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ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายทววา พาโคกทม

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
มว.ย. 2562 - มว.ย. 2566
ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559
ธ.ค. 2555 - มว.ย. 2558
มว.ย. 2554 - มว.ย. 2558
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน

หลวหนขาภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน
ผมช
ข ว
น ยอธวก ารบดดฝาฝ ยววจย
ล และบรวก ารววชาการ ววทยาเขตกตาแพงแสน(ผมรข ก
ล ษาการแทน)
รองหลวหนขาฝฝายกวจการพวเศษภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน
รองคณบดดฝาฝ ยบรวหาร คณะเกษตร กตาแพงแสน

Ph.D.(Environmental Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, JAPAN,
วท.ม.(เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2541
วท.บ.(เกษตรศาสตรย) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2537

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

สรดร ววทยาผลวต พชช, การผลวต พชช

งานส อน
Research Techniques in Crop Production
Advanced Physiology of Crop Production
Crop Microclimate
Crop Physiology under Environmental Stress
Cropping System
Economic Crops
Field Crop Production Management
General practicum
Golf course management
Laboratory in crop production and management practice
Laboratory in Economic crops
Physiology of Field Crop Production
Plant Climate
Research technique in horticultural science
Research Techniques in Agronomy
Selected Topics in Agronomy
Seminar
Special problem
Special Problems
Tree crop production
Water Management for Field Crops
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2537-2551
ปป 2550

การศศก ษาสรดร ววทยาของการผลวต ชดวมวลของอขอยเพชอ
ช พลลงงาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
โครงการผลกระทบของมลพวษตนอดวนและพชช และการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2550
โครงการววจย
ล ผลกระทบของแกกซ ออกไซดยของไนโตรเจนและแกกซ ซลล เฟอรยไ ดออกไซดยตอ
น พชชและะการประะเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2550

โครงการววจย
ล ผลกระทบของแกกซ โอโซนตนอพชช และะการประเมวนความเสดยหายทางเศรษฐกวจ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553

การศศก ษาความสามารถในการตรศงคารยบอนของสบมด
น าต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555 งานววจย
ล เพชอ
ช ทดลองปลมก สบมด
น าต ในแปลงขนาดใหญน จ.นครปฐม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)รนวมกลบเคยมไบโอดดเซล
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554
การทดสอบโปรแกรมระบบภมมส
ว ารสนเทศตขนแบบเพชอ
ช การจลด การใชขนาตน และปทย
ป ทดเช หมาะสมในระดลบแปลงปลมก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก
งานคณะกรรมการอขอยและนนาต ตาลทราย กระทรวงอทต สาหกรรม
ปป 2554-2557 การวลด ความเขขมขขนของกกาซไฮโดรเจนเปอรยออกไซดยใ นกรทงโตเกดยวและประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากTokyo University of
Agriculture and Technology
ปป 2554-2557 โครงการการพลฒนาพลนธทข
ย าข วเพชอ
ช ลดผลกระทบของสภาวะโลกรขอนในระยะสชบพลนธทแ
ย ละใหขผลผลวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งาน
พลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2555-2556 การศศก ษาสมดทล คารยบอนและนขา เพชอ
ช ใชขเปปนขขอมมล จลด ทาคารยบอนฟทต ปรวน
น ตยและวอเตอรยฟต
ท ปรวน
น ตยของสวนยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจาก
สตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2555-2557 การขยายสเกลจากระดลบสถานดส รนม ะดลบภมมภ
ว าคของขขอมมล การแลกเปลดย
ช นคารยบอน นนาต และพลลงงานในระบบนวเวศ:การประเมวนความสมดทล และความ
ไมนแนนนอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานกองททนสนลบสนทนการววจย
ล
ปป 2556-2559
ววจย
ล มก.

การเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดและขขาวฟฝางภายใตขส ภาพนนาต และธาตทอาหารจตากลด โดยการจลด การทางพชชไรน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทน
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ปป 2555-2559
ปป 2558

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพชชไรนนา คณะเกษตร กตาแพงแสน

การศศก ษาสรดร ววทยาการหายใจของรากและดวน ในระบบนวเวศยางพารา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ศลก ยภาพชทมชนเพชอ
ช พลฒนาสมก
น ารผลวต ผลวต ผลเกษตรปลอดภลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.

ปป 2559-2562 การรลก ษาระดลบผลผลวต และการเพวม
ช ผลผลวต ขขาวโพดภายใตขส ภาพแวดลขอมจตากลด โดยการจลด การปทย
ป ไนโตรเจนและการจลด การทางพชชไรน ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากททนอทด หนทนววจย
ล มก.
ปป 2559-2560 โครงการสนลบสนทนการศศก ษา ววจย
ล พลฒนา เทคโนโลยดพ ลลงงานทดแทน ปปงบประมาณ ๒๕๕๙ พชน
น ทดภ
ช าคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกองททน
เพชอ
ช สนงเสรวมการอนทร ก
ล ษยพ ลลงงาน สตานลก งานนโยบายและแผนพลลงงาน
ปป 2559-2560

ยททธศาสตรยก ารยกระดลบคทณภาพอาหารปลอดภลยสตาหรลบกลทม
น จลงหวลด ภาคกลางตอนบน (2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากกระทรวงมหาดไทย

ปป 2560-2561 การปรลบปรทงพลนธทม
ย น
ล สตาปะหลลงอยนางมดยท
ท ธศาสตรย เพชอ
ช เพวม
ช ผลวต ภาพทางผลผลวต และปรวมาณแปปงสตาหรลบการใชขอต
ท สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบททนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2560-2561 โครงการการเปลดย
ช นแปลงจทล ภมมอ
ว ากาศ การเจรวญเตวบโตและผลวต ขขาวจากนาขขาวทดอ
ช ยมรน อบๆ โซลารยฟ ารยม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก
นโยบายและแผนพลลงงาน
ปป 2561-2562 รมปแบบการบมร ณาการระหวนางชทมชน หนนวยงานภาครลฐ หนนวยงานภาคเอกชน และสถาบลนการศศก ษาเพชอ
ช การขลบเคลชอ
ช นการประยทก ตยใ ชขหลลก ปรลชญา
ของเศรษฐกวจพอเพดยงในการพลฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ททนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2562-2563 การเปลดย
ช นแปลงจทล ภมมอ
ว ากาศ ในแปลงเกษตร บรวเวณโดยรอบโรงไฟฟปาพลลงแสงอาทวต ยย อตาเภอพระพททธบาท จลงหวลด สระบทร ด ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ททนจากบรวษท
ล บดซ พ
ด จ
ด ด จตากลด (มหาชน)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- สวร พ
ว ร พมล เตตม, สทมต
ว ตา แสนจตาหนนาย, คนศงนวจ เจดยวพนวง, นงภลทร ไชยชนะ, Tiwa Pakoktom, "Effects of fertilizers rate and type on growth and yield of
Japonica rice", แกนนเกษตร 45 (พวเศษ1) (2017) 176-181
- ววภาวด จทย
ข แกขวพะเนา, มานวก า แยขมสทข, นงภลทร ไชยชนะ, Tiwa Pakoktom, "Comparisons of maize root growth by using Rhizotron technique", แกนนเกษตร
46 (พวเศษ1) (2018) 93-99
- มานวก า แยขมสทข, ววภาวด จทย
ข แกขวพะเนา, นงภลทร ไชยชนะ, Tiwa Pakoktom, "Microclimate variability around solar farm", แกนนเกษตร 46 (พวเศษ1) (2018)
87-92
- นายรทจก
ว ร ศรดแมขนมนวง, Chaisit Thongjoo, Suphachai Amkha, Tawatchai Inboonchuay, KANOKKORN SINMA, Sirinapa Chungopast, Kavalin Srichan,
Aunthicha Phommuangkhuk, Suchada Karuna, Sirisuda Bootpetch, Tiwa Pakoktom, Jiraporn Chaugool, Chalinee Khongsud, Thamthawat
Saengngam, ดร.ธดร ยททธ คลนาต ชชน
ช , "Effects of Organic Mixture Material (OMM) from Ethanol Factory on Yield of Maize Planted in Kamphaeng Saen
Series and Some Soil Properties", วารสารววชาการเกษตรศาสตรย กตาแพงแสน สายววทยาศาสตรย 2 (1) (2019) 42-56
- นายพฤหลส ศรดขวลญ, Chaisit Thongjoo, Kavalin Srichan, Tawatchai Inboonchuay, Aunthicha Phommuangkhuk, Sirinapa Chungopast, Suchada
Karuna, Jutamas Romkaew, Sirisuda Bootpetch, Tiwa Pakoktom, Jiraporn Chaugool, Chalinee Khongsud, Thamthawat Saengngam, ดร.ธดร ยททธ คลนาต
ชชน
ช , "Effect of Slow Release Nitrogen Fertilizer (SRNF) on Yield and Yield Components of Maize Planted in Kamphaeng Saen Soil Series", วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตรและการจลด การ 2 (3) (2019) 5-14
- ววภาวด จทย
ข แกขวพะเนา, มานวก า แยขมสทข, นรเศรษ พลฒนยใ หญน, นงภลทร ไชยชนะ, Tiwa Pakoktom, "Root Growth Analysis of Corn by Using Rhizotron
Technique", ววทยาศาสตรยเกษตรและการจลด การ 2 (1) (2019) 32-39
ระดลบนานาชาตว
- Pedram ATTAROD, Masatoshi Aoki, Daisuke KOMORI, Tomoyasu ISHIDA, Kazunari FUKUMURA, Samakkee Boonyawat, Piyapong
TONGDEENOK, Masana YOKOYA, Somnimirt PUNKNGUM, Tiwa Pakoktom, "Estimation of Crop Coefficients and Evapotranspiration by
Meteorological Parameters in a Rain-fed Paddy Rice Field, Cassava and Teak Plantations in Thailand", Journal of Agricultural Meteorology 62 (3)
(2006) 93-102
- Tiwa Pakoktom, Masatoshi Aoki, Poonpipope Kasemsap, Samakkee Boonyawat, Pedram Attarod, "CO2 and H2O Fluxes Ratio in Paddy Fields of
Thailand and Japan", Hydrological Research Letter 3 (-) (2009) 10-13
- Cattleya Chutteang, Pathomrak Nangern, Ryota Marushima, Masatoshi Aoki, Nongpat Chaichana, Tiwa Pakoktom, "Measurements of hydrogen
peroxide concentrations in Tokyo and Thailand.", Journal of Agricultural Meteorology 68 (1) (2012) 45-53
- Cattleya Chutteang, Pathomrak Nangern, Masatoshi Aoki, Shiro Hatakeyama, Nongpat Chaichana, Ruangchai Juwattanasamran, Tiwa Pakoktom,
"A comparison of physiological responses among four cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merr.)to single and combined exposure of ozone and
peroxides.", Journal of Agricultural Meteorology 69 (3) (2013) 135-145
- Tiwa Pakoktom, นงภลทร ไชยชนะ, Jessada Phattaralerphong, Jate SATHORNKICH, "Carbon Use Efficiency of First Ratoon Cane by Eddy
Covariance Technique", International Journal of Environmental Science and Development 4 (5) (2013) 488-491
- Tiwa Pakoktom, นงภลทร ไชยชนะ, Jessada Phattaralerphong, Jate SATHORNKICH, "Water Use Efficiency of the First Ratoon Cane by Eddy
Covariance Technique", International Journal of Environmental Science and Developmemt 4 (5) (2013) 604-607

พวมพยครลงน ลนาสทด เมชอ
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
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ส งล ก ด
ล
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- Na-Ngern, Prathomrak, Cattleya Chutteang, Aoki, Masatoshi, Takemasa, Fumiaki, Ge Zhenrui, Chaichana, Nongpat, Tiwa Pakoktom, "Effects of
peroxides and ozone on visible foliar injury and physiological responses of two Thai and two Japanese rice cultivars", JOURNAL OF
AGRICULTURAL METEOROLOGY 70 (4) (2014) 213-222
- Shujiro Komiya, Kosuke Noborio, Kentaro Katano, Tiwa Pakoktom, Meechai Siangliw, Theerayut Toojinda, "Contribution of Ebullition to Methane
and Carbon Dioxide Emission from Water between Plant Rows in a Tropical Rice Paddy Field", International Scholarly Research Notices 2015 (7)
(2015) 1-623901-9
- Chaichana, N., Bellingrath-Kimura, S.D., Komiya, S., Fujii, Y., Noborio, K., Dietrich, O., Tiwa Pakoktom, "Comparison of closed chamber and eddy
covariance methods to improve the understanding of methane fluxes from rice paddy fields in Japan", Atmosphere 9 (9) (2018)
- รทงน นภา แกขวทองราช, อตานาจ ชวด ไธสง, ดทจดาว จารทจต
ว ตวพน
ล ธย, Yann Vitasse, มนตรด แสงวงศยศ รด, ปรวเวท วรรณโกววท, Sapit Diloksumpun, สตาเรวง ปานอททย
ล , Tiwa
Pakoktom, Monique Y. LeClerc, "Impacts of a strong El Nino event on leaf phenology and carbon dioxideexchange in a secondary dry dipterocarp
forest", Agriculture and Forest Meteorological 287 (-) (2020) 1-11
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชทม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นงภลทร ไชยชนะ, Tiwa Pakoktom, Jessada Phattaralerphong, Jate SATHORNKICH, "Evaluation of Carbon Dioxide Flux of the First Ratoon Cane
by Eddy Covariance Technique", การประชทมววชาการครลงน ทดช 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2012)
- อรวยะ สายสทข, Tiwa Pakoktom, นงภลทร ไชยชนะ, "Effects of Hydrophillic Polymer (Oasis Gel, T-400) on Growth and Yield of Corn", การประชทมววชาการ
ครลงน ทดช 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2012)
- Tiwa Pakoktom, นงภลทร ไชยชนะ, อรวยะ สายสทข, สทพ รรณา วงษยส ว
ท รรณ, Masatoshi AokiP, "Measurement of Ambient Gas-Phase Hydrogen Peroxide at
Farmland in Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus", การประชทมววชาการครลงน ทดช 9 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2012)
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