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กรุณาสง

  หมายเหตุ : ถาไมมีผูรับโปรดสงคืนท่ีอยูขางตน ขอขอบคุณ

โครงการฝึกอบรม
“การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช”

หลักการและเหตุผล

 การศึกษาดานสรีรวิทยาของพืช  ทั้งการเจริญ
เติบโต การออกดอก แมกระทั่งการใหผลผลิต ทุกกระบวน
การลวนเกี่ยวของกับการควบคุมกลไกโดยฮอรโมนพืช 
ซึ่งเปนสารอินทรียภายในตนพืชที่มีผลตอขบวนการเปลี่ยน
แปลงทางสรีรวิทยาของพืชอยางชัดเจน ไมวาจะเปนพืช
ลมลุก (Annual/Biannual plants) เชน ผัก ไมดอก และพืช
จำพวกไมยืนตน  (Perennial plants) เชน ไมผล การควบคุม
กลไกการทำงานแตละชวงชีวิตมีความสัมพันธกับสมดุล
ของฮอรโมนพืช เชน ไซโตไคนิน ออกซิน จิบเบอเรลลิน 
ฯลฯ  ปริมาณฮอรโมนที่พืชสรางมีความเขมขนต่ำในระดับ
นาโนกรัม มีความคงตัวคอนขางนอย และสิ่งเจือปนที่ได
จากการสกัดตัวอยางพืชมีมาก จึงทำใหในประเทศไทย
มีหองปฏิบัติการที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับฮอรโมนพืช
นอยมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งหองปฏิบัติการการที่มี
ศักยภาพในการวิเคราะหทั้งชนิดและปริมาณ อุปสรรค
และปญหาที่สำคัญอยางยิ่งในการตรวจวัดชนิดและ
ปริมาณของฮอรโมนพืช คือ ความรูความเขาใจในเทคนิค
การตรวจวัดปริมาณฮอรโมน เทคนิคในการทำใหตัวอยาง
ใหมีความบริสุทธิ์ ขาดเครื่องมือตรวจวัดที่ถูกตองและ
เครื่องมือมีราคาแพง การแกไขปญหาที่ผานมา คือการ
สงตัวอยางไปทำการวิเคราะหในตางประเทศ ซึ่งมีขั้นตอน
ยุงยาก และเสียคาขนสงสูง จากขอจำกัดดังกลาว ทำให
การศึกษาและวิจัยดานปริมาณฮอรโมนพืชในประเทศไทย
มีนอยมาก มีผลตอจำนวนงานวิจัยที่สามารถตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม  มีความรวมมือดานงานวิจัยเกี่ยวกับการ
วิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืชกับมหาวิทยาลัยโฮเฮนฮายม 
ประเทศเยอรมนี มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 มีการแลกเปลี่ยน
นักวิจัย  ผูเชี่ยวชาญ  และไดมีการถายทอดเทคโนโลยี 
รวมถึงสนับสนุนอุปกรณในการสรางหองปฏิบัติการ
ดานการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช ดังนั้นคณะเกษตร-
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่องการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช ขึ้น ระหวาง 
วันที่ 10-12 กันยายน 2557 เพื่อเปนการถายทอดองค
ความรูดานการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืชในวงที่กวางขึ้น 
และใหมีมาตรฐานเดียวกันในการวิเคราะหปริมาณ

ฮอรโมนพืชของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาความรวมมือ
ดานงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช
ระหวางนักวิจัยในประเทศไทย  นำไปสูการพัฒนาหอง
ปฏิบัติการใหมีศักยภาพในการวิเคราะหฮอรโมนไดเพิ่มขึ้น 
และมีงานวิจัยที่ไดมาตรฐานและไดรับการยอมรับใน
การตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติ  ซึ่งจะเปน
ประโยชนเชิงบูรณาการแกนักวิจัย และนักศึกษาตอไป

วัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนา และถายทอดองคความรูดานฮอรโมนพืช 
และวิธีวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืชในระดับสากล 

ระยะเวลาและสถานที่

 3 วัน (ระหวาง วันที่ 10-12  กันยายน พ.ศ. 2557)
เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองปฏิบัติการกลาง
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูเขารวมประชุม

 จำนวนประมาณ 25 คน ประกอบดวย คณาจารย 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

 1. ผูเขารับการอบรมไดรูจักฮอรโมนพืช  ความ
สำคัญ และความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของพืช
 2. ผูเขารับการอบรมไดฝกการวิเคราะหปริมาณ
ฮอรโมนพืช รูถึงปญหา อุปสรรค และขอควรระวัง
ในการทำงานดานการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช
 3. ผูเขารับการอบรมทราบถึงวิธีการ (protocols) 
ในการวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืชแตละชนิดที่ได
มาตรฐาน

คาลงทะเบียน

 3,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวัน/อาหารวาง 
เอกสารประกอบการสัมมนา ฯลฯ



10 September 2014

8.30- 9.00   Registration
9.00- 9.15 Opening by the Dean of Faculty 
 of Agriculture  
9.15-10.45 Special presentation “What are 
 plant hormones and how do they 
 work?” Prof. Dr. F. Bangerth 
10.45-11.00 Coffee Break
11.00-12.00 Introduction: Plant hormones, 
 methods of plant hormone analysis 
 and plant samples collection by 
 Assist. Prof. Dr. Daruni Naphrom

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30   Hormone extraction from plant 
 materials and diffusates 
 (Prof. Dr. Bangerth)
14.30-14.45  Coffee Break
14.45-16.30  Evaporation and purification of plant
 hormones (Dr. Korawan) 

Training Courses

Plant Hormone Quantification and Action Workshop

10-12 September 2014

Faculty Agriculture   Chiang Mai University

12 September 2014 

(Coffee break in between)
8.30 - 12.00  Quantification of plant hormones by 
 “enzyme-linked immunosorbent
 assay” (ELISA) (Prof. Dr. Bangerth, 
 Dr. Korawan)
13.00-15.00 Quantification of plant hormones 
 by ELISA using monoclonal 
 antibodies (Dr. Korawan)
15.00-16.00  Discussion and conclusion 
 (Dr. Korawan)
16.00-16.30  Closing ceremony
 (Prof. Dr. Daruni Naphrom)

หมายเหตุ :  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  ตามความเหมาะสม

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................

นามสกุล..................................................................

ชื่อภาษาอังกฤษ..........................................................

ตำแหนง...................................................................

ที่อยู.........................................................................

................................................................................

โทร...................................โทรสาร...........................

E-mail………………………………………...............................

 มีความประสงคเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 ไมมีความประสงคเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คาลงทะเบียน 3,000 บาท ธนาณัติสั่งจาย 

 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 

 ภาควิชาพืชศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติ  

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หรือ โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัย

เชียงใหมชื่อบัญชี  ศูนยบริการวิชาการและถายทอด-

เทคโนโลยีการเกษตร เลขที่บัญชี 456-0-12117-6

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด โปรดตอบกลับเอกสาร

การตอบรับ ทั้งกรณีไมมีความประสงคจะเขารวมอบรม

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2557

11 September 2014

8.30 – 10.00   Evaporation and purification of plant 
 hormones (Dr. Korawan) 
10.00-10.15  Coffee Break
10.15-12.00    Quantification of plant hormones 
 by GC-MS (Prof. Dr. Bangerth)

12.00-13.00  Lunch

13.00-16.30  Quantification and isolation (separation) 
 for further characterization and 
 biological application of plant 
 hormones by HPLC (Dr. Korawan)

แบบฟอรมการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การลงทะเบียน (โปรดเขียนตัวบรรจง)


