
(ราง) กําหนดการ 
การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT คร้ังที่ 13 

จากงานวิจัยพื้นฐานสูองคความรู (From Basic Research to Knowledge) 

12-14 ตุลาคม 2552 โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม จ.เชยีงใหม 
จัดโดย โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 

องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ และ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แอวเมืองเหนือ เย่ียมแพนดานอย  ดื่มด่ําวิชาการ อลังการทางความคิด น้ําพริกหนุมอรอยลํ้าเหลือ ตองไปใหได นะเจา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2552
13.00-17.00 ลงทะเบียน  

วันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2552 

เวลา โปรแกรม 

08.00-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-09.30 พิธีเปดประชุม โดย ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
09.30-09.40 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
09.40.-10.10 อาหารวาง 
10.10-12.00 Theme : นโยบาย 

รับฟงความเคลื่อนไหวดานความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
และแนวทางการพัฒนาอาจารยและนิสิตนักศึกษาดานความหลากหลาย 

.10-10.50 บรรยายพิเศษ “20 ป ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” โดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม 
ผูอํานวยการโครงการ BRT 
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10.50-11.30 
 
11.30-12.00

บรรยายพิเศษ "แนวการพัฒนาอาจารยและงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพของ
อุดมศึกษาไทย" โดย รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถานภาพการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพในองคกรวิจัยและ
พัฒนาในประเทศไทย : กรณีศึกษาทรัพยากรชีวภาพพืช โดย ดร.ธนิต ชังถาวร ไบโอเทค 

12.00-13.30 อาหารกลางวัน 
13.30-14.45 Theme :  จากงานวิจัยพ้ืนฐานสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

จากงานพื้นฐานมีแนวความคดิและกระบวนการสูการตอยอดใชประโยชนในเชิงพาณิชย ได
อยางไร ฟงประสบการณจากนักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน 
ดําเนินรายการ โดย คุณประพจน ภูทองคํา* 

13.30-14.00 สเปรยกําจัดไรฝุน Mite Fear   งานวิจัยไรฝุนต้ังแตการวิจัยพื้นฐาน ไดคิดคนตอยอด  จนเกิด
กระบวนการอนุญาตใหใชสิทธิผลิตในเชิงพาณิชยแกบริษัทไทยเฮิรบ เทค จํากัด  โดย ดร.อํามร 
อินทรสังข และ คุณจรงคศักดิ์ พุมนวน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  และ คุณชานนท ระวังเหตุ บริษัท ไทยเฮิรบ เทค จํากัด* 

14.00-14.30 การศึกษาสาหรายเพื่อการฟนฟูดิน โจทยจากภาคเอกชนที่ตองการผลิตภัณฑทางธรรมชาติ
ในการปรับปรุงและฟนฟูดินที่เสื่อมสภาพ  สูที่มาของการวิจัยสาหรายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ
ปรับปรุงดิน โดย ดร.อาภารัตน มหาขันธ  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
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เวลา โปรแกรม 

ประเทศไทย และคุณ นววัต สถิตยเพียรศิริ  ผูจัดการทั่วไป บริษัท อัลโกเทค*   
14.30-14.45 ผลิตภัณฑมอสสงออก : Eco Product กรณี สวนมอสฮอมดอย ผูสงออกผลิตภัณฑมอสที่เปน

มิตรกับธรรมชาติ เชน พรมเช็ดเทามอส กรอบรูปมอส  ลูกบอลมอสเพิ่มออกซิเจนในตูปลา  ผู
บุกเบิกการวิจัย และตอยอดดวยตนเอง โดย  คุณสุนีย เสศธนานุรักษ บริษัท คําปนมอส  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

14.45-17.00 Theme จากความรูสูการสรางความตระหนักแกสังคม 
โครงการ BRT สนับสนุนการบริหารจัดการความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนระบบ 
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน และเปนแหลงเรียนรูเทียบเทากับพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาระดับสากล จึงจัดใหมีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐจากความรูดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่จะสื่อสารเรื่องราวและมุมมองที่ทานไมเคยรูมากอน 
ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ คนซื่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14.45-15.30  ผูเสนอชิ้นงานขึ้นแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ 
ผลงานที่ 1 ปนดินใหเปนดาว 
ดร.อาภารัตน มหาขันธ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ผลงานที่ 2 พันขามหาสมบัติ 
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปญหา  นางสาวฐิตา ครุฑชื่น จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลงานที่ 3 กลเกมแหงความรัก   
ผศ.ดร.รสริน พลวัตน นางปริญญนุช กลิ่นรตัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลงานที่ 4 หนึ่งบันทกึรอยความสัมพันธ   
ดร.มานิต คิดอยู  ผศ.เรืองวิทย บรรจงรัตน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลงานที่ 5 ใครเกิดกอนใคร  
ผศ.ดร.วิเชฏฐ คนซื่อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลงานที่ 6 จลุินทรียชวยชาติ   
นายชาญวิทย สุริยฉัตรกุล อ.วันเชิญ โพธาเจริญ หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ 
จุลินทรีย ไบโอเทค 
ผลงานที่ 7 เจ็ดพันปกอนคริสตกาล 
ดร. ศศิธร จินดามรกต อ.วันเชิญ โพธาเจรญิ หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุ 
จุลินทรีย ไบโอเทค 
ผลงานที่ 8 โลกใบจิ๋ว...นิวสปชีส มีประโยชน   
ดร.สายัณห สมฤทธิ์ผล หองปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย ไบโอเทค 
ผลงานที่ 9 กุงเดินขบวน 
นางชฎาพร เสนาคุณ  นายอารยะ เสนาคุณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลงานที่ 10  เปดโลกใตทะเล "ระบบนิเวศหญาทะเล" 
นายปยะลาภ ตันติประภาส นายเอกลักษณ รัตนโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผลงานที่ 11 ปลาบิน  
นายสืบพงศ  สงวนศิลป  นางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2 



วันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2552 
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ผลงานที่ 12 แบบจําลองวงจรชีวิตของพืชไบรโอไฟตกลุมมอส   
นางสาวกาญจนา  วงคกุณา  ดร.กันยา สันทนะโชติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผลงานที่ 13 อะไรกัน! แมลงอยางผึ้ง มีภาษาดวยหรือ?  
นายสิทธิพงษ วงศวิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลงานที่ 14 วตัถุมงคล ความเชื่อ ความงมงาย ความลุมหลง  เสนหมหานิยม 
โชคลาภ กับ เรื่องราวทางวทิยาศาสตร  
นางสาวธิติยา บุญประเทือง นางสาวพัชราภา ปุยเงิน หองปฏิบัติการเก็บรักษา 
จุลินทรีย ไบโอเทค 

15.30-16.00 อาหารวาง 
16.00-17.30  ชมนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐทางชีวภาพ 14 ผลงาน 

 ชมโปสเตอรงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพกวา 100 เรื่อง 
 ชมนิทรรศการ “ไผ พืชมากประโยชน” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ชมนิทรรศการจากองคการสวนพฤกษศาสตรสิริกิต์ิ 
 ชมนิทรรศการจาก FORRU Research Unit 
 ชมนิทรรศการจากโครงการศึกษาวิจัยฟอสซิล 
 ชมนิทรรศการมอสฮอมดอย 

18.30– 22.00     เล้ียงรับรอง BRT’s Fancy Night 

 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 

เวลา โปรแกรม 

09.00-10.30 Theme : แนวโนมการวิจัยชุมชนและภูมิปญญาทองถิน่ 
นักวิจัยยุคใหมจะตองวิจัยและเชื่อมโยงกับชมุชนดวย นักวิจยัหลากหลายคณะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเขาไปวิจัยในชุมชน กระบวนการและวิธีการวิจัยยุคใหมเกี่ยวกับชุมชนและภูมิปญญา
ทองถิ่นจะเปนอยางไร 

09.00-10.00 เสวนา “วิธีการวิจัยชุมชนในอนาคต” โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10.00-10.30 บรรยายพิเศษจาก FORRU 
09.00-10.30 การประชุมกลุมยอย : การประชุมวิชาการโครงการ BRN (Bioresource Research Network) 

10.30-11.00 อาหารวาง 
11.00-12.00 
 

Theme  จากความรูสูการสรางความตระหนักเพ่ือสังคม 
การนําขอมูลการวิจัยไปสื่อสารในรูปแบบตางๆ เปนเปาหมายหลักของการวิจัย การสื่อสารมีได
หลายรูปแบบทั้งการสื่อสารในระดับโรงเรียน ชุมชน  สาธารณชน และแวดวงวิชาการ  การเลือก
วิธีการสื่อสาร การเลือกประเด็น และแนวทางในการสื่อสารควรจะเปนอยางไร  การสื่อสารสําคัญ
และจําเปนเพียงใด 
ดําเนินรายการโดย คุณประพจน ภูทองคํา* 
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 • จากงานวิจัยสูหนังสือ  “Seaweeds in Thailand” แตงโดย ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ มอ. 

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

• จากงานวิจัยสูหนังสือ  “Classification of Marine Ascomycota, anamorphic taxa 
and Basidiomycota” แตงโดย E.B.G. Jones, J. Sakayaroj, S Suetrong, S. 
Somrithipol and K.L. Pang จากไบโอเทค 

• จากงานวิจัยสูคูมือประกอบภาพหอยทากบกของไทย และ หนังสือกิ้งกือกระบอก โดย 
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปญหา และคณะ จุฬาฯ 

• จากงานวิจัยสูหนังสือ “สมุดภาพใตทะเลขนอม” โดย คุณสุเมตต ปุจฉาการ ม.บูรพา 

10.30-12.00 การประชุมกลุมยอย : การประชุมวิชาการโครงการ BRN (Bioresource Research Network) 

12.00-13.30 อาหารกลางวัน 
13.30-16.30 เฟนหานกัศึกษารุนใหม “เกงวิชาการ มองกวางไกล  ใสใจเชื่อมโยง” และรวมเฉลิมฉลอง 200 

ป ชารลส ดารวิน 
การประกวด “นักศกึษารุนใหมบีอารทีดเีดน-BRT the Star” รุนที่ 1 
กลาวนําโดย Chairman 

13.30-14.00 นําเสนอผลงานวิจัยของผูเขาประกวดเรื่องที่ 1 (ดานการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต) 
14.00-14.30 นําเสนอผลงานของผูเขาประกวดเรื่องที่ 2 (ดานนิเวศวิทยา) 
14.30-15.00 นําเสนอผลงานของผูเขาประกวดเรื่องที่ 3 (จากงานวิจัยสูการบริหารจัดการและการอนุรักษ) 
15.00-15.30 อาหารวาง 
15.30-16.00 นําเสนอผลงานของผูเขาประกวดเรื่องที่ 4 (ดานเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิน่) 
16.00-16.30 นําเสนอผลงานของผูเขาประกวดเรื่องที่ 5 (ดานวิวัฒนาการและวิวัฒนาการรวม) 
 

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 

เวลา โปรแกรม 

09.00- 09.45 บรรยายพิเศษ  “สุวคนธบําบัด” โดย ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

09.45-10.00 ดู VTR ประมวลภาพงานประชุม 13 

10.00-10.30 คณะกรรมการแถลงผลการตดัสิน และมอบรางวัลส่ิงประดิษฐ 

10.30-11.00 อาหารวาง 
11.00-11.10 มอบรางวัล “นกัศึกษารุนใหมบีอารทีดีเดน-BRT the Star Award” รุนที ่1 

11.10-11.20 มอบรางวัลโปสเตอรดีเดน 

11.20-11.30 สรุปและปดการประชุม โดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ผูอํานวยการโครงการ BRT 

11.30-13.00 อาหารกลางวัน 
13.00-18.00 ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

- FORRU demonstration plots โดย ทีมงานวิจัยฟนฟูปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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เวลา โปรแกรม 

- องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
- ดูแพนดานอย 

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม   *อยูในระหวางการติดตอวิทยากร 
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	วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552

