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ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยา การฟื้ นฟูป่าเขตร้อน
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Larpkern P, Eriksen M, Waiboonya, P. Diversity and Uses of Tree Species in the Deciduous Dipterocarp
Forest, Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Northern Thailand. Naresuan University
Journal: Science and Technology 2017; 25 (3): 43-55.
Moungsrimuangdee, B, Waiboonya P, Larpkern P, Yodsa-nga P, Saeyang M. Reproductive Phenology
and Growth of Riparian Species along Phra Prong River, Sa Kaeo Province, Eastern Thailand.
Journal of Landscape Ecology; 2017 10 (2): 5-18.
จันทร์ทพิ ย์ เผือกร่มโพธิ์, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ปนัดดา ลาภเกิน, ปั ญญา ไวยบุญญา, ประภัสสร ยอดสง่า.
(2561). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรอบต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่ งก้ อนเส้ า) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี . Veridian E-Journal
2561; 11(1): 1419-1434.
ปนัดดา ลาภกิน, ปั ญญา ไวยบุญญา, บุญธิดาม่วศรีเมืองดี, ศศิธร โคสุวรรณ. การคัดเลือกพันธุม์ ืท้องถิ่นเพื่อ
การฟื้ นฟูป่าเบญจพรรณที่ถูกรบกวนบริเวณป่ าชุมชนบ้ านแม่ก้ ดื หลวง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก.
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2559; 25(2), 137-149.
ประภัสสร ยอดสง่า, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ปัญญา ไวยบุญญา, ปนัดดา ลาภเกิน. ผลผลิตของนา้ พื้นที่ลุ่มนา้
พระปรง: ปริมาณนา้ คุณภาพนา้ และช่ วงเวลาการไหลของนา้ . วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2560; 33
(1), 87-102.
ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ประภัสสร ยอดสง่า, ปนัดดา ลาภเกิน 2561. ลักษณะทางกายภาพ
ของเมล็ด ประเภทการเก็บรักษาเมล็ด และการเพาะขยายพันธุไ์ ม้ พ้ ืนเมืองบริเวณป่ าริมคลองพระปรง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว. วารสารวนศาสตร์ 2561; 37 (1): 31-45.
ปัญญา ไวยบุญญา, ปนัดดา ลาภเกิน, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ประภัสสร ยอดสง่า, วริษฐ์ ธรรมเกษตรกร. การ
ทดสอบวิ ธีก ารหยอดเมล็ด พั น ธุ์ไ ม้ พ้ ื นเมื อ งเพื่ อ การฟื้ นฟู ป่ าเบญจพรรณที่ถู ก รบกวน. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา 2561; 23 (1): 448-458.

1.2 บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จตุภมู ิ มีเสนา, ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี. ความหลากหลายของนกในช่วงฤดู
หนาวบริเวณป่ าชุ มชนบ้ านแม่ ก้ ืดหลวง อาเภอแม่ สอด จังหวัด ตาก. ในรายงานการประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9; 2559 กรกฎาคม 28-29; กรุงเทพฯ.
ปั ญ ญา ไวยบุ ญ ญา, จตุภูมิ มีเสนา, ปนั ด ดา ลาภเกิน , ประภั ส สร ยอดสง่ า , บุ ญ ธิด า ม่ วงศรีเมืองดี. ความ
หลากหลายของนกในช่ วงฤดูหนาวบริเวณป่ าริมนา้ ตามแนวคลองพระปรง อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ ว. ในรายงานการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่ งชาติ” ครั้ง
ที่ 3; 2559 มิถุนายน 15 – 17; จังหวัดน่าน.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะทีม่ ี)
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ปั ญญา ไวยบุญญา, วันชาติ สุโนจิตราภรณ์, ปนัดดา ลาภเกิน, เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล, และละออ อัมพรพรรดิ์. พรรณ
ไม้ ในป่ าโรงเรียนสาธิต ชุมชนการเรียนรูส้ มเด็จย่า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สันติการพิมพ์; 2557
ปนัดดา ลาภเกิน , ปั ญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, และ ประภัสสร ยอดสง่า. ป่ ากับชุมชน ป่ าชุมชนบ้าน
แม่กื้ดหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สันติการพิมพ์; 2559.

