โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กําหนดการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๙
ณ หองประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนยหนองระเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันเสารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวผุสดี ทันจิตต
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.
พิธีเปด โดย ผศ.ดร. วิโรจน ลิม้ ไขแสง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น.
ผูเขารวมประชุมวิชาการถายภาพหมูรวมกัน
๐๙.๓๐-๑๐.๒๐ น.
บรรยายพิเศษ "ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชนเปนเจาของ"
โดย ผศ.ดร. พิศิษฐ วรอุไร
๑๐.๒๐-๑๐.๔๐ น.
พักรับประทานอาหารวาง
Session 1 จุลชีววิทยา
ประธาน ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เลขานุการ ดร. ณัฐวุฒิ มีศิลป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๐.๔๐-๑๑.๐๐ น.
O-01 ความหลากหลายของเห็ดโคนในพื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ
จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ* มณีรัตน พบความสุข ณัฐวิภา อัครพิทักษพงศ
และ ธิติยา บุญประเทือง
๑๑.๐๐-๑๑.๒๐ น.
O-02 ประสิทธิภาพของ Neosartorya hiratsukae ในการเปนสารควบคุม
ทางชีวภาพตอโรครากและโคนเนาในทุเรียน
สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม* สุภานัน สุขศิริ นฤมล ตั้งธีระสุนันท และ เกษม สรอยทอง
๑๑.๒๐-๑๑.๓๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน

Session 2 ความหลากหลายทางชีวภาพดานสัตว/สัตววิทยา/เกษตรศาสตร/ภูมิปญญา
ประธาน ดร. ฉันทนา สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขานุการ ดร. วริศรา พิลาโฮม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๑.๓๐-๑๑.๕๐ น.
O-03 มะพราวพื้นถิ่นเกาะสมุยและแนวทางการอนุรักษเพื่อสงเสริมสัญลักษณ
การทองเที่ยวเกาะสมุย
ศันสนีย วงศสวัสดิ์* จันทรพร ชวงโชติ จารีย พรหมณะ มันฑนนันท ขุนฤทธิ์
นิศารัตน ไทยทอง จิตรี ไทรทอง และ นลวัชร ขุนลา
๑๑.๕๐-๑๒.๑๐ น.
O-04 ชนิดหนอนผีเสื้อศัตรูพืชสมุนไพรตอการพัฒนาการเจริญเติบโตและ
การวางไขของมวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata Wolff)
อโนทัย วิงสระนอย*
๑๒.๑๐-๑๒.๒๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
๑๒.๒๐-๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 3 ความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช/พฤกษศาสตร
ประธาน ผศ.ดร. สันติ วัฒฐานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขานุการ ดร. กุณฑิกา เวชกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๓.๓๐-๑๓.๕๐ น.
O-05 พืชหายากในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่
เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี
ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล สาโรจน รุจิสรรคสกุล วงศสถิตย ฉั่วกุล
และ ทยา เจนจิตติกุล*
๑๓.๕๐-๑๔.๑๐ น.
O-06 พรรณไมน้ําบริเวณตําบลบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และแนวทางการใชประโยชน
ณัฐกิตทิ์ โตออน*
๑๔.๑๐-๑๔.๓๐ น.
O-07 ความหลากหลายของพรรณไมน้ําบริเวณตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณัฐกิตทิ์ โตออน*
๑๔.๓๐-๑๔.๕๐ น.
O-08 ความหลากหลายของกลวยไมในศูนยการศึกษาสามพราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทัศนัย ปญจันทรสิงห* และ วิบูล เปนสุข
๑๔.๕๐-๑๕.๐๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
๑๕.๐๐-๑๕.๒๐ น.
พักรับประทานอาหารวาง
๑๕.๒๐-๑๖.๓๐ น.
นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
และถายภาพหมูรวมกัน

วันอาทิตยที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีกร : นายขจรศักดิ์ วรประทีป
๐๙.๐๐-๐๙.๕๐ น.
บรรยายพิเศษ "ทิศทางการปกปองทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย"
โดย ดร. ธนิต ชังถาวร
รองผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)
๐๙.๕๐-๑๐.๑๐ น.
พักรับประทานอาหารวาง
Session 4 เภสัชวิทยา/เคมีวิเคราะห
ประธาน ดร. ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย อพ.สธ.
เลขานุการ ดร. ณัฐวุฒิ สุไชยชิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๐.๑๐-๑๐.๓๐ น.
O-09 ฤทธิ์ตานอนุมลู อิสระและปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของ
ผลิตภัณฑผงพอกหนากรุงเขมา 3 ตํารับ
กวินนา หัดประกอบ นันธิดา จันทรลาวงค และ ราตรี พระนคร*
๑๐.๓๐-๑๐.๕๐ น.
O-10 การศึกษาเอกลักษณทางเคมีของผงพอกสมุนไพรกรุงเขมา 3 ตํารับ
ดวยเทคนิค TLC
ยศวดี ใจหาญ ลัดดาวัลย ราชาชัย และ ราตรี พระนคร*
๑๐.๕๐-๑๑.๑๐ น.
O-11 เจลเพิ่มความชุมชื่นจากสารสกัดกรุงเขมา
ภานิชา พงศนราทร* ศิรนันท วิเศษการ ทันฑิกา แกวสูงเนิน เพ็ญศิริ จันทรแอ
ฉัตรชนก นุกูลกิจ จรินยา ขุนทะวาด นฤวัตร ภักดี และ ปราณี ศรีราช
๑๑.๑๐-๑๑.๒๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
๑๑.๒๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 5 วิทยาศาสตรการอาหาร/โภชนาการ
ประธาน รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุการ นางสาวผุสดี ทันจิตต
อพ.สธ.
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น.
O-12 ผลของการเพาะงอกตอปริมาณโปรตีนและฤทธิ์ตานออกซิเดชันในถั่วเขียว
(Vigna radiata (L.) R. Wilczek) และถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.)
เสกสรร วงศศิริ อารัญ สารโภคา ณัฐกฤตา บุญทวี และ กนกอร นักบุญ*
๑๓.๒๐-๑๓.๔๐ น.
O-13 องคประกอบทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารของขาวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สุมิตานันท จันทะบุรี* บุญสนอง ชวยแกว ญาณพัฒน พรมประสิทธ วุฒิชัย ฤทธิ
ไกรฤกษ ทวีเชื้อ ประดิพันธ ทองแถม ณ อยุธยา สุนิสา สินประเสริฐ โสภิตา
เนียมศรี และ อารีรัตน ชูชื่น

๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ น.

O-14 สมบัติทางเคมี กายภาพ ของแปงเทายายมอม และสมบัติทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ
พัชราภรณ แสงโยจารย จันทรเฉิดฉาย สังเกตกิจ* ภูวิพัฒน เกียรติ์สาคเรศ
ธนภัทร นมัสไธสง ณิชาภา สารธิยากุล และ จักรินทร สนุกแสน
๑๔.๐๐-๑๔.๑๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
๑๔.๑๐-๑๔.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารวาง
ประธาน รศ.ดร. ชูศรี ไตรสนธิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขานุการ นางสาวศิริกุล เกษา
อพ.สธ.
๑๔.๓๐-๑๔.๕๐ น.
O-15 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงมันเทศ อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรภา วงศแสงธรรม* และ สุภาพร จาตุวรรณ
๑๔.๕๐-๑๕.๑๐ น.
O-16 การสรางมูลคาเพิ่มของมะกอกน้ําโดยการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อสุขภาพ
วิจิตรา เหลียวตระกูล* และ วชิรญา เหลียวตระกูล
๑๕.๑๐-๑๕.๒๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีกร : นางสาวผุสดี ทันจิตต
๐๙.๐๐-๐๙.๕๐ น.
บรรยายพิเศษ "แผนงานวิจัยเพื่อการขอทุน"
โดย นายพรชัย จุฑามาศ
รองผูอํานวยการ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๐๙.๕๐-๑๐.๑๐ น.
พักรับประทานอาหารวาง
Session 6 พันธุศาสตร/เทคโนโลยีชวี ภาพ
ประธาน ดร. ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย อพ.สธ.
เลขานุการ ดร. ศศิธร อินทรนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๐.๑๐-๑๐.๓๐ น.
O-17 การเปรียบเทียบสายพันธุถั่วฝกยาวที่คัดเลือกจากพันธุทองถิ่น
ในหลายสภาพแวดลอม
ปราโมทย พรสุริยา* และ พรทิพย พรสุริยา
๑๐.๓๐-๑๐.๕๐ น.
O-18 การขยายพันธุไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)
ในหลอดทดลอง
วุฒิชัย ฤทธิ* บุญสนอง ชวยแกว ดารินทร พันธจันทร วรรณยุกต เนื้อนุม
สุมิตานันท จันทะบุรี ญาณพัฒน พรมประสิทธิ์ ไกรฤกษ ทวีเชื้อ และ
ประดิพันธ ทองแถม ณ อยุธยา

๑๐.๕๐-๑๑.๑๐ น.

O-19 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเจริญเปนตนใหมของรักใหญ
(Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) จากเมล็ดออนแมไม 217 แมกา
อนุรักษ โพธิเ์ อี่ยม* รุจิรา รักราวี แกวนภา กิตติบรรพชา และ ปยรัษฎ
ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
๑๑.๑๐-๑๑.๒๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
๑๑.๒๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 7 วิทยาศาสตรทางทะเล
ประธาน ผศ.ดร. กรณรวี เอี่ยมสมบูรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขานุการ นายขจรศักดิ์ วรประทีป
อพ.สธ.
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น.
O-20 ความหลากหลายของปลาเศรษฐกิจในแนวปะการังบริเวณหมูเกาะแสมสาร
อศลย มีนาภา* ธิดารัตน นอยรักษา และ วิภูษิต มัณฑะจิตร
๑๓.๒๐-๑๓.๔๐ น.
O-21 กระแสน้ําขึ้นน้ําลงและอัตราการตกตะกอนบริเวณพื้นที่วางบานปลา
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
อนุกูล บูรณประทีปรัตน ศิราพร ทองอุดม* ศุภชัย ยืนยง อศลย มีนาภา
วิภูษิต มัณฑะจิตร และ ธิดารัตน นอยรักษา
๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ น.
O-22 ความสัมพันธระหวางการครอบคลุมพื้นที่ขององคประกอบหลัก
บนแนวปะการังกับปลากินพืชในแนวปะการังบริเวณหมูเกาะแสมสาร
อศลย มีนาภา* ธิดารัตน นอยรักษา และ วิภูษิต มัณฑะจิตร
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐ น.
O-23 ผลของสภาพแวดลอมตออัตราสวนเพศของสาหราย Sargassum
polycystum C. Agardh บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ธิดารัตน นอยรักษา* วิภูษิต มัณฑะจิตร อนุกูล บูรณประทีปรัตน
และ กาญจนภาชน ลิว่ มโนมนต
๑๔.๒๐-๑๔.๓๐ น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูนําเสนอผลงาน
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารวาง
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.
ประกาศผลรางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร
มอบรางวัลและเกียรติบัตร
๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น.
พิธปี ด โดย รศ.ดร. สัมฤทธิ์ สิงหอาษา
ประธานคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

