
ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ.2557   

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1-6  โรงแรมเซ็นทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้องที่ 1 : ห้องรำชพฤกษ์ 1 

ประเด็น  : เศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง :  ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช  
เลขำนุกำรห้อง : นายประพันธ์ พันตาเอก 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  10.40-11.00 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าว
กล้องชุมชนบ้านโนนค าแก้ว ต าบลไพบูลย์ อ าเภอน  าขุ่น จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ดลฤดี จันทร์แก้ว 

2.  11.00-11.20 แนวทางการพัฒนากลุ่มน  าพริกบ้านดอนสนามแบบมีส่วนร่วม ต าบล
ดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

ธีรุตม ์หมื่นวงษ์เทพ 

3.  11.20-11.40 ส่วนประสมทางการตลาดและคณุภาพบริการทีม่ีอิทธิพลต่อการใช้
บริการซ  าของธุรกิจคาร์แคร์ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

สมหมาย พันธุวงศ์ 

4.  11.40-12.00 ความสัมพันธ์ของการสร้างเครือขา่ยและกลยุทธ์การตลาดที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการเคมภีัณฑ์การเกษตรใน
จังหวัดล าปาง 

วรัญญา ธิคม 

5.  12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ประเด็น  : เศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนหอ้ง :  ผศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร 
เลขำนุกำรห้อง : นายประพันธ์ พันตาเอก 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  13.00-13.20 การสร้างการเรียนรูด้้านการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลีย่นและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฮ่วมใจ๋ ต าบลแม่ทะ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  

ขจรศักดิ ์วงศ์วิราช 

2.  13.20-13.40 ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน: บทบาทและภาวะความเป็นผู้น า 
กับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อผู้น าชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม ่

บงกชมาศ เอกเอี่ยม 

3.  13.40-14.00 การประเมินผลกระทบทางสังคม: เสียงสะท้อนจากคนในชุมชน 
กรณีศึกษาโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ 

อรอุมา เตพละกุล 

4.  14.00-14.20 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุม่ผูสู้งอายุ ต าบลปา่คลอก จังหวัด
ภูเก็ต 

บัญฑิต   ไวว่อง 

5.  14.20-14.40 การสื่อสารบญุข้าวจี่บ้านดอนใหญก่ับการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

วิธษ ์รักเอี่ยมสะอาด 

 



ประเด็น  : เศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง :  รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช 
เลขำนุกำรห้อง : นายประพันธ์ พันตาเอก 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  14.40-15.00 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
พื นบ้านในภาคเหนือประเทศไทย 

ประกรณ ์วิไล 

2.  15.00-15.20 ผลิตภณัฑ์จากล าต้นปาล์มน  ามัน จรูญ เจริญเนตรกลุ 
3.  15.20-15.40 การวิจัยและพัฒนาสมบัติเชิงกลของกระเบื องปูพื นดินเผาจาก

เถ้าลอยลิกไนต ์
รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ 

4.  15.40-16.00 การสร้างเครื่องผลิต อี เอ็ม บอล และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่
ชุมชน 

กุลยุทธ  บุญเซ่ง 

 
 

ห้องที่ 2 : ห้องรำชพฤกษ์ 2 

Community self-sufficiency 
Chair : Asst.Prof.Sutida Ngonkun 
Co-Chair : Dr.Mark Rendon 
Secretary : Ms. Nattaphorn Buppasopa 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  10.40-11.00 Sufficient Community Development and Co-
Management Institutions for Sustainable Energy 
Management: A Case Study in Thailand 

Montri Wiboonrat 
 

2.  11.00-11.20 The Relationship between Mathematical Skills for 
Business Application and Characteristics of 
International College Students 

Chavis Ketkaew 
 

3.  11.20-11.40 Development of community based tourism 
management at Pakro village,Singhanakorn district, 
Songkhla province. Thailand 

Sorbah Maseng 
 

4.  11.40-12.00 A Local Way of Life and Culture for Tourism Learning 
Route at Ko Samui,Samui District, Suratthani Province, 
Thailand. 
 

Parichart  Visuthismajarn  
 

5.  12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 



Local community economy  
Chair : Assoc. Prof. Manthana Samart 
Co-Chair : Dr. Chirstopher  Raymond 
Secretary: Mr. Parin Tanathchotipon 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  13.00-13.20 Competitiveness Development Guidelines for Small 
and Medium Entrepreneurs  
in Northeastern Thailand 

Ruchirat Patanathabutr 

2.  13.20-13.40 Relationship between satisfaction, loyalty and 
repurchase behavior of consumer under the impact of 
style fashion for shirt product market in Vietnam 

Phạm Văn  Tuấn 

3.  13.40-14.00 Sustainable consumption and removal of incandescent 
lamps through lighting market transformation in 
Vietnam 

Vu Huy Thong 

4.  14.00-14.20 Satisfaction Levels of the Local People on the Second 
Thai-Lao Friendship Bridge: 
A Case of Mukdahan-Savannakhet 

Phaninee 
Naruetharadhol 

5.  14.20-14.40 Rethinking Localism in Sustainable Development 
Practice: The Case of Development Monks in Northeast 
Thailand 

Dylan Southard 

 
 
Natural and environmental resources  
Chair : Assoc. Prof. Dr. Wanpen Wirojanagud 
Co-Chair: Mr.Chavis Ketkaew 
Secretary : Ms. Chonlada Pharino 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  14.40-15.00 The Thermal Qualification of Vertiver Grass Insulation   Choopong Thongkams
amut 

2.  15.00-15.20 Stagnation of Community Forest Management: A Case 
Study of Nam Kian Sub-District, Phupiang District, Nan 
Province 

Banjit Sairorkham 

3.  15.20-15.40 Community Awareness, Attitude and Behavior Relating 
to Environmental Conservation  

Chuleewan Praneetha
m 

 

 

 



 

ห้องท่ี 3 : ห้องรำชพฤกษ์ 3 

Food and agriculture 
Chair: Assoc. Prof. Dr. Suchila Techawongstien 
Co-Chair: Dr. Pat Kotchapakdee 
Secretary : Ms. Phaninee Naruetharadol 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  10.40-11.00 Sunflower: A potential crop for rotating with rice in small 
farm setting 

Pantipa Na 
Chiangmai 

2.  11.00-11.20 Roles of Traditional Ecological Knowledge in the Context of 
Soil Conservation for Community-based Food Acquisition   

Ekarin 
Phungpracha 

3.  11.20-11.40 Socio-economic evaluation of sustainability of participatory 
irrigation management in Ban Sawang, Khon Kaen Province, 
Thailand  

Hiromasa Hamada 

 
 
 
ประเด็น  : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง  : ผศ.ดร.เสาวนิต ทองพิมพ์ 
รองประธำนห้อง : ผศ.ดร.พสิิฏฐ์ เจริญสุดใจ 
เลขำนุกำรห้อง : นางสาวชัญญนิษฐ์ ค าภักด ี
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  11.40-12.00 การรีไซเคลิเปลือกหอยตลับเพื่อผลิตปูนขาวส าหรับการบ าบัดน  าและน  า
เสีย 

เอนก สาวะอินทร ์

2.  12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
3.  13.00-13.20 ผลของการใช้สารยับยั งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการปล่อยแก๊สไน

ตรัสออกไซด์จากดิน 
ภายใต้การบ่มในห้องปฏิบัติการ 

สุธิดา ปิ่นชัยศิริ 

4.  13.20-13.40 การเพิ่มจ านวนสปอร์ของราเขยีว Metarhizium anisopliae บนวัสดุ
ทดแทน เพื่อการก าจัดแมลงวันบ้าน 

นิภัชราพร สภาพพร 

5.  13.40-14.00 ผลของปุ๋ยและการไถพรวนต่อคณุลักษณะเชิงฟังก์ชันของพืชในพื นที่ไร่
ถั่วเหลือง 

ประวีณ บุญหนุน 

6.  14.00-14.20 แนวโน้มการขยายตัวของพื นที่ปลกูปาล์มน  ามันในพื นท่ีพรุ ต าบล
การะเกด อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวดันครศรีธรรมราช 

ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา 

 

 

 



ประเด็น : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง : ผศ.ดร.พิสฏิฐ์ เจรญิสุดใจ 
รองประธำนห้อง : ผศ.ดร.เสาวนติ ทองพิมพ์    
เลขำนุกำรห้อง : นางสาวชัญญนิษฐ์ ค าภักด ี
ล าดับ เวลา บทความ นักวิจัย 

1.  14.20-14.40 ศักยภาพการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน บ้านนาดี-สร้างบง ต าบล
ผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวดัอุดรธานี 

พลอยระดา ภูมี 

2.  14.40-15.00 พฤติกรรมในการจัดการขยะมลูฝอยของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านนาดี - สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาป ี จังหวัด
อุดรธาน ี

ชมพูนุท สงกลาง 

3.  15.00-15.20 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั นพื นฐานด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของ
ประชาชนในหมู่บ้านนาดี – สร้างบง ต าบลผาสุกอ าเภอกุมภวาป ี
จังหวัดอุดรธาน ี   

ธรรมเนยีบ แก้ว
หอมค า 

4.  15.20-15.40 แนวทางในการจัดการภยัพิบัติด้านน  าท่วมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

สัจจา บรรจงศิร ิ

5.  15.40-16.00 การสร้างจิตส านึกประหยัดพลังงานด้วยเทคนิค DSM by HAT   ประทีป ช่วยเกิด 
 

 

ห้องที่ 4 : ห้องรำชพฤกษ์ 4 

ประเด็น  : กำรเสริมสร้ำงสุขภำพของคนและชุมชน 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง :  รศ.ดร.เกษราวลัณ์ นิลวรางกูร 
เลขำนุกำรห้อง : นางสาวธนิตา เสนชัย 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  10.40-11.00 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของนักเรียนโรงเรียนวัดศริิจันทราราม จังหวัดปทุมธาน ี

อิสรียา พรหมมา 
 

2.  11.00-11.20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินกจิกรรมจติอาสาของนักศึกษาพิการ
ชุมนุมใจเกินร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

ณรงค์วรรษ บุญมา 
 

3.  11.20-11.40 Clinical effect and Cost-effectiveness of alternative facial 
treatment using soft-prepared chalk  

Dr. Kamolnat 
Muangyim  
 

4.  11.40 น. เป็น
ต้นไป 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 



ประเด็น  : อำณำบริเวณศึกษำในประชำคมอำเซียน 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง : ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ ์   
เลขำนุกำรห้อง : นางสาวธนิตา เสนชัย 
ล ำดับ เวลำ บทควำม นกัวิจัย 

1.  13.20-13.40 การเปลีย่นแปลงและการด ารงอยูข่องวัฒนธรรมเวียดนามในชุมชน
ชาวเหวียตเกี่ยว จังหวัดอดุรธานี  

พิสิฐ อ านวยเงินตรา 

2.  13.40-14.00 ศักยภาพและข้อจ ากัดของการท านาระบบกล้าต้นเดียว : กรณีศึกษา 
บ้านไฮห่ลวง-ผาเวยีง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว  

วิบูล  เป็นสุข 

3.  14.00-14.20 การจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์การพัฒนาเอกชนเพื่อ
ช่วยเหลือทางด้านสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติพม่า กรณีศึกษา มลูนิธิ
มนุษยชนและการพัฒนา สาขา จังหวัดเชียงใหม่  

ธรณินทร์ เสนานิมติร 

4.  14.20-14.40 การศึกษาศักยภาพของอาหารพื นบ้านกับการท่องเที่ยวของเมือง
มรดกโลกหลวงพระบางเพื่อเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

อัจฉริยา สุริยา 

5.  14.40-15.00 ความตายที่ถูกท าให้เป็นสินค้า : การท างานของพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์และทุ่งสังหารผ่านความปรองดองในประเทศกัมพูชา  

ศิวัช ศรีโภคางกุล 

6.  15.00-15.20 ศักยภาพและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสินค้าหัตถกรรม
และของที่ระลึก เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง  

ธีระยุทธ์  เพ็งชัย 

 

ห้องที่ 5 : ห้องรำชพฤกษ์ 5 

ประเด็น  : กำรพ่ึงตนเองของชุมชน 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง : รศ.ดร.สุกญัญา อ่ิมเอมธรรม 
เลขำนุกำรห้อง : นางสุณิษา แสงเหลา   
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  10.40-11.00 การบริหารจัดการโรงสีชุมชน แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคู่ไปกับภูมปิัญญาท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน น าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอตุสาหกรรมชุมชน 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน ต าบลเกวียนหัก ในพื นที่จังหวัด
จันทบุร ี

เดชา วงศ์แก้ว 

2.  11.00-11.20 การพัฒนาตัวชี วัดการมีสุขภาวะทีด่ีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรตามแนวคิดของเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ธวัชชัย เพ็งพินิจ 

3.  11.20-11.40 
ความพร้อมในการรองรับชุมชนผูสู้งอายุในพื นท่ีเทศบาลต าบลลวง
เหนือ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ 

เอกพิชญ์  ชินะข่าย 

4.  11.40-12.00 การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่เพื่อการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
อัล-อามานะห์ บ้านบางโรง ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 

ประภาศรี อึ่งกุล 

5.  12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 



ประเด็น : กำรพ่ึงพำตนเองของชุมชน (ต่อ) 
 กำรน ำเสนอ : ภาคบรรยายระดบัชาติ 
ประธำน : รศ.สุนยี์ เลีย่วเพ็ญวงศ ์
เลขำนุกำรห้อง : นางสุณิษา แสงเหลา   
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  13.00-13.20 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดเก่าในการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว :ศึกษากรณีตลาดเก่าศรปีระจันต์อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

เบ็ญจมาส นาควงษ ์

2.  13.20-13.40 การพัฒนายุทธศาสตร์ดา้นการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลบ้านแดน 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวดันครสวรรค ์

พชร ชมชื่น 

3.  13.40-14.00 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาลุ่มน  าทะเลสาบสงขลา สมจิตร์ อินทมโน 
ประเด็น : การพึ่งพาตนเองของชุมชน )ต่อ(  
กำรน ำเสนอ ภาคบรรยายระดับชาต ิ
ประธำน : ผศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 
เลขำนุกำรห้อง : นายมารุต รตัตะรังส ี
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  14.20-14.40 แนวทางการผลติผลงานประติมากรรมท้องถิ่นเชิงพาณิชย์ชุมชน
บ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม 

กิตติกรณ์  บ ารุงบุญ  
 

2.  14.40-15.00 ปัจจัยที่มีผลต่อการน าโรงเรือนต้นแบบปลูกผักไฮโดรพอนิกส์มาใช้
ในบ้านพักอาศัย 

กุลวดี   เถนว้อง 

3.  15.00-15.20 การพัฒนาเครื่องผา่จาวตาลแบบก่ึงอัตโนมัต ิ จีรัฐติกุล กล้าหาญ 
4.  15.20-15.40 การศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาสถาปตัยกรรมพื นถิ่น

เรือนไทยมุสลิม จังหวัดนนทบุร ี
ภัทราวดี  ศิริวรรณ  
 

5.  15.40-16.00 ปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวสัดุเหลือใช้  
กรณีศึกษาชุมชนต าบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สรชา ไววรกจิ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห้องที่ 6 : ห้องรำชพฤกษ์ 6 

ประเด็น  : กำรพ่ึงตนเองของชุมชน 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง : รศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ 
เลขำนุกำรห้อง : นายมารุต รตัตะรังส ี
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  10.40-11.00 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรรณศิา ทรัพย์เพิ่ม 
2.  11.00-11.20 เกษตรผสมผสาน: วิถีการด ารงชีพของเกษตรกรเครือข่ายอุบลรัตน์

ในบริบทโลกาภิวัตน ์
กีรติพร จูตะวิริยะ  
 

3.  11.20-11.40 การศึกษาภูมิปญัญาท้องถิ่น กรณศีึกษาการแสดงพื นบ้านร าวงเวียน
ครก ของต าบลนาพละ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

รุ่งนภา อริยพลปญัญา 
 

4.  11.40-12.00 การพึ่งตนเองเพื่อการด ารงชีพท่ียั่งยืนของบ้านนาห้วยแคน อ าเภอ
ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธาน ี

เหมวรรณ เหมะนัค  
 

5.  12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประเด็น  : กำรพ่ึงตนเองของชุมชน (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนหอ้ง : รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง 
เลขำนุกำรห้อง : นางสาวจิตนภิา ศรีวัธนทรัพย ์
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  13.00-13.20 การบริหารช่วยเหลือวัยรุ่นตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในจังหวัด
เชียงใหม ่

พรรัมภา ขวัญยืน 

2.  13.20-13.40 ศักยภาพชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ 
3.  13.40-14.00 การเปิดพื นท่ีการท าบุญของอนัมนกิายในกรุงเทพมหานคร เสวภา ไพทยวัฒน์ 
4.  14.00-14.20 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการปรับใช้

หัตถกรรมจักสานผักตบชวา ในพื นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
พิศาล แก้วอยู ่

 
ประเด็น  : อำหำรและกำรเกษตร 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยายระดับชาต ิ
ประธำนห้อง :  รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ใจศิล 
เลขำนุกำรห้อง : นางสาวจิตนภิา ศรีวัธนทรัพย ์
ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 

1.  14.20-14.40 การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมส าหรับลูกชิ นเอ็นไก่ผสมผักพื นบ้าน  สมศักดิ ์แก้วพลอย 
2.  14.40-15.00 เกษตรอินทรียไ์ทย: การประเมินผลการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ

ในพื นที่ของเกษตรกร   
ปรารถนา ยศสุข 

3.  15.00-15.20 การฟื้นฟูผักพื นบ้านและการบริโภคผักพื นบ้านเพ่ือสุขภาวะชุมชน
ในต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  

ปิยนาถ อิ่มด ี

4.  15.20-15.40 ระบบควบคมุสารละลายอตัโนมตัสิ าหรับการปลูกพืชวิธีไฮโดรพอ
นิกส์   

ธัชกร อ่อนบุญเอื อ 

5.  15.40-16.00 เปรียบเทยีบผลผลิตของโคลนปาลม์น  ามัน 6 โคลนในช่วงปีท่ีสอง
หลังย้ายปลูก  

ประสาทพร  กออวยชัย 

 


