgZone 2.0) และ (AgZone3.0) ที่มีขีด
ความสามารถในการระบุเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ และการเสนอทางเลือกในการปลูก
พืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของที่ดินและลําดับความสําคัญของพืชเศรษฐกิจตาม
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและนโยบายของรัฐฯ
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• ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย (SoilMan 1.0) เปนระบบที่
ระบุปญหาของดินในประเทศไทย พรอมทั้งเสนอทางเลือกในการแกปญ
 หาดินเมื่อ
ใชสําหรับปลูกพืชเฉพาะประเภท
7) เปนผูริเริ่มในการบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่และสารสนเทศอื่นใหสามารถนํามาใชในการ
สนับสนุนการทํางานในเชิงบูรณาการระดับกลุมจังหวัด และตําบล และลุมน้ํา ระบบ
ดังกลาวไดแก
• ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเกษตรและการบริการ (รสทก.1.0)
ใชขีดความสามารถของระบบ GIS แตงายตอการใชงาน เปนระบบที่เปดกวางที่
สามารถนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ไดหลายรูปแบบ มีหนาตางใชงานเปนภาษาไทย ผูใช
สามารถสื บ ค น ข อ มู ล อรรถาธิ บ ายและข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ตลอดจนแสดงผลการ
วิเคราะหในรูปแผนที่และตารางพรอมทั้งพิมพแผนที่ไดตามตองการ สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบูรณาการขอมูลทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร
และการบริการในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด หรืองานจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
ใชลุมน้ําระดับตางๆเปนกรอบในงานบูรณาการ
• ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับทองถิ่น (ทองทุงไทย 1.0) เปนตนแบบ
ของการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรใหการดําเนินงาน
ของเกษตรกรในระดั บ ครั ว เรื อ นมี ร ะบบ
สามารถใช แ บบจํ า ลองระบบ
ประกอบการวิเคราะหปญหา ใชฐานขอมูลและมีวิธีการประมวลผลขอมูลสําหรับ
ประกอบการตัดสินใจผลิตพืชทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว ดังนัน้ จึงชวยการ
วางแผนเพื่อจัดการทรัพยากรการผลิตพืชในหมูบานและระดับครัวเรือน
8) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะบนที่ลาดชันในภาคเหนือและบริเวณศูนยพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง
โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นคือ
• ระบบสนั บ สนุ น การวางแผนและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ บ นที่ สู ง
(สพทส.1.0) สามารถเรียกแสดงขอมูลเชิงพื้นที่ดานการผลิต และขอมูลทั่วไปของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด
• ระบบสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชนที่ดินบนที่สูง (พด.ที่สูง 1.0)
ประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นที่ ทรัพยากรดิน การใชประโยชนที่ดิน และเศรษฐกิจ
สังคมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงบางแหงที่กรมพัฒนาที่ดินไดทําการสํารวจ
และวางแผนการใชที่ดิน
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• ระบบสนับสนุนการสํารวจดินบนที่สูงแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สํารวจดิ นบนที่ลาดชัน เพื่อการวางแผนการใชที่ดิน ที่เหมาะสม และการฟน ฟู
ทรัพยากรดินใหสามารถทําการผลิตไดอยางยั่งยืน
• ระบบสนับสนุนการวางมาตรการอนุรักษดินและน้ํา (ConsPlan 2.0) สําหรับใชใน
การวางมาตรการณอนุรักษดินและน้ํา โดยการวางแนวคันดิน หญาแฝก และบอดัก
ตะกอนในพื้นที่เปาหมายระดับชุมชนหรือโครงการ
• ระบบเรียกใชขอมูลการชะลางพังทลายดิน(ErosView 1.0) เพื่อเรียกดูขอมูลเชิง
พื้นที่เกี่ยวกับสถานภาพเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน โดยกระบวนการชะลาง
พังทะลายตามขอบเขตการปกครองและลุมน้ําทั่วประเทศ
9) พัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการประเมินความเหมาะสมเชิงกายภาพและเศรษฐกิจของที่ดิน
ในระดับจังหวัดและลุมน้ําไดแก
• ระบบประเมินคุณภาพทีด่ ินเชิงกายภาพแบบตอเนื่อง (FuzzySuit 1.0) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินแบบอัตโนมัติใน GIS ทําใหสามารถหาทาง
เลือกที่เหมาะสมในการใชทดี่ ินแกเกษตรกร
• ระบบประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของที่ดิน (EconLand 1.0) เพื่อทํางาน
รวมกับ GIS ในการคัดเลือกระบบการผลิตที่เหมาะสมกับเปาหมายในการผลิต
ทรัพยกรที่เกษตรการมีอยู และราคาของปจจัยการผลิตและราคาผลผลิตที่
เปลี่ยนแปลงไป
10) พัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําและโครงการชลประทาน
• โปรแกรมจั ด ลําดับชั้ น ลุม น้ําพร อมทั้ งตั้งชื่ อรหัสลุ ม น้ํา และชื่อลุ มน้ํายอ ยแบบ
อัตโนมัติ (L-Wshed) ทํางานรวมกับ GIS เพื่อชวยในการจัดการลุมน้ําอยางเปน
ระบบ
• โปรแกรมประเมินผลิตภาพเชิงพื้นที่ของการใชน้ําชลประทาน (WaterPro) ทํางาน
รวมกับ GIS ในการประเมินการใชน้ําและผลิตภาพของน้ําชลประทาน เพื่อระบุ
พื้นที่ที่ตองการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชน้ําชลประทาน
11) พัฒนาเวบไซตระบบจัดการองคความรูชุดดินในประเทศไทยและการจัดการดินที่มีปญหา
ในประเทศไทย รวมกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่ อประโยชนในการศึกษา วิจัยและแกไขดิ น
ปญหาในประเทศไทย
• เวบไซต “ความรูชุดดินไทย” http://mccweb.agri.cmu.ac.th/dinthai/ index.asp
เปนระบบฐานขอมูลบนอินเตอรเนตที่รวบรวมองคความรูในเรื่องการสํารวจ
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จําแนก และการใชประโยชนของดินในประเทศไทย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
วางแผนจั ด การดิ น สํ า หรั บ ผลิ ต พื ช และเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ในการศึ ก ษาและ
แกปญหาดินในประเทศไทยในอนาคต
• ระบบภูมิสารสนเทศดินและการใชประโยชนที่ดินผานเวบไซต “ดินลานนา”
(http://mccweb.agri.cmu.ac.th/website/dinlanna/) เปนระบบภูมิสารสนเทศดิน
และการใชประโยชนที่ดินแหงแรกๆในประเทศไทย ที่ผูใชสามารถสืบคนขอมูล
เชิงพื้นที่ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดินในภาคเหนือ ตามขอบเขตการ
ปกครอง และลุมน้ํา พรอมทั้งพิมพแผนที่ผลลัพธของพื้นที่เปาหมาย
พัฒนาโปรแกรมกําหนดราคาขาวเปลือกตามคุณภาพขาวเปลือกโดยคิดตามเปอรเซ็นต
ขาวตน โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหแกเกษตรกรและผูรับซื่อขาวไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน ทําใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพขาวไทยใหดียิ่งขึ้น

1)

2)

3)

4)

5)

10.2 ดานระบบเกษตรและธุรกิจเกษตรที่ยั่งยืน
เชื่อมโยงระบบนิเวศนและสังคม เพื่อพัฒนาเกษตรทางเลือกที่ลดภาระหนีแ้ ละปญหาความ
ยากจนของเกษตรกรรายยอย โดยรวมกับชุมชนวางแผนการผลิตแบบผสมผสานบนฐาน
ขององคความรูและทรัพยากรทองถิ่น
ร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ข า ว กรมวิ ช าการเกษตร ปรั บ ใช วิ ธี ก ารมี ส ว นร ว มของเกษตรกร
(Participatory Plant Breeding – PPB) ในการปรับปรุงขาวนาน้ําฝนในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และไดพันธุขาวนาน้ําฝนจากการผสมพันธุและสายพันธุทองถิ่น
ริเริ่มการใชกรณีศึกษาเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนในระดับกลุมชุมชน ในดานการบริหาร
จัดการครบวงจรจากการจัดการวัตถุดิบ การผลิต/แปรรูป การตลาด การเงิน และการบริหาร
องคกร ซึ่งนอกจากจะชวยแกปญหาแลว ยังคนหาความเข็มแข็งของกลุมชุมชน/วิสาหกิจ
ชุ ม ชน และโอกาส จนสามารถพั ฒ นาตนเองได อ ย า งต อ เนื่ อ ง จนหลายกลุ ม ประสบ
ความสําเร็จในระดับแนวหนาของภูมิภาคและของประเทศ
ริเริ่มการใชกรณีศึกษาเปนฐานขอมูลเพื่อการสังเคราะหระดับมหภาค และนําไปสูการวาง
ยุทธศาสตรระดับอุตสาหกรรม และยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศ ซึ่งนําไปแปลง
เปนแผนปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
กรรมาธิการรัฐสภาฝายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เปนแมแบบการศึกษาและพัฒนาธุรกิจชุมชนใหแกศูนยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6) เปนแมแบบใหกับกรมการพัฒนาชุมชนนําไปขยายผลวิจัยเพื่อวางแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาชุมชน
และการพัฒนากลุมชุมชนซึ่งเปนหนาที่หลักของกรมการพัฒนาชุมชน
7) พัฒนาดัชนีชี้วัดความเปนวิสาหกิจชุมชน 7 ประการ ในเชิงปริมาณ
8) เปนผูดําเนินงานการวิจัยดานธุรกิจชุมชน เพื่อสนองความตองการการกําหนดยุทธศาสตร
ใหแกกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในป 2538 เพื่อหาแนวทางในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานโดยใชกรณีศึกษาในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม พะเยา
และลําปาง
• ประมวลภาพรวมของประเทศไวเปนองคความรูพื้นฐานครั้งแรก
• เปนแมแบบของการศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับสูอุตสาหกรรม
• ไดยุทธศาสตรและแผนงานระดับประเทศไดโดยไมตองวิจัยซ้ําในภูมิภาคอื่นๆ
9) พัฒนาและประยุกตใชเครื่องมือเชิงปริมาณกับการศึกษาธุรกิจชุมชนอยางตอเนื่อง เปน
ตนแบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยในภาคเศรษฐกิจชุมชน
10) การประเมินความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ซึ่งมีการผลิตสินคาในรูปแบบที่หลากหลายใน 2
ลักษณะองคกร คือ สหกรณการเกษตร และกลุมวิสาหกิจชุมชน
11) เปนผูริเริ่มการทําแผนธุรกิจระดับกลุมธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน เปนการพัฒนาแผนธุรกิจแบบ
มีสวนรวม โดยชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาแผนธุรกิจของตนเอง และมีนักวิชาการ
เปนพี่เลี้ยงและรวมวิเคราะห
12) ผลงานการวิจัยอาหารแปรรูปพื้นบานชี้ความสําคัญของการพัฒนาดานสุขอนามัยอาหาร (ป
2542) อยางชัดเจนวาผูบริโภคใหความสําคัญตอเครื่องหมาย อย. ผลงานนี้นําไปสูการปรับ
กระบวนทัศนใหปรับปรุงการผลิตของธุรกิจชุมชนเพื่อแกปญหาความยากจน แกปญหา
การตลาดโดยเริ่มจากความตองการความปลอดภัยของผูบริโภคเปนปจจัยหลักและนํามาสู
การเรงพัฒนาระดับ Good Manufacturing Practice และโครงการพัฒนา GMP ของศูนย
พันธุวิศวกรรมแหงชาติ จนถึงปจจุบัน
13) ผลงานการศึ ก ษาพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนํ า หน ว ยงานไปสู ก ารเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห แ ก
โครงการจัดทํ า “การจัด มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน” โดยสถาบันเพิ่มผลผลิ ต
แหงชาติ ตามความตองการของกระทรวงอุตสาหกรรม (ป 2548) ในงานนี้ไดชวยกําหนด
ดัชนีประเมินการจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปนกรอบการจัดมาตรฐานการบริหารจัดการ
ของวิสาหกิจชุมชนที่จะนํามาใชในประเทศไทยในอนาคต
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14) เปนผูริเริ่มงานดานพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ทั้งที่ไดคัดสรร OTOP และไมไดรับ
การคัดสรร ที่เนนเปาหมายเพื่อแกไขปญหาความยากจน และเนนเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาอยางตอเนื่องในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ป 2549)
15) เปนผูพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยผานกระบวนการวิจัย
แบบครบวงจร ซึ่งประกอบดวยการพัฒนาในดานการวิจัยเชิงธุรกิจใหกับเจาหนาที่พัฒนา
ชุ ม ชน ตามแนวนโยบายของกรมการพัฒ นาชุม ชน การพัฒ นาบุ ค ลากรในกลุ มธุร กิ จ /
วิสาหกิจชุมชน ใหมีความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ในขณะเดียวกัน
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในชุมชน อาทิเชน เจาหนาที่จากองคการบริหารสวนตําบล
ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น และองค ก รอิ ส ระต า ง ๆ ยั ง มี โ อกาสได เ รี ย นรู ร ว มด ว ย
นอกจากนี้ยังไดสรางนักวิจัยรุนเยาวจนเกิดความเชี่ยวชาญดานธุรกิจชุมชนในระดับที่
สามารถเปนพี่เลี้ยงใหแกกลุมธุรกิจ/วิสาหกิจได ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเหลานี้จะนําไปสู
การขยายผลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตอไป
16) สนับสนุนงานของโครงการหลวง และศูนยพัฒนาการเกษตรของโครงการหลวง โดยไดทํา
การประเมินสภาวะรายไดของประชากร ความยั่งยืน มีเสถียรภาพ ความเสมอภาค ความ
มั่นคงทางสังคม การใชทรัพยากรที่ดนิ อยางยั่งยืนของระบบเกษตรที่สูงของระบบการผลิต
ในพื้นที่โครงการหลวงหลายแหง สามารถแสดงใหเห็นวา การผลิตและการสงเสริมการ
ผลิตพืชทดแทนฝนของโครงการหลวงที่เปนมาตลอด 30 ปในอดีต ประสบผลดี ทําให
รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันนัน้ มีการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
โดยมีดัชนีชวี้ ดั ความยั่งยืนของระบบเกษตรในพื้นทีด่ ังกลาว
ในขณะเดียวกันก็ไดช้ถี ึง
ทัศนคติของเกษตรกรและปญหาที่ยังมีอยูแ ละรอการแกไข
17) เปนผูริเริ่มงานวิจัยระบบพืชผักปลอดสารพิษ (ไมใชสารกําจัดศัตรูพืช) ตั้งแตป 2540 เปน
ตนมาอยางตอเนื่องเพื่อสรางระบบอาหารทีม่ ั่นคงปลอดภัย และมีมูลคาเพิ่มในพื้นที่รบั น้ํา
ชลประทานและเขตเกษตรชานเมือง ปจจุบัน ศวพก. เปนหนวยงานหลักที่ทาํ งานดาน
วิชาการและบริหารสนับสนุนโครงการบูรณาการ “เชียงใหมอาหารปลอดภัย”
18) เปนผูริเริ่มงานวิจัยบูรณาการระบบการผลิต การบริโภคและการตลาดดานเกษตรปลอด
สารพิษ โดยการมีสวนรวมของผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการ และองคกรทองถิ่น
19) การพัฒนาตลาดนัดตนแบบสําหรับเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย
20) การทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติระบบอาหาร
ทองถิ่นเพื่อชุมชน
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21) ริเริ่มการพัฒนาระบบการผลิตไมผลบนที่ดอนอาศัยน้ําฝนแบบบูรณาการ โดยการรวบรวม
พันธุกรรมดีเดนของมะมวงแกวอุตสาหกรรมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พรอมทั้งอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในสถานีทดลองและในพื้นที่เกษตรกรและคัดเลือกไดสายตนพันธุ (สายตน
MCC 75 แกวเชียงใหม) ที่เหมาะสมเพื่อการบริโภคสดและแปรรูป และไดรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลวางแผนการขยายสายตนมะมวงแกวเชียงใหมในอําเภอเชี ยงดาว จ.
เชียงใหม
22) ริเริ่มกระบวนการพัฒนามะมวงน้ําดอกไมสีทองเพื่อการสงออกรวมกับชุมชน โดยสราง
ภาคี พั นธมิ ตรที่ ประกอบดว ยชาวสวนมะมว ง ผูป ระกอบการแปรรูป และส งออก และ
สถาบันวิชาการจากทองถิ่นและสวนกลาง นอกจากนี้ ศวพก. รวมกับชุมชนผูปลูกมะมวง
น้ําดอกไมสีทองพัฒนาองคความรูใหมที่สนับสนุนการผลิตเพื่อการสงออก
23) พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของไมผลเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุม ลําไย ลิ้นจี่ สม และมะมวง ใน
3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย) โดยเนนผูรู องคความรูทองถิ่น
และสวนตัวอยางของไมผลดังกลาว และไดใชขอมูลนี้เปนฐานการจัดตั้งกลุมไมผล
(cluster) เพื่อการพัฒนาตอไป
11. การจัดหลักสูตรนานาชาติและการผลิตมหาบัณฑิตในภูมิภาค
หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบเกิดขึ้นจากกลุมคณาจารยที่รวมงาน
วิจัยเชิงระบบในศวพก. ซึ่งมองเห็นความสําคัญของการใชแนวทางเชิงระบบเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาโดยจัดเปน Program ซึ่งยังไมมีที่ใดจัดหลักสูตรดังกลาวมากอน นอกจากนี้มองเห็นวาการ
นําเอาหลักสูตรเขามาผูกกับการวิจัยจะทําใหความเชื่อมโยงระหวางการวิจัยของศวพก. มีเปาหมาย
และมีความตอเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการพัฒนาองคความรูและวิธีการใหม ๆ เนื่องจากความ
เปนมาของหลักสูตรและหนาที่ของศวพก ในดานงานวิจัยมีความผสมกลมกลืนและมีการพัฒนามา
อยางตอเนื่อง ศูนยวิจัยจึงทําหนาที่สนับสนุนโปรแกรมการศึกษา
จากประสบการณและผลงานวิจัยในดานการเกษตรเชิงระบบ ทําใหแหลงทุนการศึกษาและ
วิจัย เชน Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ไดใหการสนับสนุน ศวพก. ในการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ตั้งแตป พ.ศ. 2527 เปนตนมา หลักสูตรนานาชาติ
มหาบัณฑิตเกษตรศาสตรเชิงระบบไดผลิตบัณฑิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศ
ไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนสและในภูมิภาคเอเชียใต คือ เนปาล ภู
ฐาน บังคลาเทศ และ ศรีลังกา จํานวนทั้งสิ้น 195 คน โดยเปนบัณฑิตจากตางประเทศในภูมิภาค
ดังกลาวขางตน ทั้งสิ้น 123 คน (ตารางที่ 7 )
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ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตของสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ
ประเทศ
ปการศึกษา
นักศึกษาปจจุบัน
2527-2551
(2550-2551)
จีน
19
เวียดนาม
41
ลาว
5
1
กัมพูชา
6
1
เมียนมาร
4
1
ฟลิปนส
3
อินโดนีเซีย
5
1
บังคลาเทศ
2
1
ศรีลังกา
5
2
เนปาล
13
ภูฎาน
9
ไทย
72
3
ออสเตรเลีย
1
1
รวม
195
11
ปจจุบัน ศิษยเกาของหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบมีความกาวหนาในอาชีพ ไมวาจะเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย หรือ ผูบริหาร และนักวิชาการในศูนยวิจัย กระทรวงทบวงกรมในประเทศ
เหลานี้ เปนผูบริหารและนักวิชาการระดับสูง ซึ่งกําหนดนโยบายระดับประเทศอยูเปนจํานวนมาก
บุคลากรเหลานี้เปนทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความสัมพันธและความรูสึกที่ดีกับประเทศไทย และยัง
ชวยเผยแพรชื่อเสียงใหประเทศไทยเปนอยางดีดวย ในปการศึกษา 2551 หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิง
ระบบ มีนักศึกษารวมจํานวนทั้งสิ้น 6 คน จากประเทศ พมา กัมพูชา เนปาล ศรีลังกา อินโดนีเซีย
และไทย
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12. การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ศวพก. มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจยั และพัฒนาใน
ตางประเทศผานโครงการวิจยั และพัฒนา และการฝกอบรมระยะสั้นทีด่ ําเนินการระหวางป 25432551 ดังนี้
• สถาบันการศึกษา: Washington University, Australian National University, ANU,
Murdoch University, University of Western Australia, Queensland University, Columbia
University, University of Georgia, Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University,
Japan, Yunan University
• ศูนยวิจัยการเกษตรนานาชาติ: International Rice Research Institute (IRRI), CYMMIT,
IPGGRI, CIFOR, World Agroforestry Center (WAC)
• สถาบันวิจัยในตางประเทศ: Centre de Coopération Internationale en Recherche
agronomique pour le Développement (CIRAD), New York Botanical Garden (NYBG),
National Agricultural and Forestry Research Institute (NAFRI), Lao PDR, Cambodian
Agricultural Research Institute.
ความรวมมือดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการที่นํามาซึ่งการพัฒนาปรับปรุง
ผลงานที่ประยุกตใชในประเทศไทยดังทีก่ ลาวมาแลว
นอกจากนีย้ ังเปนการเผยแพรงานของ
นักวิชาการไทยในระดับสากลดวย
13. การบริการวิชาการ
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน องคกร สถาบันการศึกษาทั้งภายในและตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม
ระยะสั้น การใหคําปรึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ในขณะเดียวกัน
ศูนยวิจัยไดดําเนินงานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี (Outreach) ในเขตเกษตรนิเวศนตาง ๆ ในที่
ราบลุมที่ดอนอาศัยน้ําฝน และที่สูง โดยเนนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตร
ยั่งยืนสําหรับพื้นที่ และผลิตขอมูลขาวสารในรูปแบบที่ผูใชสามารถเรียกใชไดรวดเร็ว มีความ
ทันสมัยและถูกตอง ดังนั้น แนวทางการบริการวิชาการแกสังคม
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13.1 การฝกอบรม
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดมีการจัดฝกอบรมในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง
ดังนี้ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 การจัดฝกอบรมของ ศวพก. ป 2546-2551
ชวงเวลา
26 พฤศจิกายน
- 7 ธันวาคม
2551

9-11 มกราคม
2550

1-11 ธันวาคม
2547
13-17 ตุลาคม
2547

9-19 มีนาคม
2546

1-10 ธันวาคม
2546

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา
/ฝกอบรม
ฝกอบรม DAASAT 4.5 และ Crop DSS tools

หนวยงานรวมจัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
The University of Georgia,
The University of Florida,
International Consortium for
Agricultural Systems Application,
the Rockefeller Foundation, the
Thailand Research Fund
การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ ASIAN SIMULATION กรมวิชาการเกษตร
มูลนิธิโครงการหลวง
AND MODELING 2007 : owards Sustainable
มูลนิธิวิทยาศาสตรการเกษตร
Livelihood and Environment. ณ โรงแรมเชอราตัน
เชียงใหม ประเทศไทย ในวันที่ 9-11 มกราคม 2550
http://www.mcc.cmu.ac.th/ASIMMOD2007/
International Consortium for
การฝกอบรมโปรแกรม DSSAT version 4 และโปรแกรม Agricultural Systems Applications
GIS บูรณาการ
(ICASA)
องคการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
Multi-Agent System, Social Sciences and Integrated
เขตรอนของรัฐบาลฝรั่งเศส
Natural Resource Management "From Progress to
(CIRAD) และ European
Adaptive Management: Challenges for Systems
Commission
Modeling".
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝกอบรมนักวิจัยใน
โครงการ Sustainable FARMing at the RURal-URBan
Interface : An Integrated Knowledge based approach
for nutrient and water recycling in small-scale farming
systems in peri-urban areas of China and Vietnam
(RURBIFARM)
การฝกอบรมโปรแกรม DSSAT version 4 และ
โปรแกรม GIS บูรณาการ

ICASA

จํานวน
ผูเขารวม
27

100

25

30

40

25
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13.2.การบริการวิชาการในองคกรระดับนานาชาติ
บุคลากรในศวพก นี้ ไดสรางชื่อเสียงใหประเทศชาติโดยในไดรับเชิญใหเขารวมในการ
เปนกรรมการบริหาร กรรมการ และที่ปรึกษาในองคกรนานาชาติดังนี(้ ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 การมีสวนรวมในการบริการวิชาการในองคกรระดับนานาชาติของบุคลากร ศวพก.
ชวงเวลา
2550-ปจจุบัน
2550
2549
2548-ปจจุบัน
2548

2548
2548
2547
2546-2548

2546-2548
2545-ปจจุบัน

บทบาทการทํางาน
Coordination Research chair of the CDN of the Thailand Research
Fund (TRF)
บรรณาธิการรับเชิญวารสาร Environmental Modelling and Software
กรรมการประเมินความกาวหนาของงานวิจัยขาวบนที่สูงของศูนยวิจัย
ขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI)
กรรมการบริหารศูนยวิจัยปาไมนานาชาติ Center for International
Forestry Research (CIFOR)
กรรมการประเมิน ความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับ
โลกในอนาคต (International Assessment of Agricultural Sciences
and Technology for Development, IAASTD) ซึ่งเปนความรวมมือกัน
ขององคการอาหารและเกษตร (FAO) องคการการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรม (UNESCO) องคการสุขภาพ (WHO) โครงการ
สิ่งแวดลอม (UNEP) แหงสหประชาชาติ และธนาคารโลก
ที่ปรึกษารวมประเมินหนวยวิจัยขององคการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตรอนของรัฐบาลฝรั่งเศส (CIRAD)
Fellow ของ สมาคม Modeling and Simulation Society of Australia
and New Zealand
Fellow ของ American Association for the Advancement of Science
(AAAF)
ประธานกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยนานาชาติ International Plant
Genetic Resource Institute (IPGRI) และ International Network for
International Research on Banana and Plaintains (INIBAP) นับวาเปน
นักวิชาการไทยคนแรกที่ไดรับเกียรติใหเปนประธานกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยการเกษตรนานาชาติ
กรรมการระดับนโยบายดานทรัพยากรพันธุกรรม ของ Consultative
Group for International Research (CGIAR)
กรรมการบริหาร The International Consortium for Agricultural

ชื่อบุคคลากร
รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษเกษม
รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห

รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
ศ. ดร. เบญจวรรณ ฤกษเกษม
รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห

รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
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2544-2546

Systems Applications (ICASA)
กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยนานาชาติ International Plant Genetic รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห
Resource Institute (IPGRI) และ International Network for
International Research on Banana and Plaintains (INIBAP)

13.3 การมีบทบาทในองคกรภายในประเทศ
คณาจารย ข อง ศวพก.ไดรับ เกี ย รติ ใ หเ ปน กรรมการและที่ ปรึก ษาในองคกรระดั บ
นานาชาติ ประเทศ และชุมชน รวมถึงการใหคําปรึกษาเฉพาะกรณีทั้งในระดับประเทศและชุมชน
ตามรายละเอียดดังนี้(ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 บทบาทในองคกรภายในประเทศของบุคลากร ศวพก.
หนวยงาน /องคกร
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
มูลนิธิโครงการหลวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

•
•
•
•
•
•
•
•

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง
ประเทศ

•
•
•
•
•
•

บทบาท/หนาที่
ที่ปรึกษา ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรสาขาเกษตรศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยดานทรัพยากรที่ดิน
กรรมการจัดงานวันสาธิตพืชผัก ประจําป 2547
กรรมการดําเนินงานและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชผักตาม
ระบบเกษตรที่ดี
ประธานคณะอนุกรรมการการวิจัยปุยอินทรีย
ที่ปรึกษาศูนยสารสนเทศ
Sustainable Agriculture Specialist ของ โครงการ Sustainable
Agriculture, Food and Environment (SAFE)
Participatory Training Specialist ของ โครงการ Sustainable
Agriculture, Food and Environment (SAFE)
ที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับแนวเขตที่ดินของรัฐ
คณะกรรมการประเมินผลโครงการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบท
และเกษตรกรรายยอย
คณะกรรมการ โครงการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก และผู
ประสานงานโครงการ
กรรมการประจํา Regional Center for Social Science and
Sustainable Development (RCSD)
ที่ปรึกษาฝายวิชาการ

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
• ผูอํานวยการศูนยการเงินและการลงทุน
• ที่ปรึกษาโครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
• กรรมการอํานวยการประเมินโครงการขนาดใหญ
• คณะกรรมการประเมินผลภายในแผนงานอาหารเชียงใหม
ปลอดภัย
• กรรมการดําเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
• ที่ปรึกษาวิชาการของประธานคณะทํางานดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในกรอบเอเปคไทย

14. การดําเนินงานในสวนสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดจัดตั้งสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน เพื่อเปน
แหลงเรียนรูและบริการวิชาการแกคณาจารย นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.
2512 ไดมุงเนนทําการศึกษาการใชทรัพยากรการเกษตรที่ยั่งยืนโดยพิจารณาถึงการเพิ่มผลผลิต มี
ความพรอมทั้งสถานที่และอุปกรณการเกษตรในการสนับสนุนงานวิจัย การเรียนการสอน งาน
บริการวิ ชาการชุ มชน เช นสถานี อุตุนิ ย มวิทยาที่ ใ หบริการขอมูลที่ใ ชใ นดานการเกษตร มีก าร
ให บ ริ ก ารข อ มู ล และมี แ หล ง เรี ย นรู แ ก เ กษตรกรและผู ส นใจ นั บ ได ว า สถานี วิ จั ย เกษตรเขต
ชลประทานเปนตัวแทนพื้นที่ที่ศึกษาระบบการปลูกพืชในเขตชลประทานที่ดี มีความหลากหลาย
ของชนิดพืชและมีศักยภาพในการผลิตสูง และมีผลงานวิจัยทางดานการเกษตร งานบริการชุมชน
สรางประโยชนใหสังคมอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานของสถานีวิจัยในชวงปงบประมาณ 2550-2551 มีหลายดานทั้งงานวิจัย และ
การบริการวิชาการ ในสวนของการบริการวิชาการประกอบดวยงานฝกอบรมและเยี่ยมชมสถานีฯ
งานพัฒนาและขยายผลการผลิตพืชปลอดสารพิษ
งานพัฒนาตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหาร
ปลอดภัย งานเผยแพรความรู และการบริการดานอื่น ๆ เชน งานสนับสนุนดานการเรียนการสอน
โดยใหคําปรึกษาในระดับภาคสนาม การเตรียมแปลงปลูกพืช การจัดการและการดูแลรักษา การ
วางแผนการทดลองแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และในสวนของการฝกงาน
นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการผลิ ต พื ช ปลอดสารพิ ษ แบบครบวงจร (รายงานสถานี วิ จั ย เกษตร
ชลประทาน, 2551)
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ในสวนงานวิจยั เนนการวิจยั ในระบบการผลิตที่เหมาะสม เนนการผลิตแบบปลอดภัยจาก
สารพิษ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทานมีผลงานวิจัย ในป 2550-2551 ดังนี้ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 งานวิจยั ของสถานีวิจยั เกษตรเขตชลประทานป 2550 - 2551
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

1

ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการปลูกผัก
กระถาง
การศึกษาการใชน้ําสกัดชีวภาพในการผลิต
กระเทียมอินทรีย
การผลิตผักพื้นบานและการจัดการเชิงพาณิชย
รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงพันธุ
มะเขือเทศรับประทานสดระยะที่ 3
โครงการผลิตขาวปลอดสารพิษโดยใชน้ําสกัด
ชีวภาพสูตรยอดโสนอัฟริกันและสูตรหอยเชอรี่
เปนปจจัยการผลิต
ศักยภาพปุยอินทรียชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
การพัฒนาการจัดการของเกษตรกรเพื่อใหไดผัก
ปลอดสารพิษคุณภาพ
การเปรียบเทียบความแตกตางของสีที่ใชเปนกับ
ดักแมลงในการผลิตผักปลอดสารพิษ

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

เปรียบเทียบวิธีการผลิตยอดมะระหวานปลอด
สารพิษนอกฤดูในพื้นที่ราบ

รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงพันธุ
มะเขือเทศรับประทานสดระยะที่ 2

ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําสกัดชีวภาพที่

ระยะเวลาทํา
การทดลอง

หมายเหตุ

ต.ค. 50-ก.ย. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

พ.ย. 50-ต.ค. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

ต.ค. 50-ก.ย. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

ต.ค. 50-ก.ย. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

ต.ค. 50-ก.ย. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

ต.ค. 50-ก.ย. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

ต.ค. 50-ก.ย. 51

อยูในระหวางการดําเนินงาน

ธ.ค. 49-เม.ย. 50

ธ.ค. 49-มิ.ย. 50

ต.ค. 49-ก.ย. 50
ต.ค. 49-ก.ย. 50

รายงานฉบับสมบูรณประชุม
วิชาการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ป 2550
รายงานฉบับสมบูรณประชุม
วิชาการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ป 2550
รายงานฉบับสมบูรณประชุม
วิชาการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ป 2550
รายงานฉบับสมบูรณประชุม
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ใชทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม

12

13

การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูชมพู
ปลอดภัยจากสารเคมีโดยใชน้ําสกัดชีวภาพเปน
ปจจัยการผลิต
ความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจในการปรับเปลี่ยน
เกษตรปลอดพิษสูเกษตรอินทรียของเกษตรกร
เครือขายเกษตรปลอดพิษแมปง

ต.ค. 49-ก.ย. 50

ต.ค. 49-ก.ย. 50

วิชาการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ป 2550
รายงานฉบับสมบูรณประชุม
วิชาการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ป 2550
รายงานฉบับสมบูรณประชุม
วิชาการศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ป 2550

ในสวนของการบริการวิชาการชุมชน สถานีวิจยั เกษตรเขตชลประทานไดนําผลงานการศึกษาทดลอง
ถายทอดสูเกษตรกรโดยวิธีการ ฝกอบรมในชวง เดือน มิถุนายน 2549 - พฤษภาคม 2550 มีจํานวน 10 เรื่อง (ดัง
แสดงในตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 งานบริการวิชาการสถานีวิจยั เกษตรเขตชลประทาน มิถุนายน 2549 - พฤษภาคม 2550
กิจกรรม
เรื่องที่ใหบริการ
รูปแบบการใหบริการ
ผูรับบริการ/คน
ฝกอบรม 1. การเพาะกลาผัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ
55
2. โรคและแมลงศัตรูผัก
บรรยาย
20
3. การทําปุยหมัก
อบรมเชิงปฏิบัติการ
30
4. การผลิตกระเทียมอินทรีย
บรรยาย
35
5. ปุยน้ําสกัดชีวภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
27
6. การวางแผนการปลูกพืช
บรรยาย
20
7. การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
30
8. การตรวจสอบสารพิษตกคางพืชผัก อบรมเชิงปฏิบัติการ
25
9. การใชปุยพืชสดในระบบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
25
ปลูกพืชในนาขาว
บรรยาย
736
10. การผลิตผักปลอดสารพิษ
รวม
998

27

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตพืชปลอดสารพิษ ซึ่งสถานีวิจัยฯ ได
นําเทคโนโลยีการผลิตผัก และขาวปลอดสารพิษถายทอดเกษตรกรและการนําไปปฏิบัติในระดับไร
นาของพื้นที่
สถานีวิจั ย เกษตรเขตชลประทานไดนํา ผลงานจากการวิ จั ย ผัก ปลอดสารพิ ษ เผยแพร สู
เกษตรกรโดยจัดเปนโครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษมีพื้นที่เปาหมาย 7 ตําบล
4 อําเภอ สอดคลองกับนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐครัวไทยสูครัวโลกใน ป 2549 และมี
สมาชิกทั้งหมด 56 คน ในป 2550(ตารางที่ 13) และมีโครงการขาวปลอดสารพิษถายทอดเกษตรกร
และมีการขยายผลอยางตอเนื่อง ในป 2549 มีเกษตรกรที่ปลูกขาวในโครงการรวมพื้นที่ 40 ไร
(ตารางที่ 14)
ตารางที่ 13 งานพัฒนาและขยายผลการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ในชุมชน ป 2548-2550
(ปริมาณผลผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ในแตละพื้นที่)
จํานวนเกษตรกร
พื้นที่ผลิต ปริมาณผลผลิต
แหลงผลิต
(ราย)
(ไร)
(กก.)
พื้นที่ ต.สะลวง อ.แมริม
10
6.2
50,000
พื้นที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง
2
1
5,000
พื้นที่ ต.บานเปา อ.แมแตง
10
10
51,000
พื้นที่ ต.อินทขิล อ.แมแตง
3
5
28,000
พื้นที่ ต.หวยทราย อ.แมริม
12
3
20,000
พื้นที่ ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย
11
12
80,000
พื้นที่ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
8
19
43,000
รวม
56
56.2
277,000.00
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ตารางที่ 14 งานพัฒนาและขยายผลการผลิตขาวปลอดสารพิษ ในชุมชน ป 2549
(ปริมาณผลผลิตขาวปลอดสารพิษ)
ลําดับ
รายชื่อเกษตรกร
ที่อยู
พันธุ
พื้นที่ปลูก
(ไร)
1 นายวิชัย ดุมไม
บานสะลวงนอก
หอมนิล
2 ไร
ต.สะลวง
2 นายสมศักดิ์ ดุมเพชร
บานสะลวงนอก
มะลิ 105
7 ไร
ต.สะลวง
3 นายสมบูรณ ผลเชื้อ
บานแมแอน
มะลิ 105
2 ไร
ต.หวยทราย
4 นายประพันธ แสงดวงใจ บานแมแอน
มะลิ 105
2 ไร
ต.หวยทราย
5 นางฉันทนา อุน บาน
บานแมแอน
มะลิ 105 1 ไร 2 งาน
ต.หวยทราย
6 นางอนงค ไชยเมือง
บานแมแอน
มะลิ 105
2 ไร
ต.หวยทราย
7 นายดา ฆองเลิศ
บานชอแล ต.ชอแล หอมนิล
3 ไร
8 นายเสถียน ชนะรัตน
บานชอแล ต.ชอแล หอมนิล
4 ไร
9 นายสันติ โนรี
บานชอแล ต.ชอแล หอมนิล
7 ไร
10 นายถนัด ฟุมเฟย
บานชอแล ต.ชอแล หอมนิล
7 ไร
11 นายณัฐวุฒิ ทองสุวรรณ บานชอแล ต.ชอแล มะลิ 105
2 ไร
12 นายเฉลิม อรุณโรจน
บานปาขอยใต
หอมนิล
1 ไร
ต.สันผีเสื้อ
รวม
40.2 ไร

ปริมาณ
ผลผลิต(กก.)
1,000
3,500
1,000
1,000
750
1,000
1,500
2,000
3,500
3,500
1,000
500
20,250

29

14.1.งานพัฒนาตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย
งานพัฒนาตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน
ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลักคือ 1) การพัฒนารานจําหนายสินคาเกษตรปลอดสารพิษ และ2) การ
จัดตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” โดยสําหรับรานจําหนายรานจําหนายสินคาเกษตร
ปลอดสารพิษ เปดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2538 ในระยะแรกเปนการจําหนายเพียงผลผลิตที่ผลิต
จากสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ตอมาเมื่อศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มีการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษสูชุมชน จึงไดมีการรับฝากผลผลิตสมาชิกจําหนายดวย
ปจจุบันรานคาไดจําหนายผลผลิตทั้งที่เปนพืชผัก ขาว ผลไมปลอดสารพิษ ไขไก เนื้อหมู ผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ หรือผลิตภัณฑแปรรูปที่ใชวัตถุดิบที่ผลิตโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือใช
กระบวนการเกษตรที่ดี เปดจําหนายแกผูบริโภคทั่วไปทุกวัน ณ บริเวณดานหนาสถานีวิจัยเกษตร
เขตชลประทาน
ผลการจัดตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย”
1.) ตัวแทนกลุมผูผลิตผัก ผลไม และขาวปลอดสารพิษรวมทั้งหมด 11 กลุม โดยกลุม
ที่นําผลผลิตมารวมจําหนายในตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” สม่ําเสมอมีอยู 9 กลุม
คือ กลุมปงนอย ปาขอยใต แมแฝกใหม บานเปา มวงคํา-ชอแล หวยทราย สะลวง สันปากวาว และ
กลุมบานแม ผลผลิตที่จําหนาย มีทั้งผักทั่วไป ผักพื้นบาน เห็ด ขาวกลอง และผลไมปลอดสารพิษ
รายไดจากการจําหนายรวมของทั้ง 9 กลุม รวมตลอดทั้งป ตั้งแต 1 มิถุนยายน 2550 – 30 มิถุนายน
2551 มียอดรวมจําหน ายทั้ งสิ้ นประมาณ 2.4 ล านบาท ซึ่งเมื่ อดูเ ปนรายเดือนพบวาอยู ระหวาง
120,000 – 248,000 บาท/เดือน มากนอยแตกตางกันตามชนิดและปริมาณผลผลิตที่นํามาจําหนาย
(ภาพที่ 1)
2.) กลุมผูจําหนายอาหาร และผลิตภัณฑแปรรูป: ประกอบดวยผูจําหนายอาหารสุกที่
ใชวัตถุดิบจากเกษตรปลอดสารพิษ เชน ผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบาน กรรมวิธีการปรุงหามมิใหใช
สารกันบูด สวนผลิตภัณฑแปรรูปก็มาจากวัตถุดิบที่ผลิตโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือขั้นต่ํา
ตองมาจากกระบวนการเกษตรที่ดี (GAP) แปรรูปโดยวิธีการที่สะอาดปลอดภัย หรือเปนผลิตภัณฑ
ที่มาจากกลุมวิสาหกิจในพื้นที่ของกลุมที่ผานการรับรองโดยหนวยงานที่ทําหนาที่รับรอง ทั้งนี้
ตัวแทนกลุมผูประกอบอาหารปรุงสุก และผูจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปในตลาดนัด มีจํานวนทั้งสิ้น
12 ราย อาหารและผลิตภัณฑที่จําหนาย ไดแก เตาหูเจ ปลาสด ปลาทอด ขนมและอาหารไทย
อาหารพื้นบาน น้ําเตาหู น้ําผึ้ง และผลิตภัณฑ เปนตน โดยรายไดรวมจากการจําหนายตอครั้งอยู
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ระหวาง 1,000 – 5,000 บาท/ราย เมื่อคิดเปนรายเดือนมูลคารวมจากการจําหนายของกลุมอาหาร
และผลิตภัณฑแปรรูปของทั้ง 12 กลุม คิดเปนประมาณ 125,000 – 220,000 บาท/เดือน
ในสวนของผูบริโภค พบวาจํานวนผูบริโภคที่รวมกิจกรรมเลือกซื้อสินคาเกษตร
ปลอดพิษและอาหารปลอดภัยในวันพุธอยูระหวาง 200 – 400 คน สวนวันเสารประมาณ 500 – 700
คน จากการสังเกต และสอบถามผูจําหนายผลผลิตในตลาดนัด พบวามีผูบริโภคใหมๆ เขามารวม
กิจกรรมากขึ้น รวมทั้งมีผูบริโภคที่เปนชาวตางชาติทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มารวมซื้อ
ผลิตภัณฑมากขึ้น โดยในวันเสารผูบริโภคจะมารวมกิจกรรมจับจายซื้อสินคามากในชวงเวลา 06.30
– 9.00 น. วันพุธมีกระจายตั้งแตประมาณ 07.00 -10.00 น. หลังจากนั้นจะนอยลง
14.2.การเผยแพรความรูสูชมุ ชน
สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทานไดนําผลงานวิจยั ในสถานี เผยแพรสชู ุมชน โดยการรวม
จัดนิทรรศการทั้งภาครัฐและเอกชน ในป 2550-2551 (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 นิทรรศการและการเผยแพรความรูของสถานีวิจยั เกษตรเขตชลประทานป 2550-2551
วดป.
ชื่อเรื่อง
หนวยงาน
ประเภทงาน
จํานวน
คน
16-18 ระบบการผลิตผักปลอด
คณะวิทยาศาสตร
เผยแพรความรู
300
ส.ค. 50 สารพิษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(จัดนิทรรศการ)
27 ก.ย. ระบบการผลิตผักปลอด
50 สารพิษและผลิตภัณฑผัก
ปลอดสารพิษ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เผยแพรความรู

200

3-10 ระบบการผลิตพืชปลอด
ธ.ค. 50 สารพิษ

คณะเกษตรศาสตร ม.ช. รวมกับ เผยแพรความรู
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร
เผยแพรความรู
ศูนยบริหารโครงการผักปลอด
สารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง
จ. เชียงใหม คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตแมสา ม.ราชภัฎ
เชียงใหม

1,500

5 – 6 ระบบการผลิตพืชปลอด
ม.ค. 51 สารพิษ

300
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24 ม.ค. จัดนิทรรศการระบบการ
51 ผลิตพืชปลอดสารพิษ
27 ม.ค. วันรวมพล คนรักสุขภาพ
51 และผักปลอดสารพิษ

กลุมนักเรียน, เกษตรกร และ
บุคคลทั่วไป ณ. ร.ร.ชอแล อ.แม
แตง จ.เชียงใหม
สํานักงานเกษตร แมริม อบต.
หวยทราย จ. เชียงใหม

23 ก.พ. ครบรอบ 4 ป
51 ตลาดนัดปลอดสารพิษ

สถานีวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร

3 มี.ค. ระบบการผลิตผักปลอด
สํานักงานสาธารณสุข
51 สารพิษ,แสดงผลผลิต และ จ.เชียงใหม และ อบต. สันทราย
จําหนายผักปลอดสารพิษ อ. สารภี จ. เชียงใหม

เผยแพรความรู

300

เผยแพรความรู

250

เผยแพรความรู

500

เผยแพรความรู

150

14.3.การบริการการศึกษา
สถานีวิจัยฯไดใหการสนับสนุนการทําปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ โดยใหคําปรึกษาใน
ระดับภาคสนาม เชน การเตรียมแปลงปลูกพืช การจัดการและการดูแลรั กษา การวางแผนการ
ทดลองแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (ดังแสดงในตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 ปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธนักศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ป 2550-2551
ลําดับ
ชื่อเรื่อง/โครงการ
ภาควิชา/คณะ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. ปลูกไลอะทริสทดสอบการกลายพันธุ
ภาควิชาพืชสวน
ต.ค.-ธ.ค. 50 วิทยานิพนธ
คณะเกษตรศาสตร
ปริญญาโท
2. ทดสอบอิทธิพลของปุยที่มีตอคุณภาพของ ภาควิชาปฐพีศาสตร พ.ย. 50 – วิทยานิพนธ
พริกหนุม
คณะเกษตรศาสตร
ม.ค. 51 ปริญญาโท
3. ความหลากหลายของเชื้อราอารบัสคูลาร ภาควิชาชีววิทยา
มิ.ย. –ธ.ค. 51 อยูในระหวาง
ไมคอรไรซาในไมยราบเลื้อยและการ
คณะวิทยาศาสตร
การดําเนินงาน
นําไปประยุกตใช
4. สภาพแวดลอมและการจัดการที่มีผลตอ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ก.ค. –ก.ย. 51 อยูในระหวาง
การพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่
ผลผลิตทางเกษตร
การดําเนินงาน
สัมพันธกับคุณภาพและสารที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของขาวเหนียวดํา
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ตารางที่ 16 (ตอ)
ลําดับ
ชื่อเรื่อง/โครงการ
5. การหาผลผลผิตของขาว
ไร 12 สายพันธุ
6. Zn-fertilizer project
7.
8.

9.
10.
11.

ภาควิชา/คณะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางเกษตร
ภาควิชาพืชไร
ก.ค. –พ.ย. 51
คณะเกษตรศาสตร
การศึกษาการตอบสนอง ภาควิชาปฐพีศาสตรคณะ
พ.ค. –ธ.ค. 51
ของขาวตอการใชซิลิกา เกษตรศาสตร
การประเมินและปรับปรุง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
พ.ค. 51 –ม.ค. 52
แบบจําลองการเก็บเกีย่ ว ทางเกษตร
การใช Fram sim สําหรับ
คุณภาพการสีขาวไทย
Global Zinc fertilizer
ภาควิชาพืชไร
ก.ค. –ธ.ค. 51
Project
คณะเกษตรศาสตร
Plant Genetic Resource and ภาควิชาพืชไร
ก.ค. –ธ.ค. 51
Nutrition Laboratory
คณะเกษตรศาสตร
วัดการสะสมธาตุอาหารใน ภาควิชาพืชไร
ก.พ. 51 –ธ.ค. 53
ดินจากการปลูกพืชคลุมดิน คณะเกษตรศาสตร
รวมกับขาว

หมายเหตุ
อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
อยูในระหวาง
การดําเนินงาน

อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
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14.4.การฝกงานนักศึกษา
สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทานใหการสนับสนุนฝกงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
กระบวนวิชา 400290 (ฝกงาน) ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม(ตารางที่ 17) และ
สนับสนุนการฝกงานนักศึกษาจากสถาบันภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 17 บริการฝกงานนักศึกษาระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษแบบครบวงจร ป 2550-2551
ระยะเวลา
จํานวน
(คน)
ฝกงาน
วดป.
หนวยงาน
ชื่อเรื่อง
18 มิ.ย.- 17 นักศึกษาฝกงาน ชั้นปที่ 2 จาก ระบบการผลิตพืชปลอด 18 มิ.ย.- 17 ก.ย.
20
ก.ย. 50 คณะเกษตรศาสตร มช.
สารพิษแบบครบวงจร
50 (100 ชม.)
18 มิ.ย. - 27 นักศึกษาฝกงาน ชั้นปที่ 2 จาก ระบบการผลิตพืชปลอด 18 มิ.ย.- ก.ย . 51
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7.ฉัตรนภา พรหมานนท ปรารถนา ใจมานิตย มาลินี รัตนชเลศ ภารดี ลิ้มวิทยากร สมจิต ธารารักษ วนิดา ดวงสรอย ภาวิดา
จําปา กัญญนิตย ศศิพงศพนา นรารัตน วงษไชยมูล ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และเบญจพรรณ เอกะสิงห. การ
จัดการองคความรู (Knowledge Management) สูก ารพัฒนา ศวพก. ป 2549. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550.
7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
8.ชอผกา มวงสุข บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ. การกระจายการผลิตในการดํารงชีพเพื่อความอยูรอดของ
เกษตรกรรายยอย. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอม
รับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
9.เบญจพรรณ เอกะสิงห กุศล ทองงาม กมล งามสมสุข และเมธี เอกะสิงห. 2551. การรวมตัดสินใจหาทางเลือกเพื่อรับมือ
กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําปาง. รายงานการประชุมวิชาการ
ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 ระหวาง 27 - 28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม, 359-370 .
10.เบญจพรรณ เอกะสิงห กุศล ทองงาม กมล งามสมสุข และ เมธี เอกะสิงห. การรวมตัดสินใจหาทางเลือกเพื่อรับมือกับความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําปาง. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ
ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
11.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล ชอผกา มวงสุข และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ. การใชแนวคิดการพึ่งพิง (interdepency) กับการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและ
สิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
12.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย. การศึกษาระบบเกษตรกับการจัดการทรัพยากรลุมน้ําบนที่สูงผานกระบวนการพัฒนาแบบจําลอง
แบบมีสวนรวม. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับ
โลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
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13.พฤกษ ยิบมันตะสิริ. กลไกการทํางานชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมเกษตรยั่งยืน. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ
ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
14.เมธี เอกะสิงห เฉลิมพล สําราญพงษ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ประภัสสร พันธสมพงษ และ เทวินทร แกวเมืองมูล. ระบบ
วิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑที่ใชขอมูลเชิงพื้นที่. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้ง
ที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนยประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
15.วิลาวัลย สิทธิบูรณ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห. 2551. “แผนการผลิตขาวในที่ลุมที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงจังหวัด
พะเยา.” ใน รายงานการประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอม
รับโลกรอน” 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม หนา 348-357
16.อารี วิบูลยพงศ. การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรในตลาดกระแสหลักสูความยั่งยืน. การประชุมวิชาการระบบ
เกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
17.อรรถชัย จินตะเวช. วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาผลกระทบโลกรอนตอระบบการผลิตอาหาร. การประชุมวิชาการ
ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 "เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน", 27-28 พฤษภาคม 2551
ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม.
ป 2550
18.Aree wiboonpongse Songsak Sriboonchitta and Puttawan Khuntonthong. An Alternative Deal for Potato Growers in the
Contract Farming System. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท
เชียงใหม.
19.กุศล ทองงาม ประทานทิพย กระมล จตุรงค พวงมณี สมเกียรติ สุวรรณคีรี กุหลาบ อุตสุข และ คชาภรณ วงศพรหม
ศิลป. 2550. การพัฒนาระบบตลาดสินคาอาหารปลอดภัย: กรณีเครือขายสินคาเกษตรปลอดพิษ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550 ระหวาง 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลเชียงใหมรีสอรท.
20.กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข ศุภกิจ สินไชยกุล และ วราภรณ งามสมสุข. 2549. การเขาถึงและ
การบริหารจัดการสินเชื่อของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดพะเยาและลําปาง. รายงานการประชุมวิชาการ ศว
พก. ป 2550 ระหวาง 7-8 กันยายน 2550 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท เชียงใหม, 87-96
21.กุศล ทองงาม ประทานทิพย กระมล จตุรงค พวงมณี สมเกียรติ สุวรรณคีรี กุหลาบ อุตสุข และคชาภรณ วงศพรมศิลป. การ
พัฒนาระบบตลาดสินคาอาหารปลอดภัย: กรณีเครือขายสินคาเกษตรปลอดพิษ การประชุมวิชาการ ศวพก. ป
2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
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22.กุหลาบ อุตสุข จตุรงค พวงมณี และ สมเกียรติ สุวรรณคีรี. การเปรียบเทียบผลผลิตผักเชียงดาที่ความแตกตางของชวงอายุ
การเก็บเกี่ยว. การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่ 6. ระหวาง 7-10 พฤศจิกายน 2549 I โรงแรมโลตัสปาง
สวนแกว จ.เชียงใหม.
23.จตุรงค พวงมณี, ศักดิ์มาตรี นาชัยเวียง, ระพีพงศ เกษตรสุนทร, กุหลาบอุตสุข, ขนิฐา เอื้องสวัสดิ์, พิมพรรณ นันตะภูมิ และ
กรรณิการ มณีหาญ. เปรียบเทียบวิธีการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตคะนาฮองกงปลอดสารพิษ. การ
ประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่ 6. ระหวาง 7-10 พฤศจิกายน 2549 I โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จ.
เชียงใหม.
24.จตุรงค พวงมณี, ระพีพงศ เกษตรสุนทร, กุหลาบอุตสุข, พิมพรรณ นันตะภูมิ และ กรรณิการ มณีหาญ. ศึกษาจํานวนแลง
ศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ. การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่
6. ระหวาง 7-10 พฤศจิกายน 2549 I โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จ.เชียงใหม.
25.จตุรงค พวงมณี และกุหลาบ อุตสุข. รายงานความกาวหนาโครงการปรับปรุงพันธุมะเขือเทศรับประทานสด. การประชุม
วิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
26.จตุรงค พวงมณี กุหลาบ อุตสุข พิมพรรณ นันตะภูมิ และกรรณิการ มณีหาญ..เปรียบเทียบวิธีการผลิตยอดมะระหวานปลอด
สารพิษนอกฤดูในพื้นที่ราบ การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท
เชียงใหม.
27.จตุรงค พวงมณี ระพีพงศ เกษตรสุนทร กุหลาบ อุตสุข พิมพรรณ นันตะภูมิ และกรรณิการ มณีหาญ. การเปรียบเทียบความ
แตกตางของสีที่ใชเปนกับดักแมลงในการผลิตผักปลอดสารพิษ. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8
กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
28.จตุรงค พวงมณี ชินกฤต สุวรรณคีรี กุศล ทองงาม กุหลาบ อุตสุข คชาภรณ วงศพรหมศิลป และพิมพรรณ นันตะภูมิ. งาน
บริการวิชาการสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน . การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิม
พีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
29.จงรักษ มูลเฟย ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ รุงทิพย อุทุมพันธ. ศักยภาพของศูนยขาวชุมชนในการพัฒนาสูการ
พึ่งตนเองดานเมล็ดพันธุ: กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา. วารสารเกษตรปที่ 23 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2550.
30.จงรักษ พันธุไชยศรี ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ และรุงทิพย อุทุมพันธ. การจัดการความเสี่ยงเชิงชีวภาพใน
ระบบการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร จ.พะเยา. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550
ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
31.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เบญจพรรณ เอกะสิงห และวราภรณ ชัยวินิจ. การวิเคราะหความสัมพันธของการเขาถึงน้ํา กลยุทธการ
ดํารงชีพและความยากจน กรณีศึกษา ลุมแมน้ําศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการ ศวพก.
ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
32.เฉลิมผล สําราญพงษ ประภัสสร พันธุสมพงษและเมธี เอกะสิงห. การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาการประเมินคุณภาพที่ดิน. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน
2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
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33.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และวรวีรุกรณ วีระจิตต. การใชประเมินความเสี่ยงเชิงกายภาพเชิงกายภาพเชิงพื้นที่. การประชุม
วิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
34.ชินกฤต สุวรรณคีรี จตุรงคพวงมณี และกุหลาบ อุตสุข. การคัดสายพันธุสมโอที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ในจังหวัด
เชียงใหม. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
35.ชินกฤต สุวรรณคีรี จตุรงค พวงมณี และกาญจนาภรณ ลอดแกว. ความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําสกัดชีวภาพที่ใชทาง
การเกษตรและสิ่งแวดลอม. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท
เชียงใหม.
36.ถาวร ออนประไพ เมธี เอกะสิงห เบญจพรรณ เอกะสิงห ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เฉลิมผล สําราญพงษ และมาลีรัตน นิ่ม
นวล. ระบบวิเคราะหทางเลือกสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรในลุมน้ํา. การประชุม
วิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
37.ธวัชชัย รัตนชเลศ และพฤกษ ยิบมันตะสิริ. กลุมยุทธศาสตรมะมวง: การวิเคราะหกลุมเกษตรกรเพื่อกําหนอทิศทางการ
พัฒนามะมวงสงออก. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
38.ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเพื่อการผลิต. ไมผลคุณภาพสงออกตาม
แนวทางปฏิบัติ “โรงเรียนเกษตรกร” วารสารเกษตรปที่ 23 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2550.
39.เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข กุศล ทองงาม ศุภกิจ สินไชยกุล วราภรณ งามสมสุข และธัญญรัตน พรมภิชัย.
ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกรผูปลูกขาวจังหวัดการประชุมวิชาการ ศวพก. ป
2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
40.เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข กุศล ทองงาม ศุภกิจ สินไชยกุล และ วราภรณ งามสมสุข. 2550. ความเสี่ยง
และวิธีการจัดการความเสี่ยงในมุมมองของเกษตรกรผูปลูกขาวจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป
2550ระหวาง 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลเชียงใหมรีสอรท , 75-83.
41.เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข กุศล ทองงาม ศุภกิจ สินไชยกุล และ วราภรณ งามสมสุข. 2549. ความเสี่ยง
และวิธีการประเมินความเสี่ยงในภาคเกษตรจากทัศนคติของเกษตรกร. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550
ระหวาง 7-8 กันยายน 2550 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท เชียงใหม, 76-86
42.เบญจพรรณ เอกะสิงห และโสรักษ ดิษฐประยูร. พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ภาคเหนือ (พ.ศ. 2500-ปจจุบัน). การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท
เชียงใหม.
43.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล. กลไกทางสังคมตอการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชาวนารายยอย. การประชุม
วิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
44.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ และชอผกา มวงสุข. การพัฒนาแนวทางบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
การศึกษาดานความหลากหลาย และเกษตรยั่งยืน ป 2549. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน
2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
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45.พันธุทิพย นนทรี รัชภูมิ ใจกลา และอรรถชัย จินตะเวช. การประยุกตใชระบบทองทุงไทยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท
เชียงใหม.
46.พรสิริ สืบพงษสังข เบญจพรรณ เอกะสิงห ชพิกา สังขพิทักษ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ มาลีรัตน นิ่มนวล สุรัสวดี พูลทาจักร
สุดารัตน นันทะนอย และกมลรัตน ชางทอง. การวิเคราะหหวงโซมูลคา กรณีศึกษา ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มัน
สําปะหลัง และออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน
2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
47.พิมพิมล แกวมณี กฤษฎา แกนมณี พีรพงษ ปราบริปู ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตตและอารี วิบูลยพงศ. วิเคราะหการประเมินตนเอง
ของกลุม/สหกรณตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพี
เรียลรีสอรท เชียงใหม.
48.พีรพงษ ปราบริปู วรรณศิริ ชุติมา รัตนา แกวเสน พนิตนาถ ทันใจ อารี วิบูลยพงศ และทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต. การใช RolePlay เปนเครื่องมือในการวิเคราะหความสามารถของกลุมวิสาหกิจ/สหกรณการเกษตร. การประชุมวิชาการ ศว
พก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
49.เมธี เอกะสิงห เฉลิมผล สําราญพงษ และเทวินทร แกวเมืองมูล. โปรแกรมรวมตัดสินใจ(รตส.) และการใชประโยชนในการ
จัดทําดัชนีรวมการเขาถึงขอมูลของเว็บไซต. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพี
เรียลรีสอรท เชียงใหม.
50.เมธี เอกะสิงห เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข และกุศล ทองงาม. การประยกตใชกระบวนการวิเคราะหเปนลําดับ
ชั้น (AHP) ในการตัดสินใจเลือกปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8
กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
51.เมธี เอกะสิงห เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข และ กุศล ทองงาม. 2550. การประยุกตใชกระบวนการวิเคราะห
เปนลําดับชั้น (AHP) ในการเลือกปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550ระหวาง
7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลเชียงใหมรีสอรท , 55-65.
52.รุงทิพย อุทุมพันธ ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ และจงรักษ พันธุไชยศรี. การจัดการความเสี่ยงเชิงชีวภาพใน
ระบบการผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกร จ.พะเยา. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียล
รีสอรท เชียงใหม.
53.รุงทิพย อุทุมพันธ ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ จงรักษ มูล. การวิเคราะหความเสี่ยงดานชีวภาพของระบบการ
ผลิตขาวใน จังหวัดพะเยา. วารสารเกษตรปที่ 23 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2550.
54.รัชภูมิ ใจกลา พันธุทิพย นนทรี และอรรถชัย จินตะเวช. การทํานายผลผลิตขาวโดยวิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชีน. การ
ประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
55.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. การจัดการและสภาพแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105. การประชุมวิชาการ ศว
พก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
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56.สิทธิชัย ลอดแกว. การตอบสนองตอการขาดโบรอนในขาวโพด. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ
อิมพีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
57.สุพรรณิการ สิทธิไตรย กฤษฎา แกนมณี ฐานิตา ถุงแกว ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตตและอารี วิบูลยพงศ. เวทีการตลาด: เพื่อ
ยกระดับการเรียนรูใหกับเกษตรกร. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิมพีเรียลรีสอรท
เชียงใหม.
58.อารี วิบูลยพงศ เยาวเรศ เชาวนพูนผล ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธและทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต. พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของ
ผูบริโภคตอคุณภาพขาวหอมมะลิ จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2550. 7-8 กันยายน 2550 ณ อิม
พีเรียลรีสอรท เชียงใหม.
ป 2549
59.กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห ศุภกิจ สินไชยกุล และ นฤมล ทินราช และธันยา พรหมบุรมย. 2549. ความพอเพียง
และประสิทธิภาพการใชน้ําชลประทาน. วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 10(2): 28-42.
60.กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห ธันยา พรหมบุรมย ศุภกิจ สินไชยกุล และ นฤมล ทินราช. ระบบการผลิต และ
ผลิตภาพในการใชที่ดินของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน. วารสารเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 9(2): 1-20.
61.กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห กมล งามสมสุข ศุภกิจ สินไชยกุล วราภรณ งามสมสุข และธัญญรัตน พรมภิชัย.
การเขาถึง และการบริหารจัดการสินเชื่อของเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดพะเยาและลําปาง. ประชุมวิชาการ
ศวพก. ป 2549. 22-23 กันยายน 2549. โรงแรมกรีนเลค รีสอรท จังหวัดเชียงใหม.
62.จงรักษ มูลเฟย, ธวัชชัย รัตนชเลศ, พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ รุงทิพย อุทุมพันธ. กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อการ
ผลิตและการตลาดลําไยคุณภาพของกลุมผูปลูกขนาดเล็กอยางยั่งยืน.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร.
36(5):104-107.
63.จงรักษ มูลเฟย ธวัชชัย รัตนชเลศ พฤกษ ยิบมันตะสิริ และรุงทิพย อุทุมพันธ. ศักยภาพศูนยขาวชุมชนในการพัฒนาสู
การพึ่งตนเองดานเมล็ดพันธุ: กรณีศึกษา จ.พะเยา. ประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2549. 22-23 กันยายน 2549.
โรงแรมกรีนเลค รีสอรท จังหวัดเชียงใหม.
64.จตุรงค พวงมณี ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง ระพีพงษ เกษตรสุนทร กุหลาบ อุตสุข พิมพรรณ นันตะภูมิ และกรรณิการ มณี
หาญ. เปรียบเทียบวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชในกาผลิตคะนาฮองกงปลอดสารพิษ. ประชุมวิชาการ ศวพก.
ป 2549. 22-23 กันยายน 2549. โรงแรมกรีนเลค รีสอรท จังหวัดเชียงใหม.
65.จตุรงค พวงมณี ระพีพงษ เกษตรสุนทร กุหลาบ อุตสุข พิมพรรณ นันตะภูมิ และกรรณิการ มณีหาญ. การศึกษาจํานวน
แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ. ประชุมวิชาการ ศวพก. ป 2549.
22-23 กันยายน 2549. โรงแรมกรีนเลค รีสอรท จังหวัดเชียงใหม.
66.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. การประเมินคาดัชนีการเปนประโยชนของน้ําเชิงพื้นที่ดวยขอมูลภูมิอากาศ. . ประชุมวิชาการ
ศวพก. ป 2549. 22-23 กันยายน 2549. โรงแรมกรีนเลค รีสอรท จังหวัดเชียงใหม.
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67.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ: ความเสี่ยงทางกายภาพ
ในระบบผลิตพืช. ประชุมประจําป ครส. ครั้งที่ 4. 2-4 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมเจาพระยาพารค
กรุงเทพมหานคร.
68.ชอผกา มวงสุข บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และพฤกษ ยิบมันตะสิริ. การพัฒนาระบบพืชไร-ปศุสัตวชุมชนเพื่อลดภาระหนี้และ
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