
 สรุปผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ประจ าปี 2557-2559 จากสมาชิกสมาคมฯ  โดยนายกสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการอีก 9 ท่านจาก
สมาชิกสามญั และจะแจง้ใหท่้านสมาชิกทราบในจดหมายข่าวฉบบัต่อไป 
  ต าแหน่งนายกสมาคมฯ   ไดแ้ก่   
   รศ. ดร.เพญ็จิตร  ศรีนพคุณ  ม.เกษตรศาสตร์ 
  ต าแหน่งกรรมการสมาคมฯ ไดแ้ก่  
   ผศ. ดร.วชิยั  ลีลาวชัรมาศ  ม.ขอนแก่น 
   ผศ. ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์  ม.ธรรมศาสตร์ 
   รศ. ดร.มารินา  เกตุทตั-คาร์นส์  ม.เทคโนโลยสุีรนารี 
   รศ. ดร.วไิล รังสาดทอง  ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
   รศ. ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล  ม.เกษตรศาสตร์ 

 สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกบัภาควิชาวิศวกรรมเคมี            
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จดัประชุมวิชาการ TSB International 
Forum 2013  ซ่ึงเป็น session หน่ึงในงาน Thailand Lab 2013 ระหวา่งวนัท่ี 28-30 สิงหาคม 
2556 ณ Hall EH 101 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวทีส าหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจยั
ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ ให้กบันกัศึกษา นกัวิชาการ นกัวิจยั ในประเทศรวมถึงสมาชิก Asian 
Federation of Biotechnology (AFOB) อีก 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และจากประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก  รวมทั้งยงัเผยแพร่ช่ือเสียงของประเทศไทยในการจดัสมัมนาระดบันานาชาติ 

 ในการประชุมฯ คร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการและจดัพิมพใ์นเอกสาร
บทคดัยอ่ (Proceedings) รวมทั้งส้ิน 33 ผลงาน ประกอบดว้ยการน าเสนอผลงานแบบปาก
เปล่า(Oral Presentation) จ านวน 9 ผลงาน การน าเสนอผลงานโดยโปสเตอร์(Poster Presenta-
tion) จ านวน 24 ผลงาน  โดยผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุให้จดัท าเป็นผลงานฉบบัเตม็ 
(Full papers) รวมทั้งส้ิน 23 ผลงาน ประกอบดว้ยการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า จ  านวน 8 
ผลงาน การน าเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ จ  านวน 15 ผลงาน 

 

 

 

 

  ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบั
สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย และบริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) จ  ากดั 
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ "FERMENTATION TIPS AND TRICKS" ระหวา่งวนัท่ี 23 - 
25 กนัยายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค ์มงคลสุข และห้องปฏิบติัการ ภาควิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีผูเ้ขา้ร่วมภาคบรรยาย 41 
คน และภาคปฏิบติั 23 คน  

     ในการน้ี ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล มอบเงิน
จากค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000บาทเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมสมาคมฯ 
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สุขสนัตว์นัคริสมาสตแ์ละสวสัดีปีใหม ่2557 ทา่นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยทุกท่าน ขอให้ทุกทา่นสุขกาย สุขใจ มีพละและก าลงัใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทั้งขอให้ทา่นมีสุขภาพแขง็แรง เจริญกา้วหนา้ในการท างาน และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ส าหรับขา่วประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ฉบบัน้ีเป็นฉบบัส่งทา้ยปี2556 โดยจะสรุปกิจกรรมท่ีสมาคมฯ ไดจ้ดัท ามาในระหวา่งเดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดค้วามร่วมมือจากทา่นสมาชิกเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณเจา้ภาพงานประชุม วิทยากร ผูส้นบัสนุนจากบริษทัต่างๆ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกทา่น ท่ีมีส่วนร่วมให้งานประชุมในปีน้ีประสบความส าเร็จอยา่งดีเยีย่ม           สมาคมฯ ยนิดีนอ้มรับขอ้แนะน ากิจกรรมดีๆ จากทา่นสมาชิกและหวงัท่ีจะไดรั้บใชท้า่นในโอกาสต่างๆ ขอขอบคุณอีกคร้ังท่ีทา่นมีส่วนร่วมในการผลกัดนัสมาคมฯ ให้เขม้แขง็ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก และกา้วเดินไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คงตลอดไป 
                                                                                                                                       รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จิตร  ศรีนพคุณ 

นายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

May - December 2013 
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ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ประจ าปี 2557-2559 

TSB International Forum 2013 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “FERMENTATION TIPS AND TRICKS”  



      ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เจา้ภาพจดังานประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังท่ี 25 ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศ
ไทย “ the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2013)“Agro-
Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ระหวา่งวนัท่ี 16-19 ตุลาคม 2556 
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพมหานคร 

 ในการประชุมวชิาการฯ คร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม จ านวน 350 คน ส าหรับผลงาน
ทางวชิาการท่ีมีผูเ้สนอเขา้ร่วมและจดัพิมพใ์น เอกสารบทคดัยอ่ (Proceedings)  รวมทั้งส้ิน 237 
ผลงาน ประกอบดว้ย ผลงานน าเสนอแบบน าเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) จ านวน 94 
ผลงาน การน าเสนอโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) จ านวน 143 
ผลงาน  

 สมาคมฯ ไดมี้พิธีมอบรางวลัทะกุจิและผูส้มควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโตะ๊ ประจ าปี 2556 
ในงานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 25 ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย “ the Thai Society for 
Biotechnology and International Conference (TSB 2013) “Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustain-
able Prosperity” ระหวา่งวนัท่ี 16-19 ตลุาคม 2556 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพมหานคร          
 รางวลัทะกุจิไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 
และรางวลัผูส้มควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโตะ๊ไดรั้บสนบัสนุนจากมูลนิธิอายโินะโมะโตะ๊ 

 รางวลัทะกจุินักวจิัยดเีด่น  ได้แก่  นางวรรณสิกา เกยีรติปฐมชัย 

 รางวลัทะกจุิวทิยานิพนธ์ดีเด่น  ระดบัปริญญาเอก  ได้แก่  ดร.ปิยะวด ีสราภริมย์ 

 รางวลัทะกจุิวทิยานิพนธ์ดีเด่น  ระดบัปริญญาโท  ได้แก่ นางสาวเมธาวด ีแสงพรู 

 ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ  ได้แก่  รศ.ดร. อภิชาต วรรณวิจิตร 

          “รางวลัทะกจิุ” โดยกองทุนทะกจิุ ด าเนินการ
ภายใตค้วามรับผดิชอบของมูลนิธิเพือ่ส่งเสริม
เทคโนโลยชีีวภาพ ซ่ึงเป็นมูลนิธิท่ีจดัตั้งข้ึนจากความ
ร่วมมือของนกัวทิยาศาสตร์ไทยและญ่ีปุ่น เม่ือเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2530 เพือ่เป็นท่ีระลึกถึงเกียรติประวติั
ของ ศาสตราจารย ์ ฮิซา-ฮารุ ทะกจิุ แห่งมหาวทิยาลยั
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ผูซ่ึ้งไดอุ้ทิศตนและมี
เจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ เพือ่สนบัสนุนการศึกษาและ
พฒันาวชิาการดา้นเทคโนโลยชีีวภาพอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ืองทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ กอปรทั้ง
เป็นผูส้นบัสนุนใหก้ารร่วมมือทางวชิาการดา้น
เทคโนโลยชีีวภาพระหวา่งนกัวทิยาศาสตร์ชาวไทย
และญ่ีปุ่นเป็นจริง  ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อวงการ
วชิาการไทยและสังคมส่วนรวม 
          ทั้งน้ี สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  
ในฐานะส่ือกลางของชาวเทคโนโลยชีีวภาพใน
ประเทศไทย ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินกิจกรรม

ในการสรรหาผูส้มควรไดรั้บรางวลัทะกจิุประเภท
ต่างๆ (รายละเอียดรางวลัประเภทต่างๆ ปรากฏใน
ส่วนทา้ยของเอกสารน้ี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่มอบ
รางวลัแก่นกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีผลงานวจิยัดีเด่น 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีผลงานวทิยานิพนธ์
ดีเด่นและภาคเอกชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
สนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นการศึกษา วจิยั
และประยกุตใ์ชว้ทิยาการในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ
ทั้งท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
สาธารณสุขในประเทศไทย โดยท่ีผูไ้ดรั้บรางวลัจะได้
น าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการประจ าปีของ
สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง
ไดรั้บเงินรางวลั  แต่เน่ืองจากสมาคมฯ มีงบประมาณ
ไม่เพยีงพอส าหรับกิจกรรมในการสรรหาผูส้มควร
ไดรั้บรางวลัทะกจิุ อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหกิ้จกรรม
ดงักล่าวยงัคงมีอยูเ่พือ่เป็นก าลงัใจและรางวลัแก่
นกัวจิยั นกัศึกษา และภาคเอกชนท่ีประกอบกิจการ

เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพ  สมาคมฯ จึงเห็นสมควรให้
จดัตั้งกองทุนทะกจิุข้ึน โดยใชช่ื้อ “สมาคม
เทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย-กองทุนรางวลัทะ
กจิุ”  
 
ขอเชิญท่าร่วมบริจาคเข้ากองทุนได้ท่ีบัญชี 
กองทุนรางวัลทะกุจิ-สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย เลขที่บัญชี 026-446110-3 ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) สาขารามาธิบดี 
 
รายนามผู้บริจาคเข้ากองทุน 
ผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์   จ านวน 15,000 บาท 
รศ.ดร.วไิล รังสาดทอง            จ านวน 10,000 บาท 
รศ.ดร.มารินา เกตุทตั-คาร์นส์  จ านวน 10,009 บาท 
ผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์   จ านวน   3,400 บาท 
ดร.สร้อยสุดา พรภกัดีวฒันา จ านวน   3,400 บาท 

งานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 25 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย  

พธีิมอบรางวัลทะกจิุและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจาปี 2556 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย-กองทุนรางวัลทะกจิุ 

หนังสือสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 

ดร.ทวศัีกดิ์ กออนนัตกลู และรศ.ดร.เพญ็จติร ศรีนพคุณ  
ถ่ายรูปร่วมกบัผู้ได้รับรางวลัทะกุจ ิประจ าปี 2556 

นางวรรณสิกา เกยีรตปิฐมชัย รับรางวลัทะกุจ ิประเภทนกัวจิยัดีเด่น 
ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ รับรางวลัทะกุจ ิประเภทวทิยานิพนธ์ดีเด่นระดบัปริญญาเอก 
นางสาวเมธาวดี แสงพรู รับรางวลัทะกุจ ิประเภทวทิยานิพนธ์ดเีด่นระดับปริญญาโท 



หนังสือสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย 

          สมาคมฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือชุดเทคโนโลยชีีวภาพข้ึน แต่ละเล่มเขียนโดยอาจารยแ์ละนกัวจิยัผูมี้ประสบการณ์และความช านาญจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศไทย  
          หนงัสือชุดเทคโนโลยชีีวภาพน้ี จดัท าข้ึนตามนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยั และเผยแพร่ความรู้เพ่ือพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพในประเทศไทยใหก้า้ว
ไกล  โดยหนงัสือดงักล่าวตอ้งการเผยแพร่ และจดัจ าหน่ายในราคาต ่าเพ่ือใหนิ้สิต นกัศึกษา สามารถซ้ือไปอ่านและใชป้ระกอบการเรียน หรือนักวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็น
คู่มือการปฏิบติังานได ้สมาคมฯ มัน่ใจวา่หนงัสือดงักล่าวจะมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ และวทิยาศาสตร์โดยรวมของประเทศไทย 
          สนใจรายละเอียดหนงัสือโหลดดูไดท่ี้ www.biotec.or.th/tsb หมวดหนงัสือชุดเทคโนโลยชีีวภาพ หรือส่ังซ้ือหนงัสือติดต่อท่ี คุณดวงพร ลากะสงค ์โทรศพัท ์02 644 
8150 ต่อ 407 อีเมล ์duangporn@biotec.or.th  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เทคนิคพืน้ฐานด้านจุลชีววทิยา ชีวเคมีและ
พนัธุวศิวกรรม (1) 

ศ.วฒันาลยั ปานบา้นเกร็ด บรรณาธิการ 
ISBN 978-974-7508-44-4 
ราคาเล่มละ 350 บาท 
ผูจ้ดัจ าหน่าย : สมาคมฯ โทรศพัท ์02 644 8150 
ต่อ 407 อีเมล ์tsb@biotec.or.th   

Cell Cultures and Bioreactors   
 

รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล บรรณาธิการ 
ISBN 978-974-7508-43-7 
ราคาเล่มละ 450 บาท 
ผูจ้ดัจ าหน่าย : สมาคมฯ โทรศพัท ์02 644 8150 
ต่อ 407 อีเมล ์tsb@biotec.or.th 

เทคนิคพืน้ฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง บรรณาธิการ 
ISBN 978-616-91627-1-1 
ติดต่อขอรับฟรีส าหรับห้องสมุดโรงเรียน
และมหาวิทยาลยั 

วศิวกรรมกระบวนการหมัก 
 

เขียนโดย : รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล 
ISBN 978-974-03-3107-0 
ราคาเล่มละ 600 บาท 
ผูจ้ดัจ  าหน่าย : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

เทคนิควเิคราะห์ทางเทคโนโลยีการหมัก 
รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศนัสนียกุล บรรณาธิการ 
ราคาเล่มละ 100 บาท 
ผูจ้ดัจ าหน่าย : ศูนยว์ิจยัเทคโนโลยีการหมกั คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โทรศพัท ์
02-562-5074 อีเมล fermenttechresearchcen-
ter@gmail.com 

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

เทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม่ด้านการเกษตร : 
พชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

เขียนโดย : ดร.บุญญานาถ นาถวงษ ์
ขอรับฟรีท่ีส านกังานสมาคมฯ 

พจนานุกรมเทคโนโลยชีีวภาพ อังกฤษ-ไทย 
คณะผูจ้ดัท  า : รศ.ดร.ช่อฟ้า ทองไทยและ
คณะ 
รวมค าศพัทม์ากกวา่ 1,000 ค  า ราคาเล่มละ 
200 บาท ฟรีส าหรับผูส้มคัรสมาชิกสมาคม 


