กําหนดการสัมมนา ปการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม และสาขาการจัดการสัตวปาและทุงหญา ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ณ หอง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
15.50-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.15 น. กลาวรายงาน
โดย ผศ.ดร. ประทีป ดวงแค
อาจารยผูควบคุมสัมมนา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2559
กลาวเปดงาน
โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน
หัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม
ชวงที่ 1
ประธาน: น.ส.วรางคณา สุวรรณรัตน
เลขานุการ: น.ส.สรารัตน ไชยสุภา
16.15-16.45 น. การชักนําแคลลัสรางจืด (Thunbergia laurifolla
นายเฉลิมชัย ทวีทรัพย
Lindl.) จากสวนตาขางในสภาพปลอดเชื้อ
16.45-17.15 น. ความหลากชนิดของไมพนื้ ลางบริเวณปาดิบเขาระดับต่ํา
น.ส. ธนธร ฉายสุวรรณ
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม

17.15-17.45 น. การศึกษาอัตราการรอดตาย สีใบ และการเกิดหนอของ
ไผกิมซุงอายุ 1-2 เดือนที่ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
ชวงที่ 2
ประธาน: น.ส.วัชรินทร ประสาทศรี
เลขานุการ: น.ส.อัจฉราภรณ จิตพยา
17.45-18.15 น. ความสัมพันธระหวางลักษณะภายนอกและลักษณะการ
กินอาหารของนกที่อยูภายใตเรือนยอดในแปลงถาวรปา
ดิบเขาระดับต่ํา บริเวณหวยคอกมา จ.เชียงใหม
18.15-18.45 น. ความหลากชนิดและลักษณะประชากรของสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมขนาดเล็กบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 55
พรรษา
18.45-19.15 น. การวิเคราะหความสัมพันธของชนิดเหยื่อในกอนกาก
อาหารเหยี่ยวดางดําขาวและนกแสกทุงหญาในพื้นที่
เวียงหนองหลม อ.แมจัน จ.เชียงราย
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
ชวงที่ 1
ประธาน: นายปรัชญา เกินกลาง

นายสหรัฐ ชาแทน

น.ส. ศรินยา รักกสิวิทย

นายวราพล พนมวงศเกษม

นายชนาธิป อุนมี
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15.45-16.00 น.
16.00-16.30 น.

16.30-17.00 น.

17.00-17.30 น.

17.30-18.00 น.
ชวงที่ 2
18.00-18.30 น.

เลขานุการ: นายศิวัธ รัตนศิลา
ลงทะเบียน
อาหารของชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha)
และอีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
บริเวณปาดิบเขาระดับต่ําหวยคอกมา จ.เชียงใหม
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
วิเคราะหการกระจายของกระทิง (Bos gaurus H.
Smith) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ความหลากชนิดและความหนาแนนของนกในพื้นที่กึ่ง
ธรรมชาติในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน
การเขาใชประโยชนจากแหลงตนไทรของนกใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ประธาน: น.ส.คณิตสร เชิดเกียรติกุล
เลขานุการ: น.ส.วารุณี ขาวบริสุทธิ์
การเลี้ยงมดแดง (Oecophylla smaragdina F.) ดวย
อาหารเทียม

น.ส.จินตภา วิจิตรจั่น

นายสุรศักดิ์ อบอุน

น.ส.จีระรัตน เกศธรรมรัตน

น.ส.วิภาดา พลซา

น.ส.ปยะฉัตร เราเจริญ

18.30-19.00 น. สัณฐานวิทยาและลักษณะเฉพาะเชิงหนาที่ของกลาไมในปา น.ส.นุจรีย ประชาชัน
เขตรอนภาคตะวันตกของประเทศไทย

19.00-19.30 น. ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอความหลากชนิดของแมลงน้ํา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ชวงที่ 1
ประธาน: นายชิติพันธ พยายาม
เลขานุการ: น.ส.กาญจนาพร มีชัย
15.45-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.30 น. ความหลากชนิดของแมลงในอ. ลานกระบือ
จ.กําแพงเพชร
16.30-17.00 น. ความหลากชนิดของเฟรนบริเวณเสนทางศึกษา
ธรรมชาติบัวแฉกใหญ อุทยานแหงชาติเขานัน จ.
นครศรีธรรมราช
17.00-17.30 น. ประสิทธิภาพของสูตรสารกําจัดวัชพืชที่ไมเปนพิษตอ
มนุษย

น.ส.อัจฉราพร มะณีชัย

นายพัชรพฤกษ ทองคํา
น.ส.ทัศนวรรณ คนซื่อ

น.ส.ปาริชาติ สินสวัสดิ์
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17.30-18.00 น. การทดสอบความทนแลงของกลาไมพะยอมที่มีเห็ด
เผาะหนังเปนเอคโตไมคอรไรซา
ชวงที่ 2
ประธาน: น.ส.วราภรณ ผลเจริญ
เลขานุการ: น.ส.จิราภรณ เกิดรัตนชีวิน
18.00-18.30 น. การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาภายนอกบางประการ
ระหวางเพศของคางคาวปากยน ณ เขตหามลาสัตวปา
ถ้ําคางคาว อ.เขาชองพราน จ.ราชบุรี
18.30-19.00 น. การศึกษาโครงสรางเสียงรองกับการแสดงพฤติกรรม
ของนกกางเขนบาน (Copsychus saularis)
19.00-19.30 น. สัดสวนของประชากรละมั่ง ณ เขตรักษาพันธุสัตวปา
สลักพระ จ.กาญจนบุรี
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
ชวงที่ 1
ประธาน: นายวราพล พนมวงศเกษม
เลขานุการ: น.ส. ศรินยา รักกสิวิทย
15.45-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.30 น. ความหลากชนิดของนกบริเวณกรุงเทพมหานคร
16.30-17.00 น. ความหลากชนิดของงูในปาดิบเขา บริเวณพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแมสา-คอกมา จ.เชียงใหม
17.00-17.30 น. พฤติกรรมการฟกไขและเลี้ยงดูลูกออนของนกแสก
(Tyto alba) ในรังเทียมบริเวณสวนปาลมน้ํามัน อ.พระ
แสง จ.สุราษฎรธานี
17.30-18.00 น. ผลของไฟปาตอการใชประโยชนของสัตวกีบในเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี
ชวงที่ 2
ประธาน: น.ส. ธนธร ฉายสุวรรณ
เลขานุการ: นายสหรัฐ ชาแทน
18.00-18.30 น. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการชักนําแคลลัส
จากตาขางของพะยอม
18.30-19.00 น. กําลังผลิตหนอของไผมันหมูอายุ 6 ปในพื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาลุมน้ําปาย จ.แมฮองสอน
19.00-19.30 น. การเปรียบเทียบความทนเค็มของกลาไมยูคาลิปตัสสาย
ตน H4 และ H28 เพื่อปลูกในพื้นที่ดินเค็มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

น.ส.อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายนพพร อัคคมณี

น.ส.ณัฐสุดา สุทธิบริบาล
นายภัทรภณ คงไทย

นายชนน จิระจิตมีชัย
น.ส.วราภรณ ผลเจริญ
น.ส.จิราภรณ เกิดรัตนชีวิน

นายจิรายุส แหยมรักชาติ

น.ส.ชนัดดา เกงชัยภูมิ
นายชิติพันธ พยายาม
น.ส.กาญจนาพร มีชัย
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วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
ชวงที่ 1
ประธาน: น.ส.อัจฉราพร มะณีชัย
เลขานุการ: น.ส.ปยะฉัตร เราเจริญ
15.45-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.30 น. ความหลากชนิดของพืชพืน้ ลาง บริเวณเขาหินปูนในพืน้ ที่
เขตปาชุมชนเขาพระพุทธบาทนอย จ.สระบุรี

16.30-17.00 น. ความผันแปรของชนิดปากใบในพรรณไมตนบางสกุล
ของวงศมะมวงในประเทศไทย
17.00-17.30 น. ความหลากชนิดของแมลงตอมดอกไมหอมแกนจันทร
(Santalum album)
17.30-18.00 น. โครงสรางและองคประกอบของพรรณไมปาชายเลน ต.
บางตะบูนออก อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี
ชวงที่ 2
ประธาน: นายสุรศักดิ์ อบอุน
เลขานุการ: น.ส.จินตภา วิจิตรจั่น
18.00-18.30 น. ความชุกชุมและความหลากชนิดของคางคาวใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
18.30-19.00 น. ความหลากชนิดนกบริเวณสวนสาธารณะศรีนครเขื่อน
ขันธ จ.สมุทรปราการ
19.00-19.30 น. การศึกษาพฤติกรรมของหมีความ (Ursus
thibetanus) ในสภาพกรงเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว
ปาบางละมุง จ.ชลบุรี
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ชวงที่ 1
ประธาน: น.ส.ปาริชาติ สินสวัสดิ์
เลขานุการ: น.ส.ทัศนวรรณ คนซื่อ
15.45-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.30 น. ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยางปลายราก
ของไมสกุล Dalbergia บางชนิดเพื่อศึกษาจํานวน
โครโมโซมพื้นฐาน
16.30-17.00 น. ลักษณะถิ่นอาศัยของแมลงมัน (Carebara castanea
Fr. Smith) บริเวณสวนปาแมเมาะ จ.ลําปาง
17.00-17.30 น. การศึกษาสัณฐานของดอกและเปอรเซ็นตการงอกของ
เรณูไมหอมแกนจันทร

น.ส.วารุณี ขาวบริสุทธิ์
น.ส.กิตติกา คงกลอม
น.ส.คณิตสร เชิดเกียรติกุล
น.ส.พรนภา ศิริบุญญฤทธิ์

นายศิวัธ รัตนศิลา
น.ส.วัชรินทร ประสาทศรี
น.ส.คัมภิรดา ดอนนาป

น.ส.ภาวิณี หังษา

น.ส.สรารัตน ไชยสุภา
น.ส.เกริกวิทย ภูมิพยัคฆ
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17.30-18.00 น. การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนตาขางที่เหมาะสมของไผกิมซุง น.ส.วรางคณา สุวรรณรัตน
เพื่อเตรียมเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
ชวงที่ 2
ประธาน: นายนพพร อัคคมณี
เลขานุการ: น.ส.ณัฐสุดา สุทธิบริบาล
18.00-18.30 น. การสํารวจความหลากชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
นายปรัชญา เกินกลาง
โดยวิธีกลองดักถายภาพอัตโนมัติ บริเวณเขตรักษาพันธุ
สัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี และเขตรักษาพันธุสัตว
ปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก จ.ตาก
18.30-19.00 น. การใชประโยชนโปงตนผึ้งของสัตวปาบางชนิดที่เขต
น.ส.อัจฉราภรณ จิตพยา
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี
19.00-19.30 น. ความมากมายและการกระจายของสัตวในอันดับสัตว นายฐานวุฒิ พรายสังข
กีบคูบางชนิดในอุทยานแหงชาติคลองลาน
จ.กําแพงเพชร
19.30-19.45 น. กลาวปดการสัมมนา
โดย ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน หัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม
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