
      
 

(ราง) 
การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT คร้ังที่ 13 

จากขอมูลสูองคความรู (From Information to Knowledge) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่ :  12-14 ตุลาคม 2552  
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม จ.เชียงใหม  
จัดโดย :         โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 
(โครงการ BRT) 
รวมจัดโดย :   องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อ.แมริม จ.เชียงใหม และภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แอวเมืองเหนือ เยี่ยมแพนดานอย  ด่ืมดํ่าวิชาการ อลังการทางความคิด น้ําพริก
หนุมอรอยล้ําเหลือ ตองไปใหได   นะเจา 
 

โครงการ BRT ไดสนับสนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาโดยตลอด 13 ป 
ไดเปดเผยขอมูลความเรนลับและความงดงามของสิ่งมีชีวิตที่ซุกซอนอยู เชน การคนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมของ
โลก 600 ชนิด  ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศที่หลากหลาย  การศึกษาสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่
หายากและใกลสูญพันธุ นอกจากนั้นยังไดนําขอมูลเชื่อมโยงไปสูการสรางองคความรู ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โครงการ BRT ไดประมวลผลงานในเวทีวิชาการประจําปเปนประจําปทุกครั้ง และครั้งนี้จะเนน
เกี่ยวกับ “การนําขอมูลจากการวิจัยไปสูการสรางองคความรู” 
 
วัตถุประสงค : 

1. เพื่อรายงานความกาวหนาและสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ BRT ในรอบป 2552 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพดวยการนําเสนอผลงานวิจัยดานตางๆ 

ของนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในโครงการ BRT 
3. เพื่อเผยแพรความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความตื่นตัวในการขอมูลไปสูการ

สรางองคความรู 
 
กิจกรรม: 

1. บรรยายและเสวนาทางวิชาการ 
Theme :  จากขอมูลสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
จากงานพื้นฐานมีแนวความคิดและกระบวนการสูการตอยอดใชประโยชนในเชิงพาณิชย ไดอยางไร ฟง
ประสบการณจากนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน ที่จะมารวมเสวนา ดังนี้ 

• การศึกษาสาหรายเพื่อการฟนฟูดิน โดย ดร.อาภารัตน มหาขันธ  จากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  ไดถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูบริษัท 
อัลโกเทค 
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• กระปองกําจัดไรฝุน Mite Fear   โดย ดร.อํามร อินทรสังข และ ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ไดทําวิจัยไรฝุนต้ังแตการวิจัย
พื้นฐานมาตั้งแตป 2544 คิดคนตอยอด ไปจนเกิดกระบวนการอนุญาตใหใชสิทธิผลิตในเชิง
พาณิชยแกบริษัทไทยเฮิรบ เทค จํากัด และบริษัท คนดี กรุป จํากัด 

• ผลิตภัณฑมอสสงออก : Eco Product กรณี บริษัทคําปนมอส ผูสงออกผลิตภัณฑมอสที่
เปนมิตรกับธรรมชาติ เชน พรมเช็ดเทามอส กรอบรูปมอส  ลูกบอลมอสเพิ่มออกซิเจนในตู
ปลา เปนตน 

• จุลินทรีย จิ๋วแตแจว กรณีความรวมมือดานการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย
ระหวางไบโอเทคกับสถาบันวิจัยตางชาติและบริษัทยา 

 
Theme :  จากขอมูลสูการบริหารจัดการและการอนุรักษ 
ทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  ภาวะโลกรอน และการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเกิน
ขอบเขต พืชและสัตวหลายชนิดอยูในภาวะถูกคุกคาม ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย ขอมูลจากงานวิจัย
จะนําไปสูการอนุรักษพืชและสัตวเหลานั้นไดอยางไร  การคัดเลือกประเด็น และแนวโนมการวิจัยดานนี้
จะเปนอยางไรในอนาคต 

• จากงานวิจัยโลมาสีชมพูสูการบริหารจัดการและการอนุรักษโดยชุมชน 

• งานวิจัยชางปาและชางบาน 

• หอยหลอด ฤาจะหมดไป 

• งานวิจัยสัตวปา นิเวศวิทยา และการอนุรักษ 

• 20 ป กับการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  
 

Theme :  วิวัฒนาการและวิวัฒนาการรวม เฉลิมฉลอง 200 ปชาลส ดารวิน 
ป 2009 ปแหงการฉลองครบรอบ 200 ปวันเกิดของชาลส ดารวิน  นักวิทยาศาสตรผูเปนตํานาน 
ทฤษฎีวิวัฒนาการที่โดงดังและยังเปนรากฐานของงานวิจัยชีววิทยามาจนถึงปจจุบัน  งานวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพจะชวยไขปริศนาสิ่งมีชีวิต และนําไปสูการสรางความเขาใจโลก ชีวิต และ
จักรวาล ไดอยางไร 

• วิวัฒนาการรวมของตอไทรและไทร 

• เชื้อรากับริ้นดํา 

• เชื้อราแมลงกับแมลง 
 
Theme : จากขอมูลสูการสรางความตระหนักแกสังคม 
การนําขอมูลการวิจัยไปส่ือสารในรูปแบบตางๆ เปนเปาหมายหลักของการวิจัย การสื่อสารมีไดหลาย

รูปแบบทั้งการสื่อสารในระดับโรงเรียน ชุมชน  สาธารณชน และแวดวงวิชาการ  การเลือกวิธีการสื่อสาร การ
เลือกประเด็น และแนวทางในการสื่อสารควรจะเปนอยางไร  การสื่อสารสําคัญและจําเปนเพียงใด พบคําตอบได
ในการประชุม 

• เปดตัวหนังสือสมุดภาพทางทะเลที่รวบรวมภาพสวยงามใตทองทะเล พรอมขอมูลทาง
ชีววิทยาทั่วไป จัดพิมพโดยโครงการ BRT  พิมพปกแข็ง สี่สี สวยงาม 

• เปดตัวหนังสือ “มะเดื่อ-ไทร”  แตงโดยคุณภาณุมาศ จันทรสุวรรณ อพวช. 
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• เปดตัวหนังสือ  “Seaweeds in Thailand” แตงโดย ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มอ. 

• เปดตัวหนังสือ “ทากเปลือยในประเทศไทย”  แตงโดย ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย จุฬาฯ 

• เปดตัวหนังสือ “องคความรูเรื่องพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย” 1,489 ชนิด 
แตงโดย ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล   ผูทรงคุณวุฒิ 

• เปดตัวหนังสือ “แมน้ําแหงชีวิต” แตงโดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ มช. 
• เปดตัวหนังสือใหม  “Classification of Marine Ascomycota, anamorphic taxa and 

Basidiomycota” แตงโดย E.B.G. Jones, J. Sakayaroj, S Suetrong, S. Somrithipol and 
K.L. Pang จากไบโอเทค 

• เปดตัว คูมือประกอบภาพหอยทากบกของไทย โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปญหา และคณะ จุฬาฯ 

• เปดตัว เครือขายฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย (Thailand 
Network on Biodiversity Information)” โดยฝายเลขานุการโครงการ BRT 

• ถายทอดงานวิจัยสูการจัดทํานิทรรศการ “ครบรอบ 200 ป ชาลส ดารวิน กับความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” ที่บานวิทยาศาสตรสิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย  

 
Theme : แนวโนมการวิจัยชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นในอนาคต 
ยุคสมัยใหม นักวิจัยจะตองวิจัยชุมชนดวย นักวิจัยหลากหลายคณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขาไปวิจัยใน

ชุมชน จนบางครั้งชุมชนเริ่มมีเสียงบน นักวิจัยเกิดความทอแท   กระบวนการและวิธีการวิจัยยุคใหมเกี่ยวกับ
ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นจะเปนอยางไร พบกับ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ ผูที่จะมาเสวนาเปดใจกับทุกทาน
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยชุมชนในอนาคต  

 
2. นิทรรศการ “จากงานวิจัยพ้ืนฐานสูองคความรูทางชีวภาพ”  
โครงการ BRT จะใชเวทีการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 13 สนับสนุนการบริหาร

จัดการความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนระบบเทียบเทากับสากล จึงจัดใหมีการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐจากความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพภายใตกรอบของโครงการ BRT ไมนอยกวา 20 ผลงาน 
ที่จะสื่อสารเรื่องราวและมุมมองที่ทานไมเคยรูมากอน ในกรอบเนื้อหาดังนี้ :  

• เปดโลกสิ่งมีชีวิตที่มองไมเห็นดวยตาเปลา 

• มหัศจรรยสิ่งมีชีวิต (สิ่งมีชีวิตชนิดใหมของโลก สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น สิ่งมีชีวิตหายากและใกลจะสูญ
พันธุ เอเลี่ยนสปชีส)  

• ความหลากหลายกับการใชประโยชน  

• เปดโลกใตทะเล 

• วิวัฒนาการและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
ผลงานเหลานี้จะถูกนํามาจัดแสดงในนิทรรศการ “จากงานวิจัยพ้ืนฐานสูองคความรูทางชีวภาพ” ที่

พลาดไมได 
 
3. เวทีเสนอผลงานวิจัยโดยนักวิจัยรุนใหมที่ผานการคัดเลือก 

4. การประชุมกลุมยอย : การประชุมวิชาการโครงการ BRN (Bioresource Research Network) 
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5.  การแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรมากกวา 100 เรื่อง 

6. BRT’s Fancy Night การประกวดแฟนซี กิจกรรมจุดประกายความคิดสรางสรรค 

7. ทัศนศึกษา : องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

8. การลงทะเบียน :  
ประเภท อัตราไกโห 

(ชําระเงินภายในวันที่  

15-31 กรกฎาคม 2552) 

อัตราปกติ 
(ชําระเงินภายในวันที่  

1 สิงหาคม - 25 กันยายน 2552) 

อัตราบายคลอย 

(ชําระเงินหลังวันที่  

25 กันยายน 2552) 

นิสิต/นักศึกษา [  ]   1,000 บาท [  ]   1,200 บาท [  ]    1,700 บาท 
บุคคลทั่วไป   [  ]   1,800 บาท   [  ]   2,000 บาท [  ]    2,500 บาท 
พิเศษสําหรับสมาชิก BRT 
Magazine ตลอดชีพที่เปน
บุคคลทั่วไป 

    [  ]   1,800 บาท  

 
9. ที่พัก : ปนี้โครงการ BRT ไดเลือกใชบริการของโรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งไดปรับปรุงใหมต้ังแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนมา หองพักมีขนาดใหญถึง 45 ตารางเมตร ติดต้ังโทรทัศน 
LCD 32 นิ้ว พรอมอุปกรณรีดผา ตูเซฟ เครื่องทํากาแฟครบทุกหอง พรอมทั้งหองประชุมที่ทันสมัย หองอาหาร
จากเชฟชั้นนํา และบริการ WiFi Internet ทั่วทั้งโรงแรม ทางโรงแรมไดลดราคาคาหองพักใหกับกรุปของ
โครงการ BRT ถึง 50 เปอรเซ็นตจากราคาปกติ เหลือเพียง พักเดี่ยว 1,200 บาทตอคืน พักคู 1,400 บาทตอ
คืน ราคานี้รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และคาอาหารเชาไวเรียบรอยแลว  อยาพลาดโอกาสพักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
ในราคาของการประชุม 

10. อาหาร : ปนี้ทางโรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม ไดจัดอาหารพิเศษ โดยเชฟชื่อดังไวคอยตอนรับ
ผูเขารวมประชุม ทั้งอินเตอรบุฟเฟต และบุฟเฟตต่ิมซํา โดยจะเนรมิตสวนสวยริมน้ําเปนบริเวณจัดเลี้ยงตอนเย็น 
(ถาฝนไมตก) 

11. รถรับสง : เนื่องจากเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีการเดินทางสะดวกสบาย โครงการ BRT จึงขอให
ทานใชบริการรถโดยสาร และแทกซี่สนามบิน ซึ่งบริการในราคาพิเศษ 120 บาทตอเที่ยว โดยสามารถ
โดยสารไดสูงสุด 4 คน และสามารถเรียกบริการแทกซี่มารับที่โรงแรมเพื่อไปสนามบินไดดวย กรณีหลังนี้มี
คาบริการเรียกแทกซี่ กรุณาคุยกับบริษัทลวงหนา  หรือหากทานตองการใหรถโรงแรมไปรับ-สง กรุณาติดตอ
โรงแรมลวงหนา ทานจะเสียคาบริการ 100 บาท ตอคน  อนึ่ง โรงแรมไมไกลจากสนามบินมากนัก ใชเวลา
เพียงแค 10 นาที ก็ถึงแลว   

ตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ :  
ฝายเลขานุการโครงการ BRT 

73/1 ชั้น 5 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท: 0-2644-8150-4 ตอ 512-513, 534, 552-554 โทรสาร: 0-2644-8106 

Email : warin.not@biotec.or.th, sangdao.kla@biotec.or.th  
Website: http://www.biotec.or.th/brt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*หมายเหตุ โปรแกรมการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในภายหลงั* 


