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รายงานประจาปี 2552
ศูนย์วิจยั เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนำ
ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) เป็นองค์กรทีเ่ น้นการวิจยั และการพัฒนา
องค์ความรูท้ างด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงบูรณาการ มีพนั ธกิจหลักในการ
วิจยั เพื่อนาไปสู่การแก้ปญั หาและเสนอแนะนโยบายทางด้านการเกษตร
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบระดับนานาชาติ
ศวพก. มีบุคลากรทีร่ ว่ มอุดมการณ์ในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติโดยใช้แนวทางเชิงระบบเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจหลักของศวพก . ประกอบด้วยคณาจารย์
จากภาควิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสต ร์ทม่ี าทางานวิจยั และร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติฯ
นักวิชาการเกษตร พนักงานมหาวิ ทยาลัย ข้าราชการสนับสนุนงาน วิชาการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชัวคราว
่
(นักวิจยั และผูช้ ่วย นักวิจยั ในโครงการวิจยั ต่างๆ) รวมทัง้ นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย
ทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
ในปี 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ศวพก. ได้ดาเนิ นงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมงานวิจยั งานการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ทัง้ ในระดับปริญญาโทและริญญาเอก งานบริการ
วิชาการ งานบริการการวิจยั และการ ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ผลการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการในปี 2552 ได้รวบรวมในเอกสารฉบับนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
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1: ประวัตคิ วามเป็ นมา
ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่ า The Multiple Cropping
Center (MCC) จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผูด้ าเนินการ ต่อมาเมือ่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าของโครงการแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศวพก. การจัดตัง้ ในระยะเริม่ ต้นการจัดตัง้ ได้มกี ารสนับสนุนทางการเงินและ
บุคลากรจากต่างประเทศโดยมีมลู นิธฟิ อร์ดเป็นผูส้ นับสนุนหลัก มีพนั ธกิจหลักในการวิจยั เพื่อนาไปสู่การ
แก้ปญั หาและเสนอแนะนโยบายทางด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม และเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ศวพก . มีการดาเนินงาน
แบบสหสาขาวิชา โดยความร่วมมือของบุคลากรจากหลายสาขาวิชาทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และ
เศรษฐกิจสังคม และใช้แนวทางเชิงระบบในการวิจยั เพื่อแก้ปญั หาการเกษตร พัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
วิธกี ารวิเคราะ ห์ปญั หาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหน่ วยวิจยั หลัก
3 หน่วย
ได้แก่ หน่วยวิจยั ระบบเกษตรยังยื
่ น หน่วยวิจยั ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหน่วยวิจยั
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ นอกจากนี้ยงั ร่วมกันจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เชิงระบบ (Agricultural Systems)
ศวพก . ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบมาตัง้ แต่ปี พ .ศ. 2527 และเปลีย่ นเป็นหลักสูตรนานาชาติในปี พ .ศ.
2531 จนถึงปจั จุบนั หลักสูตรนี้ได้ผลิตมหาบัณฑิตให้แก่ประเทศในภูมภิ าคเอ เชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ
ประเทศไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ ตลอดจนประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ใต้ คือ ประเทศเนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ และศรีลงั กา จานวนทัง้ สิน้
197 คน โดยเป็นบัณฑิตจาก
ต่างประเทศในภูมภิ าคดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ สิน้ 125 คน ปจั จุบนั ได้ขยายการ จัดการเรียนการสอน
สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบโดยได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกเมือ่ ปี 2551 ซึง่ เป็นหลักสูตรปกติ (ไทย)
ภารกิจหลักทางด้านการวิจยั การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็นงานบูรณาการภายใต้การดาเนินงานของหน่วยวิจยั ได้แก่ หน่วยวิจยั ระบบเกษตรยังยื
่ น หน่วยวิจยั
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร หน่วยธุรกิจเกษตรและการจัดการ
กลุ่มวิจยั ทรัพยากรพันธุกรรม ธาตุอาหารพืช และสถานีทดลองการเกษตรเขตชลประทาน
นอกจากนี้ ศวพก. ได้ให้คาปรึกษาอบรมในเรือ่ งทีเ่ ชีย่ วชาญแก่นกั วิชาการ นักพัฒนา นักส่งเสริม
และเกษตรกรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันวิจยั และองค์กรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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2 : วิ สยั ทัศน์
ศวพก. มีวสิ ยั ทัศน์ทไ่ี ด้รว่ มกาหนดกันขึน้ คือ “เป็นผูน้ าภูมภิ าคด้านการวิจยั เชิงระบบเพือ่ กา ร
พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยังยื
่ น”
3 : พันธกิ จ และวัตถุประสงค์
ศวพก. มีพนั ธกิจและวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รว่ มกันกาหนดขึน้ ดังนี้
พันธกิ จ
- นาแนวทางเชิงระบบมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นทางด้านระบบเกษตรยังยื
่ น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
วางแผนและพัฒนาการเกษตร ระบบธุรกิจเกษตรและการจัดการ
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละวิทยาการทางเกษตรเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตและกระบวนการ
ผลิต การฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้า และการจัดการธุรกิจเกษตร
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรนานาชาติวทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
มีการบริการวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ชู ุมชนและเป็นทีป่ รึกษาในเรือ่ งทีเ่ ชียว
ชาญแก่นกั วิชาการ นักพัฒนา นักส่งเสริม และเกษตรกรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิจยั และองค์กรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
การวิ จยั
 เสริมสร้างรากฐานการวิจยั เชิงระบบให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้
 ขยายผลการใช้แนวทางการวิจยั เชิงระบบสู่การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ดาเนินการวิจยั ไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาระบบเกษตรแบบยังยื
่ น ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเ กษตรและการบริหารและจัดการธุรกิจ
เกษตรเพื่อชุมชน
 พัฒนาและดาเนินงานวิจยั เชิงสหวิทยาการ ซึง่ จะนาไปสู่การวางแผนและ การพัฒนาเกษตร
ในระดับจังหวัดภาคเหนือ
2
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การสนับสนุนการเรียนการสอน
 สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทาง หลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เพื่อผลิต
บัณฑิตและบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ มีความรู้ และทักษะทางระบบเกษตรทางานให้สงั คม
การบริ การวิ ชาการ
 การบริการวิชาการทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ให้เข้มแข็ง
 ให้การบริการวอชาการด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้ชุมชนภาคเหนือในจังหวัดต่าง ๆ
4 : โครงสร้าง องค์กร
ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร
(ศวพก .) เป็นส่วนงานภายใต้คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานทีด่ าเนินงานและใช้ผลงานด้านการค้นคว้าและวิจยั ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมันคงทางสั
่
งคมและเศรษฐกิจ ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั
นักศึ กษาในระดับอุดมศึกษา เกษตรกร และเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐและเอกชนทัง้ ในระดับภาค
ประเทศ และภูมภิ าค รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และมิตรภาพทีม่ นคงกั
ั ่ บหน่วยงาน องค์กรและ
สถาบันทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยเน้นการวิจยั และการพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านการเกษตรและก าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงบูรณาการ มีพนั ธกิจหลักในการวิจยั เพื่อนาไปสู่การแก้ปญั หาและ
เสนอแนะนโยบายทางด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน
บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบระดับนานาชาติ ทัง้ นี้ได้ผลิตงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาคเหนือและประเทศเป็นจานวนมาก ภายใต้การดาเนินงานของหน่วยวิจยั 3 หน่วยคือ
(1) หน่วยวิจยั ระบบเกษตรยังยื
่ น (Sustainable Agricultural Systems Research Unit) เป็น
หน่วยงานวิจยั ทีบ่ ุกเบิกงานวิจยั ระบบพืชและระบบฟาร์มเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่าสามทศวรรษ ซึง่ ให้
ความสาคัญกับความหลากหลายและการกระจายการผลิตเพื่อลดความเสีย่ ง และสร้างความมันคง
่
ทางด้านอาหารและรายได้ให้กบั ครัวเรือนและชุมชนโดยการผสมผสานวิธกี ารศึกษาด้านเกษตร สังคม
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาสู่ระบบการผลิตอาหารทีม่ นคง
ั ่ ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิม่ และใช้ทรัพยากร
อย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ออกแบบระบบการผลิตทีส่ อดคล้องกับพืน้ ทีท่ ส่ี ร้างนาไปสู่ “ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข ”
ของชุมชน สาระสาคัญประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิต การ
เสริมสร้างสมรรถนะของชุมชน การทางานระดับกลุ่มและเครือข่าย และการเชื่อมโยงสู่นโยบายสาธารณะ
เพื่อกระจายผลในวงกว้าง กระบวนการพัฒนาเกษตรยังยื
่ นจึงอาศัยทุนทางสังคมและทุนทางปญั ญาเป็ น
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พลังขับเคลื่อนเพื่อความอยูด่ กี นิ ดีของชุมชน และเป็นแนวทางการพัฒนาวิถชี วี ติ ทางเ กษตรทีส่ อดรับกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) หน่วยวิจยั ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร (Decision
Support Systems in Agricultural Resource Management Researc h Unit) เป็นหน่วยวิจยั ทีบ่ ุกเบิก
งานด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยา กรทางเกษตรขึน้ ในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2531
โดยการผสมผสานเทคโนโลยีดา้ นระบบภูมสิ ารสนเทศ (geographic information systems, GIS) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลระยะไกล (remote sensing analysis) การจาลองสถานการณ์ (modeling and
simulation) และวิธกี ารวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจ (decision analysis) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่ แบบจาลอง และระบบสนับสนุ นการตัดสินใจ สาหรับใช้ในการระบุปญั หา
และศักยภาพของพืน้ ที่ การประมาณผลผลิตพืช การประมาณการสูญเสียของดิน และการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการเกษตรในระดับแปลง ฟาร์ม ลุ่ม น้า จังหวัดและระดับประเทศ ดังนัน้ จึงเน้นการผลิตผล
งานทีม่ ลี กั ษณะบูรณาการข้อมูล องค์ความรู้ และวิธกี ารวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปญั หาทีซ่ บั ซ้อนในทาง
เกษตรและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ จึงช่วยให้ผทู้ าหน้าทีต่ ดั สินใจใช้ทางเลือกทีเ่ หมาะสมจากผลลัพธ์
ของกระบวนการวิเครา ะห์หรือจาลองสถานการณ์ โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและ
ถูกต้อง
(3) หน่วยวิจยั ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (Agribusiness and Management Research Unit)
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ เป็นสาขางานวิจยั ที่ ศวพก . ได้เล็งเห็นว่าจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน การขยายโอกาสในการเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างรายได้จากการ
ทากิจกรรมนอกเกษตร นาไปสู่การยกระดับรายได้ และการพึง่ ตนเองของชุมชน ซึง่ ศวพก . ได้พฒ
ั นา
งานด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการเกีย่ วข้องในกลุ่มงานทีข่ ยายผลจากเกษตรกรในระดับครัวเรือน
ชุมชน จนถึงการศึกษาผูบ้ ริโภค โดยเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก
ภาระงานหลักในด้านธุรกิจเกษตรและการจัดการ คือ วิจยั และการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรทัง้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์และจัดการด้านการผลิต ตลาด และ
วิเคราะห์ธุรกิจ ทัง้ นี้โดยได้ม ี ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ และใช้
ประสบการณ์เหล่านี้ในการฝึกอบรมผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรรายย่อย
และกลุ่มธุรกิจชุมชน ให้ม ี
แนวคิด การประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมี
จุดเน้นที่ การวิจยั การจัดการขอ งกลุ่มเกษตรกรและชุมชนด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ เช่น ธุรกิจอาหาร
แปรรูปพืน้ บ้าน และหัตถกรรมพืน้ บ้าน และการวิเคราะห์การตลาดสินค้าเกษตร การศึกษาผูบ้ ริโภค
งานวิจยั ของหน่วยฯ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาธุรกิจของชุมชนในระดับจุลภาคแล้ว ยังมุง่
ตอบคาถามเชิงนโยบายภาครัฐด้วย
ในการบริหารจัดการองค์กรของ ศวพก . มีการดาเนินงานในด้านการบริหารจัดการ โดยมี
โครงสร้างการบริหาร และอัตรากาลังในหน่วยวิจยั และส่วนงานต่างๆ ดังแผนภาพที่ 1
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5 : บุคลากร
ปจั จุบนั หัวหน้า ศวพก . ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร .เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ ศวพก. ได้ม ี
บุคลากรทีร่ ว่ มอุดมการณ์ในการพั ฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติโดยใช้แนวทางเชิง
ระบบเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจหลักของ ศวพก. ประกอบด้วย คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ในสังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ทม่ี าทางานวิจยั และร่วมสอนในหลักสูตรนานาชาติฯ จานวน 10 คน ข้าราชการ สาย
ข. (นักวิจยั ) จานวน 4 คน พนักงานของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการเกษตร) จานวน 3 คน ข้าราชการสาย
ค. (ฝา่ ยสนับสนุ นวิชาการ ) จานวน 5 คน ลูกจ้างประจา จานวน 28 คน และลูกจ้างชัวคราว
่
(ผูช้ ่วย
นักวิจยั และ ฝ่ายสนับสนุนการวิจยั ) จานวน 5 คน รวมบุคลากรทัง้ สิน้ 64 คน (ดังตารางที่ 2)
นอกจากนี้ ศวพก. ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นทีป่ รึกษาของศูนย์ฯ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ณ ลาปาง
2.อาจารย์ ดร.เมธี เอกะสิงห์
3.อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ
ซึง่ ผู้ ทรงคุณวุฒทิ งั ้ สามเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ ศวพก . มาตัง้ แต่เริม่ แรก และปจั จุบนั ก็ยงั ให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาในการดาเนินงานของ ศวพก. อย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 2 บุคลากรของศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการ สาย ก.(จากภาควิชาต่าง ๆ )
ข้าราชการ สาย ข.
ข้าราชการ สาย ค.
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัวคราวเงิ
่
นรายได้มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชัวคราวโครงการวิ
่
จยั
รวมทัง้ สิน้

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ากว่าปริญญาตรี
2

ปริญญาเอก
1
10
2

4
5
3
3
28
1
3
12

13

6

2
10

29

รวม
3
10
6
5
3
3
28
1
5
64
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6 : การบริ หาร งบประมาณ
ทุนดาเนิ นการที่ใช้ในหน่ วยงาน กิ จกรรมหรือบริ การ
ทุนดาเนินการของ ศวพก. ในระหว่างปี 2543-2552 มาจาก 4 แหล่งทุนดังนี้
 งบประมาณแผ่นดิน
 งบประมาณเงินรายได้ของ ศวพก.
 งบประมาณเงินรายได้จากหลักสูตรนานาชาติสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
 งบประมาณสนับสนุนการการวิจยั จากแหล่งทุนทั ้ งภายในประเทศ เช่น สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว .) กรมพัฒนาทีด่ นิ สานักงานสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส) เป็นต้น
 งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการวิจยั จากแหล่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ มูลนิธ ิ
ฟอร์ด มูลนิธริ อกกีเ้ ฟลเลอร์ สถาบันวิจยั วนเกษตรนานาชาติ (World Agroforestry
Center) สถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute :IRRI)
สถาบันวิจยั ข้าวโพดข้าวสาลีนานาชาติ (International Maize and Wheat
Improvement Center:CIMMYT) และ International Consortium of Agricultural
Systems Application (ICASA) เป็นต้น
งบประมาณในการบริหารของ ศวพก . ประจาปีงบประมาณ 2552 รวมทัง้ สิน้ 17,228,120 บาท
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน จานวน 11,747,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ ศวพก . จานวน
2,128,120 บาท งบประมาณเงินรา ยได้หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ จานวน
1,980,650 บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 งบประมาณของ ศวพก. ประจาปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552)
ลาดับ
ประเภทงบประมาณ
จานวน (บาท)
1
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552
11,747,900
2
งบประมาณเงินรายได้ หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิง
2,128,120
ระบบ ปีงบประมาณ 2552
3
งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทาง
1,980,600
เกษตร ปีงบประมาณ 2552
4
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและวิจยั
- ทุนการศึกษาและการวิจยั (สพร.)
1,371,500
รวมทัง้ หมด
17,228,120
7
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ในส่วนของโครงการวิจยั ในปีงบประมาณ 2552 สามารถจาแนกตามแหล่งทุนวิจยั ทีเ่ ป็นทุนวิจยั
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีจานวนทัง้ สิน้ 22 โครงการ รวมทัง้ สิน้ 12,119,642 บาท (ดัง
ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จานวนโครงการวิจยั ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาแนกตามแหล่งทุน
แหล่งทุน
จานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนวิจยั ภายในมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผ่นดิน
2
160,000
- งบประมาณเงินรายได้ ศวพก.
7
2,700,000
ทุนวิจยั ภายนอกมหาวิทยาลัย
- แหล่งทุนวิจยั อื่นๆ ในประเทศ
11
8,544,545
- ทุนวิจยั ต่างประเทศ
2
715,096
12,119,642
รวม
22

7 : กิ จกรรมในปี 2552
 ประชุมวิ ชาการประจาปี ศวพก.
ประจาปี 2552

ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร จัดประชุมวิชาการประจาปีเป็นประจาทุกปี ในปี 2552 ได้ม ี
การจัดประชุมวิชาการประจาปี ศวพก. ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิจยั และนักวิชาการเกษตร ประจาศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตรได้
รับทราบแนวทางการดาเนินงานของศวพก. ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการในระบบของมหาวิทยาลัยในกากับ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด ศวพก . ได้ม ี
โอกาสแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์รว่ มกันในการดาเนินงานภายในองค์กรเพื่อคงความเป็นเลิศ
8
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ขององค์กร และกระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านในส่วนต่าง ๆ ของ ศวพก . การจัดประชุม
ครัง้ นี้จดั ขึน้ ณ จีรงั เฮลธ์ วิลเลจ อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
 กิ จกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day
กิ จกรรม 5 ส.
ในปี 2552 ศวพก. จัดโครงการ 5 ส. วันที่ 9 – 10 เมษายน 2552 มุง่ เน้นในการจัด
สถานทีท่ างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทางาน และ
จิตสานึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีด่ ขี องผูป้ ฏิบตั งิ าน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีของบุคลากร และเสริมสร้างบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในสังกัด ศวพก.

Big Cleaning Day
คณะเกษตรศาสตร์ได้จดั งานวัน Big Cleaning Day เพื่อให้บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ
ของคณะเกษตรศาสตร์ได้มกี จิ กรรมร่วมกัน ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของคณะเกษตรศาสตร์ให้เหมาะสม มี
บรรยากาศในการทางาน ในส่วนของ ศวพก. ได้รว่ มทากิจกรรมดังกล่าวกับทางคณะเกษตรศาสตร์อย่าง
แข็งขัน
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 การประกันคุณภาพ
ในปี 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552 ) การดาเนินงานของศวพก .
ครอบคลุมทัง้ งานวิจยั งานจัดการเรียนการสอย หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเกษตครศาสตร์เชิงระบบ
และหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ งาน
บริการวิชาการแก่ชุมชน งานบริการการวิจยั งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม และงานประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ศวพก. ได้มงุ่ พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และรายการองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจา ศวพก. ขึน้ ชุดหนึ่งซึง่ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพของศวพก . พัฒนาระบบกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา
จัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็ง
ในการดาเนินงาน เสนอแนะแน วทางเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ องค์กร ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

8 : งานวิ จยั
ศวพก. มีการดาเนินโครงการวิจยั ทัง้ โครงการวิจยั ทีม่ าจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการวิจยั
ทีใ่ ช้แหล่งทุนภายใน (งบประมาณเงินรายได้ ) ในปี 2551 มีโครงการวิจยั ทีด่ าเนินงานในปี 2551-2552
ในหน่วยวิจยั ต่างๆ จานวนทัง้ สิน้
27 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
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จานวน 17 โครงการ และแหล่งทุนภายในจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จานวน 10 โครงการ
ดังรายละเอีย ดตามรางที่ 7 และตารางที่ 8 ซึง่ ถ้าแบ่งงบประมาณเหล่านี้เป็นรายปีจะมีงบประมาณของ
โครงการวิจยั ในปี 2550 เท่ากับ 15,285,297 บาท ปี 2551 เท่ากับ 4,698,739 บาท และปี 2552 เท่ากับ
12,119,642 บาท
ตารางที่ 6 โครงการวิจยั จากแหล่ง ทุนภายนอก ศวพก. ประจาปี 2552
หน่วยวิจยั

หน่วยวิจยั
DSS

หน่วยวิจยั
ธุรกิจเกษตร

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีด่ ว้ ยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปญั หาสิทธิทด่ี นิ
ทากินแผนพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรปา่
ไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
CPWF : Collective learning process for resilient
water management : Modeling stakeholder
perception of water dynamics at catchments scale
in the Mekong and Indo-Gangetic basins
โปรแกรมแผนทีภ่ าษีระดับตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมแผนงานโครงการแบบออนไลน์ กรณีศกึ ษา
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลาพูน
การเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตกล้วยไข่จงั หวัด
แพร่
ระบบวิเคราะห์ทางเลือกสาหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรลุ่มน้า
การเตรียมการเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อการนาไปใช้และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้าโขง
การจัดการทีด่ นิ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้
เหมาะสมกับหลายวัตถุประสงค์
โครงการเครื่องมือการเรียนรูแ้ ละนโยบายเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ที่ 21 จังหวัดเป้าหมาย
ระบบการตลาดและศักยภาพของสินค้าเกษตรหลักใน
ภาคเหนือ
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ถาวร อ่อนประไพ

ระยะเวลาโครงการ

15 พ.ย. 51 – 14 พ.ย. 52

1 ต.ค. 48 – 30 ส.ค.51
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (ต่ออายุ ถึง สค 52)

รัชภูมิ ใจกล้า

1 ก.ย.51 – 28 ก.พ.52

ถาวร อ่อนประไ พ

1 ต.ค. 51 – 31 พ.ค. 52

ถาวร อ่อนประไพ

1 มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 52

อรรถชัย จินตะเวช

1 ก.ย. 51 – 31 ส.ค. 52

เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 15 ก.ย. 51 – 14 ก.ย. 53
อารี วิบลู ย์พงศ์

1 พ.ค. 2552 - 31

อารี วิบลู พงศ์

15 ธค 51-14 กพ 52

รายงานประจาปี ศวพก.
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
หน่วยวิจยั

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรียช์ วี ภาพผลิตผลจาก
โรงงานผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรียจ์ ากของเหลือใช้และ
การพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
ในพืน้ ทีศ่ นู ย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร ต.ปา่ ป้อง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
องค์ความรูแ้ ละแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมที่
สนับสนุนการปรับพฤติกรรมการเผาในทีโ่ ล่ง
การจัดการธุรกิจเกษตรชายแดนไทย-ลาว โดย
องค์กรชุมชนท้องถิน่ กรณีศกึ ษาชุมชนบ้านฮวก
จังหวัดพะเยา
การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการ
เข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน
หน่วยวิจยั
เกษตรยังยื
่ น

IRRI : Rice Landscape Management for
Raising Water Productivity, Conserving
Resource and Improving Livelihood in Upper
Catchments of the Mekong and Red River
Basins
โครงการการใช้แนวทางกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุงขีดความสามารถของเกษตรกรผูผ้ ลิต
มะม่วงส่งออก
การใช้กระบวนการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทาง
สังคมและสถาบันเพื่อขยายระบบเกษตรและอาหาร
บนฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ
Agrodiversity for In and Situ Conservation of
Local Rice Germplasm In and Near Its Center
of diversity
โครงการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
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นายชินกฤต สุวรรณคีรี 1 กค 52--31 ธค 52
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

1 มิย 52-30 พย 52

บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กุล

1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52

จตุรงค์ พวงมณี

15 มี.ค.52 - 14 มี.ค. 53

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

1 ม.ค. 49 – 31 ธ.ค. 52

ธวัชชัย รัตนชเลศ

1 ม.ค. 51 – 30 มิ.ย. 52

บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กุล

16 มิ.ย.51 – 15 พ.ค. 52

เบญจวรรณ ฤกษ์
เกษม
จตุรงค์ พวงมณี

1 ธ.ค.51 – 30 พ.ย. 52
1 ธค 51-31 พค 52

รายงานประจาปี ศวพก.
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ตารางที่ 7 โครงการวิจยั จากเงินรายได้ และ โครงการวิจยั ทีบ่ ริหารโดยแหล่งทุนอื่น ปี 2552
หน่ วยวิ จยั

ชื่อโครงการ
การจัดการธาตุอาหารทีเ่ หมาะสมในพริกผลโต
การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
แคนตาลูปปลอดสารพิษในโรงเรียน

หัวหน้ าโครงการ ระยะเวลาโครงการ
สิทธิชยั ลอดแก้ว 1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552
จตุรงค์ พวงมณี 1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552

กรณีศกึ ษาสารวจพันธุบ์ วั บกในจังหวัดเชียงใหม่

กุหลาบ อุตสุข

ชินกฤต
สุวรรณคีรี

1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552
1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552
1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552

การศึกษาผลการผลิตข้าวโดยวิธกี ารจัดการตอซังข้าว
อินทรียใ์ นเขตชลประทาน

ชินกฤต
สุวรรณคีรี

1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552

การคัดเลือกข้าวกะเหรีย่ งทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกใน
พืน้ ทีช่ ลประทาน

ทัพไท หน่อ
สุวรรณ

1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552

การจัดการการใช้ทด่ี นิ บนทีส่ งู ของเกษตรกรในระบบไร่
หมุนเวียนอย่างยังยื
่ น นริศ ยิม้ แย้ม หัวหน้าโครงการ

สิทธิชยั ลอดแก้ว
(ร่วมวิจยั )

1 ตุลาคม 2551 –
30 กันยายน 2552

"ศึกษาละอองเรณูขา้ ว" ภายใต้โครงการข้าวไทยสูโ้ ลก
ร้อน (ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม เป็ นหัวหน้า
โครงการ)

สิทธิชยั ลอดแก้ว
(ร่วมวิจยั )

1 กรกฎาคม 2552 –
30 มิถุนายน 2555

โครงการวิจยั
ศวพก .
โครงการการปรับปรุงพันธุม์ ะเขือเทศรับประทานสด
จากเงิน
รายได้
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตข้าว
ปี 2552
อินทรียใ์ นเขตชลประทาน

จตุรงค์ พวงมณี

การขาดโบรอนในพืช" ภายใต้โครงการทรัพยากร
สิทธิชยั ลอดแก้ว
(ร่วมวิจยั )
โครงการวิจยั พันธุกรรมท้องถิน่ เพื่อการใช้ธาตุอาหารพืชในการ
จากแหล่งทุน เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ (ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์
เกษม เป็ นหัวหน้าโครงการ)
อื่นๆ
ผลของโบรอนต่อการมีชวี ติ ของละอองเรณูขา้ ว" ภายใต้ สิทธิชยั ลอดแก้ว
โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว (ร่วมวิจยั )
ลูกผสมด้วยการสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย
ของกระบวนการสืบพันธุด์ ว้ ยเมล็ดและการใช้ธาตุ
อาหารโบรอน (รศ.ดร. ศันสนีย์ จาจด เป็ นหัวหน้า
โครงการ)
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19 กรกฏาคม 2552

1 ตุลาคม 2550 –
30 กันยายน 2552
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9 : สิ่ งตีพิมพ์
จากการดาเนินงานวิจยั ในปีทผ่ี ่านมา ศวพก . ได้ม ีการนาเสนอผลงานวิจยั ในแหล่งต่าง ๆ เช่น
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจยั ในเวทีทงั ้ ในระดับชาติ และนานาชาติ ในปี 2549 –
2552 จานวน ทัง้ สิน้ 62 บทความ (ภาคผนวก)

10. การบริ การวิ ชาการ
ศวพก. ได้รว่ มมือกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกภาครัฐ และเอกชน ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ แนวคิดเกีย่ วกับระบบเกษตร ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ในด้านระบบเกษตร การเกษตร
ยังยื
่ น และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้มกี ารขยายผลสู่ผใู้ ช้และผูท้ ส่ี นใจในรูป แบบต่าง ๆ เช่น การ
ฝึกอบรมระยะสัน้ การให้คาปรึกษา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ ในขณะเดียวกัน
ศวพก. ได้ดาเนินงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในเขตเกษตรนิเวศน์ต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร มีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
 การเยี่ยมชม
- นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เยีย่ มชมและ เปิดศูนย์จาหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชนปลอดสารพิษ (Farm outlet) โดยความร่วมมือของ ศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
ให้บริการประชาชน ทัวไป
่ มีกาหนดการจัดพิธเี ปิดในวันที่ 23 กันยายน 2552 สถานีวจิ ยั เกษตรเขต
ชลประทาน
-คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เยีย่ มชมสถานีวจิ ยั เกษตรเขตชลประทาน
และการผลิตผักปลอดสารพิษ จานวน 25 คน ในวันที่ 24 เมษายน 2552
- คณะครู นักเรียน นิสติ นักศึกษา และผูป้ กครอง เยีย่ มชมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ในงานตลาดนัดหลักสูตรและวิทยาศาสตร์เกษตร
ณ สถานีวจิ ยั เกษตรเขต
ชลประทาน ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2552
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- คณะทางานจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 6 คน ศึกษาดูงาน
โปรแกรมการขอใช้รถย นต์ ของศูนย์วจิ ยั เพื่อเพิม่ ผลผลิตทางเกษตร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์
- คณะทูตการศึกษาจากประเทศอินโดนีเชีย มีกาหนดการเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2551 และมีกาหนดการเยีย่ มชมหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบเพื่อเป็น
การหารือเกีย่ วกับการศึกษาและนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากประเทศอินโดนีเชีย ในวันที่ 16 ธันวาคม
2551
- หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยีย่ มชมและดูงานระบบ
สารสนเทศ จานวน 31 คน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 2 คน เข้าเยีย่ มชมและดูงาน
ระบบสารสนเทศทางเกษตร (รสทก.)และระบบการตัดสินใจท้องทุ่งไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2551 ณ
ห้องประชุม นคร ณ ลาปาง
- กระทรวงเกษตร และพัฒนาชนบทประเทศเวีย ดนาม (Department of Science,
Technology and Environment) จานวน 5 คน และ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์กรมหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 2 คน ศึกษาดูงานและรับฟงั บรรยายพิเศษเรือ่ ง Upland
Livelihood Development in Northern Thailand โดยมี รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เป็นผูบ้ รรยาย
วันที่ 17 ธันวาคม 2551
- คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรจานวน 9 คน
เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารและการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรของศูนย์วจิ ยั เพื่อ
เพิม่ ผลผลิตทางเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการศึกษาดูงานและการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์มาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของคณะฯ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในวันที่
6
พฤศจิกายน 2551
 การประชุมวิ ชาการนานาชาติ
- การประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ Soil and Water Assessment ToolSoutheast Asia (SWAT-SEA) Conference ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2552 ณ โรงแรมโลตัวปาง
สวนแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด 50 คน
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 การฝึ กอบรม
- ฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ Diversified Farming Practices using Participatory
Approaches for Food Security and Safety โดยการสนับสนุนของสานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง
ประชุม ณ ลาปาง มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมการฝึกอบรมทัง้ หมด 12 คน
- การฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ เรือ่ ง Soil and Water Assessment Tool- Southeast
Asia (SWAT-SEA) Workshop ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2552 ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด 77 คน
- การฝึกอบรมโปรแกรม “น้าทา” และ โปรแกรม "ร่วมตัดสินใจ" ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลจังหวัดลาพูน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเหมืองแม่ทา ในวันที่ 7 และ วันที่ 14 มีนาคม 2552
-การฝึกอบรมเรือ่ ง การเพิม่ ผลผลิตอินทรียต์ ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้บุคคลทัวไป
่
จานวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลยุหว่า อาเภอสันปา่ ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่
10
มิถุนายน 2552
-การฝึกอบรมการผลิตผักปลอดสารพิษ : ยุวชนเกษตร รุน่ ที่ 1 ณ สถานีวจิ ยั เกษตรเขต
ชลประทาน จานวน 30 คน ในวันที่ 30 เมษายน 2552
-การฝึกอบรม เรือ่ ง การผลิตผักปลอดสารพิษ ในการจัดกิจกรรมค่ายวทยาศาสตร์
เกษตร ภาคฤดูรอ้ น ประจาปี 2552 ให้กบั นักเรียนนักศึกษา จานวน 30 คน ณ สถานีวจิ ยั เกษตรเขต
ชลประทาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2552
-การฝึกอบรม เรือ่ ง การผลิตข้าวกล้องงอก ในการจัดกิจกรรมค่ายวทยาศาสตร์เกษตร
ภาคฤดูรอ้ น ประจาปี 2552 ให้กบั นักเรียนนักศึกษา จานวน 30 คน ณ สถานีวจิ ยั เกษตรเขตชลประทาน
ในวันที่ 23 มีนาคม 2552
 การจัดการฝึ กงาน
-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ส่งนักศึกษา จานวน 16 คน เข้ารับการฝึกงาน
ณ สถานีวจิ ยั เกษตรเขตชลประทาน ในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 3 เมษายน 2552
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 การสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ และการผลิ ตมหาบัณฑิ ตในภูมิภาค
จากประสบการณ์และผลงานวิจยั ในด้านการเกษตรเชิงระบบ ทาให้แหล่งทุนการ ศึกษา
และวิจยั เช่น Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ได้ให้การสนับสนุน ศวพก. ในการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ตัง้ แต่ปี
2527 เป็นต้นมา หลักสูตรนานาชาติ
มหาบัณฑิตเกษตรศาสตร์เชิงระบบได้ผลิตบัณฑิตในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศไทย
จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์และในภู มิภาคเอเชียใต้ คือ เนปาล ภูฐาน บัง
คลาเทศ และ ศรีลงั กา และในปี 2551 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นปีแรก โดยทาการสอนเป็นหลักสูตรปกติ มีนกั ศึกษาในปี 2551
จานวน 2 คน และ ปี 2552 จานวน 3 คน ปจั จุบนั หลักสู ตรฯ มีนกั ศึกษาและบัณฑิต จานวนทัง้ สิน้ 197
คน โดยเป็นบัณฑิตจากต่างประเทศในภูมภิ าคดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดดังนี้
ประเทศ
จีน
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา
เมียนมาร์
ฟิลปิ ิ นส์
อินโดนีเซีย
บังคลาเทศ
ศรีลงั กา
เนปาล
ภูฎาน
ไทย
รวม

ปี การศึกษา
2527-2551
ปริญญาโท
19
42
6
7
8
4
6
4
7
13
9
72
197

นักศึกษาปัจจุบนั
(2550-2552)
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1
1
1
4
1
2
2
1
5
13
5

รวม
19
43
7
8
12
4
7
6
9
13
9
78
210

ในปีการศึกษา 2551 - 2552 หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ มีนกั ศึกษาทัง้
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทีม่ าจากประเทศต่าง ๆ ดังนี้
17

รายงานประจาปี ศวพก.

ปี การศึกษา 2551
ระดับปริ ญญาเอก

ระดับปริ ญญาโท

ชื่อ - สกุล

ประเทศ

นายชิษณุชา บุดดาบุญ

ไทย

นางสาวทินรัตน์ พิทกั ษ์พงศ์เจริญ

ไทย

ชื่อ - สกุล

ประเทศ

MD. Arif Houssain

บังคลาเทศ

Win Thida Oo

เมียนมาร์

B.J.S. Samanmali Fernando

ศรีลงั กา

ปี การศึกษา 2552
ระดับปริ ญญาเอก

ชื่อ - สกุล

ประเทศ

นายอารีย์ เชือ้ เมืองพาน

ไทย

นายสมบัติ สิงฆราช

ไทย
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นายวรวีรกุ รณ์ วีระจิตต์

ระดับปริ ญญาโท

ไทย

ชื่อ - สกุล

ประเทศ

Mr. Nguyen Ngoc Son Ha

เวียตนาม

Mrs. Marufa Sultana

บังคลาเทศ

Mr.Khamko Thammavong

2552

ลาว

Ms. Myint Myint Khaing

เมียนมาร์

Ms. Ei Ei Cho

เมียนมาร์

Ms. Theint Theint Aung

เมียนมาร์

ปจั จุบนั ศิษย์เก่าของหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบมีความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ ผูบ้ ริหาร และนักวิชาการในศูนย์วจิ ยั กระทรวงทบวงกรมในประเทศ
เหล่านี้ เป็นผูบ้ ริหารและนักวิชาการระดับสูง ซึง่ กาหนดนโยบายระดับประเทศอยูเ่ ป็นจานวนมาก
บุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ มีความสัมพันธ์และความรูส้ กึ ทีด่ กี บั ประเทศไทย และยังช่วย
เผยแพร่ช่อื เสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างดี
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11 : ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
ศวพก. มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจยั และพัฒนาใน
ต่างประเทศผ่านโครงการวิจยั และพัฒนา และการฝึกอบรมระยะสัน้ ทีด่ าเนินการระหว่างปี 2543-2552
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
 ศูนย์วิจยั การเกษตรนานาชาติ : International Rice Research Institute (IRRI),
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Center for
International Forestry Research(CIFOR), World Agroforestry Center (WAC)
 สถาบันวิ จยั ในต่างประเทศ : 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.
ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการทีน่ ามาซึง่ การพัฒนาปรับปรุง
ผลงานทีป่ ระยุกต์ใช้ในประเทศไทยดังทีก่ ล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยงั เป็นการเผยแพร่งานของนักวิชาการ
ไทยในระดับสากลด้วย
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การมีบทบาทในองค์กรภายในและต่างประเทศ
คณาจารย์ของ ศวพก .ได้รบั เกียรติให้เป็นกรรมการและทีป่ รึกษาในองค์กรระดับ
นานาชาติ ประเทศ และชุมชน รวมถึงการให้คาปรึกษาเฉพาะกรณีทงั ้ ในระดับประเทศและชุมชน ตาม
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9. กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ศุภกิจ สินไชยกุล นฤมล ทินราช และธันยา พรหมบุรมย์.
2549. ความพอเพียงและประสิทธิภาพการใช้น้าชลประทาน . วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1(2) : 28-42
10. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ศุภกิจ สินไชยกุล นฤมล ทินราช และธันยา พรหมบุรมย์ .
2549. ผลิตภาพและผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้
สภาวะความเสีย่ งด้านผลผลิตและราคา . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10(1) : 28-43
11. กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ธันยา พรหมบุรมย์ ศุภกิจ สินไชยกุล และ นฤมล ทินราช.
2549. ระบบการผลิต และผลิตภาพในการใช้ทด่ี นิ ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ลาพูน. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 9(2) 1-20
12. สมเกียรติ สุวรรณคีร ี จตุรงค์ พวงมณี กาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว และสิทธิชยั ลอดแก้ว . 2549.
คุณสมบัตบิ างประการในน้าสกัดชีวภาพทีใ่ ช้ทางการเกษตร . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร .
36(3):308-311.
13. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ และ จงรักษ์ มูลเฟย . 2549. ประเด็น
สาคัญทีม่ ผี ลต่อความยังยื
่ นของการผลิต การบริโภค และการตลาดลาไยในภาคเหนือ
.
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 36(5):20-23.
14. รุง่ ทิพย์ อุทุมพันธ์ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ จงรักษ์ มูลเฟย และ วรรณภรณ์ เ กษมศรี.
2549. โครงสร้าง บทบาท และการกระจายของร้านค้าสารเคมีเกษตรในกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้ผลคุณภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 36(5):100-103.
15. จงรักษ์ มูลเฟย ธวัชชัย รัตน์ชเลศ พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ และ รุง่ ทิพย์ อุทุมพันธ์ . 2549.
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการผลิตและการตลาดลาไยคุณภาพของกลุ่มผูป้ ลูก
ขนาดเล็กอย่างยังยื
่ น. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 36(5):104-107.
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บทความนาเสนอรายงานสัมมนาที่มี Proceedings
1. รุง่ ทิพย์ อุทุมพันธ์ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิร.ิ 2552. ระบบการ
ผลิตทีเ่ ข้มข้นแต่ยงยื
ั ่ น กรณีศกึ ษา การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกของชมรมผูป้ ลูก
มะม่วงอาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้
ที ่ 5, 2-4 กรกฎาคม 2552. ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี: อุบลราชธานี.
2. ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รุง่ ทิพย์ อุทุมพันธ์ บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ. 2552. การ
จัดการความรูช้ ุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก
: การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู.้ การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 5, 2-4 กรกฎาคม 2552.
ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: อุบลราชธานี.
3. บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ และ ยุภาพร ศิรบิ ตั .ิ 2552. นวัตกรรมชุมชนท้องถิน่ และการ
จัดการระดับองค์กรในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด :กรณีศกึ ษาธุรกิจเกษตรชายแดน
ไทย-ลาว. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 5, 2-4 กรกฎาคม 2552. ณ
โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: อุบลราชธานี.
4. ศศิประภา แถวถาทา และ ถาวร อ่อนประไพ. 2552. การใช้ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ทีเ่ พื่อสนับสนุน
การตัดสินใจการพัฒนาแหล่งน้า ทีช่ ุมชนมีส่วนร่วมในลุ่มน้าย่อยแม่ขะนาด ลุ่มน้าแม่ทา
จังหวัดลาพูน . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 5, 2-4 กรกฎาคม 2552 ณ
โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: อุบลราชธานี.
5. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล และ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ .์ 2552. “อิทธิพลของการเกษตรต่อปริมาณน้าใน
พืน้ ทีล่ ุ่มน้าแม่ทา โดยใช้แบบจาลอง SWAT” . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ
ครัง้ ที ่ 5, 2-4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล
่
. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี: อุบลราชธานี.
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6. ถาวร อ่อนประไพ เมธี เอกะสิงห์ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ ์ วรวีรกุ รณ์ วีระจิตต์
และ เทวินทร์ แก้วเมืองมูล. 2552. “การประเมินสถานภาพลุ่มน้าย่อย กรณีศกึ ษา; ลุ่มน้า
แม่ทา จ.เชียงใหม่ - จ.ลาพูน”. การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 5, 2-4
กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
อุบลราชธานี.
7. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อังคณา ราชนิยม ปทั มาพร ปนั ธิยะ นนทพร จาปาวัน และจงรักษ์ ฟูลเมย.
2552. “ผลของการใช้โปรแกรมร่วมตัดสินใจ (รตส) ในการหาทางเลือกทีเ่ หมาะสมใน
การเกษตรในลุ่มน้าแม่ทา จ. ลาพูน” การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5, 24 กรกฎาคม 2552. ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
อุบลราชธานี.
8. Lo Sokha, Budsara Limnirunkul and Tavatchai Radanachaless. 2009. “ Farmer field school
approach as a process of communicative intervention in vegetable production in
Combodia” The Sixth Proceedings of Graduate Studies, 12-13 March 2009, Faculty
of Agriculture, Chiang Mai University, pp. 163-170.
9. Ida Ayu Ratih and Jirawan Kitchaicharoen. 2009. “ Assessment of sustainability of integrated
coffee-based farming systems in Bali province, Indonesia” The Sixth Proceedings of
Graduate Studies, 12-13 March 2009, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University,
pp. 139-146.
10. จุฑามาศ ปินทุกาศ และกมล งามสมสุข . 2552. “ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับการผลิตผักปลอด
สารพิษของเกษตรกรในตาบลช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
. รายงานสัมมนา
วิชาการ บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที ่ 6 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2552 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: หน้า 171-178.
11. ปิยะพงศ์ ภูมปิ ระพัทธ์ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ . 2552. “การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อ
โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย .” รายงานสัมมนาวิชาการ บัณฑิตศึกษา
เกษตรศาสตร์ ครัง้ ที ่ 6 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: หน้า105-114.
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12. ปทั มาพร ปนั ทิยะ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2552. “ การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของ
เกษตรกรเพื่อสนับสนุนการก่อตัง้ กองทุ นเหมืองฝายของชุมชนในลุ่มน้าแม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่ และลาพูน.” รายงานสัมมนาวิชาการ บัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที ่ 6 12-13
มีนาคม 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : หน้า 115-122.
13. Vijayaretnam, Thaisinithevy and Benchaphun Ekasingh. 2009. “ Assessment of economic
security of rural poor households in Ampara District, Sri Lanka.” The Sixth
Proceedings of Graduate Studies, 12-13 March 2009, Faculty of Agriculture, Chiang
Mai University, pp. 145-154.
14. Pasalath Khounsy and Benchaphun Ekasingh. 2009. “Benefits, cost and constraints to
adoption of integrated rubber-based farming systems in Oudomxay Province, Lao
PDR. The Sixth Proceedings of Graduate Studies, 12-13 March 2009, Faculty of
Agriculture, Chiang Mai University, pp.155-162.
15. Jintrawet, A. Simulating the Impacts of Climate Change Scenario on Rice Production
System in Thailand. 2008. Bali Conference, Bali, Indonesia. February 13-15, 2008
16. Michael, A., B. Ekasingh, O. Fror, J. Kitchaicharoen, A. Neef, C. Sangkapitux and N.
Sinphurmsukskul. 2007. Using citizen expert groups in environmental valuation:
Lessons from a CVM study in Northern Thailand on January 9-11, 2007. Discussion
Papers No. 283/2007, Stuttgart: University of Hohenheim. p. 1-24.
17. Ngamsomsuke, K. and B. Ekasingh. 2007. Modeling Farmers’ Crop Choice Using Data
Mining Approach: A Revisit. Towards Sustainable Livelihood and Environment.
Proceedings of the 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling
(ASIMMOD), Chiang Mai, Thailand. January 9-11, 2007.
18. Samranpong, C. and B. Ekasingh. Spatial Modeling for Assessing Potential Land Use
Options. Towards Sustainable Livelihood and Environment. Proceedings of the 2nd
International Conference on Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD), Chiang
Mai, Thailand. January 9-11, 2007.
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Paper Presented at the 3rd Annual Scientific Meeting of the RDViet Project, Hue City,
Vietnam. June 19-23, 2007.
20. Jintrawet, A., and P. Sringam. 2007. Provincial crop production estimation using crop
models and GIS Interface: A case of rice production systems. Towards Sustainable
Livelihood and Environment. Proceedings of the 2nd International Conference on
Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD), Chiang Mai, Thailand. January 9-11,
2007.
21. Sriboonchitta, S., A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2007. Modeling Seasonal
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Sustainable Livelihood and Environment. Proceedings of the 2nd International
Conference on Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD), Chiang Mai, Thailand.
January 9-11, 2007.
22. Sriboonchitta, S., A. Wiboonpongse and Y. Chaovanapoonphol. 2007. Modeling Abstention
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January 9-11, 2007.
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Price of Northern Thai Handicraft Products. Towards Sustainable Livelihood and
Environment. Proceedings of the 2nd International Conference on Asian Simulation
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25. อรรถชัย จินตะเวช . 2551. วิธกี ารและเครือ่ งมือในการศึกษาผลกระทบโลกร้อนต่อระบบการผลิต
อาหาร . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 4 "เกษตรเพือ่ ชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม พร้อมรับโลกร้อน", 27-28 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม่.
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วิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ ที ่ 4 "เกษตรเพือ่ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม พร้อมรับโลก
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29. บุศรา ลิม้ นิรนั ดร์กุ ล ช่อผกา ม่วงสุข และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิร ิ . 2551. การใช้แนวคิดการพึง่ พิง
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