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มูลนิธิสวติา 
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วันที่ 14  มิถุนายน 2559 
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน จดันิทรรศการ และติดต้ังโปสเตอร์ 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

เวลา สถานที:่   The Impress Convention Hall 
08.30 -09.30 ลงทะเบียนและตดิตั้งโปสเตอร์ 
09.30 - 09.40 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

09.40 - 09.50 สรุปภาพรวมของการประชุม 
โดย นางรังสมิา ตณัฑเลขา 
ผู้อ านวยการโปรแกรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

09.50 - 10.20     เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ น่านหนึ่งเดียว : การพัฒนาจงัหวดับนฐานความรู ้
โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

10.20 - 10.30 เจ้าภาพ ผูส้นับสนุนการจดัประชมุ 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  

ก าหนดการประชุม 
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” คร้ังที่ 3 
“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” 

 
วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559  

โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ. น่าน 
 

จัดโดย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
ร่วมจัดโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สนับสนุนโดย 
มูลนิธิสวิตา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากดั 
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โดย Prof. Yaoqi Zhang, School of Forestry and Wildlife Sciences, Auburn University, AL, 
USA 

11.40 - 12.00 การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่อง: การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาในทะเลอ่าว
ไทย 
โดย ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธ์ิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
 การประชุมกลุ่มย่อย 1: Biodiversity for Ecotourism 

ประธาน : รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
เลขานุการ: นางปันหยี มิลนิทางกูร 
สถานที:่ The Impress Convention Hall 

13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเวียงสา จ.น่าน 
โดย ผศ.ดร.วเิชฏฐ์ คนซื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

14.00 - 14.30 Invited Speaker 3: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จ.ชุมพร 
โดย ปลดัชูเกียรติ นวลศรี ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ และกรรมการมลูนิธิศึกษาธรรมชาติ
เขาดินสอ  

14.30 - 15.00 Invited Speaker 4:  ชุดโครงการบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล บริเวณหาดหยงหล า เกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 
โดย ดร.มาโนช วงศ์สรุีย์รตัน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม จ.ตรัง 

15.00 - 15.30 อาหารว่าง 
15.30 - 15.45 O - 1:  ความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ต าบลชมพู 

อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณโุลก 
โดย  นางสาวศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15.45 - 16.00 O - 2: ผลกระทบของการให้อาหารปลาเพื่อการนันทนาการต่อการกนิอาหาร การเจริญเติบโต และการ
สืบพันธุ์ของปลาสลิดหินบั้งหางมน Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) ในอ่าวไทย 
โดย นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 

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

 การประชุมกลุ่มย่อย 2: Biodiversity for Restoration of Terrestrial Ecosystem and 
Landscape Ecology 
ประธาน: ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟ่ืองอักษร 

 สถานที:่ The Jasmine Room (ชั้น 2 อาคาร Lobby) 
13.00 - 13.20 Invited Speaker 1: นโยบายส่งเสริมการปลูกปา่ของกรมป่าไม้ 

โดย นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า 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 
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โดย ดร. ส่งเกียรติ ทานสมัฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการมลูนิธิพลังที่ยั่งยืน และนายปติิพงษ์ คิดการเหมาะ 
ชุมชนบ้านหน้าถ้ า จ.สุราษฎร์ธาน ี

13.40 - 13.55 O - 1 การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า 
โดย อ.ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

13.55 - 14.10 O - 2 ความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไมโ้ครงสร้างในระบบนิเวศปา่ดิบเขา 
โดย นางสาวพุทธิดา นิพพานนท์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

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

14.25 - 14.40 O - 4 ความหลากหลายและคุณลกัษณะเชิงฟังก์ชันของพืชในระบบนิเวศเกษตรระยะแรกเริ่มภายใตร้ปูแบบ
ของการใช้ปุ๋ย ไถพรวนท่ีแตกต่างกัน 
โดย ดร.วิรงค์ จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

14.40 - 14.55 O - 5: การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศสภาพป่าดิบแล้งที่มไีม้ลาน 
โดย นางสริินทร์ ติยานนท ์ส านักการวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

14.55 - 15.10 O - 6: ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพิจารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา กรณศีึกษาสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
โดย นางสาวรินมนัส วัยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

15.10 - 15.40 อาหารว่าง 
15.40 - 15.55 O - 7: ภูมภิาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 

โดย นายธรรมนญู เตม็ไชย ศูนย์ศกึษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

15.55 - 16.10 O - 8: การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า อ าเภอจนุ 
จังหวัดพะเยา 
โดย นางสาวบณัฑิตา ใจปินตา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

16.10 - 16.25 O - 9: องค์ประกอบของไม้ยืนต้น และปรมิาณคาร์บอนเหนือพ้ืนดินที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าเมี่ยงท่ีปล่อย
ทิ้งร้าง ในอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.25 - 16.40 O - 10: สัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินบริเวณพื้นที่ป่าปลูกพืชวงศ์ยางระยะต้นกล้าทีม่ีอายุการปลูกท่ีแตกต่าง
กัน 
โดย นางสาวชฏาภรณ์ เสวีวัลลภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.40 – 16.55 O – 11: บริการระบบนเิวศของชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร 
โดย ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

16.55 – 17.10 O – 12: ทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 
โดย ดร.นิกร มหาวัน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 การประชุมกลุ่มย่อย 3: Checklist of Thai Biodiversity 
ประธาน: ดร.ปรัชญา ศรีสง่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
เลขานุการ: นางสาวธิติยา บุญประเทือง 

 สถานที่ The Orchid Room (ชั้น 2 อาคาร The Impress Convention Hall) 
13.00 - 13.15 O - 1: ความหลากหลายของยีสตใ์นดินอินทรีย์ในป่าพรุโตะ๊แดงและความสามารถในการสร้างเอ็กทรา

เซลลูลาร์เอนไซม ์
โดย นางสาวกนกจันทร์ ใจบุญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13.15 - 13.30 O - 2: ความหลากหลายของยีสตเ์อนโดไฟตจ์ากใบข้าวและความสามารถในการควบคมุราโรคพืช 
โดย นางสาวพัณณดิา ขุนนามวงษ ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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13.30 – 13.45 O - 3: การฟื้นฟูงานวิจัยราทะเล : ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุของราทะเลใน 7 พื้นที่ป่าชายเลนของ
ประเทศไทย 
โดย ดร. สาทินี ซื่อตรง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

13.45 – 14.00 O - 4: การแพร่กระจายของแบคทีเรียที่พบในปลานลิที่เลีย้งในกระชังในแม่น้ าชี 
โดย ดร.ปณรัตน์ ผาดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

14.00 - 14.15 O - 5: ความหลากหลายและการน าไปใช้ประโยชน์ของเห็ดป่าในจังหวัดอ านาจเจริญ 
โดย นางสาวประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

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

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

14.45 – 15.00 O - 8 ความหลากชนิดและลักษณะถิ่นนิเวศของพืชวงศ์บุก บอน (Araceae) บนเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี 
และสระบรุี ประเทศไทย 
โดย นางสาวสุธิดา มณีอเนกคณุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

โดย ดร. วรัญญู แก้วดวงตา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
15.45 - 16.00 O - 10: อนุกรมวิธานของแตนเบยีนวงศ์ Braconidae (Hymenoptera : Ichneumonodea) ที่ออกหากิน

เวลากลางวันบริเวณเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุร ี
โดย นางสาววิภาวี กิติทรัพย์กาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.00 – 16.15 O - 11: ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ขาปล้องผูล้่าในแปลงปลูกทานตะวันและปอเทือง 
โดย นางสาวรัตนส์ุดา เสนาดี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

16.15 – 16.30 O – 12: ความหลากชนิดของมดในพ้ืนท่ีที่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแตกต่างกัน ในฤดูแล้ง อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 
โดย นางสาวอนงค์นาฏ เซ็งสุทธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

16.30 – 16.45 O - 13: ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ างิม (แม่น้ าสาขาของลุ่มแม่น้ ายมตอนบน) .ในเขตอ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
โดย นายเกรียงไกร สีตะพันธ์ุ มหาวิทยาลัยพะเยา 

18.00 - 21.00  งานเลี้ยงต้อนรับ 
การประกวดอาหารพื้นบ้านโดยกลุ่มแม่บ้าน จ.นา่น ด าเนินรายการโดย อาจารย์ประทีป อินแสง (วชช.น่าน)
ซุ้มอาหารเด่น จ.น่าน 
การแสดงศลิปวัฒนธรรม จ. น่าน จับฉลากชิงรางวัล และสันทนาการอื่นๆ 

 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

เวลา Plenary session 
สถานที:่   The Impress Convention Hall 

09.00 - 09.30 Keynote Speaker 2: Considerations for research designs to detect spatial effects of 
disturbance on biodiversity 
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  อาหารว่าง 
10.30 - 10.50 Keynote Speaker 4: สถานการณ์การฟอกขาวของปะการังในทะเลไทย 
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โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรสัวดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

10.50 - 11.10 Keynote Speaker 5: ชีววิถีชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล่มและภัยแล้ง 
โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว 

11.10 - 12.00 การน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์และชมนิทรรศการ 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 การประชุมกลุ่มย่อย 4: Biodiversity for Food Bank and Sustainable Use 

ประธาน: รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
เลขานุการ: นางสาวอดิศัย เรืองจิระชูพร 

 สถานที:่ The Impress Convention Hall 
13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การสร้างมลูค่าเพิ่มจากการเก็บน้ าผึ้งป่า กรณศีึกษาชนเผ่ามลาบริ จังหวัดนา่น 

โดย ดร.อรวรรณ ดวงภักดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
13.30 – 14.00 Invited Speaker 2: มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็ดป่ากินได้ในชุมชน 

โดย ดร.สายัณห์ สมฤทธ์ิผล ศูนยพ์ันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
14.00 – 14.15 O - 1: การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับการฟื้นฟูป่าด้วยการเพาะเห็ดป่ากินได้ : กรณีศึกษาเหด็ระโงก เห็ดเผาะ 

พื้นที่ภูสิงห์ จ.ศรสีะเกษ 
โดย ดร.อัมพวา ปิ่นเรือน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

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

14.30 – 14.45 O - 3: ภูมิปญัญาการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
โดย นางสาววรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 

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

15.00 – 15.30 อาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 5: โอเมก้า 3-6-9 จากน้ ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthozylum rhetsa (Roxb.) DC) 

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

เบียร์เกมส ์
โดย นางอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

16.00 – 16.15 O - 7: กีฏวิทยาพื้นบ้านของบ้านสร้างถ่อนอก ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
โดย นายประสิทธ์ิ วงษ์พรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การประชุมกลุ่มย่อย 5: Biodiversity for Wildlife and Protected Area Management 
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟ่ืองอักษร 

 สถานที:่ The Jasmine Room (ชั้น 2 อาคาร Lobby) 
13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก 

โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13.30 - 14.00 Invited Speaker 2: การส ารวจประชากรสัตว์ป่า 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 บ ารุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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14.15 - 14.30 O - 2: ผลกระทบจากการสร้างถนนสายหลักต่อพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนใน 
โดย ดร.นฤมล ตันติพิษณุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.30 - 14.45 O - 3: การใช้ภาพถ่ายจากกล้องดกัถ่ายภาพอัตโนมัติในการจ าแนกอัตลักษณ์ของกระทิง 
โดย นางสาวศภุพัชรี 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 อาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 5: อิทธิพลของพืชปกคลุมรังท่ีมีต่อนกกางเขนดงท้ังด้านการเลอืกพื้นที่ท ารังและความส าเรจ็ในการท า

รัง : การทดสอบแบบทดลอง 
โดย นางสาวธนานันท์ โชติประเสริฐคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

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

16.00 – 16.15 O - 7:  อิทธิพลของรูปแบบการท าเกษตรกรรม และการจัดการสวนผลไม้ของชุมชนผึ้งในภูมิทัศน์อัน
เนื่องมาจากมนุษย ์
โดย นางสาวพรพมิล ตั้งต่อวงศส์กลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

 การประชุมกลุ่มย่อย 6: Biodiversity for Coastal and Marine Habitat 
ประธาน : ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เลขานุการ: นางปันหยี มิลนิทางกูร 

 สถานที่ The Orchid Room (ชั้น 2 อาคาร The Impress Convention Hall) 
13.00 - 13.20 Invited Speaker 1: ความหลากหลายของสัตวห์น้าดินขนาดเล็กหลังเหตุการณ์น้ ามันรั่ว ปี 2556 

หาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
โดย ศ. สภุาวดี จลุละศร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13.20 - 13.35 O - 1: การชักน ายอดจากสาหร่ายแผ่นใบสาหร่ายสีน้ าตาล 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 ส าคัญไฉน? 
โดย ดร.จารุวรรณ มะยะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

14.20 -14.35 O - 5: พื้นที่ผิวใบของสาหร่ายใบมะกรูดและหญ้าทะเลต่อความแรงกระแสน้ า และการเคลื่อนที่ของตะกอน 
โดย นางสาวจันทร์มณี ปัญญาไว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

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

14.50 - 15.05 O - 7: ความหลากหลายของทรอสโทไคตริคทีม่ีสมบตัิผลิตกรดไขมนัไม่อิ่มตัวสูงจากประเทศไทย 
โดย ดร.พนิดา อุนะกลุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

15.05 - 15.35 อาหารว่าง 
15.35 - 15.50 O - 8: ความหลากชนิด ความชุกชุม และการกระจายตัวของหอยนางรมที่แหล่งธรรมชาติที่อ่าวบ้านดอน 

โดย นางสาวศริิลักษณ์ ชุมเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
15.50 - 16.05 O - 9: พฤติกรรมการกินอาหารของปูก้ามดาบเพศผู้และเพศเมยีจากภาคใต้ของไทย 

โดย นางสาวฟามีดะห์ วาเซ็ท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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16.05 - 16.20 O - 10: เวลาที่ใช้ในกิจกรรมทีผ่ิวดินของ Uca rosea ของภาคใต้ของไทย 
โดย นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

16.20 - 16.35 O – 11 อินเตอร์เนต็ออฟธิงส์ (ไอโอที) ส าหรับการติดตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ 
โดย นายไพโรจน์ เสนา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

เวลา Plenary session :  
สถานที:่ The Impress Convention Hall 

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

09.30 - 10.00 Keynote Speaker 7:  บทบาท สวทช. กับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

10.00 - 10.30 รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 การเสวนาเรื่อง "เปลี่ยนนา่น  เปลีย่นความคิด  ชีวิตเปลี่ยนแน่" 

ผู้ร่วมร่วมเสวนา  
1.พระครสูุจิณนันทกิจ  เจ้าอาวาสวัดโป่งค า อ.สันตสิุข จ.น่าน  
“ธรรมะ ธรรมชาติ กับการจัดการทรัพยากรเมืองน่าน” 
2. คุณฑิฆัมพร  กองสอน คณะท างานเครือข่ายคนน่านจดัการตนเอง 
 “พลังเครือข่าย พลังประชา รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร”  
3. นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน “แนวคิด แนวพัฒนา ช่วยประชายั่งยืน” 
4. นายเสรรีัฐพล ค าหว่าง ผูแ้ทนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดน่าน YEC- Young Entrepreneur 
Chamber of commerce “คนรุน่ใหม่ สานใจ พัฒนาน่าน” 
5. นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ หวัหน้าศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน  
“เหลียวหลัง แลหน้า พาน่านยั่งยนื” 
ด าเนินการเสวนาโดย นายทัตติ  งานอ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสมัพันธ์ สังกัด งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลดั เทศบาลเมืองน่าน 

12.00 -12.30 พิธีปิด และมอบรางวัล 
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ท่ีปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

12.30 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 17.00 ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

Culture Tour ชมเมืองเก่าน่าน สมัผัสวิถีชุมชน 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 : ทัศนศึกษา (Half day Tour) 
เส้นทางที่ 1 Farm Tour at Pha Sing 
ความโดดเด่นของเส้นทางที่จะน าท่านเข้าเยี่ยมชมฟาร์มแพะและฟาร์มสุกร ฟาร์มแพะ ท่ีมีทั้งแพะนมและแพะเนื้อ พร้อมชม
แพะพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมใหร้่วมกันท าคือ การรีดนมแพะ พร้อมชิม
คกุกี้และไอศครีมนมแพะ ฟารม์สกุร เราไม่ได้เลี้ยงสุกรเพื่อขายเนื้อ แต่เราเลี้ยงสุกรเพื่อรดีน้ าเช้ือ ท่านจะได้ชมการสาธิตการรีด
น้ าเชื้อสุกร และดสูเปิรม์สุกร ตัวเป็นๆ 
เส้นทางที่ 2 Nature Tour at Wiang Sa 
ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเวียงปอ้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติใกล้เมือง พบกับธรรมชาติของป่าเมืองเวียงสา พร้อมชมโคแดง 
ควายน้ าว้า สัตวเ์ลี้ยงพ้ืนเมืองน่าน พร้อมกระบวนการเลีย้ง เพื่อเสรมิรายได้ สร้างอาชีพ พร้อมอนุรักษ์ป่าเมืองน่าน 
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ค าขอบคุณ 
 
คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ” ครั้งที่  3 
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน และศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาช่วยจัดการประชุมจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
ขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งนี้ 
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : Gold Sponsor 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : Gold Sponsor 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) : Gold Sponsor 
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด : Silver Sponsor 
ที่เห็นความส าคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยสนับสนุนงบประมาณจนท าให้  
การประชุมครั้งนี้เกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง keynote speakers, invited speakers ผู้บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาคโปสเตอร์ 
ผู้เสวนา และผู้จัดนิทรรศการทุกท่านที่ท าให้การประชุมเกิดขึ้นได้  
 
ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาจากเจ้าภาพร่วมและอาสาสมัครทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 
 
ขอขอบคุณบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และสถาบันลูกโลกสีเขียว ที่สนับสนุนของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 
 
สุดท้ายนี้ การประชุมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม คณะผู้จัดการประชุมขอขอบคุณทุกท่าน  
จากใจจริง 
 
       คณะผู้จัดการประชุม 
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