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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2548-2551 การศศกษาศศกยภาพในการผลวตพพชสมมนไพรปปองกศนกกาจศดศศตรผพชพ ดผวยเทคนวคการเพาะเลอยล งเนพอล เยพอย : เนระพผสไอ ทย และ ปาหมอ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมน
อมดหนมนววจยศ มก.
ปป 2550-2553 การพศฒนาเทคโนโลยอการปลผกเรชวเพพอย การผลวตอยชางยศงย ยพน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนอมดหนมนววจยศ มก.
ปป 2548-2552 เทคโนโลยอการจศดการไมผกฤษณาเพพอย พศฒนาเศรษฐกวจชมมชนอยชางยศงย ยพน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนอมดหนมนววจยศ มก.
ปป 2550-2551 โครงการศศกษาอนมกรมววธานและนวเวศบางประการของพรรณไมผสกมลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากสกานศกงานกองทมน
สนศบสนมนการววจยศ
ปป 2551

พวพธว ภศณฑยพชพ ตศกววนจว วนศนดร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากคณะวนศาสตรย มหาววทยาลศยเกษตรศาสตรย

ปป 2551-2553 ชมดโครงการ อวทธวพลของการปลผกหญผาแฝกตชอความหลากหลายชอวภาพปปาไมผในพพนล ทอปย าป ทดแทน ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากสกานศกงานคณะกรรมการ
พวเศษเพพอย ประสานงานโครงการอศนเนพอย งมาจากพระราชาดการว (กปร)
ปป 2551-2553 ชมดโครงการ อวทธวพลของการปลผกหญผาแฝกตชอความหลากหลายชอวภาพปปาไมผในพพนล ทอปย าป ทดแทน
โครงการยชอยทอย 1อวทธวพลของการปลผกหญผาแฝกตชอความหลากชนวดของพพชบรวเวณพพนล ทอปย าป ทดแทน ( หศวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบศ ทมนจากสกานศกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอย
ประสานงานโครงการอศนเนพอย งมาจากพระราชาดการว (กปร)
ปป 2551-2555 การศศกษาสารเคมอธรรมชาตวของพพชสมมนไพรเพพอย นกาไปรศกษาโรคมะเรรงและมาลาเรอย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากสถาบศนววจยศ จมฬาภรณย
ปป 2552-2555 ความหลากชนวดและวศฒนธรรมของการใชผพชพ ใหผสคอ รามธรรมชาตวในประเทศไทย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนสชวนตศว
ปป 2551-2552 การศศกษาสารเคมอธรรมชาตวของพพชสมมนไพรเพพอย นกาไปรศกษาโรคมะเรรงและมาลาเรอย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากสถาบศนววจยศ จมฬาภรณย
ปป 2552-2555 การพศฒนาแหลชงยางรศกดวบเพพอย การใชผประโยชนยอยชางยศงย ยพน ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนอมดหนมนววจยศ มก.
ปป 2552-2555 ศศกยภาพของพรรณไมผใหผยางรศกเพพอย การพศฒนาแหลชงยางรศกดวบ ( หศวหนผาโครงการยชอย ) ไดผรบศ ทมนจากทมนอมดหนมนววจยศ มก.
ปป 2553-2554 Diversity of Ectomycorrhizal Mushrooms of Dipterocarpaceae Trees ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากTottori University
ปป 2554-2555 การใชผประโยชนยทรศพยากรรา/เหรดขศนล สผงเพพอย ความคงอยผขช องสศงคมและกลมกลพนกศบธรรมชาตว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากTottori University, Japan
ปป 2554-2555 การศศกษาความผศนแปรทางพศนธมกรรมของตผนรศกแกนมอในประเทศไทยดผวยเทคนวครอยพวมพยดเอ อนเอ ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากมผลนวธโว ครงการหลวง
ปป 2555-2556 ความสศมพศนธยเชวงนวเวศระหวชางเชพอล รากศบพพชเบอยน ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากTeikyo University of Science (Japan)
ปป 2555-2556 ความหลากชนวดของเหรดเอคโตไมคอรยไรซาทอมย คอ วามสศมพศนธยกบศ ไมผยางนาในปปาธรรมชาตวและสวนปปาในประเทศไทย ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากTottori
University, Japan
ปป 2555-2556 โครงการววจยศ รชวมระหวชางมหาววทยาลศยเกษตรศาสตรย กศบมหาววทยาลศยTottori ภายใตผชอยพ เรพอย ง การใชผประโยชนยอยชางยศงย ยพนของทรศพยากรเชพอล รา/ เหรด ในสภาพ
ความกลมกลพนกศบธรรมชาตว แผนงานววจยศ ยชอย ชพอย ความหลากชนวดและนวเวศววทยาบางประการของกลมมช พพชกวนซาก ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากTottori University, Japan
ปป 2555-2557 การศศกษาการผลวตและการใชผประโยชนยอยชางยศงย ยพนของยางรศกเพพอย การอนมรกศ ษยภมผ ปว ญ
ป ญาไทย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนอมดหนมนววจยศ มก.
ปป 2555-2556 จศดทกาปปายชพอย ตผนไมผในมหาววทยาลศยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตบางเขนเพพอย เปปนเรอยนรผทผ างดผานพฤกษศาสตรย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากกองแผนงาน
มหาววทยาลศยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2560 การคศดเลพอกแมชไมผเพพอย จศดสรผางสวนรวมพศนธมไย มผรกศ ใหญช รศกนลาก เกลอยล งและแกนมอ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากสกานศกงานคณะกรรมการววจยศ แหชงชาตว
ปป 2556-2558 การเพวมย ประสวทธวภาพการกระตมนผ การสรผางเนพอล ไมผหอมในตผนกฤษณา ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากศผนยยวทว ยาการขศนล สผงดผานทรศพยากรธรรมชาตวเขตรผอน
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ปป 2556-2558 การเพวมย ประสวทธวภาพการกระตมนผ การสรผางเนพอล ไมผหอมในตผนกฤษณาในแปลงปลผก ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนสชวนตศว
ปป 2556-2560 การพศฒนาและอนมรกศ ษยทรศพยากรพศนธมกรรมของพศนธมไย มผใหผยางรศก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากสกานศกงานคณะกรรมการววจยศ แหชงชาตว
ปป 2558-2560 กลไกการแยกแยะการกชอตศวของสศงคมไมผตนผ ทอเย ปปนผลจากการเปลอยย นแปลง เสผนรมงผ ในเขตรผอนของภผมภว าคอวนโดจอน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมน
จากXishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
ปป 2559-2560 พฤกษศาสตรยพนลพ บผาน อนมกรมววธานและการอนมรกศ ษยไมผเถาเนพอล แขรงในพพนล ทอปย าป สงวนแหชงชาตวปาป เขาภผหลวง อกาเภอวศงนลาก เขอยว จศงหวศดนครราชสอมา ( หศวหนผา
โครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนสชวนตศว
ปป 2559-2562 การพศฒนาผลวตภศณฑยเวชสกาอางธรรมชาตวจากทรศพยากรพพชในปปาเตรงรศงพพนล ทอย มจธ. ราชบมรอ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากศผนยยบรวการทางการศศกษาราชบมรอ มจธ.
ราชบมรอ
ปป 2559-2563 โครงการรชวมมพอ;ววจยศ ทางดผานนวศตกรรมทางววทยาศาสตรยและเทคโนโลยอระหวชางกลมมช ประเทศอาเซอยนกศบประเทศญอปย นปม (JASTIP): การสรผางความรชวมมพอดผาน
ววจยศ ระหวชางญอปย นปม -กลมมช ประเทศอาเซอยนบนพพนล ฐานตชอการสรผางนวศตกรรมบนโลกของความเปปนมนมษยยในภผมภว าคเอเชอยตะวศนออกเฉอยงใตผ: การววจยศ ของการพศฒนาภผมปว ญ
ป ญารชวมกศน
และความอยผรช อดในสศงคมในโลก ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากรศฐบาลญอปย นปม ผชานกระทรวงศศกษา วศฒนธรรม กอฬา ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยอ (Ministry of Education,
Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหนชวยงาน Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญอปย นปม
ปป 2560
โครงการจศดตศงล แปลงศศกษานวเวศปปาไมผถาวรขนาดใหญช บรวเวณคอคอดกระ จศงหวศดระนอง ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากXishuangbanna Tropical Botanical
Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China
ปป 2560

การศศกษาลศกษณะทางกายววภาคของตผนไมผในสกมลพะยผงบางชนวดเพพอย ใชผในการจกาแนกชนวด ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากทมนอมดหนมนววจยศ มก.

ปป 2561
การศศกษาและพศฒนาการใชผประโยชนยทรศพยากรพพชในกลมมช ประเทศอาเซอยนเพพอย ผลวตผลวตภศณฑยทมยอ มอ ลผ คชาสผง ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากJASTIP project,
Kyoto University
ปป 2561-2563 โครงการจศดตศงล แปลงศศกษานวเวศปปาไมผขนาดใหญชบรวเวณคอคอดกระในเขตรศกษาพศนธมสย ตศ วยปาป คลองนาคา ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากXishuangbanna
Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
ปป 2562-2563 การศศกษาและพศฒนาการใชผประโยชนยทรศพยากรพพชในกลมมช ประเทศอาเซอยนเพพอย ผลวตภศณฑยทมยอ มอ ลผ คชาสผง ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากJASTIP project,
Kyoto University, Japan
ปป 2563-2564 ลศกษณะเฉพาะไฮดรอลวกและความทนรผอน ของไมผยนพ ตผนในปปาดวบชพนล ทางภาคใตผของประเทศไทย ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากChinese Academy of
Science, China (โครงการ NSFT-TRF ในความรชวมมพอระหวชางประเทศไทยและจอน ภายใตผโครงการของการศศกษาการเปลอยย นแปลงและความแปรปรวนของสภาพภผมอว ากาศตาม
แนวละตวจดผ : กรณอศกศ ษาของแปลงพลวศตบนเสผนลองจวจดผ ทอย 101 องศาตะวศนออก)
ปป 2562-2563 การเพวมย มผลคชาทรศพยากรพพชในกลมมช ประเทศอาเซอยน ( หศวหนผาโครงการ ) ไดผรบศ ทมนจากJASTIP-Net2019: Japan-ASEAN Science, Technology and
Innovation Platform (JASTIP), Japan
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดศบชาตว
- Wichan Eiadthong, "Species diversity of edible figs in Thailand", Thai Journal Forestry 23 (-) (2004) 37-49
- Wichan Eiadthong, "Studied on population size of Cycas tansachana K.D.Hill & S.L. Yang in Khao Phra Budhthabat noi community forest, Khaeng koi
Distric, Saraburi province", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 24 (1-2) (2005) 26-34
- Wichan Eiadthong, "ไมชม"อ , วารสารการจศดการปปาไมผ 2 (3) (2008) 47--68
- Wichan Eiadthong, "มารผจผ กศ ไมผจนศ ทนยกบศ ธรรมเนอยมพระบรมศพและพระศพเจผานาย", วารสารการจศดการปปาไมผ 2 (4) (2008) 29-45
- Wichan Eiadthong, "treatment techniques to stimulate incensed resinous wood formation of agarwood (Aquilaria crassna Pierre ex Lec.) by intentional
wounding", วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 28 (1) (2009) 1-16
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- Wichan Eiadthong, Sone Simatrang, "Today and Yesterday for Lacquerware art and industry in Thailand", JOURNAL OF CHINESE LACQUER 29 (2)
(2010)
- Wichan Eiadthong, "Ecological and geographical distribution of laccifera lacquer tree (Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou) and its demographic status in
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