สาส์ นจากนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
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สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยทุกท่าน ในฐานะนายกสมาคมฯ ดิฉนั ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาเป็ นอย่างดี ข่าวประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ฉบับสุดท้ายของปี จากที่ทราบกันดีแล้วว่า ในช่วงเดือน
ตุลาคมที่ผา่ นมา ประเทศไทยได้ประสบปั ญหาภัยพิบตั ิน้ าท่วมครั้งใหญ่ ทาให้สมาชิกหลายท่านได้รับผลกระทบ รวมทั้งกิจกรรมตามแผนการดาเนิ นงาน
ต่าง ๆ ของสมาคมฯ ต้องเปลี่ยนแปลงกาหนดการ เช่น งานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การฝึ กอบรม
Algal Biofuels Workshop โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มเทคโนโลยีสาหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม การอบรม New Biofuel Technology
โดยกิจกรรมต่าง ๆ ได้เลื่อนมาปฏิบตั ิงานตั้งแต่เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2555
อนึ่ง ASIAN Federation of Biotechnology (AFOB) ได้บริ จาคเงินผ่านสมาคมฯ จานวน 28,951.17 บาท
เพื่อช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม สมาคมฯ จะดาเนินการมอบเงินจานวนดังกล่าวแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
สภากาชาดไทย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามที่ผบู ้ ริ จาคตั้งใจ
สมาคมฯ ยินดีนอ้ มรับข้อแนะนากิจกรรมดีๆ จากท่านสมาชิกและหวังที่จะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่างๆ
สุดท้ายนี้หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน รอดพ้นจากภัยพิบตั ิต่างๆ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
ขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านมีส่วนร่ วมในการผลักดันสมาคมฯ ให้เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงตลอดไป
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรี นพคุณ

กิจกรรมสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
งานประชุ มวิชาการประจาปี ครั้งที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งประเทศไทย “TSB2011 Systems Biotechnology : Quality & Success” ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ปาร์ ค กรุ งเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsb2011.com
ในงานประชุมดังกล่าว สมาคมฯ ได้มีพิธีมอบรางวัลทะกุจิและผูส้ มควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจาปี 2554 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 11.30-12.30 น.
รางวัลทะกุจิ ได้ รับการสนับสนุนจาก สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
ประเภท นักวิจยั ดีเด่ น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ
ในผลงานเรื่ อง อินเตอร์ดิจิเตตคาพาซิทิฟไบโอเซ็นเซอร์สาหรับตรวจโปรตีนก่อแพ้จากยางพาราโดยการใช้เทคนิคพิมพ์ประทับ โ ม เ ล กุ ล บ น
พอลิ เมอร์ และควอตซ์คริ สตัลไมโครบาลานซ์เซ็นเซอร์ สาหรั บตรวจโปรตี นก่อแพ้จากยางพาราโดยการใช้เทคนิ คพิมพ์ประทับ
โมเลกุลบนพอลิเมอร์
ประเภทวิทยานิพนธ์ ดเี ด่ น ระดับปริญญาเอก ได้แก่ นางสาวสุ พตั รา ตรีรัตน์ ตระกูล
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่ อง การศึกษาลักษณะและหน้าที่ของฮอร์โมนยับยั้งการพัฒนารังไข่จากกุง้ กุลาดา
ประเภทวิทยานิพนธ์ ดเี ด่ น ระดับปริญญาโท ได้แก่ นางสาวชนิกานต์ ซ่ อนกลิน่
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่ อง การผลิตสารปรุ งแต่งกลิ่นรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซตกากถัว่ เขียวโดยใช้โปรติเอส
ประเภทภาคเอกชนดีเด่ น ได้แก่ ไม่ มผี ้สู มควรได้ รับรางวัล
ผู้สมควรให้ ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ ะ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วิทยชานาญกุล
ในผลงานเรื่ อง งานวิจยั ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มุง่ สู่การนาไปใช้ประโยชน์
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กิจกรรมสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย

งานประชุ มวิชาการประจาปี ครั้งที่ 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
สั มมนา “Biotechnology Research, Trend and Opportunity”
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่ วมสัมมนา Bio-Industry ‘Biotechnology Research, Trend and Opportunity” ซึ่งเป็ น session หนึ่งในงานประชุมวิชาการ
ประจาปี ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 “TSB2011 Systems Biotechnology : Quality & Success” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้อง Queen’s Park 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ปาร์ค กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแนะนาการดาเนินงานของบริ ษทั
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต กาหนดการดังนี้
16.00-16.30

ลงทะเบียน
ผูด้ าเนินรายการ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์

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

การอภิปรายเรื่ อง Biotechnology Research, Trends and Opportunity
ดาเนินการอภิปราย โดย ดร.พิเชฐ อิฐกอ อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
วิทยากร

ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์

บริ ษทั มอนซานโต้ไทยแลนด์ จากัด

คุณวสันต์ อริ ยพุทธรัตน์

บริ ษทั Higrimm Environmental and Research จากัด

ดร.ทรงพล ดีจงกิจ

บริ ษทั Siam BioScience จากัด

งานประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2554
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่ วมงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2554 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 18.00-19.00 น. ณ ห้อง Queen’s
Park 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ปาร์ค กรุ งเทพฯ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2554 และแผนการดาเนินงานสมาคมฯ ในปี 2555
หนังสือของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
สมาคมฯ จะมีการจัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่มดังรายชื่อข้างล่างนี้
โดยจะเปิ ดให้สมาชิกสมาคมและผูส้ นใจทัว่ ไปสัง่ ซื้อได้
ในงานประชุมวิชาการประจาปี ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงพร ลากะสงค์ ที่ duangporn@biotec.or.th
1. เทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีววิทยาและชีวเคมี และพันธุวศิ วกรรม จานวน 267 หน้า ราคาเล่มละ 350 บาท
2. Cell Cultures and Bioreactors จานวน 294 หน้า ราคาเล่มละ 450 บาท
3. เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ดา้ นการเกษตร : พืชดัดแปลงพันธุกรรม (แจกฟรี สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมงานประชุมTSB2011)

สรรสาระเทคโนโลยีชวี ภาพ
สมาคมฯ ได้ จดั ทานิตยสารออนไลน์ “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนั สนียกุล กรรมการสมาคมฯ เป็ น
บรรณาธิการ ซึง่ นิตยสารดังกล่าวเป็ นบทความเชิงสาระที่สื่อสารถึงวิทยาการใหม่ ๆ ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพของโลกยุคสารสนเทศอันไร้ พรมแดน
และส่งเสริมมวลประยุกต์วิทยาด้ านเทคโนโลยีชีวภาพจากนักวิจยั ไทยฉบับพากย์ไทยสูเ่ วทีสาธารณชน สมาคมจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกติดตาม
รายละเอียดได้ ที่ www.biotec.or.th/tsb หรือร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” หรือส่งข้ อเสนอแนะและข้ อแนะนา ได้ ที่
sarote.s@ku.ac.th

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ งประเทศไทย
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ประชุ มเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง GM Field Trials-Public Meetings Preparation
สมาคม ฯ กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง GM Field Trials-Public Meeting Preparation โดยเชิญ ดร.แอนดรู พาวเวลล์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
สื่ อสารจาก Center for Risk Communication Asia เป็ นวิทยากร ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมดวงหลวง โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม่ หากสมาชิกสมาคมฯ ท่านใดสนใจเข้าร่ วมงานกรุ ณาแจ้งที่ duangporn@biotec.or.th
กาหนดการดังนี้
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
8:30 – 9:00
ลงทะเบียน
9.00 – 9.10
กล่าวต้อนรับโดยนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
9.10 – 9.20
คากล่าวเปิ ดการประชุมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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
รับประทานอาหารกลางวัน
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
วันเสาร์ ที่ 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
รับประทานอาหารกลางวัน
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
ปิ ดการประชุม

