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กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง Cell Cultures and Bioreactors   

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่า ง                      
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  และฝ่ายจลุชีววิทยาประยกุต์  สถาบนัค้นคว้ าและพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทยและบริษัท กิบไทย จ ากัด  จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง Cell Cultures and Bioreactors 
ระหว่างวนัที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 ณ คณะอตุสาหกรรมเกษตร และสถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   ผู้ เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบตัิการจ านวน 29 คน ประกอบด้วยอาจารย์ นกัวิจยัและนิสิต นกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัตา่งๆ  

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสบู่ด า ณ ประเทศสหภาพพม่า   

โครงการเคย-ูไบโอดีเซล และศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบูด่ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย  จดัอบรม 
แลกเปลีย่นความรู้จดัอบรมและศกึษาดงูานสบูด่ า ณ สหภาพพมา่ ระหวา่งวนัที่ 14-20 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 คน ประกอบด้วยอาจารย์ นกัวิจยั  
จากมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัตา่งๆ  งานอบรมและศกึษาดงูานนีป้ระกอบด้วยการบรรยายจากวทิยากร การดพูืน้ที่ปลกูสบูด่ าของสหภาพพมา่ในเมืองตา่งๆ การสาธิตการ
ตดัแตง่ก่ิงเพื่อเพ่ิมผลผลิต และการประชมุ และเยี่ยมชม Mandalay Technological University ณ เมืองมณัฑเลย์ นอกจากนีผู้้ เข้าร่วมอบรมและศกึษาดงูานยงัได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กบัผู้ เช่ียวชาญสบูด่ า ทัง้จากประเทศไทย และประเทศสหภาพพมา่ในงานนีมี้ผู้สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯ จ านวน 8 คน  



 สรรสาระเทคโนโลยชีวีภาพ 

สมาคมฯ ได้จดัท านิตยสารออนไลน์ “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ กรรมการสมาคมฯ เป็น
บรรณาธิการ ซึง่นิตยสารดงักลา่วเป็นบทความเชิงสาระที่สื่อสารถึงวิทยาการใหม ่ๆ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลกยคุสารสนเทศอนัไร้
พรมแดน และสง่เสริมมวลประยกุต์วิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากนกัวิจยัไทยฉบบัพากษ์ไทยสูเ่วทสีาธารณชน สมาคมจงึขอเรียนเชิญทา่น
สมาชิกติดตามรายละเอียดได้ที่ www.biotec.or.th/tsb หรือร่วมสง่บทความเพ่ือตีพิมพ์ใน “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” หรือสง่ข้อเสนอแนะ
และข้อแนะน า ได้ที ่sarote.s@ku.ac.th 
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กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

Visit to TBS by Prof.Dr. Duk Jae Oh   

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคณุ นายกสมาคมฯ และดร.พิเชฐ อิฐกอ อปุนายกสมาคมฯ  ต้อนรับ Prof.Dr. Duk Jae Oh และนกัศกึษาจ านวน 16 คน จาก Sejong University 
ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชมุ 513 อาคารส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ กรุงเทพฯ  โดยนายกสมาคมฯ ได้แนะน าสมาคมฯ โดยกลา่วถึงประวตัิความ
เป็นมาและกิจกรรมการด าเนินงานตา่งๆของสมาคมฯ พร้อมกนันีน้ายกสมาคมฯได้เชิญชวน Prof.Dr. Duk Jae Oh และสมาชิกสมาคม Korean Society for Biotechnology 
and Bioengineering (KSBB) ให้เข้าร่วมงานประชมุวิชาการของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย ปี 2554 ที่กรุงเทพฯ  

โครงการส ารวจพืน้ที่ส าหรับใช้เป็นแปลงทดสองปลูกข้าวโพดพนัธุกรรม NK603   

สมาคมฯ ได้ด าเนินงานในโครงการส ารวจพืน้ที่ส าหรับใช้เป็นแปลงทดลองปลกูข้าวโพดพนัธุกรรม NK603 โดยงบประมาณสนบัสนนุจากบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
จ ากดั จ านวน 95,000 บาท 

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคณุ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเดินทางส ารวจพืน้ที่ ดงันี ้ ณ สถานีทดลองพืชไร่ จงัหวดัเลย (วนัที่ 19 เมษายน 2554) สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
เขตพืน้ที่ล าปาง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล าปาง (วนัที่ 12 กรกฎาคม 2554) ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตรลพบุรี ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ 5 
(วนัที่ 4 สิงหาคม 2554) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ (วนัที่ 5 สิงหาคม 2554) และศนูย์วิจยัพืชไร่ จงัหวดัชยันาท (วนัที่ 
23 สิงหาคม 2554) ขณะนีก้ารส ารวจพืน้ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว และอยูใ่นระหวา่งการเขียนรายงาน               

 หารือความร่วมมือการจดัประชุมวิชาการประจ าปี 2555 

รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคณุและนางสาวดวงพร ลากะสงค์ เข้าพบ ผศ.ดร.จนัทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ดร.ทรงอ านาจ พงษ์สมบรูณ์ ผศ.ดร.จนัทรพร ทองเอกแก้ว ดร.ศนัสนีย์         
ชวนะกลุ นางสาวทศัญา สายแวว และนางวรุณี ไชยกาล คณะผู้จดังานประชมุวิชาการประจ าปี 2555 ของสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย ในการหารือเบือ้งต้นได้ก าหนดการจดัประชมุวิชาการในเดือนพฤศจิกายน 2555 และ
จะมีกิจกรรมพาไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลงังานประชมุ นอกจากนีค้ณะจดังานยงัได้พาสมาคมฯเข้า
เยี่ยมชมสถานที่ และโรงแรมที่คาดวา่จะมีการจดัประชมุด้วย  
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การรับงานวิจัยของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

สมาคมฯได้ขึน้ทะเบียนที่ปรึกษาไทยกบัศนูย์ข้อมลูที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลงั
แล้ว  โดยเป็นทีป่รึกษาประเภท B หมายเลข 3368 เม่ือวนัที่ 8 มิถนุายน 2554 ท าให้
สมาคมฯ สามารถรับท างานวิจยัได้ ส าหรับโครงการแรกที่รับ คือ โครงการศกึษาการพฒันา
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหมส่ าหรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมของส านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) ซึง่คาดวา่จะเซ็นสญัญา
ภายในเดือนกนัยายน  

สมาคมฯ ขอขอบคณุ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน รศ.ดร.ไพบลูย์ ดา่นวิรุทยั          
รศ.ดร.อิสรา สขุสถาน และดร.บษุรี ฐิตาภิวฒันกลุ ที่กรุณารับเป็นผู้ เช่ียวชาญให้กบัสมาคม 
หากสมาชิกทา่นใดมีงานวิจยัหรือบริการที่จะให้สมาคมฯ ด าเนินการโปรดติดตอ่มายงั
สมาคมฯ  ที่ tsb@biotec.or.th โทรศพัท์ 02 644 8150 ตอ่ 407 

2011 AFOB Delegate Meeting and AFOB International Symposium 

สมาคมฯ ขอเชิญทา่นผู้สนใจเข้าร่วมงานประชมุ 2011 AFOB Delegate Meet-
ing and AFOB International Symposium ระหวา่งวนัที่ 6-9 ตลุาคม 2554            ณ 
Songdo Convensia, Incheon, Korea ทัง้นีผู้้ เข้าร่วมประชมุจะได้พบปะและ
แลกเปลีย่นความรู้กบันกัวิชาการและนกัวิจยัจาก 13 ประเทศในเอเชีย  

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ duangporn@biotec.or.th สมาชิกสมาคมฯ ได้รับ
สิทธิยกเว้นคา่ลงทะเบียนจ านวน 300 เหรียญสหรัฐ  

สัมมนา “Biotechnology Research, Trend and Opportunity  

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสมัมนา Bio-Industry ‘Biotechnology Research, 
Trend and Opportunity” ซึง่เป็น session หนึ่งในงานประชมุวิชาการประจ าปีของสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทยครัง้ที่ 23  “The 23rd Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology” ในวนัที่ 27 ตลุาคม 2554  เวลา 16.00-17.30 น. ณ โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแนะน าการด าเนินงานของบริษัท 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทิศทางธุรกิจอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต  

TSB 2011 Conference Activity : Excursion to Jatropha Plantation  

มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบัสมาคมฯ และศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
สบูด่ า จดัให้มีการศกึษาดงูานสบูด่ า ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม ในวนัที่ 29 ตลุาคม 2554  เวลา 8.00-17.30 น. โดยเก็บคา่ใช้จา่ยคนละ 
US$70 (รวมคา่เอกสาร คา่เดินทาง อาหารวา่ง และอาหารกลางวนั) 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บษุรี tsb2011.excursion@gmail.com  

หนังสือของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

สมาคมฯ จะมีการจดัพิมพ์หนงัสือ 3 เลม่ ได้แก ่
1. เทคนิคพืน้ฐานด้านจลุชีววิทยาและชีวเคมี  
2. Cell Cultures and Bioreactors  
3. เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหมด้่านการเกษตร : พืชดดัแปลงพนัธุกรรม”  
โดยจะเปิดให้สมาชิกสมาคมและผู้สนใจทัว่ไปสัง่จองได้ในงานประชมุวิชาการ

ประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทยครัง้ที่ 23  
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดวงพร  duangporn@biotec.or.th  

TSB Algal Biofuels Workshop  

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทกุทา่น เข้าร่วมอบรม TSB Algal Biofuels 
Workshop ระหวา่งวนัที่ 8-9 ตลุาคม 2554 ณ ห้องปฏิบตัิการ บริษัทกิบไทย จ ากดั  
ถนนสทุธิสารวินิจฉัย กรุงเทพฯ  

วิทยากรประกอบด้วย Prof.Yusuf Chisti (Massy University) ผศ.ดร.ปิยะศกัดิ์ 
ชอุม่พฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) ดร. สรวิศ เผ่าทองศขุ 
(BIOTEC) รศ.ดร. ประหยดั โภคฐิติยกุต์ (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล) อ.ดร.ณฐัภาส 
ผู้พฒัน์ (ม.เกษตรศาสตร์) รศ.ดร.อรัญ อินเจริญศกัดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) รศ.ดร.ธงไชย ศรีนพคณุ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์) 

โดยเก็บคา่ใช้จา่ยส าหรับผู้สนใจทัว่ไปคนละ 3,800 บาท (รวมคา่เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม อาหารวา่งและอาหารกลางวนั รวม 2 วนั) สิทธิพเิศษส าหรับ
สมาชิกสมาคมฯ คนละ 3,000 บาท 

กองทุนทะกุจิ  

   สมาคมฯ ได้ตัง้กองทุนทะกุจิขึน้ โดยใช้ชื่อ “กองทุนรางวัลทะกุจิ-สมาคม
เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ประเทศไทย”  โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการระดมเงนิทนุส าหรับจดักิจกรรม
ในการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวลัทะกจุ ิ  

โดยสมาชิกสมาคมฯ หรือผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเข้ากองทนุทะกจุิ ได้ทีบ่ญัชี ธนาคาร           
ไทยพาณิชย์ จ ากดั สาขารามาธิบด ีชือ่บญัช ีกองทนุรางวลัทะกจุ-ิสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพแหง่
ประเทศไทย เลขทีบ่ญัช ี026-446110-3 

กรุณาสง่ส าเนาใบฝากเงนิมาทีโ่ทรสาร 02 644 8079 เพือ่สมาคมฯ จะท าหนงัสอืขอบคณุ 

สมาคมฯขอขอบคุณผู้มีรายนามต่อไปนี ้

1. คณะจดัอบรมและศึกษาดูงานสบู่ด า ณ ประเทศสหภาพพม่า ที่บริจาคเงนิให้
สมาคมฯจ านวน 22,515 บาท 

2. คณะจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Cell Cultures and Bioreactors ที่บริจาคเงนิ
ให้สมาคมฯจ านวน 34,000 บาท 

3. ผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ ที่บริจาคเงนิให้กองทุนรางวัลทะกุจิ-สมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จ านวน 15,000 บาท 


