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ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยา
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจยั
1.1 บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมู ลของ สกอ.)
Larpkern P, Moe SR, Totland Ø. The effects of environmental variables and human disturbance on
woody species richness and diversity in a bamboo deciduous forest in northeastern
Thailand. Eco Res 2009; 24:147-156.
Larpkern P, Moe SR, Totland, Ø. Bamboo dominance reduces tree regeneration in a disturbed
tropical forest. Oecologia 2011; 165:161-168.
Larpkern P, Totland Ø, Moe SR. Do disturbance and productivity influence evenness of seedling,
sapling and adult tree species across a semi-deciduous tropical forest landscape? Oikos
2011; 120:632-629.

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: 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: 5-18.
ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ศศิธร โคสุวรรณ. การคัดเลือกพันธุไ์ ม้
ท้ องถิ่นเพื่ อใช้ ในการฟื้ นฟู ป่าเบญจพรรณที่ถูกรบกวน บริ เวณป่ าชุ มชนบ้ านแม่ก้ ืดหลวง อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2559; 32: 137– 149
ประภัสสร ยอดสง่า, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ปัญญา ไวยบุญญา, ปนัดดา ลาภเกิน. ผลผลิตของนํา้ พื้นที่
ลุ่มนํา้ พระปรง: ปริ มาณนํา้ คุ ณภาพนํา้ และช่ วงเวลาการไหลของนํา้ . วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
2560; 33:87-102.
ปัญญา ไวยบุญญา, ปนัดดา ลาภเกิน, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ประภัสสร ยอดสง่า และ วริษฐ์ ธรรม
เกษตรกร. การทดสอบวิ ธีก ารหยอดเมล็ดพั น ธุ์ไม้ พ้ ื นเมือ งเพื่ อ การฟื้ นฟู ป่ าเบญจพรรณที่ถู ก
รบกวน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2561; 23:448-458.
ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ประภัสสร ยอดสง่า และปนัดดา ลาภเกิน. ลักษณะ
ทางกายภาพของเมล็ด ประเภทการเก็บรักษาเมล็ด และการเพาะขยายพันธุ์ไม้ พ้ ืนเมืองบริเวณป่ า
ริมคลองพระปรง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว. วารสารวนศาสตร์ 2561; 37: 31-45
1.2 บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จตุภูมิ มีเสนา, ปนัดดา ลาภเกิน, ปั ญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรี เมืองดี. ความหลากหลายของนก
ในช่ วงฤดู หนาวบริ เวณป่ าชุ ม ชนบ้ านแม่ ก้ ืด หลวง อําเภอแม่ สอด จั งหวัด ตาก. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9; 2559 กรกฎาคม 28-29; กรุงเทพฯ.
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, วันเพ็ญ ก้ านอินทร์, ปนัดดา ลาภเกิน, ศศิธร โคสุวรรณ. ความหลากชนิดของ
พรรณไม้ และการเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ป่าริ มคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ ว. ในรายงานการประชุ ม
วิชาการเครื อข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ ประเทศไทย “องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่ อการจัดการที่
ยั่งยืน”; 2558 มกราคม 22-23; จังหวัดพิษณุโลก.
ปั ญ ญา ไวยบุ ญ ญา, จตุภูมิ มี เสนา, ปนั ด ดา ลาภเกิน , ประภั สสร ยอดสง่า, บุ ญ ธิด า ม่ วงศรี เมือ งดี.
ความหลากหลายของนกในช่วงฤดูหนาวบริเวณป่ าริมนํา้ ตามแนวคลองพระปรง อําเภอวัฒนา นคร
จังหวัดสระแก้ ว. ในรายงานการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ” ครั้งที่ 3; 2559 มิถุนายน 15 – 17; จังหวัดน่าน.

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะทีม่ ี)
2.1 ผลงานวิชาการเพือ่ อุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้
2.3 ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
2.5 งานแปล
2.6 พจนานุ กรม สารานุ กรม นามานุ กรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ดา้ นสุนทรียะ ศิลปะ
2.9 สิทธิบตั ร
2.10 ซอฟต์แวร์
3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ปัญญา ไวยบุญญา, วันชาติ สุโนจิตราภรณ์, ปนัดดา ลาภเกิน, เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล, ละออ
อัมพรพรรดิ์. พรรณไม้ ในป่ าโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ;
สันติศิริการพิมพ์. 2558.
ปนัดดา ลาภเกิน, ปัญญา ไวยบุญญา, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, ประภัสสร ยอดสง่า. ป่ ากับชุมชน ป่ า
ชุมชนบ้ านแม่ก้ ดื หลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ; สันติศิริการพิมพ์. 2559.

