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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม


งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีหนาที่ในการใหบริการงานเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อสนับสนุนงานดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป 2549
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธไดใหบริการกิจกรรมวิจัยตาง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร จึงไดรวบรวม
ผลการดําเนินงานในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549 เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และประกอบการวางแผนการดําเนินงานดานการบริหารงานวิจัย
ตอไป
รายงานฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรของงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
หนวยงานฯ หวังวาจะเกิดประโยชนกับผูสนใจ และผูใชขอมูลบางไมมากก็นอย

(นางสาววิไลพร ธรรมตา)
หัวหนางานวิจยั และวิเทศสัมพันธ


วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค/กลยุทธ
โครงสรางงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
โครงสรางการบริหาร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
งานวิจัย
- โครงการวิจัยที่ดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2549
- รายไดจากโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2549
- โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหม
- โครงการวิจัยที่อยูระหวางการดําเนินการ
- โครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ
- งานสรางสรรคตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ระดับชาติและนานาชาติ
- การนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
- นักวิจัยและนักวิชาการไดรับรางวัล
- กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย
- ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารเกษตร ป 2549
วิเทศสัมพันธ
- ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
- ผลการดําเนินงานของศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
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วิวิสสัยัยทัทัศศนน
ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรเปนประโยชน ตอสังคมไทยและนานาชาติ

พัพันนธกิ
ธกิจจ
1. ใหบริการงานดานการวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและ
ถูกตอง
2. เปนหนวยงานกลางในการรวบรวมขอมูลงานวิจัยของคณะฯ การวิเคราะหเชิงสถิติ และ
การดูแล ตรวจสอบระบบ MIS งานวิจัย เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนางานวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร ตอไป
3. สนับสนุนศักยภาพการผลิตงานวิจัยของคณะฯ ใหเพิ่มมากขึ้น
4. การจัดระบบการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย ทั้งดานการเงินบัญชี พัสดุ ใหเกิด
ความคล อ งตั ว และระบบการจั ด เก็ บ เงิ น รายได เพื่ อ การพึ่ ง พาตนเองอย า ง
มีประสิทธิภาพ
5. ดําเนินการดานสิทธิบัตรงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร

วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
เพื่อสนับสนุนใหคณะเกษตรศาสตรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

กลยุ
กลยุททธธ
1. พัฒนาระบบงานวิจัยและคูมือการปฏิบัติงานวิจัย เพื่อการพัฒนาศูนยวิจัยและหนวยวิจัย
ที่มีแนวคิดและความสามารถในการพึ่งตนเอง
2. สนับสนุนใหเกิดศูนยวิจัยและหนวยวิจัยที่เหมาะสมตอสภาพที่ไดเปรียบของพื้นที่ทาง
เหนือ
3. สนับสนุนใหนักศึกษาทุกระดับมีสวนรวมในงานวิจัยของคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ
4. สนับสนุนใหมีความรวมมือวิจัยกับภาคเอกชนและรัฐในระดับชาติและนานาชาติ
5. ใชระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางของคณะฯ ในการบริหารงานวิจัย อาทิ AgMIS
และ TOR+JA เพื่อเปนปจจัยเกื้อหนุนใหสามารถพัฒนาผลงานวิจัยสูระบบการ จัดการ
องคความรูดานการเกษตร
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งานวิจัยและวิเทศสัม พันธ มีหนาที่ในการใหบริการดานการวิจั ย และความรวมมือกั บ
ตางประเทศ ใหกับ คณาจารย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลและองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ
สนับสนุนงานดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
ก. บริการวิจัย ประกอบดวย
- หนวยบริการงานวิจัย
- หนวยพัฒนางานวิจัย
- หนวยสงเสริมสนับสนุนนักวิจัย
- หนวยจัดทําวารสารเกษตร
ข. วิเทศสัมพันธ ประกอบดวย
ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
- งานวิเทศสัมพันธและฐานขอมูล
- งานเครือขายความรวมมือ
- งานทุนและหลักสูตรนานาชาติ
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โครงสร
โครงสราางงานวิ
งงานวิจจัยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ

คณะเกษตรศาสตร
สํานักงานเลขานุการ
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

บริการวิจัย

หนวยบริการงานวิจัย
ธุรการ /ประสาน
งานวิจัย
พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศการวิจัย
บริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการวิจัย
งานบริการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

วิเทศสัมพันธ

หนวยพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาหนวย
วิจัย/โครงการวิจัย
การพัฒนา
บุคลากรวิจัย
จัดหาอุปกรณ
เครื่องมือ เพื่อ
การวิจัย

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัย
พัฒนาโครงการวิจัย
ทุกสาขาวิชา
พัฒนาบุคลากรสูการ
เปนนักวิจัย

ศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

หนวยจัดทํา
วารสาร
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โครงสร
โครงสราางการบริ
งการบริหหาร
าร งานวิ
งานวิจจัยัยและวิ
และวิเเทศสั
ทศสัมมพัพันนธธ
คณบดี
รศ.ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

วิเทศสัมพันธ : ศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ

บริการวิจัย
รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
รองคณบดีฝายวิจัย
วิไลพร ธรรมตา
หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

หนวยบริการงานวิจัย
ธุรการ /ประสานงานวิจัย
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
พัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศการวิจัย
(มานพ เปยพรรณ)
บริการขอมูลวิจัย
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
บริหารงบประมาณ
โครงการวิจัย
(นิตยา วงศไชย)
เงินรายไดโครงการวิจัย
(สายฝน วงศสุวรรณ)
การประกันคุณภาพ
การศึกษาดานการวิจัย
(ลาลิตยา นุมมีศรี)
งานบริการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
(นพวรรณ นุบุญมา)



หนวยพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาหนวย
วิจัย/โครงการวิจัย
(รองคณบดี/
วิไลพร ธรรมตา)
การพัฒนาบุคลากร
วิจัย
(นพวรรณ นุบุญมา)
จัดการอุปกรณ,
เครื่องมือเพื่อการวิจัย
(รองคณบดี/
วิไลพร ธรรมตา)

อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
ผูอํานวยการศูนยเกษตรนานาชาติ
และวิเทศสัมพันธ
ภูษิตา บุญมี

หนวยสงเสริมและ
สนับสนุนนักวิจัย
พัฒนาโครงการวิจัย
ทุกสาขาวิชา
พัฒนาบุคลากรสูการ
เปนนักวิจัย
(วิไลพร ธรรมตา)
(นพวรรณ นุบุญมา)

หนวยจัดทําวารสารเกษตร
(นพวรรณ นุบุญมา)
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยคณะเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร ประจํ
ประจําาปป 2549
2549
ในป 2549
คณะเกษตรศาสตร ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากแหล ง ทุ น ต า ง ๆ
เพื่อดําเนินการวิจัย จํานวน 148 โครงการ วงเงินงบประมาณ 81.58 ลานบาท
จําแนกตามแหลงทุน
แหลงทุน
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่นๆ *
ทุนวิจัยจากแหลงทุนในประเทศอื่น ๆ **
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
รวม

จํานวน
โครงการ
6
11
9
89
32
1
148

งบประมาณ
(ลานบาท)
1.45
0.18
8.09
53.38
18.32
0.16
81.58

รอยละ
(งบประมาณ)
1.78
0.22
9.92
65.43
22.45
0.20
100.00

* เชน กระทรวง กรม จังหวัด เปนตน
** เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

จําแนกตามแหลงทุน (งบประมาณ)
ทุนวิจัย งบประมาณเงิน
ทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
1.45 ลา นบาท (1.78%)

รายไดคณะฯ และภาควิชา
0.18 ลา นบาท (0.22%)

ทุนวิจัย งบประมาณ
แผนดินอื่น ๆ*
8.09 ลา นบาท (9.92%)

ทุนวิจัย เอกชน
0.16 ลานบาท ( 0.20%)

ทุนวิจัย ตางประเทศ

ทุนวิจัยจากแหลงทุน

18.32 ลานบาท (22.45%)

ในประเทศอื่น ๆ**
53.37 ลานบาท
(65.43%)
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ ปงบประมาณ 2547 -2549

60.00

81.58 ล านบาท

53.37

งบประมาณ (ล านบาท)

74.70 ล านบาท
50.00

47.48

83.59 ล านบาท

40.55

40.00
30.00

21.68
20.00
10.00

15.03
2.62 3.45

18.32

17.75

0.25

3.64

8.09

5.18
0.16

0.48

1.450.18

0.16

-

2547

2548
ปงบประมาณ

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ*
ทุนวิจัยจากแหลงทุนในประเทศอื่น ๆ**
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน

* เชน กระทรวง กรม จังหวัด เปนตน
** เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ
หมายเหตุ : ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
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โครงการวิจัยคณะเกษตรศาสตร จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่ดําเนินการ
ภาควิชา/หนวยงาน
กีฏวิทยา
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
พืชไร
พืชสวน
โรคพืช
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
สัตวศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สํานักงานเลขานุการ
รวม

จํานวน
โครงการ
10
21
23
34
10
7
3
13
6
16
5
148

งบประมาณ
(ลานบาท)
2.60
8.43
28.41
6.17
1.29
5.27
1.08
8.02
0.18
20.12
0.02
81.58

รอยละ
(งบประมาณ)
3.18
10.33
34.83
7.56
1.59
6.45
1.32
9.83
0.22
24.66
0.03
100.00

จําแนกตามภาควิชา (งบประมาณ)
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต สํานักงานเลขานุการ
กีฎวิทยา
0.02 ลานบาท (0.03%)
ทางเกษตร
2.60 ลานบาท (3.18%)
20.12 ลานบาท (24.66%)
ปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรม
8.43 ลานบาท (10.33%)
เกษตรที่สูง
0.18 ลานบาท (0.22%)
สัตวศาสตร
8.02 ลานบาท (9.83%)
พืชไร
สงเสริมและเผยแพร
28.41 ลานบาท (34.83%)
การเกษตร
พืชสวน
1.08 ลานบาท (1.32%)
เศรษฐศาสตรเกษตร
6.17 ลานบาท (7.56%)
โรคพืช
5.27 ลานบาท (6.45%)
1.29 ลานบาท (1.59%)
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รายได
รายไดจากโครงการวิ
จากโครงการวิจจัยัย ปปงงบประมาณ
บประมาณ 2549
2549
ในปงบประมาณ 2549 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีรายไดจากโครงการวิจัย
รวมทั้งสิ้น 2,542,702.71 บาท
Overhead
Charge*
718,870.57
227,278.00
16,230.00
23,013.61
42,181.07
59,083.26
5,322.61
45,564.91
9,545.40
29,878.00
99,766.12

ภาควิชา/หนวยงาน
คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไร
ภาควิชาสัตวศาสตร
ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
รวมจํานวนเงินทั้งหมด (บาท)

หมวดพิเศษ
พิเศษ ก.**
พิเศษ ข.***
208,196.76
234,108.50
84,817.00
292,315.50
135,377.65
32,844.25
42,300.00
236,009.50

1,276,733.55

208,196.76

1,057,772.40

รวม (บาท)
927,067.33
461,386.50
16,230.00
107,830.61
334,496.57
194,460.91
5,322.61
78,409.16
51,845.40
29,878.00
335,775.62
2,542,702.71

* คาบริหารโครงการ
** คาเสริมสรางความเข็มแข็งทางการวิจัยใหแกสถาบัน
***คาชดเชยเวลานักวิจัย

สงเสริมและ

ศูนย วิจัย และ

ฝกอบรมที่สูง
เผยแพรการเกษตร
1.17%
2.04%
เศรษฐศาสตรเกษตร

ศูนย วิจัย เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตร

คณะเกษตรศาสตร

13.20%

36.46%

3.08%
โรคพืช
0.21%
พืชสวน
7.65%
ปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร
13.15%



กีฏวิทยา
4.24%

สัตวศาสตร
0.64%

ภาควิชาพืชไร
18.14%
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัย ปปงงบประมาณ
บประมาณ 2549
2549**
โครงการ
โครงการวิจัยใหมที่ไดรับอนุมัติ
โครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ
โครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ
รวม

จํานวนโครงการ
83
24
41
148

* ขอมูลจาก MIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยทีที่ไ่ไดดรรับับอนุ
อนุมมัตัติใิใหม
หม
1. การศึกษาศักยภาพของปุยอินทรียตอการเพิ่มผลผลิตขาวโพดออนรุนที่ 2 ในที่ดอน
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนหลือชานนท
2. ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรคณะเกษตรศาสตร ต อ การให บ ริ ก ารงานคลั ง และพั ส ดุ
หัวหนาโครงการ นางสาววรีลักษณ วรรณวิจิตร
3. โครงการการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํา หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ
4. โครงการการแยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากสมและศักยภาพของเชื้อนี้ในการ
สงเสริมการเจริญเติบโตของสม หัวหนาโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุง
5. โครงการแนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานคลั ง และพั ส ดุ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หัวหนาโครงการ นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง
6. โครงการป จ จัย ที่เ กี่ย วข อ งกั บการใช ง านระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส (E-office)
อยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร หัวหนาโครงการ นางสาวมัลลิกา
หงสหิรัญ
7. โครงการผลของสารเคลือบผิวตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสมพันธุสายน้ําผึ้ง
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
8. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการลดสารเคมีเกษตรตกคางในผักและดิน และ
ปรับปรุงคุณภาพดินปลูกโดยผลิตภัณฑ FFC หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
9. โครงการศึ ก ษาการใช ป ระโยชน จ ากผลงานวิ จั ย ของคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2547-2548 หัวหนาโครงการ นางสาววิไลพร ธรรมตา
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10. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
จั ง หวั ด ตาก และประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม หั ว หน า โครงการ
รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
11. โครงการศึกษาแนวทางการรวมมือผลิตปาลมน้ํามันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ
12. โครงการศึกษาและจัดทําคูมือการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
13. Application of New Molluscicdal Saponins against Golden Apple Snails, Pomacea
canaliculata, and its effect to freshwater fish หัวหนาโครงการ ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง
14. การใชเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae ในการกําจัดแมลงศัตรูผัก
หัวหนาโครงการ ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง
15. โครงการศึ ก ษารู ป แบบการผลิ ต และถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารปลู ก กล ว ยไข เ พื่ อ การ
สงออก ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร หัวหนาโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
16. โครงการการผลิตผักคุณภาพ เพื่อการสงออก และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอด
สารพิ ษ ในโรงตาข า ยกั น แมลง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ยงราย พะเยา และนครปฐม
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
17. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกและพริกไทยในการควบคุมโรคและแมลงศัตรู
พืชผักตระกูลกะหล่ํา รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ
18. Appraisal of Sassafras Oils (Essential Oils of Family Lauraceae) in Thailand: Part 1
หัวหนาโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
19. การศึกษาความเปนไปไดในการประเมินการพักตัวของเมล็ดพันธุขาวดวยเทคนิค NIRs
หัวหนาโครงการ อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ
20. ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมท อ งถิ่ น เพื่ อ การใช ธ าตุ อ าหารพื ช ในการเพาะปลู ก อย า ง
มีประสิทธิภาพ หัวหนาโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
21. การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกใหญในลักษณะตัวผูเปนหมัน หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ
22. การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอรโมนในชวงกอการออกดอกนอกฤดูของลําไยและลิ้นจี่
(ภายใต ชุ ด โครงการ การใช ดิ น และพั ฒ นาชนบทบนพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ระยะที่ 3)
หัวหนาโครงการ อ.ดร.ดรุณี นาพรหม
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23. ผลของปุยทางใบที่มีตอคุณภาพผักและผลไม หัวหนาโครงการ อ.ดร.ดรุณี นาพรหม
24. ระบบสนับ สนุ น การวางแผนทรั พ ยากรการเกษตรและบริ การ ระยะที่ 2 ภาคเหนื อ
ตอนบน : ความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงเชิงชีวภาพทางเกษตร หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ
25. ศึ ก ษารู ป แบบที่ เ หมาะสมของการวางผั ง บริ เ วณภาควิ ช าพื ช สวน ในไร แ ม เ หี ย ะ
หัวหนาโครงการ อ.ดร.ไพศาล เทพวงศศิริรัตน
26. การผลิ ต ลํ า ไยคุ ณ ภาพดี ต น ทุ น ต่ํ า หั ว หน า โครงการ ผศ.พาวิ น มะโนชั ย โดยมี
ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล รวมวิจัย
27. Labor Organization and Integrated Pest Management (IPM) in Thailand
หัวหนาโครงการ Dr. Volker Beckmann โดยมี อ.ดร.ชพิกา สังขพิทักษ
28. Impact Analyses of Economic Integration on Agriculture and Policy Proposanls to
ward Poverty Alleviation in Rural East Asia หัวหนาโครงการ อ.ดร.พรสิริ สืบพงษสังข
29. Impact of water resources development and irrigation on rural livelihood Cases from
Thailand หัวหนาโครงการ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
30. โครงการพัฒนารูปแบบมาตรการและการจัดการทรัพยากรน้ําบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมในระดับลุมน้ํา กรณีศึกษาลุมน้ําแมสา จ. เชียงใหม (โครงการความ
รว มมือ กั บต า งประเทศ(ไทย-ยุ โ รป (เยอรมั น )) หั ว หน า โครงการ อ.ดร.ชพิ ก า
สังขพิทักษ
31. โครงการวิ จั ย ตลาดข า วหอมมะลิ จั ง หวั ด พะเยาเพื่ อ การส ง ออก หั ว หน า โครงการ
รศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ
32. ศู นย ประสานงานวิ จั ย เพื่ อชุ มชน คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม 2549
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
33. Establishment of feeding standard of beef cattle and feedstuff หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.บุญลอม ชีวะอิสระกุล
34. การใช พ ลู เ สริ ม ในอาหารลู ก สุ ก รระยะหลั ง หย า นมเพื่ อ ป อ งกั น โรคท อ งร ว ง
หัวหนาโครงการ รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
35. ปจจัยที่มีผลตอการฟกและระดับโภชนะที่เหมาะสมสําหรับนกกระจอกเทศ (2549)
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
36. วิ ธี ก ารทางชี ว โมเลกุ ล เพื่ อ การจํ า แนกยี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรคไส เ ลื่ อ นในสุ ก ร
หัวหนาโครงการ อ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ
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37. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการใช ทรั พ ยากรบนพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ การเกษตรพอเพี ย งและยั่ ง ยื น
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.บัณฑูรย วาฤทธิ์
38. โครงการคุ ณ ภาพของกาแฟอราบิ ก า จากสายพั น ธุ ที่ แ ตกต า งกั น หั ว หน า โครงการ
นายชวลิต กอสัมพันธ
39. โครงการเชื้ อ ไมโคไรซ า ที่ มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตในต น กล า กาแฟอราบิ ก า
หัวหนาโครงการ นายนริศ ยิ้มแยม
40. โครงการผลของวิ ธี ก ารทํ า สารกาแฟที่ แ ตกต า งกั น ต อ คุ ณ ภาพของกาแฟอราบิ ก า
หัวหนาโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ
41. โครงการสถานการณการผลิตและคุณภาพของกาแฟอราบีกา ในพื้นที่เพาะปลูกเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย หัวหนาโครงการ นายวราพงษ บุญมา
42. ผลของปริมาณสารพอกเมล็ด กาว และความเร็วรอบของเครื่องจักรที่มีผลตอคุณภาพ
เมล็ดพอก หัวหนาโครงการ อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ
43. Rice Landscape Management for Raising Water Productivity, Conserving Resources,
and Improving Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong and Red River
Basins หัวหนาโครงการ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
44. Thailand Experience in the Context of the Study on Competitive Commercial
Agriculture in Africa หัวหนาโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
45. การพัฒนาระบบวิเคราะหแบบหลายหลักเกณฑเชิงพื้นที่เพื่อใชในระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ หัวหนาโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห
46. โครงการระบบสนั บ สนุ น การวางแผนทรั พ ยากรการเกษตรและบริ ก าร ระยะที่ 2
ภาคเหนือตอนบน: ความเสี่ยงเชิงกายภาพในระบบการผลิตพืช หัวหนาโครงการ
ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
47. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ
48. การขยายพันธุไมดอกกลุมโพรเทียและเลปโคสเปอรมัมเฟอ การผลิตเปนการคา (2549)
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
49. การคัดเลือกพันธุมะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองเพื่อการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ (2549)
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร นิลสําราญจิต
50. การจั ด การปุ ย ฟอสฟอรั ส และโปรแตสเซี ย มเพื่ อ การเกษตรแบบยั่ ง ยื น (2549)
หัวหนาโครงการ นางรจเร นพคุณวงศ
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51. การปฏิ บั ติ ใ นการปลู ก สตรอเบอรี่ ต ามระบบการเพาะปลู ก ที่ ดี ข องเกษตรกร
มูลนิธิโครงการหลวง หัวหนาโครงการ รศ.กฐิน ศรีมงคล
52. การพัฒนากลวยไมซิมมีเดียมและรองเทานารีเปนไมตัดดอกและไมกระถาง (2549)
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
53. การพั ฒ นาการผลิ ต และแปรรู ป สุ ก รดอย (2549) หั ว หน า โครงการ รศ.ดร.สุ ช น
ตั้งทวีวิพัฒน
54. การพั ฒ นาเทคนิ ค เพื่ อ ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ เชิ ง การค า จากพื ช สมุ น ไพรบนพื้ น ที่ สู ง 2549
(ภายใตโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจพืชสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง) หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
55. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ทางการเกษตรและชุ ม ชน 2549
(ภายใตโครงการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจพืชสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
56. การพั ฒ นาอย า งครบวงจรการผลิ ต น้ํ า มั น หอมระเหยและสารให ก ลิ่ น หอมจาก
พืชสมุนไพรเมืองหนาว 2549 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
57. การวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. จากการ
วิเคราะหลําดับเบส (2549) หัวหนาโครงการ อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
58. การศึ ก ษาการผลิ ต แคงการู พ อว แ ละการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ วกซ ฟ ลาวเวอร (2549)
หัวหนาโครงการ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย
59. การศึกษาชีววิทยาและการผลิตแมลงตัวเบียนธรรมชาติสําหรับควบคุมแมลงวันหนอน
ซอนใบศัตรูพืช และไมประดับ (2549) หัวหนาโครงการ ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง
60. ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ข อ ง ดิ น ใ น ศู น ย พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ที่ สู ง
มูลนิธิโครงการหลวง (2549) หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ
61. การศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรือนปลูกกุหลาบเพื่อการควบคุมโรคและแมลง (2549)
(ภายใตโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุหลาบสําหรับเกษตรกรของมูลนิธิโครงการ
หลวง) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
62. คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักปลูกในสภาพสารละลาย (2549) หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
63. คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของไมดอกและไมใบ(2549) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย
บุณยเกียรติ
64. เทคโนโลยีการผลิตดองดึง (2549) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.โสระยา รวมรังษี
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65. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การผลิ ต หั ว และดอกของแคลล า ลิ ล ลี่ (2549) หั ว หน า โครงการ
รศ.ดร.โสระยา รวมรังษี
66. โครงการศึกษาคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ที่ผานการลดอุณภูมิโดยการผานอากาศเย็น
(2549) (ภายใตโครงการปจจัยที่มีผลกระทบตอการลดอุณหภูมิ และคุณภาพของ
ผลสดสตรอเบอรี่) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
67. ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานและอุณภูมิต่ําตอการยับยั่งการเกิดโรคหลังเก็บเกี่ยว
ในผลสตรอเบอรี่ (2549) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
68. ผลของสารละลายเคมีที่ปลอดภัยตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผล สตรอเบอรี่พรอม
บริโภค (2549) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
69. ศักยภาพของหญาแฝกในการบําบัดน้ําเสีย (2549) หัวหนาโครงการ รศ.จรูญ สุขเกษม
70. การลดการใช สารเคมี เกษตรในการปลู กกุ หลาบแบบให เกษตรกรมี ส วนร วม 2549
(ภายใตโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใชสารเคมีเกษตรในภาคเหนือ
ของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
71. การลดการใชสารเคมีเกษตรในพืชตระกูลกะหล่ําแบบใหเกษตรกรมีสวนรวม 2549
(ภายใต โ ครงการการใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรใน
ภาคเหนือของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
72. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใชสารเคมี เกษตรในสวนสมเขีย วหวาน 2549
(ภายใต โ ครงการการใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรใน
ภาคเหนือของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ
73. โครงการนํารองเคหะชนบท ภาคเหนือ (โครงการตอเนื่องปที่ 2) หัวหนาโครงการ
ผศ.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง โดยมี อ.อําพรรณ พรมศิริ รวมวิจัย
74. โครงการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องการปลู ก พื ช น้ํ า มั น และพั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต
พลังงานจากพืชครบวงจรในพื้นที่ตัวอยางเขตภาคเหนือ ปที่ 2 หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ
75. ความหลากหลายในระบบเกษตร เพื่อการจัดการและอนุรักษพันธุขาวไทยในทองถิ่น
หัวหนาโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
76. ผลของอุณหภูมิกาซคารบอนไดออกไซดและการขาดน้ําตอการเจริญเติบโตของถั่วลิสง
และการเขาทําลายของเชื้อรา Aspergillus flavus หัวหนาโครงการ ศ.ดร.จักรี เสนทอง
77. คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรีย หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
78. การพัฒนามายคอไรซาเพื่อเกษตรอินทรีย หัวหนาโครงการ อ. สายสมร ลํายอง โดยมี
อ.พิภพ ลํายอง
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79. ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดของการผลิตเนื้อโคพื้นเมื องในเขตจังหวั ด
ภาคเหนือ(ลําพูน - ลําปาง) หัวหนาโครงการ รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
80. การเก็ บ และกํ า หนดพั น ธุ ช าที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ ป ลู ก ภาคเหนื อ ของประเทศไทย
หัวหนาโครงการ นางสาวสายลม สัมพันธเวชโสภา โดยมี รศ.ดร. บัณฑูรย วาฤทธิ์
เปนผูประสานงานโครงการ
81. ระบบสนับ สนุ น การวางแผนทรั พ ยากรการเกษตรและบริ การ ระยะที่ 2 ภาคเหนื อ
ตอนบน: ระบบการผลิต ความเสี่ยง และกลยุทธการปรับตัวของประชากรในภาคเกษตร
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
82. การตอบสนองของหญาแฝกตอการใสเชื้อจุลินทรียดินในภาคสนาม หัวหนาโครงการ
ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ โดยมี ดร.ชูชาติ สันธทรัพย รวมวิจัย
83. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนเกษตร หัวหนาโครงการ
นางสาวปราณี หะซัน

โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยทีที่อ่อยูยูรระหว
ะหวาางการดํ
งการดําาเนิ
เนินนงาน
งาน
1. การปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน : กรณีศึกษาการผลิต
ลําไย ลิ้นจี่ และมะมวงนอกฤดู ระยะที่ 3 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
2. การผลิ ต หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ใ ห เ หมาะสมกั บ การใช ป ระโยชน ท างการเกษตร หั ว หน า
โครงการ รศ.ดร.สมพร ชุนหลือชานนท
3. การจัด การลุ มน้ํ าอยา งมี สว นรว ม อํา เภอสะเมิง จั ง หวัด เชีย งใหม หั ว หนา โครงการ
อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
4. การผลิตพืชไรภายใตการจัดการแบบอินทรีย หัวหนาโครงการ ผศ.ทรงเชาว อินสมพันธ
5. การแลกเปลี่ยนยีนระหวางขาวพันธุปลูก และขาวปา หัวหนาโครงการ Barbara Schaal
โดยมี ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
6. การวิจัยและพัฒนาการผสมเมล็ดพันธุ ถั่วเหลือง ผักสด หัวหนาโครงการ ผศ.ทรงเชาว
อินสมพันธ
7. การพัฒนาพันธุวานนางคุม (โครงการยอยในโครงการหลัก การพัฒนาพันธุไมดอก
พื้นเมืองประเภทหัว) หัวหนาโครงการ อ. พิมพใจ อาภาวัชรุตม
8. การรวบรวมพั น ธุ ห งส เ หิ น ในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮ อ งไคร อั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ หัวหนาโครงการ อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
9. การอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก ล ว ยไม ท อ งถิ่ น ภายในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮ อ งไคร
หัวหนาโครงการ อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
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10. Extracts of cultured insect fungi as biopesticides : in vivo assays. หัวหนาโครงการ
ดร.Patticia Watts โดยมี รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน รวมวิจัย
11. การพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบติดตามและประเมินผลดานการวิจัย หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.วันชัย เอกดีนามูล โดยมี รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน รวมวิจัย
12. การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (ท อ งทุ ง ไทย) ในระดั บ อบต.
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
13. การพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคเรื่องการเกษตรที่สูงในเขต GMS: โดยแนวทางเชิง
ระบบเพื่อ เชื่อ มโยงที่ สู งและที่ ร าบลุมในจี น สปป. ลาว ไทย กัม พูชาและเวี ย ดนาม
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
14. ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจผลิ ต พื ช ระดั บ ท อ งถิ่ น : ท อ งทุ ง ไทย ระยะที่ ส อง
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
15. ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การพั ฒ นาและการจั ด การทรั พ ยากร จั ง หวั ด
แมฮองสอน หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
16. การปลูกทดสอบพันธุและผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงสายพันธุดี หัวหนาโครงการ
รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล
17. โครงการวิ จั ย การใช ป ระโยชน ยิ ป ซั่ ม และเถ า หนั ก ในการเกษตร หั ว หน า โครงการ
รศ.ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ
18. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและผลผลิตของพืชทีปลูกบนที่ลาดชันในระบบเกษตร
น้ําฝนโดยใชการปลูกในรองและวัสดุคลุมดิน หัวหนาโครงการ รศ.ดร.มัตติกา
พนมธรนิจกุล
19. การตอบสนองทางสรี ร วิ ท ยาของพื ช ต อ สภาวะเครี ย ดที่ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล อ ม
หัวหนาโครงการ ศ.ดร.จักรี เสนทอง
20. ผลของสารที่ปลดปลอยจากรากและฝกของสายพันธุถั่วลิสงตอการทนแลงและตานทาน
ตอสารอะฟลาทอกซิน หัวหนาโครงการ ศ.ดร.จักรี เสนทอง
21. อิ ทธิ พ ลของแคลเซี่ ย มต อ การเจริ ญ เติ บ โตและการเข า ทํ า ลายของเชื้ อ รา Aspergilus
flavus ในถั่วลิสง หัวหนาโครงการ ศ.ดร.จักรี เสนทอง
22. ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการศู น ย ถ า ยทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลในเขตภาคเหนือ หัวหนาโครงการ ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
23. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพดี หัวหนาโครงการ
รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
24. โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุถั่วอะซูกิใหตานทานตอดวงถั่ว หัวหนาโครงการ วีระพันธ
กันแกว โดยมี รศ.สุทัศน จุลศรีไกวัล รวมวิจัย
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โครงการวิ
โครงการวิจจัยัยทีที่แ่แลลววเสร็
เสร็จจ
1. การจัดการที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟอราบิกาเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ความยั่งยืน (ภายใตชุดโครงการฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบนที่
สูงเพื่อการเกษตรอยางยั่งยืน) หัวหนาโครงการ วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน
2. การจัดระดับผลกระทบของพรรณไมที่มีตอดินและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการยอยสลาย
ของซากใบไมที่มีตอระดับความเปนกรด-ดางและสภาวะธาตุอาหารในดิน หัวหนา
โครงการ รศ.ดร.สุนทร คํายอง
3. การจําแนกพันธุลําไยโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ หัวหนาโครงการ รศ.เกศิณี ระมิงควงศ
4. การปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน : กรณีศึกษาการผลิต
ลําไย ลิ้นจี่ และมะมวง นอกฤดู ระยะที่สอง หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
5. การผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สมพร
ชุนหลือชานนท
6. การพัฒนาเครื่องยอยซังขาวโพดสําหรับกลุมเกษตรกร หัวหนาโครงการ รศ.ศุภศักดิ์
ลิมปติ
7. โครงการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและสินคาเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง
หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
8. โครงการศึ ก ษาความเป น ไปได ข องการปลู ก พื ช น้ํ า มั น และพั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต
พลั ง งานจากพื ช ครบวงจรในพื้ น ที่ ตั ว อย า งเขตภาคเหนื อ ป ที่ 1 หั ว หน า โครงการ
รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ
9. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนาเกษตรที่สูงระดับนานาชาติอยางยั่งยืน หัวหนาโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
10. ปาเทียมเมฆกับขอมูลทางนิเวศวิทยาสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สุนทร คํายอง
11. โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ
ในโรงตาขายกันแมลง (ระยะที่ 2) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
12. โครงการพัฒนาวิธีการผลิตพรอพอริส หัวหนาโครงการ ผศ.พิชัย คงพิทักษ
13. โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ําผึ้ง หัวหนาโครงการ ผศ.พิชัย คงพิทักษ
14. สํารวจ รวบรวม อนุรักษเชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการใชประโยชน หัวหนาโครงการ
นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ โดยมี ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล รวมวิจัย
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15. Efficient water use in limestone areas (Thailand) หัวหนาโครงการ ศ.ดร.Karl Stahr
โดยมี รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล รวมวิจัย
16. Lateral water flow and pesticides transport in a sloped orchard in northern Thailand
หัวหนาโครงการ Prof. Dr. Thilo Streak โดยมี นายกนกพันธ พันธุสมบัติ รวมวิจัย
17. Trends in forest ownership, forest resource tenure and institutional arrangements in
Thailand: Are they contributing to better forest management and poverty reduction?
หัวหนาโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
18. การปกปองปาไม การจัดการลุมน้ําในจังหวัด Nghe An และการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เทือกเขา Troung Son ประเทศเวียดนาม - โดยใชหลักการจาก
โครงการวิจัยปาไมและชุมชน หัวหนาโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
19. การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการใชน้ําของพืชในระบบวนเกษตรน้ําฝนอยาง
ยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน ระยะที่ 2 (ภายใตโครงการวิจัย เรื่อง Sustainble Land Use and
Rural Development in Mountainous Ares of South East Asia) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.
มัตติกา พนมธรนิจกุล
20. Boron mobility in crop plants หัวหนาโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม
21. Nutrient uptake efficiency in rainfed rice หัวหนาโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ
ฤกษเกษม
22. การเปลี่ ย นแปลงทางคุ ณ ภาพของน้ํ า ตาลระหว า งการพั ฒ นาเมล็ ด ข า วโพดหวาน
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล
23. การอนุรักษและจัดการเชื้อพันธุขาวไทยในทองถิ่น หัวหนาโครงการ ศ.ดร.เบญจวรรณ
ฤกษเกษม
24. โครงการเพิ่ ม คุ ณ ค า ทางโภชนาการาของข า วเหนี ย วนึ่ ง และการประยุ ก ต ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร หัวหนาโครงการ รศ.ดร.ไพโรจน วิริยจารี โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ดา
จงแกววัฒนา รวมวิจัย
25. โครงการความรวมมือในการศึกษาความหลากหลายของสายพันธุเชื้อราในเขตมรสุม
หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ชัยวัฒน โตอนันต
26. พัฒนาองคกรชาวสวนลําไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลําไยนอกฤดูที่มีคุณภาพ หัวหนาโครงการ
ผศ.พาวิน มะโนชัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล รวมวิจัย
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27. โครงการพั ฒ นาระบบช ว ยตั ด สิ น ใจในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นลุ ม น้ํ า
(กลุมเศรษฐกิจสังคม) หัวหนาโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
28. การผลิ ต โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี ต อ ฮอร โ มนโปรเจสเตอโรน สํ า หรั บ วิ เ คราะห
ปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุโคในระดับฟารม
หัวหนาโครงการ รศ.เพทาย พงษเพียจันทร
29. การศึกษาความแตกตางของยีนที่แสดงออกในกลามเนื้อไกไทยพันธุเมืองและไกเนื้อ
สายพันธุทางการคา หัวหนาโครงการ อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
30. การหาระยะเวลาและน้ําหนักที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑสุกร
โอเมกา 3 หัวหนาโครงการ รศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
31. การวิเคราะหคุณสมบัติ physicochemical ของขาวหอม หัวหนาโครงการ อ.ดร.สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ
32. Economics and Livelihood Component of Comparative Analysis of Market and
Resource Access of the Poor in Upland zones of the Greater Mekong Region หัวหนา
โครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
33. Sustainable farming at the rural-urban interface (RURBIFARM) หัวหนาโครงการ
อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ
34. การเพิ่มคุณภาพการสีขาวโดยการใชจุลธาตุ และการศึกษาระบบตนแบบการกําหนด
ราคาการซื้อขาวเปลือกโดยพิจารณาจากเปอรเซ็นตขาวตนเปนปจจัยรวม หัวหนา
โครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
35. ฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณา
การของราษฎร จังหวัดแมฮองสอน หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
36. การจําแนกความแตกตางของยีนที่ตอบสนองตอสารพิษอะฟลาทอกซินในไก หัวหนา
โครงการ อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
37. การจําแนกยีนที่ตานทานตอโรคทองรวงในลูกสุกรระยะกอนหยานม หัวหนาโครงการ
อ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
38. การลดการใชส ารเคมี เ กษตรในการปลูก กุ ห ลาบแบบให เ กษตรกรมี ส ว นร ว ม 2548
(ภายใตโครงการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใชสารเคมีเกษตรในภาคเหนือ
ของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ ผศ.ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
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39. การลดการใชสารเคมีเกษตรในพืชตระกูลกะหล่ําแบบใหเกษตรกรมีสวนรวม 2548
(ภายใต โ ครงการการใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรใน
ภาคเหนือของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
40. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใชสารเคมี เกษตรในสวนสมเขีย วหวาน 2548
(ภายใต โ ครงการการใช เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดการใช ส ารเคมี เ กษตรใน
ภาคเหนือของประเทศไทย) หัวหนาโครงการ อ.อําพรรณ พรมศิริ
41. โครงการนํารองเคหะชนบท ภาคเหนือ ปที่ 1 หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ
ผศ.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง โดยมี อ.อําพรรณ พรมศิริ รวมวิจัย

งานสร
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60
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วารสาร จํานวน 18 เรื่อง
 วีณัน บัณฑิตย. 2549. Analysis of intersectioanl hybrids of Dendrobium by RAPD
technique.
 ดําเนิน กาละดี จักรี เสนทอง และ สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2549. Estimation of
Heterosis and Combining Ability in Azukibean under Highland Growing
Conditions in Thailand.
 สมบัติ ศรีชูวงศ. 2548. Influence of Packaging Materials and storage time on
Seed viability and chemical Component of Rice Seeds.
 สุชาดา เวียรศิลป. 2549. Radio Frequency Heat Treatment to Eradicate Fusarium
semitectum in Corn Grain (Zea Mays).
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 Somchit Youpensuk, Sittichai Lordkaew, Benjavan Rerkasem. 2006. Comparing
the Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Upland Rice and Macaranga
denticulata in Soil with Different Levels of Acidity.
 ธวัชชัย รัตนชเลศ. 2549. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรกลุมมะมวง.
 ธวัชชัย รัตนชเลศ. 2549. กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรลําไย.
 ศันสนีย จําจด. 2549. การใชสารกําจัดวัชพืชในการควบคุมขาววัชพืชในนาหวาน
น้ําตม.
 วีณัน บัณฑิตย. 2549. การเปรียบเทียบแบบแผนไอโซไซมและเครื่องหมายอารเอพีดี
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมในเอื้องสายสามสี และเอื้องสายแข็ง.
 สุรพล เศรษฐบุตร. 2548. การรับรูคุณลักษณะที่นาเชื่อถือของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรประจําตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
 พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. การวัดความดิบของถั่วเหลืองดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร.
 วรรธนะพงศ จันทรอินทร สุทัศน จุลศรีไกวัล จักรี เสนทอง และ ดําเนิน กาละดี.
2549. การวิเคราะหการเจริญเติบโตของลูกผสมชั่วที่ 1 ของขาวสาลี.
 อดิศร กระแสชัย. 2549. ขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุดอกรัก.
 บัณฑูรย วาฤทธิ์. 2549. ความแปรปรวนของปริมาณสารแอนติออกซิแดนซใน
ใบชาที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย.
 กฐิน ศรีมงคล. 2549. ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับตนแมพันธุสตรอเบอรี่ปลอดโรค
ของเกษตรกรในตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม.
 กฐิน ศรีมงคล. 2549. ปจจัยที่มีผลตอกรปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกร
บนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง.
 โสระยา รวมรังษี. 2549. ผลของธาตุอาหารพืชตอการเจริญเติบโตของปทุมมา.
 ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล. 2548. ผลของอุณหภูมิตอเชื้อราปฏิปกษและการควบคุมเชื้อ
Alternaria brassicicola (Schweinitz) โดยชีววิธี.



น⌫   22

หนังสือ-ทั้งเลม จํานวน 3 เรื่อง
 พรชัย เหลืองอาภาพงศ . 2549. ความรูพื้นฐาน การปลูกสบูดํา.
 พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. คูมือชาวสวน ปาลมน้ํามัน.
 พรชัย เหลืองอาภาพงศ. 2549. สบูดํา เพื่อไบโอดีเซล.
ตํารา-บางบท จํานวน 1 เรื่อง
 ดําเนิน กาละดี. 2549. ผลงานเดนไบโอเทค ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ.
บทความวิชาการภายในหนวยงาน (ภายในคณะ) จํานวน 1 เรื่อง
 เยาวลักษณ จันทรบาง. 2549. การจัดการศัตรูลําไย ชวงเตรียมตนสําหรับใสสาร
โปตัสเซียมคลอเรต ระยะออกดอกและติดผล.
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceding) จํานวน 22 เรื่อง
 เบญจวรรณ ศิริ ศรีส วั สดิ์ สิริ น ชะเอมเทศ สุ ชน ตั้ งทวี วิพั ฒน และ บุญล อ ม
ชีวะอิสระกุล. 2549. Effect of commercial vs. natural feed fed to native chicks
hatched by hens or by.
 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน จิราวุฒิ เรือนวงศ แสงธิฌา แสงดาวเรือง ชินกร สุนะ ฐิติมา
ทรงคุณ และ บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. The Impact of Avian Influenza
Epidemic and the Restoration Measurements: Production Sectors.
 ฐิติมา ทรงคุณ บุญลอม ชีวะอิสระกุล และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2549. The Use of
Linseed Meal as a Protein and Energy Sources in Broiler Diets.
 สมบัติ ศรีชูวงศ. 2548. Biochemical Responses of Peanut Seed to Drought and
Their Role in A. flavus Infection.
 ชวลิต กอสัมพันธ. 2549. Hilltribes’ Arabica Coffee in Northern Thailand,
Opportunity for Fair Trade.
 สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2549. Effects of Temperature and Elevated CO2 on Root
Growth of Peanut (Arachis hypogaea L.).
 ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2548. Effects of Water Activity and Oxygen on Shelf Life of
Dried Longan Flesh.
 ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2548. Effect of Shape of Paddy Stack and Piling Period Before
Threshing on Paddy Qualities
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 ศุภศักดิ์ ลิมปติ. 2548. Changing of Volume of Longan during Drying.

 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2549. การประเมินคาดัชนีการเปนประโยชนของน้ํา
เชิงพื้นที่ดวยขอมูลภูมิอากาศ.
 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2549. การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดสภาวะแหงแลงเชิง
พื้นที่โดยขอมูลภูมิอากาศ.
 บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. การพัฒนาการผลิตสัตวเชิงบูรณาการในทองถิ่น.
 บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2549. ผลของระยะเวลาในการเก็บไขและความชื้นสัมพัทธ
ในตูฟกที่มีตอ อัตราการฟกออกของนกกระจอกเทศ.
 สุชาดา เวียรศิลป ศศิธร การะบุญ ศิราพร ริพล และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ.
2549. ผลของสัดสวนสารผสมในการพอกเมล็ดพันธุ และความเร็วรอบของเครื่อง
พอกเมล็ดตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาว.
 พันทิพา พงษเพียจันทร. 2549. การเพิ่มกรดไขมันโอเมกา 3 ในไสกรอกเวียนนา
ดวยการเสริมน้ํามันปลาทูนาในอาหารสุกร.
 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2549. ผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดใหญในสัตวปก
และมาตรการฟนฟู: ดานการผลิต.
 สุชาดา เวียรศิลป. 2549. The Comparison of the Biological and Chemical Seed
Coated Substances on Rice.
 ชาตรี สิทธิกุล. 2548. แนวทางในการปองกันกําจัดแมลงศัครูลําไยนอกฤดูอยางมี
ประสิทธิภาพ.
 ดําเนิน กาละดี. 2549. การใชลักษณะเมล็ดเพื่อแยกพันธุกรรมบริสุทธิ์ของเมล็ด
ขาวไรกอนปลูกที่บานอาโยะใหม อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย.
 ปณิ ต า บุ ญ สิ ท ธิ์ ดํ า เนิ น กาละดี และ พั น ทิ พ า พงษ เ พี ย จั น ทร .
2549.
ปริมาณแกมมาโอไรซานอลในขาวเหนียวดําพื้นเมืองของไทย
 พันทิพา พงษเพียจันทร. 2548. คุณคาการบริโภคของผลิตภัณฑเบคอนจากสุกร
ที่เลี้ยงดวยน้ํามันปลาทูนา.
 ศิริลักษณ ศิริกุล สุนทร บูรณะวิริยะกุล สงวนศักดิ์ และ ธนาพร พูนพงษ. 2549.
อิทธิพลของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของขาวโพด
หวานลูกผสม.
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รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย จํานวน 9 เรื่อง
 วิชชา สะอาดสุด. 2549. Final report Exotic Fresh Fruit: Mango Subsector.
 วิชชา สะอาดสุด. 2549. Interim Report Fruit Value Chains Analysis and
Marketing Strategies to EU Market: Longan sub-sector.
 วิ ช ชา สะอาดสุ ด .
2548. การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในธุ ร กิ จ ลํ า ไยไทย
เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม.
 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2549. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมืองฯ.
 ดําเนิน กาละดี. 2549. ความแตกตางทางพันธุกรรมในประชากรกับการเกิดเมล็ดลีบ
ในขาวไรพันธุพื้นเมืองโบราณที่บานแสนใจใหม ตําบลแมสลองใน อําเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย.
 ดําเนิน กาละดี สุทัศน จุลศรีไกวัล และ ศันสนีย จําจด. 2549. ความเปนไปไดของ
การผลิตขาวลูกผสมในเมืองไทย .
 ดําเนิน กาละดี และ วีระชัย ศรีพัฒนพงษ. 2549. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
และ การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกของขาวไรที่บานแสนใจใหม ต.แมสลองใน
อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย.
 ดําเนิน กาละดี และ สมบัติ ศรีชูวงค. 2549. ชีวเทคนิคเพื่อวิเคราะหระบบปองกัน
ของเชลลตอการเขาทําลายของเชื้อรา A. flavus ในถั่วลิสง.
 ดําเนิน กาละดี พันทิพา พงษเพียจันทร และ ศันสนีย จําจด. 2549. พันธุศาสตรการ
ปรับปรุงพันธุและโภชนศาสตรเกษตรของขาวเหนียวดํา .
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งานสร
ิม
งานสราางสรรค
งสรรคตตีพีพม
ิ พพเเผยแพร
ผยแพร หรื
หรืออนํนําาไปใช
ไปใชปประโยช
ระโยชนนใในระดั
นระดับบนานาชาติ
นานาชาติ
วารสาร จํานวน 36 เรื่อง
 Kurosu, U., Buranapanichpan, S. and Aoki, S. 2006. Astegopteryx spinocephala
(Hemiptera: Aphididae), a new aphid species producing sterile soldiers that guard
eggs laid in their gall. Entomological Science 9(2):181-190.
 Kodsueb, R., Lumyong, S., Hyde, K.D., Lumyong, P. and McKenzie, E.H.C.
2006. Acrodictys micheliae and Dictyosporium manglietiae, two new anamorphic
fungi from woody litter of Magnoliaceae in northern Thailand. Cryptogamie,
Mycologie 27(2):111-119.
 Smitamana, P. 2006. Amplified Fragment Length Polymorphism Fingerprinting
Differentiates Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae from
Northern Thailand.
 Seanthong, J. 2006. Estimation of heterosis and combining ability in azukibean
under highland growing conditions in Thailand.
 Kurosu, U., Narukawa, J., Buranapanichpan, S. and Aoki, S. 2006. Head-plug
defense in a gall aphid. Insectes Sociaux 53(1):86-91.
 Kodsueb, R., Jeewon, R., Vijaykrishna, D., McKenzie, E.H.C., Lumyong, P.,
Lumyong, S. and Hyde, K.D. 2006. Systematic revision of Tubeufiaceae based on
morphological and molecular data. Fungal Diversity 21(28):105-130.
 Joonsrikraiwun, S. 2006. Varietal determination and genetic relationship analysis
of highland legumes using srap markers.
 Srih, N., Ruamrungsri, S., Terdtoon, P., Kamonpet, P. and Ohyama, T. 2006.
Heat pipe as a cooling mechanism in an aeroponic system . Applied Thermal
Engineering 26 (2-3): 267-276.
 Tuda, M., Chou, L. -Y., Niyomdham, C., Buranapanichpan, S. and Tateishi, Y.
2005. Ecological factors associated with pest status in Callosobruchus
(Coleoptera: Bruchidae): high host specificity of non-pests to Cajaninae
(Fabaceae). Journal of Stored Products Research 41(1): 31-45.
 Jaturasitha, S., Kamopas, S., Suppadit, T., Khiaosa-ard, R. And Kreuzer, M.
2006. The effect of gender of finishing pigs slaughtered at 110 kilograms on
performance, and carcass and meat quality. Science Asia 32(3): 297-305.
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 Jaturasitha, S., Pichitpantapong, S., Leangwunta, V., Khiaosa-ard, R., Suppadit, T.
and Kreuzer, M. 2006. Increasing the slaughter weight of boars: Effects on
performance and pork quality. Journal of Applied Animal Research 30(1): 19 – 24.
 Xu, J., Fox, J., Melick, D., Fujita, Y., Jintrawat, A., Jie, Q., Thomas, D. and
Weyerhaeuser, H. 2006. Land use transition, livelihoods, and environmental
services in Montane Mainland Southeast Asia. Mountain Research and
Development 29(3): 278-284.
 Suppadit, T., Jaturasitha, S., and Pripwai, N. 2006. Utilization of hydrated sodium
calcium aluminosilicate and vermiculite for aflatoxin B1 adsorption in pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei) diets. Journal of Applied Animal Research
29(2):129-132.
 Youpensuk, S., Lordkaew, S.and Rerkasem, B. 2006. Comparing the effect of
arbuscular mycorrhizal fungi on upland rice and macaranga denticulata in soil
with different levels of acidity. Science Asia 32(2):121-126.
 Prom-U-Thai, C., Huang, L., Glahn, R.P., Welch, R.M., Fukai, S. and Rerkasem, B..
2006. Iron (Fe) bioavailability and the distribution of anti-Fe nutrition
biochemicals in the unpolished, polished grain and bran fraction of five rice
genotypes. Journal of the Science of Food and Agriculture 86(8):1209-1215.
 Inthawong, S., Bundithya, W.,Kuanprasert, N. and Apavatjrut, P. 2006.
Comparison of isozyme and RAPD patterns for analysis of the genetic
relationship in Dendrobium crystallinum and D. sp. Songklanakarin Journal of
Science and Technology 28(3):531-537.
 Yang, Z.L., Trappe, J.M., Binder, M., Sanmee, R., Lumyong, P. and Lumyong, S.
2006. The sequestrate genus Rhodactina (Basidiomycota, Boletales) in northern
Thailand. Handbook of Environmental Chemistry, Volume 5: Water Pollution
96:133-140.
 Inthawong, S., Bundithya, W., Kuanprasert, N. and Apavatjrut, P. 2006. Analysis
of intersectional hybrids of dendrobium by RAPD technique. Kasetsart Journal Natural Science 40(2): 456-461.
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 Ruamrungsri, S., Ohtake, N., Sueyoshi, K., and Ohyama, T. 2006. Determination
of the uptake and utilization of nitrogen in Curcuma alismatifolia Gagnep. using
15
N isotope. Soil Science and Plant Nutrition 52(2):221-225.
 Srihajong, N., Ruamrungsri, S., Terdtoon, P., Kamonpet, P. and Ohyama, T.
2006. Heat pipe as a cooling mechanism in an aeroponic system. Applied
Thermal Engineering 26(2-3):267-276.
 Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S.,Tia, S., Bhumiratana, S. and Krasaechai, A. 2006.
Comparison between measured and predicted ventilation rates in a naturally
ventilated greenhouse. Acta Horticulturae 699:439-447.
 Techa, W., Srimongkol, K. and Pipattanawong, N. 2006. Factors affecting
farmer's adoption of disease - Free mother stock of strawberry in Borkeaw Sub District, Samoeng District, Chiang Mai Province. Kasetsart Journal - Social
Sciences 27(1):87-96.
 Kramol, P., Thong-Ngam, K., Gypmantasiri, P. and Davies, W.P. 2006.
Challenges in developing pesticide-free and organic vegetable markets and
farming systems for smallholder farmers in North Thailand. Acta Horticulturae
699:243-251.
 Srimongkol, K., Pipattanawong, N., Phromtan, U., Kijsomporn, W., Techa, W.
and Wongkiti, S. 2006. Factors affecting strawberry practice of highland farmers
in the Royal Project Foundation. Kasetsart Journal - Social Sciences 27(1):97109.
 Ciglasch, H., Amelung, W., Totrakool, S. and Kaupenjohann, M. 2005. Water
flow patterns and pesticide fluxes in an upland soil in northern Thailand.
European Journal of Soil Science 56(6):765-777.
 Nakata, M., Sugiyama, N. and Pankasemsuk, T. 2005. Morphological study of the
structure and development of longan inflorescence. Journal of the American Society
for Horticultural Science 130(6):793-798.
 Pripdeevech, P., Wongpornehai, S. and Promsiri, A. Highly volatile constituents
of Vetiveria zizanioides roots grown under different cultivation conditions.
Molecules 11 (10): 817-826.
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 Tuda, M., Ronn, J. and Buranapanichpan, S. 2006. Evolutionary diversification of
the bean beetle genus Callosobruchus (Coleoptera : Bruchidae): traits associated
with stored-product pest status. Molecular Ecology 15 (12): 3541-3551.
 Jaturasitha, S., Pichitpantapong, S., Leangwunta, V., Khiaosa-Ard, R.,
Suppadit, T., Kreuzer, M. 2006. Increasing the slaughter weight of boars: Effects
on performance and pork quality. Journal of Applied Animal Research 30 (1):
19-24.
 Xu, JC., Fox, J., Melick, D., Fujita, Y., Jintrawet, A., Jie, Q., Thomas, D., and
Weyerhaeuser, H. 2006. Mountain Research and Development 26 (3): 278-284.
 Kodsueb, R., Lumyong, S., Hyde, KD., Lumyong, P. and Mckenzie, EHC. 2006.
Acrodictys micheliae and Dicyosporium manglietiae, two new anamorphic fungi
from woody litter of Magnoliaceae in northern Thailand. Cryptogamie
Mycologie 27 (2): 111-119.
 Leesawatwong, M. , Jamjod, S., Kuo, J., Dell, B. and Rerkasem, B. 2005.
Nitrogen fertilizer increases seed protein and milling quality of rice. Cereal
chemistry 82(5):588-593.
 Kosawang, C., Smitamana, P., Toojinda, T., Nilpanit, N. and Sirithunya, P. 2006.
Amplified Fragment Length Polymorphism Fingerprinting Differentiates Genetic
Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae from Northern Thailand. Journal of
phytopathology 154(9):550-555.
 Srichuwong, S., Sunarti, T.C., Mishima, T., Isono, N. and Hisamatsu, M. 2005.
Starches from different botanical sources. II. Contribution of starch structure to
swelling and pasting propertie. Carbohydrate polymers 62(1):25-34.
 Bussaban, B., Lumyong, S., Lumyong, P., Seelanan, T.,Park, D.C., McKenzie,
E.H.C. and Hyde, K.D. 2005. Molecular and morphological characterization of
Pyricularia and allied genera. Mycologi 97(5):1002-1011.
 Ekasingh, B., Ngamsomsuke, K., Letcher, R.A. and Spate, J. 2005. A data mining
approach to simulating farmers’ crop choices for integrated water resources
management. Journal of environmental management 77(4):315-325.
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ตํารา-บางบท จํานวน 1 เรื่อง
 Opatpatanakit A. 2006. Thailand Research Fund: A Research Funding Agency
and Its Influence on Agricultural Extension Projects.
บทความวิชาการภายในหนวยงาน (ภายในคณะ) จํานวน 1 เรื่อง
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การนํ
การนําาเสนอผลงานวิ
เสนอผลงานวิชชาการระดั
าการระดับบชาติ
ชาติ และนานาชาติ
และนานาชาติ
การนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
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สุ ช น ตั้ ง ทวี วิ พั ฒ น จิ ร าวุ ฒิ เรื อ นวงศ แสงธิ ฌ า แสงดาวเรื อ ง ชิ น กร สุ น ะ
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 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. การประเมินคาดัชนีการเปนประโยชนของน้ําเชิงพื้นที่ดวย

















ขอมูลภูมิอากาศ. การประชุมวิชาการ ศวพก. ประจําป 2549. 22 กันยายน 2549.
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, เชียงใหม.
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดสภาวะแหงแลงเชิงพื้นที่
โดยขอมูลภูมิอากาศ. การประชุมวิชาการ ศวพก. ประจําป 2549. 22 กันยายน 2549.
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, เชียงใหม.
บุ ญล อ ม ชี ว ะอิ ส ระกุ ล .
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การผลิ ต สั ต ว ป ลอดภั ย ผู เ ลี้ ย งสั ต ว ไ ทยมั่ ง คง.
15
สิ ง หาคม 2549.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บุญลอม ชีวะอิสระกุล. ผลของระยะเวลาในการเก็บไขและความชื้นสัมพัทธในตู
ฟกที่มีตออัตราการฟกออกของนกกระจอกเทศ. การผลิตสัตวปลอดภัย ผูเลี้ยงสัตว
ไทยมั่งคง. 15 สิงหาคม 2549. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สุชาดา เวียรศิลป ศศิธร การะบุญ ศิราพร ริพล และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ.
ผลของสัดสวนสารผสมในการพอกเมล็ดพันธุ และความเร็วรอบของเครื่องพอก
เมล็ดตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาว. การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งที่ 4. 8 มิถุนายน 2549. โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม
ถิรนันท ศรีกัญชัย สัญชัย จตุรสิทธา ชวลิต แตภักดี พันทิพา พงษเพียจันทร และ
วิบูลย รัตนาปนนท. การเพิ่มกรดไขมันโอเมกา 3 ในไสกรอกเวียนนา ดวยการ
เสริมน้ํามันปลาทูนาในอาหารสุกร. การประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาลสัตวศาสตร ครั้งที่ 44. 30 มกราคม 2549. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพฯ.
สุช น ตั้ง ทวี วิพั ฒ น . ผลกระทบจากการระบาดของไขห วั ด ใหญ ในสั ต ว ปก และ
มาตรการฟนฟู : ดานการผลิต. การประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาล-สัตวศาสตร
ครั้งที่ 44. 30 มกราคม 2549. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ.
สุชาดา เวียรศิลป. The Comparison of the Biological and Chemical Seed Coated
Substances on Rice. มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 2. 6 กันยายน 2549.
มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.
ชาตรี สิ ทธิ กุ ล. แนวทางในการป อ งกั น กํ า จั ด แมลงศั ครู ลํ า ไยนอกฤดู อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ. ศาสตรแหงลําไย. 22 ธันวาคม 2548. มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม.
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 วิชุตา ตะใจ และ ดําเนิน กาละดี. การใชลักษณะเมล็ดเพื่อแยกพันธุกรรมบริสุทธิ์
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8 มิถุนายน 2549. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม.
 ปณิตา บุญสิทธิ์ ดําเนิน กาละดี และ พันทิพา พงษเพียจันทร. ปริมาณแกมมาโอไรซานอลในขาวเหนียวดําพื้นเมืองของไทย. สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งที่ 4. 8 มิถุนายน 2549. โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม.
 อัจฉรา ขยัน
ถิรนันท ศรีกัญชัย สัญชัย จตุรสิทธา พันทิพา พงษเพียจันทร
นารถตยา ชมนารถ และ วิบูลย รัตนาปนนท. คุณคาการบริโภคของผลิตภัณฑ
เบคอนจากสุกรที่เลี้ยงดวยน้ํามันปลาทูนา. การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/สัตว
ศาสตร/สัตวแพทย ครั้งที่ 5. 14 พฤศจิกายน 2548. คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
 ศิริลักษณ ศิริกุล สุนทร บูรณะวิริยะกุล และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. อิทธิพล
ของสภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตและคุ ณ ภาพของข า วโพดหวาน
ลู ก ผสม. การสั ม มนาทางวิ ช าการ วิ ท ยาการหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว/หลั ง การผลิ ต
แหงชาติ ครั้งที่ 4. 8 มิถุนายน 2549. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม.
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นันักกวิวิจจัยัยและนั
และนักกวิวิชชาการได
าการไดรรับับรางวั
รางวัลล
รองศาสตราจารย ดร. อารี วิ บู ล ย พ งศ สั ง กั ด ภาควิ ช า
เศรษฐศาสตร เ กษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ไดรับรางวัล “ชางทองคํา” นักวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2549 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผานมา อาทิ
โครงการศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการนําลําไยเขาสูระบบการคาในตลาด
ลวงหนา
การวิเคราะหตนทุนการดําเนินการการตลาดผัก
การพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 :
ภาคเหนือตอนบน
โครงการประมวลศั ก ยภาพการตลาดและการผลิ ต สุ ร าแช พื้น บ า นในเขตภาคเหนื อ
ตอนบนและการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
การศึกษาสถานการณการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฯลฯ
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ศู น ย บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ ไ ม ด อกไม ผ ลบ า นไร อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบความสําเร็จในการผสมพันธุไมดอกประเภทกลุม
ปทุมมาและกระเจียว โดยไดรับรางวัลและประกาศนียบัตรจากสมาคมพืชสวนระหวางประเทศ
(AIPH) ในงานประกวดไมดอกไมประดับนานาชาติ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ
2549 จํานวน 8 รางวัล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
สําหรับพันธุไมดอกที่สงเขาประกวดเปนพันธุที่ผสมขึ้นของศูนยบริการ การพัฒนาขยายพันธุไม
ดอกไมผลบานไร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย รศ.ดร.พิมพใจ อาภาวัชรุตม และทีมงาน ปจจุบัน
อาจารย ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ป รึ ก ษาประจํ า ศู น ย ฯ และเป น อาจารย พิ เ ศษประจํ า ภาควิ ช าพื ช สวน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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นางปณิตา บุญสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ซึ่งกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร
ไดรับรางวัล "Poster Award for an Exceptional Contribution" ในงานสัมมนา "Tropentag 2006"
ระหวางวันที่ 11-13 ตุลาคม. 2549 ณ University Of Bonn, Germany ในหัวขอเรื่อง "Gamma
Oryzanol Content in Local Genotypes of Purple Rice from Thailand" โดย โดยมี รศ.ดร.ดําเนิน
กาละดี และ รศ.พันทิพา พงษเพียจันทร เปน อาจารยที่ปรึกษา

ดร.นริ ศ ยิ้ ม แย ม นั ก วิ ช าการเกษตร ชํ า นาญการ ระดั บ 8
ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง ไดสงผลงานวิจัยสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
ปริ ญ ญาเอก และเป น งานวิ จั ย ในกลุ ม วิ จั ย CMUPNlab
ซึ่ ง มี
ศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม เปนผูดําเนินการ ลงตีพิมพ
ใน International Rice Research Notes และทางสถาบันวิจัยขาว
นานาชาติ (IRRI) ไดคัดเลือกผลงานดังกลาวใหไดรับรางวัลบทความ
ดีเดนในสาขาการจัดการดินและน้ํา
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กิกิจจกรรมส
กรรมสงงเสริ
เสริมมสนั
สนับบสนุ
สนุนนงานวิ
งานวิจจัยัย
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โครงการสัมมนา
ผลงานวิจัย-ระบบบริหารงานวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร มช. เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2549 ณ หองประชุมเล็ก อาคารเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบความกาวหนาดานวิชาการของกลุมวิจัยสหสาขาวิชา และรวมพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร สืบเนื่องมาจากการสัมมนาผลงานวิจัย-ระบบบริหารงานวิจัย
เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันหาทิศทางงานวิจัยและการพัฒนาระบบ
การบริ ห ารงานวิ จั ย ของคณะฯ เพื่ อ สนองตอบต อ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นการนํ า
มหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
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รูปแบบและสาระสําคัญของการสัมมนา
รูปแบบของการสัมมนา มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การบรรยายพิเศษ หัวขอดังนี้
1.1 นโยบายงานวิจัย และการบริหารงานวิจัย แหลงทุนวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดย รองอธิการบดีฝายวิจัย (รศ.ดร.ดาวรุง กังวานพงศ)
1.2 ภาพรวมงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร ป 2548
โดย รองคณบดีฝายวิจัย (รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช)
2. การประชุมกลุมยอยตามงานวิจัยสาขาตาง ๆ 3 สาขา ดังนี้
2.1 กลุมวิจัยสาขา Value chain ของสินคาเกษตรหลักของภาคเหนือ: ขาว ไมผล
พืชผัก ไมดอก สมุนไพร สัตว
2.2 กลุมวิจัยสาขามาตรฐานการผลิต (การลดการใชสารเคมีในระบบการผลิตพืช
และสัตว)
2.3 กลุมวิจัยสาขาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว
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สรุ
สรุปปผลการประชุ
ผลการประชุมมกลุ
กลุมมยยออยสาขาวิ
ยสาขาวิจจัยัย
กลุมวิจัยสาขา Value chain ของสินคาเกษตรหลักของภาคเหนือ: ขาว ไมผล พืชผัก ไมดอก
สมุนไพร สัตว
หัวขอการทําวิจัย : สม, กาแฟ, น้ําผึ้ง, เกษตรอินทรีย
ขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน
1. คณะฯ ควรมอบหมายใหเจาหนาที่งานวิจัยเปนผูรับผิดชอบและประสานงานในการ
แสวงหาแหลงทุน , ติดตาม เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
2. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยใหสมบูรณ
3. ควรมีการกําหนดเปาหมายการวิจัยที่ชัดเจน รวมถึงการกําหนดประเด็นหัวขอการวิจัย
ของคณะฯ ดวย
4. คณะฯ ควรมีการกําหนดแผนการเสนอของบประมาณการวิจัยประจําป

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมวิจัย : รศ.ดร. อารี วิบูลยพงศ , ผศ. พิชัย คงพิทักษ , ผศ.ดร. พัฒนา
เจียรวิริยะพันธ, อ.ดร. พรสิริ สืบพงษสังข, อ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ, นางศรีบุศย ดวงทวี,
นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ, นายเฉลิมพล สําราญพงษ
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กลุมวิจัยสาขามาตรฐานการผลิต (การลดการใชสารเคมีในระบบการผลิตพืชและสัตว)
ลดสารเคมี
เกษตรปลอดสารพิษ

สินคาคุณภาพ
เศรษฐศาสตร

โรคพืช
พืชผัก

ไมผล

ขาว/พืชไร

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ
กีฎวิทยา
พึ่งพาตนเอง
วัสดุทองถิ่น
วัสดุเศษเหลือ
ปฐพีศาสตร
สัตว
การตลาด

ปุย
ชุมชน

สงเสริม

ขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน
1. ผูบริหารควรมีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานของกลุมวิจัยอยางตอเนื่อง
2. ใหผูวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญแตละดาน รวมมือกันพัฒนาโครงการขึ้น โดยขยายงานที่
ดําเนินการอยูเดิมใหกวางขวางขึ้น โดยอาจไมใชงานที่ริเริ่มใหมก็ได
3. การเขียนข อเสนอโครงการวิจั ยตาง ๆ สามารถให นักวิจัยแต ละทานประสานความ
รวมมือระหวางกันโดยตรง โดยไมจําเปนตองมีมิติของที่ประชุมกลุม
รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมวิจัย : รศ.ดร.บุญลอม ชีวะอิสระกุล, รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, ศ.เฉลิมพล
แซมเพชร, นายสมเกียรติ สุวรรณคีรี,นายจตุรงค พวงมณี,นางนวันต จองแหลง,น.ส.นิธิ ไทยสันทัด,
ดร.ชูชาติ สันธทรัพย
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กลุมวิจัยสาขาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว

ขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน
1. คณะเกษตรศาสตร มีศักยภาพในงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชและ
สัตวอยูแลว ควรมีการพัฒนางานวิจัยใหกวางขวางขึ้นตอไป
2. เสนอใหมีการรวมมือกับหนวยงานอื่นมากขึ้น เชน กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว
เพื่อจะมีงบประมาณอยางตอเนื่องมาพัฒนางานวิจัย
3. มช. หรือ คณะฯ ควรจะมีงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน และชัดเจน ประมาณ 1-2 เรื่อง
4. นักวิชาการที่มีประสบการณงานวิจัยยังไมมาก ควรจะมีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ
เปนหัวหนาโครงการ เพื่อถายทอดประสบการณดานการทํางานวิจัยให
5. การบริห ารงานวิจัยในอนาคต ควรมี การแตง ตั้งทีมนั กวิจัยอาวุโ สเพื่อใหคํ าแนะนํ า
ปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิจัย และมีผูเชี่ยวชาญดานภาษา เพื่อชวยเหลือนักวิจัยในการเขียน
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยสูระดับตางประเทศ
6. การจัดสัมมนาครั้งตอไป อยากใหเชิญคณาจารยอาวุโสหรือผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา
หรือเลาประสบการณในการดําเนินการวิจัย เริ่มตั้งแตการหาแหลงทุน ทิศทางการวิจัย
และอื่น ๆ
7. ที่ ป ระชุ ม มี ค วามต อ งการให ค ณะฯ ติ ด ตามผลความก า วหน า ของการแบ ง กลุ ม และ
จัดสัมมนาครั้งนี้
รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมวิจัย : รศ.ดร. อดิศร กระแสชัย, รศ. สุทัศน จุลศรีไกวัล, ผศ.ดร. เกวลิน
คุณาศักดากุล, อ.ดร. อังสนา อัครพิศาล, ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด, นางพรรัตน ศิริคํา, นายนริศ ยิ้มแยม,
นายชวลิต กอสัมพันธ, วาที่รอยตรีประเสริฐ คําออน, นายถาวร สุภาวงศ, นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์,
นางรจเร นพคุณวงศ
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ผลงานวิ
ผลงานวิจจัยัยตีตีพพิมิมพพใในวารสารเกษตร
นวารสารเกษตร ปป 2549
2549
((IISSSSNN 00885577--00884411)) จํจําานวน
นวน 3344 เรื
เรื่อ่องง
ป 22 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง/ผูแตง
 การควบคุมทางพันธุกรรมของปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดขาว
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, เบญจวรรณ ฤทธเกษม และ ศันสนีย จําจด
 ความแปรปรวนของปริมาณธาตุเหล็กภายในและระหวางพันธุ
ของขาวพื้นเมืองไทย
ทรายคํา ปนตาเสน, ชนากานต พรมอุทัย, ศันสนีย จําจด และ
เบญจวรรณ ฤกษเกษม
 สมรรถนะในการผสมพันธุเพือ่ ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
ระหวางขาวไรและขาวนาสวน
พิมพนภา ขุนพิลึก, สุทัศน จุลศรีไกวัล, จักรี เสนทอง และ
ดําเนิน กาละดี
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรขาวปาสามัญจาก
พื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย
อดิเรก ปญญาลือ, เบญจวรรณ ฤกษเกษม, และศันสนีย จําจด
 Responses of Rice to Low P Supply in Alternate Aerated and
Stagnant Solution Culture
Dang Huu Thang, Sansanee Jamjod and Benjavan Rerkasem
 การวิเคราะหการเจริญเติบโตของลูกผสมชัว่ ที่ 1 ของขาวสาลี
วรรธนะพงศ จันทรอินทร, สุทัศน จุลศรีไกวัล, จักรี เสนทอง
และ ดําเนิน กาละดี
 การผลิตถั่วลิสงภายใตการจัดการแบบฐานอินทรีย
ทรงเชาว อินสมพันธ, วีระชัย ศรีวัฒนพงศ, โลพิศ ใจปาละ
และ อารีรัตน จิตบุญ
 การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในใบลําไยกอนการออกดอกที่ชักนํา
ดวยโพแทสเซียมคลอเรต
วิทยา ศิลปสมบูรณ และ ธนะชัย พันธเกษมสุข
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 ประสิทธิภาพของ CPPU ในการเพิ่มขนาดและคุณภาพของ
กมล พงษเขียว และ พิทยา สรวมศิริ
 สัณฐานวิทยาและจํานวนโครโมโซมลางสาดพื้นเมืองลับแล
พิชัย ใจกลา และ สุทธิรัตน ปาลาศ
 ผลของสารเคมีตอคุณภาพของกุหลาบตัดออกพันธุดัลลัส
วิมลศิริ กาวีตะ และ ดนัย บุณยเกียรติ
 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตะไครหอมในการควบคุม
เชื้อราสาเหตุโรคผลเนาในมะมวงและโรคโคนเนาในผัก
แววจันทร พงศจันตา, พัชราพร ไชยชนะ และ พิทยา สรวมศิริ
 ความสัมพันธทางพันธุกรรมของเชื้อราแปงใน Tribe
Phyllactinieae ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
วนิตดา วัฒนวรวิทย, Susumu Takamutsu และ ชัยวัฒน โตอนันต
 การใชเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองระดับสูงในสูตรอาหารโคนม
วิจิตรา ทองแกว, โชค มิเกล็ด และ วิสูตร ศิรินพุ งศานันท

55
61
67
75

81

87

ป 22 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2549
เรื่อง/ผูแตง

หนา

 ผลของธาตุอาหารพืชตอการเจริญเติบโตของปทุมมา
โสภิตา ตาปน และ โสระยา รวมรังษี
 ผลของไนโตรเจนและแคลเซียมตอการเติบโตและการสะสม
ธาตุอาหารในวานที่ทิศ
จักรินทร สมบูรณ และ โสระยา รวมรังษี
 คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่
พันธุพระราชทาน 72
ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน และ ดนัย บุณยเกียรติ

95
105

113
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 ผลของการเคลือบผิวดวยไคโตซานตอการเขาทําลายของเชื้อรา
ในผลสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 72
พิมพใจ สีหะนาม, ดนัย บุณยเกียรติ และ กอบเกียรติ แสงนิล
 ผลของวิธีการใหแสงไฟตอการออกดอกนอกฤดูของปทุมมา
อนงค พยัคฆัยหพล และ โสระยา รวมรังษี
 ขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุรัก
อุไรวรรณ ถายา และ อดิศร กระแสชัย
 การตอบสนองตอความเค็มระดับตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของผักโขม
สมชาย ชคตระการ
 Agrobacterium-Mediated Transformation of Cry1Ac Gene to
Tobacco (Nicotiana tabacum) and Evaluation of Heliothis
armigera Resistance
Tran Thi Dung, Le Tan Duc, Nguyen Huu Ho and Nguyen Van Uyen
 สมรรถภาพการใหผลผลิตของไกพื้นเมืองที่เลี้ยงในหมูบาน
อรอนงค พิมพคําไหล, ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์ และ อํานวย เลี้ยวธารากุล
 ความยากจนและการกระจายรายไดของเกษตรกรในศูนยพัฒนา
โครงการหลวง ป พ.ศ. 2548
พรสิริ สืบพงษสังข

123

131
141
147
161

171
179

ป 22 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2549
เรื่อง/ผูแตง

หนา

 การศึกษาโครโมโซมของกลวยไมดินผสมโขลง
189
จารุภัทร ประราศี และ ฉันทนา สุวรรณธาดา
 ผลของกรดจิบเบอเรลลิกตอการเจริญเติบโตของปทุมมา
195
ทิราภรณ เขื่อนแกว และ โสระยา รวมรังษี
 ความแปรปรวนของปริมาณสารแอนติออกซิแดนซในใบชาที่ปลูก
205
ในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย
ปยวรรณ มาตราช, บัณฑูรย วาฤทธิ์, อุดมภัณฑ ขาลสุวรรณ และ ประวิตร พุทธนนท
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 การหาปริมาณความชื้นอยางแมนยําสูงในขาวสารพันธุขาว
ดอกมะลิ 105 ดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป
ปาริชาต เทียนจุมพล, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ
และ สุชาดา เวียรศิลป
 ผลของอุณภูมิตอ เชื้อราปฏิปกษและการควบคุมเชื้อ Alternaria
brassicicola (Schweinitz) โดยชีววิธี
ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
 ผลของการเสริมจุลินทรียอีเอ็มหรือจุลินทรียผ ลิตกรดแลคติก
ในอาหารสุกรตอสมรรถภาพการผลิต การใชประโยชนไดของ
โภชนะ รวมทั้งปริมาณและคุณสมบัติของสิ่งขับถาย
สุริยะ สะวานนท
 การใชวุนวานหางจระเขรักษาแผลฉีกขาดและโรคผิวหนัง
ชนิดขี้เรื้อนเปยกในสุนัข : กรณีศึกษา
ประกายดาว ศรีมุษิกโพธิ์
 กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรลําไย
รุงทิพย อุทุมพันธ, ธวัชชัย รัตนชเลศ, พฤกษ ยิบมันตะสิริ
และ จงรักษ มูลเฟย
 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรกลุมมะมวง
จงรักษ มูลเฟย, ธวัชชัย รัตนชเลศ, พฤกษ ยิบมันตะสิริ
และ รุงทิพย อุทุมพันธ
 แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตมะมวงอยางยั่งยืนเชิงบูรณาการ
ในภาคเหนือ
ธวัชชัย รัตนชเลศ และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ

213

223

235

245

253

261

267
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ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Center of International Relations and Agricultural Science (CIRAS)
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

คํานํา
ศู น ย เ กษตรนานาชาติ แ ละวิ เ ทศสั ม พั น ธ เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนศูนยกลางในการประสานงานใหความรวมมือดานวิชาการระดับนานาชาติ
ระหวางคณะเกษตรศาสตร กับ คณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา
และองคก รภาคเอกชนทั้ ง ในและต า งประเทศ ในป ง บประมาณ 2549 ศู นย เ กษตรนานาชาติ แ ละ
วิเทศสัมพันธไดใหบริการ อํานวยความสะดวก ตลอดจนประสานงานเพื่อขยายเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางประเทศเปนจํานวนมาก

วิสัยทัศน
เสริ ม สร า งความร ว มมื อ และเครื อ ข า ยทางด า นวิ ช าการระหว า ง คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ
คณะเกษตรศาสตรใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

พันธกิจ
สงเสริมและผลักดันให คณะเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรเกษตรใน
ระดับแนวหนา ซึ่งเนนความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
พรอมทั้งสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงานระดับนานาชาติอยางเขมแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
4.1. เปนศูนยประสานงานระหวางคณะเกษตรศาสตรกับหนวยงานตางประเทศ ในปจจุบัน
ไดดําเนินการเสริมสรางความรวมมือเปนอยางดีกับหนวยงานที่มีสํานักงานอยูในคณะเกษตรศาสตร
เชน The Uplands Program, ICRAF, JICA เปนตน
4.2. เปนศูนยประสานงานจัดทํากิจกรรมเฉพาะกิจรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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4.3. เปนศูนยรวบรวมและบริการขอมูลสําหรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานตางประเทศ รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาตางชาติที่มาศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร
ในดานตางๆ เชน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษา การลงทะเบียน วัฒนธรรมประเพณี การดํารงชีวิต
อยางสอดคลองกับสังคมไทย เปนตน
4.4. ส ง เสริ ม และขยายความรว มมื อด านวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ตลอดจนการวิ จั ย
การบริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนขาวสารกับชาวตางชาติ
4.5. สนับสนุนกิจกรรมนานาชาติของคณะเกษตรศาสตร รวมถึงใหบริการดานวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การฝกอบรม การศึกษาดูงานดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนการเยี่ยมเยียนของผูสนใจจากตางประเทศ

กลยุทธ
5.1. สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ โดยการติดตอและประสานงานกับ
นานาองคกรทางอิเล็กทรอนิกส (E-mail) อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากการประสานงาน
ในชองทางปกติ
5.2. สนับสนุนการจัดรายการศึกษาดูงานตามความตองการของหนวยงานและสถาบันจาก
ตางประเทศ
5.3. รวมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติไป
สูระดับนานาชาติ
5.4. พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาและกิจการนักศึกษาดานทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อสนับสนุนงานดานเสริมสรางมหาวิทยาลัยสูระดับโลก (Worldclass University)
5.5. สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการฝกงาน หรือ ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ
5.6. แสวงหาทุนการศึกษาเพื่อจั ดสรรให กับผู สนใจศึกษาตอ ตางประเทศ ตลอดจน
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา
5.7. รวบรวมขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ เพื่อใหบริการขอมูลแก
นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ หรือผูที่กําลังดําเนินงานรวมกับหนวยงานตางประเทศ
5.8.
สนั บ สนุ น การไปเสนอผลงานทางวิ ช าการ หรื อ ฝ ก อบรมดู ง าน ของบุ ค ลากร
คณะเกษตรศาสตรที่ตางประเทศ

บุคลากร
6.1. ผูอํานวยการ: อาจารย ดร. สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
6.2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป: นางสาวภูษิตา บุญมี
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อาคารสถานที่
ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ ตั้งอยู ณ สํานักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารเรียนเดิม
คณะเกษตรศาสตร ใชพื้นที่ในการจัดตั้งสํานักงาน ประมาณ 40 ตารางเมตร

งบประมาณ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549
จํานวน 40,000 บาท

ผลการดําเนินงาน
ผลงานเดน
- จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น (Intensive Course Program) ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุน จํานวน 14 คน ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 29 มีนาคม 2549
โดยมีนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตรทําหนาที่เปนคูมิตร (Buddy) จํานวน 11 คน และหลังจาก
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย คิ น กิ สํ า เร็ จ หลั ก สู ต รและเดิ น ทางกลั บ ประเทศ แล ว ได ป ระสานงานให
มหาวิทยาลัยคินกิ เชิญนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรที่ทําหนาที่เปนคูมิตร (Buddy) เดินทางไปดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุน จํานวน 8 คน ระหวางวันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2549 โดย
มหาวิทยาลัยคินกิ ใหทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานดังกลาว
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- จัดรายการศึกษาดูงานระยะสั้นใหแกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุน จํานวน
20 คน ระหวางวันที่ 1 – 6 กันยายน 2549
- เป น หน ว ยประสานงานของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ใ นการเป น เจ า ภาพจั ด การประชุ ม
นานาชาติ รวมกับ AsiaFlux Network หัวขอ International Workshop on Flux Estimation over
Diverse Terrestrial Ecosystems in Asia (AsiaFlux Workshop 2006) ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน –
1 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรทและสปา จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมประชุมจํานวน 140
คน เปนชาวตางประเทศรอยละ 80

-

รับรองอาคันตุกะจากตางประเทศ จํานวน 23 ครั้ง
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การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
- มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ แ จ ง ข อ มู ล ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
http://web.agri.cmu.ac.th/ciras และปายประกาศของศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ และ
กระตุนใหนักศึกษารวมทั้งบุคลากรสนใจ

- มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการฝกงาน ณ ตางประเทศ และ
โครงการเกี่ยวกับคายเยาวชน ดังนี้
- โครงการฝกงานดานเทคนิค ณ ตางประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจําป 2550
ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการนี้ จํานวน 3 คน
- โครงการฝกงานนักศึกษา ณ ตางประเทศของ IAAS-TH ประจําป 2549 ซึ่งมี
นักศึกษาสมัครเขารวมโครงการนี้ จํานวน 4 คน
- โครงการผูนําเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 8 (8th Hitachi Young Leadership) ซึ่งมีนักศึกษา
สมัครเขารวมโครงการนี้ จํานวน 4 คน
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พั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาร ว มกั บ หน ว ยงาน/สถาบั น การศึ ก ษา
ตางประเทศ
อยูระหวางการรวมพัฒนาหลักสูตร Sustainable Highland Agriculture and Integrated
Watershed Management ซึ่งเปนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) ดําเนินการรวมกับ Hohenheim
University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การวิจัย
มี ก ารประกาศแจ ง ข อ มู ล ทุ น วิ จั ย หรื อ ฝ ก อบรม ณ ต า งประเทศ ผ า นทางเว็ บ ไซต
http://web.agri.cmu.ac.th/ciras และบอรดประชาสัมพันธของศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ
การบริหารและการจัดการ
- แลกเปลี่ยน หารือ ตลอดจนซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานระหวางเจาหนาที่และ
ผู อํ า นวยการเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และพั ฒ นาหา
แนวทางในการดําเนินงานเชิงรุก ตลอดจนการบันทึกผลการปฏิบัติงานเปนประจํา เพื่อหาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัตงิ านตอไป
- เขารวมการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ในสถาบันตางๆ ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อพัฒนางานของศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ ดังนี้
• ระดับคณะ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก
1. การจัดทําผลปฏิบัติการประจําป 2548 (6 ต.ค. 2548)
2. การจัดสรรงบประมาณประจําป 2550 (20 ธ.ค. 2548)
3. นโยบายของงานบริหารและธุรการ (22 ธ.ค. 2548)
• ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
1. ภารกิจของศูนยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม: CMU-ICE (28 พ.ย.
2548)
2. วิเทศสัมพันธเชิงรุก (29 ธ.ค. 2548)
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• ระดับนานาชาติ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก
1. E-Learning ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุน (9 – 14 ม.ค. 2549)
2. การเตรียมจัดการประชุม AsiaFlux Workshop 2006 ณ National Institute of
Environmental Studies (NIES) เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุน (6 – 9 ก.พ. 2549)
3. The 3rd Joint Coordinating Committee Meeting of JICA, Appropriate
Technology for Reduction of Agrochemical in Northern Thailand (ATRACT)
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (16 ส.ค. 2549)



