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คํานํา 

 ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) เปนองคกรท่ีมุงเนนการวิจัยและการพัฒนาองค

ความรูทางดานการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงบูรณาการ มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพ่ือ

นําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบายทางดานการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและองคกรท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสนับสนุนการเรียน

การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบระดับนานาชาติ เพ่ือเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

การท่ีจะพัฒนาตอยอดองคความรูดานการเกษตร 

 ในปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552  - 30 กันยายน 2553) ศวพก. ไดดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในดานตาง ๆ โดยครอบคลุมงานวิจัย งานการจัดการเรียน

การสอน หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก งานบริการวิชาการ 

งานบริการวิจัย และการรวมมือและประสานงานกับองคกรตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ผลการดําเนินงาน

และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการมา โดยมีรายละเอียดท่ีไดรวบรวมไวในเอกสารฉบับนี้ อนึ่ง เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําป จึงทําใหรายงานฉบับนี้ลาชา จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
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     1. ประวัติความเปนมา 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) มีชื่อภาษาอังกฤษวา The Multiple Cropping Center 

(MCC) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

เจาของโครงการ และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูดําเนินการ ตอมาเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2512 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาของโครงการแทนกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ศวพก. การจัดตั้งในระยะเริ่มตนการจัดตั้งไดมีการสนับสนุนทางการเงินและบุคลากรจากตางประเทศ

โดยมีมูลนิธิฟอรดเปนผูสนับสนุนหลัก มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพ่ือนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบาย

ทางดานการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพ

ของเกษตรกรและองคกรท่ีเก่ียวของ ศวพก. มีการดําเนินงานแบบสหสาขาวิชา โดยความรวมมือของบุคลากร

จากหลายสาขาวิชาท้ังทางดานวิทยาศาสตรเกษตร และเศรษฐกิจสังคม และใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัย

เพ่ือแกปญหาการเกษตร พัฒนาองคความรูและวิธีการวิ เคราะหปญหาการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหนวยวิจัยหลัก 3 หนวย ไดแก หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน หนวยวิจัยระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และหนวยวิจัยธุรกิจเกษตรและการจัดการ นอกจากนี้ยังรวมกันจัดหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ (Agricultural Systems) 

 ศวพก. ใหการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตรเชิงระบบมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 และเปลี่ยนเปนหลักสูตรนานาชาติในป พ.ศ. 2531 จนถึง

ปจจุบันหลักสูตรนี้ไดผลิตมหาบัณฑิตใหแกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศไทย จีน 

เวียดนาม กัมพูชา ลาว พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ตลอดจนประเทศในภูมิภาคเอเชียใต คือ ประเทศเนปาล ภู

ฐาน บังคลาเทศ และศรีลังกา จํานวนท้ังสิ้น 209 คน โดยเปนบัณฑิตจากตางประเทศในภูมิภาคดังกลาวขางตน 

รวมท้ังสิ้น 125 คน ปจจุบันไดขยายการจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบโดยไดเปดหลักสูตร

ปริญญาเอกเม่ือป 2551 ซ่ึงเปนหลักสูตรปกติ (ไทย) 

 ภารกิจหลักทางดานการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการสนับสนุนการเรียนการสอนเปน

งานบูรณาการภายใตการดําเนินงานของหนวยวิจัย ไดแก หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน หนวยวิจัยระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร และการจัดการ กลุมวิจัยทรัพยากรพันธุกรรม 

ธาตุอาหารพืช และสถานีทดลองการเกษตรเขตชลประทาน 

นอกจากนี้ ศวพก. ไดใหคําปรึกษาอบรมในเรื่องท่ีเชี่ยวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และ

เกษตรกรท้ังในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและ

องคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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2. วิสัยทัศน  

ศวพก. มีวิสัยทัศนท่ีไดรวมกําหนดกันข้ึน คือ “เปนผูนําภูมิภาคดานการวิจัยเชิงระบบเพ่ือการ

พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน” 

 

    3.   พันธกิจ 

 นําแนวทางเชิงระบบมาใชประโยชนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเนนทางดานระบบเกษตรยั่งยืน ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร ระบบธุรกิจเกษตรและการจัดการ 

 พัฒนาองคความรูและวิทยาการทางเกษตรเพ่ือสนับสนุนการวางแผนการผลิตและ

กระบวนการผลิต การฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา และการจัดการธุรกิจเกษตร 

 เสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เกษตรศาสตรเชิงระบบ 

 มีการบริการวิชาการ เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและเปนท่ีปรึกษาในเรื่องท่ีเชียว

ชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และเกษตรกรท้ังในประเทศและตางประเทศอยาง

ตอเนื่อง รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันวิจัยและองคกรท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

4. วัตถุประสงค  

การวิจัย 

 เสริมสรางรากฐานการวิจัยเชิงระบบใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

 ขยายผลการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบสูการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดําเนินการวิจัยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศในดานการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือวางแผนและพัฒนาทางเกษตรและการบริหารและจัดการธุรกิจ

เกษตรเพ่ือชุมชน  

 พัฒนาและดําเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ  ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนและการพัฒนาเกษตรใน

ระดับจังหวัดภาคเหนือ  
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การสนับสนุนการเรียนการสอน  

 สนับสนุนการเรียนการสอนผานทางหลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตรเชิงระบบ เพ่ือผลิต

บัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู และทักษะทางระบบเกษตรทํางานใหสังคม 

การบริการวิชาการ 

 การบริการวิชาการทางเกษตรศาสตรเชิงระบบ ใหเขมแข็ง 

 ใหการบริการวิชาการดานเกษตรศาสตรเชิงระบบใหชุมชนภาคเหนือในจังหวัดตาง ๆ  

 
5.  โครงสรางองคกร 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก .)   เปนสวนงานภายใตคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนหนวยงานท่ีดําเนินงานและใชผลงานดานการคนควาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเ พ่ือสรางความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ถายทอดองคความรู ให กับนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เกษตรกร และเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐและเอกชนท้ังในระดับภาค ประเทศ และภูมิภาค 

รวมท้ังสรางเครือขายความสัมพันธและมิตรภาพท่ีม่ันคงกับหนวยงาน องคกรและสถาบันท้ังภายในและ

ตางประเทศ โดยเนนการวิจัยและการพัฒนาองคความรูทางดานการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ในเชิงบูรณาการ มีพันธกิจหลักในการวิจัยเพ่ือนําไปสูการแกปญหาและเสนอแนะนโยบายทางดานการเกษตร 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรและ

องคกรท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบระดับนานาชาติ 

ท้ังนี้ไดผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาภาคเหนือและประเทศเปนจํานวนมาก ภายใตการดําเนินงาน

ของหนวยวิจัย 2 หนวยคือ 

(1) หนวยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Systems Research Unit) เปนหนวย

งานวิจัยท่ีบุกเบิกงานวิจัยระบบพืชและระบบฟารมเปนเวลาติดตอกันมากกวาสามทศวรรษ ซ่ึงใหความสําคัญ

กับความหลากหลายและการกระจายการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง และสรางความม่ันคงทางดานอาหารและ

รายไดใหกับครัวเรือนและชุมชนโดยการผสมผสานวิธีการศึกษาดานเกษตร สังคม และเศรษฐศาสตร เพ่ือ

พัฒนาสูระบบการผลิตอาหารท่ีม่ันคง ปลอดภัย สรางมูลคาเพ่ิม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน รวมท้ังออกแบบ 

ระบบการผลิตท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีสรางนําไปสู “ความอยูเย็นเปนสุข” ของชุมชน สาระสําคัญประกอบดวย

การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิต การเสริมสรางสมรรถนะของชุมชน การทํางาน

ระดับกลุมและเครือขาย และการเชื่อมโยงสูนโยบายสาธารณะเพ่ือกระจายผลในวงกวาง กระบวนการพัฒนา

เกษตรยั่งยืนจึงอาศัยทุนทางสังคมและทุนทางปญญาเปนพลังขับเคลื่อนเพ่ือความอยูดีกินดีของชุมชน และเปน

แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตทางเกษตรท่ีสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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(2) หนวยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและพัฒนาการเกษตร (Decision Support 

Systems in Agricultural Resource Management Research Unit) เปนหนวยวิจัยท่ีบุกเบิกงานดานระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดการทรัพยากรทางเกษตรข้ึนในประเทศไทยตั้งแตป 2531 โดยการผสมผสาน

เทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศ (geographic information systems, GIS) การวิเคราะหขอมูลระยะไกล 

(remote sensing analysis) การจําลองสถานการณ (modeling and simulation) และวิธีการวิเคราะห

กระบวนการตัดสินใจ (decision analysis) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการพัฒนาฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

แบบจําลอง และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สําหรับใชในการระบุปญหาและศักยภาพของพ้ืนท่ี การประมาณ

ผลผลิตพืช การประมาณการสูญเสียของดิน และการจัดการทรัพยากรเพ่ือการเกษตรในระดับแปลง ฟารม ลุม

น้ํา จังหวัดและระดับประเทศ ดังนั้นจึงเนนการผลิตผลงานท่ีมีลักษณะบูรณาการขอมูล องคความรู และวิธีการ

วิเคราะหตางๆ เพ่ือแกไขปญหาท่ีซับซอนในทางเกษตรและจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ จึงชวยใหผูทําหนาท่ี

ตัดสินใจใชทางเลือกท่ีเหมาะสมจากผลลัพธของกระบวนการวิเคราะหหรือจําลองสถานการณ โดยอาศัยขอมูล

ขาวสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและถูกตอง  

ในการบริหารจัดการองคกรของ ศวพก. มีการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ โดยมีโครงสรางการ

บริหาร และอัตรากําลังในหนวยวิจัยและสวนงานตางๆ ดังแผนภาพท่ี 1 
 

 

 

แผนภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารงานของ ศวพก 
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6. คณะผูบริหาร 

 

 

รศ. ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห            หัวหนาศูนย 
โทร.  053-944621        ext. 241 
Email: benchaphun.e@cmu.ac.th 

 
 

รศ. ดร. นคร ณ ลําปาง            ท่ีปรึกษา   
ผูทรงคุณวุฒิ 
โทร. 053-944621  ext. 223 
Email: n.nalam@chiangmai.ac.th 
 

 

อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ             ท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ 
โทร. 053-944621  ext. 209 
Email: phrek.g@cmu.ac.th 
 

 
 

อ. ดร. เมธี เอกะสิงห             ท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ 
โทร. 053-944621  ext. 220 
Email: methi.e@cmu.ac.th 
 

 

รศ. ดร. ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา             กรรมการ         
โทร. 053-944621  ext. 228 
Email: sakda.j@cmu.ac.th 
 

 
 

รศ. ดร. ธวชัชัย รัตนชเลศ                       กรรมการ 
โทร. 053-944621  ext. 227 
Email: tavachai.r@cmu.ac.th 
 

 
 

รศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช   กรรมการ 
โทร. 053-944621          ext. 216  
Email: attachai.j@cmu.ac.th 
 

 

ผศ. ดร. ชาญชัย แสงชโยสวสัดิ์            กรรมการ           
โทร. 053-944621  ext. 230 
Email: chanchai.s@cmu.ac.th 
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7. ทรัพยากรการบริหารจัดการ 

7.1 บุคลากร 

ปจจุบันหัวหนา ศวพก. ไดแก รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห และ ศวพก. ไดมีบุคลากร

ท่ีรวมอุดมการณในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใชแนวทางเชิงระบบเพ่ือ

ดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ ศวพก. ประกอบดวย คณาจารยจากภาควิชาตางๆ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร

ท่ีมาทํางานวิจัยและรวมสอนในหลักสูตรนานาชาติฯ จํานวน 11 คน พนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน 

พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและ

ตําแหนงท่ัวไป จํานวน 8 คน ลูกจางประจํา จํานวน 25 คน และลูกจางชั่วคราว (เงินรายได และโครงการวิจัย)  

จํานวน  4  คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น 59 คน (ดังตารางท่ี 1) นอกจากนี้ ศวพก. ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา

ของศูนยฯ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

1.รองศาสตราจารย ดร.นคร  ณ  ลําปาง 

2.อาจารย ดร.เมธี  เอกะสิงห 

3.อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสิริ 

ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิท้ังสามเปนผูรวมกอตั้ง ศวพก. มาตั้งแตเริ่มแรก และปจจุบันก็ยังใหความชวยเหลือและ

ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานของ ศวพก. อยางตอเนื่อง 

ตารางท่ี  1  บุคลากรของศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี รวม 
ท่ีปรึกษาศูนยวิจัยฯ 1 2   3 
ขาราชการ สาย ก.(จากภาควิชาตาง ๆ ) 11    11 
ขาราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะและตําแหนงท่ัวไป 

- นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
- บุคลากรชํานาญการ 
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
- ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรชํานาญการ 

 
 
 
1 

 
 
2 
2 

 
 
 
 
1 
1 
1 

  
 
2 
3 
1 
1 
1 

พนักงานมหาวิทยาลัย  3 2  5 
พนักงานเงินรายไดมหาวิทยาลัย   3  3 
ลูกจางประจํา    25 25 
ลูกจางช่ัวคราวเงินรายไดมหาวิทยาลัย    1 1 
ลูกจางช่ัวคราวโครงการวิจัย  3   3 
รวมท้ังสิ้น 13 12 8 26 59 
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7.2 งบประมาณ 

ทุนดําเนินการท่ีใชในหนวยงาน กิจกรรมหรือบริการ 

ทุนดําเนินการของ ศวพก. ในระหวางป 2543-2553 มาจาก 4 แหลงทุนดังนี้ 

 งบประมาณแผนดิน 

 งบประมาณเงินรายไดของ ศวพก.  

 งบประมาณเงินรายไดจากหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ  

 งบประมาณสนับสนุนการการวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในประเทศ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงานสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ 
(สสส.) เปนตน 

 งบประมาณสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยจากแหลงทุนตางประเทศ ไดแก มูลนิธิฟอรด  
มูลนิธิรอกก้ีเฟลเลอร สถาบันวิจัยวนเกษตรนานาชาติ (World Agroforestry Center) 
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute :IRRI) สถาบันวิจัย
ขาวโพดขาวสาลีนานาชาติ (International Maize and Wheat Improvement 
Center:CIMMYT) และ International Consortium of Agricultural Systems 
Application (ICASA) เปนตน 

งบประมาณในการบริหารของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2553 รวมท้ังสิ้น 16,687,125.00 บาท 
ประกอบดวยงบประมาณแผนดิน จํานวน 11,337,000 บาท งบประมาณเงินรายได ศวพก . จํานวน 
2,949,659.- บาท งบประมาณเงินรายไดหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ จํานวน 
2,400,430 บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 งบประมาณของ ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)  

ลําดับ ประเภทงบประมาณ จํานวน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2553 11,337,000.00 

2 งบประมาณเงินรายได  

- ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร  

 

2,949,695.00 

 - หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ 2,400,430.00 

รวม  16,687,125.00 
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ในสวนของโครงการวิจัยในปงบประมาณ 2553  สามารถจําแนกตามแหลงทุนวิจัยท่ีเปนทุนวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้น 8,115,956.65 บาท (ดังตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 จํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแหลงทุน  
 

แหลงทุน งบประมาณ (บาท) 
เงินสนับสนุนโครงการวิจัย  
 - แหลงทุนในประเทศ 5,900,124.65 
 - แหลงทุนตางประเทศ 2,215,832.00 

รวม 8,115,956.65 

 

8. กิจกรรมในปงบประมาณ 2553 

 

การประชุมวิชาการประจําป 2553 
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ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดจัดใหมีการสัมมนาวิชาการ ศวพก. ประจําป 2553  
ในวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  เพ่ือเปดโอกาสให
คณาจารย  ขาราชการ นักวิจัย และนักวิชาการเกษตร ประจําศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ไดรับทราบ
ผลการดําเนินงานของศวพก. ในป 2552 ท่ีผานมา ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในสังกัด ศวพก. ได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันในการดําเนินงานภายในองคกร 

 
 

การพัฒนาบุคลากร 

                    

                

                  

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดมีการจัดการอบรมจิตวิทยากับการพัฒนาองคกร 

ประจําป 2553 ในวันท่ี  25 สิงหาคม 2553 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติเชิงบวกตอการทํางาน สงผลใหเกิดการพัฒนา

องคกรอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในสังกัด ศวพก. ไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกันในการดําเนินงานภายในองคกรเพ่ือความเปนเลิศขององคกร  
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Big Cleaning Day 
 

            
 

            
 
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดรวมกับคณะเกษตรศาสตร จัดงาน Big Cleaning 

Day ข้ึน ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2553 เพ่ือเปนการพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของคณะ ใหมีภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม และสะอาดตา ทําใหผูทํางานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสรางบรรยายกาศท่ีดีในการ

ทํางาน และการเรียนการสอน 

 

 งานประกันคุณภาพ 

ในป 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) การดําเนินงานของศวพก. ครอบคลุมท้ัง

งานวิจัย งานจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ งานบริการวิชาการแกชุมชน งานบริการ

การวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม และงานประสานงานกับองคกรอ่ืน ๆ  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ศวพก. ไดมุงพัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑและรายการองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด และไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจํา ศวพก. ข้ึนชุดหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายการประกัน
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คุณภาพของศวพก. พัฒนาระบบกลไกการประกัน  คุณภาพการศึกษา จัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   วิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทาง

เสริมความแข็งแกรงใหแก   องคกร  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

9. งานวิจัย 

ศวพก. มีการดําเนินโครงการวิจัยท้ังโครงการวิจัยท่ีมาจากแหลงทุนภายนอก และโครงการวิจัยท่ีใช

แหลงทุนภายใน (งบประมาณเงินรายได) ในปงบประมาณ 2553 มีโครงการวิจัยท่ีดําเนินงานในป 2552-2553 

ในหนวยวิจัยตางๆ  จํานวนท้ังสิ้น  11 โครงการ   โดยแบงเปนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกจํานวน 9

โครงการ  และแหลงทุนภายในจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการ  ดังรายละเอียด

ตามตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 ซ่ึงมีงบประมาณของโครงการวิจัยเทากับ 10,189,532 บาท  
 

ตารางท่ี 4 โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ศวพก. ประจําปงบประมาณ 2553 (1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53) 
 

ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

1 การพัฒนาฐานขอมูลผลผลิตลําไย

ในระบบการจัดการนํ้าตางๆ เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจผลิต 

1 ต .ค . 52 - 

30 ก.ย. 53 

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 838,687 สกว. 

2 การจัดท่ีดินเพ่ือใชประโยชนทาง

เกษตรให เหมาะสมกับหลาย

วัตถุประสงค 

15 กย. 51 - 

14 กย. 53 

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 3,291,305 สกว. 

3 ระบบสนับสนุนตัดสินใจจัดสรร

ท่ีดินเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 

1 พ.ย. 52 - 

31 ตค. 53 

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 1,143,940 สกว. 

4 การจัดทําฐานขอมูลสถานภาพ

การใชทรัพยากรบนพ้ืนท่ีสูงใน

พ้ืนท่ีโครงการหลวงและพ้ืนท่ี

โครงการขยายผลโครงการหลวง 

2 พ.ย. 52 - 

30 ก.ย. 53 

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 1,419,600 สถาบันวิจัย

และพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง 

5 Climate Change in Southeast 

Asia and Assessment on 

Impact, Vulnerability and 

Adaptation on Rice Production 

and Water Resource 

1 มี.ค. 52 -  

5 ต.ค. 53 

รศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช 1,980,000 

($60,000) 

APN 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

6 การศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดของ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรและสิ่ งแวดลอมบน

พ้ืนท่ีสูง 

ธ . ค . 5 2  -  

ก.ย. 53 

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห 850,000 สถาบันวิจัย

และ พัฒนา

พ้ืนท่ีสูง 

7* นวัตกรรมทางเกษตรท่ีสนับสนุน

ร ะ บ บ ผ ลิ ต ข า ว อิ น ท รี ย ข อ ง

เกษตรกรรายยอยภาคเหนือ 

1 เม.ย.53 -

31 มี.ค.54 

ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล 200,000 สวทช. 

8* การประเมินศักยภาพพันธุขาว

ดวยเทคโนโลยีทางเลือกในระบบ

ขาวอินทรีย 

1 เมย.53 -

31 มี.ค.54 

นางกุศล  ทองงาม 176,000 สวทช. 

9* การจัดการ ไนโตร เจนโดยใช

โสนอัฟริกันในระยะเวลาสราง

สวนสืบพันธุในระบบการผลิตขาว

อินทรีย 

1 เมย.53 -

31 มี.ค.54 

นายทัพไท  หนอสุวรรณ 200,000 สวทช. 

รวมงบประมาณท้ังหมด 10,099,532.00  

* เปนโครงการท่ีตอเนื่องถึงปงบประมาณ 2554 

 

นอกจากงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินและแหลงทุนตางๆ แลว ศูนยวิจัยเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางเกษตรไดมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของศูนยวิจัยฯ  เพ่ือเปนการสนับสนุนให

บุคลากรของศูนยวิจัยฯ ไดทํางานวิจัยไดอยางเต็มความสามารถ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5 โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2553 แหลงทุน เงินรายได 

ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

1. การศึกษาและสํารวจลักษณะกองมูล

ไสเดือนในกอขาวโพด 

1 ต.ค.52-

30 ก.ย.53 

นายทัพไท  วงศสุวรรณ 45,000 เงินรายได 

2 การศึกษาพฤติกร รมและความ

ตองการของผูบริโภคชาวไทยและ

1 ต.ค.52- นางกุศล  ทองงาม 45,000 เงินรายได 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

ชาวตางชาติท่ีมีตอผักปลอดสารพิษ

และผักอินทรีย 

30 ก.ย.53 

รวมงบประมาณท้ังหมด 90,000  

 

 

10. ส่ิงตีพิมพ 

จากการดําเนินงานวิจัยในปท่ีผานมา ศวพก. ไดมีการนําเสนอผลงานวิจัยในแหลงตางๆ เชน ตีพิมพใน

วารสารวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ ในเดือนตุลาคม 2552– 

กันยายน 2553 จํานวน ท้ังสิ้น 42 บทความ (ภาคผนวก) 
 

11. การบริการวิชาการ 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร มีการดําเนินงานตอยอดงานวิจัยสูงานบริการวิชาการแกสังคม 

และประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน โดยความรวมมือของบุคลากรของศูนยรวมกับคณาจารยจาก

ภาควิชาตางๆใน คณะเกษตรศาสตร โดยมุงเนนการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมจากหลายฝายบนฐานความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของในดาน ท่ี

ผานมาศูนยวิจัยฯ ไดดําเนินงานบริการวิชาการในดาน ระบบการปลูกพืช ระบบฟารม ระบบเกษตร การ

พัฒนาระบบเกษตรและทรัพยากรอยางยั่งยืน และการพัฒนาระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน  

จุดเดนในดานงานบริการวิชาการของศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ในปจจุบัน แบงเปน งาน

บริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร และระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตรนั้น ศูนยวิจัยฯ นับวาเปนผูนําในดานงาน

ระบบเกษตรปลอดสารพิษ และงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงงานดานความยั่งยืนในดาน

การเกษตรโดยเนนพันธุพืชพ้ืนบาน โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ เชน หนวยงาน

ดานเกษตร สาธารณสุข และฝายบริหารในทองถ่ินและจังหวัด  นอกจากนี้ศูนยวิจัยฯ ยังเปนผูนําในการพัฒนา

องคความรูและการใชประโยชนดานระบบการตัดสินใจทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ

ถายทอดความรูท้ังดานเทคโนโลยีและการนําไปใช เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา และเจาหนาท่ีในหนวยงาน

และองคกรท่ีเก่ียวของ โดยผานงานบริการวิชาการ ซ่ึงในปงบประมาณ 2553 นี้ ไดรับงบประมาณแผนดินเพ่ือ

สนับสนุนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือบริการวิชาการ เปนเงินจํานวน 165,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 

สถานีเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มีความสําคัญ

ตอการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนการเรียนการสอน ในดานเกษตรยั่งยืน ในรูปแบบ

เกษตรปลอดสารพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังใหกับผูเก่ียวของในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ



  รายงานประจําป ศวพก.         2553 

 

 
14 

บุคคล และหนวยงานภายนอก งานวิจัยจากสถานีทดลองฯ ไดถูกนําไปเผยแพรและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของเกษตรกร หนวยงานท่ีเก่ียวของ และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ซ่ึงงานวิจัยและบริการวิชาการดาน

การผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ในสถานีทดลองฯ เปนท่ียอมรับและพัฒนาไปสูการรวมงานกับ

หนวยงานระดับจังหวัด องคกรสวนทองถ่ินและเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 6 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2553 แหลงทุน งบประมาณแผนดิน 

ท่ี โครงการ ระยะเวลา หัวหนาโครงการ งบประมาณ

ท้ังหมด 

แหลงทุน 

1 การขยายแนวคิดการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอระบบการผลิตชุมชนเกษตร

ผานเวทีการเรียนรู 

1 ต .ค .52- 30 

ก.ย.53 

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 55,000 งปม.แผนดิน 

2 การเรียนรูการประเมินความ

หลากหลายชีวภาพในระบบการ

ผลิตเกษตรอินทรีย 

1 ต .ค .52- 30 

ก.ย.53 

อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 55,000 งปม.แผนดิน 

3 การมีสวนรวมของเยาวชนในการ

เรียนรูและอนุรักษพืชผักพ้ืนบาน

ในชุมชนบานเกิด 

1 ต .ค .52- 30 

ก.ย.53 

นางกุศล ทองงาม 55,000 งปม.แผนดิน 

รวมงบประมาณท้ังหมด 165,000  

 

งานบริการวิชาการท่ีศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรท่ีอยูในลักษณะของโครงการวิจัยตางๆ แลว 

ศูนยวิจัยฯ ไดใหบริการความรูทางการเกษตรแกบุคคลท่ัวไป รวมท้ังนักศึกษาจากสถาบันตางๆ โดยเปน

วิทยากรบรรยาย การเปนแหลงศึกษาดูงาน และสถานท่ีฝกงานของนักศึกษา เปนตน 

          ตารางท่ี 7  การศึกษาดูงาน การเผยแพรความรู และการสัมมนา 

ท่ี วัน เดือน ป  เร่ือง  ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1 24 ต.ค.52 การเยี่ยมชมศูนยจําหนายสินคาเกษตร

ชุมชนปลอดสารพิษ 

เจาหนาท่ีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 5 

2 26 ต.ค.52 การดูงานและสํารวจโรคพืช นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะ

เกษตรศาสตร มช. 

25 
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15 

ท่ี วัน เดือน ป  เร่ือง  ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

3 30 ต.ค.52 การศึกษาดูงานของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตร ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

5 

4 25 พ.ย.52 การดูงานของสถานีวิจัยเกษตร

ชลประทาน 

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม 10 

5 30 พ.ย.52 การดูงานดานการเกษตร เกษตรกร และหนวยงานราชการ ในโครงการ

พัฒนาลุมนํ้าแมงอน 

15 

6 4 ก.พ.53 เยี่ยมชมแปลงสาธิต ครู และนักเรียนท่ีเขารวมโครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา 

100 

7 11 ก.พ.53 รวมบรรยายและเสวนา "วาระคน

เชียงใหม: การขับเคลื่อนเพ่ือแกปญหา

หมอกควัน" 

นักวิชาการ บุคคลท่ัวไป หนวยงานราชการ

NGO 

50 

8 18 ก.พ.53 การผลิตพืชอาหารปลอดภยั ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง คณะเกษตรศาสตร 

มช. 

9 

9 18 ก.พ.53 การผลิตพืชอาหารปลอดภยั อบต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม 50 

10 26 ก.พ.53 การใหความรูและจัดนิทรรศการพืชผัก

อาหารปลอดสารพิษ 

บุคคลท่ัวไป นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดชอแล 

ต.ชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

100 

11 6 มี.ค.53 การดูงานการผลติผักปลอดภัย เกษตรกร และสํานักงานเกษตรและสหกรณ  

จ.ลําปาง  

50 

12 11 มี.ค.54 "คายวิทยาศาสตรเกษตรภาคฤดูรอน 

ประจําป 2553" 

นักศึกษา เยาวชน ท่ีเขารวมโครงการคาย

วิทยาศาสตรเกษตรภาคฤดูรอน 

30 

13 20 มี.ค.53 ระบบเกษตรและระบบตลาดผักปลอด

สารพิษ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 25 

14 24 มี.ค.53 การสํารวจขอมูลจากระยะไกลทางดาน

สิ่งแวดลอม 

 นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

10 

15 27 เม.ย.53 การผลิตผักปลอดสารและชองทางการ

จัดจําหนาย 

 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห จังหวัดเชียงราย 

15 

16 1 พ.ค.53 การควบคุมแมลงศัตรูพืช นักศึกษาจากภาควิชากีฏวิทยา คณะ

เกษตรศาสตร มช 

30 
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16 

ท่ี วัน เดือน ป  เร่ือง  ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

17 3 พ.ค.53 การบรรยายและศึกษาดูงานดานผกั

ปลอดสาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 20 

18 3 พ.ค.53 การผลิตอาหารปลอดภัย  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 30 

19 6 พ.ค.53 การศึกษาดูงานระบบการผลติผักปลอด

สารพิษ 

เจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

5 

20 2 มิ.ย.53 การศึกษาดูงานการผลติผักปลอดสารพิษ เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนบานสบเลมิ      
ต.บานเปา อ.แมแตง จ.เชียงใหม และกลุม
วิสาหกิจชุมชน ต.ยางคราม อ.ดอยหลอ       
จ.เชียงใหม 

30 

21 9 มิ.ย.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ พนักงานบริษัท เพ่ือนเกษตร จํากัด เขาเยียม
ชมการผลิตผักปลอดสารพิษ 

5 

22 16 มิ.ย.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกร และเจาหนาท่ี สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ จ.แมฮองสอน 

23 

23 27 มิ.ย.53 การศึกษาดูงานวิจัยดานระบบสนับสนุน

การตัดสินใจ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมปลายโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย ในโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนโครงการความรวมมือของ 
สพฐ. สกอ. สวทช. และ สสวท.  

200 

24 10 ก.ค.53 การจัดการผลผลิตผักปลอดสารพิษหลัง

การเก็บเก่ียว 

กลุมเกษตรกร เครือขายของแผนงานพืชอาหาร
ปลอดภัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ณ สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด
เชียงใหม 

20 

25 15 ก.ค.53 การจัดการผลผลิตผักปลอดสารพิษหลัง

การเก็บเก่ียว 

กลุมเกษตรกรสหกรณเกษตรอินทรียแมทา อ.
ก่ิงแมออน จ. เชียงใหม ณ สหกรณเกษตร
อินทรียแมทา อ.ก่ิงแมออน จ. เชียงใหม 

30 

26 15 ก.ค.53 American Pacific International 

School ทัศนศึกษาแปลงผลิตผักปลอด

สารพิษ 

นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรยีนนานาชาต ิ
American Pacific 

17 

27 30 ก.ค.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรและผูเก่ียวของในโครงการขยายผล
โครงการหลวง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ี
สูง (องคกรมหาชน) 

15 

28 3 ส.ค.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ บุคคลากรจาก RCRD กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และ Thai Nguyen 
University ประเทศเวียดนาม นําโดย 
Regional Center for Research and 
Development (RCRD) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5 



  รายงานประจําป ศวพก.         2553 

 

 
17 

ท่ี วัน เดือน ป  เร่ือง  ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

29 6 ส.ค.53 เผยแพรความรู ความรูเรื่องการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ 

เกษตรกรบานปาไมแดง อ.ดอยสะเก็ด จ. 
เชียงใหม  

30 

30 9 – 11 ส.ค.53 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ตัวช้ีวัดความยั่งยืนการดํารงชีพในพ้ืนท่ี
สูง 

เจาหนาท่ีจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องคการมหาชน) 

3 

31 16 ส.ค.53 ระบบเกษตรเพ่ือความสมดุลของชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

ผูเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ "ระบบเกษตร
แหงชาติ ครั้งท่ี 6: ระบบเกษตรเพ่ือความ
สมดลุของชีวิตและสิ่งแวดลอม" 

150 

32 17 ส.ค.53 ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรท่ีสนใจการผลติผักปลอดสารพิษ จาก
เครือขายศูนยปราชญชาวบาน จังหวัด
แมฮองสอน 

50 

33 20 ส.ค.53 การบรรยายเรื่อง Screening pollen 
viability in rice 

พนักงานบริษัท ไบเออรไทย จํากัด 100 

34 20 ส.ค.53 กระบวนการผลติผักปลอดสารพิษและ
บริหารจดัการดานการตลาด 

เกษตรกรท่ีสนใจการผลติผักปลอดสารพิษ จาก
เครือขายศูนยปราชญชาวบาน จังหวัด
แมฮองสอน 

50 

35 20 -21 ส.ค.53 Knowledge Facilitator เรื่อง “การ
ผลิตมะมวงลาฤด”ู 

เกษตรกรชาวสวนมะมวง  โดยชมรมผูปลูก
มะมวงจังหวัดเชียงใหม 

200 

36 28 ส.ค.53 การบริหารจัดการศัตรูพืชดวยวิธี
ผสมผสาน 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาแมลงกับมนุษย 
ภาควิชากีฏวิทยา  คณะเกษตรศาสตร มช. 

200 

37 1 ก.ย.53 นักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
 

นักศึกษาช้ันปท่ี 2  คณะเกษตรศาสตร  มช. 20 

38 3 ก.ย.53 ประชุมกลุมเกษตรกร เกษตรกรตําบลแมนาเติงและตําบลทุงยาว     
อ.ปาย จังหวัดแมฮองสอน   

25 

39 10 ก.ย.53 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสูระบบการผลิต
มาตรฐาน GAP 

เกษตรกรอําเภอสันปาตอง จ.เชียงใหม 30 

40 24 ก.ย.53 การผลิตหอมหัวใหญ กลุมเกษตรกร ต. บานกาด อ.แมวาง และกลุม
เกษตรกร ต. บอหลวง อ. สันปาตอง           
จ. เชียงใหม 

24 

41 27 ก.ย.53 การผลิตผักปลอดสารพิษ เกษตรกรบานมวงสรอย ต.แมนาเติง อ.ปาย  
จ.แมฮองสอน 

5 

42 6 ต.ค.53 การผลิตหอมหัวใหญแบบปลอดภยัและ
แบบปลอดสารพิษ 

กลุมเกษตรกร ต. บานกาด อ.แมวาง และกลุม
เกษตรกร ต. บอหลวง อ. สันปาตอง           
จ. เชียงใหม 
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ตารางท่ี 8 การฝกอบรม 

 

 

 

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1 22 – 24 ต.ค.

52 

การฝกอบรมระบบสารสนเทศทางเกษตร    

(รสทก.)และระบบการตดัสินใจทองทุงไทย 

เจาหนาท่ีปฏิบัติการของจังหวัดกาฬสินธุ 8 

2 17 – 22 ม.ีค.

53 

โครงการเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรดาน

เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการจัดการ

อาหารปลอดภัย 

คณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชมงคล

กรุงเทพ  

14 

3 27 มี.ค.53 การทัศนศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียง-เกษตร

ยั่งยืน 

ศูนยบริหารงานการเงิน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

10 

4 20 เม.ย.53 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรกัษและใช

ประโยชนดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

เกษตรกร นักวิชาการ ผูท่ีสนใจท่ัวไป 40 

5 1 พ.ค.53 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรกัษและใช

ประโยชนดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

เกษตรกร นักวิชาการ ผูท่ีสนใจท่ัวไป 40 

6 3 – 22 พ.ค.53 การฝกอบรมนานาชาตเิรื่อง Diversified 

Farming Practices Using Participatory 

Approach for Food Security and Safety 

ผูเขารวมฝกอบรมจากประเทศในทวีปเอเชีย 

อาฟริกา และอเมริกาใต  

19 

7 23 – 24 มิ.ย.

53 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

เจาหนาท่ีจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 10 คน 10 

8 20 ก.ค. 53 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใชตัวช้ีวัดเพ่ือการ

เปรียบเทียบระดับความยั่งยืนของการดํารงชีพ

ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

 เกษตรกร นักวิชาการ องคกรสวนทองถ่ิน 17 

9 2 -6 ส.ค. 53 การฝกอบรม รสทก. จังหวัดกาฬสินธุ นักวิชาการ ในหนวยงานจังหวัดกาฬสินธุ 10 

10 9 – 11 ส.ค. 

53 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตัวช้ีวัด
ความยั่งยืนการดํารงชีพในพ้ืนท่ีสูง 

เจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องคกรมหาชน) 

3 

11 17 – 18 ส.ค.

53 

การผลิตผักปลอดสารพิษ เทศบาลตาํบลสันโปง อ.แมรมิ และ อบต.
แมละอูบ อ.กัลยานิวัตร  
จ.เชียงใหม 
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ตารางท่ี 9 การฝกงานของนักศึกษา  

 

 

ตารางท่ี 10 วิทยากรท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1 23 ม.ค.53 งานดานการควบคุมแมลงศตัรูพืช นักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา คณะ

เกษตรศาสตร มช 

208 

2 29 ม.ค.53 งานอุตุนิยมวิทยา นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร คณะ

เกษตรศาสตร มช 

25 

3 16 มิ.ย. – 2 

ก.ย.53 

การใหบริการพ้ืนท่ีแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มช เพ่ือทํา
วิทยานิพนธ 

3 

4 1 ก.ค.53 – 31 

มี.ค.54 

อนุเคราะหสถานท่ีวางรังชันโรง นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร มช 

1 

5 1 ก.ค.– 31 

ธ.ค.53 

ขอใชบริการพ้ืนท่ีสถานีวิจัยฯ เพ่ือสนับสนุน
การเรยีนการสอน 

นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มช 3 

6 1 ก.ย.53 นํานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานท่ี นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มช 20 

7 13 – 17 ก.ย.

53 

นักศึกษาเขาศึกษาดูงาน ดานอุตุนิยมวิทยา นักศึกษา ภาควิชาพืชไร คณะ
เกษตรศาสตร มช 

152 

8 20 ก.ย. – 6 

พ.ย.53 

 การรับนักศึกษาวิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหมเขาฝกงาน  

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม  

10 

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ 

1 12 ก.พ.53 ประชุม Regional IFAD องคการพัฒนาระดับ

นานาชาติ 

2 17 – 24 เม.ย.53 การประชุมคณะอํานวยการคณะกรรมการในกลุม

ศูนยวิจัยเกษตรนานาชาติ (Consultative 

Group of International Agricultural 

Research, CGIAR) 

ศูนยวิจัยเกษตรนานาชาติ 

(Consultative Group of 

International 

Agricultural Research, 

CGIAR) 
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ตารางท่ี 11 เครือขายเกษตรกร 

 

การสนับสนุนการเรียนการสอน 

          ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร ไดมีการดําเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการเปด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตรเชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ   

ท่ี วัน เดือน ป เรื่อง ผูเขารับบริการ 

3 12 พ.ค.53 ประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาความ

ตองการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ในสวนภูมิภาคเหนือตอนบน 

ศูนยบริการวิศวกรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

4 14 พ.ค.53 รวมประชุมและเปน discussant การประชุม

นานาชาติ 

RSCD คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5  Vice Chair of Board ศูนยวิจัยปาไมนานาชาติ 

(CIFOR) 

เมือง Bogor ประเทศ

อินโดนีเซีย 

6 4 ส.ค.53 การเปนผูทรงคุณวุฒิ  สถาบันศึกษานโยบาย

สาธารณะ  

สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มช. 

7 10 ก.ย.53  การวางแผนการผลติผักปลอดภัย เกษตรกร อ.สันปาตอง        
จ.เชียงใหม 

8 29 ก.ย.53 การบริหารความเสี่ยง บุคลากรวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ 
และเทคโนโลย ี

ท่ี วัน เดือน ป เร่ือง ผูเขารับบริการ จํานวนคน 

1 2 ก.ค.53 โครงการ "การมีสวนรวมของเยาวชนใน

การเรยีนรูและอนุรักษผักพ้ืนบานในชุมชน

บานเกิด" 

นักเรียน โรงเรียนบานเมืองกะ ท่ี
โรงเรียนบานเมืองกะ 

13 

2 28 – 29 ก.ค.53 การเรยีนรูการประเมินความหลากหลาย

ชีวภาพในระบบการผลติเกษตรอินทรีย 

การเรยีนรูการประเมินความ
หลากหลายชีวภาพในระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย 

25 

3 กันยายน 2552 – 

ปจจุบัน 

ศูนยจําหนายสินคาเกษตรชุมชนปลอด

สารพิษของกระทรวงพาณิชย (Farm 

Outlet) 

ประชาชนท่ัวไป  
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จากประสบการณ์และผลงานวิจัยในด้านการเกษตรเชิงระบบ ทําให้แหล่งทุนการศึกษาและวิจัย เช่น 
Ford Foundation และ Rockefeller Foundation ได้ให้การสนับสนุน ศวพก. ในการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ต้ังแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยทําการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ที่มีนักศึกษามาจากหลาย

ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อินโดนีเชีย  จีน  ฟิลิปปินส์ 
กัมพูชา และในปี 2551 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นปีแรก โดยทําการสอนเป็นหลักสูตรปกติ ซึ่งมี 2 โครงสร้าง คือ ระยะเวลาศึกษา 3 
ปี และ  5 ปี  จากการที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกน้ัน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน สร้างและ
ขยายเครือข่ายวิชาการด้านการเกษตร ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ได้ขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียใต้ โดยเน้ือหาของหลักสูตรจะเน้นการศึกษาเชิงระบบเกษตร การพัฒนา และระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เกษตรศาสตร์เชิง

ระบบและการพัฒนา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร  การจัดการการปลูกพืชอย่างเป็นระบบ  การสร้างและ
วิเคราะห์แบบจําลองทางการเกษตร  ระบบการตลาดทางด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการระบบวน

เกษตร และเกษตรย่ังยืนในแนวคิดเชิงระบบ ผลจากการศึกษานั้น นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับบริบท

ของพ้ืนที่ที่นักศึกษานั้น ๆ ทํางานได้เป็นอย่างดี  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 

ช่ือภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 

ช่ือภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Agriculture Systems (International 
Program) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 

       ช่ือภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ   
      ช่ือภาษาอังกฤษ: Doctoral of Philosophy in Agricultural Systems  

          นักศึกษาและบัณฑิต 

ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่กําลังศึกษาอยู่ จํานวน 16 คน ตาม
รายละเอียดดังน้ี   
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ตารางท่ี 12 นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2552 

ประเทศ 
ระดับการศึกษา 

รวม  หมายเหตุ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บังคลาเทศ 2 - 2 นักเรียนทุน TICA 

ศรีลังกา 1 - 1 นักเรียนทุน TICA 

เมียนมาร 4 - 4 นักเรียนทุน TICA 

เวียดนาม 1 - 1 นักเรียนทุน TICA 

ลาว 1 - 1 นักเรียนทุน สกว. 

ไทย - 7 7 ทุนสวนตัว 

รวม 9 7 16  

 

ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ

ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตน กระท่ังถึงปการศึกษา 2552 นั้น  หลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบไดผลิต

บัณฑิตท้ังชาวตางประเทศและชาวไทยบัณฑิต จํานวนท้ังสิ้น 209 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ 

ประเทศ 

ปการศึกษา 

2547-2552 

ปริญญาโท 

จีน 19 

เวียดนาม 42 

ลาว 6 

กัมพูชา 8 

เมียนมาร 9 
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ประเทศ 

ปการศึกษา 

2547-2552 

ปริญญาโท 

ฟลิปปนส 4 

อินโดนีเซีย 7 

บังคลาเทศ 5 

ศรีลังกา 9 

เนปาล 13 

ภูฎาน 9 

ไทย 78 

รวม 209 

 

ปจจุบัน ศิษยเกาของหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบมีความกาวหนาในอาชีพ ไมวาจะเปนอาจารย

มหาวิทยาลัย หรือ ผูบริหาร และนักวิชาการในศูนยวิจัย กระทรวงทบวงกรมในประเทศเหลานี้ เปนผูบริหาร

และนักวิชาการระดับสูง ซ่ึงกําหนดนโยบายระดับประเทศอยูเปนจํานวนมาก บุคลากรเหลานี้เปนทรัพยากร

มนุษย ซ่ึงมีความสัมพันธและความรูสึกท่ีดีกับประเทศไทย และยังชวยเผยแพรชื่อเสียงใหประเทศไทยเปน

อยางดี  

 

12. ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ศวพก. มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยและพัฒนาในตางประเทศ
ผานโครงการวิจัยและพัฒนา และการฝกอบรมระยะสั้นท่ีดําเนินการระหวางป 2543-2553 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 
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 ศูนยวิจัยการเกษตรนานาชาติ: International Rice Research Institute (IRRI),  
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT),  Center for 
International Forestry Research(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. 

 
ความรวมมือดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการท่ีนํามาซ่ึงการพัฒนาปรับปรุงผลงานท่ี

ประยุกตใชในประเทศไทยดังท่ีกลาวมาแลว นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรงานของนักวิชาการไทยในระดับ

สากลดวย  

การมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ  

คณาจารยของ ศวพก.ไดรับเกียรติใหเปนกรรมการและท่ีปรึกษาในองคกรระดับนานาชาติ ประเทศ 

และชุมชน รวมถึงการใหคําปรึกษาเฉพาะกรณีท้ังในระดับประเทศและชุมชน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดการมีบทบาทในองคกรภายในและตางประเทศ 

องคกร ชื่อ-สกลุ ตําแหนงและบทบาท 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) 

รศ.ดร. อรรถชัย  จินตะเวช   ผูประสานงานชุดโครงการเครอืขายวิจัยและ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   

International Consortium for 
Agricultural Systems Application 
(ICASA) 

รศ.ดร. อรรถชัย  จินตะเวช 
  Member of the Board of ICASA. 

 

Center for International Forestry 
Research (CIFOR) 

รศ. ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห 
  Vice Chair of the Board, CIFOR 

สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) 
กระทรวงการตางประเทศ 

รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห 
อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสริ ิ
อ.ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล 

  คณะกรรมการจดัการฝกอบรม Diversified 
Farming Practices   Using Participatory  
Approaches for   Food Security  and 
Safety  

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสริ ิ   กรรมการประจํา Regional Center for 
Social Science and Sustainable 
Development (RCSD) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.นคร  ณ ลําปาง 
อาจารยพฤกษ  ยิบมันตะสริ ิ

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และประธาน
คณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

องคการอาหารและเกษตรภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟค (FAO-RAP) 

รศ.ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห   ผูทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาระดับภมูิภาค โครงการ 
Regional Consultation and High-level 
Round trade on Pro-Poor Policy 
Formulation 

กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชิย นายจตุรงค  พวงมณ ี   ผูประสานงานโครงการ Farm Outlet 
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ผลงานทางวิชาการ 

 

วารสารตางประเทศ 

Ahlheim, Michael, Benchaphun Ekasingh, Oliver Frör, Jirawan Kitchaicharoen, Andreas Neef,  

 Chapika Sangkapitux, and  Nopasom Sinphurmsukskul. 2010. “Better than their  

 reputation: enhancing the validity of contingent valuation mail survey results through  

 citizen expert groups”, Journal of Environmental Planning and Management, 53: 2,  

 163-182. 

Benchaphun Ekasingh and Kamol Ngamsomsuke. 2009. “Searching for simplified farmers’ 

crop choice models for integrated watershed management in Thailand: A data mining 

approach. Environmental Modelling and Software 24(12): 1373-1380. 

Chalermpol Samranpong, Benchaphun Ekasingh and Methi Ekasingh. 2009. “Economic land 

evaluation for agricultural resource management in Northern Thailand.” 

Environmental Modelling and Software 24(12): 1381-1390. 

 

วารสารในประเทศ 

Buddhaboon, C., and A. Jintrawet. 2009. Impacts of Climate Change on Rice Production 

Systems. KKU Res. J., 14: 589-595. (in Thai) 

Jintrawet., A. 2009. A Decision Support System to Study the Impact of Climate Change on 

Rice Production in Chi-Moon River Basin. KKU Res. J., 14: 611-625. (in Thai) 

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล  พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ. 2553. ระบบการใหคุณคาเกษตร 

อินทรียในมุมมองของเกษตรกรรายยอยในภาคเหนือ. น. 445-448. วารสารวิทยาศาสตร 

เกษตร ปท่ี 41 ฉบับท่ี 3/1 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2553.  763 น. 
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บทความนําเสนอรายงานสัมมนาท่ีมี Proceedings 

Arif Hossain and Chanchai Sangchyoswat. 2010. “Improvement of surveillance method for 

rice pest in Gazipur District, Bangladesh” International Conference on Food and 

Agricultural Supply Chain in Indo-China Region, 29-31 March 2010, Phitsanulok, 

Thailand: 56-62 

B.J.S.S. Fernando and Chanchai Sangchyoswat. 2010.  “Prediction of the nutrient 

management adoption in irrigated paddy production system in Hambantota District, 

Sri Lanka”  International Conference on Food and Agricultural Supply Chain in Indo-

China Region, 29-31 March 2010, Phitsanulok, Thailand: 45-55 

Emerson, Kirk, Gerlak, Andrea K., Barreteau, Olivier, Farahbakhshazad, Neda, BUchholtz ten 

Brink, Marilyn, Morrison, Greg and Promburom, Panomsak. 2009. A Framework to 

Assess Practice and Performance of Collaborative Governance: A New Look at Four 

Water Resource Management Cases. Paper presented at the 2009 Human 

Dimensions of Global Environmental Change Conference, Amsterdam, December 2-

4, 2009. 

Pornsiri Suebpongsang and Benchaphun Ekasingh.  2009. “Northern Thai Border Trade, 2004- 

2007 : a Period of Change”. Paper presented in the Symposium on “Impacts of  

Economic Integration on Upland Farming and Ethnic minorities in the Greater Mekong  

Sub-region” at the Mekong Research Institute, Khon Kaen, 27-29 November, 2009 

Limnirankul, B. and P. Gypmantasiri. 2010. Transforming agri-food systems in peri-urban area      

of Northern Thailand. p. 1932-1942. In Proceedings of the 9th European International  

Farming Systems Association (IFSA) Symposium. July 4-7, 2010. University of Natural  

Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria, 2167 P. 
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Limnirankul, B., P. Gypmantasiri, T. Radanachaless, and R. Utumpan. 2010.  Multi-    

           stakeholder processes that work towards designing functional fruit cluster for  

           smallholder mango farmers in Thailand. p. 673-682. In Proceedings of Innovation and  

           Sustainable Development in Agriculture and Food (ISDA) Symposium. June 28-July 1,  

           2010. Corum Convension, Montpellier, France, 770 p.  

Limnirankul, B. and P. Gypmantasiri. 2010. Development impacts of agrifood systems  

transformation on smallholder farmers. Paper presented in the 9th Wageningen  

International Conference on Chain and Network Management. May 26-28, 2010. Hof  

van Wageningen conference centre, Wageningen, The Netherlands, 16 p. 

Limnirankul, B. and P. Gypmantasiri. 2010. Local innovation and building resilience of small  
 
farmer group in cross-border trade:  a Thai-Lao cross-border trade with contract  
 
farming arrangement. Paper presented in the International Conference Revisiting  
 
Agrarian Transformations in Southeast Asia: Empirical, Theoretical and Applied  
 
Perspectives. May 13-15, 2010. Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai,  
 
Thailand, 12 p. 
 

Win Thida Oo and Benchaphun Ekasingh. 2010. “Factors Affecting the Adoption of Chemical  

Fertilizers in Maize Cropping System in Southern Shan State, Myanmar.”  Paper  

presented in the International Conference on Food and Agricultural Supply Chain in  

Indo-China region, Topland Hotel, Phitsanulok, Thailand, on 29-31 March, 2010: 63-73 
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กุหลาบ อุตสุข จตุรงค พวงมณี และชินกฤต สุวรรณคีรี. 2553. การเปรียบเทียบผลผลิตผักเซียงดาท่ีความ

แตกตางของชาวงอายุการเก็บเก่ียว. การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 

สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

กุศล ทองงาม จตุรงค พวงมณี และกุหลาบ อุตสุข. 2553. ผลเชิงเศรษฐกิจของการผสมผสานผักพ้ืนบานและ

ผักเศรษฐกิจในระบบการผลิต โดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษากลุมแมวาง อ.แมวาง จ.

เชียงใหม.  ในรายงานประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 

2553 ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ. จ.สงขลา. 

 กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เบญจพรรณ เอกะสิงห ประภัสสร พันธสมพงษ และกมลพัทธ เกิดม่ัน. 

2553. ผลิตภาพการใชน้ําเพ่ือการเกษตรในระบบการผลิตพืชสําคัญของจังหวัดลําพูน.  ในรายงาน

ประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เจ บี 

หาดใหญ. จ.สงขลา: 302-316 

จตุรงค พวงมณี กุศล ทองงาม และกุหลาบ อุตสุข. 2553. การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือ

เสริมสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ  และการเขาถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน. การประชุมวิชาการ

ประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  และเบญจพรรณ เอกะสิงห.  2553. การจัดการน้ําและปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ

ชลประทานแบบทอพีวีซีและระบบสปริงเกลอรของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมศึก จ.

เชียงใหม . ใน รายงานประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติครั้งท่ี 6. 16-18 สิงหาคม 2553. 

โรงแรมเจบี หาดใหญ. จ.สงขลา: 370-381 

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เมธี เอกะสิงห เทวินทร แกวเมืองมูล และประภัสสร พันธสมพงษ. 2553. โครงการ

จัดทําฐานขอมูลสถานภาพการใชทรัพยากรบนพ้ืนท่ีสูง ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  และพ้ืนท่ีโครงการ

ขยายผลโครงการหลวง.  การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 สิงหาคม 

2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ธวัชชัย รัตนชเลศ ฉันทลักษณ ติยายน และ รุงทิพย อุทุมพันธ. 2553.  “การจัดการความรูชุมชนเกษตรเพ่ือ

พัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออก : 2 ผลท่ีไดจากการจัดการความรูชุมชนเกษตร.” 

http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp�
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp�
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp�
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ใน รายงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ระบบเกษตรเพ่ือความสมดุลของ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม 16-18 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ จังหวัดสงขลา: 550-561 

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ. 2553. โอกาสการพัฒนาขาวอินทรียอยางยั่งยืน

ในจังหวัดเชียงใหม. เอกสารนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการขาวแหงชาติ ครั้งปฐมฤกษ “ขับเคลื่อน

งานวิจัยขาวไทยสูนวัตกรรม” วันท่ี 15-17 ธันวาคม 2553. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. วิทยาเขต

บางเขน. กรุงเทพมหานคร, 10 น.  

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ . 2553. โอกาสและขอจํากัดในการผนวกความ

หลากหลายชีวภาพเขาสูระบบการผลิตเพ่ือลดภาวะความยากจนของเกษตรกรรายยอย.   น. 397- 

410.  ใน รายงานประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติครั้งท่ี 6. 16-18 สิงหาคม 2553 . โรงแรม

เจ บี หาดใหญ จ.สงขลา. 

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ . 2553. ระบบการใหคุณคาเกษตรอินทรียใน

มุมมองของเกษตรกรรายยอยในภาคเหนือ. การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 

– 26  สิ งห าคม 2553  ณ ศูนย วิ จั ย เ พ่ื อ เ พ่ิมผลผลิ ตทา ง เ กษตร  คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ  มาณิชรา ทองนอย และ ยุภาพร ศิริบัติ. 2553. ศักยภาพการ

ปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรียของเกษตรกรรายยอยภาคเหนือ  น .266-269.  ใน การประชุมวิชาการ

เกษตร ครั้งท่ี 11. 25-26 มกราคม 2553  คณะเกษตรศาสตร . มหาวิทยาลัยขอนแกน.  571 น. 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห จิรวรรณ กิจชัยเจริญ กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เมธี เอกะสิงห เทวินทร 

แกวเมืองมูล ประภัสสร พันธสมพงษ วราภรณ ชัยวินิจ และกมลพันธ เกิดม่ัน 2553. แบบจําลองการ

ใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมกับหลายวัตถุประสงคแบบมีสวนรวมในจังหวัดลําพูน.  การประชุม

วิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

เกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เบญจพรรณ  เอกะสิงห พนมศักดิ์ พรหมบุรมย ปทมาพร ปนทิยะ และปยะพงศ ภูมิประพัทธ 2553. การ

เทียบเคียงดัชนีชี้วัดการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูงกับดัชนีการพัฒนาในชุมชนบนพ้ืนท่ีราบ.การประชุม

วิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

เกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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พนมศักดิ์ พรหมบุรมย และ Francois Bousquet 2553. การออกแบบและโครงสรางแบบจําลองพหุภาคี: 

การจัดการทรัพยากรทางเกษตรในลุมน้ําแมแฮ.  การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 

2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พฤกษ ยิบมันตะสิริ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ มาณิชรา ทองนอย. 2553. แนวทางการสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการเผาในท่ีโลง. น. 29-34. ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 

วาระคนเชียงใหม: การขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาหมอกควัน. 11 กุมภาพันธ 2553. หองอิมพีเรียล 

แกรนดฮอล โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จ. เชียงใหม 95 หนา 

เมธี เอกะสิงห เทวินทร แกวเมืองมูล เบญจพรรณ เอกะสิงห จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และวราภรณ ชัยวินิจ. 

2553. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการเขตการใชท่ีดินท่ีมีหลายเปาหมายแบบมีสวนรวม 

ใน รายงานประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2553 ณ 

โรงแรม เจ บี หาดใหญ. จ.สงขลา: 317-334 

เมธี เอกะสิงห ประภัสสร พันธสมพงษ และเบญจพรรณ  เอกะสิงห 2553. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

จัดสรรท่ีดินเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร.  การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 

สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ยุภาพร ศิริบัติ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล พฤกษ ยิบมันตะสิริ และ มาณิชรา ทองนอย . 2553. การใชแนวทางการ

ดํารงชีพอยางยั่งยืนเสริมสรางศักยภาพกลุมเกษตรกรดําเนินธุรกิจเกษตรการคาชายแดนไทย-ลาว ใน

จังหวัดพะเยา น.270 – 273. ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 11. 25 – 26 มกราคม 2553 คณะ

เกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 571 น. 

ลดาวัลย ตังวิวัฒนาธร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2553.  “ผลกระทบของสภาพแวดลอมและไนโตรเจนตอ

การเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณ สารฟนอลิคท้ังหมดของขาวเหนียวก่ําพ้ืนเมือง.” ใน รายงาน

ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ระบบเกษตรเพ่ือความสมดุลของชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 16-18 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ จังหวัดสงขลา: 45-55 

วรวีรุกรณ วีระจิตต และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2553. การพัฒนาฐานขอมูลผลผลิตลําไยในระบบการจัดการ

น้ําตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการผลิต.  การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 

http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/index.asp�
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25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

วันเพ็ญ เนาวแกว และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2553. “การเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณสารฟนอลิค

ท้ังหมดของขาวเหนียวกํ่าพ้ืนเมืองภายใต วิธีการปลูกและระดับไนโตรเจนท่ีตางกัน.” ใน รายงาน

ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ระบบเกษตรเพ่ือความสมดุลของชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 16-18 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ จังหวัดสงขลา: 34-44 

ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา และ ศรัณรักษ ปริรักษวิจิตร. 2553. ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดของขาว

เหนียวกํ่าพ้ืนเมือง ใน รายงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ระบบเกษตร

เพ่ือความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม 16-18 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ จังหวัด

สงขลา: 16-23 

สายบัว เข็มเพ็ชร และ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา. 2553. “การวิเคราะหความสัมพันธและสัมประสิทธิ์เสนทางของ

ลักษณะทางพืชไร ผลผลิตและสารฟนอลิคท้ังหมดในเมล็ดของขาวเหนียวกํ่าพ้ืนเมือง.” ใน รายงาน

ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 6 ระบบเกษตรเพ่ือความสมดุลของชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 16-18 สิงหาคม 2553 โรงแรมเจบี อ. หาดใหญ จังหวัดสงขลา: 24-33 

สิทธิชัย  ลอดแกว. 2553. "การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพริกผลใหญดวยกระบวนการการจัดการธาตุอาหาร

พืช" ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งท่ี 9 พัฒนาพืชสวนไทยเพ่ือไทยเขมแข็ง 

ระหวางวันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2553.  โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.พระนครศรีอยุธยา. 

สิทธิชัย ลอดแกว  จตุรงค  พวงมณี  กุหลาบ อุตสุข  กาญจนาภรณ ลอดแกว และ ทัพไท หนอสุวรรณ 2553. 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศดวยกระบวนการการจัดการธาตุอาหารพืช.  การประชุม

วิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

เกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

อรรถชัย จินตะเวช 2553. การเพ่ิมเนื้อหาการคิดเปนระบบในบางกระบวนวิชาทางเกษตรและทรัพยากร 

ธรรมชาติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก.  การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. 

ประจําป 2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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อรรถชัย จินตะเวช ศุภกร ชินวรรโณ, เฉลิมรัฐ แสงมณี, สุจริต คูณธนกุลวงศ, และวินัย เชาวน 2553. การ

เปรียบเทียบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตขาว  โดยใชฐานขอมูลสภาพ

ภูมิอากาศแบบจําลอง ECHAM4 และ MRI-CGCM.  การประชุมวิชาการประจําป ศวพก. ประจําป 

2553. 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทร. 053 944621  โทรสาร. 053 210000  http://www.mcc.cmu.ac.th 
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