กําหนดการสัมมนา ปการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม และสาขาการจัดการสัตวปาและทุงหญา
ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ณ หอง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร
วันเสารที่ 25 เมษายน 2558
8.30-9.00 น.
9.00-9.15 น.

ชวงที่ 1
9.15-9.45 น.
9.45-10.15 น.
10.15-10.30 น.
ชวงที่ 2
10.30-11.00 น.

11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
ชวงที่ 3

ลงทะเบียน
กลาวรายงาน
โดย ผศ.ดร. ประทีป ดวงแค
อาจารยผูควบคุมสัมมนา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2557
กลาวเปดงาน
โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน
หัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม
ประธาน: น.ส. อรพรรณ ไชยเลิศ
เลขานุการ: น.ส. เกวลี อุปมา
การศึกษาปากใบกลวยในสกุล Musa เพื่อจําแนกความ นายณัฐพงค โกสิทธิ์
แตกตางในระดับจีโนม
น้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวตอการยับยั้งการเติบโต น.ส. จุฑามาศ ราชมนตรี
ของเชื้อรา Colletotrichum sp.
พักรับประทานอาหารวาง
ประธาน: นายณัฐพงษ กัลยาแกว
เลขานุการ: น.ส. ขนิษฐา บุญวัติ
การเพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุไทย
น.ส. กมลเนตร จันทรแกว
(Grus antigone shapii)ในสภาพกรงเพาะเลี้ยง
ณ สวนสัตวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ผลกระทบการทองเที่ยวตอสัตวปา บริเวณเสนทางศึกษา นายคชกริช ผลานิสงค
ธรรมชาติผาเดียวดาย อุทยานแหงชาติเขาใหญ
การกระจายของสัตวในอันดับสัตวกีบคู (Artiodactyla) นายอดิศักดิ์ เหงี่ยมสระนอย
บางชนิดบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดาน
ตะวันออก จังหวัดตาก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประธาน: นายสุรเดช โชติวุฑฒากร

13.00-13.30 น.

13.30-14.00 น.

14.00-14.30 น.

14.30-14.45 น.
ชวงที่ 4
14.45-15.15 น.
15.15-15.45 น.
15.45-16.15 น.

16.15-16.45 น.

ชวงที่ 1
9.00-9.30 น.

9.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.

เลขานุการ: น.ส. ทิพากร ภูสาคร
การศึกษาวงศวานวิวัฒนาการของไมในสกุลชบา
(Hibiscus) ของไทยและสกุลใกลเคียงโดยใชขอมูลดีเอ็นเอ
ในสวนของยีนส nadhF
อิทธิพลของระดับความเค็มที่มีผลตอการเติบโตของตน
ธนนไชย (Buchanania siamensis Miq.) ในพื้นที่ดิน
เค็ม อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
การเปรียบเทียบความทนทานตอการทําลายของมอดในไผ
รวก (Thyrsostachys siamensis) หลังจากผานกรรมวิธี
ปองกันรักษาดวยวิธีการที่ตางกัน
พักรับประทานอาหารวาง
ประธาน: น.ส. เมทินี หอมจันทร
เลขานุการ: น.ส. จุฑารัตน โชติศรี
ความหลากชนิดและความมากมายของนก ในวนอุทยาน
พระแทนดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี
เหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน ในปาอนุรักษ
บางแหงของประเทศไทย
การติดตามความหลากชนิดและความชุกชุมของนก
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
โดยวิธีการสํารวจตามจุดที่กําหนด
การสํารวจความหลากชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมโดยวิธี
กลองดักถายภาพอัตโนมัติ ในปาดงดิบเขาบริเวณ
เขตสงวนชีวมณฑลแมสา-หวยคอกมา จังหวัดเชียงใหม
วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 2558
ประธาน: นายณัฐพงค โกสิทธิ์
เลขานุการ: น.ส. จุฑามาศ ราชมนตรี
ลักษณะรากเอคโตไมคอรไรซาของกลาไมตะเคียนทอง
(Hopea odorata Roxb.) และการแยกเชื้อรา
เอคโตไมคอรไรซา
ความหลากชนิดของเห็ดบริเวณหนวยพิทักษปาแมเรวา
อุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรค
ความหลากชนิดของมดในระดับการทําลายตางกัน

นายสมบูรณ เฉยสวัสดิ์

น.ส. สุภาวดี แสงพิทักษ

น.ส. อนัญญา สุมน

น.ส. สุกัญญา เหมทานนท
นายเสรี หมุดแกว
น.ส. พัชรินทร สอนไวย

นายวรุต ชาลีคาร

น.ส. พิมพิลัย ขันทรี

นายกฤษณพงษ อุนเจริญ
น.ส. วิภาวี แสงพุมพงษ

10.30-10.45 น.
ชวงที่ 2
10.45-11.15 น.

11.15-11.45 น.

11.45-12.15 น.

12.15-13.15 น.
ชวงที่ 3
13.15-13.45 น.
13.45-14.15 น.

14.15-14.45 น.

14.45-15.00 น.
ชวงที่ 4
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.

ของหนอนผีเสื้อเจาะตนสัก (Xyleutes ceramicus
Walker) บริเวณสวนปาแมลี้ จังหวัดลําพูน
พักรับประทานอาหารวาง
ประธาน: นายคชกริช ผลานิสงค
เลขานุการ: น.ส. กมลเนตร จันทรแกว
ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกใน
นายนรากร โตจิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ความหลากชนิดของสัตวสะเทินนาสะเทินบกและ
นายพลาธรณ มหาวงศ
สัตวเลื้อยคลานบริเวณนาตกบอทอง
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความหลากชนิด และความมากมาย ของสัตวเลี้ยงลูก
นายชาญชัย พลอยศรี
ดวยนมบริเวณพื้นที่ปาฟนฟูริมนาแมวงก อุทยานแหงชาติ
แมวงก จังหวัดนครสวรรค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประธาน: นายสมบูรณ เฉยสวัสดิ์
เลขานุการ: น.ส. สุภาวดี แสงพิทักษ
ความหลากชนิดและความมากมายของแมลงผิวดินใน
น.ส. สุพินโญ จงคูณกลาง
พื้นที่ปาฟนฟู นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง
การศึกษาพลวัตของกลาไม บริเวณแนวรอยตอ ระหวาง น.ส. ประภาวดี นุติประพันธุ
ปาเต็งรังและปาดิบเขาระดับตํ่า
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
การทดสอบหาไพรเมอรของเครื่องหมายไอเอสเอสอารที่ น.ส. พันทิวา แสงอบ
เหมาะสมสําหรับนําไปวิเคราะหหาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของประดูปา
พักรับประทานอาหารวาง
ประธาน: นายอดิศักดิ์ เหงี่ยมสระนอย
เลขานุการ: น.ส. อนัญญา สุมน
ความหลากชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมขนาดเล็ก
นายทศพร วรคุตตานนท
บริเวณสถานีวิจัยวนศาสตรพังงา จังหวัดพังงา
ศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในสถานี
นายอมรพงษ คลายเพชร
วิจัยวนศาสตรพังงา อาเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

16.00-16.30 น. ความหลากหลายของสัตวในอันดับกบที่สถานีวิจัย
น.ส. สุชาดา ปานจันทร
วนศาสตรพังงา จังหวัดพังงา
วันเสารที่ 2 พฤษภาคม 2558
ชวงที่ 1
ประธาน: นายกฤษณพงษ อุนเจริญ
เลขานุการ: น.ส. วิภาวี แสงพุมพงษ
9.00-9.30 น.
การศึกษาโครงสรางสังคมพืชบริเวณแนวรอยตอระหวาง น.ส. อรพรรณ ไชยเลิศ
ปาเต็งรังและปาดิบเขาระดับตา อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม
9.30-10.00 น. การปรับตัวทางกายภาพภายนอกบางประการของ
น.ส. เกวลี อุปมา
ตนธนนไชยในพื้นที่ดินเค็ม อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
10.00-10.30 น. ลักษณะของเซลลผิวใบและปากใบปรงบางชนิดที่พบใน น.ส. ขวัญชนก ทองจาด
ประเทศไทยกับการใชขอมูลประกอบการจําแนกทาง
อนุกรมวิธาน
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
ชวงที่ 2
ประธาน: นายพลาธรณ มหาวงศ
เลขานุการ: นายนรากร โตจิต
10.45-11.15 น. ลักษณะประชากรและขนาดพื้นที่อาศัยของกระแตเหนือ น.ส. ขนิษฐา บุญวัติ
(Tupaia belangeri) ในปาดงดิบเขา บริเวณพื้นที่
สงวนชีวมณฑลแมสา-หวยคอกมา จังหวัดเชียงใหม
11.15-11.45 น. การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ นายณัฐพงษ กัลยาแกว
อนุสรณสถานแหงความสงบภูพานนอย จังหวัดนครพนม
เพื่อการอนุรักษ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
11.45-12.15 น. ความหลากชนิดและความชุกชมของนกบริเวณ
นายนาวิน จุลกะรัตน
สวนสาธารณะและพฤกษศาสตรศรีนครเขื่อนขันธ
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
12.15-13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชวงที่ 3
ประธาน: น.ส. สุพินโญ จงคูณกลาง
เลขานุการ: น.ส. ประภาวดี นุติประพันธุ
13.15-13.45 น. การใชแมลงปาไมเพื่อการประเมินการบริการของระบบ น.ส. ลักษมี พันธุวัฒน
นิเวศและสุขภาพ บริเวณสวนปาขุนแมคํามี จังหวัดแพร
13.45-14.15 น. การวางไขและการเจริญเติบโตของตัวออนมดแดง
น.ส. ทิพากร ภูสาคร

14.15-14.45 น. การศึกษาสภาพสังคมพืชบริเวณสถานีฝกนิสิตวนศาสตร
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
14.45-15.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
ชวงที่ 4
ประธาน: นายอมรพงษ คลายเพชร
เลขานุการ: นายทศพร วรคุตตานนท
15.00-15.30 น. พฤติกรรมของพังพอน(Herpertes javanicus)ในสภาพ
กรงเลี้ยงบริเวณกลุมงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร
15.30-16.00 น. พฤติกรรมของเสือโครงและเสือโครงขาวในสภาพกรงเลี้ยง
ตางกันในสวนสัตวเขาดิน
16.00-16.30 น. ประสิทธิภาพคูกันชางบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปา
เขาอางฤาไนจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอาทิตยที่ 3 พฤษภาคม 2558
ชวงที่ 1
ประธาน: น.ส. สุชาดา ปานจันทร
เลขานุการ: น.ส. กมลเนตร จันทรแกว
9.00-9.30 น.
การศึกษาการงอกของเมล็ดและการเจริญของชิ้นตัวอยาง
พะยูง
9.30-10.00 น. ความหลากชนิดของนกบริเวณสวนปานิเวศระยองวนา
รมย จังหวัดระยอง
10.00-10.30 น. ความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และ
สัตวเลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติทะเลปน
จังหวัดสตูล
10.30-11.00 น. การติดตามความหลากชนิดของนกในบริเวณสวน
วชิรเบญจทัศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
11.00-11.20 น. กลาวปดการสัมมนา
โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน
หัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม

นายสุรเดช โชติวุฑฒากร

น.ส. ณัฏฐรัศมิ์ ปนยาโน
น.ส. เมทินี หอมจันทร
น.ส. มนันยา พลาอาด

น.ส. ธัญญารัตน พื้นพรม
นายจิรวงศ หยงสตาร
น.ส. กนกวรรณ ยิ้มอยู

น.ส. จุฑารัตน โชติศรี

