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งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจยั
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งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
่ าโลก”
“ทร ัพยากรไทย : นาสงิ่ ดีงามสูต
เมือ
่ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. สมเด็ จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช
่ าโลก" ณ เขือ
ดาเนินเป็ นองค์ประธานเปิ ดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : นาสิง่ ดีงามสูต
่ นศรี
นครินทร์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ซึง่ จัดโดยคณะกรรมการ
ดาเนิน การจั ดประชุมวิช าการนิทรรศการ อพ.สธ. ร่วมกับ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานทีร่ ่วมสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ เป็ นการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทท
ี่ รง
สืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัว และเพือ
่ ให ้เยาวชน ประชาชน
นั ก วิช าการ ภาคเอกชน และผู ้ก าหนดนโยบาย ได ้เห็ น ความหลากหลายแห่ ง ศัก ยภาพของทรั พ ยากรไทย การอนุ รัก ษ์
พัฒนา และใช ้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็ นการเผยแพร่ผลการปฏิบัตงิ านของคณะปฏิบัตงิ านวิทยาการ
อพ.สธ. ซึง่ เป็ นคณาจารย์และนั กวิจั ยจากหน่ ว ยงาน มหาวิท ยาลัย สถาบัน การศึก ษาต่างๆ ทีร่ ่วมสนองพระราชด าริ ได ้มี
โอกาสแลกเปลีย
่ นความรู ้ประสบการณ์ความคิดเห็น

นิท รรศการแสดงผลงานวิจั ย ของมหาวิท ยาลัย มหิด ลโดยกองบริห ารงานวิจั ย และฝ่ ายประชาสัม พั น ธ์วท
ิ ยาเขต
กาญจนบุรี ผู ้ประสานงาน โดยมี ผศ.ดร.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิง่ แวดล ้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะนั กวิจัยจากคณะ
วิท ยาศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะสัต วแพทยศาสตร์ สถาบั น โภชนาการ สถาบัน ชีววิท ยาศาสตร์โ มเลกุล วิท ยาเขต
กาญจนบุรี และวิทยาเขตอานาจเจริญ นาผลงานวิจัยมาจัดแสดงในหัวข ้อต่างๆ ดังนี้ 1) การพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร
จากผักและผลไม ้พืน
้ บ ้าน 2) โมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชใกล ้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 3) ความหลากหลายของทุเรียนใน
ประเทศไทย 4) ความหลากหลายของจุล น
ิ ทรีย ์ใ นถ้ า ที่เป็ นแหล่ง อาศัย ของค ้างคาวคุณ กิต ติ 5) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่ าชุมชนแบบชุมชนมีสว่ นร่วม จ.อานาจเจริญ 6) พั นธ์ไม ้เด่น สัตว์เฉพาะถิน
่ ทีโ่ ดดเด่นในวิท ยาเขตกาญจนบุรี 7)
หนั ง สือ พรรณไม ้เขาวัง เขมร จ.กาญจนบุ รี ซึ่ง ได ้รั บ ความสนใจจากผู เ้ ข ้าร่ ว มงานเป็ นจ านวนมาก โดยมี ศ.นพ.ร ช
ั ตะ
ั มาต งั คสมบ ต
รช
ั ตะนาวิน อธิก ารบดี ศ.เกีย รติคุ ณ นพ.พรช ย
ั ิ อดีต อธิก ารบดี รศ.ดร.อรพรรณ มาต งั คสมบ ต
ั ิ
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.นสพ.กาล ัง ชุ มพลบญ
ั ชร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
กาญจนบุ รี (ประธานคณะกรรมการจั ด นิ ท รรศการของม.มหิด ล ครั ้ง นี้ ) ศ.นพ.สุ ท ธิพ ร จิต ต์ม ิต รภาพ เลขาธิก าร
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายธีรภ ัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ
์ ช
ื และผู ้บริหารส่วน
ท ้องถิน
่ คณาจารย์ นั กวิจั ย นั กเรีย น นั กศึกษา ฯลฯ เข ้าเยีย
่ มชมนิท รรศการผลงานวิจัยดังกล่ าว ซึง่ ได ้รั บความสนใจจาก
นักเรียนเป็ นจานวนมาก

-2
่ าโลก”
ภาพกิจกรรมงานแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. “ทร ัพยากรไทย : นาสิง่ ดีงามสูต

-3ต ัวอย่างผลงานวิจ ัยทีน
่ าไปจ ัดแสดงในนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศในบูธของมหาวิทยาล ัยมหิดล

-4นิทรรศการแสดงผลงานของบูธจากหน่วยงานต่างๆ

ข ้อมูลข่าวและภาพโดย : น.ส. วัฒนา บัวภูม ิ
งานบริหารเงินทุนวิจัย

