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การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11

สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช

The 11th Botanical Conference of Thailand

Fulfilling the Royal Vision on Plant Resource Conservation and Development
ระหวางวันที่ 14–16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการกอนการประชุมวิชาการ ระหวางวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
*********************************************
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนแหลงความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มีพรรณพืชมากกวา 10,000 ชนิด ในพื้นที่ระบบ
นิเวศที่ แ ตกต างกัน ในขณะเดีย วกั น ประเทศไทยก็ เป น แหลง ผลิต อาหารสําคั ญ และเป น ครัวของโลก ทํ าให การอนุ รัก ษ
ทรัพยากรพรรณพืช และการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตจําเปนตองเปนไปอยางสมดุล และยั่งยืน
เมื่อป พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใยในสถานการณของไมยางนาที่ถูกตัด
ไปใชสอยและทําเปนสินคาเปนจํานวนมาก ปริมาณยางนาลดนอยลงไปทุกที จึงทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการวิจัยการปลูกไม
ยางนาจากแหล ง ต น พั น ธุ ในจั ง หวั ด เพชรบุ รี ซึ่ ง นั บ เป น จุ ด เริ่ม ต น ของการอนุ รัก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ในรั ช สมั ย ทั้ ง ยั ง ทรงมี
พระราชดําริเพิ่มรายไดใหกับชาวเขาในภาคเหนือดวยการพัฒนาพันธุทอพื้นเมือง และหาพันธุใหม ๆ จากตางประเทศมาติดตา
ตอกิ่ง เพื่อใหชาวเขามีรายไดสูงขึ้น และเลิกการปลูกฝน พรอมกับการรักษาแหลงทรัพยากรตนน้ําของประเทศไทย โดยทรงใช
พระราชทรัพยสวนพระองคกอตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นในป พ.ศ. 2512 ตอมาหนวยงานจากทุกภาคสวนทั้งรัฐบาลไทย
ภาคเอกชน รัฐบาลตางประเทศ รวมถึงองคกรความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ อาทิ เชน องคการสหประชาชาติ ไดเขารวม
ใหการสนับสนุนกิจกรรมดวยดีเสมอมา
ตลอดระยะเวลาหลังจากนั้น งานอนุรักษและพั ฒ นาทรัพยากรพรรณพืชในประเทศไทยไดกาวหนาขึ้น เปน ลําดับ
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2549 จึงไดมีการจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย” ขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อสนับสนุน
ใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตรซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิเชน งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐาน
วิท ยา กายวิภ าค พัน ธุศ าสตร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตรพื้ นบาน และนิเวศวิทยา ตลอดจน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน พืชสวน พืชไรนา วนศาสตร วิทยาสาหราย เห็ดราและไลเคน
เพื่ อสืบสานพระราชปณิ ธานงานอนุรักษและพัฒ นาทรัพยากรพรรณพืช และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ป ของการ
ก อตั้ งภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ในป พ.ศ. 2560 ภาควิ ชาพฤกษศาสตรฯ จึ ง รวมกั บ
หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11 ขึ้นในวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ.
2560 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะผูจัดหวังวาการประชุมวิชาการและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และความคิดเห็น ระหวางอาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และ ผูสนใจในสาขาที่เกี่ยวของกับพฤกษศาสตร ตลอดจนกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบั น และบุ คลากร เพื่ อเสริมสรางความเข มแข็ งของงานวิ จั ยด านพฤกษศาสตร และเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นของ
สังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมสามารถเบิกคาลงทะเบียนการประชุ ม
วิชาการ คาทัศนศึกษาและคาอบรมเชิงปฏิบัติการไดจากตนสังกัด รวมทั้งเขารวมประชุมวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการได
โดยไมถือเปนวันลา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยดานพฤกษศาสตรใหเปนที่รูจักและสามารถนําไปใชประโยชน
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และความคิดเห็นระหวางอาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจใน
สาขาที่เกี่ยวของกับพฤกษศาสตร
2.3 เพื่อใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันและบุคลากร
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3. สถานที่ดําเนินการ

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 02-201-5232, 02-201-2540

4. ระยะเวลาดําเนินการ
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการกอนการประชุมวิชาการ วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5. ผูเขารวมการประชุม
ประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผูที่สนใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับพฤกษศาสตรทุก
ดานจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ และหนวยงานภาครัฐ จํานวน 300 คน
6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมาคมพฤกษศาสตรในพระบรมราชินูปถัมภ
7. รายชื่อวิทยากรรับเชิญ
Dr. Jessica Gurevitch, Department of Ecology and Evolution, Stony Brook University, NY, U.S.A.
ผูเชี่ยวชาญและบรรณาธิการรวมหนังสือ Handbook of Meta-analysis in Ecology and Evolution บรรยายเรื่อง “MetaAnalysis”
นายแพทย รังสฤษฎ กาญจนะวณิชย “คุณหมอหัวใจอนุรักษ” อาจารยแพทยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตร และประธานชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา เชียงใหม บรรยายเรื่อง “ฟนฟูสายสัมพันธธรรมชาติ”
การเสวนา เรื่อง “พฤกษศาสตร: ศาสตรแหงอนาคต” โดย ศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูทรงคุณวุฒิดานพฤกษศาสตรคนสําคัญของประเทศไทย ผูมีผลงานการคนพบพืชชนิดใหมจํานวนมาก
รวมกับ ผศ. ดร. เพียงพักตร สุขรักษ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา ผูไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ และนายชนมฏิศักดิ์ ยุตธรรมโม Creative
Writer บริษัท Index Creative Village จํากัด นักออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ ศิษยเกา ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
8. รายละเอียดของการประชุม
12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
09.00-16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการกอนการประชุมวิชาการฯ (Pre-Conference Workshops)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 Meta-Analysis หอง N300
12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น. การบรรยายและปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 Phylogenetics: Analyse the Analysis หอง B201
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 Photosynthesis Measurement หอง N500
13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและติดโปสเตอรงานวิจัย
09.00-09.15 น. พิธีเปดการประชุม
09.15-10.15 น. บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
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10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.

นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
พักรับประทานอาหารวาง
การประชุมใหญสามัญประจําป สมาคมพฤกษศาสตรในพระบรมราชินูปถัมภ
16.00-17.00 น. นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
17.00-18.00 น. นําเสนอผลงานโปสเตอร (หมายเลขคี่)
18.00-20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง
15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
09.00-10.15 น. นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 น. นําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. นําเสนอผลงานโปสเตอร (หมายเลขคู)
14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
ประชุมกรรมการตัดสินรางวัล
14.30-16.00 น. ประกาศผลรางวัลการนําเสนอผลงาน
พิธีสงมอบการเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ และพิธีปดการประชุม
16 มิถุนายน 2560
08.00-16.00 น. ทัศนศึกษา
9. คาลงทะเบียน
9.1 ลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2560
- บุคคลทั่วไป
1,500.บาท
- นักศึกษา
800.บาท
9.2 ลงทะเบียนและชําระเงิน 1-31 พฤษภาคม 2560
- บุคคลทั่วไป
1,800.บาท
- นักศึกษา
1,200.บาท
9.3 ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
- คาอบรมเชิงปฏิบัติการ 1
2,400.บาท
- คาอบรมเชิงปฏิบัติการ 2
600.บาท
- คาอบรมเชิงปฏิบัติการ 3
600.บาท
9.4 ลงทะเบียนทัศนศึกษา (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
150.บาท
10. จํานวนผูเขารวมประชุม (ประมาณการ)
บุคคลทั่วไป
150 คน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 150 คน

