ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ช นายววชาญ เออยดทอง
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ ผผ มชปวยศาสตราจารยร
การดตารงตตาแหนนงบรห
ว าร
ก.พ. 2558 - ม.ค. 2562
มอ. ค. 2554 - ม.ค. 2557
การศ ก
ศ ษา

สงล ก ลด

ภาคววชาชอวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร

รองหหวหน มาภาคววชาชอวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร
รองผผ มออานวยการฝป ายววชาการ ส อานหก พ วพ วธภหณฑรแ ละวหฒ นธรรมการเกษตร

วท.บ.(วนศาสตรร), มหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร , ไทย, 2532
วท.ม.(วนศาสตรร), มหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร , ไทย, 2536
Dr. Agr.(Agricultural Science), Kyoto University, ญอป
ญ ปป น, 2543

สาขาเชย
ช วชาญ/สนใจ

พฤกษศาสตรรปป าไม ม (Forest Plant Botany), นเว วศววทยาปป าเขตร มอน (Tropical Forest Ecology), ชอวโมเลกปล พพช (Plant Molecular
biology), การจหดการและการอนปรก
ห ษร พน
ห ธปก รรมพพช (Plant Genetic Resources Management and Conservation), การใชพพ
ม ชเชงว
วหฒ นธรรมของมนปษยชาต ว (Plants Uses in Culture of Mankind), รปก ขววทยา (Dendrology), ชน
ห และยาง (Gum and Lacquer)

งานสอน
Advanced Forest Plant Systematics
AdvancedTropical Forest Insect Ecology & Management
Bamboo & Palm
Dendrology
Ethnobotany
Field Dendrology
Field Dendrology I
Field Dendrology II
Field Forest Biological Sciences
Field Forest Ecology
Forest Bilogical Science Project
Forest Biogeography
Forest Plant Genetic Resources & Management
Forest Plant Systematic
Forest Plant Systematics
Forest Plants Systematic
Forest Plants Systematics
Medicinal Plants
Special Problems
Utilization of Tropical Forest Resources
โครงงานสาขาช อวภาพปป าไม ม
โครงการว จ
ว ย
ล
ปอ 2548-2551 การศ ก
ว พพชสมปนไพรปม อ งกหนกอาจหดศ ต
พ ด มวยเทคน ค
ว การเพาะเลอย
ล งเนพอ
ล เยพอ
ญ : เนระพผสไ
ศ ษาศ ก
ห ยภาพในการผล ต
ห รผพช
อ ทย และ ปาหมอ ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได ม
รหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.
ปอ 2550-2553

การพหฒ นาเทคโนโลยอก ารปลผก เรปวเพพอ
ญ การผล ต
ว อยปางยหงญ ยพน ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.

ปอ 2548-2552

เทคโนโลยอก ารจหดการไม มกฤษณาเพพอ
ญ พหฒ นาเศรษฐก จว ชปม ชนอยปางยหงญ ยพน ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.

ปอ 2550-2551 โครงการศ ก
ศ ษาอนปก รมววธานและน เว วศบางประการของพรรณไม มสกปลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากส าอ นหก
งานกองทปนสนหบสนปนการว จว ย
ห
ปอ 2551

พ วพ วธภหณฑรพช
พ ตก
ศ ววนจว วนหนดร ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากคณะวนศาสตรร มหาว ท
ว ยาลหยเกษตรศาสตรร

ปอ 2551-2553 ชปดโครงการ อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลผก หญ มาแฝกตปอ ความหลากหลายช วอ ภาพปป าไม มในพพน
ล ทอป
ญ ป าทดแทน ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากส าอ นหก งานคณะ
กรรมการพ วเศษเพพอ
ญ ประสานงานโครงการอหนเนพอ
ญ งมาจากพระราชาดอาร ว (กปร)
ปอ 2551-2553 ชปดโครงการ อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลผก หญ มาแฝกตปอ ความหลากหลายช อวภาพปป าไม มในพพน
ล ทอป
ญ ป าทดแทน
โครงการยปอ ยทอญ 1อ ท
ว ธพ
ว ลของการปลผก หญ มาแฝกตปอ ความหลากชน ด
ว ของพพชบรเว วณพพน
ล ทอป
ญ ป าทดแทน ( หหวหน มาโครงการยปอ ย ) ได มรหบทปนจากส อานหก งานคณะกรรมการ
พ วเศษเพพอ
ญ ประสานงานโครงการอหนเนพอ
ญ งมาจากพระราชาดอาร ว (กปร)
ปอ 2551-2555

การศ ก
ว องพพชสมปนไพรเพพอ
ญ นอาไปรหก ษาโรคมะเรรงและมาลาเรอย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากสถาบหนวจว ย
ห จปฬาภรณร
ศ ษาสารเคมอธรรมชาต ข

ปอ 2552-2555

ความหลากชน ด
ว และวหฒ นธรรมของการใช พพ
ม ชให มสอครามธรรมชาต ใว นประเทศไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนส ปวนตหว

ปอ 2551-2552

การศ ก
ว องพพชสมปนไพรเพพอ
ญ นอาไปรหก ษาโรคมะเรรงและมาลาเรอย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากสถาบหนวจว ย
ห จปฬาภรณร
ศ ษาสารเคมอธรรมชาต ข

ปอ 2552-2555

การพหฒ นาแหลปงยางรหก ด บ
ว เพพอ
ญ การใชประโยชนร
อ ยปางยหงญ ยพน ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.
ม

ปอ 2552-2555

ศหก ยภาพของพรรณไม มให มยางรหก เพพอ
ญ การพหฒ นาแหลปงยางรหก ด บ
ว ( หหวหน มาโครงการยปอ ย ) ได มรหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.

ปอ 2553-2554

Diversity of Ectomycorrhizal Mushrooms of Dipterocarpaceae Trees ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากTottori University

ปอ 2554-2555
Japan

การใชประโยชนร
ทรหพยากรรา/เหรดขหน
ล สผงเพพอ
ญ ความคงอยผข
ป องส หงคมและกลมกลพนกหบธรรมชาต ว ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากTottori University,
ม

พ วมพรครหงล ลปาสปดเมพอ
ญ 20/1/61

หน มา 1 จาก 4

ขขอมมลอาจารย ม
ย หาววทยาล ลยเกษตรศาสตร ย
ชอ
ช นายววชาญ เออยดทอง
ตตาแหนนงทางวช
ว าการ ผผ มชปวยศาสตราจารยร

สงล ก ลด

ภาคววชาชอวววทยาปป าไม ม คณะวนศาสตรร

ปอ 2554-2555
โครงการหลวง

การศ ก
ว รอยพ วมพรดเอ อนเอ ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากมผลน ธว ว
ศ ษาความผหนแปรทางพหนธปก รรมของต มนรหก แกนมอในประเทศไทยด มวยเทคน ค

ปอ 2555-2556

ความส หม พหนธรเ ชงว นเว วศระหวปางเช พลอ รากหบพพชเบอยน ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากTeikyo University of Science (Japan)

ปอ 2555-2556 ความหลากชน ด
ว ของเหรดเอคโตไมคอรรไ รซาทอม
ญ ค
อ วามส หม พหนธรก บ
ห ไม มยางนาในปป าธรรมชาต แ
ว ละสวนปป าในประเทศไทย ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปน
จากTottori University, Japan
ปอ 2555-2556 โครงการววจย
ห รปวมระหวปางมหาวท
ว ยาลหยเกษตรศาสตรร กหบมหาว ท
ว ยาลหยTottori ภายใต มชพญอ เรพอ
ญ ง การใช ประโยชนร
อ ยปางยหงญ ยพนของทรหพยากรเช พลอ รา/ เหรด
ม
ในสภาพความกลมกลพนกหบธรรมชาต ว แผนงานววจย
ห ยปอ ย ช อ
ว และน เว วศววทยาบางประการของกลปม
ป พพชก น
ว ซาก ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากTottori
พญ ความหลากชน ด
University, Japan
ปอ 2555-2557

การศ ก
ว และการใช ประโยชนร
อ ยปางยหงญ ยพนของยางรหก เพ อ
พญ การอนปรก
ห ษร ภม
ผ ป
ว ห ญญาไทย ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.
ศ ษาการผล ต
ม

ปอ 2555-2556 จหดทอาปม ายชอ
ว ยาเขตบางเขนเพพอ
ญ เปร นเรอยนรผ มทางด มานพฤกษศาสตรร ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากกอง
พญ ต มนไม มในมหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร ว ท
แผนงาน มหาววทยาลหยเกษตรศาสตรร
ปอ 2555-2560
ชาต ว

การคหดเลพอ กแมปไ ม มเพพอ
ญ จหดสร มางสวนรวมพหนธปไ
ร ม มรหก ใหญป รหก นอาล เกลอย
ล งและแกนมอ ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากส อานหก งานคณะกรรมการวจว ย
ห แหปง

ปอ 2556-2558
เขตร มอน

การเพมประส
วญ
ท
ว าพการกระตป มนการสร มางเนพอ
ล ไม มหอมในต มนกฤษณา ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากศผนยรวท
ว ยาการขห น
ล สผงด มานทรหพยากรธรรมชาต ว
ว ธภ

ปอ 2556-2558

การเพมประส
วญ
ท
ว าพการกระตป มนการสร มางเนพอ
ล ไม มหอมในต มนกฤษณาในแปลงปลผก ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนส ปวนตหว
ว ธภ

ปอ 2556-2560

การพหฒ นาและอนปรก
ห ษร ทรหพยากรพหนธปก รรมของพหนธปไ
ร ม มให มยางรหก ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากส อานหก งานคณะกรรมการวจว ย
ห แหปงชาต ว

ปอ 2558-2560 กลไกการแยกแยะการกปอ ตหวของส หงคมไม มต มนทอเญ ปร นผลจากการเปลอย
ญ นแปลง เส นรป
ว าคอ น
ว โดจอน ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปน
ม มงในเขตร มอนของภผม ภ
จากXishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China
ปอ 2559-2560 พฤกษศาสตรรพน
พล บ มาน อนปก รมววธานและการอนปรก
ห ษร ไ ม มเถาเนพอ
ล แขรงในพพน
ล ทอป
ญ ป าสงวนแหปงชาต ป
ว ป าเขาภผหลวง ออาเภอวหงนอาล เขอยว จหงหวหดนครราชส อม า ( หหว
หน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนส วป นตหว
ปอ 2559-2562 การพหฒ นาผล ต
ว ภหณฑรเ วชส อาอางธรรมชาต จว ากทรหพยากรพพชในปป าเตรงรหงพพน
ล ทอญ มจธ. ราชบปรอ ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนศผนยรบร ก
ว ารทางการ
ศก
ว ประจอาปอ 2560)
ศ ษาราชบปรอ มจธ. ราชบปรอ อ. จอมบงศ จ. ราชบปรอ (ทปนงบประมาณแผปนด น
ปอ 2559-2563 โครงการรปวมมพอ ;ววจย
ห ทางด มานนวหตกรรมทางวท
ว ยาศาสตรรแ ละเทคโนโลยอระหวปางกลปม
ป ประเทศอาเซ อยนกหบประเทศญอป
ญ ปป น (JASTIP): การสร มางความ
รปวมมพอ ด มานววจย
ห ระหวปางญอป
ญ ปป น-กลปม
ป ประเทศอาเซ อยนบนพพน
ล ฐานตปอ การสร มางนวหตกรรมบนโลกของความเปร นมนปษยรในภผม ภ
ว าคเอเช อยตะวหนออกเฉอยงใต ม: การววจย
ห ของการ
พหฒ นาภผม ป
ว ห ญญารปวมกหนและความอยผรป อดในส หงคมในโลก ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากรหฐบาลญอป
ญ ปป นผปานกระทรวงศ ก
ว ยาศาสตรรแ ละ
ศ ษา วหฒ นธรรม กอฬา วท
เทคโนโลยอ (Ministry of Education, Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหนปวยงาน Japan Science and Technology Agency (JST)
ประเทศญอป
ญ ปป น
ปอ 2560
โครงการจหดตห งล แปลงศ ก
ศ ษาน เว วศปป าไม มถาวรขนาดใหญป บร เว วณคอคอดกระ จหงหวหดระนอง ( หหวหน มาโครงการ ) ได มรหบทปนจากXishuangbanna Tropical
Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China
ปอ 2560

การศ ก
ว าคของต มนไม มในสกปลพะยผงบางชน ด
ว เพพอ
ญ ใชในการจอ
าแนกชน ด
ว ( ผผ มรปวมโครงการ ) ได มรหบทปนจากทปนอปดหนปนว จว ย
ห มก.
ศ ษาลหก ษณะทางกายวภ
ม

บทความว จ
ว ย
ล ในวารสารว ช
ว าการ
ระดหบชาต ว
- 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", วารสารวนศาสตรร (Thai Journal of Forestry) 24 (1 -2) (2005) 26-34
- Wichan Eiadthong, "ไมปม "อ , วารสารการจหดการปป าไม ม 2 (3) (2008) 47--68
- Wichan Eiadthong, "มารผ มจหก ไม มจหนทนรก บ
ห ธรรมเนอยมพระบรมศพและพระศพเจ มานาย", วารสารการจหดการปป าไม ม 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", วารสารวนศาสตรร (Thai Journal of Forestry) 28 (1) (2009) 1 -16
- 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 Thailand", วารสารวนศาสตรร 30 (2) (2011) 69 -79
- Wichan Eiadthong, Orathai Pholdee, "Assam indigo dye utilization status and wisdoms conservation of Tai minorities", วารสารการจหดการปป าไม ม 5 (10)
(2011) 19-32
- Wichan Eiadthong, Orathai Pholdee, "Assam indigo dye utilization status and wisdoms conservation of tai minorities", วารสารการจหดการปป าไม ม 5 (10)
(2011) 19-32
- Wichan Eiadthong, "Species Diversity and Their Distributions of Incense Woods in Thailand", Journal of Tropical Plants Research 4 (1) (2011) 45-62
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