
ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 Wanida Donpunha

"Tetrahydrocurcumin prevents hypertension and reduces oxidative 
stress induced by cadmium."

2 09.20-09.40 Suphat Phongthai
"Optimization of Extraction Condition of Antioxidants from Pigmented 
Rice Bran cv. Hom Nin Using Response Surface Methodology."

3 09.40-10.00 Paisal Mongkolwongro
"Rice Bran Peptide <5 kDa Fraction Expresses Anticoagulant Activity."

4 10.00-10.20 Sitthichon Kanitthakun
"Water Quality Control by Automatic Dissolved Oxygen Controlling 
System."

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 10.20-10.40 มงคล รชัชะ

"การประเมินความเส่ียงจากการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในคนขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ"2 10.40-11.00 พณศธร อยูป่ระเสรฐิ
"การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อ าเภอบ้าน
แพรก จังหวดัพระนครศรีอยุธยา"

3 11.00-11.20 ธีระ สินเดชำรกัษ์
"การผ่าคลอด: การคลอดที่เราควรเลือกจริงหรือ?"

4 11.20-11.40 สุขสรรค์ นิพนธ์ไชย
"ประสิทธผิลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎคีวามสามารถของตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35 ปีขึน้ไป 
ในหมู่บ้านดงน้อย ต าบลกระชอน อ าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา"

ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย : วันที่ 10 พฤษภำคม 2556
กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำตแิละระดบันำนำชำต ิกำรพัฒนำชนบทที่ยัง่ยืน ประจ ำปี  2556

 หัวขอ้  “ชมุชนท้องถ่ิน  ฐำนรำกกำรพัฒนำประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”
ณ  เซ็นทำรำ โฮเตล็ แอนด ์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์จังหวัดขอนแก่น

ประเดน็ : อำหำรและกำรเกษตร
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับนานาชาติ
ประธาน :  รศ.สมเดช  กนกเมธากุล
ห้องคอนเวนชัน 1 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : กำรเสรมิสรำ้งสุขภำพของคนและชมุชน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน : รศ.สุพรรณี  พรหมเทศ
ห้องคอนเวนชัน 1 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 Phaninee Naruetharadhol :  

"The Philippines: Strong Economic Growth and Frail AIDS Prevention."

2 09.20-09.40 Chavis Ketkaew : 
"Effects of Trade Liberalization on Income Inequality– An ASEAN 6 Review."

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
3 09.40-10.00 Taungporn Kheawprachum

"Factors Affecting to Medication Used Behaviors in Middle-Aged Person at 
Champasak Province of the LAO People’s Democratic Republic."

4 10.00-10.20 Kundoldibya Pabitchpakdi
"Readiness of Thai Local Administrative Organizations on Housing Planning 
and Management for Foreign Migrant Workers in the ASEAN Community Era: 
Case study of Samut Sakorn City."

5 10.20-10.40 Thantavanh Manolom
"Measuring Development and Human Wellbeing in Developing Countries: 
The Case of Lao PDR."

ประเดน็ : อำณำบรเิวณศึกษำในประชำคมอำเซียน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับนานาชาติ
ประธาน : รศ.สุเมธ  แก่นมณี
ห้องคอนเวนชัน 2 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : อำณำบรเิวณศึกษำในประชำคมอำเซียน (ตอ่)
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับนานาชาติ
ประธาน : รศ.บัวพันธ ์ พรหมพักพิง
ห้องคอนเวนชัน 2 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัย/ชื่อบทควำม
1 09.00-09.20 ธรำธปิ ภู่ระหงษ์

"การออกแบบและสร้างเตาอบโลหะควบคุมด้วย PID"

2 09.20-09.40 ไพโรจน์ นะเที่ยง
"การพัฒนาเทคโนโลยเีคร่ืองผ่าไม้ไผ่เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน"3 09.40-10.00 อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล
"การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาด้วย
กระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่นแบบ 2 ขัน้ตอน"

4 10.00-10.20 พีรวัตร ลือสัก
"การศึกษาถา่นกมัมันต์จากวัตถดิุบธรรมชาติโดยใช้เตาชีวมวล"

5 10.20-10.40 อนุสรณ์ รัตนะธนโอภำส
"การปรับปรุงประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาเผาอิฐมอญ"

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
6 10.40-11.00 กันต์ อินทุวงศ์

"การถา่ยทอดเทคโนโลยเีคร่ืองผสมแร่เหล็กน้ าพี้ด้วยรูปแบบการจดัการองค์ความรู้สู่
ผู้ประกอบการ"

7 11.00-11.20 เอมอร แสนภูวำ
"เศรษฐกจิชุมชนบ้านขะยงู ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวัดศรีสะเกษ"

8 11.20-11.40 กรรณิกำ พิมลศรี
"แนวทางการจดัการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ าบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงใน
ประเทศไทย"

9 11.40-12.00 ชัยวุฒิ เทโพธิ์
"เศรษฐกจิชุมชน"

ประเดน็ : เศรษฐกิจชมุชนท้องถ่ิน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน : รศ.ธนากร  วงศ์วฒันาเสถียร
ห้องราชพฤกษ์ 1 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : เศรษฐกิจชมุชนท้องถ่ิน (ตอ่)
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน : รศ.เศกสรรค์  ยงวณิชย์
ห้องราชพฤกษ์ 1 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 ลักษณำ สัมมำนิธิ

"พัฒนาการของการท่องเที่ยวตลาดน้ าไทยในบริบทสวน"

2 09.20-09.40 ผจงจิต พจิตบรรจง
"แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากผ้าทอเกาะยอในอ าเภอเมือง จงัหวัด
สงขลา"

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
3 09.40-10.00 ดนัย ชำทิพฮด

"ผู้ไทศึกษา : ยอ้นรอยสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท"

4 10.00-10.20 สมพงษ์ วิรุณรัตนกิจ
"ธนาคารความดี แบบอยา่งการบริหารท้องถิน่ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม
 อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย"

5 10.20-10.40 อุบล สวัสดิ์ผล
"วิถชีีวิตแรงงานอพยพตัดอ้อยกลุ่มชาติพันธุก์ยู: การถกูท าให้เป็นคนกลุ่มรองทางสังคม 
ภายใต้การสะสมทุนของอุสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล"

6 10.40-11.00 จิรวัฒน์ พิระสันต์
"การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแกว้อ าเภอบางระก า 
จงัหวัดพิษณุโลก"

ประเดน็ : เศรษฐกิจชมุชนท้องถ่ิน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  รศ.สุนีย์  เล่ียวเพ็ญวงษ์
ห้องราชพฤกษ์ 2 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : เศรษฐกิจชมุชนท้องถ่ิน (ตอ่)
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  ผศ.ชลิต  ชัยครรชิต
ห้องราชพฤกษ์ 2 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 พงษ์เทพ จันหีบ

"การประเมินคุณภาพการอยูอ่าศัยในการด าเนินโครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี"

2 09.20-09.40 ธนพฤกษ์ ชำมะรัตน์
"การรับรู้ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในแรงงานภาคบริการท่องเที่ยว
จงัหวัดยโสธร"

3 09.40-10.00 ทองใบ สุ่มมำตย์
"กลยทุธ์การตลาดและห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ผู้ประกอบการเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ในต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า จงัหวัดกาฬสินธุ"์

4 10.00-10.20 ธนรักษ์ เมฆขยำย
"กระบวนการจดัต้ังกลุ่มเกษตรเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่"

5 10.20-10.40 พัชรินทร์ กิตติพัชรำกร
"ระบบการประเมินสมรรถนะทางด้านไอซีทีของครูผู้สอนส าหรับนโยบายแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา"

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
6 10.40-11.00 กุลพิชญ์ โภไคยอุดม

"เสน่ห์วิถไีทย เติบโตได้ในAEC :กรณีศึกษา ความเขม้แขง็ของชุมชนท่ายน์้ าขา้มภพ จ.
เพชรบุรี"

7 11.00-11.20 จีระศักดิ์ เจริญพันธ์
"การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมุ่งสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ร่วมกนั"

8 11.20-11.40 ปัญจำ ชูช่วย
"ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เทือกเขาบรรทัด อ าเภอตะโหมดและอ าเภอกงหรา จงัหวัดพัทลุง"

ประเดน็ : กำรพ่ึงตนเองของชมุชน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  รศ.ศุภชัย  ปทุมนากุล
ห้องราชพฤกษ์ 3 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : กำรพ่ึงตนเองของชมุชน (ตอ่)
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  รศ.สุนีย์  เล่ียวเพ็ญวงษ์
ห้องราชพฤกษ์ 3 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 เศกสรรค์ ยงวณิชย์

"การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกจิแนวตะวันออก- 
ตะวันตก"

2 09.20-09.40 ธวัชชัย เพ็งพินิจ
"การพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากนัเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ"

3 09.40-10.00 กุลดำรำ เพียรเจริญ
"การจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา"

4 10.00-10.20 ปิยลักษณ์ โพธวิรรณ์
"การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาการนวดเพื่อสุขภาพโดยท้องถิน่"

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
5 10.20-10.40 วุฒิชำติ ทอนศรี

"ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน"

6 10.40-11.00 รัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ
"ยทุธศาสตร์การปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ใน
พื้นที่ชุ่มน้ าแกง่ละว้า"

7 11.00-11.20 ฤดีกร เดชำชัย
"การจดัการผลกระทบจากการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชนเผ่าอาขา่ จงัหวัด
เชียงราย"8 11.20-11.40 ธรีุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
"การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการกองทุนในระดับชุมชนของคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต.แม่สุก อ.เมือง จ.พะเยา"

ประเดน็ : กำรพ่ึงตนเองของชมุชน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  รศ.สุจินต์  สิมารักษ์
ห้องราชพฤกษ์ 4 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : กำรพ่ึงตนเองของชมุชน (ตอ่)
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  รศ.ธรีะ  ฤทธริอด
ห้องราชพฤกษ์ 4 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 อำรีรัตน์ นวลน้อย

"วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการให้บริการประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาล
ต าบลยางเนิ้ง กบั เทศบาลต าบลสารภี อ าเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม"่

2 09.20-09.40 เพ็ญนภำ กุลจำรุอมร
"การบริหารราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จงัหวัดเชียงใหม่"

3 09.40-10.00 ทัชชวัฒน์ เหล่ำสุวรรณ
"ปฏิสัมพันธ์เชิงบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องที่และท้องถิน่ ระหว่างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านกบัผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน่"

4 10.00-10.20 สมนึก ปัญญำสิงห์
"ตลาดชุมชนท้องถิน่ชายแดนไทย – ลาว : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านหนาดท่า ต าบล
บ้านกลาง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครพนม และบ้านปากเปง เมืองท่าแขกแขวงค าม่วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 10.20-10.40 จีระศักดิ์ เพียรเจริญ

"อุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกดัน้ ามันมะพร้าวบริสุทธิด้์วยวิธีการหมักแบบควบคุม
อุณหภูม"ิ2 10.40-11.00 ศิริพันธ์ มุรธำธญัลักษณ์
"เคร่ืองผลิตอากาศแห้งแบบต่อเนื่อง"

3 11.00-11.20 ศิริพันธ์ มุรธำธญัลักษณ์
"การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งขงิสดโดยใช้อุณหภูมิต่ า"

4 11.20-11.40 อรรคเดช อ่ิมพัฒน์
"ผลของสูตรอาหารมันส าปะหลังหมักเชื้อแอสเปอร์จลิลัส ออรีซ่ีต่อการเจริญเติบโตของกุง้
กา้มกราม"

ประเดน็ : กำรพ่ึงตนเองของชมุชน
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  พ.อ.นพ.วเิชียร ชูเสมอ
ห้องราชพฤกษ์ 5 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ : อำหำรและกำรเกษตร
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  ผศ.วรีพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์
ห้องราชพฤกษ์ 5 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556



ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
1 09.00-09.20 เบญจมำศ จิระวงศ์วิโรจน์

"ปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในเขต
เทศบาลต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จงัหวัดนนทบุรี"

2 09.20-09.40 อัตศำสตร์ ปิ่นอนุกูล
"ประสิทธิผลของการบริหารวิกฤตการณ์น้ าท่วมในพื้นที่ได้รับผลกระทบของเทศบาลนคร
เชียงใหม่"

3 09.40-10.00 วัฒนำ ณ นคร
"การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา"

4 10.00-10.20 พัชรินทร์ ฤชุวรำรักษ์
"แนวโน้มการใช้เตาเผาถา่น 200 ลิตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนของชุมชน"

5 10.20-10.40 นพดล อิงควัชรกุล
"การศึกษาผลกระทบของการดูดทรายที่มีต่อคุณภาพน้ าและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาด
ใหญ่ในคลองฉวาง อ าเภอบ้านนาสาร จงัหวัดสุราษฎร์ธาน"ี

ล ำดบัที่ เวลำ นักวิจัยและบทควำม
6 10.40-11.00 สมพล สกุลหลง

"การเพิ่มการถา่ยเทความร้อนในการไหลแบบปั่นป่วนผ่านช่องขนานที่มีตัวสร้างการหมุน
ควงแบบปีก"

7 11.00-11.20 สุริยำ โชคเพ่ิมพูน
"การศึกษาเชิงพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดส าหรับเชื้อเพลิงชีวมวล"

8 11.20-11.40 สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์
"พฤติกรรมการถา่ยเทความร้อนในเคร่ืองอุ่นอากาศแสงอาทิตยโ์ดยใช้ครีบ"

9 11.40-12.00 เบญจมำศ ณ ทองแก้ว
"การศึกษาเพื่อสร้างระบบส่ือความหมายส าหรับการท่องเที่ยวต าบลคันธุลี จงัหวัดสุ
ราษฎร์ธาน"ี

ประเดน็ :  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  รศ.วนัเพ็ญ  วโิรจน์กูฎ
ห้องราชพฤกษ์ 6 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556

ประเดน็ :  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม (ตอ่)
การน าเสนอ : ภาคบรรยายระดับชาติ
ประธาน :  ผศ.ดารณี  หอมดี
ห้องราชพฤกษ์ 6 : วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556


