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วันท่ี 14  มิถุนายน 2559 
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และติดตั้งโปสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการประชุม 
การประชุม “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาต”ิ คร้ังที่  3 

“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” 
 

วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559  
โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน จ. น่าน 

 
จัดโดย 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 

ร่วมจัดโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
สนับสนุนโดย 
มูลนิธิสวิตา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จํากดั 
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 

เวลา สถานท่ี: The Impress Convention Hall 

08.30 -09.30 ลงทะเบียนและตดิตั้งโปสเตอร ์

09.30 - 09.40 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

09.40 - 09.50 สรุปภาพรวมของการประชุม 
โดย นางรังสมิา ตณัฑเลขา 
ผู้อํานวยการโปรแกรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

09.50 - 10.20     เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ น่านหน่ึงเดียว : การพัฒนาจังหวัดบนฐานความรู ้
โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

10.20 - 10.30 เจ้าภาพ ผูส้นับสนุนการจัดประชุม และแขกผูม้ีเกียรติ ถ่ายภาพหมูร่่วมกัน 

10.30 - 10.40 การแสดงในพิธีเปิด 

10.40 - 11.10  รับประทานอาหารว่าง 

11.10 - 11.40 Keynote Speaker 1 : Biological and cultural diversity regarding the South West China 
(Yunnan Province) bordering with Thailand  
โดย Prof. Yaoqi Zhang, School of Forestry and Wildlife Sciences,  
      Auburn University, AL, USA 

11.40 - 12.00 การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่อง: การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงพ้ืนบ้านเพ่ือการท่องเท่ียวชมวาฬและ 
        โลมาในทะเลอ่าวไทย 
โดย ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 

13.00 – 16.15 การประชุมกลุ่มย่อย 1: Biodiversity for Ecotourism 
ประธาน : รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เลขานุการ: นางปันหยี  มิลินทางกูร 
สถานท่ี : The Impress Convention Hall 

13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเวียงสา จ.น่าน 
โดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซ่ือ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมภิาค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

13.30 - 14.00 Invited Speaker 2: Real Time Sensor เพ่ือติดตามสภาวะแวดล้อมทางทะเลระยะยาว  
เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต 
โดย รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

14.00 - 14.30 Invited Speaker 3: การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : เหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จ.ชุมพร 
โดย ปลดัชูเกียรติ นวลศรี ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ และ 
       กรรมการมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ  

14.30 - 15.00 Invited Speaker 4:  ชุดโครงการบูรณาการเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล บริเวณหาดหยงหลาํ เกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 
โดย ดร.มาโนช วงศ์สรุีย์รตัน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 

15.00 - 15.30 รับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 15.45 O - 1:  ความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่าเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ตาํบลชมพู 

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณโุลก 
โดย  นางสาวศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15.45 - 16.00 O - 2: ผลกระทบของการให้อาหารปลาเพ่ือการนันทนาการต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และการ
สืบพันธ์ุของปลาสลิดหินบ้ังหางมน Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) ในอ่าวไทย 
โดย นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

16.00 - 16.15 O - 3: ป่าไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการมสี่วนร่วมของชุมชน 
โดย ดร.นารรีัตน์ บุญไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

18.00 - 21.00  งานเลี้ยงต้อนรับ 
การประกวดอาหารพ้ืนบ้านโดยกลุ่มแม่บ้าน จ.น่าน  
ซุ้มอาหารเด่น จ.น่าน 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จ. น่าน จับฉลากชิงรางวัล และสันทนาการอ่ืนๆ 
ดําเนินรายการโดย อาจารย์ประทีป อินแสง วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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13.00 - 17.10 การประชุมกลุ่มย่อย 2: Biodiversity for Restoration of Terrestrial Ecosystem 
and Landscape Ecology 
ประธาน: ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟ่ืองอักษร 
สถานท่ี : The Jasmine Room (ช้ัน 2 อาคาร Lobby) 

13.00 - 13.20 Invited Speaker 1: นโยบายส่งเสรมิการปลูกป่าของกรมป่าไม ้
โดย นายจงคล้าย วรพงศธร  
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิการปลกูป่า กรมป่าไม ้

13.20 - 13.40 Invited Speaker 2: The research project to prevent and rehabilitate shallow landslide in 
steep slope areas : case study at Ban na tum village, Tha U-Thae sub-district, kanchanadit 
district, Surat thani province, Thailand 
โดย ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธ์ิ มูลนิธิพลังท่ียั่งยืน และ 
      นายปิติพงษ์ คิดการเหมาะ ชุมชนบ้านหน้าถํ้า จ.สรุาษฎร์ธานี 

13.40 - 13.55 O - 1 การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถ่ินเพ่ือการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่า 
โดย อ.ดร.เดยี พนิตนาถ แชนนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

13.55 - 14.10 O - 2 ความสามารถในการฟ้ืนตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไมโ้ครงสร้างในระบบนิเวศป่าดิบเขา 
โดย นางสาวพุทธิดา นิพพานนท์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

14.10 - 14.25 O -3 ผล เมล็ด และกล้าไม้ของไมย้ืนต้นเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทย 
โดย ดร.เกริก ผักกาด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

14.25 - 14.40 O - 4 ความหลากหลายและคุณลกัษณะเชิงฟังก์ชันของพืชในระบบนิเวศเกษตรระยะแรกเริ่ม 
        ภายใต้รูปแบบของการใช้ปุ๋ย ไถพรวนท่ีแตกต่างกัน 
โดย ดร.วิรงค์ จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

14.40 - 14.55 O - 5: การทดลองปลูกเสริมเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าดิบแล้งท่ีมีไม้ลาน 
โดย นางสริินทร์ ติยานนท์ ส่วนการอนุรักษ์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

14.55 - 15.10 O - 6: ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพิจารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา กรณศึีกษาสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
โดย นางสาวรินมนัส วัยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

15.10 - 15.40 รับประทานอาหารว่าง 
15.40 - 15.55 O - 7: ภูมภิาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ 

โดย นายธรรมนูญ เตม็ไชย ศูนย์ศกึษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี  
      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

15.55 - 16.10 O - 8: การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชท่ีมีเน้ือไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวกํ่า  
         อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
โดย นางสาวบัณฑิตา ใจปินตา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 



 

Page 5 of 14 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 (ต่อ) 

13.00 - 17.10 การประชุมกลุ่มย่อย 2: Biodiversity for Restoration of Terrestrial Ecosystem 
and Landscape Ecology 
ประธาน: ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟ่ืองอักษร 
สถานท่ี : The Jasmine Room (ช้ัน 2 อาคาร Lobby) 

16.10 - 16.25 O - 9: องค์ประกอบของไม้ยืนต้น และปรมิาณคาร์บอนเหนือพ้ืนดินท่ีกักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าเมี่ยง 
         ท่ีปล่อยท้ิงร้าง ในอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.25 - 16.40 O - 10: สัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน บริเวณพ้ืนท่ีป่าปลูกพืชวงศ์ยางระยะต้นกล้า  
          ท่ีมีอายุการปลูกท่ีแตกต่างกัน 
โดย นางสาวชฏาภรณ์ เสวีวัลลภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.40 – 16.55 O – 11: บริการระบบนิเวศของชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร 
โดย ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

16.55 – 17.10 O – 12: ทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความสําคัญของความหลาหลายทางชีวภาพของเมือง 
โดย ดร.นิกร มหาวัน มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

18.00 - 21.00  งานเลี้ยงต้อนรับ 
การประกวดอาหารพ้ืนบ้านโดยกลุ่มแม่บ้าน จ.น่าน  
ซุ้มอาหารเด่น จ.น่าน 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จ. น่าน จับฉลากชิงรางวัล และสันทนาการอ่ืนๆ 
ดําเนินรายการโดย อาจารย์ประทีป อินแสง วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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13.00 – 17.10 การประชุมกลุ่มย่อย 3: Checklist of Thai Biodiversity 
ประธาน: ดร.ปรัชญา ศรีสง่า  องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
เลขานุการ : นางสาวธิติยา บุญประเทีอง 

สถานท่ี : The Orchid Room (ช้ัน 2 อาคาร The Impress Convention Hall) 
13.00 - 13.15 O - 1: ความหลากหลายของยีสตใ์นดินอินทรีย์ในป่าพรุโตะ๊แดงและ 

         ความสามารถในการสรา้งเอ็กทราเซลลูลาร์เอนไซม ์
โดย นางสาวกนกจันทร์ ใจบุญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

13.15 - 13.30 O - 2: ความหลากหลายของยีสตเ์อนโดไฟตจ์ากใบข้าวและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช 
โดย นางสาวพัณณดิา ขุนนาวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ 

13.30 - 13.45 O - 3: การฟ้ืนฟูงานวิจัยราทะเล : ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุของราทะเลใน 7 พ้ืนท่ีป่าชายเลน 
         ของประเทศไทย 
โดย ดร. สาทินี ซ่ือตรง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

13.45 - 14.00 O - 4: การแพร่กระจายของแบคทีเรียท่ีพบในปลานิลท่ีเลีย้งในกระชังในแม่นํ้าชี 
โดย ดร.ปณรัตน์ ผาดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

14.00 - 14.15 O - 5: ความหลากหลายและการนําไปใช้ประโยชน์ของเห็ดป่าในจังหวัดอํานาจเจริญ 
โดย นางสาวประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

14.15 - 14.30 O - 6: ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในป่าชุมชนภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
นางสาวจิราภรณ์ ผุดผาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

14.30 - 14.45 O - 7: การศึกษาการกระจายตัวของไลเคนสกุล Graphis (Graphidaceae).ในประเทศไทย 
โดย นางสาวอรณัยภ์ัค พิทักษ์พงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

14.45 – 15.00 O - 8 ความหลากชนิดและลักษณะถ่ินนิเวศของพืชวงศ์บุก บอน (Araceae) บนเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี  
        และสระบุรี ประเทศไทย 
โดย นางสาวสุธิดา มณีอเนกคุณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

15.00 – 15.30 รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 9: ความหลากหลายของปรงในภาคเหนือตอนบนและความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 

โดย ดร. วรัญญู แก้วดวงตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15.45 – 16.00 O - 10: อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Braconidae (Hymenoptera : Ichneumonodea) ท่ีออกหากิน 

           เวลากลางวันบริเวณเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุร ี
โดย นางสาววิภาวี กิติทรัพย์กาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.00 – 16.15 O - 11: ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ขาปล้องผูล้่าในแปลงปลูกทานตะวันและปอเทือง 
โดย นางสาวรัตน์สุดา เสนาดี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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13.00 – 17.10 การประชุมกลุ่มย่อย 3: Checklist of Thai Biodiversity 
ประธาน: ดร.ปรัชญา ศรีสง่า  องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
เลขานุการ : นางสาวธิติยา บุญประเทีอง 

สถานท่ี : The Orchid Room (ช้ัน 2 อาคาร The Impress Convention Hall) 
16.15 – 16.30 O – 12: ความหลากชนิดของมดในพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแตกต่างกัน ในฤดูแล้ง  

           อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
โดย นางสาวอนงค์นาฏ เซ็งสุทธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

16.30 – 16.45 O - 13: ความหลากชนิดของปลาในแม่นํ้างิม (แม่นํ้าสาขาของลุ่มแม่นํ้ายมตอนบน)  
           ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา 
โดย นายเกรียงไกร สีตะพันธ์ุ มหาวิทยาลัยพะเยา 

18.00 - 21.00  งานเลี้ยงต้อนรับ 
การประกวดอาหารพ้ืนบ้านโดยกลุ่มแม่บ้าน จ.น่าน  
ซุ้มอาหารเด่น จ.น่าน 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จ. น่าน จับฉลากชิงรางวัล และสันทนาการอ่ืนๆ 
ดําเนินรายการโดย อาจารย์ประทีป อินแสง วิทยาลัยชุมชนน่าน 
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เวลา Plenary session 
สถานท่ี: The Impress Convention Hall 

09.00 - 09.30 Keynote Speaker 2: Considerations for research designs to detect spatial effects of  
                              disturbance on biodiversity 
โดย Dr Larkin Powell, School of Natural Resources  University of Nebraska-Lincoln, USA 

09.30 - 10.00 Keynote Speaker 3: Research needs to help wildlife management and policy 
โดย Dr Philip Macgowan, University of Newcastle, UK 

10.00 - 10.30  รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 10.50 Keynote Speaker 4: สถานการณ์การฟอกขาวของปะการังในทะเลไทย 

โดย ดร.ป่ินสักก์ สุรสัวดี  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

10.50 - 11.10 Keynote Speaker 5: ชีววิถีชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล่มและภยัแลง้ 
โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ สถาบันลกูโลกสเีขียว 

11.10 - 12.00 การนําเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์และชมนิทรรศการ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 16.15 การประชุมกลุ่มย่อย 4: Biodiversity for Food Bank and Sustainable Use 
ประธาน: รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เลขานุการ: นางสาวอดิศัย  เรืองจิระชูพร 
สถานท่ี: The Impress Convention Hall 

13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การสร้างมลูค่าเพ่ิมจากการเก็บนํ้าผึ้งป่า กรณีศึกษาชนเผ่ามลาบริ จังหวัดน่าน 
โดย ดร.อรวรรณ ดวงภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

13.30 – 14.00 Invited Speaker 2: มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็ดป่ากินได้ในชุมชน 
โดย ดร.สายัณห์ สมฤทธ์ิผล ศูนยพั์นธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

14.00 – 14.15 O - 1: การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับการฟ้ืนฟูป่าด้วยการเพาะเห็ดป่ากินได้ :  
         กรณีศึกษาเห็ดระโงก เห็ดเผาะ พ้ืนท่ีภสูิงห์ จ.ศรสีะเกษ 
โดย ดร.อัมพวา ป่ินเรือน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

14.15 – 14.30 O - 2: ลักษณะนิเวศต้นรักใหญ่ ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ดร.ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ แพร่ เฉลมิพระเกียรติ จ.แพร ่

14.30 – 14.45 O - 3: ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
         ป่าอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
โดย นางสาววรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร ่

14.45 – 15.00 O - 4: การใช้ของป่าจากป่าประหลังการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 
โดย นายอนันต์ เจรญิสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

15.00 – 15.30 รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 5: โอเมก้า 3-6-9 จากนํ้ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthozylum rhetsa (Roxb.) DC) 

โดย ดร.สรุัตน์ บุญผ่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15.45 – 16.00 O - 6: การมสี่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดภัย 

         โดยผ่านกิจกรรมเบียรเ์กมส ์
โดย นางอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

16.00 – 16.15 O - 7: กีฏวิทยาพ้ืนบ้านของบ้านสร้างถ่อนอก ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดย นายประสิทธ์ิ วงษ์พรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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13.00 – 16.15 การประชุมกลุ่มย่อย 5: Biodiversity for Wildlife and Protected Area 
Management 
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา  เฟ่ืองอักษร 
สถานท่ี : The Jasmine Room (ช้ัน 2 อาคาร Lobby) 

13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก 
โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

13.30 - 14.00 Invited Speaker 2: การสํารวจประชากรสัตว์ป่า โดยประยุกต์ sUAV และกล้อง Thermal Infrared 
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจรญิจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

14.00 - 14.15 O – 1: Rubber agroforest support more diversity of Volant vertebrate diversity than  
          rubber monoculture 
โดย ดร.สาระ บํารุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14.15 - 14.30 O - 2: ผลกระทบจากการสร้างถนนสายหลักต่อพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนใน 
โดย ดร.นฤมล ตันติพิษณุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.30 - 14.45 O - 3: การใช้ภาพถ่ายจากกล้องดกัถ่ายภาพอัตโนมัติในการจําแนกอัตลักษณ์ของกระทิง 
โดย นางสาวศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์  
School of Natural Resources  University of Nebraska-Lincoln, USA 

14.45 - 15.00 O - 4: First satellite tracking of the Endangered Spotted Greenshank (Tringa guttifer)  
         from Thailand 
By Chenxing Yu , King Mongkut's University of Technology Thonburi 

15.00 - 15.30 รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 5: อิทธิพลของพืชปกคลุมรังท่ีมีต่อนกกางเขนดงท้ังด้านการเลอืกพ้ืนท่ีทํารังและ 

         ความสําเร็จในการทํารัง : การทดสอบแบบทดลอง 
โดย นางสาวธนานันท์ โชติประเสริฐคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

15.45 – 16.00 O - 6: ความหลากชนิดของนกเมอืงในถ่ินอาศัยรูปแบบต่างๆ บริเวณสวนสาธารณะชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
โดย นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

16.00 – 16.15 O - 7:  อิทธิพลของรูปแบบการทําเกษตรกรรม และการจัดการสวนผลไม้ของชุมชนผึ้งในภูมิทัศน์ 
          อันเน่ืองมาจากมนุษย์ 
โดย นางสาวพรพิมล ตั้งต่อวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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13.00 – 16.35 การประชุมกลุ่มย่อย 6: Biodiversity for Coastal and Marine Habitat 
ประธาน : ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เลขานุการ: นางปันหยี มิลินทางกูร 
สถานท่ี : The Orchid Room (ช้ัน 2 อาคาร The Impress Convention Hall) 

13.00 - 13.20 Invited Speaker 1: ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็กหลังเหตุการณ์นํ้ามันรั่ว ปี 2556 
                           หาดอ่าวพร้าว เกาะเสมด็ จังหวัดระยอง 
โดย ศ.ดร.สภุาวดี จุลละศร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

13.20 - 13.35 O - 1: การชักนํายอดจากสาหร่ายแผ่นใบสาหร่ายสีนํ้าตาล Sargassum oligocystum Montagne 
โดย ดร.ธิดารัตน์ น้อยรักษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

13.35 - 13.50 O - 2: Halimida J.V. Lamour ฉันคือใคร 
โดย ดร.สภุัทรา พงศ์ภราดร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

13.50 - 14.05 O - 3: Halimida macroloba สาํคัญไฉน? 
โดย ดร.จารุวรรณ มะยะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

14.05 - 14.20 O - 4: Halimida สาหร่ายมีกระดูก 
โดย นางสาวรัชณีย์ แก้วศรีขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

14.20 -14.35 O - 5: พ้ืนท่ีผิวใบของสาหร่ายใบมะกรูดและหญ้าทะเลต่อความแรงกระแสนํ้า และการเคลื่อนท่ีของตะกอน 
โดย นางสาวจันทร์มณี ปัญญาไว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

14.35 - 14.50 O - 6: เรื่องเล่าจาก "ราก" หญ้าทะเล 
โดย นายเอกลักษณ์ รัตนโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

14.50 - 15.05 O - 7: ความหลากหลายของทรอสโทไคตริคท่ีมีสมบัติผลิตกรดไขมนัไม่อ่ิมตัวสูงจากประเทศไทย 
โดย ดร.พนิดา อุนะกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

15.05 - 15.35 รับประทานอาหารว่าง 
15.35 - 15.50 O - 8: ความหลากชนิด ความชุกชุม และการกระจายตัวของหอยนางรมท่ีแหล่งธรรมชาติท่ีอ่าวบ้านดอน 

โดย นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
15.50 - 16.05 O - 9: พฤติกรรมการกินอาหารของปูก้ามดาบเพศผู้และเพศเมยีจากภาคใต้ของไทย 

โดย นางสาวฟามีดะห์ วาเซ็ท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
16.05 - 16.20 O - 10: เวลาท่ีใช้ในกิจกรรมท่ีผิวดินของ Uca rosea ของภาคใต้ของไทย 

โดย นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
16.20 - 16.35 อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) สําหรับการติดตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม ์

โดย นายไพโรจน์ เสนา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
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เวลา Plenary session :  
สถานท่ี: The Impress Convention Hall 

09.00 - 09.30 Keynote Speaker 6: ชมพูภูคาและพืชเด่นของจังหวัดน่าน 
โดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า องค์การสวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

09.30 - 10.00 Keynote Speaker 7:  บทบาท สวทช. กับการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

10.00 - 10.30 รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 เสวนา "เปลีย่นน่าน  เปลีย่นความคิด  ชีวิตเปลี่ยนแน่" 

ร่วมเสวนา  
1. พระครสูุจณินันทกิจ  เจ้าอาวาสวัดโป่งคํา อ.สันตสิุข จ.น่าน  

“ธรรมะ ธรรมชาติ กับการจัดการทรัพยากรเมืองน่าน” 
2. คุณฑิฆมัพร  กองสอน  คณะทํางานเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง 

“พลังเครือข่าย พลังประชา รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร”  
3. นายนเรศ  ฝีปากเพราะ  เกษตรจังหวัดน่าน  

“แนวคิด แนวพัฒนา ช่วยประชายั่งยืน” 
4. นายเสรีรัฐพล  คําหว่าง ผู้แทนกลุม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดน่าน  

: YEC- Young Entrepreneur Chamber of commerce  
5. “คนรุ่นใหม่ สานใจ พัฒนาน่าน” 
6. นายแพทย์คณิต  ตันติศิริวิทย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน 

“เหลียวหลัง แลหน้า พาน่านยั่งยนื” 
ดําเนินการเสวนาโดย  
นายทัตติ  งานอ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
สังกัด งานส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด เทศบาลเมืองน่าน 

12.00 -12.30 พิธีปิด และมอบรางวัล 
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ท่ีปรึกษาอาวุโสผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

12.30 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 17.00 ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

Culture Tour ชมเมืองเก่าน่าน สมัผัสวิถีชุมชน 
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วันที่ 17 มิถุนายน 2559  
Culture Tour ชมเมืองเก่าน่าน สัมผัสวิถีชุมชน (13.30 – 17.00 น.) 

รถรางชมเมืองเก่าน่าน ลักษณะเป็นรถรางแบบโบราณขนาด 24 ท่ีนั่ง บริหารจัดการ  โดยเทศบาล
เมืองน่าน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างความเพลิดเพลินสู่ความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว และผู้มาเยือน
จังหวัดน่าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับผลประโยชน์ในเส้นทางรถราง การให้บริการ  
ในแต่ละรอบจะมีผู้บรรยาย โดยเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครนําเท่ียวประจําศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเทศบาล 
เมืองน่าน ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน โดยจะพานักท่องเท่ียวชมและสัมผัสเมืองน่าน เมืองท่ีได้
ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต ใช้เวลาในเส้นทางรถราง 45-60 นาที ในการท่องเท่ียวชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ สัมผัสวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวเมืองน่าน ชมและซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เรียนรู้
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้การบริหารการจัดการแหล่งท่องเท่ียว   
โดยชุมชน เพลิดเพลินและสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําน่าน 

 
เส้นทาง 

1. วัดสวนตาล  
2. พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
3. วัดสวนตาล 
4. พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด 
5. โฮงเจ้าฟองคํา 
6. วัดดอนแก้ว 
7. กําแพงและป้อมประตูเมือง 
8. บ้านทําเครื่องเงินโบราณลุงบุญช่วย 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายกิตติภูมิ  จันทร์ศรี 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เบอร์ติดต่อ 08-9804-1999, 08-5173-4666 
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วันที่ 18 มิถุนายน 2559 : ทัศนศึกษา (Half day Tour) 
 

เส้นทางที่ 1 Farm Tour at Pha Sing 
ความโดดเด่นของเส้นทางท่ีจะนําท่านเข้าเยี่ยมชมฟาร์มแพะและฟาร์มสุกร  
ฟาร์มแพะ ท่ีมีท้ังแพะนมและแพะเนื้อ พร้อมชม แพะพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมให้ร่วมกันทําคือ การรีดนมแพะ พร้อมชิมคุกก้ี และไอศครีมนมแพะ  
ฟาร์มสุกร เราไม่ได้เลี้ยงสุกรเพ่ือขายเนื้อ แต่เราเลี้ยงสุกรเพ่ือรีดน้ําเชื้อ ท่านจะได้ชมการสาธิตการรีดน้ําเชื้อ
สุกร และดูสเปิร์มสุกร ตัวเป็นๆ 
 

เส้นทางที่ 2 Nature Tour at Wiang Sa 
ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเวียงป้อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติใกล้เมือง  
พบกับธรรมชาติของป่าเมืองเวียงสา พร้อมชมโคแดง ควายน้ําว้า สัตว์เลี้ยงพ้ืนเมืองน่าน  
พร้อมกระบวนการเลี้ยง เพ่ือเสริมรายได้ สร้างอาชีพ พร้อมอนุรักษ์ป่าเมืองน่าน 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายกิตติภูมิ  จันทร์ศรี 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เบอร์ติดต่อ 08-9804-1999, 08-5173-4666 

 


