กำหนดกำรสัมมนำ ปีกำรศึกษำ 2558
ระดับปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม้ และสำขำกำรจัดกำรสัตว์ป่ำและทุ่งหญ้ำ
ภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้
ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศำสตร์ 60 ปี คณะวนศำสตร์
วันเสำร์ที่ 23 เมษำยน 2559
8.30-9.00 น.
9.00-9.15 น.

ช่วงที่ 1
9.15-9.45 น.
9.45-10.15 น.
10.15-10.30 น.
ช่วงที่ 2
10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
ช่วงที่ 3
13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน
กล่ำวรำยงำน
โดย ผศ.ดร. ประทีป ด้วงแค
อำจำรย์ผู้ควบคุมสัมมนำ ประจำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2558
กล่ำวเปิดงำน
โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
หัวหน้ำภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้
ประธาน: นายกริณฑ์ กลิ่นโพธิ์
เลขานุการ: นายศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มมงคล
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่ารุ่นสอง ในพื้นที่ นายวงศธร พุ่มพวง
เอกชน อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าฟื้นฟู
น.ส. ชุติมา อิทธโยภาสกุล
ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
ประธาน: นายกัญจนณัฏฐ์ บุญดา
เลขานุการ: น.ส. สมฤทัย ลาดโฮม
การคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีของต้นรักแกนมอ
น.ส. พิศมัย แม่นปืน
(Rhus succedanea L.) โดยพิจารณาจากปริมาณการ
ให้น้ายางรักในแปลงปลูก
การเปรียบเทียบความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างใน นายคุณานนต์ ดาวนุไร
สวนป่าไผ่ ชนิดต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่
การขยายพันธุ์ต้นพลับพลึง (Crinum asiaticum)
น.ส.บุญสิริ สังขศิลปชัย
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประธาน: น.ส. ธนธรณ์ พานพิกุล
เลขานุการ: นายศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มมงคล
อาหารของกะท่างเหนือ (Tylototriton uyenoi) ใน
น.ส. ธัญสุดา ดาวเวียงกัน
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่

13.30-14.00 น. การศึกษารูปแบบการหากินของนกในแนวรอยต่อ
ระหว่างป่าดิบเขาระดับต่าและป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
14.00-14.30 น. การติดตามประชากรละองละมั่ง และเนื้อทราย
หลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
จังหวัดลาพูน
14.30-15.00 น. การติดตามละมั่งและเนื้อทรายที่ปล่อยใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
พักรับประทานอาหารว่างในห้องสัมมนา
ช่วงที่ 4
ประธาน: นายมนัส ชัยยะนุภาพ
เลขานุการ: น.ส. สุลิสา นานใส
15.00-15.30 น. ความหลากชนิดของพรรณไม้ต้นในป่าริมน้าที่ยัง
หลงเหลือบริเวณริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา-ป่าสัก
กรณีศึกษาภาคกลางตอนบน
15.30-16.00 น. ประสิทธิภาพของน้ามันหอมระเหยจากว่านน้าในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pythium aphanidermatum
และ Sclerotium rolfsii
16.00-16.30 น. การศึกษาความแตกต่างทางดีเอ็นเอของไผ่รวกดา
(Thyrsostachys oliveri Gamble) และไผ่รวก
(Thyrsostachys siamensis Gamble) โดยใช้
เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์
16.30-17.00 น. การตรวจสอบชนิดของสัตว์ในสกุลเก้ง (Muntiacus,
Cervidae) ในลาวโดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียลจี
โนม (16S rRNA และ Cytb)
วันอำทิตย์ที่ 24 เมษำยน 2559
ช่วงที่ 1
ประธาน: นายพีรวัฒน์ คาล้าเลิศ
เลขานุการ: น.ส. วรรณฤดี สุขโต
9.00-9.30 น.
องค์ประกอบของพรรณพืชที่มีผลต่อการกระจายของ
สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ที่มีการตัดสางขยายระยะและพื้นที่
ป่าธรรมชาติดั้งเดิมในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
9.30-10.00 น. ความมากมายและการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่บริเวณคูกันช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน พื้นที่อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
10.00-10.30 น. การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้ากันช้าง
บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 2
ประธาน: นายวงศธร พุ่มพวง

นายณัฐพงศ์ คงกระพันธ์
นายวีรยุทธ ขาวทุ่ง
น.ส. ภควดี ยกสิทธิ์

น.ส. วิจิตรา สุขส่ง
นายพนิน สินธวารักษ์
นายวิมล แจ่มประเสริฐ

นายเรืองชุณ เล้าบัณฑิต

น.ส. วัชราภรณ์ ดาริพัฒนสกุล

น.ส. กุสุมา เม่นขา
นายเทวมีน เรืองสมบูรณ์

10.45-11.15 น.
11.15-11.45 น.
11.45-12.15 น.
12.15-13.15 น.
ช่วงที่ 3
13.15-13.45 น.
13.45-14.15 น.
14.15-14.45 น.
14.45-15.00 น.
ช่วงที่ 4
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
16.00-16.30 น.
ช่วงที่ 1
9.00-9.30 น.
9.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.

เลขานุการ: น.ส.บุญสิริ สังขศิลปชัย
สัดส่วนของไซโตไคนินและน้ามะพร้าวที่มีผลต่อการชัก น.ส. พินิดา งามไตรไร
นายอดจากแคลลัสของพะยูง
การศึกษาความหลากหลายของปลวกใต้ดินบริเวณป่า
น.ส. ธนาภรณ์ เฮียงโฮม
สงวนแห่งชาติ ป่าวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ความหลากชนิดของเห็ดโคน (Termitomyces spp.)
น.ส. ศศิวรรณ ปรุงกระโทก
และปลวกเลี้ยงรา (Fungus Growing Termite)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประธาน: นายณัฐพงศ์ คงกระพันธ์
เลขานุการ: น.ส. กุสุมา เม่นขา
ผลกระทบของทางหลวงหมายเลข 3199 ที่มีต่อสัตว์ป่า น.ส. ศศิ สุขเสวต
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
การติดตามความหลากชนิดของนกบริเวณเขตรักษาพันธุ์ นายจักรพงศ์ ด้วงพันธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
การใช้ประโยชน์ของนกในพื้นที่ทุ่งนา พื้นที่บึงบัวหลวง น.ส. ศุภรัตน์ ทองกก
พื้นที่ทุ่งหญ้า และพื้นที่ป่าไมยราบยักษ์ ในบริเวณเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
พักรับประทานอาหารว่าง
ประธาน: นายวิมล แจ่มประเสริฐ
เลขานุการ: นายพนิน สินธวารักษ์
การทดสอบความสัมพันธ์แบบเอคโตไมคอร์ไรซาของ
น.ส. กัญจน์ชญา แซ่ตั๊น
เห็ดห้า (Phlebopus braunii (Bres.) Sing.) กับ
มะกอกน้า (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)
การศึกษาโครงสร้างภายในบางประการของใบประดู่บ้าน นายกริณฑ์ กลิ่นโพธิ์
ชมพูพันธุ์ทิพย์ และพิกุล ภายใต้สภาพมลภาวะทาง
อากาศที่แตกต่างกัน
การบริการทางระบบนิเวศและสุขภาพจากมด ที่สวนป่า น.ส. กรรณิกา เชื้อทอง
สัก บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
วันเสำร์ที่ 7 พฤษภำคม 2559
ประธาน: น.ส. วัชราภรณ์ ดาริพัฒนสกุล
เลขานุการ: นายจักรพงศ์ ด้วงพันธุ์
ความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อ น.ส. นัฏการ บุญภา
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
อาหารและความชอบเหยื่อของหมาใน เขตรักษาพันุธ์
น.ส. ณัฐสิริกานต์ อุทธจักร
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
การใช้ประโยชน์ของนกในพื้นที่ทุ่งนา พื้นที่บึงบัวหลวง น.ส. นิสารัตน์ ทรงเจริญ
พื้นที่ทุ่งหญ้า และพื้นที่ป่าไมยราบยักษ์ ในบริเวณ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 2
ประธาน: น.ส. กัญจน์ชญา แซ่ตั๊น
เลขานุการ: น.ส. ธนาภรณ์ เฮียงโฮม
10.45-11.15 น. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของไผ่รวก
น.ส. สุลิสา นานใส
(Thrysostachys siamensis) และไผ่รวกดา
(Thyrsostachys oliveri)
11.15-11.45 น. การศึกษาปากใบของต้นธนนไชย (Buchanania
นายมนัส ชัยยะนุภาพ
siamensis Miq.) ที่เติบโตภายใต้ความเค็มที่แตกต่างกัน
บริเวณพื้นที่อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
11.45-12.15 น. การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
น.ส. สมฤทัย ลาดโฮม
(Cordycep militaris) ที่ได้จากอาหารเลี้ยงเชื้อที่
แตกต่างกัน
12.15-13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงที่ 3
ประธาน: นายเทวมีน เรืองสมบูรณ์
เลขานุการ: น.ส. ศศิ สุขเสวต
13.15-13.45 น. การประเมินประชากรค้างคาวปากย่น (Tadarida
นายพีรวัฒน์ คาล้าเลิศ
plicata) และความหลากชนิดของนก ในพื้นที่เหมือง
หินปูน อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
13.45-14.15 น. ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
น.ส. วรรณฤดี สุขโต
สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก บริเวณ
พื้นที่เหมืองหินปูน อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
14.15-14.45 น. ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้า นายศิวภูมิ บุญพันธุ์
สะเทินบกในพื้นที่สวนป่าท่าชนะ ตาบลประสงค์
อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.45-15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 4
ประธาน: น.ส. นัฏการ บุญภา
เลขานุการ: น.ส. นิสารัตน์ ทรงเจริญ
15.00-15.30 น. การใช้ถิ่นที่อาศัยและความมากมายของกระรอกหลากสี นายจักรกฤษณ์ ทองแห้ว
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
15.30-16.00 น. ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของค้างคาว น.ส. อัจฉรา พรมสุวรรณ
ในบริเวณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรา จังหวัดอุทัยธานี
16.00-16.30 น. การติดตามเนื้อทรายและกวางป่าหลังการปล่อย ใน
นายชาคริต เทพยศ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอำทิตย์ที่ 8 พฤษภำคม 2559
ช่วงที่ 1
ประธาน: น.ส. พินิดา งามไตรไร
เลขานุการ: น.ส. วิจิตรา สุขส่ง
9.00-9.30 น.
การพัฒนายางรักผสมสีเพื่อใช้ในงานศิลปกรรม
นายกัญจนณัฏฐ์ บุญดา

9.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.

10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.

11.30-12.00 น.
12.00-12.30 น.

ความหลากหลาย และรูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของ นายพงศกร กุลพัฒนปรีชา
ปลวกใต้ดินในสวนป่ายูคาลิปตัส สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์
วังน้าขียว จังหวัดนครราชสีมา
การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและบทบาทของ
นายปรีดิภัทร พันโน
แมลงป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าเต็งรัง
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
พักรับประทานอาหารว่างในห้องสัมมนา
ผลกระทบของไฟป่าต่อการตั้งกอและสร้างลาของ
นายอนุวัฒิ ชานาญกิจ
ไผ่ข้าวหลาม บริเวณสถานีวิจัยต้นน้าแม่กลอง
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การสารวจการแพร่กระจายของเต่าปูลู
น.ส. ธนธรณ์ พานพิกุล
(Platysternon megacephalum, Gray 1831)
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
จังหวัดเชียงใหม่
ความหลากชนิดและความชุกชุมของนก ตามเส้นทาง
นายศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มมงคล
ถนนก่อนการสร้างสายไฟฟ้าพาดผ่าน ในพื้นที่หน่วย
พิทักษ์ป่านุโพ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก
กล่ำวปิดกำรสัมมนำ
โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
หัวหน้ำภำควิชำชีววิทยำป่ำไม้

