
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตรรุนเยาว  คร้ังที่ 10 
 
1. หนวยงาน ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. คณะทํางาน  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรอืง  หัวหนาโครงการ 
  2. ศาสตราจารย ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน ประจักษสูตร 

4. นักศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา  
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปญหาการลดลงของทรพัยากรชวีภาพ โดยเฉพาะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศลดนอยลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนประชากรขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหมีความตองการใชทรัพยากรมาก
ข้ึน ประกอบกับการใชทรัพยากรอยางไมถูกวิธี ขาดขอมูลของทรัพยากรชีวภาพตางๆ ที่มีอยูในประเทศ เชน ความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต การแพรกระจายพันธุ นิเวศวิทยา และขาดความรูความเขาใจถึงคุณคาของทรัพยากรที่มีใน
ทองถิ่นของตน และยังมีปญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากอุณหภูมิของโลกที่สูงข้ึน ดังน้ันจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความรูและทําความเขาใจ รวมทั้งปลูกฝงและกระตุนใหนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย 
และนักวิชาการท่ีมีความสนใจทางดานน้ี โดยเฉพาะการศึกษาดานความหลากหลายทางดานจํานวนชนิดของพรรณ
ไม ซึ่งอาจจะเปนการสํารวจพรรณไมในทองถ่ิน วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ หรือการศึกษาทบทวนพรรณไมในแตละ
สกุล แตละวงศ เพ่ือใหทราบขอมูลของทรัพยากรชีวภาพตางๆ ที่มีอยูในประเทศของตน แตการศึกษาสวนใหญมักจะ
ประสบปญหาแนวทางในการศึกษาที่ถูกตอง ในการที่จะเขาใจระบบการจําแนก การระบุ และชื่อพฤกษศาสตร จึง
จําเปนอยางเรงดวนที่จะเผยแพรความรูในหลักการและวิธีการ การศึกษาพรรณไมใหถูกตองตามหลักวิชา
อนุกรมวิธาน ดังน้ันการจัดการอบรมใหความรู ความเขาใจในสาขาน้ีอยางถูกตอง จะนําไปสูการรวมกันทําวิจัยเพ่ือ
รวบรวมขอมูลพรรณไมที่ถูกตอง เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรเหลาน้ันตอไป 
นอกจากน้ียังเปนการสรางเครือขายนักพฤกษศาสตรรุนเยาวในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค
อาเซียน สรางโอกาสในการพบปะ แลกเปล่ียนความรู ความเขาใจในการศึกษาวิจัยสาขาตางๆ ที่เก่ียวของกับความ
หลากหลายของพรรณไม เพื่อให ผู เขารวมโครงการสามารถนําไปประยุกต ใช  และดําเนินการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ิน หรือชุมชนของตนเอง รวมถึงการสรางเครือขายระหวางนักพฤกษศาสตรใน
กลุมประเทศอาเซียนเพ่ือการตอยอด และรวมมือกันศึกษาวิจัยทรัพยารกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนตอไปในอนาคต 
โดยการจัดฝกอบรมในครั้ ง น้ี เปนการจัดอบรมให กับ นิสิตนักศึกษาระดับป ริญญาตรีที่ สนใจจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ รวมถึงนักศึกษาหรือบุคคลากรจากหนวยงานตางๆ ของประเทศเพ่ือนบานใน
กลุม อาเซยีน เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เปนตน รวมจํานวน 30 คน  
 
4.  วัตถปุระสงค 
 4.1 เพื่อใหความรูเบื้องตนและขั้นสูงรวมถึงการฝกปฏิบัติการศึกษาวิจัยทางอนุกรมวิธานพืช 

4.2 แนะนําและใหคาํปรึกษารวมทั้งใหแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับอนุกรมวิธานพืชในภูมิภาค
อาเซยีน 

 4.3 เพ่ือสรางเครือขายนักพฤกษศาสตรรุนเยาวรวมถึงนักวิชาการระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 4.4 เพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรทางดานพฤกษศาสตร 
 
5.  ผูเขาอบรม 

นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 ขึ้นไป สาขาวิชาชีววิทยา พฤกษศาสตร หรือสาขาวิชาท่ี
ใกลเคียง จํานวน 30 คน โดยเปนนิสิตนักศึกษาจาก 15 มหาวิทยาลัยๆ ละ 2 คน เพ่ือการทํางานเปนกลุมๆ ละ 3-4 
คนที่มาจากตางมหาวิทยาลัย 
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6.  สถานที่ปฏิบัติงานโครงการ  
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน  และภาคสนามที่อุทยาน

แหงชาตภิูพาน จ.สกลนคร 
 
7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในงานวิจัยดานพฤกษศาสตรและอนุกรมวิธานพืช 
 7.2 ผูเขาอบรมเกิดแนวคิดในการทําวิจัยดานพฤกษศาสตรและอนุกรมวิธานพืช 
 7.3 มีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นและมีเครอืขายระหวางผูเขาอบรมและคณะทํางาน 
 
8. กําหนดการอบรม 

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ มีนาคม – เมษายน 2562 
2. จัดอบรมในวันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2562 ตามกําหนดการตอไปน้ี 
17 มิถุนายน 2562  

  08.50–09.00 น  พิธีเปดการอบรม 
  09.00–10.30 น. บรรยายเร่ือง หลักการทางอนุกรมวิธานพืช  
    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
  10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
  10.45–12.00 น. บรรยายเร่ือง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช ตอนที่ 1  
    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
  12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00–14.30 น. ปฏิบัติการเรื่อง การเก็บและรักษาตัวอยางพันธุไมแหง 
โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร.อมรรัตน ประจักษสูตร  
และนักศึกษาผูชวย  

14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45–16.30 น. ปฏิบัติการเรื่อง สัณฐานวิทยาสําหรับงานดานอนุกรมวิธานและการระบุพืช  

    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร.อมรรัตน ประจักษสูตร  
    และนักศึกษาผูชวย  
  16.30–18.00 น. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยขอนแกน 

18.00–20.00 น. งานเล้ียงตอนรับผูเขาอบรม 
18 มิถุนายน 2562 

  08.30–10.30 น. บรรยายเร่ือง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช ตอนที่ 2  
    โดย ผศ.ดร. พิมพวดี พรพงศรุงเรือง 
  10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
  10.45–12.00 น. บรรยายเร่ือง ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของพืช  
    โดย ผศ.ดร. พิมพวดี พรพงศรุงเรือง 
  12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00–14.30 น. ปฏิบัติการเร่ือง เรณวูิทยาสําหรับงานดานอนุกรมวิธาน 
    โดย ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง, ผศ.ดร.อมรรัตน ประจักษสูตร  
    และนักศึกษาผูชวย  

14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45–16.30 น. ปฏิบัติการเรื่อง เรณูวิทยาสําหรับงานดานอนุกรมวิธาน (ตอ) 

    โดย ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง, ผศ.ดร.อมรรัตน ประจักษสูตร  
    และนักศึกษาผูชวย  
  16.30–18.00 น. ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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19 มิถุนายน 2562  
  08.30–10.30 น. บรรยายเร่ือง พิพิธภัณฑพืชและเอกสารทางอนุกรมวิธานพืช 
    โดย ผศ.ดร. อมรรัตน ประจักษสูตร 
  10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
  10.45–12.00 น. บรรยายเร่ือง วิธีวิจัยสมัยใหมทางอนุกรมวิธานพืช   
    โดย ผศ.ดร. อมรรัตน ประจักษสูตร 
  12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00–14.00 น. บรรยายเร่ือง การประยุกตและใชประโยชนงานดานอนุกรมวิธานกับศาสตร
แขนงตางๆ 

    โดย ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง 
14.00–16.00 น. บรรยายเรื่องการเขียนโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานทางดาน

อนุกรมวิธานพืช 
    โดย ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง 

20 มิถุนายน 2562 
07.00–10.00 น. เดินทางไปอุทยานแหงชาติภูพาน จ. สกลนคร 

  10.00-12.00 น. ศึกษาพรรณไม และระบบนิเวศในเขตอุทยานฯ 
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00–17.00 น. ศึกษาพรรณไม และระบบนิเวศในเขตอุทยานฯ 
21 มิถุนายน 2562 

08.00–12.00 น. ศึกษาพรรณไม และระบบนิเวศในเขตอุทยานฯ (ตอ) 
  12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00–16.00 น. ศึกษาพรรณไม และระบบนิเวศในเขตอุทยานฯ (ตอ) 
  16.00–19.00 น. เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยขอนแกน 

22-24 มิถุนายน 2562 
  08.30–10.30 น. นิสิตนักศึกษาเขียนโครงการวิจัย ทําวิจัย เตรียมเสนองานวิจัย 
    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง  

และนักศึกษาผูชวย 
  10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
  10.45–12.00 น. นิสิตนักศึกษาเขียนโครงการวิจัย ทําวิจัย เตรียมเสนองานวิจัย (ตอ) 
    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง  

และนักศึกษาผูชวย 
  12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00–14.30 น. นิสิตนักศึกษาเขียนโครงการวิจัย ทําวิจัย เตรียมเสนองานวิจัย (ตอ) 
    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง  

และนักศึกษาผูชวย 
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  14.45–16.30 น. นิสิตนักศึกษาเขียนโครงการวิจัย ทําวิจัย เตรียมเสนองานวิจัย (ตอ) 
    โดย ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง  

และนักศึกษาผูชวย 
25 มิถุนายน 2562 

  08.30–10.30 น. นิสิตนักศึกษาเสนอผลงานและตอบขอซักถาม 
    ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร. อมรรัตน ประจักษสูตร,  

ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง  
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
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  10.45–12.00 น. นิสิตนักศึกษาเสนอผลงานและตอบขอซักถาม (ตอ) 
    ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย, ผศ.ดร. อมรรัตน ประจักษสูตร,  

ผศ.ดร.พิมพวดี พรพงศรุงเรือง  
  12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00–14.30 น. สรุปและอภิปรายผลการอบรม 

14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45–15.00 น. มอบประกาศนียบัตรและปดการอบรม 


