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ภายใต้หวั ข้อ

การจัดการสั ตว์ ป่า 4.0
Science-Based Management

ณ ห้องประชุมจงรักปรี ชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
15 ธันวาคม 2559
08.00 - 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

ผู้เข้ าร่ วมสั มมนาฯลงทะเบียน

โดย

โดย
ภาคเช้ าช่ วงแรก

09.30 - 10.00 น.

โดย

10.00 - 10.30 น.
โดย

กล่ าวรายงาน
คณบดีคณะวนศาสตร์
การเปิ ดการสั มมนา และพิธีมอบรางวัลผู้อุทศิ ตนทํางานด้ านการ
อนุรักษ์ สัตว์ ป่าดีเด่ น
รักษาการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการสั ตว์ ป่า ยุค Thailand 4.0
ประธาน ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
เลขานุการ คุณอภิญญา สายสมร
แผนการจัดการสั ตว์ ป่า 4 ชนิด 20 ปี
ดร.ศุภากร ปทุมรัตนาธาร
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การจัดการสั ตว์ ป่าบนฐานข้ อมูลระบบลาดตะเวนเชิ งคุณภาพ
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง
คุณสมโภชน์ มณี รัตน์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

10.30 - 11.00 น.

โดย

2
สถานภาพ และสถานการณ์ ของนกแว่ นในประเทศไทย
ดร. สมหญิง ทัฬหิ กรณ์
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(รับประทาน อาหารว่ าง ตามอัธยาศัย 9.30-10.30)
11.00 - 11.30น.

Poster sections

11.30 – 12. 30น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่ ายช่ วงแรก

การอนุรักษ์ และการจัดการนกป่ า
ประธาน ผศ. ดร.วิจักขณ์ ฉิ มโฉม
เลขานุการ คุณเจนจิรา ฟุ้ งจันทึก
An attempt to conservation of Vultures in Myanmar
Nay Myo Shwe
Fauna& Flora International (FFI), Taninthayi Conservation
Program, Myanmar
The Fate of the Helmeted hornbill in Indonesia
Yok Yok Hadiprakarsa
Indonesia Hornbill Conservation Society

12.30 – 13.00 น.

13.00 –13.30 น.

โดย

โดย

13.30 – 14.00 น.
โดย
14.00 – 14.30 น.

โดย

Solar farm
คุณทัตฑยา พิทยาภา
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และความแปรผันของเวลาสื บพันธุ์ระหว่ าง
(Aerodramus inexpectatus germani) ใน
ภาคใต้ ของประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

14.20 – 15.00 น

(รับประทาน อาหารว่ าง ตามอัธยาศัย 14.20 – 15.00 น)

3
นักวิจัยสั ตว์ ป่ารุ่ นใหม่ I (Young Wildlifer I)
ประธาน
ดร.นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์
เลขานุการ คุณนัฏการ บุญภา

ภาคบ่ ายช่ วงหลัง

14.30 – 14.45 น.

ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ ทางไอโซโทปเสถียรคาร์ บอนและ

โดย
14.45 – 15.00 น.
โดย

15.00 – 15.15 น.
โดย
15.15 – 15.30 น.

โดย

15.30 – 15.45 น.
โดย
15.45 – 16.00 น.
โดย

จัดการสั ตว์ ป่า
คุณ นิตยา รวดเร็ ว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ความสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะภายนอกกับเพศของนกนางแอ่ น
บ้ าน
คุณธัญลักษณ์ มาลัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Distibution of the bent-toed gecko Cyrtodactylus Gray, 1827
in Thailand
คุณเพชร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณปรเมศวร์ ตรี วลัยรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาหารของกะท่ างเหนือ (Tylototriton uyenoi)
มณฑลแม่ สา-ห้ วยคอกม้ า จังหวัดเชี ยงใหม่
นางสาวธัญสุ ดา ดาวเวียงกัน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความผันแปรของอาหารในรอบปี ของค้ างคาวปากย่ น ในภาคกลาง
ของประเทศไทย
คุณศุภวรรณ ศรี โลพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ภาคบ่ ายช่ วงหลัง

16.00 – 16.15 น.

โดย
16.15 – 16.30 น.
โดย
16.30 – 16.45 น.
โดย
16.45 – 17.00 น.
โดย
17.00 – 17.15 น.
โดย

4
นักวิจัยสั ตว์ ป่ารุ่ นใหม่ II (Young Wildlifer II)
ประธาน
ดร. วรงค์ สุ ขเสวต
เลขานุการ คุณนัฏการ บุญภา
ความหลากชนิด และการเลือกใช้
ในอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
คุณกิตติพงศ์ เลิศรุ่ งโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริเวณ
เขตรักษาพันธ์ สัตว์ ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
คุณเทวมีน เรื องสมบูรณ์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหลากหลาย
อําเภอเกาะสี ชัง
จังหวัดชลบุรี
คุณอรรถรจย์ พลชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลางของประเทศไทย
คุณปิ ยาภรณ์ สุ กใส
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ผลกระทบของทางหลวงหมายเลข 3199
รักษาพันธุ์สัตว์ ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
คุณศศิ สุ ขเสวต
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริ เวณเขต
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16ธันวาคม 2559
08.15 – 9.00น.

ชมวิดิทศั การอนุรักษ์ สัตว์ ป่า

ภาคเช้ าช่ วงแรก

Science-Based Management

09.00 – 9.30น.

โดย
09.30 - 10.00น.
โดย
10.00 - 10.30 น.
โดย

ประธาน ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์ พงศ์
เลขานุการ คุณศุภลักษณ์ ศิริ
การศึกษาความสั มพันธ์ ทางพันธุกรรมระหว่ างประชากรของ
ค้ างคาวแม่ ไก่ ภาคกลาง (Pteropus lylei K. Andersen, 1908.) ใน
ประเทศไทย
คุณงามพร้อม สุ ขโกษา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการความขัดแย้ งระหว่ างคนกับกระทิง บริเวณชายป่ า
ขอบเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่าเขาแผงม้ า
คุณทิตยา แพรแจ่ม
กรมป่ าไม้
(Panthera tigris Linnaeus,
1758) ในเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทัยธานี
คุณสมพร พากเพียร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

10.15-10.35 น.

รับประทานของว่ างตามอัธยาศัย

10.30 - 11.00 น.

ประธาน
ผศ.ดร. จันทร์ ทพิ ย์ ช่ วยเงิน
เลขานุการ คุณยุวดี พลพิทกั ษ์
การ
รอ.นพ.ปั ญญา ยังประภากร และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน

โดย

11.00 - 11.30 น
โดย
11.30-12.00 น.
โดย

6
Species diversity, natural history and conservation of Lao
newts
Dr. Somphouthone Phimmachak
National University of Laos
Food Digestion of the Water Monitor Lizard (Varanus
salvator): Anatomy and Absorption
ดร.นัฐวุฒิ ศรี ไชยรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่ ายช่ วงแรก

อนุสัญญาและการป้องกันการค้ าสั ตว์ ป่าข้ ามประเทศ
ประธาน
รศ. ดร. นริ ศ ภูมิภาคพันธ์
เลขานุการ คุณอภิษฎา เรืองเกตุ
ผลการประชุ มภาคีสมาชิ ก CITES
.17 (COP17) กับการ
อนุรักษ์ สัตว์ ป่าของประเทศไทย
คุณสมเกียรติ สุ นทรพิทกั ษ์กลู
ผูอ้ าํ นวยการกองอนุสัญญาระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Reducing threats to the Sunda pangolin through developing
monitoring protocols and strengthening law enforcement
Barbara Pollini
Zoological Society of London, Thailand country office
นิติวทิ ยาศาสตร์ สัตว์ ป่า”
กฏหมายในประเทศไทย
ดร.กณิ ตา อุ่ยถาวร
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

13.00 - 13.30 น.
โดย

13.30 - 14.00 น.
โดย
14.00 - 14.30 น.
โดย

14.30-15.00น.

รับประทานของว่ างตามอัธยาศัย

7
ภาคบ่ ายช่ วงหลัง

การศึกษาประชากร พันธุกรรมและติดตามหลังการปล่ อยสั ตว์ ป่า
ประธาน รศ.ดร. รองลาภ สุ ขมาสรวง
เลขานุการ คุณขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร.
การตรวจสอบสถานะภาพของเสื อโคร่ งอินโดจีน ใน 3

15.00 - 15.30 น.
โดย

คุณกิตติวรา ศิริภทั รนุกุล

Zoological Society of London, Thailand country office

15.30 - 16.00 น.
โดย

16.00 - 16.30 น.
โดย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้ างประชากรของเสื อ
โคร่ งในผืนป่ าตะวันตก ประเทศไทย
คุณ
Conservation Ecology Program, Division of Natural Resources
Management, King Mongkut’s University of Technology
Thonburi
ควบคุมหนูในนาข้ าว
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

16.30 - 17.00 น.

โดย

โดย

รายงานสรุ ปผลการสั มมนา
ผศ. ดร. ประทีป ด้วงแค
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ
พิธีปิดการสั มมนา
คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

