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(ร่าง) ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการอนุกรมวธิานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 

วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2565 
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

                          วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤษภาคม 2565 ห้อง 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน CLB 5 ชั้น 1 

09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

CLB 5201 
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ “เจ้าฟา้นักอนุกรมวธิานและความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย รศ. ดร.คณุหญงิสุมณฑา พรหมบญุ (อธิการบดีเทคโนโลยีจิตรลดา) 
10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  CLB 5 ชั้น 1 

 

เวลา 
กลุ่มสัตว ์

[ห้อง CLB 5201] 
กลุ่มพืช 

[ห้อง CLB 5202] 
กลุ่มจุลินทรีย ์นิเวศวิทยาและนวัตกรรม 

[ห้อง CLB 5203] 

10.40-11.00 น. O-Z1 พฤติกรรมการวางไข่ และลักษณะสัณฐานวิทยาของไข่ของ
หอยโข่งพื้นเมืองไทยสองชนิด Pila celebensis (Quoy and 
Gaimard, 1834) และ P. virescens (Deshayes, 1824) 
สุปัญญา อันเนตร์, Ting Hui Ng, จิรศักดิ์ สุจริต, สมศกัดิ์ ปญัหา 

O-P1 การค้นพบพืชสกุลหางไหล (Derris Lour., วงศ์ถั่ว)  
ชนิดใหม่จากคาบสมุทรไทย 
พันธ์วริศ บุญประจันทร์, จรลั ลีรติวงศ์, ยศเวศ สิริจามร 

O-ME1 ความคืบหน้าล่าสดุดา้นอนกุรมวธิานของเห็ด 
ในวงศ์ Boletaceae และการค้นพบเห็ดสกุลใหม่ 2 สกุล 
รวมถึงเห็ดชนิดใหม่ 20 ชนิดจากประเทศไทย 
สัณฐิติ วัฒนราษฎร์, บุญธิญา ชวนคดิ, Bhavesh 
Raghoonundon, สายสมร ล ายอง, Olivier Raspé 

11.00-11.20 น. O-Z2 ความชุกและการระบุชนิดเชงิโมเลกุลของตวัออ่นพยาธิ
ใบไมร้ะยะเซอร์คาเรียในหอยน้้าจืดในประเทศไทย 
อับดุลฮากัม ดมูีแด, ชนกานต์ สืบกระแส, จิรนันท์ อาจไพรินทร์, 
อัญชลี ฐานวิสัย, อภิชาติ วิทย์ตะ 

O-P2 การศึกษาเบื้องต้นของพืชสกุล Grewia และ Microcos  
ในประเทศไทย 
พงศกร คุณาสิทธิ์ และประนอม จันทรโณทัย 

O-ME2 อนกุรมวธิานและวงศ์วานววิัฒนาการของ 
Gerronema (Agaricales, Basidiomycota) ในประเทศไทย 
นพรัตน์ วรรณเทศ, วิภวานี พลรบ, นครินทร์ สุวรรณราช, 
จตุรงค์ ค าหล้า, สายสมร ล ายอง 

11.20-11.40 น. O-Z3 วิวัฒนาการของแอนโดรเจเนซิสในหอยสองฝาน้้าจืด 
สกุล Corbicula ในประเทศไทย 
พิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนา และเอกชัย จิรัฏฐิติกุล 

O-P3 สัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มหปูากกาดอกขาว  
(วงศ์เหงือกปลาหมอ) ที่มีสณัฐานวทิยาเชิงซ้อนในประเทศไทย 
แสงตะวัน ศรีโบราณ, ประดิษฐ์ แสงทอง, เฉลิมพล สวุรรณภกัด ี

O-ME3 โฟโตแกรมเมตรีเพือ่การอนรุักษ์ซากดึกดา้บรรพ์ไทย 
ในรูปแบบดจิิทัล 
คงกระพัน ไชยทองศรี และสรุเวช สธุีธร 
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วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤษภาคม 2565 
 

เวลา 
กลุ่มสัตว ์

[ห้อง CLB 5201] 
กลุ่มพืช 

[ห้อง CLB 5202] 
กลุ่มจุลินทรีย ์นิเวศวิทยาและนวัตกรรม 

[ห้อง CLB 5203] 

11.40-12.00 น. O-Z4 ความหลากชนิดและการกระจายพันธุ์ของหอยเจดีย์เขี้ยว 
วงศ์ Clausiliidae จากพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร ์
Nem Sian Man, จิรศักดิ์ สจุริต, ปโิยรส ทองเกิด,  
สมศักดิ์ ปัญหา 

O-P4 การจา้กัดขอบเขตใหม่ของนางแย้มปักษใ์ต้ 
(Clerodendrum umbratile) และพนมสวรรค์ใบแฉก  
(C. palmatolobatum) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) 
จิรัฐิ สัตถาพร, อลนั พาตัน, จรัล ลีรติวงศ ์

O-ME4 กว่าหนึ่งร้อยปีที่หายไปของแตนเบียนดาร์วิน 
Cyrtorhyssa moellerii (Bingham): แมลงใหอ้าศัย 
พฤติกรรม และนิเวศวิทยาโภชนาการ 
กิตติภูมิ จันทร์ศร,ี โดนัล ควิก, บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  [CLB 5 ชั้น 1] 

13.00-13.20 น. O-Z5 การเปิดเผยความหลากหลายท่ีซ่อนเร้นในหอยทากบกสกุล 
Quantula ในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการวิเคราะห์
ทางสัณฐานวิทยา วงศ์วานวิวัฒนาการระดับโมเลกุล (ยีน COI) 
และการแบ่งขอบเขตชนิดพันธุ ์
อาทิตย์ พลโยธา, จิรศักดิ์ สุจริต, ปิโยรส ทองเกดิ, Yuichi Oba, 
สมศักดิ์ ปัญหา 

O-P5 อัปเดตข้อมลูทางอนกุรมวิธานของพืชวงศ์มณเฑียรทอง 
(Scrophulariaceae) ในประเทศไทย 
พนม สุทธิศกัด์โสภณ 

O-ME5 การศกึษาเบื้องต้นของความหลากชนิดและการเลือก 
ที่อยู่อาศัยในวัสดุเทียมของแอมฟพิอด บริเวณชะวากทะเล 
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชนิกานต์ เกตุนวม, กรอร วงษก์ าแหง, ทศพล แซ่ตัง้  
กีฏพิชญกลุ, ปิยังกูล เหลืองเจริญกจิ 

13.20-13.40 น. O-Z6 ซิสเทมาติคส์เชิงโมเลกลุของหอยกาบน้้าจืดสกลุ 
Pilsbryoconcha Simpson, 1900 (Bivalvia: Unionidae)  
ในภูมิภาคอินโดจีน 
เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, ศิวานนท์ ปพัฒนเ์มธิน,  
ผ่องพรรณ ประสารกก, จิรศักดิ์ สุจรติ 

O-P6 การศึกษารวบรวมพืชสกลุฮ่อม วงศ์เหงือกปลาหมอ 
ในประเทศไทย 
พรชัย กลัดวงษ์ และประนอม จันทรโณทัย 

O-ME6 ใครเบียนใคร: สายใยอาหารระดับโมเลกุล 
ของแมลงเบียนและหนอนผีเสื้อใหอ้าศัย 
วรพงศ์ อัศวศิระมณี, โดนัล ควกิ, บณัฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 

13.40-14.00 น. O-Z7 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของหอยทากไมม่ีเปลือก 
วีโรนิเซลลิดในประเทศไทย 
บวรลกัษณ์ มิตรเชื้อชาติ, ปิโยรส ทองเกิด, สมศักดิ์ ปญัหา 
 

O-P7 วิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและการก้าหนดขอบเขตสกุลสัน
พร้า (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย 
กนกอร เรืองสว่าง, สมราน สุดดี, David A. Simpson, 
ประนอม จันทรโณทัย 

O-ME7 ล้าดบัการเข้ากินซากของแมลงบนซากหมู 
ที่มีการเคลื่อนย้ายจากสภาวะในรม่ไปกลางแจ้ง 
สุดารัตน์ เฟื่องมีคณุ, บัณฑกิา อารียก์ุล บุทเชอร ์
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วันอาทิตย์ ท่ี 22 พฤษภาคม 2565 
 

เวลา 
กลุ่มสัตว ์

[ห้อง CLB 5201] 
กลุ่มพืช 

[ห้อง CLB 5202] 
กลุ่มจุลินทรีย ์นิเวศวิทยาและนวัตกรรม 

[ห้อง CLB 5203] 

14.00-14.20 น. O-Z8 การพัฒนาและการบรรยายคุณลักษณะเครื่องหมาย
พันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ขึ้นใหม่ของปลิงควาย Hirudinaria 
manillensis (Lesson, 1842) และการทดสอบกับชนิดอื่น
ภายในสกุล 
พุธิตา จิรานันท์สกุล, เอกชัย จิรัฎฐิติกุล, สมศักดิ์ ปญัหา,  
ชลิตา คงฤทธิ ์

O-P8 พืชสกลุพิษนาศน์ (เผ่า Sophorieae: วงศ์ถั่ว): สาย
สัมพันธ์ทางววิัฒนาการ พืชชนิดใหมข่องประเทศไทยและ
ตัวอย่างต้นแบบเลือก 
สไว มัฐผา 

O-ME8 การแบ่งช้ันตามแนวตั้งของแตนเบียนอิชนิวมอนอยด ์
เขตร้อนในป่าดบิแล้งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย 
พรเทพ เกื้อกิจ, โดนัล ควกิ, บัณฑกิา อารีย์กุล บุทเชอร ์

14.20-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  [CLB 5 ชั้น 1] 
14.30-14.50 น. O-Z9 การเรืองแสงทางชวีภาพในไส้เดือนชายหาดชนิด 

Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) 
ธีระพงค์ สสีมุทร์, ยูอิจิ โอบะ, สมศักดิ์ ปัญหา 

O-P9 การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลว่านหัวสบื 
(Disporum Salisb.) วงศ์ดองดึง ในประเทศไทย 
อนุวัตร สาระพันธ,์ วรดลย์ แจม่จ ารญู, เฉลิมพล สุวรรณภักด ี

O-ME9 บทบาทของด้วงคมีต่อการยอ่ยสลายไม้ตาย 
ณัฏฐ์ ทรงวรวิทย,์ บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์,  
ชัชวาล ใจซื่อกลุ 

14.50-15.10 น. O-Z10 อนุกรมวิธานของแมงป่อง (Arachnida: Scorpiones)  
ในประเทศไทย 
วศิน นวเนตวิงศ์ และณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 

O-P10 การศึกษาเบื้องต้นของพืชวงศ์หมัน (Cordiaceae, 
Boraginales) ในประเทศไทย 
กฤษดา ตวนกู และกนกอร เรืองสว่าง 

O-ME10 องค์ประกอบชนิดของผึง้ถ่ายเรณูตามระดบัความสูง 
ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
ธีรเดช ศรีมณียานนท,์ Alyssa B. Stewart, ณัฐพจน์ วาฤทธิ ์

15.10-17.00 น. Poster session  [CLB 5 ชั้น 1] 

17.30-20.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับผูเ้ข้าร่วมประชุม  [ลานอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์] 
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วันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

เวลา กลุ่มสัตว ์
[ห้อง CLB 5201] 

กลุ่มพืช 
[ห้อง CLB 5202] 

กลุ่มสัตว ์
 [ห้อง CLB 5203] 

09.00-09.50 น. บรรยายพิเศษ 
โดย ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

บรรยายพิเศษ 
โดย ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ (สวทช.) 

บรรยายพิเศษ 
โดย รศ. ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

09.50-10.10 น. O-Z11 กิ้งกือถ้้าเฉพาะถิ่น: เจตจ้านงในการค้นหาอยา่งเร่งด่วน 
ก่อนสูญหาย 
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, จิรศักดิ์ สจุริต, เอกชัย จิรัฏฐิตกิุล, 
สมศักดิ์ ปัญหา 

O-P11 สณัฐานวทิยาของพืชวงศ์มะเมื่อย (Gnetaceae)  
ในประเทศไทย 
เกศนีย ์กัวพู่, สมราน สุดดี, เฉลิมพล สุวรรณภักด ี

O-Z23 ซากดึกด้าบรรพม์อลลัสก์และสภาพแวดล้อมโบราณ 
ของชั้นการสะสมตัวของตะกอนดินเหนียวสมัยโฮโลซนีที่ค้นพบ 
ในบ่อดิน อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
กันตภณ สุระประสิทธิ์, ปรินทร ์จิระภัทรศิลป, จิรศกัดิ์ สุจรติ 

10.10-10.30 น. O-Z12 การระบุชนิดกิ้งกอืกระสุนพระอินทร์สกุล Zephronia 
Gray, 1832 จากดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
รัฐพล ศรีสนไชย, นิรันทร์ ศรีมงคล, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, 
จิรศักดิ์ สุจริต 

O-P12 ไมก้ลายเป็นหินจากแหลง่ไดโนเสาร์ภูน้อย  
ยุคจูแรสสิกตอนปลาย 
ภณิฑดา ศรีค าภา และสุรเวช สุธีธร 

O-Z24 ชุมชีพไดโนเสาร์นกัล่าแห่งหบุเขาภูเวียงในช่วง 
ยุคครีเตเชียสตอนต้น 
กฤษณุพงศ์ พันทานนท,์ อดุลย์ สมาธิ, สุรเวช สุธธีร 
 

10.30-10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  [CLB 5 ชั้น 1] 

10.40-11.00 น. O-Z13 ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน และพืชอาหารหนอน
ผีเสื้อในพื้นที่ปกปกัพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี วิทยาเขตเขื่องใน 
ชนาธิป อุ่มมี, ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 

O-P13 การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของพืช
สกุลด้ามมีดและสกุลนางเลวพวง (วงศ์กระดังงา) โดยเน้นชนิดที่
พบในประเทศไทย 
ชาญวุฒิ แสงโพธิ ์และธนวัฒน์ เชาวสก ู

O-Z25 วิวัฒนาการของไดโนเสาร์กลุ่มเมกะแรปเตอรา  
และชิ้นส่วนใหม่ของ ภูเวียงเวเนเตอร์ 
อดุลย์ สมาธิ และสุรเวช สธุีธร 

11.00-11.20 น. O-Z14 ภาพรวมของผึ้งหึ่งในประเทศไทยและกรณีศกึษาสถานะ 
การเป็นชนิดของ Bombus flavescens 
ชวธัช ธนูสงิห์, อลัเฟรด วอคเลอร์, ณัฐพจน์ วาฤทธิ,์  
พอล วลิเลียมส ์

O-P14 การวิเคราะห์วิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล 
ของสกลุกะโมกเขา (วงศก์ระดังงา) ท้าให้เข้าใจถงึวิวฒันาการ
ของเพศดอกในเผ่าระฆังสยาม 
ฉัตรธดิา วิยา, อรณุ สินบ ารุง, อานสิรา ด าทองดี, 
ธนวัฒน์ เชาวสก ู

O-Z26 อิกวาโนดอนจากแหล่งโคกผาสว้ม อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 
สุรเวช สธุีธร และอดุลย์ สมาธ ิ
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วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 
 

เวลา 
กลุ่มสัตว ์

[ห้อง CLB 5201] 
กลุ่มพืช 

[ห้อง CLB 5202] 
กลุ่มสัตว ์

 [ห้อง CLB 5203] 
11.20-12.00 น. O-Z15 อดีต ปัจจุบันและอนาคตของการศกึษาแมลงเขตร้อน 

ที่มีความหลากหลายสูง 
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 
 

O-P15 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลพริกนก-ตา่งหูนารี  
(วงศ์กระดังงา) ในประเทศไทย โดยใช้สัณฐานวิทยาร่วมกับ
วิวัฒนาการชาติพนัธุ์เชิงโมเลกลุ 
อานิสรา ด าทองด,ี ฉัตรธดิา วิยา, อรุณ สินบ ารงุ,  
ธนวัฒน์ เชาวสก ู

O-Z27 ฟันและการแทนท่ีของฟันไดโนเสาร์ซอโรพอด  
จากหมวดหินเสาขัว ยุคครีเตเชียสตอนต้น ในประเทศไทย 
สิริภัทร กายแกว้, วราวุธ สุธธีร, สรุเวช สุธีธธร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  [CLB 5 ชั้น 1] 
13.00-13.20 น. O-Z16 อนุกรมวธิานของกุ้งน้้าจดืสกุล Caridina H. Milne-

Edwards, 1837 ในภาคใต้ของประเทศไทย 
ก้องกจิ มาเจริญบุญ, เอกชัย จริัฏฐิติกุล,  
Thomas von Rintelen 

O-P16 กายวิภาคศาสตรล์้าต้นและแผ่นใบของพืชเผา่ย่อย 
ไซยาโนทินี (วงศ์ผักปลาบ) ในประเทศไทย 
บุญช่วง บุญสุข, ณัฐสุดา ขาวสอาด, ทินกร ใจเมือง,  
ทิพวรรณ เมืองน้อย, ประนอม จันทรโณทัย 

O-Z28 ความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ประกอบชนิด
ปลา ในห้วยบังเลยีง แขวงจ้าปาสัก  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Sivily Lamxay, ชัยวุฒิ กรุดพันธ์, จรุงจิต กรุดพันธ ์

13.20-13.40 น. O-Z17 การศึกษาเบื้องต้นของกุ้งเตน้บก 
ในวงศ์ย่อย Floresorchestiinae ในประเทศไทย 
อโณทัย สุขล้อม, กรอร วงษ์ก าแหง, ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล 
 

O-P17 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว
พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกในบางพื้นท่ีของภาคเหนือตอนล่าง ประเทศ
ไทยท่ีมีลักษณะความตา้นทานโรคขอบใบแห้ง 
สโรชา ทวาทศปกรณ์ และวันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ 

O-Z29 กิจกรรมในรอบวันของแมวป่าหวัแบน  
(Prionailurus planiceps) ในกรงเลี้ยงที่สวนสัตวส์งขลา 
พัชร ดนัยสวสัดิ์, สุทธิดา ภิริยารมย,์ วาริทธิ์ กระแสเด็น,  
สุรศักดิ์ ยิม้ประเสริฐ 

13.40-14.00 น. O-Z18 กุ้งเต้นเจาะไม้: กุ้งเต้นกลุ่มท่ีถูกมองข้ามและรายงาน
กุ้งเต้นเจาะไมส้กุลใหม่ในประเทศไทย 
กรอร วงษ์ก าแหง, พงษ์รัตน ์ด ารงโรจน์วัฒนา,  
รัชนีวรรณ สุมิตรากิจ, ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกลุ 

O-P18 การควบคมุคุณภาพวัตถุดิบเรณูพืชสังคมเมืองส้าหรับ 
ชุดทดสอบภูมแิพ ้
อัญมณ ีไพรินทร์, ชมดาว สินธุวณิชย์, เฉลิมพล สวุรรณภักด ี

O-Z30 ภูมิววิัฒนาการของอแีร้งสีน้า้ตาลหมิาลัยในประเทศ
ไทย 
ชนาธิป อุ่มม,ี ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ปรีดา เลิศวัชระสารกุล 

14.00-14.20 น. O-Z19 อนุกรมวิธานและสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกุ้ง
ดีดขันสกุล Alpheus Fabricius, 1798 บริเวณพื้นท่ีชายฝั่ง
คาบสมุทรของประเทศไทย 
วรุฒ ศิริวุฒิ, เอกชัย จิรัฏฐิติกุล, จิรศกัดิ์ สจุริต 

O-P19 การควบคมุคุณภาพของเรณูในการผลิตชุดทดสอบ
ภูมิแพ้จากพืชวงศห์ญา้โดยใช้สัณฐานวิทยาเรณ ู
ภควัต จารุพันธ์, ชมดาว สินธวุณิชย์, เฉลิมพล สวุรรณภักด ี
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14.20-14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  [CLB 5 ชั้น 1] 

14.40-15.00 น. O-Z20 ความหลากหลายของเดลลอยด์โรติเฟอรใ์นประเทศไทย 
สุปิยนิตย์ ไมแ้พ, รพีพรรณ จตุรพฤกษ์, สิทธกิร จัตตพุันธ์,  
ภูมิภัทร ปกปอ้งมงคล, Diego Feontaneto 

  

15.00-15.20 น. O-Z21 รายงานแรกในน้า้กร่อยของแอมฟิพอด Cerapus sp. 
จากชะวากทะเลอมัพวา อ่าวไทยตอนใน 
ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล, ชนิกานต์ เกตุนวม, อโณทยั สุขล้อม,  
ปิยังกูล เหลืองเจรญิกิจ, กรอร วงษก์ าแหง 

  

15.20-15.40 น. O-Z22 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลูกออ๊ดปาดลายเลอะใต้ 
Kurixalus chaseni (Anura: Rhacophoridae) จากภาคใต ้
ของประเทศไทย และข้อมูลนเิวศวทิยาการสืบพันธุ์บางประการ 
สตรีรตัน์ พราหมณ์เกษม และพัชร ดนัยสวัสดิ ์

  

15.40-17.00 น. Poster session  [CLB 5 ชั้น 1] 
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เวลา วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ห้อง 

09.00-11.00 น. ศูนย์ความเป็นเลศิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เสวนา: การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วจิัยเชิงบูรณาการร่วมและข้ามศาสตร์และสถาบัน  

“การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเร่งด่วนของแม่น้ าโขงในสถานการณ์แม่น้ าโขงป่วนในปัจจุบนั 
 (An urgent biodiversity inventory of the Mekong River following the current disruptive practices in the Mekong River)” 

 

   ผู้ร่วมดา้เนินการเสวนา 
         (1) ศ. ดร.สมศักดิ ์ปัญหา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
         (2) ศ. ดร.ประนอม จันทรโณทัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
         (3) ศ. ดร.นฤมล แสงประดบั (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
         (4) รศ. ดร.จิรศักดิ์ สุจริต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
         (5) ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
         (6) ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
         (7) อ. ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ (มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี) 
         *รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Webinar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLB 5201 

11.00-11.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง   

11.10-11.30 น. พิธีมอบรางวัล Oral presentation และ Poster presentation 

11.30-11.45 น. พิธีส่งมอบธงสา้หรับการเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 11  
โดย   (1) ผู้อา้นวยการศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
        (2) คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
        (3) คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

11.45-12.00 น. กล่าวปิดการประชุม  
โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (ผู้อา้นวยการศูนย์ความเปน็เลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 

*หมายเหตุ การจัดประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 ด าเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A* 


