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ตารางการนำเสนอการประชุมวิชาการ 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 
Biodiversity Conservation and Utilization Conference at New Normal Pathway:  

Taxonomy and Systematics in Thailand (TST) 
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

     เวลา หัวข้อ 
08:30-09:00 พิธีเปิด กล่าวรายงานและช้ีแจงวัตถุประสงค์ประชุมวิชาการการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกตใิหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย 
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลศิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

09:00-10:00 บรรยายพิเศษ 
พลวัตแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ: สถานการณ์ COVID 19 และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
มนุษยชาต ิ
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
หัวหน้าศนูย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวทิยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10:00-11:00 บรรยายพิเศษ 
จากอนุกรมวิธานหอยทาก สู่งานวจิัยเชิงลึกทางชีวโมเลกลุ สิทธิบัตร ธุรกิจ ไปสู่แบรนด์แห่งชาติ 
ศ. ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ศ. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ศ. ดร.กฤษณะ เนียมมณี 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 
  



[2] 
 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ห้องย่อยที่ 1 กลุ่มจุลินทรีย ์
ดำเนินการโดย:  ศ. ดร.สายสมร ลำยอง 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศ. ดร.ธนาภัทร ปาลกะ 
 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา หัวข้อ 
11:00-11:30 M01 ความหลากหลายของแบคทีเรียบริเวณรากที่ส่งเสริมการเจริญของพืชในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม 

วสวัตติ ์เลิศศิววิญญู, อนุพงศ์ บุญยะเจริญจิตต์ และ ฐิตินันท์ สำราญวานิช* 
11:30-12:00 M02 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) และไรน้ำ

นางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae) 
ศรัณยา พีระเกยีรตขิจร* และ ธชันนท์ ศิณโส 

12:00-12:30 M03 ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียจากถ้ำเขาหินปูนในประเทศไทยเพื่อผลิตไฟโคบิลิโปรตีน 
กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์, สุทธวรรณ สุพรรณ และ วันทนีย์ เขตต์กรณ์* 

12:30-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15-14:00 บรรยายพิเศษ 

การสำรวจไมโครไบโอมดา้นสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ทะเลและดิน) และการแปลผลเพื่อประโยชน ์
รศ. ดร.นราพร สมบูรณ์นะ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนว่ยปฏบิัติการวิจยัไมโครไบโอมเพื่อโพรไบโอตกิส์
ในอาหารและเครื่องสำอาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14:00-14:30 M04 ความหลากหลายทางชวีภาพของดิสโคไลเคนครัสโตสรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช 
พิมพ์พิศา พระภูจำนงค์*, กวินนาถ บวัเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรตัน์ และ วสนัต์ เพิงสูงเนิน 

14:30-15:00 M05 ไลเคนวงศ์ฟิสเซียบริเวณป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ์ละจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย 
สัญญา มีสมิ*, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, พิมพา นิรงคบ์ุตร, พิมพิศา พระภูจาํนงค์, ณัฐนันท์ รอดสา,  
วสันต์ เพิงสูงเนิน และ กวินนาถ บัวเรอืง 

15:00-15:30 M06 ความหลากหลายของไลเคนบนต้นอ้อยช้าง (Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) รอบพื้นที่มหาวิทยาลยั
รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 
ขจรศักดิ์ วงศช์ีวรัตน์*, กวินนาถ บวัเรือง, วสันต์ เพิงสูงเนิน, สัญญา มีสมิ, จุฑามาศ พระภูจำนงค์ และ สุภทัรา โพธิ์
แก้ว 

15:30-16:00 M07 ไลเคนสกุลไพรีนูลา (Pyrenula) ในพื้นที่มหาวิทยาลยัรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครพนม
และจังหวัดแพร่ 
สุภัทรา โพธิ์แก้ว*, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, พมิพา นิรงค์บตุร, เวชศาสตร ์พลเยีย่ม, กวินนาถ บัวเรือง  
และ ขจรศักดิ์ วงศช์ีวรัตน์ 

16:00-16:30 M08 ราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในรากของกล้วยไม้รองเท้านารีในภาคใต้ของประเทศไทย 
พรสวรรค์ สุทธินนท์, คณิณ รุ่งวัฒนา, เฉลิมพล สุวรรณภักดี, วินันท์ดา หิมะมาน และปิยังกูล เหลืองเจรญิกิจ* 

16:30-17:00 M09 ความหลากหลายของไลเคนครัสโตสที่สร้างแอโพทีเซียรูปลายเส้น (lirellate apothecia)  
ในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม 
วสันต์ เพิงสูงเนิน*, สุทตัตรา ศิริงามรมัย์, พชร มงคลสขุ และ กวินนาถ บัวเรือง 
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วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ห้องย่อยที่ 2 กลุ่มพืช 
ดำเนินการโดย: รศ. ดร.กิติเชษฐ ์ศรีดิษฐ 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เวลา หัวข้อ 
11:00-11:30 B01 ตำแหน่งทางสายวิวัฒนาการของพืชชนิดใหม่สกุลกระพี้จั่น (วงศ์ถั่ว: เผ่า Millettieae) จากลำดับเบส 

ดีเอ็นเอบริเวณ Internal Transcribed Spacer (ITS) 
สไว มัฐผา 

11:30-12:00 B02 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย 
พลอยภัสสร ถิรจิตโต, เบญญาวัธน์ ก้องนาวา*, อชิรญา มานิตกุล, ปวีณา ไตรเพิ่ม  
และ จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ 

12:00-12:30 B03 การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลสะค้าน (Piper L.) วงศ์พริกไทย (Piperaceae) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
Deuanta kongxaisavath*, ประศาสตร์ เกื้อมณี และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี 

12:30-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15-14:00 บรรยายพิเศษ 

พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทยในทศวรรษท่ีผ่านมา 
ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา 
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

14:00-14:30 B04 การทบทวนสถานะของ Colura siamensis Jovet-Ast ด้วยข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและโมเลกุล 
จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ* 

14:30-15:00 B05 พืชสกุลเข็มพญาอินทร์และสกุลใกล้เคียง (วงศ์เหงือกปลาหมอ; เผ่าย่อยต้อยติ่ง) ในประเทศไทย 
พรชัย กลัดวงษ์* และ ประนอม จันทรโณทัย 

15:00-15:30 B06 การงอกของเมล็ดตาปูชุดปี พ.ศ. 2563 
เบญจา วันทองสุข* และ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ 

15:30-16:00 B07 หลักฐานทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลท่ีแสดงความแตกต่างภายในประชากรของพืชสกุล
หนาดดอย (วงศ์ทานตะวัน) ในประเทศไทย 
สิริยากร สุขเจริญ* และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 

16:00-16:30 B08 เรณูวิทยาของพืชวงศ์พิกุลในประเทศไทย 
พงศกร คุณาสิทธิ์* และ ประนอม จันทรโณทัย 

16:30-17:15 บรรยายพิเศษ 
Botanical Collections and the 'New Normal' 
Dr. David A. Simpson 
Royal Botanic Gardens, Kew, the United Kingdom 
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วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ห้องย่อยที่ 3 กลุ่มสัตว ์

ดำเนินการโดย: รศ. ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ 

 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 รศ. ดร.จิรศักดิ์ สุจริต 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 ผศ. ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เวลา หัวข้อ 
11:00-11:30 Z01 ความแปรผันของลักษณะโครงสร้างระดับจุลภาคในปะการัง Porites lutea จากอ่าวไทย 

สิทธิพร เพ็งสกุล*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สทุธาชีพ, วัลยา กลิ่นทอง, ละอองดาว จงรักษ์  
และ ศิริลักษณ์ รองประโคน 

11:30-12:00 Z02 การสร้างรังของแอมฟพิอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเลในอำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
อโณทัย สุขล้อม, ปิยงักูล เหลืองเจริญกิจ, ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, พัชร ดนัยสวัสดิ ์ 
และ กรอร วงษ์กำแหง* 

12:00-12:30 Z03 การติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในหอยนำ้จืดในจังหวัดพิษณุโลก 
จิรนันท์ อาจไพรินทร์*, อับดุลฮากัม ดมูีแด, ชนกานต ์สืบกระแส, อัญชลี ฐานวิสัย  
และ อภชิาต ิวิทย์ตะ 

12:30-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:15-14:00 บรรยายพิเศษ 

การปรับปรุงสถานะทางอนุกรมวธิานของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Unionidae ในประเทศไทย 
ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐติิกุล 
ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14:00-14:30 Z04 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของตวัอ่อนพยาธิปอดหนแูละหอยโฮสต์ตัวกลาง Lissachatina fulica ในประเทศไทย 
อับดุลฮากัม ดูมีแด*, ชนกานต์ สบืกระแส, จิรนันท์ อาจไพรินทร์, อัญชล ีฐานวิสัย  
และ อภชิาต ิวิทย์ตะ 

14:30-15:00 Z05 การจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema และ Heterorhabditis ในประเทศไทย  
และประสิทธภิาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน 
ชนกานต์ สบืกระแส*, จิรนันท์ อาจไพรินทร์, อับดุลฮากัม ดูมแีด, พชิามญช ์จันธุ, 
ปรมาภรณ ์ม่วงปัทม์, อัญชล ีฐานวิสัย และ อภชิาติ วทิย์ตะ 

15:00-15:30 Z06 ความหลากชนิดของหอยกระสวยจิ๋วและหอยทากจิว๋ปากแตรในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
ศศิชา เตชะมา, อรจิรา แสนกมล, นพดล วบิูลพืช, ปิยาพร หมื่นฤทธิ์, ชนากานต์ ขำทบัทิม, 
สิริลักษณ์ บุอ่อน, กรอร วงษ์กำแหง, กิตติ ตันเมืองปัก และ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา* 

15:30-16:00 Z07 รายงานแรกของหอยทะเลจิว๋สมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร  
ภาคกลางของประเทศไทย ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา* และ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา 

16:00-16:30 Z08 ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหอยทากบกเฉพาะถิ่นสกุล Aenigmatoconcha ในประเทศไทย 
อาทิตย์ พลโยธา*, จิรศักดิ ์สุจริต, ปิโยรส ทองเกดิ และ สมศักดิ ์ปญัหา 

16:30-17:00 Z09 สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 
ปรินทร์ จิระภัทรศิลป*, ปิโยรส ทองเกิด, เอกชัย จิรัฏฐติิกุล, Thor-Seng Liew, อาทิตย ์พลโยธา, จริศักดิ์ สุจรติ 
และ สมศักดิ ์ปญัหา 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ห้องย่อยที่ 4 กลุ่มพืช และกลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
ดำเนินการโดย: ผศ. ดร.กนกอร เรืองสว่าง 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ผศ. ดร.บุญช่วง บุญสุข 
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เวลา หัวข้อ 
09:00-09:45 บรรยายพิเศษ 

วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล: จำเป็นหรือไม่ในงานซิสเทมาติคส ์
ผศ. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09:45-10:15 B09 การศึกษาอนุกรมวิธานทางเคมีของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแผ่นบาง 
ยุทธนา บรรจง*, ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี 

10:15-10:45 B10 ความหลากหลายของสาหรา่ยสีน้ำตาลสกุล Lobophora ในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก 
อนิรุจน์ กล่อมจิตร*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, Christophe Vieira  
และ ชัยณรงค์  เรืองทอง 

10:45-11:15 B11 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์พืชสกุลว่านหัวสืบ (Disporum Salisb.) วงศ์ Liliacaeae s.l.  
ในประเทศไทย และความสำคัญทางอนุกรมวิธาน 
อนุวัตร สาระพันธ์*, วรดลย์ แจ่มจำรูญ และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี 

11:15-11:45 E01 การบูรณาการภาพถ่ายจากโดรนขับร่วมกับข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลเพื่อการประเมินระบบ
นิเวศหญ้าทะเล 
Milica Stankovic*, จันทร์มณี ปัญญาไว และ อัญชนา ประเทพ 

11:45-12:15 E02 ผลความซบัซ้อนของหญ้าทะเลต่อความหลากหลายของปลาทีอ่าศัย 
ปิยะลาภ ตันติประภาส* และ อัญชนา ประเทพ 

12:15-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ห้องย่อยที่ 5 กลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ดำเนินการโดย: ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ศ. ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา หัวข้อ 
13:00-13:45 บรรยายพิเศษ 

ความหลากหลายทางฟีโนไทป์ของลักษณะราก: เครื่องมือเพื่อการปรบัปรุงผลผลติทางการเกษตรและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ จอห์นส์ แสงวิไล 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

13:45-14:15 E03 การพัฒนาระบบเซลล์เพื่อตรวจวัดฤทธิ์เชิงเอสโทรเจนของสารสกัดพืชผ่านการตรวจวัด
ความสามารถในการจบักับตัวรับเอสโทรเจนชนิดแอลฟาและเบตา 
สินีนาฏ ศิริ 

14:15-14:45 E04 การใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสายพันธ์ุท้องถิ่นในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
(Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) 
วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ*, Ongpo Lepcha, ธิดารัตน์ ใหม่ทำ, อภิชาติ วิทย์ตะ, อัญชลี ฐานวิสัย  
และ เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 

14:45-15:15 E05 การใช้ถิ่นอาศัยย่อยของตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus saiyok และ C. tigroides ในระบบนิเวศเขา
หินปูน ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
อัครชัย อักษรเนียม*, Yik Hei-Sung และ อัญชลี เอาผล 

15:15-15:45 E06 การสำรวจปญัหาสุขภาพท่ีมกัพบบ่อยของงูในที่เลี้ยง 
ปณิธิ ละอองบัว*, ทักษะ เวสารัชชพงศ์, ธนพงษ์ ตวัน และ ลาวัณย์ จันทร์โฮม 

15:45-16:15 E07 ผลของโปรตีนองค์ประกอบในพิษงูเขียวหางไหม้ตาโตต่อการทำงานของเซลล์โมโนไซท์ 
ศิรวิทย์ สิตปรีชา, ลาวัณย์ จันทร์โฮม, อรวรรณ แซ่โค้ว, อรภัค เรี่ยมทอง, จุรีพร น้อยพรหม,  
ทักษะ เวสารัชชพงศ์, ปณิธิ ละอองบัว และ สุพีชา คุ้มเกตุ* 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ห้องย่อยที่ 6 กลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ดำเนินการโดย: รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย ์
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 อ. ดร.กรอร วงษ์กำแหง 
 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ 
 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา 

เวลา หัวข้อ 
09:00-09:45 บรรยายพิเศษ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์หญ้าทะเลในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ 
สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทาชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

09:45-10:15 E08 การประเมินนิเวศบริการและภัยคุกคามของแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย เครื่องมือเบื้องต้นเพือ่
จัดอันดับความสำคญัพื้นท่ีเพื่อการจัดการ 
รัชณีย์ แก้วศรีขาว*, ทิพามาศ อุปน้อย และ อัญชนา ประเทพ 

10:15-10:45 E09 การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบเรื่องสถานภาพ งานวิจัย และช่องว่างงานวิจัยของพะยูนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
จันทร์มณี ปัญญาไว* และ อัญชนา ประเทพ 

10:45-11:15 E10 การเปรียบเทียบองค์ประกอบและความหนาแน่นของตัวอ่อนปะการังบริเวณแนวปะการังในเขต 
พื้นราบและเขตลาดชัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
เจริญมี แช่มช้อย*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, ชัยณรงค์ เรืองทอง, อริย์รัช วงศ์ณัท
ปรานนต์, พลอยไพลิน รังษีธรรมปัญญา และ ภาณุวัฒน์ ดำภูผา 

11:15-11:45 E11 กลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบริเวณแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่กองหินอันซนีในจังหวัดระยอง 
วัลยา กลิ่นทอง*, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, สุภาวดี ฮะมะณี, วิภาวรรณ อุ่นคงทอง,  
สิริรัตน์ ใจหาญ และ ศุภกานต์ เผ่าด้วง 

11:45-12:15 E12 ประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณกิจกรรมมนุษย์ท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
ธนพรรณ จอมบดินทร์* และ เอกนรินทร์ รอดเจริญ 

12:15-12:45 E13 การเปลี่ยนแปลงสังคมสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังพื้นทะเล 25 ปี หลังจากการระบาดของหอยกะพง
เทศ Mytilopsis sallei ในคลองพะวง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
กริ่งผกา วังกุลางกูร*, ลุตฟี หะยีวาจิ และ เอกนรินทร์ รอดเจริญ 

12:45-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ห้องย่อยที่ 7 กลุ่มระบบนิเวศ การจัดการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ดำเนินการโดย: รศ. ดร.นันทศักด์ิ ปิ่นแก้ว 
 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 รศ. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 
 สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

เวลา หัวข้อ 
13:30-14:00 E14 ความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในลำธารต้นน้ำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ณัฐกันต์ ขนัยม* และ บุญเสฐียร บุญสูง 
14:00-14:30 E15 ความหลากชนิดและโครงสรา้งชุมชนของแมลงน้ำในลำธารหินปูน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด 

แก้วภวิกา รัตนจันทร์*, นฤมล แสงประดับ และ ทศพล แซ่ต้ัง กีฏพิชญกลุ 
14:30-15:00 E16 ความหลากหลากของปลวกตามแนวการเปลี่ยนแปลงระหว่างขอบป่ากับด้านในป่าของป่าผลดัใบ 

จังหวัดน่าน 
กษิดิศ ริสอน*, ชัชวาล ใจซ่ือกลุ และ มารุต เฟ่ืองอาวรณ์ 

15:00-15:30 E17 ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อกลางคืนตามการแบ่งช้ันตามแนวดิ่งและการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลในป่าดิบชื้นของประเทศไทย 
รณรต ทวีศรี*, เอกชัย จิรัฏฐิติกลุ, Alyssa B. Stewart และ Akihiro Nakamura 

15:30-16:00 E18 การศึกษาเบื้องต้นองค์ประกอบชนิดของผึ้งถ่ายเรณตูามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอินทนนท์ 
ธีรเดช ศรีมณียานนท์*, Alyssa B. Stewart และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

16:00-16:30 E19 การเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงในอันดับ Hymenoptera ระหว่างช้ันเรือนยอดและช้ัน
ใต้เรือนยอดของป่าดิบชื้นที่แปลงวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
พรรุจี ยงศิริ*, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, Alyssa B. Stewart และ Akihiro Nakamura 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ห้องย่อยที่ 8 กลุ่มสัตว ์
ดำเนินการโดย: ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รศ. ดร.นฤมล แสงประดับ 
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เวลา หัวข้อ 
09:00-09:45 บรรยายพิเศษ 

การประเมินคณุภาพน้ำทางชีวภาพแหล่งน้ำจืดในประเทศไทย: สถานภาพและแนวทางการวจิัยในวิถี 
ปกติใหม ่
รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง 
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

09:45-10:15 Z10 อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการสำหรับการค้นหาสปีชีส์ซ่อนเร้นในแมลงชีปะขาว (Ephemeroptera; 
Ephemerelloidea) 
ชลกรานต์ อวยจินดา*, Michel Sartori และ บุญเสฐียร บุญสูง 

10:15-10:45 Z11 ซิสเทมาติกส์ของแมลงชีปะขาวเข็ม (วงศ์ Baetidae อันดับ Ephemeroptera) จากภาคใต้และ 
ภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ชนาพร สุทธินันท์*, Jean-Luc Gattolliat และ บุญเสฐียร บุญสูง 

10:45-11:15 Z12 การศึกษาทบทวนในผึ้งช่างไม้ขนาดเล็กสกลุย่อย Xanthoceratina Vecht, 1952 ในประเทศไทย 
และสณัฐานวิทยาของภาวะศีรษะโต 
ภากร นลินรชตกัญจน์* และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

11:15-11:45 Z13 อนุกรมวิธานของกุ้งแคระสกลุ Caridina ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย 
วริศรา มโนนัย*, วรุฒ ศิริวุฒิ และ เอกชัย จิรัฏฐิติกุล 

11:45-12:15 Z14 การตรวจพบไวรสั Phlebovirus ในเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus s.l.) ในประเทศไทย 
ภควดี รักษ์ทอง, วริศรา แก่นการ, วันวิภา หนูมา, พัตราภรณ์ แจ้งเขว้า, วดีพร รัตนานุพงศ์  
และ อรุณี อหันทริก* 

12:15-12:45 Z15 ภาวะการมสีองเพศในตัวเดียวของแมงมุม Damarchus ที่ยังไม่ไดร้ับการบรรยายชื่อ 
(Mygalomorphae: Bemmeridae) จากจังหวัดกาญจนบรุ ี
ชวกร ขุนเศรษฐ์*, วรัตถ์ ศิวายพราหมณ,์ ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

12:45-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ห้องย่อยที่ 9 กลุ่มสัตว ์
ดำเนินการโดย: ผศ. ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน 
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อ. ดร.พัชร ดนัยสวัสด์ิ 
 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์ 
 พิพิธภัณฑ์สริินธร กรมทรัพยากรธรณ ี

เวลา หัวข้อ 
13:30-14:15 บรรยายพิเศษ 

การอนุรักษ์ค้างคาวในยุคปกติใหม:่ ทำไมอนุกรมวิธานจึงสำคัญยิ่งกว่าท่ีผ่านมา 
ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

14:15-14:45 Z16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการวัดแบบดั้งเดิมและการวัดแบบดิจิทัลทางสณัฐานวิทยา
ใน Siganus javus และ Chelonodon patoca 
อภิสรา ชาวเวียง* และ เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ 

14:45-15:15 Z17 การแสดงความหลากหลายทางรูปร่างของปลาโดยใช้กราฟิกและการจำลอง 
ภัทรพล พรหมนันท์*, ณัฐวัฒน์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์ และ เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ 

15:15-15:45 Z18 สายสมัพันธ์ทางวิวัฒนาการของตุ๊กแกป่า Cyrtodactylus pulchellus complex ในประเทศไทย 
กอขวัญ เติมประยูร*, อรรถพล รุจิราวรรณ และ อัญชลี เอาผล 

15:45-16:15 Z19 วิวัฒนาการและซสิเทแมติกส์ของไดโนเสาร์กินเนื้อวงศ์สไปโนซอริเด (Dinosaruria: Theropoda)  
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
อดุลย์ สมาธ ิ

16:15-16:45 Z20 กระดูกไดโนเสาร์เทอโรพอดช้ินใหม่ ยุคครีเตเชียสตอนต้นจากจังหวัดขอนแก่นและซสิเทแมติกส์
ของไดโนเสาร์เทอโรพอดในประเทศไทย 
กฤษณุพงศ์ พันทานนท์*, อดุลย ์สมาธ ิและ สุรเวช สุธีธร 

16:45-17:15 Z21 ฟอสซิลช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนตอนกลางของถ้ำวิมานนาคินทร์เผยความหลากหลายในอดีต 
และรูปแบบของกลุ่มสตัว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กันตภณ สุระประสิทธิ์*, Jean-Jacques Jaeger, เยาวลักษณ์ ชยัมณ ีและ จิรศักดิ์ สุจริต 
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วันอาทิตย์ท่ี 23 พฤษภาคม 2564 

เวลา 
09:00-11:30 เสวนา 

นักอนุกรมวิธาน: เราจะสร้าง Visibility มูลค่าเพิ่มและสร้างความเปน็ผู้นำในภูมภิาคได้อย่างไร? 
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลศิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ. ดร.สายสมร ลำยอง 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฐฐิติกลุ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ. ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์ 
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11:30-11:45 การนำเสนอการจัดประชุมอนุกรมวิธานและซสิเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งท่ี 10 
ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11:45-12:00 กล่าวปิดการประชุม โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
 


