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ต ำแหนง่ปจัจบุนั: นักปฏบิตักิารวจิัย 

กำรศกึษำ: 

2562        ก าลังศกึษาต่อ หลักสตูรปรัชญาดษุฎบัีณฑติ สาขาประชากรศกึษา   

               คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 

2543        วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (อาหารและโภชนาการเพือ่การพัฒนา)  

               สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล  

2534        วทิยาศาสตรบัณฑติ (โภชนาการ) คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล    

ควำมสนใจในงำนวจิยั  

1. ความมั่นคงดา้นอาหารและระบบอาหารในชมุชนชนบท ชมุชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท และชมุชนเมอืง     

2. ภมูปัิญญาทอ้งถิน่กับความมั่นคงดา้นอาหาร โภชนาการและสขุภาวะ 

3. กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิอาหาร โภชนาการและสขุภาวะ  

4. เครอืข่ายทางสงัคม เครือ่งมอืทางสงัคมเพือ่สง่เสรมิโภชนาการและสขุภาวะ 

ประสบกำรณ์งำนวจิยั 

1. Matriarchal for food security in Sanephong 

2. โครงการสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่การพัฒนาความมั่นทางอาหาร                         

และโภชนาการในประชากรกลุ่มชาตพิันธุ ์(กะเหรีย่ง)  

3. Process and methods towards the improvement of health and nutritional well-being of indigenous 

children and women care providers in Sanepong community, Thailand: Application to micronutrient 

and traditional food promotion programs. 

4.โครงการศกึษาวัฒนธรรมการบรโิภคอาหารทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมของหญงิวัยเจรญิพันธุใ์นกลุ่มชาตพิันธุ ์

(กะเหรีย่ง) ภาคตะวันตก: กรณีศกึษาบา้นสะนพ่อง ต าบลไลโ่ว ่อ าเภอสงัขละบรุ ีจังหวัดกาญจนบรุ ี

5. ศักยภาพในการพัฒนาตัวชีวั้ดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ: กรณีศกึษาบา้นสะเนพ่อง ต าบลไลโ่ว ่

อ าเภอสงัขละบรุ ีจังหวัดกาญจนบรุ ี

6.โครงการศกึษาอัตลักษณ์ทางวถิเีกษตรกรรมและอาหารเพือ่การสรา้งสขุภาวะ: 

กรณีศกึษาบา้นศาลาดนิ หมู่ที ่3 ต าบลมหาสวัสดิ ์อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด้นครปฐม 

7.ความมั่นคงทางอาหารของประชากรเขตชานเมอืง 
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ประสบกำรณ์งำนวจิยั 

8.โครงการศกึษาแผนทีค่วามรูใ้นตัวคนและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นอาหาร ต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออัมพวา     

จังหวัดสมทุรสงคราม 

9.โครงการฟ้ืนฟแูหลง่อาหารและพัฒนารูปแบบการปลูกพชืลอยน ้าเพือ่เตรยีมพรอ้มรับมอือุทกภัย 

10. โครงการวจิัยเสน้ทางสายปลารา้ 

11.โครงการฟ้ืนฟพูืน้ทีส่เีขยีวเพือ่เป็นแหลง่อาหารและรากฐานสขุภาวะ ณ อ าเภอพุทธมณฑล 

12. โครงการหนูรักผักสเีขยีว 

 

กำรเผยแพรผ่ลงำนวจิยั 

  

ระดับนานาชาต ิ
 

1. Sirisai S, Chotiboriboon S, Sapsuwan S, Tantivatanasathien, Setapun N, Duangnosan P,  

Thongkam N, Chuangyanyong S. Matriarchy, Buddhism, and food security in Sanephong, Thailand.  

   Maternal & amp; Child Nutrition. 2018;13(S3). 

2. Sirisai S, Chotiboriboon S, Tantivatanasathien P, Sangkhawimol S, Smitasiri S.  

    Culture-based nutrition and health promotion in a Karen community in Indigenous Peoples Food Systems  

    for Health: Interventions for Health promotion and Policy. 2013. Italy: FAO. 

2. Chotiboriboon S, Tamachotipong S, Sirisai S, Dhanamitta S, Smitasiri S, Sappasuwan C,     

   Tantivatanasathien P & Eg-kantrong P. Thailand: food system and nutritional status of  

    indigenous children in a Karen community in Indigenous Peoples’ food systems:       

    the many dimensions of culture, diversity and environment for nutrition and health. 2009. Italy: FAO.  

3. Sirisai S, Chotiboriboon S, Smitasiri S. Culture, Environment And Agriculture For Food Security:     

    Lessons From The Karen People. Annals Of Nutrition And Metabolism. 2009; 55 (SUPPL.1). 

4. Smitasiri S, Chotiboriboon S. Experience with Programs to Increase Animal Source Food Intake  

    in Thailand.  Journal of Nutrition. 2003;133(11 SUPPL.2). 

 
ระดับชาต ิ
บทความน าเสนอการประชมุ 
1. สนิ ีโชตบิรบิรูณ์,ไพรวัลย ์ตันตวัิฒนเสถยีร, ปรางคท์อง ดวงโนแสน และคณะ.ศกัยภาพแกนน า   
   ชมุชนในการพัฒนาตัวชีวั้ดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการเบือ้งตน้ในระดับครัวเรอืนกรณีศกึษา 
   บา้นสะเนพ่อง  ต.ไลโ่ว ่อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ.ี บทคัดยอ่: ในการประชมุวชิาการโภชนาการ 
   แหง่ชาต ิครัง้ที ่4 วันที ่13-15 กันยายน 2553. 

2. จรณะ ทรัพยส์วุรรณ,ไพรวัลย ์ตันตวัิฒนเสถยีร,สนิ ีโชตบิรบิรูณ์ และปรางคท์อง ดวงโนแสน. กจิกรรม   
    การเรยีนรูบ้นฐานวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ใน   
   ประชากรกลุม่ชาตพิันธุ ์(กะเหรีย่ง). บทคัดย่อ: ในการประชมุวชิาการโภชนาการแหง่ชาตคิรัง้ที ่4         
   วันที ่13-15 กันยายน 2553.   
3. ประภา คงปัญญา, สนิ ี โชตบิรบิรูณ์, วรากร  คชไกร และสายฝน  ผลสะอาด. การสง่เสรมิการบรโิภค

ผักผลไมใ้นศนูยเ์ด็กเล็กและโรงเรยีนประถมศกึษาโดยการมสีว่นร่วมของโรงเรยีนและชมุชน  กรณีศกึษา
บา้นโคกตาล อ าเภอภสูงิห ์จังหวัดศรสีะเกษ. บทคัดย่อ: ในการประชมุวชิาการโภชนาการแหง่ชาต ิ    

ครัง้ที ่4 วันที ่13-15 กันยายน 2553.  
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4. สนิ ีโชตบิรบิรูณ์, ไพรวัลย ์ตันตวัิฒนเสถยีร, โสฬส ศริไิสย,์ ปรางคท์อง ดวงโนแสน,                  
จรณะ ทรัพยส์วุรรณ, วนัิย สมประสงค,์  ปราโมทย ์ไตรบญุ, รัตนวัฒน ์ไชยรัตน ์และคณะ.ความ
หลากหลายทางชวีภาพและภมูปัิญญาอาหารทอ้งถิน่ : รากฐานความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ 
กรณีศกึษา บ.สะเนพ่อง ต.ไลโ่ว ่อ.สงัขละบรุ ีจ.กาญจนบรุ.ี ในการสมัมนาระดับชาตเิรือ่งป่าชมุชน:    
ความมั่นคงแหง่ชวีติทา่มกลางความเปลีย่นแปลงและภาวะโลกรอ้น. วันที ่21-22 ตลุาคม 2551. 

 5. ไพรวัลย ์ ตันตวัิฒนเสถยีร, จรณะ  ทรัพยส์วุรรณ, สนิ ี โชตบิรบิรูณ์ และคณะ. กระบวนการ 
    สือ่สารในงานวจิัยสหสาขาวชิาเพือ่พัฒนาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในประชากรกลุม่ชาต ิ
    พันธุ(์กะเหรีย่ง). บทคัดยอ่:ในการประชมุวชิาการโภชนาการแหง่ชาตคิรัง้ที ่3 วันที ่1-3 ตลุาคม 2551.  
6. สนิ ีโชตบิรบิรูณ์, โสภา ธมโชตพิงศ,์ ครรชติ จุดประสงค,์ จรณะ ทรัพยส์วุรรณ,                          

ไพรวัลย ์ตันตวัิฒนเสถยีรและคณะ. การศกึษาศกัยภาพอาหารชมุชนสะเนพ่อง โดยการวจัิยอยา่งมสีว่น
ร่วม. บทคัดย่อ: ในการประชมุวชิาการโภชนาการ 48 วันที ่19-21 ธันวาคม 2549. 

 

การบรรยาย 
1. “อัตลักษณ์ทางภมูปัิญญาอาหารและคณุคา่โภชนาการอาหารทอ้งถิน่ในกลุม่ชาตพิันธุ ์กรณีศกึษา

ผูห้ญงิกะเหรีย่ง บา้นสะเนพ่อง จ.กาญจนบรุ”ี ร่วมบรรยายการประชมุประจ าปีทางมานุษยวทิยา ครัง้ที ่9 
เรือ่งปาก ทอ้งและของกนิ:จรยิธรรมและการเมอืงเรือ่งอาหารการกนิ. วันที ่25-27 มนีาคม 2553 

2. “ความมั่นคงทางอาหารเพือ่โภชนาการโดยภมูปัิญญาทอ้งถิน่” ในการประชมุวชิาการโภชนาการ

แหง่ชาต ิครัง้ที ่5 ปี 2554     
 

บทความในหนังสอืรวบรวมบทความวชิาการ 
1. สนิ ีโชตบิรบิรูณ์. นานาทัศนะตอ่การเรยีนรูแ้ละเรยีนร่วมของนักเรยีนบุตรหลานแรงงานขา้มชาต.ิ ใน 

เนาวรัตน ์พลายนอ้ย และศภุวัลย ์พลายนอ้ย (บรรณาธกิาร). ความเทีย่งธรรมและคุณภาพการศกึษา
ส าหรับนักเรยีนบตุรหลานแรงงานขา้มชาต:ิ กรณีศกึษาโรงเรยีนในเขตปรมิณฑล มหาวทิยาลัยมหดิล 

ศาลายา นครปฐม 2558.  

2. โสฬส ศริไิสย ์สนิ ีโชตบิรบิรูณ์ จรณะ ทรัพยส์วุรรณ ไพรวัลย ์ตันตวัิฒนเสถยีร อนุรักษ์ กา้นจันทร ์
ปรางคท์อง ดวงโนแสน ณัฐพัชร ์ทองค า และกฤษฎิช์นัญภ ์เนียมแสวง. ความมั่นคงทางอาหารของ

ประชากรเขตเมอืง. ใน ดวงพร ค านูณวัฒนแ์ละคณะ. ภาษาและวัฒนธรรม หลักประกันของสงัคมสขุภาวะ. 
สถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี มหาวทิยาลัยมหดิล 2557.   

 

กำรเขยีนต ำรำ 
1. สนิ ีโชตบิรบิรูณ์ จรณะ ทรัพยส์วุรรณ และ รศ.ดร.สมศร ีเจรญิเกยีรตกิลุ. หน่วยที ่2 อาหารสขุภาพ

เพือ่ชมุชน. ใน ประมวลสาระชดุวชิาอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ. มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช. 
2559. 

 

รว่มเป็นกองบรรณำธกิำร 
1.ต ารับอาหารกลางวันส าหรับเด็กวัยเรยีน 5 ภมูภิาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก 

ภาคกลาง ภาคใต.้ 2547. ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร.   
2.หนังสอืเฉลมิพระเกยีรต:ิ คูม่อืการพัฒนาอาหารเพือ่เด็กในโรงเรยีนและชมุชน: จากประสบการณ์การ

ด าเนนิโครงการหนูรักผักสเีขยีว “เด็กกนิอิม่ เรายิม้ได ้สงัคมไทยเขม้แข็ง”. 2542 ความร่วมมอืระหวา่ง

สถาบันวจิัยโภชนาการ มลูนธิ ิโตโยตา้ประเทศไทย และบรษัิท โตโยตา้ ประเทศไทย จ ากัด. 
 

อำจำรยพ์เิศษ   
1. หัวขอ้ “กจิกรรมและกลวธิกีารสาธารณสขุในงานโภชนาการ” ส าหรับนักศกึษาวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ 

(2551-2560) 
2. หัวขอ้ “โภชนาการในชมุชนและแนวทางการใหโ้ภชนศกึษา” ส าหรับผูเ้ขา้อบรมหลักสตูรโภชนบ าบัด 

โรงพยาบาลรามาธบิด ี(2551-2560) 

3. หัวขอ้ “การสือ่สารทางโภชนาการและสขุภาพ” “การวเิคราะหส์ถานการณ์เพือ่วางแผนการสือ่สาร” และ 
“กจิกรรมการสือ่สารทางโภชนาการและสขุภาพ และปัจจัยทีท่ าใหป้ระสบผลส าเร็จ” ส าหรับนักศกึษา

หลักสตูรสารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (2555)  
 


