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ภายใต้หวั ข้อ

“มุงสูการอนุรักษสัตวปาแบบแมนยํา:

Towards Precision Wildlife Conservation”
ณ ห้องประชุมจงรักปรี ชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

14 ธันวาคม 2560
08.00 - 08.45 น.
9.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.

ผูเขารวมสัมมนาฯลงทะเบียน

โดย
โดย

09.30 - 10.30 น.

โดย

ภาคเช้ าช่ วงแรก

กล่ าวรายงาน
คณบดีคณะวนศาสตร์
การเปิ ดการสั มมนา
รักษาการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Keynote speaker: Towards Precision Wildlife Conservation
“Big data, cloud computing, and machine learning – New
geospatial tools for conservation”
By Jeff Silverman
WCS-Cambodia
Human-Elephant Conflicts
ประธาน น.สพ. ดร. บริพตั ร ศิริอรุ ณรัตน์
เลขานุการ คุณอภิญญา สายสมร

10.30 - 11.00 น.
โดย
11.00 - 11.30 น.
โดย

2
การประเมินประชากรช้ างป่ าและแนวทางการจัดการในอนาคต
ของประเทศไทย
ดร.ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์
สํ านักอนุรักษ์ สัตว์ ป่า กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื
รักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาอ่ างฤาไน
รศ.ดร.รองลาภ สุ ขมาสรวง
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รับประทาน อาหารว่ าง ตามอัธยาศัย 9.30-10.30)
11.30 - 12.00 น.

Poster sections

12.00 – 13.00 น.

พักรั บประทานอาหารกลางวัน

ภาคบายชวงแรก

Technologies for Precision Wildlife Conservation
ประธาน ผศ. ดร.วิจักขณ์ ฉิ มโฉม
เลขานุการ คุณอภิษฎา เรืองเกตุ
เทคโนโลยีในการติดตามสั ตว์ ป่าอย่ างแม่ นยํา

13.00 – 13.30 น.

โดย

รศ. ดร.อนันต์
หัวหน้ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.30 –14.00 น.

การใช้ อากาศยานไร้ คนขับ
Drone)
โดย

14.00 – 14.30 น.
โดย

14.30 – 15.00 น

(Autonomous

ดร. กฤษนัยน์ เจริ ญจิตร
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
DNA Analysis for Precise Genetic Identification of Thai
Reptiles
ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รับประทาน อาหารว่ าง ตามอัธยาศัย 14.30 – 15.00 น)

ภาคบายชวงหลัง
14.30 – 14.45 น.
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
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นักวิจัยสัตวปารุนใหม I (Young Wildlifer I)
ประธาน
ดร.นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์
อาชญากรรมสั ตว์ ป่าในประเทศไทย: สาเหตุ รู ปแบบ และแนวทาง
แก้ ไข
คุณนันท์ รพัช ไชยอัครพงศ์
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การระบุเพศของงูสมัยใหม่ จากตัวอย่ างเลือดและคราบงูด้วย
เทคนิค multiplex PCR
คุณภาณุพงศ์ ทวิชศรี
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพการกระจายของนาก 2
ทาง
คุณ
กลุ่มวิจัยนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
การกระจายของค้ างคาวปากย่ นในประเทศไทย: อดีต และปัจจุบัน
คุณเสาวลักษณ์ บิลละโสย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Change in Eld's deer habitats and thinking for the future of
deer in Chatthin Wildlife Sanctuary
Ms. Htet Eain Khant
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
A comparison between foraging activity at low and high
altitude of wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon
plicatus, Molossidae, Chiroptera) in Central Thailand
Mr. Tuan Ngoc Nguyen
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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นักวิจัยสัตวปารุนใหม II (Young Wildlifer II)
ประธาน
ดร. วรงค์ สุ ขเสวต
อาหารของอีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus) บริ เวณ

ภาคบายชวงหลัง
16.00 – 16.15 น.
โดย
16.15 – 16.30 น.
โดย
16.30 – 16.45 น.

คุณ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พันธุกรรมจากเสื อปลาและเสื อลายเมฆ
คุณรุ่ งนภา บุตรศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอ่ าวคุ้งกระเบน อัน

โดย
16.45 – 17.00 น.
โดย

17.00 – 17.15 น.

โดย

และคุณ ศวัส ชวลิตธาดา
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
การเปรียบเทียบความยาวเทโลเมียร์ กับอายุขัยของงูเห่ าไทย (Naja
kaouthia)
คุณวรพงศ์ สิ งห์ ชาติ
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผันแปรของดัชนีสภาพร่ างกาย(Body Condition Index :
BCI) ในรอบปี ของค้ างคาวปากย่ นใน
ค้ างคาว-เขาช่ องพราน
คุณนัฏการ บุญภา
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

15 ธันวาคม 2560
08.15 – 9.00น.
ภาคเชาชวงแรก
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ชมวิดิทศั การอนุรักษ์ สัตว์ ป่า
Towards Precision Wildlife Research and
Management-I
ประธาน ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์ พงศ์
เลขานุการ คุณศุภลักษณ์ ศิริ

09.00 – 9.30 น.
โดย
09.30 - 10.00 น.
โดย
10.00 - 10.30 น.

โดย

10.15-10.35 น.

รักษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง
คุณอภิญญา สายสมร
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คนหรือลิงตัวจริงของปัญหา
น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการสวนสั ตว์ ดุสิต องค์ การสวนสั ตว์ ฯ
การ
จาก
ค้ างคาวแม่ ไก่ ภาคกลาง (Pteropus lylei) สู่ คน ในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
ผศ. ดร. ประทีป ด้ วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับประทานของว่ างตามอัธยาศัย

ภาคเชาชวงหลัง

Protected Areas Management

10.30 - 11.00 น.
โดย

ประธาน
ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
เลขานุการ คุณนัฏการ บุญภา
Optimizing road development in the Asia-Pacific: minimizing
environmental damage and maximizing social outcomes
Dr. Mason Campbell
Centre for Tropical Environmental and Sustainability
Studies ,James Cook University, Australia
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11.00 - 11.30 น
โดย
11.30-12.00 น.
โดย

การใช้ เทคโนโล
สั ตว์ ในอุทยานแห่ งชาติทบั ลาน
คุณประวัติศาสตร์ จันทร์ เทพ
หัวหน้ าอุทยานแห่ งชาติอุทยานแห่ งชาติทบั ลาน
ในผืนป่ ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่
คุณสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ
กลุ่มงานวิจัยสั ตว์ ป่า กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พชื

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบายชวงแรก

Towards Precision Wildlife Research and
Management-II
ประธาน
ศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุ รัตน์
เลขานุการ คุณอิงอร ไชยเยศ
The status of tiger and dhole and their prey in the Dong
Phayayen - Khao Yai Forest Complex
Assoc.Prof. Dr. George A. Gale
Conservation Ecology Program, King Mongkut’s University
of Technology Thonburi
Rhinos and Elephant Management in Indonesia
Dr. Dedi Candra
Elephant Conservation Center, Way Kambas National Park
Lampung, Indonesia

13.00 - 13.30 น.
โดย

13.30 - 14.00 น.

14.30-15.00น.

โดย

รับประทานของว่ างตามอัธยาศัย
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ภาคบายชวงหลัง
15.00-16.30
โดย
โดย
โดย

16.30 - 17.00 น.

โดย

โดย

อภิปราย “การเสริมสรางขีดความสามารถใหกับการอนุรักษสัตว
ปาของประเทศไทย”
ผศ.ดร. นิคม แหลมสั ก
คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.สพ. สุ เมธ กมลนรนาถ
รองผู้อาํ นวยการ องค์ การสวนสั ตว์
ดร.
รองอธิบดี กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่าและพันธุ์พชื
ผู้ดําเนินรายการ น.สพ. ดร. บริพตั ร ศิริอรุ ณรัตน์
รายงานสรุปผลการสัมมนา
ผศ. ดร. ประทีป ด้วงแค
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ
พิธีปิดการสั มมนา
คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

