
ก ำหนดกำร 
ประชุมเชิงปฏบิัติกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยในกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ภำคเหนือตอนล่ำง  กลุ่มทวำรวดีและกลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลและพัฒนำโจทย์วิจัยในปี  ๒๕๕๙                                    
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ  หอประชุมใหญ่มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เปิดการประชุม และบรรยายพเิศษกรอบงานวิจัยปี ๒๕๕๙ โดย ศาสตราจารย์

เกียรติคณุ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม ้
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) งานวิจัยในปี ๒๕๕๙ 

     กลุ่มท่ี ๑ ข้ำวพื้นเมือง  ห้องประชุมท่ี ๑ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เสถียร  ฉันทะ  และดร.ศรีวรรณ  ไชยสุข 
     กลุ่มท่ี ๒ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (พื้นฐำน)  ห้องประชุมท่ี ๒ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี และ ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์ 
     กลุ่มที่ ๓ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ(วัฒนธรรม ภูมิปญัญำและอื่นๆ)ห้องประชุมที่๓ 

          ผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.สุชาติ  แสงทอง  และผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบ่งกลุ่มร่วมเรียนรู้ความก้าวหน้างานวิจัยปี ๒๕๕๘ 

     กลุ่มท่ี ๑ ข้ำวพื้นเมือง  ห้องประชุมท่ี ๑ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เสถียร  ฉันทะ  ดร.ศรีวรรณ  ไชยสุข 
     กลุ่มท่ี ๒ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (พื้นฐำน)  ห้องประชุมท่ี ๒ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี  ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์ 
     กลุ่มที่ ๓ ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ(วัฒนธรรม ภูมิปญัญำและอื่นๆ)ห้องประชุมที่๓ 

          ผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.สุชาติ  แสงทอง  ผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.            แบ่งกลุ่มร่วมเรียนรู้ความก้าวหน้างานวิจัยปี ๒๕๕๘ (ต่อ) 
  
*************************************************************************************************** 
วันเสำร์ที่ ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยปี ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง   

 เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.              ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยผู้ส่งเอกสารเชิงหลักการ                              
                                                          ปี ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการท าวิจยัเชิงพื้นที่ภาคใต้ เครือข่ายศูนย์ความ-

หลากหลายทางชีวภาพฯ 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง   
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการท าวิจยัเชิงพื้นทีข่องเครือข่ายศูนย์ความหลากหลาย-

ทางชีวภาพฯ (ต่อ) 
 เวลา ๑๖.๓๐  น.             ปิดการประชุม 
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย ๑ 

 



ก ำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยประจ ำปี ๒๕๕๘ 
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์และมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์                                 

วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 ข้ำวพื้นเมือง ห้องประชุมที่ 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เสถียร  ฉันทะ  และดร.ศรีวรรณ  ไชยสุข 
ผู้ประสำนงำนกลุ่ม 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อนักวจิัย มหำวิทยำลัย 

1 (แผนวิจัย)ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี 

ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล มรภ.เทพสตร ี

2 โครงการย่อย 1: ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและ
สรีรวิทยาของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดลพบุรี 

ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล มรภ.เทพสตรี  

3 โครงการย่อย 2: วิถีชีวิต ความเช่ือ พิธีกรรมเรื่องข้าว จังหวัด
ลพบุรี 

น.ส.อรณุี เจรญิทรัพย ์ มรภ.เทพสตรี  

4 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทาง
สังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน 

ผศ.ดร.บุญแสน เตยีวนุกูลธรรม มรภ.นครสวรรค ์

5 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนของ
ชุมชน จังหวัดอุทัยธาน ี

อ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู มรภ.นครสวรรค ์

6 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบนฐานการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดพิจิตร 

อ.พงษ์ศักดิ์ สิริโฉม มรภ.นครสวรรค ์

7 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนใน
จังหวัดชัยนาทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน 

ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มรภ.นครสวรรค ์

8 โครงการย่อย 1: การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

น.ส.กนกวรรณ พรมจีน มรภ.พิบูลสงคราม 

9 โครงการย่อย 2: ลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองใน
ต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.สุพตัรา เจริญภักด ี มรภ.พิบูลสงคราม 

10 โครงการย่อย 3: การศึกษาสมบัติของข้าวและแป้งข้าวพันธุ์
พื้นเมืองเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 

นางชุติมา เลิศลักษม ี มรภ.พิบูลสงคราม 

11 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ของข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ 

ผศ.ดร.ศศิธร แท่นทอง มรภ.เพชรบูรณ ์

12 (แผนวิจัย) การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน 

ผศ.ดร.ดวงพร ภูผ่ะกา มรภ.ราชนครินทร ์

13 โครงการย่อย 1: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการ
กระจายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

นายประเวช เช้ือวงษ์ มรภ.ราชนครินทร ์

14 โครงการย่อย 2: การศึกษาปริมาณธาตุเหล็กในข้าวพื้นเมือง
และข้าวสีที่ปลูกในสภาพดินกรด 

ดร.พิชญสณิี  อริยธนะกตวงศ ์ มรภ.ราชนครินทร ์
 



15 โครงการย่อย 3: ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.ดวงพร ภูผ่ะกา มรภ.ราชนครินทร ์
 

16 โครงการย่อย 4: การใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามภูมิ
นิเวศในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธิ ์ มรภ.ราชนครินทร์  

17 ความหลากหลายพันธ์ุข้าวพื้นเมือง จังหวัดจันทบุรี นางณมนรัก ค าฉตัร มรภ.ร าไพพรรณ ี

18 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี : วัฒนธรรมรูปแบบการผลิต
และการเปลี่ยนแปลง 

ดร.นักรบ เถยีรอ่ า มรภ.ร าไพพรรณ ี

19 (แผนวิจัย) การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนสู่การอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนต าบลเนินเพิ่ม อ าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ดร.สุพตัรา เจริญภักด ี มรภ.พิบูลสงคราม 

20 การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชนภาค
กลาง เพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดนครนายก 

อ.จีรภัทร์ อัฐฐศิลิป์เวท มรภ.วไลอลงกรณ ์

21 ความหลากหลายของอาหารพื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ า และ
เมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์โขงตอนกลางของประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา เมือง
เชียงคาน จังหวัดเลย 

ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรต ิ มรภ.วไลอลงกรณ ์

22 การส ารวจข้อมูลในการท านาข้าวในพื้นที่ 16 ต าบล อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ มทร.สุวรรณภูมิ  

23 การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ดร. มณฑา หมไีพรพฤกษ์ มรภ.ก าแพงเพชร 

24 การส ารวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ จากข้าว 

ดร.ชัญญรินทร์  สมพร มรภ.ร้อยเอ็ด 

25 ความหลากหลายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองของชุมชนชายขอบแม่น้ าโขง
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.สุนทร   วรหาร มรภ.อุบลราชธาน ี

 
  



กลุ่มที่ 2ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพชีวภำพ (พื้นฐำน) ห้องประชุมที่ 2 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี และ ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์ 
ผู้ประสำนงำนกลุ่ม 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อนักวจิัย มหำวิทยำลัย 

1 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ศรัณยา รักเสร ี
มทร.ตะวันออก 

2 ความหลากหลายของแมลงน้ า ที่เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพน้ า
บริเวณต้นน้ าของแม่น้ าจันทบุรี ใน อ. เขาคิชฌกูฏ 

พัชรา นิธิโรจน์ภักด ี
มทร.ตะวันออก 

3 (แผนวิจัย)การป้องกันโรคและแมลงศัตรมูันส าปะหลังด้วยชีววิธี 
เพื่อการเพิ่มผลผลติและการผลติอาหารปลอดภัย โดยการมี
ส่วนร่วมของศูนย์จดัการศตัรูพืชชุมชน 

ดร.จริาวรรณ ฉายาวัฒน์ มรภ.เทพสตร ี

4 โครงการย่อย 1: การคดัเลือกเชื้อราไตรโคเดอรม์า ในจังหวัด
ลพบุรี ที่มีศกัยภาพในการควบคมุเช้ือราก่อโรครากหรือหัวเน่า
ในมันส าปะหลัง 

ดร.จริาวรรณ ฉายาวัฒน์ มรภ.เทพสตร ี

5 โครงการย่อย 2: การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยสีทท่ีมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรากอ่โรครากหรือหัวเน่าในมัน
ส าปะหลัง 

ผศ.ดร.ขวัญชัย  คูเจริญไพศาล มรภ.เทพสตร ี

6 โครงการย่อย 3: การใช้พืชสมุนไพรควบคุมเพลี้ยแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน มรภ.เทพสตร ี

7 โครงการย่อย 4: การใช้น้ าส้มควันไม้ในการควบคมุเพลีย้แป้ง
และเพิ่มผลผลิตของมันส าปะหลัง 

ดร.รตัิยาพร ใจด ี มรภ.เทพสตร ี

8 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชหัวพ้ืนเมืองสู่
การเพาะปลูกเชิงเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง 

ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย มรภ.นครสวรรค ์

9 การคัดเลือกและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ
แบคทีเรีย กลุม่ Bacillus ที่เปื้อนปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา 
Rhizoctoniasolani 

ผศ.ศิรริัตน์ ศริิพรวิศาล มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

10 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียที่สามารถ
ผลิตสารโพลไีฮดรอกซีอลัคาโนเอต โดยเทคนิคการย้อมด้วย
สารเรืองแสง และการศึกษาการใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
เป็นแหล่งคาร์บอน 

ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

11 ความหลากหลายทางชีวภาพของมอสที่สะสมกรดไขมันไม่
อิ่มตัวด้วยสายยาวและการผลิต eicosapentaenoic acid 
(EPA)และ docosahexaenoic acid (DHA) ในมอสโดยยีน 
Saprolegniadiclina –desaturase,Physcomitrella patens 
–elongaseและ Isochrysisgalbna–desaturase 
 

ดร.พิชิต โชดก มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

12 การประยุกต์ใช้พอลีแซคคาไรด์กัมจากพืชท้องถิ่นของไทยเป็น
สารเพิม่ความคงตัวในไอศรีมไขมนัต่ าเสริมโปรไบโอติก 

ดร.พิทยา ใจค า มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

13 การพัฒนาไพรเ์มอร์ที่เหมาะสมส าหรับการระบุเพศของ
มะละกอโดยเทคนิคพีซีอาร ์

ผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวมิล มรภ.พิบูลสงคราม 

14 ความหลากหลายทางชนิดของด้วงเต่าต าห้ าในพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย 

นายพิสิษฐ์พูลประเสริฐ มรภ.พิบูลสงคราม 



15 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บและเชื้อในเห็บในภาค
กลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณ ี มรภ.ราชนครินทร ์

16 การคัดแยกราในจังหวัดปทุมธานทีี่ผลิตเอนไซม์ย่อยพอลิเอ
ทิลีนเทเรฟทาเลท (พีอีท)ี ที่คัดแยกจากขยะพลาสติกเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในสิ่งทอพอลิเอสเทอร ์

นายวัฒนา อัจฉริยะโพธา มรภ.วไลยอลงกรณ ์

17 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียและโปร
โตซัวของเห็บปศสุัตว์ในจังหวัดปทมุธานีนนทบุรีและ นครปฐม
ของประเทศไทย 

น.ส.พรรณวิภา แพงศรี มรภ.วไลยอลงกรณ ์

18 ความหลากหลายของจลุินทรีย์ที่มปีระโยชน์ทางการเกษตรใน
ดินสวนผลไม้จังหวัดจันทบรุ ี

ดร.จริภัทร  จันทมาล ี มรภ.ร าไพพรรณ ี

19 การคัดเลือกยสีต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลติพลาสติกชีวภาพ
จากฟางข้าว 

ดร.นันทพร  พึ่งสังวร 
 

มทร.ตะวันออก 

20 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียในนาข้าวพื้นที่อ าเภอ
บางแพ จ.ราชบุร ี

ผศ.ดร.กาญจนา  ชินส าราญ มทร.กรุงเทพ 

21 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใยธรรมชาติ
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

รศ.ขนิษฐา  เจรญิลาภ มทร.กรุงเทพ 

23 การตรวจหาความชุกทางโมเลกลุของเชื้อ Babesiamicrotiและ 
Bartonella spp. ในหนูในพ้ืนท่ีเคยประสบภยัน้ าท่วม จ.
อยุธยา จ. น่านและจังหวดันครสวรรค ์

พชรธร  สิมกิ่ง มทร.ธัญบรุ ี

24 ความสัมพันธ์และประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินข้าวท่ีมตี่อข้าว
พันธุ์พ้ืนเมืองที่ อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ มทร.พระนคร 

25 การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงเคมีกายภาพของเมลด็ข้าวพ้ืนเมือง
ที่สัมพันธ์กับคุณสมบตัิเชิงกล 

นายจิระศักดิ์  ธาระจักร มทร.พระนคร 

26 ศักยภาพของการสกดัมะหาดต่อการควบคุมการงอกและ
เจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว เพื่อเพ่ิมมูลค่าและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 

ผศ.อุดมเดชา  พลเยีย่ม มทร.พระนคร 

27 ความหลากหลายทางชีวภาพเห็บ จุลชีพก่อโรค และซมิ
ไบออนต์ในเห็บที่ชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง 

ดร.สรุชัย  จันทร์ศร ี มรภ.ชัยภูม ิ

28 ความหลากหลายของยสีต์ที่แยกจากผลไม้เน่าเสยีในท้องถิ่น
เพื่อเป็นศักยภาพในการผลิตเอทานอล 

อ.กุสุมาวดี   ฐานเจริญ มรภ.มหาสารคาม 

29 การขยายพันธ์ุในหลอดแก้วของกล้วยไม้ป่าบางชนิด เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ดร.จตุพร  หงส์ทองค า มรภ.ร้อยเอ็ด 

30 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการคงสภาพเชิงนิเวศแห่งลุ่ม
น้าห้วยส าราญจังหวดั   ศรีสะเกษ 

ดร.ปกรณ์ชัย  สุพัฒน ์ มรภ.ศรีสะเกษ 

31 ประชากรของไส้เดือนแดง  Perionyxexcavatus  และการ
วิเคราะห์ธาตุอาหารหลักของพืชในระบบการผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ 

ดร.รตัน์มณี  ชนะบุญ  มรภ.สกลนคร 

32 การเปลีย่นแปลงความหลากชนิดของจุลินทรีย์ดินที่เป็น
ประโยชน์ทางการเกษตรในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุร ี

นายมณฑล  สุวรรณประภา มรภ.สวนดสุิต 

33 การศึกษาความหลากชนิดของเชื้อรากลุ่มแบล็กยสีต์ป่าชายเลน
บริเวณต าบลบาง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดร.มณฑารพ   สุธาธรรม มรภ.สวนสุนันทา 



กลุ่มที่ 3 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (วัฒนธรรม ภูมิปัญญำและอ่ืนๆ) ห้องประชุมที่ 3 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุชาติ  แสงทอง  และผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน 
ผู้ประสำนงำนกลุ่ม 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อนักวจิัย มหำวิทยำลัย 

1 การศึกษาเปรียบเทียบสัญญาลักษณ์บนลายผ้าระหว่างลาวพวน
เชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับ
ไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีและไทยพวนหาดเสี้ยว จังหวัด
สุโขทัย ประเทศไทย 

ดร.วาสนา   บุญสม มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

2 การศึกษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวของพื้นที่อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

น.ส.ยุพิน    พูนดี มทร.สุวรรณภูม ิ

3 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม  : 
บ้านเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร 

อ.คุณัญญา    เบญจวรรณ มรภ.ก าแพงเพชร 

4 การศึกษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวของพื้นที่อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

น.ส.ยุพิน    พูนดี มทร.สุวรรณภูม ิ

5 การสร้างไก่ชนสายพันธุ์เทพสตรี : ลูกผสมเทพสตรี ช่ัวอายุที่ 3 ดร. อ าพล   จุปะมดัถา มรภ.เทพสตร ี

6 การศึกษาภูมินามโดยเครือข่ายชุมชนในเมืองบางขลัง อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ดร.ขวัญชนก   นัยเจรญิ มรภ.พิบูลสงคราม 

7 แนวทางการอนุรักภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสาย
ชองจังหวัดจันทบุรี 

อ.ดร.เชษฐ์ณรัช   อรชุน มรภ.ร าไพพรรณ ี

8 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
บนความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์เรียนรู้รักษ์ภูมิปัญญา 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์

ดร.ธวัชวงศ์ชัย  ไตรทิพย ์ มรภ.กาฬสินธุ ์

9 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก 
เอกลักษณ์ผ้าไหมของจังหวัดมหาสารคาม  

ผศ.ดร.สมสงวน    ปัสสาโก   มรภ.มหาสารคาม 

10 ความหลากหลายของการพึ่งพิงทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนบ้าน
ทับเหนือ ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง  

ผศ.ดร.สรุชาติ   สินวรณ ์ มรภ.สวนดสุิต 

11 การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่น
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดุสิตารามเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อ.ภูสิทธ์   ภูค าชะโนด มรภ.สวนสุนันทา 

12 ประวัติศาสตร์ชุดชั้นในไทย อ.จรรจริา  โมน่า มรภ.สวนสุนันทา 

13 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นเรื่องชัยภูมิที่ตั้งเมือง
และชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

ผศ.สมสกลุ     จีระศิลป ์ มรภ.สวนสุนันทา 

14 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาจากการท าประมง
พื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปลาในแม่น้ าโขง 
จังหวัดเลยและหนองคาย 

ดร. วิวรรธน์   แก่นสา มรภ.อดุรธาน ี

15 ความหลากหลายของวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านครวัที่
ส่งผลต่อคุณภาพน้ าในคลองแสนแสบและการจัดการชุมชน 

อ.พสุพัฒน์   สัมมากสิพงศ์    สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

16 การศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ ดร.นัดดา   อังสุโวทัย มทร.กรุงเทพ 



ตอบรับเข้ำร่วมกำรประชุม 
ประชุมเชิงปฏบิัติกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยในกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ภำคเหนือตอนล่ำง กลุ่มทวำรวดีและกลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลและพัฒนำโจทย์วิจัยในปี  ๒๕๕๙                                    
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ณ  หอประชุมใหญ่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์   มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 
 

ช่ือ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
โทรศัพท.์........................................................................e-mai Address………………….…………………...……..………………………… 
มหาวิทยาลยั........................................................................................................................................................................................ 
ออกใบเสร็จในนาม.............................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
ช่ือโครงการวิจัยที่ได้รับทุน................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ยินดีเข้าร่วม โดยช าระค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท/คน 
  ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจาก

..................................................................................................................................................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รับประทานอาหาร 
   ปกติ      อาหารเจ    อิสลาม 
การจองที่พัก 

 การจองห้องพัก (โรงแรมนวนคร โกเด้น วิว) 
 พักห้อง Deluxe ราคา ๘๐๐ บาท/ห้อง (๒ คนพร้อมอาหารเช้า) 
เข้าพัก  วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๘ จ านวน ........................... ห้อง   เตียงเดีย่ว 
                    เตียงคู ่
 การจองห้องพัก (โรงแรมแมนฮัตตัน) 
พักห้อง Deluxe ราคา ๑,๐๐๐ บาท/ห้อง (๒ คนพร้อมอาหารเช้า) 
          วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ จ านวน ........................... ห้อง   เตียงเดีย่ว 
                    เตียงคู ่
          จองที่พักเอง 
          ไม่พักค้างคืน 

 
 
*** การช าระค่าลงทะเบียน จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท/คน โดยช าระ  ณ  จุดลงทะเบียนหน้างาน  (ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) 
และกรณุาส่งแบบตอบรับ มาที่ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปญัญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ทาง E-mail: cobic.nsru@gmail.com  ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๘  โทร ๐๕๖๒๑ – ๙๑๐๐ ต่อ ๒๕๒๙             

ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
 
 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย ๒ 

 

mailto:cobic.nsru@gmail.com

