
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรเฉลิมพระเกียรติฯ  
พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำน “พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำนไทยมองไกลสู่อนำคต” 

ระหว่ำงวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
ณ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันพุธที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ (ห้องอินทนิล) 
 

๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
 

๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๑๐ น.  กล่าวรายงานการประชุม 

   โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
  

๐๙.๑๐ น. - ๐๙.๒๕ น. กล่าวเปิดการประชุม 
โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ  ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 

๐๙.๒๕ น. – ๑๐.๑๐ น. บรรยายพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านควบคู่กับการส่งเสริมศิลปาชีพ” 

    โดย ส านักพระราชวัง 
 

๑๐.๑๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๑๕ น. บรรยายพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับพระราชกรณียกิจ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” 
โดย ดร.วีระชัย ณ นคร ส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 

๑๑.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ “Ethnobotany in a Changing World” 
    โดย Professor Dr. Henrik Balslev, Aarhus University, Denmark 

 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๔๕ น.  บรรยายพิเศษ “Ethnobotany in China: Overview and Perspectives” 
    โดย Professor Dr. Pei Shengji, Kunming Institute of Botany, China 
 

๑๓.๔๕ น. – ๑๔.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ “การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทย” 
โดย รศ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๕๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 
 

๑๔.๕๐ น. – ๑๕.๓๕ น. บรรยายพิเศษ “การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านทางด้านยาของชนเผ่าไทใหญ่ (ฉาน) 
ในจังหวัดเชียงใหม่” 
โดย คุณเบญจวรรณ ลีนิน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

 

๑๕.๓๕ น. – ๑๖.๔๐ น. ประชุมสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในระดับประเทศ 
 

๑๖.๔๐ น. – ๑๗.๔๐ น.  น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ห้องบัวตอง) 
 

๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.  งานเลี้ยงต้อนรับ 

  



วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๙ 

 

หัวข้อย่อย ๑ (ห้องอินทนิล) 
พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำนในชนเผ่ำดั้งเดิม 

ประธำน: ดร. กรกนก ตั้งจิตม่ัน 
เลขำนุกำร: นำงสำวเมทินี กอกทองค ำ 

หัวข้อย่อย ๒ (ห้องฝ้ำยค ำ) 
กำรเกษตรพื้นบ้ำน 

ประธำน: ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข 
เลขำนุกำร: นำงสำวอภิญญำ ศิรินันทำ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ 

O1 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของไทใหญ่  
และกะเหรี่ยง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดย วิทยา ปองอมรกุล 

O9 การเกษตรพ้ืนบ้านกับการปลูกหวาย 
บริโภคหน่อ บ้านนายาง อ าเภอรัตนวาปี  
จังหวัดหนองคาย 
โดย วิชาญ เอียดทอง 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ 

O2 ความหลากหลายของพืชใช้ประโยชน์ของชาว
กะเหรี่ยงในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงบ้านขุน
ตื่นน้อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย สุขุมาภรณ์ แก้วแสงใส 

O10 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
หนองบัวล าภู และหนองคาย โดยใช้ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
โดย อรรจนา ด้วงแพง 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ 

O3 พืชสมุนไพรของชาวไทลื้อในหมู่บ้านแม่สาบ
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย นัทธี เมืองเย็น 

O11 คุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ภายใต้
รูปแบบการปลูกแบบต่างๆ ของชาวเขาชาติพันธุ์
อาข่า ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
โดย ประชา เตชนันท์ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ 
O4 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวไทลื้อ ในป่า
ชุมชนบ้านทาป่าเปา อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
โดย สุธีระ เหิมฮึก 

O12 การรวบรวมและการใช้ประโยชน์พืชผัก
พ้ืนบ้านในจังหวัดพะเยา 
โดย กนกอร ศรีม่วง 

๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ อาหารว่าง 

๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ 
O5 การวิเคราะห์การใช้พืชสมุนไพรในกลุ่มไทยอง 
และไทยวน ในจังหวัดล าพูน 
โดย ปรารถนา ส าริดเปี่ยม 

O13 ความหลากหลายของพืชมีเนื้อไม้ในสวนครัว
เขตเมืองในภาคเหนือของไทย 
โดย ประทีป ปัญญาดี 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ 

O6 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของชาวปกาเกอะญอ ที่
บ้านวะโดโกร ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 
โดย รพีภรณ ์ขันธะสีลา 

O14 พันธุ์ไม้ท้องถิ่นในสวนสมรมของชุมชนต้นน้ า
บ้านเขาวัง ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย รัชฎา คชแสงสันต ์

๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐ 

O7 การส ารวจพืชกินได้ของไทยทรงด า ต าบล
หนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี 
โดย บุญสนอง ช่วยแก้ว 

O15 การจ าแนกเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ในพริกขี้หนู (Capsicum frutescens Linn.) 
จากแปลงเกษตรกรต าบลห้วยราชา  
อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย จุณจะรา ทุยไธสง 

๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ 

O8 พืชสมุนไพรในเหล้าอุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชนเผ่าผู้ไทยในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
โดย ระพีพร พลเหี้ยมหาญ 

O16 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มี
ต่อผลผลิตและปริมาณแป้งของหัวมันส าปะหลังที่
ระยะเก็บเก่ียวแตกต่างกันภายใต้การปลูกแบบ
อาศัยน้ าฝน 
โดย สงัด ปัญญพฤกษ์ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ อาหารกลางวัน 



 

หัวข้อย่อย ๓ (ห้องอินทนิล) 
กำรประยุกต์ใช้และศึกษำวิจัยต่อยอด 

ประธำน: ดร. ปรัชญำ ศรีสง่ำ 
เลขำนุกำร: นำงสำวฐิติพร ปิงยศ 

หัวข้อย่อย ๔ (ห้องฝ้ำยค ำ) 
กำรอนุรักษ์และจัดกำรควำมรู้พื้นบ้ำน 

ประธำน: ผศ.ดร. อังคณำ อินตำ 
เลขำนุกำร: นำงสำวเบญจพร ภูกำบหิน 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ 

O17 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและ
การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของพืช
สมุนไพรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ 
โดย สรณะ สมโน 

O24 การใช้ประโยชน์ของป่าในระบบนิเวศป่า
ผลัดใบของชนเผ่าปะโอ หมู่บ้านห้วยซลอบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดย วิชญ์ภาส สังพาลี 

๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ 

O18 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านของพืชสกุลก าลังเจ็ด
ช้างสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
โดย ทิวธวัฒ นาพิรุณ 

O25 พืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้พ้ืนบ้านในการ
ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ใน 
อ.อาจสามารถ และ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 
โดย เอ้ือมพร จันทร์สองดวง 

๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ 

O19 สารยูคาลิปตอลในว่านหงส์ผาค า เป็น
หลักฐานยืนยันสรรพคุณในทางการแพทย์พ้ืนบ้าน
ของชาวอาข่า 
โดย ไชยยง รุจจนเวท 

O26 การใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชสกุล 
Colocasia ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประเทศไทย 
โดย รัตนาวลี เสนาวงศ ์

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ 
O20 การศึกษาจุลทรรศน์ลักษณะและมหทรรศน์
ลักษณะเอกลักษณ์สมุนไพรของต้นทุเรียนเทศ 
โดย เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์ 

O27 การใช้ประโยชน์จากพืชป่าในเทือกเขา
บรรทัด 
โดย เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ 

๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ 

O21 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
มะเดื่อพ้ืนเมืองบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดย รัชฎาวรรณ พวงประดับ 

O28 การใช้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและ
องค์ประกอบธาตุอาหารของพืชอาหารป่าเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดย กิตติยุทธ ปั้นฉาย 

๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ 

O22 การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์
ต้านเบาหวานของสารสกัดฝอยทองที่เจริญบนพืช
เจ้าบ้านต่างชนิดกัน 
โดย กีรติ ตันเรือน 

O29 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้านในพ้ืนที่จังหวัดน่านเพ่ือเป็นแนวทางใน
การประเมินความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์และ
การบริหารจัดการทรัพยากรพืช 
โดย วรางรัตน์ ง่วนช ู

๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ 

O23 งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ขิง-ข่าใน
ภาคเหนือของประเทศไทย 
โดย รัชชุพร สุขสถาน 

O30 การสร้างเครือข่ายพืชภูมิปัญญาเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ าคลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง 
โดย ปริศนา วงค์ล้อม 

๑๕.๒๐ – ๑๕.๔๐ อาหารว่าง 
๑๕.๔๐ – ๑๖.๔๐ สรุปผลการประชุมและประกาศผลรางวัลโปสเตอร์และพิธีปิด 

 
 
 
 



วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

- เยี่ยมชมอุทยานขิง-ข่า กลุ่มพืชที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน ซึ่งได้มี
การรวบรวมความหลากหลายของพืชวงศ์ขิง-ข่า กว่า 200 ชนิด 

- เยี่ยมชมเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway) เส้นทางเดินชม
ธรรมชาติ ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร (ปิดใน
กรณีฝนตก) 

- เยี่ยมชมและเลือกซื้อของที่ระลึก ณ ร้าน “Golden Gardenia” ของขวัญ-พันธุ์
ไม้ ส าหรับผู้รักธรรมชาติ 

- เยี่ยมชมกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติที่ประกอบด้วยเรือนกระจก 12 
โรงเรือน ภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงามตามกลุ่มพืช โดยเฉพาะ
พรรณไม้หายากและพรรณไม้ทีม่ีความโดดเด่นเป็นพิเศษ 

- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีการจัดแสดงและให้บริการความรู้ทางด้าน
ธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะทางด้านพืชและ
สิ่งแวดล้อม 

 
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  ทัศนศึกษาเส้นทางสายวัฒนธรรม จอมทอง-หางดง (มีค่าใช้จ่าย) 

- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของ     
อ.จอมทอง ณ “บ้านไร่ไผ่งาม” และ “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” ป้าแสงดา บันสิทธิ์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) ในปี ๒๕๒๙ 

- นมัสการพระบรมธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุ
ประจ าปีเกิด ปีชวด เพื่อความเป็นสิริมงคล 

- นมัสการพระ ณ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) อ.หางดง เยี่ยมชมศาลาจัตุรมุขซึ่ง
พบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และวิหารไม้แกะสลักงดงามตามแบบศิลปกรรม
ล้านนาดั้งเดิม 

- เยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนรักษ์
สุขภาพ ณ ชุมชน “บ้านไร่กองขิง” อ.หางดง 

 
หมายเหตุ: รับจ านวนจ ากัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 


