
ปี 2558  จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 33 เร่ือง 
- ภำควิชำพฤกษศำสตร์  จ ำนวน 13 เรื่อง ดังนี ้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้" 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์และการขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสําหรับการใชประโยชนอย่างย่ังยืนใน
พื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ 
3. โครงการ การถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี : การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและการเพิ่มปริมาณต้นเอ้ืองดินถิ่นไทย 
4. ร่วมจัดนิทรรศการในประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า คร้ังที ่7 “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต”วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัด
เชียงใหม ่
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  
7. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืชและพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย TURFPaG 2015 
8. เดินแรลลี่นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เร่ิม พ.ศ. 2546) 
9. Workshop on Botanical Illustrations ณ Institute of Ecology and Evolution Biology, National Taiwan University 
10. ให้สัมภาษณ์รายการผู้หญิงถึงผู้หญงิ ตอน ผู้หญิงนักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 http://youtu.be/_xh-g5XHVtE 
11. ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬา รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ช่วงสนทนาสถาบัน เร่ือง การค้นพบกล้วยศรีน่าน กล้วยชนิดใหม่ของโลก 8 กย. 
2558 
12. ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ ความร่วมมือ สกว. และ Chinese Academy of Science ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 17 ส.ค. 
2558 
13. จัดสัมนาทางวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน" ที่มหาวยิาลัยมหิดล วิทยา
เขตอํานาจเจริญ  ดําเนินการโดย โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุ์ศาสตร์และการขยายพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สําหรับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

- โครงกำรศกึษำนเิวศวิทยำและชีววิทยำของนกเงอืก  จ ำนวน 20 เรื่อง ดังนี ้
•  ประชุมเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ต่ำงประเทศ (พ.ศ. 2558) 

1. เป็น Keynote speaker บรรยาย เร่ือง “ Asian Hornbills: importance of basic research to their survival” ในงานประชุมนานาชาติ 
“International Ornithological Congress of Southeast Asia” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20-23 July 2015 
2.  เป็น Keynote speaker ในงาน NATIONAL HORNBILL CONFERENCE 2015 Theme:- Hornbill Survival in Fragmented Landscape ที่ 
Sarawak, Malaysia วันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 
•  จัดนิทรรศกำร (พ.ศ. 2558) 
3. งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล เมื่อ 10 มกราคม 2558 
4. จัดนิทรรศการ “งานคอนเสิร์ตกระทิงดนตรี เพื่อสัตว์ป่าคู่พงไพร ปีที่ 11” ที่ วนาลีรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ในวันที่ 24 มกราคม 2558  
5. จัดงาน “13 กุมภา วันรักนกเงือก  Hornbill Sweetheart ตอนรักแท้สู่ภาคใต้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
6. จัดงาน “วันรักนกเงือก” ที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ. นราธิวาส เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2558 
7. จัดนิทรรศการ “งานธรรมยาตรา วันรักเขาใหญ่เพื่อสิ่งแวดล้อมโลกปี 58” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  
8. งาน “รําลึก 25 ปี สบืนาคะเสถียร” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 
9. งาน “สืบสานวันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2558 ที่ ม. เกษตรศาสตร์ 1-2 กันยายน 2558 
•  บริกำรวิชำกำร (พ.ศ. 2558) 
10. บรรยาย นําเดินป่าให้แก่บุคคลากรจากภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 30 คน ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 
30-31 มกราคม 2558 



11. เป็นวิทยากรและนําเดินป่าดูนกเงือก และการทํางานวิจัยภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ใหแ้ก่ นักศึกษาภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558   
12. บรรยายที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จ. ลพบุรี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
13. เป็นวิทยากรและนําเดินป่าดูนกเงือก และการทํางานวิจัยภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ใหแ้ก่ นักศึกษาภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 
14. บรรยายและนําเดินป่าให้แก่ประชาชนทั่วไปจากโครงการ “Hornbill sweetheart” จํานวน 30 คน ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อ 17-18 เมษายน 
2558 
15. บรรยายเร่ือง “นกเงือกไทย งานวิจัย และงานอนุรักษ์” ใน“ค่ายเยาวชนตําบลอัยเยอร์เวง การอบรมเยาวชนเพื่อจุดประกายนักเขียนและสร้าง
จิตสํานึกในการรักป่า” ที่กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 445 อ. เบตง และอุทยานแห่งชาติบางลาง (สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้) จ. ยะลา เมื่อ
วันที่ 21-23 เมษายน 2558  
16. บรรยายใน 15 โรงเรียน  และ 2 ชุมชน เร่ือง “นกเงือกไทย งานวิจัย และงานอนุรักษ์” ในพื้นที่ อ. บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่าง
วันที่ 29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558 
17. บรรยายและนําเดินป่า กลุ่มนักศึกษาจากประเทศอเมริกา ในโครงการ “Earth Expedition”  จํานวน 30 คนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2558 
18. เป็นที่ปรึกษา และสํารวจพื้นที่ป่าบริเวณบ้านแม่กําปอง อ.แมอ่อน จ. เชียงใหม่ เพื่อนํานกเงือกกลับคืนถิ่นไปปล่อยในธรรมชาติ ให้แก่ ชุมชน และ
งานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติของบริษัท Flight to the Gibbon เมื่อวันที่ 22-25 มิถุนายน 2558 
19. บรรยายเร่ือง “ Community-based Hornbill Conservation and Education” ในโครงการ Earth Expeditions มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยไมอามี่ และสวนสัตว์ซินซินเนติ ประเทศอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 
20. บรรยายและนําเดินป่า ค่าย “ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสํานึกในการรักษ์ป่า” ที่ ป่าพระนามาภิไธยที่ 2 ปากคลองฮาลา ต. อัยเยอร์เวง อ.เบตง 
จ. ยะลา วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 

 


