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กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

 สวสัดีปีใหม่ไทยท่านสมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยทุกท่าน ในโอกาสวนัสงกรานตน้ี์ขอใหทุ้กท่านสุขกาย สุขใจ มีพละและ
ก าลงัใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทั้งขอใหท่้านมีสุขภาพแขง็แรง เจริญกา้วหนา้ในการท างาน และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หากท่านวางแผนท่ี
จะเดินทางไปพกัผอ่น ณ ต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ ก็ขอใหท่้านและครอบครัวเดินทางปลอดภยั มีความสุข และสนุกสนานร่ืนเริงในวนัเทศกาลสงกรานต ์ 

               ส าหรับข่าวประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ฉบบัแรกของปี 2555 น้ี ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสมาคมฯ ไดจ้ดัท ามาในระหวา่งเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 
ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานขา่วเก่ียวกบัการประชุมวชิาประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 23 ซ่ึงไดค้วามร่วมมือจากท่านสมาชิก
เป็นอยา่งดี ขอขอบคุณเจา้ภาพงานประชุม วทิยากร ผูส้นบัสนุนจากบริษทัต่างๆ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมใหง้านประชุมในปีน้ีประสบ
ความส าเร็จอยา่งดีเยีย่ม และดว้ยขณะน้ีสมาชิกของสมาคมฯมีจ านวนเกือบ 1,000 คน จึงถึงเวลาแลว้ท่ีสมาคมฯจะตอ้งอพัเดทฐานขอ้มูลสมาชิก โดยจะ
ด าเนินการ 2 ทางคือ ทางหน่ึงสมาคมฯจะส่งจดหมายไปสอบถามท่าน และอีกทางหน่ึงสมาชิกสามารถติดต่อกลบัมายงัคุณดวงพร เลขานุการสมาคมฯ ในกรณีท่ี
ท่านเปล่ียนสถานท่ีท างาน และรายละเอียดในการติดต่อ ทั้งน้ีเม่ือด าเนินการอพัเดทฐานขอ้มูลสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแลว้ สมาคมฯจะสามารถใหบ้ริการสมาชิกได้
อยา่งทัว่ถึง และเตม็ประสิทธิภาพต่อไป  

                                                                                                                                                                                    รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จิตร  ศรีนพคุณ 

                                                                                                                                                                               นายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Algal Biofuels  

 สมาคม ฯ ร่วมกบับริษทักิบไทย จ ากดั จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง Algal Biofuels ระหวา่งวนัท่ี 4-5 มกราคม 2555  ณ Gibthai Training Center,          
ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั กรุงเทพฯ  โดยเชิญวทิยากร Professor Yusuf Chisti, School of Science and Technology, Massy University, New Zealand ดร. สรวศิ             
เผา่ทองศุข ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ ดร.เมธา มีแตม้ คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล อาจารยณ์ฐัภาส ผูพ้ฒัน์ สถาบนัคน้ควา้และพฒันา
ผลิตภณัฑอ์าหาร ม.เกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย ์ ดร.อรัญ อินเจริญศกัด์ิ คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย ์ ดร.ธงไชย ศรีนพคุณ                       
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  บรรยายในหวัตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งหมด  30 คน 
 

 

 

สาส์นจากนายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง GM Field Trials-Public Meetings Preparation 

 สมาคม ฯ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง GM Field Trials-Public Meeting Preparation โดยเชิญ ดร.แอนดรู พาวเวลล ์ และคุณแอนดรู โรเบิร์ต
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารจาก Center for Risk Communication Asiaเป็นวทิยากร ระหวา่งวนัท่ี 27-28 มกราคม 2555 ณ หอ้งประชุมดอยหลวง โรงแรมเซ็นทารา 
ดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ กรมวชิาการ
เกษตร สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสมัพนัธ์ ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแ์ห่งชาติ จ.เชียงใหม่ ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และบริษทัเอกชนต่าง ๆ จ านวน 49 คน 
 

 

 

   

http://www.onep.go.th/
http://www.onep.go.th/
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กจิกรรมสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

งานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่23 ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย    

ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เจา้ภาพจดังานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 23 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย “TSB2011 Systems Biotechnology : Quality & Success”  ระหวา่งวนัท่ี 1-2 กมุภาพนัธ์ 2555 โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์ปาร์ค กรุงเทพฯ  

 ผูเ้ข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 465 คน แบ่งออกเป็น ชาวไทย 410 คน (89%) ชาวต่างประเทศ 55 คน (11%) ประกอบด้วย ผูเ้ ช่ียวชาญ อาจารย ์
นกัวทิยาศาสตร์ นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พธีิมอบรางวลัทะกจุแิละผู้สมควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ ประจ าปี 2554  

สมาคมฯ ไดมี้พิธีมอบรางวลัทะกจิุและผูส้มควรใหป้าฐกถาอายโินะโมะโตะ๊ ประจ าปี 2554 ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2555 เวลา 11.30-12.30 น.  

รางวลัทะกจิุไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) และรางวลัผูส้มควรใหป้าฐกถาอายโินะโมะโตะ๊ไดรั้บ
สนบัสนุนจากมูลนิธิอายโินะโมะโตะ๊ 

 

 

 

 

 

 

สัมมนา “Biotechnology Research, Trend and Opportunity”  

 สมาคมฯ จดัสมัมนา Bio-Industry ‘Biotechnology Research, Trend and Opportunity” ซ่ึงเป็น session หน่ึงในงานประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคม
เทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 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 ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพและทิศทาง
ธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพในอนาคต และในปีน้ีสมาคมฯไดรั้บเกียรติจาก Professor Dr. Yoshiomi Yoshida ประธานของ ASIAN Federation of 
Biotechnology (AFOB) มาเป็นวทิยากรในหวัขอ้ The Trend of Biotechnology in Aisa from AFOB viewpoint   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ปีที่ 2 ฉบับที ่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2555     หน้า 3/3 
ข่าวประชาสัมพนัธ์สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 
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หนังสือชุดเทคโนโลยชีีวภาพของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

 สมาคมฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือชุดเทคโนโลยชีีวภาพข้ึน แต่ละเล่มเขียนโดยอาจารยแ์ละนกัวจิยัผูมี้ประสบการณ์และความช านาญจากมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ทัว่ประเทศไทย  
 หนงัสือชุดเทคโนโลยชีีวภาพน้ี จดัท าข้ึนตามนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยั และเผยแพร่ความรู้เพ่ือพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพใน
ประเทศไทยใหก้า้วไกล  โดยหนงัสือดงักล่าวตอ้งการเผยแพร่ และจดัจ าหน่ายในราคาต ่าเพ่ือใหนิ้สิต นกัศึกษา สามารถซ้ือไปอ่านและใชป้ระกอบการเรียน 
หรือนกัวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบติังานได ้ สมาคมฯ มัน่ใจวา่หนงัสือดงักล่าวจะมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
วทิยาศาสตร์โดยรวมของประเทศไทย 
 สนใจสัง่ซ้ือหนงัสือติดต่อท่ี คุณดวงพร ลากะสงค ์โทรศพัท ์02 644 8150 ต่อ 407 อีเมล ์duangporn@biotec.or.th และ btlduang@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

 สรรสาระเทคโนโลยชีวีภาพ 

สมาคมฯ ได้จดัท านิตยสารออนไลน์ “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ กรรมการสมาคมฯ เป็นบรรณาธิการ                   
ซึง่นิตยสารดงักลา่วเป็นบทความเชิงสาระที่สื่อสารถึงวิทยาการใหม ่ ๆ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของโลกยคุสารสนเทศอนัไร้พรมแดน และสง่เสริมมวลประยกุต์
วิทยาด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากนกัวิจยัไทยฉบบัพากย์ไทยสูเ่วทีสาธารณชน สมาคมจงึขอเรียนเชิญทา่นสมาชิกติดตามรายละเอียดได้ที่ www.biotec.or.th/
tsb หรือร่วมสง่บทความเพ่ือตีพิมพ์ใน “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” หรือสง่ข้อเสนอแนะและข้อแนะน า ได้ที่ sarote.s@ku.ac.th 

 

 

 

 

 

   

เทคนิคพืน้ฐานด้านจุลชีววทิยา ชีวเคมีและ
พนัธุวศิวกรรม (1) 

ศ.วฒันาลยั ปานบา้นเกร็ด บรรณาธิการ 
จ านวน 267 หนา้ ราคาเล่มละ  350 บาท 

Cell Cultures and Bioreactors   
 

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล บรรณาธิการ 
จ านวน 294 หนา้ ราคาเล่มละ 450 บาท 

เทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร : 
พชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

เขียนโดย : ดร.บุญญานาถ นาถวงษ ์
ขอรับฟรีท่ีส านกังานสมาคมฯ 

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2554 
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล บรรณาธิการ 
จ านวน 43 บทความ ราคาเล่มละ 95 บาท 

    

เทคนิคพืน้ฐานด้านจุลชีววทิยา ชีวเคมีและ
พนัธุวศิวกรรม (2) 

ศ.วฒันาลยั ปานบา้นเกร็ด บรรณาธิการ 
เปิดให้สัง่จอง 

เทคนิคพืน้ฐานด้านจุลชีววทิยา ชีวเคมีและ
พนัธุวศิวกรรม (3) 

ศ.วฒันาลยั ปานบา้นเกร็ด บรรณาธิการ 
เปิดให้สัง่จอง 

เทคนิควเิคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก        
เล่มที่ 1 

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล บรรณาธิการ 
เปิดให้สัง่จอง 

พจนานุกรมเทคโนโลยชีีวภาพ อังกฤษ-ไทย 
คณะผูจ้ดัท  า : รศ.ดร.ช่อฟ้า ทองไทยและ

คณะ 
รวมค าศพัทม์ากกวา่ 1,000 ค  า ราคาเล่มละ 
200 บาท ฟรีส าหรับผูส้มคัรสมาชิกสมาคม 

สัมมนา เจาะลึกมาตรการรัฐเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยชีีวภาพ 

สมาคมฯ ร่วมกบัสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) ก าหนดจดัสมัมนา เจาะลกึมาตรการรัฐเพื่อการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 
2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชมุหว้ากอ 1-2 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 14 ถนนพญา
ไท กรุงเทพฯ สมัมนาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ปัจจยัสนบัสนนุธุรกิจ เป็นเวทีให้ธุรกิจและหน่วยงานบริการด้านสิทธิประโยชน์ ได้มาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความต้องการ อปุสรรค รวมทัง้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotec.or.th/tsb โทรศพัท์สอบถามรายละเอียดที่คณุอนวุฒัน์ แก้วคุ้ม โทรศพัท์ 02-537 3308, 02-537 3825-6  

ฟรีคา่ลงเบียนเข้าร่วมสมัมนา รับจ านวนจ ากดัเพียง 80 ทา่น 


