กําหนดการเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2560"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
การอนุรักษ์ การจัดการลุ่มน้าํ อุทยาน และการท่องเที่ยว
Session 1
ประธาน : ดร. ทนุวงศ์ แสงเทียน
การบรรยายพิเศษด้านป่าชายเลน
13.00-13.25

ห้อง GRAND BALLROOM B ชั้น 4
เลขานุการ: นางสาววิภาวี มั่นใจ

โดย Prof. Akira komiyama (Gifu University, Japan)

Session 2
ประธาน : นางพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
เลขานุการ: นางสาววิภาวี มั่นใจ
ผลกระทบของการปลูกยางพาราบนพื้นที่ต้นน้ําและวิถีชีวิตชุมชน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
13.25-13.45
โดย จารุชาติ ปราชญ์นคร

13.45-14.05

การเคลื่อนที่ของความเค็มและความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนําไฟฟ้ากับสมบัติดินบางประการ
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําที่สูง จังหวัดน่าน
โดย ธีรศักดิ์ ศิริพันธ์, ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ และ นฤมล แก้วจําปา

14.05-14.25

การใช้แบบจําลองปริมาณน้ําในลุ่มน้ํา สําหรับวิเคราะห์ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วม กรณีโครงการก่อสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
โดย ธรรมนูญ เต็มไชย, ทรงธรรม สุขสว่าง และ พันธุ์ทิพา ใจแก้ว

14.25-14.45

การประเมินมูลค่าน้ําและการกักเก็บคาร์บอน โดยใช้แบบจําลอง InVEST อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่
โดย กันย์ จํานงภักดี และ ณัฐวุฒิ อุดมศิริพงษ์

14.45-15.05
พักรับประทานอาหารว่าง
Session 3
ประธาน : นายชลธร ชํานาญคิด
เลขานุการ: นายธีรวัชร เพชระบูรณิน
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียแบบบูรณาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 10 แห่งนําร่อง
15.05-15.25
โดย วานิช สาวาโย และ สิริรัตน์ ขําวารี

15.25-15.45

ศิลาวรรณาของไม้กลายเป็นหินในหลุมขุดที่ 7 ของอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก

15.45-16.05

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าและปฏิบัติการ 4 ม. ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

16.05-16.25

โดย ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, วีรชัย แพงแก้ว และ ปรีชา สายทอง
โดย จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ และ โชคนิธิ คงชุ่ม

แนวทางพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติสําหรับผู้นําเที่ยวท้องถิ่นในการนําเที่ยวชมสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
โดย ภรทิพย์ สุนทรสวัสดิ์, ดรรชนี เอมพันธุ์ และ นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

16.25-16.45

สถานภาพปะการังและการจัดการภายหลังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรนิ ทร์

16.45-17.05

การศึกษาระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ อําเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย ปรารพ แปลงงาน และ ทรงธรรม สุขสว่าง

โดย ชัยณรงค์ เรืองทอง, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, ทรงธรรม สุขสว่าง และ วัฒนา พรประเสริฐ

17.05-17.25

การขยายพันธุ์ปะการังโดยใช้วัสดุธรรมชาติ (Coral Propagation) บริเวณเกาะยูง
โดย ศุภพร เปรมปรีดิ์, ศรายุทธ ตันเถียร, อาลาดีน ปากบารา, ทิฆัมพร ว่องธวัชชัย, ณัฐวัชร ลิ่มสุนทร
และ ชานนท์ ศิลปาจารย์

หมายเหตุ: เวลานําเสนอผลงาน 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที

กําหนดการเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2560"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วิศวกรรมป่าไม้ วิทยาศาสตร์ทางไม้ และนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้
Session 1
ประธาน : ผศ.ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ
13.00-13.20

ห้อง LIBRA ชั้น 3

เลขานุการ: นางสาวศศิธร เพียนเลิศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดย ณัฐนนท์ ไชยศักดิ์, ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ และ ขวัญชัย ดวงสถาพร

13.20-13.40

การผสมผสานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับการสํารวจภาคสนามในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พื้นดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ปิยะวรรณ ศรีแดงรักษา, ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ และ วันชัย อรุณประภารัตน์

13.40-14.00

การสร้างแผนที่สามมิติ บริเวณสํานักงานสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

14.00-14.20

การพัฒนาโปรแกรมคูม่ ือเรียนรู้ชนิดไม้ต้นในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ําเขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

โดย เบญจวรรณ รักอักษร และ พยัตติพล ณรงคะชวนะ

โดย ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และ ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

14.20-14.40

นิติวิทยาศาสตร์โดยใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการวินิจฉัยชนิดพันธุ์และเอกลักษณ์ของไม้และขี้เลื่อยของกลาง
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย
โดย สุจิตรา จางตระกูล

14.40-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
Session 2
ประธาน : ดร. ขรรค์ชัย ประสานัย
เลขานุการ: นางสาววิชุตา กันภัย
รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสําหรับการลําเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน
โดย นพรัตน์ คัคคุริวาระ
15.00-15.20

15.20-15.40

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายไม้ท่อนเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อน
ในงานวิศวกรรมป่าไม้

15.40-16.00

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไม้ยคู าลิปตัสสายต้น K72

โดย ศุภัชฎา หาญชนะ, นพรัตน์ คัคคุริวาระ และ ศุภกิตติ์ สายสุนทร

โดย ปฐมพงษ์ วงษ์อําภา, วิวัฒน์ หาญวงศ์จริวัฒน์ และ นิคม แหลมสัก

หมายเหตุ: เวลานําเสนอผลงาน 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที

กําหนดการเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2560"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
Session 1
ประธาน : นายศักดา มณีวงศ์
13.00-13.20

ห้อง LEO ชั้น 3
เลขานุการ: นางสาวกัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น

การสร้างความมั่นคงในอาชีพด้วยระบบวนเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โดย ฑีฆา โยธาภักดี, จุฑาทิพย์ ชมฤทธิ์, มงคล คําสุข และ แหลมไทย อาษานอก

13.20-13.40

การวิเคราะห์ต้นทุนการฟื้นฟูป่าโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่ขุนน้ําปงไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

13.40-14.00

แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชน
บ้านแม่สะแงะ หมู่ที่ 15 ตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน

โดย ฐานวดี ศักดาศรี, สุรินทร์ อ้นพรม และ สันติ แสงเลิศไสว

โดย ดารารัตน์ โพธิ์รักษา และ ทวี สูงพนา

14.00-14.20

การคงอยู่ของการใช้ที่ดินด้วยวนเกษตรในตําบลบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

14.20-14.40

การจัดการไฟในไร่หมุนเวียน กรณีศึกษาบ้านน้ําหมาว อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โดย กําไร ประมาณ, วิพักตร์ จินตนา และ รัชนี โพธิแท่น
โดย นิตยา เมี้ยนมิตร และ รัชนี โพธิแท่น

14.40-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
Session 2
ประธาน : ดร. สุรินทร์ อ้นพรม
เลขานุการ: นางสาวไพรินทร์ พละศักดิ์
การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชายเลนริมคลองหลวงสหกรณ์ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
15.00-15.20
จังหวัดสมุทรสาคร
โดย สุวรรณี มะลิวงศ์, วิพักตร์ จินตนา และ นิตยา เมี้ยนมิตร

15.20-15.40

มูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ Non - timber ของชุมชนบริเวณป่าแนวกันชน
ของพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันตก
โดย คมเชษฐา จรุงพันธ์, บุญส่ง ม่วงศรี และ นวรัตน์ คงชีพยืน

15.40-16.00

การศึกษารูปแบบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้ร่วมยางพารา

16.00-16.20

ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของป่าในป่าชุมชนตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

16.20-16.40

องค์ประกอบและความหลากชนิดของพันธุ์พืชในพื้นที่ปลูกพืชแบบเกษตรป่าไม้แทนการปลูกข้าวโพด
เชิงเดี่ยว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

โดย สมพร คําชมพู, ปรียานันท์ เมืองแสน และ ธนาพร ตระกูลดิษฐ์
โดย กฤษดา พงษ์การัณยภาส, สุมัย หมายหมั้น และ แหลมไทย อาษานอก

โดย แหลมไทย อาษานอก, จุฑาทิพย์ ชมฤทธิ์, ณภัทร อยู่บู่ และ มงคล คําสุข

หมายเหตุ: เวลานําเสนอผลงาน 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที

กําหนดการเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2560"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้
Session 1
ประธาน : นายธิติ วิสารัตน์
13.00-13.20

ห้อง VIRGO ชั้น 3
เลขานุการ: นางสาวกนกวรรณ อุไรรักษ์

พลวัตในพื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ และฟื้นฟูด้วยไม้ต่างถิ่น บนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่
โดย รติรัตน์ ชั่งจันทร์, วาทินี สวนผกา และ สมพร แม่ลิ่ม

13.20-13.40

ความแปรผันของการเติบโต รูปทรง และแก่นของพะยูงอายุ 29 ปี ในแปลงทดสอบแม่ไม้
ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี จังหวัดนครราชสีมา
โดย พรรษชล หนูเทพ, สมพร แม่ลิ่ม, วาทินี สวนผกา และ สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ

13.40-14.00

การแปรผันของการเติบโต และลักษณะรูปทรงของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา อายุ 3 ปี
ในแปลงทดสอบแม่ไม้รุ่นทีส่ อง ที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย วัชราภรณ์ พลศรี, สมพร แม่ลิ่ม และ วาทินี สวนผกา

14.00-14.20

ผลของการตัดขยายระยะครั้งแรกต่อการเติบโตและรูปทรงของสักในสวนป่า

14.20-14.40

การร่วงหล่นและการย่อยสลายของกระถินเทพาในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา
จังหวัดพังงา

โดย วรพรรณ หิมพานต์ และ ทศพร วัชรางกูร

โดย สมิตา ตันสกุล, รุ่งเรือง พูลศิริ, สันต์ เกตุประณีต และ เจษฎา วงค์พรหม

14.40-15.00
พักรับประทานอาหารว่าง
Session 2
ประธาน : ดร. สมพร แม่ลมิ่
เลขานุการ: นางสาวสญามล นิลแก้ว
การทดสอบสายต้นอะเคเซียลูกผสม
15.00-15.20
โดย นรินทร์ เทศสร, ประพาย แก่นนาค, บรรดิษฐ์ หงษ์ทอง, สุชาติ นิ่มพิลา, สุทัศน์ เล้าสกุล
และ วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง

15.20-15.40

สมบัติดิน การเติบโต และผลผลิตของสวนป่าอะเคเซีย ภายหลังการใส่ปยุ๋ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช
จังหวัดนครราชสีมา
โดย ณภัทรชนน สีนวนดํา, รุ่งเรือง พูลศิริ และ สันต์ เกตุปราณีต

15.40-16.00

การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่
โดย สุปราณี คงแรม, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รุ่งเรือง พูลศิริ และ นรินธร จําวงษ์

16.00-16.20

การศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ต๋าว ในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

16.20-16.40

มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของยูคาลิปตัสจดทะเบียนสายพันธุ์ใหม่

โดย วินัย แก้วดีเลิศ, ชิงชัย วิริยะบัญชา และ วิโรจน์ รัตนพรเจริญ
โดย อังสุมา พิณทอง, ชุติกานต์ หุตะแสงชัย, สิริลักษณ์ ตาตะยานนท์, เบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ, และ ธิติ วิสารัตน์

หมายเหตุ: เวลานําเสนอผลงาน 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที

กําหนดการเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2560"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560
การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่

ห้อง GEMINI ชั้น 3

Session 1
ประธาน : นายเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด
13.00-13.20

เลขานุการ: นางสาวกุสุมา เม่นขํา

การศึกษาจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมสําหรับการเชื่อมต่อป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณถนนเส้น 304
โดย กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า, สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

13.20-13.40

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่ห้วยลําสะโตน
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
โดย ชัยยงค์ บัวบาน, ทรงธรรม สุขสว่าง และ ณัฐนรี เชื้อเหิม

13.40-14.00

ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โดย มนันยา พลาอาด, รองลาภ สุขมาสรวง และ วิจักขณ์ ฉิมโฉม

14.00-14.20

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

14.20-14.40

ความมากมาย และการกระจายของสัตว์ในอันดับสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) บางชนิด
ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

โดย จุฑามาศ ไม้สุข สมนิมิตร พุกงาม และรองลาภ สุขมาสรวง

โดย ฐานวุฒิ พลายสังข์ และ รองลาภ สุขมาสรวง

14.40-15.00

พักรับประทานอาหารว่าง

Session 2
ประธาน : ดร. แก้วภวิกา รัตนจันทร์

เลขานุการ: นางสาวลักษมี พันธุวัฒน์

15.00-15.20

สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และพฤติกรรมบางประการของไก่ฟ้าหางลายขวางในสภาพกรงเลี้ยง

15.20-15.40

พฤติกรรมการฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนของนกแสก (Tyto alba) ในรังเทียมบริเวณสวนปาล์มน้ํามัน
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย ศุภรัตน์ รัตนจักร, กลิ่นศักดิ์ ปิติวงษ์, อัศวิน บุญรอด และ รองลาภ สุขมาสรวง

โดย จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน, เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ และ ประทีป ด้วงแค

15.40-16.00

ความหลากชนิด ของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย ลิขิต ไหวพรม, ประทีป ด้วงแค, ยอดชาย ช่วยเงิน, ยุทธนา ศรีเงินงาม, จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน และ สุธีร์ ดวงใจ

16.00-16.20

การเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณพื้นที่ฟื้นฟู ณ เหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี

16.20-16.40

โครงสร้างและองค์ประกอบของรังมดแดงในประเทศไทย

โดย สุพินโญ จงคูณกลาง, วัฒนชัย ตาเสน และ เดชา วิวัฒน์วิทยา
โดย ทิพากร ภูสาคร และ เดชา วิวัฒน์วิทยา

หมายเหตุ: เวลานําเสนอผลงาน 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที

กําหนดการเสนอผลงานวิชาการ "การประชุมการปาไม ประจําป พ.ศ. 2560"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
นิเวศวิทยาป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ห้อง MARS ชั้น 3
Session 1
ประธาน : ดร. วรดลต์ แจ่มจํารูญ
เลขานุการ: นางสาวพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย
พรรณไม้ต้นทีม่ ีการกระจายพันธุ์อย่างต่อเนื่องในป่าดิบชื้นภาคใต้ของประเทศไทย
13.00-13.20
โดย พรธวัช เฉลิมวงศ์

13.20-13.40

กระถินหางกระรอก พันธุ์ไม้ต่างถิ่นรุกรานชนิดใหม่ในประเทศไทย

13.40-14.00

ศักยภาพของกล้าไม้แสมขาว (Avicennia alba Bl.) และโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Bl.)
ในการดูดซับสังกะสีและตะกั่ว

โดย พนิดา รุ่งรัตนกุล, สิรินทร์ ติยานนท์ และ กิตติยา สิงห์ทอง

โดย รัตนา ศรีเพ็ชร, รุ่งเรือง พูลศิริ และ สันต์ เกตุปราณีต

14.00-14.20

การตรวจติดตามความหลากชนิดพันธุ์ การสะสมคาร์บอน และความชื้นในดิน ในป่าเต็งรังที่มีไฟป่า
และไม่มีไฟป่า บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
โดย อําไพ พรลีแสงสุวรรณ์, สมชาย นองเนือง และ วรพจน์ คําใบ

14.20-14.40

การประมาณผลผลิตสุทธิของระบบนิเวศในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราด
โดย สุธาทิพย์ อํานวยสิน, ทนุวงศ์ แสงเทียน และ ศศิธร พ่วงปาน

14.40-15.00
Session 2
ประธาน : ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน
15.00-15.20

พักรับประทานอาหารว่าง
เลขานุการ: นางสาวณัฐชา การีพจน์

ชีพลักษณ์และความสําเร็จการสืบพันธุ์ของต้นลาน
โดย ลักขณา แสงอุไรเพ็ญ และ พัชรกิติ เพ็งสกุล

15.20-15.40

ชีพลักษณ์ของไม้ใหญ่ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในเมืองคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

15.40-16.00

แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย

16.00-16.20

โดย รัตติกาล ปานเจริญ, มณฑาทิพย์ โสมมีชัย, สมพร แม่ลิ่ม และ วาทินี สวนผกา
โดย สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, วิชาญ เอียดทอง และ แก้วนภา กิตติบรรพชา

การเติบโตและลักษณะสังคมพืชของป่าที่เกิดจากการปลูกฟื้นฟูและการทดแทนตามธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
โดย สคาร ทีจันทึก, รัชนู เกิดเชิดชู และ ชัยอนันต์ ชมจันทร์คํา

หมายเหตุ: เวลานําเสนอผลงาน 15 นาที เวลาซักถาม 5 นาที

