
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เจา้ภาพจดังานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 24 
ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  “The 24th  
Annual Meeting of the Thai society for Biotechnology and 
International Conference on Green Biotechnology : Renew-
able Energy and Global Care” (TSB2012) ระหวา่งวนัท่ี 29-
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมสุนียแ์กรนด ์อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี 

          ในการประชุมวิชาการฯ คร้ังน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม 
จ านวน 365 คน 
ส าหรับผลงานทางวิชาการท่ีมีผูเ้สนอเขา้ร่วมและจดัพิมพใ์น  
เอกสารบทคดัยอ่ (Proceedings) รวมทั้งส้ิน 143 ผลงาน 
ประกอบดว้ย ผลงานน าเสนอแบบน าเสนอปากเปล่า (Oral 
Presentation) จ านวน 50 ผลงาน การน าเสนอโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) จ านวน 93 ผลงาน 
โดยผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุให้จดัท าเป็นผลงาน 
ฉบบัเตม็ (Full papers) รวมทั้งส้ิน 119 ผลงาน 
ประกอบดว้ยผลงานน าเสนอแบบน าเสนอปากเปล่า จานวน 
43 ผลงาน การน าเสนอโปสเตอร์ จ  านวน 76 ผลงาน 

          สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัหอ้งปฏิบติัการชีวกระบวนการ (B E L ) 
ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ
ศูนยว์จิยัเทคโนโลยกีารหมกั ภาควชิา
เทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าหนดจดัฝึกอบรม เร่ือง 
Second and Third generation biofuels workshop 
ระหวา่งวนัท่ี 12-14 ธนัวาคม 2555 ณ Gibthai Train-
ing Center ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั กรุงเทพฯ             

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่ความรู้และฝึกทกัษะ
ปฏิบติัการในถงัหมกั   เพื่อผลิตพลงังานชีวภาพจาก
วตัถุดิบลิกโนเซลลูโลส สาหร่าย และจุลินทรีย ์          
โดยเชิญวทิยากร Professor Yusuf Chisti, School of 
Science and Technology, Massy University, New 
Zealand, รศ.ดร.เพญ็จิตร ศรีนพคุณ ดร.เมธี สายศรี
หยดุ ภาควชิาวิศวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ประมุข ภระกลูสุขสถิต   
ดร.สุมลัลิกา โมรากุล และ รศ.ดร.สาโรจน์              

ศิริศนัสนียกุล ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และนาย       
ณัฐวฒิุ ยอดสุวรรณ นายมณชยั เดชสังกรานนท ์
ศูนยว์จิยัเทคโนโลยกีารหมกั คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายในหวัต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม มีผูเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมทั้งส้ิน 38 คน   

Volume 1, Issue 1 

          สวสัดีปีใหมไ่ทยทา่นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยทุกทา่น ขอให้ทุกทา่นสุขกาย สุขใจ มีพละและก าลงัใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทั้งขอให้ทา่นมีสุขภาพแขง็แรง เจริญกา้วหนา้ในการท างาน และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้          ส าหรับขา่วประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ฉบบัแรกของปี 2556 น้ี ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสมาคมฯ ไดจ้ดัท ามาในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2555-เมษายน 2556 ท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานข่าวเก่ียวกบัการประชุมวิชาประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 24 และสมาคมฯ ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพจดัประชุม 4th Regional AFOB Symposium ซ่ึงไดค้วามร่วมมือจากทา่นสมาชิกเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณเจา้ภาพงานประชุม วิทยากร ผูส้นบัสนุนจากบริษทัต่างๆ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกทา่น ท่ีมีส่วนร่วมให้งานประชุมในปีน้ีประสบความส าเร็จอยา่งดีเยีย่ม  
                                                                                                                                                            รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จิตร  ศรีนพคุณ 

November 2012—April 2013 

Year 3, Issue 1 

งานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 24 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย   

การฝึกอบรม เร่ือง Second and Third generation biofuels Workshop  



จงัหวดัเชียงใหม่ 

ในการประชุมฯ คร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม 
จ านวน 140 คน ส าหรับผลงานทางวชิาการท่ีมี
ผูเ้สนอเขา้ร่วมและจดัพิมพใ์นเอกสารบทคดัยอ่ 
(Proceedings) รวมทั้งส้ิน 116 ผลงาน 
ประกอบดว้ย ผลงานน าเสนอแบบน าเสนอปาก
เปล่า (Oral Presentation) จ านวน 31 ผลงาน การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

จ านวน 85 ผลงาน โดยผา่นการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุใหจ้ดัท าเป็นผลงานฉบบัเตม็ (Full 
papers) รวมทั้งส้ิน 14 ผลงาน ประกอบดว้ย
ผลงานน าเสนอแบบน าเสนอปากเปล่า จานวน 
5 ผลงาน การน าเสนอโปสเตอร์ จ านวน 76 
ผลงาน 

     Asian Federation of Biotechnology (AFOB) เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ก าไร ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ
และธุรกิจทางเทคโนโลยชีีวภาพในกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน จดัตั้ง
ข้ึนในปี 2008 ในงานประชุม International Biotechnology Society (IBS) 
Conference ระหวา่งวนัท่ี 12-17 ตุลาคม 2008 ณ ตา้เหลียน ประเทศจีน  
โดยความร่วมมือของผูแ้ทนประเทศในภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ และ
หน่ึงกิจกรรมท่ี AFOB ไดจ้ดัเป็นประจ าทุกปีคือการจดัประชุมสัมมนาใน
ประเทศของกลุ่มสมาชิก (Regional AFOB Symposium) ซ่ึงมุ่งเนน้การ
แลกเปล่ียนความรู้ และเผยแพร่ประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 
รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
วฒันธรรม ระหวา่งประเทศในกลุ่มสมาชิก ส าหรับปี 2556 ประเทศไทย
ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพการจดัประชุมสัมมนาคร้ังท่ี 4 ภายใตช่ื้อ               
4th Regional AFOB Symposium “Bioenergy, biorefinery and be-
yond”ระหวา่งวนัท่ี 17-19 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนดว์วิ 

          สมาคมฯ ไดมี้พิธีมอบรางวลัทะกุจิและ 
ผูส้มควรใหป้าฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ ประจาปี 2555 
ในงานประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 24 
ของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  “The 24th  Annual 
Meeting of the Thai society for Biotechnology and International Con-
ference on Green Biotechnology : Renewable Energy and Global 
Care” (TSB2012)  วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.10-12.00 น.  
ณ โรงแรมสุนียแ์กรนด ์อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

          รางวลัทะกุจิไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) และ
รางวลัผูส้มควรใหป้าฐกถาอายโินะโมะโต๊ะไดรั้บสนบัสนุนจากมลูนิธิอายโินะโมะโต๊ะ 

          “รางวลัทะกุจิ” โดยกองทุนทะกุจิ ด าเนินการ
ภายใตค้วามรับผดิชอบของมลูนิธิเพ่ือส่งเสริม
เทคโนโลยชีีวภาพ ซ่ึงเป็นมลูนิธิท่ีจดัตั้งข้ึนจาก
ความร่วมมือของนกัวทิยาศาสตร์ไทยและญ่ีปุ่น เม่ือ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2530 เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเกียรติ
ประวติัของ ศาสตราจารย ์ ฮิซา-ฮารุ ทะกุจิ แห่ง
มหาวทิยาลยัโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ผูซ่ึ้งไดอุ้ทิศตน
และมีเจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ เพ่ือสนบัสนุน
การศึกษาและพฒันาวชิาการดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองทั้งในระดบัประเทศและ
นานาชาติ กอปรทั้งเป็นผูส้นบัสนุนใหก้ารร่วมมือ
ทางวชิาการดา้นเทคโนโลยชีีวภาพระหวา่ง
นกัวทิยาศาสตร์ชาวไทยและญ่ีปุ่นเป็นจริง  ซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อวงการวชิาการไทยและสังคม
ส่วนรวม 
          ทั้งน้ี สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศ
ไทย  ในฐานะส่ือกลางของชาวเทคโนโลยชีีวภาพใน

ประเทศไทย ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูด้  าเนิน
กิจกรรมในการสรรหาผูส้มควรไดรั้บรางวลัทะกุจิ
ประเภทต่างๆ (รายละเอียดรางวลัประเภทต่างๆ 
ปรากฏในส่วนทา้ยของเอกสารน้ี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2533 เพ่ือมอบรางวลัแก่นกัวทิยาศาสตร์ท่ีมี
ผลงานวจิยัดีเด่น นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมี
ผลงานวทิยานิพนธ์ดีเด่นและภาคเอกชนท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนุนและพฒันาเทคโนโลยใีน
ดา้นการศึกษา วจิยัและประยกุตใ์ชว้ิทยาการในสาขา
เทคโนโลยชีีวภาพทั้งท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และสาธารณสุขในประเทศไทย โดยท่ี
ผูไ้ดรั้บรางวลัจะไดน้ าเสนอผลงานในการประชุม
วชิาการประจ าปีของสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งไดรั้บเงินรางวลั  แต่เน่ืองจาก
สมาคมฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับกิจกรรม
ในการสรรหาผูส้มควรไดรั้บรางวลัทะกุจิ อยา่งไรก็
ตาม เพ่ือใหกิ้จกรรมดงักล่าวยงัคงมีอยูเ่พ่ือเป็น

ก าลงัใจและรางวลัแก่นกัวจิยั นกัศึกษา และ
ภาคเอกชนท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบั
เทคโนโลยชีีวภาพ  สมาคมฯ จึงเห็นสมควรใหจ้ดัตั้ง
กองทุนทะกุจิข้ึน โดยใชช่ื้อ “สมาคม
เทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย-กองทุนรางวลั
ทะกุจิ”  
 
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 

งานประชุม “4th Regional AFOB Symposium “Bioenergy, biorefinery and beyond”  

พธีิมอบรางวัลทะกจิุและผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจาปี 2555 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย-กองทุนรางวัลทะกจิุ 

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลงังาน ณ ประเทศอนิเดยี 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ศ.ดร.มรกต  ตนัตเิจริญ ถ่ายรูปร่วมกบัผู้ได้รับรางวลัทะกุจ ิ
รศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ รับรางวลัทะกุจ ิประเภทนักวจิยัดีเด่น 

ดร. สาทินี ซ่ือตรง รับรางวลัทะกุจ ิประเภทวทิยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก 
รศ.ดร.วไิล รังสาดทอง เป็นผู้แทน น.ส.พมิพ์ใจ นามศรี ขึน้รับรางวลัทะกุจ ิประเภท

วทิยานิพนธ์ดเีด่นระดับปริญญาโท 

ศ.ดร.มรกต  ตนัตเิจริญ รศ.ดร.เพญ็จติร ศรีนพคุณ และดร.พไิลวรรณ เจริญ
ชัย ถ่ายรูปร่วมกบั ดร.ภาวณิ ีชัยประเสริฐ 

ผู้ได้รับรางวลัผู้สมควรให้ปาฐกถาอายโินะโมะโต๊ะ  



          สมาคมฯ ร่วมกบั โครงการเคยไูบโอดีเซล และศูนยค์วามเป็น
เลิศทางวชิาการดา้นสบู่ด  า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการ
ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยพีลงังาน ณ ประเทศอินเดีย 
ระหวา่งวนัท่ี 25 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ์ 2556  โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการทั้งส้ิน 32 คน 

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลงังาน ณ ประเทศอนิเดยี 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

TSB International Forum 2013 
August 28-30, 2013 
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การประชุมวชิาการระดับนานาชาติ               
"The 25th Annual Meeting of the Thai 
Society for Biotechnology and Interna-

tional Conference" (TSB 2013)  
ระหว่างวนัที ่16-19 ตุลาคม 2556  

 
http://www.tsb2013.kasetsart.org/ 


