ภายใต้ หัวข้ อ
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เหลียวหลัง แลหน้ า สั ตว์ ป่าสงวน สั ตว์ ป่าคุ้มครอง
ณ ห้ องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

วัน

18 ธันวาคม 2557

08.00 - 09.00 น.

ผู้เข้ าร่ วมสั มมนาฯ ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.

กล่ าวรายงาน
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ
พิธีเปิ ดการสั มมนาและพิธีมอบรางวัลผู้อุทศิ ตนทํางานด้ านการ
อนุรักษ์ สัตว์ ป่าดีเด่ น
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย

09.10 - 09.30 น.
โดย
09.30 - 10.15 น.

บรรยายพิเศษ การสํ ารวจตลาดค้ างาช้ างของประเทศไทย
ดร.นาโอมิ โด๊ก
ผูป้ ระสานงานองค์กร TRAFFIC

10.15 - 12.00 น.

อภิปรายเหลียวหลัง แลหน้ า สั ตว์ ป่าสงวน สั ตว์ ป่าคุ้มครอง
คุณ
อดีตอธิ บดีกรมป่ าไม้
ดร. ชวาล ทัฬหิกรณ์
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักอนุ รักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
ผูด้ าํ เนิ นรายการ
น.สพ. ดร. บริ พตั ร ศิริอรุ ณรัตน์

โดย
โดย
โดย

10.00-11.00

รับประทาน อาหารว่ าง ตามอัธยาศัย
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12.00 - 13. 00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่ ายช่ วงแรก

สถานการณ์ ววั ป่ าของประเทศไทย
ประธาน ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
เลขานุการ คุณยามีรา นันลา
สถานภาพการอนุรักษ์ และการจัดการวัวป่ าของประเทศไทย
รศ. ดร. นริ ศ ภูมิภาคพันธ์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.00 - 13.30 น.

โดย

13.30 - 14.00 น.
โดย
14.00 - 14.30 น.

โดย

กําหนดบริเวณเขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่าเขาแผงม้ า
ดร.นพดล ประยงค์ และ รศ. ดร.สมโภชน์ ศรี โกสามาตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โอกาสการติดโรคระบาดในวัวป่ าของประเทศไทย
น.สพ. ดร. บริ พตั ร ศิริอรุ ณรัตน์
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

14.30 – 15.30 น

รั บประทานของว่ างตามอัธยาศัย

ภาคบ่ ายช่ วงหลัง

เสนอผลงาน ด้ านมาตรการและการอนุรักษ์ งาช้ าง
ศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุ รัตน์
ประธาน
เลขานุการ คุณศุภลักษณ์ ศิริ
การตรวจสอบและพิสูจน์ ผลิตภัณฑ์ จากงาช้ าง

14.30 - 15.00 น.
โดย
15.00 - 15.30 น
โดย

คุณสี ฟ้า ละออง
สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สถานการณ์ การการค้ าผลิตภัณฑ์ จากงาช้ างของประเทศไทย ตาม
อนุสัญญา CITES
คุณอภิญญา ใจแท้
กองคุม้ ครองพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่ าตามอนุสัญญา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

15.30 - 16.00 น.
โดย
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แนวทางและการจัดการแก้ ปัญหาช้ างในประเทศไทย
รศ. ดร. รองลาภ สุ ขมาสรวง
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคโปสเตอร์
16.00 น.-17.00 น.

เสนอผลงานโปสเตอร์

19 ธันวาคม 2557
08.15 - 9.00 น.

ชมวิดิทศั เปิ ดโลกธรรมชาติวทิ ยาไทย

ภาคเช้ าช่ วงแรก

ในเชิ งเศรษฐกิจ

09.00 - 9.30 น.
โดย
09.30 - 10.00 น.

โดย
10.00 - 10.30 น.

10.15-10.35 น.

72 ปี

โดย

ประธาน ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
เลขานุการ คุณสุ ทธิ กานต์ ศรี สดสุ ข
ชี ววิทยาการสื บพันธุ์ของนกแอ่ นกินรัง (Aerodramus germani
Oustalet)
นายยุทธพงค์ ดําศรี สุข
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
การเพาะขยายพันธุ์อีเห็นข้ างลาย (Paradoxurus hermaphrodites)
"Paradoxurus hermaphrodites Breeding Program for
Conservation and Sustainable use"
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ
บริ ษทั ปั ญญาฟาร์ ม กําแพงแสน จํากัด
การศึกษา
ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

รับประทานของว่ างตามอัธยาศัย
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การศึกษาและจัดการ wildlife corridors

ภาคเช้ าช่ วงหลัง

10.30 - 11.00 น.

โดย

11.00 - 11.30 น
โดย
11.30 - 12.00 น.
โดย
12.00 - 12.30 น.

โดย

ดร. นันทชัย พงศ์พฒั นานุ รักษ์
ประธาน
เลขานุการ คุณเจนจิรา ฟุ้ งจันทึก
การศึกษาชะนีระยะยาวในอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่
ดร.จันทร์ เพ็ญ ศรลัมพ์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มต่ อป่ าอุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่ งชาติทับลาน
คุณมงคล สาฟูวงศ์
กลุ่มวิจยั สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Can highway viaducts help improve connectivity of
fragmented large mammal habitats in Malaysia?
Dr. Gopalasamy Reuben Clements
Kenyir Research Institute, Universiti Malaysia Terengganu
ค
ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.30-13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่ ายช่ วงแรก

การอนุรักษ์ สัตว์ ป่าใกล้ สูญพันธุ์
ดร. รุ ้งนภา พูลจําปา
ประธาน
เลขานุการ คุณยุวดี พลพิทกั ษ์
ประชากรของเสื อโคร่ งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าทุ่งใหญ่ นเรศวร
ด้ านตะวันออก
ดร. ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ชนิดและสถานภาพ
ของประเทศไทย
ดร.
ภูเก็ต

13.30 - 14.00 น.
โดย
14.00 - 14.30 น

โดย
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14.30-15.00
โดย
15.00 - 15.30 น.
โดย

14.30-15.00น.

16.00 - 16.30 น.

ประธาน รศ. ดร. นริ ศ ภูมิภาคพันธ์
เลขานุการ คุณงามพร้อม สุ ขโกษา
โดย

โดย
16.30 - 17.00 น.
โดย

17.00 - 17.10 น.

สั ตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง
ดร.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
: บทเรียนจากอุทยาน
แห่ งชาติกุยบุรี
Dr. Robert Steinmetz
WWF-ประเทศไทย

รับประทานของว่ างตามอัธยาศัย

ภาคบ่ ายช่ วงหลัง

15.30 - 16.00 น.

ของเสื อโคร่ งเพศเมียในเขตรักษาพันธุ์

โดย

รอ.นพ.ปั ญญา ยังประภากรและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
สถานภาพและการแพร่ กระจายของนากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า
ห้ วยขาแข้ ง
คุณกมล แฝงบุบผา
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS-Thailand)
การ
หลากหลายทางชี วภาพเขตอินโด – พม่ า
คุณนฤมล ตันติพิษณุ
Conservation Ecology Program, Division of Natural Resources
Management, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
รายงานสรุ ปผลและปิ ดการสั มมนา
ผศ. ดร. ประทีป ด้วงแค
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ

