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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการประจําป โครงการ BRT คร้ังที่ 14 

“ครบรอบ 15 ป โครงการ BRT 
รวมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ” 

ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย : ประกาศไวใหโลกรู 
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรม สุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซน็เตอร จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดโดย โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
------------------------------------------------------------------------------------- 

วันเสารที่ 9 ตุลาคม 2553 
13.00 - 17.00 ลงทะเบียน และติดโปสเตอร / จัดนิทรรศการ 
 
วันอาทิตยที่ 10 ตุลาคม 2553 (หองทับทมิสยาม 1) 
08.00-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-09.30 พิธีเปดประชุม โดย ฯพณฯ อาํพล เสนาณรงค องคมนตร ี

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ผูอํานวยการโครงการ BRT กลาวรายงาน 
กลาวเปดการประชุม โดย ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
กลาวตอนรับ โดย รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กลาวตอนรับ โดย รศ.นพดล จันทรเพ็ญ  รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

09.30-10.00 มอบรางวัล “สุดยอดช็อตเด็ด ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” 
10.00-10.10 ชม  “ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต” 
10.10-10.40 อาหารวาง 
10.40-11.30 บรรยายพิเศษ “อนาคตของโครงการ BRT”  โดย ดร.กัญญวิมว กีรติกร ผูอํานวยการศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
11.30-13.00 อาหารกลางวัน 
13.00-15.00 เสวนา “การจัดการหอยหลอดอยางยั่งยืน โมเดลการทํางานรวมกันระหวางของชุมชนกับนักวิจัย

ในการกําหนดพื้นที่อนุรักษ” ดําเนินรายการโดย ดร.ธนิต ชังถาวร ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ผูรวมเสวนา นายกอบชัย วรพิมพงษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
นายสถาพร บุตรดา ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 และนายภาณุวัฒน คงรักษา 
กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด 

15.00-15.30 อาหารวาง 
15.30-16.00 บรรยาย “ขอตกลงการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพ:  
  กรณีศึกษาจากองคกรวิจัยและพัฒนา” โดย คุณบุบผา เตชะภัทรพร ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
  เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
16.00-17.30 - ชมนิทรรศการสื่อเผยแพร “ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ประกาศไวใหโลกรู” 

จํานวน 8 ผลงาน 
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ผลงานที่ 1  Seed dispersal in climate change  
 สื่อสารถึงการแพรกระจายของเมล็ดพันธุพืช โดยกระบวนการทางธรรมชาติรูปแบบตางๆ และผล
ของภาวะโลกรอนที่ทําใหการกระจายของเมล็ดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผานการตูนแอนนิเมชั่น และเกม
ใหผูเขาชมไดมีสวนรวมการเรียนรู 
 โดย นางชฎาพร เสนาคุณ และ นายอารยะ เสนาคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลงานที่ 2 ความหลากหลายของปูในทองทะเลไทย 
 ผลงานโมเดลที่แสดงถึงความหลากหลายของปูทะเลในระบบนิเวศตางๆ ต้ังแตระบบนิเวศชายหาด 
ปาชายเลน หาดหิน และแนวปะการัง  
 โดย ดร.ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์ และ นายวชิระ ใจงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผลงานที่ 3 อัดไวในเรซิ่น? พืชวงศสมกุง 
 จัดแสดงวิธีการเก็บรักษาตัวอยางพืชรูปแบบใหม โดยการอัดไวในเรซิ่น ซึ่งจะทําใหตัวอยางพรรณ
ไมคงความงดงามของรูปรางและสีสัน  โดยใชพืชวงศสมกุงที่พบในภาคใตของประเทศไทย 
 โดย นายธรรมรัตน พุทธไทย และ รศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผลงานที่ 4 สาหรายทะเลหลากสีสัน 
 การถายทอดเรื่องราวประโยชนของสาหรายทะเลที่มีสวนชวยในการดูดซับคารบอนไดออกไซดและ
ชวยลดโลกรอน ผานแอนนิเมชั่นที่สรางสรรคตัวละครดวยดินน้ํามัน  
 โดย น.ส.จารุวรรณ มะยะกูล และน.ส.สุภัทรา พงศภราดร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผลงานที่ 5 Once upon a time in Isan 
 แผนดินภาคอีสานของไทยในอดีตเปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณของส่ิงมีชีวิต เมื่อเวลาผานไป
หล าย ร อ ย ล า นป  นั ก ธ ร ณี วิ ทย า ได ค นพบคว ามยิ่ ง ใ หญ ผ า นซ ากฟอสซิ ล ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต 
ดึกดําบรรพจํานวนมาก 
 โดย ดร.คมศร เลาหประเสริฐ และคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลงานที่ 6 ปฏิทินกาลเวลาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เครื่องมือในการชวยเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นที่คิดคนขึ้นใหม โดยการเก็บ
ขอมูลตลอด 12 เดือนในรอบหนึ่งป 
 โดย นายพฤกษ จิรสัตยาภรณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลงานที่ 7  ฉนัอยูนี่...ศัตรูที่รัก 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดดิ้นรนเพื่อความอยูรอดทั้งสัตวผูลาและเหยื่อ ในฐานะสัตวผูลาตองพยาม
แสวงหาเหย่ือ อีกดานหนึ่งผูถูกลาก็ตองหาหนทางหลบซอน ดวยความสัมพันธบนสายใยแหงชีวิตที่ซึ่ง
ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ การรบกวนสมดุลแหงชีวิตไมวาทางใดก็ตามอาจสงผลใหระบบนิเวศเกิดความ
เปลี่ยนแปลงอยางที่เราคาดไมถึง  
 โดย นายดุสิต งอประเสริฐ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ผลงานที่ 8 ไทรโตรุง-ชีวิตสัมพันธ 24 ชั่วโมง 
 วัฏจักรของปาดําเนินไปแบบไมเคยหลับไหล เชนเดียวกับความสัมพันธของตนไทรและสัตวปา
นานาชนิด ที่ไดมีการเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันตามวิถีแหงธรรมชาติ  ไทรเปรียบเหมือนกับตลาดโตรุงใน
ปาที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งสัตวปาไดเขามาใชประโยชนโดยจายคาบริการเปนการชวยกระจายเมล็ด 
ขณะที่ความสัมพันธในรูปแบบของการไลลาและการตกเปนเหยื่อของสัตวที่เขามาใชบริการตนไทรก็ได
ดําเนินควบคูกันไป ณ ตลาดโตรุงแหงนี้ 

โดย นายดุสิต งอประเสริฐ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
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- ชมนิทรรศการภาพถาย “สุดยอดช็อตเด็ดความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” 
เปนการจัดนิทรรศการภาพถายที่ไดรางวัลจากการประกวดจํานวน 26 ภาพ 
 
- ชมโปสเตอร “7 ส่ิงมหัศจรรยความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย” 

1. มหัศจรรยแหงชีวิต 
2. ระบบนิเวศนี้ สําหรับสรรพชีวิต 
3. สิ่งมีชีวิตกับเรื่องราวนานาประโยชน 
4. หลากสีสันในทองถิ่น 
5. ใกลสูญพันธุ หายาก ตองอนุรักษ 
6. สิ่งมีชีวิตของไทยกับบันทึกที่สุดในโลก 
7. Unseen in Thailand (สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ) 

 
  -  ชมนิทรรศการงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
18.30–22.00 เล้ียงรับรอง BRT Got Talent 2010 
 
วันจันทรที่ 11 ตุลาคม 2553  
งานวิจัยในทองถิ่นอีสาน (หองทับทิมสยาม 1) 
09.00-09.20 ไรน้ํานางฟา สตัวเศรษฐกิจในภาคอีสาน และความกาวหนาการวิจัย โดย ศ.ดร.ละออศรี  

เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
09.20-09.40 หอยเดื่อและหอยหอมกับวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานและงานวิจัยหอยหอมในประเทศไทย  

โดย ดร.บังอร กองอิ้ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
09.40-10.00 วัดปา: แดนศักดิ์สิทธิ์แหงความหลากหลายทางชีวภาพที่ซอนเรน  โดย นายศิริยะ ศรีพนมยม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
10.00-10.30 อาหารวาง 
10.30-10.50 ขาวพันธุพื้นเมืองในภาคอีสาน โดย นายเสถียร ฉันทะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10.50-11.10 หุบเขาไดโนเสารภาคอีสาน โดย ดร.คมศร เลาหประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
11.10-11.30 กิ้งกือกระบอกในประเทศไทย โดย นางสาวปยะธิดา พิมพวิชัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11.30-13.00 อาหารกลางวัน 
 
การจัดการบนฐานความรู (หองทับทิมสยาม 1) 
13.00-13.20 เมือกกบมีอะไรดี โดย ดร.ภัทรดร ภิญโญพชิญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
13.20-13.40 สถานภาพ งานวิจัย และแผนการจัดการสัตวผูลาขนาดเล็กในประเทศไทย  

โดย นายวัลลภ ชุติพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
13.40-14.00 ความหลากหลายของพืชสกุล Ophiorrhiza ความหวังใหมของผูปวยโรคมะเร็ง  
  โดย นางสาววราลี วิราพร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูประกวด BRT The Star ปที่ 2) 
14.00-14.20 แยกลูกชางปาออกจากลูกชางบาน และการนําไปใชประโยชน โดย นางสาวชมชื่น ศิริผันแกว 
  มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูประกวด BRT The Star ปที่ 2) 
14.20-14.50 อาหารวาง 
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14.50-15.10 การอนุรักษกลวยไมสิรินธรเนยีที่ใกลสูญพันธุ โดย นางสาวกนกอร ศรีมวง  
  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (ผูประกวด BRT The Star ปที่ 2) 
15.10-15.30 การปลูกปาดวยวิธีหยอดเมล็ด ทางเลือกใหมในการฟนฟูระบบนิเวศ  

โดย นางสาวพนิตนาถ ทันใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ผูประกวด BRT The Star ปที่ 2) 
15.30-15.50 ปลูกหญาทะเลอยางไรใหยั่งยนื โดย นางสาวเปมิกา อภิชนังกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

(ผูประกวด BRT The Star ปที่ 2) 
15.50-16.10 เรื่องเลาและประสบการณการทํางานวิจัยเสือโครง โดย นางอัจฉรา ซิ้มเจริญ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ผูประกวด BRT The Star ปที่ 2) 
 
การประชุมวชิาการโครงการ BRN (หองประทุมทิพย) 
8.30-9.00 ลงทะเบียน 
9.00-9.10 กลาวเปดการประชุมวิชาการโครงการ BRN  

โดยศาสตราจารย ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท หัวหนาโครงการ BRN  
9.10-9.40 ประสบการณงานวิจัย “ระบบเครือขายการวิจัย ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  

โดย รศ.ดร. สมเดช  กนกเมธากุล  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9.40-10.10 ประสบการณงานวิจัย “ระบบเครือขายการวิจัย ณ ภาคใต” 

โดย รศ.ดร. เสาวลักษณ  พงษไพจิตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
10.10-10.40 อาหารวาง  
10.40-11.20 การเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Value added products from Basidiomycetes: putting Thailand’s 

biodiversity to use โดย Associate Professor Kevin D. Hyde  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
11.20-11.40  การเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Hedychium ellipticum และ 

Globba reflexa โดย ดร.นุชนิภา  นันทะวงศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
11.40-12.00 อภิปราย 
 
13.00-15.00 การประชุมอบรม นิสิต/นักศึกษา (หองประทุมทิพย) 
 
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 (หองทับทิมสยาม 2) 
09.00-09.30 บรรยายพิเศษ “เรื่องเลาจากการสํารวจขั้วโลกใตและการศึกษาทากเปลือยในประเทศไทย”  

โดย ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
09.30-11.00 เสวนา “ปลารา ปลาแดก : ความมั่นคงทางอาหารบนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปญญาทองถิน่” ดําเนินรายการโดย อาจารยโสฬส ศิริไสย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผูรวมเสวนา ผศ.วรรณวไล อธิวาสนพงศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ครูทองใส ทับถนน ครูภูมิ
ปญญาไทย ดานศิลปกรรม ดนตรีพื้นเมือง (พิณอีสาน) 

11.00-11.30 อาหารวาง 
11.30-11.50 มอบรางวัล “สื่อเผยแพรทางวิชาการดีเดน” “โปสเตอรดีเดน” และ “BRT The Star” 
11.50-12.00 สรุปและปดการประชุม โดย ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ผูอํานวยการโครงการ BRT 
12.00-13.00 อาหารกลางวัน 
13.00-18.00 ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  นมัสการหลวงปูชา และ City tour  

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


