
ฉบับที ่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2554     หน้า 1/3 

กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

 สวสัดีท่านสมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยทุกท่าน ในฐานะนายกสมาคมฯ ดิฉนัขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาเป็นอยา่งดี  ข่าวประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ฉบบัสุดทา้ยของปี จากท่ีทราบกนัดีแลว้วา่ ในช่วงเดือน
ตุลาคมท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาภยัพิบติัน ้ าท่วมคร้ังใหญ่  ท าใหส้มาชิกหลายท่านไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของสมาคมฯ ตอ้งเปล่ียนแปลงก าหนดการ เช่น งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังท่ี 23 ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย การฝึกอบรม 
Algal Biofuels Workshop โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโนม้เทคโนโลยสี าหรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม  การอบรม New Biofuel Technology     
โดยกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้ล่ือนมาปฏิบติังานตั้งแตเ่ดือนมกราคม และกมุภาพนัธ์ 2555 

  อน่ึง ASIAN Federation of Biotechnology (AFOB) ไดบ้ริจาคเงินผา่นสมาคมฯ จ านวน 28,951.17 บาท 
เพ่ือช่วยผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม สมาคมฯ จะด าเนินการมอบเงินจ านวนดงักล่าวแก่มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก 
สภากาชาดไทย  เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ตามท่ีผูบ้ริจาคตั้งใจ 

 สมาคมฯ ยนิดีนอ้มรับขอ้แนะน ากิจกรรมดีๆ จากท่านสมาชิกและหวงัท่ีจะไดรั้บใชท่้านในโอกาสต่างๆ 
สุดทา้ยน้ีหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน รอดพน้จากภยัพิบติัต่างๆ มีความสุข สุขภาพแขง็แรง 
ขอขอบคุณอีกคร้ังท่ีท่านมีส่วนร่วมในการผลกัดนัสมาคมฯ ใหเ้ขม้แขง็ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
สมาชิก และกา้วเดินไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คงตลอดไป 

   รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จิตร  ศรีนพคุณ 

งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่23 ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย    
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังท่ี 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งประเทศไทย “TSB2011 Systems Biotechnology : Quality & Success”  ระหวา่งวนัท่ี 1-2 กุมภาพนัธ์ 2555 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.tsb2011.com   

ในงานประชุมดงักล่าว สมาคมฯ ไดมี้พิธีมอบรางวลัทะกุจิและผูส้มควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2555 
เวลา 11.30-12.30 น.  

รางวลัทะกจุ ิได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

ประเภท  นักวจิยัดเีด่น  ไดแ้ก่  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา  ศรีชนะ 

ในผลงานเร่ือง อินเตอร์ดิจิเตตคาพาซิทิฟไบโอเซ็นเซอร์ส าหรับตรวจโปรตีนก่อแพจ้ากยางพาราโดยการใชเ้ทคนิคพิมพป์ระทบั โ ม เ ล กุ ล บ น          
พอลิเมอร์ และควอตซ์คริสตลัไมโครบาลานซ์เซ็นเซอร์ ส าหรับตรวจโปรตีนก่อแพจ้ากยางพาราโดยการใชเ้ทคนิคพิมพ์ประทับ
โมเลกลุบนพอลิเมอร์ 

ประเภทวทิยานิพนธ์ดเีด่น  ระดบัปริญญาเอก  ไดแ้ก่  นางสาวสุพตัรา ตรีรัตน์ตระกูล 

               ในหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง  การศึกษาลกัษณะและหนา้ท่ีของฮอร์โมนยบัย ั้งการพฒันารังไข่จากกุง้กลุาด า 

ประเภทวทิยานิพนธ์ดเีด่น  ระดบัปริญญาโท  ไดแ้ก่ นางสาวชนิกานต์  ซ่อนกลิน่ 

                ในหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง การผลิตสารปรุงแต่งกล่ินรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซตกากถัว่เขียวโดยใชโ้ปรติเอส 

ประเภทภาคเอกชนดเีด่น  ไดแ้ก่ ไม่มผู้ีสมควรได้รับรางวลั 

ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ  ไดแ้ก่  ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วทิยช านาญกลุ 

                    ในผลงานเร่ือง งานวจิยัดา้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าท่ีมุ่งสู่การน าไปใชป้ระโยชน์  

สาส์นจากนายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 



 สรรสาระเทคโนโลยชีวีภาพ 

สมาคมฯ ได้จดัท านิตยสารออนไลน์ “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ กรรมการสมาคมฯ เป็น
บรรณาธิการ ซึง่นิตยสารดงักลา่วเป็นบทความเชิงสาระที่สื่อสารถึงวิทยาการใหม ่ๆ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลกยคุสารสนเทศอนัไร้พรมแดน 
และสง่เสริมมวลประยกุต์วิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากนกัวิจยัไทยฉบบัพากย์ไทยสูเ่วทีสาธารณชน สมาคมจงึขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกติดตาม
รายละเอียดได้ที่ www.biotec.or.th/tsb หรือร่วมสง่บทความเพ่ือตีพิมพ์ใน “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” หรือสง่ข้อเสนอแนะและข้อแนะน า ได้ที่ 
sarote.s@ku.ac.th 
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งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่23 ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

สัมมนา “Biotechnology Research, Trend and Opportunity”  

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เขา้ร่วมสมัมนา Bio-Industry ‘Biotechnology Research, Trend and Opportunity” ซ่ึงเป็น session หน่ึงในงานประชุมวชิาการ
ประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 23  “TSB2011 Systems Biotechnology : Quality & Success” ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555  
เวลา 16.30-18.00 น. ณ หอ้ง Queen’s Park 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแนะน าการด าเนินงานของบริษทั                        
ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพและทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพในอนาคต  ก าหนดการดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2554 

 ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เขา้ร่วมงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555 ระหวา่งเวลา 18.00-19.00 น. ณ หอ้ง Queen’s 
Park 2  โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี2554 และแผนการด าเนินงานสมาคมฯ ในปี 2555 

 

หนังสือของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

สมาคมฯ จะมีการจดัพิมพห์นงัสือ 3 เล่มดงัรายช่ือขา้งล่างน้ี  
โดยจะเปิดใหส้มาชิกสมาคมและผูส้นใจทัว่ไปสัง่ซ้ือได ้
ในงานประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 23  
ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ คุณดวงพร  ลากะสงค ์ท่ี duangporn@biotec.or.th  

1. เทคนิคพ้ืนฐานดา้นจุลชีววทิยาและชีวเคมี และพนัธุวศิวกรรม จ านวน 267 หนา้ ราคาเล่มละ  350 บาท 
2. Cell Cultures and Bioreactors  จ านวน 294 หนา้ ราคาเล่มละ 450 บาท 
3. เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ดา้นการเกษตร : พืชดดัแปลงพนัธุกรรม  (แจกฟรีส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมTSB2011) 
 

16.00-16.30  ลงทะเบียน  

 ผูด้  าเนินรายการ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนลกัษณ์  รัชฎาวงศ ์  

16.30-17.00  The Trend of Biotechnology in Asia from AFOB viewpoint 

 โดย Dr. Toshiomi Yoshida, Professor emeritus ,Osaka University 
 Director General,  Research Institute of Environment, Agriculture and Fisheries, Osaka Prefecture Government 

               President of  ASIAN Federation of Biotechnology  

17.00-18.00  การอภิปรายเร่ือง Biotechnology Research, Trends and Opportunity   

                 ด าเนินการอภิปราย โดย ดร.พิเชฐ อิฐกอ อุปนายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

 วิทยากร  ดร.บุญญานาถ นาถวงษ ์ บริษทั มอนซานโตไ้ทยแลนด ์จ ากดั  

  คุณวสนัต ์ อริยพทุธรัตน์ บริษทั Higrimm Environmental and Research จ ากดั 

 ดร.ทรงพล  ดีจงกิจ   บริษทั Siam BioScience จ ากดั   
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง GM Field Trials-Public Meetings Preparation 

 สมาคม ฯ ก าหนดจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง GM Field Trials-Public Meeting Preparation โดยเชิญ ดร.แอนดรู พาวเวลล ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ส่ือสารจาก Center for Risk Communication Asia เป็นวทิยากร ในระหวา่งวนัท่ี 27-28 มกราคม 2555 ณ หอ้งประชุมดวงหลวง โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวนั 
จงัหวดัเชียงใหม่ หากสมาชิกสมาคมฯ ท่านใดสนใจเขา้ร่วมงานกรุณาแจง้ท่ี duangporn@biotec.or.th   

ก าหนดการดงันี ้ 

วนัศุกร์ที ่27 มกราคม พ.ศ. 2555  
8:30 – 9:00   ลงทะเบียน 
9.00 – 9.10  กล่าวตอ้นรับโดยนายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 
9.10 – 9.20  ค ากล่าวเปิดการประชุมโดย อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
9.20 –10.00   Introduction on CFT project (TSB) 
10.00 – 10.30  Risk Communication: Introduction and the NIMBY Challenge 

Towards a Process Based Approach to Field Trial Advocacy 
10.30 – 11.00  Coffee Break 
11.00 – 11.30   Discussion on Challenges, Priorities & Perceptions 
11:30 – 12:30   Risk Communication Basics: Theories Context | Hazard vs Risk | NIMBY 
12.30 – 13.30   รับประทานอาหารกลางวนั 
13:30– 14:15   Risk communication workshop : Trust Determination 
14.15 - 17.30   Risk Perception Theory 

The Thai Risk Perception Model (Roundtable) 
Negative Dominance theory 
Mental Noise theory 
RC Strategies: APP | CCO | 27/9/3 
Introducing Outrage Management Strategies 
Introduction to Message Mapping 

Coffee / tea break in the middle of the afternoon. 
18.30   Welcome dinner 
วนัเสาร์ที ่28 มกราคม พ.ศ. 2555 
9.00 – 10.00   Risk communication key messages and message mapping for Field Trial issues 
10.00 – 10.45   Stakeholder Prediction (APP) Session 
10.45 – 11.00   Coffee/tea break 
11.00 – 12.30   Field Trials Message Map Development 
12.30 – 13.30   รับประทานอาหารกลางวนั 
13:30 – 14:00   Review of Message Maps (Discussion) 
14:00 – 15:00   Risk Communication Best Practices For Field Trials including Case  

Studies 
15.00 – 16.45   Public Meetings & Accessibility—Dialogue 

(Coffee/tea break will be served during the session) 
16:45    ปิดการประชุม 


