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หลักการและเหตุผล
โรคที่เกิดขึ้นโดยเชื้อราก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปั จจุบั น โดยเชื้อราก่อโรคเหล่านี้ มักผลิ ตสารพิษหรือทอกซิน เพื่อช่วยการเข้าโจมตีและทาลาย
เนื้อเยื่อของพืช เชื้อรา Fusarium เป็นตัวอย่างหนึ่งของเชื้อราที่มี การผลิตทอกซิน โดยเชื้อรา Fusarium
นี้ เป็ น เชื้ อ ราก่ อ โรคที่ ส าคั ญ ๆ หลายโรคในกลุ่ ม ธั ญ พื ช และทอกซิ น เหล่ า นี้ ห ลายชนิ ด ที่ น อกจากจะ
ก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อผลผลิ ตของพืช แล้ ว ยังเป็นพิษกับมนุษย์และสั ตว์ที่บริโภคพืช และทอกซิน
เหล่านี้เข้าไปอีกด้วย ในตลาดการค้าระหว่างประเทศของเมล็ดธัญพืชเหล่านี้ มีการกาหนดปริมาณของ
ทอกซินที่สามารถตรวจพบได้ในธัญพืชไม่ให้เกินกว่ามาตราฐานความปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาการตรวจหาและการวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนของทอกซินเหล่านี้ในธัญพืช
เนื้ อ หาของการอบรมในครั้งนี้ จ ะบรรยายถึงความสั ม พั นธ์ท างการก่ อโรคระหว่างพื ช และเชื้อรา การ
ตรวจหาสารพิษหรือทอกซินที่ปนเปื้อนในเมล็ดพืชและการระบุชนิดของทอกซินต่างๆ รวมถึงเทคนิคและ
วิธีการที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณของทอกซินที่มีอยู่ในตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งจะบรรยายรวมตั้งแต่การเก็บ
สารวจเชื้อราในแปลงเกษตรกรจนกระทั้งการควบคุมป้องกันการระบาดของเชื้อราโดยชีววิธีด้วย โดย
ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้และเรียนรู้เทคนิคใหม่ที่ใช้ในการวิจัยที่ทันสมัยในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในความสัมพันธ์การก่อโรคของเชื้อรากับพืช การถ่า ยทอด
เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาปริมาณทอกซิน รวมถึงการควบคุมป้องกันการระบาดของเชื้อรา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในความสัมพันธ์การก่อโรคของเชื้อรา
กับพืช การถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาปริมาณทอกซิน รวมถึงการควบคุม
ป้องกันการระบาดของเชื้อรา

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้าน
ความสัมพันธ์การก่อโรคของเชื้อรากับพืช
บุคคลเป้าหมายและจานวนผู้เข้าอบรม
นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจานวน 30 คน
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8.30 - 9.00 น.
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ลงทะเบียน
พิธีเปิดโดยคณบดี หรือ หัวหน้าภาควิชา
Basic concept in Plant-fungus interactions (Dr. Chatchawan)
พักรับประทานอาหารว่าง
Molecular detection, identification and quantification of toxigenic
Fusarium species (Prof. Dr. Tapani)
พักทานอาหารกลางวัน
Trichothecene chemotype composition of Fusarium graminearum
and related species in Finland and Russia (Prof. Dr. Tapani)
พักรับประทานอาหารว่าง
Asian Fusarium langsethiae and the two subgroups of European
F. langsethiae (Prof. Dr. Tapani)
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Q & A session and discussion
General presentation of the Turku University, Biocity, companies
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พักรับประทานอาหารว่าง
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กรุณาโอนเงินค่าสมัครมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี นายชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ เลขบัญชี 235-204304-9
กรุณาแนบไฟล์ใบสมัครที่ท่านกรอกรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมรูปภาพแสดงใบโอนค่าสมัคร มาที่ E-mail :
fscicwj@ku.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
• ภาควิชาพันธุศาสตร์จะทาการแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าฝึกอบรมไปยังผู้สมัคร ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ในใบสมัคร
• สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ โทรศัพท์ 02-2625555 ต่อ 4211
หรือ 081-6274635 E-mail: fscicwj@ku.ac.th
• สาหรับท่านที่ต้องการที่พักภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบริเวณใกล้เคียง สามารถติดต่อและจองห้องพักได้ที่
1. หอพักศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (RECOFTC) ข้างคณะวนศาสตร์
ราคาห้องพัก/คืน 700 บาท (ราคาไม่รวมอาหารเช้า) เบอร์โทรศัพท์ 02-940-5700
2. KU HOME Greenery ราคาห้องพัก/คืน 1,200 บาท (รวมอาหารเช้า) เบอร์โทรศัพท์ 02-579-0010-5
เว็บไซต์ http://www.kuhome-greenery.com/
3. โรงแรมมารวย การ์เด้น ราคาห้องพัก/คืน 1,600 บาท (รวมอาหารเช้า) เบอร์โทรศัพท์ 02-561-0510-47
เว็บไซต์ http://www.maruaygardenhotel.com/

