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ไขปริÈนาสิ่งมีชีวิต...ด้วยวิทยาÈาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม CC-309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
สิ่งมีชีวิตชนิดแรกเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซึ่งได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อประมาณ 3,900 ล้านปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันเราพบว่า
สิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการมีจำนวนมากมายหลายล้านชนิด สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างเฉพาะกันไป จึงเกิดปริศนาให้
ผู้คนสงสัยและตั้งคำถามว่า สิ่งมีชีวิตมาจากไหน สามารถอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เช่นไร มีการถ่ายทอดพันธุกรรมและดำรงเผ่าพันธุ์
อยู่ได้อย่างไร
เนื่องในโอกาสครบ 200 ปี ชาตกาลของ ชาลส์ ดาร์วิน และครบรอบ 150 ปีแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการด้วยการคัดเลือก
ธรรมชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ไขปริศนาสิ่งมีชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงกลไกต่างๆ ของการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ อาศัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ แบบบูรณาการ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ บนพื้นฐานความรู้เหล่านี้ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือครูวิทยาศาสตร์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป สำหรับครู
วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมตัวอย่างที่นำองค์ความรู้ไปประยุกต์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
สัมมนาสามารถเข้าชมนิทรรศการ 200 ปี ชาตกาลของ ชาลล์ ดาร์วิน ซึ่งจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการได้ ณ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร

4
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อุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ กับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม CC-302   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
จากปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้อุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสนใจและตื่นตัวกับการ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถูกนำมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าใน
หลายประเทศ อุตสาหกรรมไทยจึงต้องเริ่มปรับตัวให้ทันกับกระแสดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานรัฐพยายามสร้างความตะหนักและ
ตื่นตัวให้กับผู้บริโภคเช่นกัน ด้วยนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปรับ
ตัวไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Production and Consumption) และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility, CSR)
”

ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อสนับสนุนให้มี
การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคาดหวั ง ว่ า จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี จิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และผลักดันให้ผู้ผลิตสนใจปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามากขึ้น การใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยการตลาดที่
สำคัญมาก ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label Type I) เป็นฉลากประเภทที่ 1 ของประเทศไทย ที่รับรองผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย หน่วยงานที่ให้การรับรอง คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สินค้าและบริการหลายประเภทที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว ประกอบด้วย 18 กลุ่มอุตสาหกรรม 37
บริษัท และ 217 รุ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) ส่วน ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) เป็นส่วนหนึ่งของฉลากประเภทที่
3 (Eco-Label Type III) ที่แสดงข้อมูลของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment, LCA) และระบุปริมาณในรูปของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Equivalent) โดยกำกับ
บนฉลากที่ติดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเรียกว่า Carbon Footprint โดยกำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายประเทศ  
สำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการนำฉลากคาร์บอน มาใช้ไม่เต็มรูปแบบในปี 2551 ในลักษณะ Carbon Reduction Label โดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปัจจุบันได้อนุมัติฉลากคาร์บอนให้กับ 5
ผลิตภัณฑ์ 6 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)
ประเทศไทยถื อ ว่ า ฉลากคาร์ บ อนเป็ น เรื่ อ งใหม่ แ ละท้ า ทายสำหรั บ ผู้ ผ ลิ ต ในการคำนวณปริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ     
เรือนกระจกระหว่างการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) แต่อย่างไรก็ตาม ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า Carbon Footprint
จะได้รับการประกาศให้อยู่ในมาตรฐานสากล ISO 14067 โดยมี LCA เป็นเครื่องมือประเมินที่สำคัญ
ในการเสวนาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นเรื่องฉลากคาร์บอน โดยนำประสบการณ์ของผู้ร่วมเสวนาในการทำฉลากคาร์บอนของ
ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น และประเทศไทย รวมถึงมุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อความสำคัญของฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
อุตสาหกรรมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่

เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2552



นักวิทยาÈาสตร์ไทยไม่แพ้ใครในโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม CC-302 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักประดิษฐ์ของไทยจำนวนไม่น้อยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับนานาชาติหรือระดับโลก
หรือแม้ไม่ได้รับรางวัล แต่ในแง่ของผลงานวิจัยและบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกอยู่ไม่
น้อย นั่นย่อมแสดงว่านักวิทยาศาสตร์ไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกเช่นกัน
เวทีเสวนา “นักวิทยาศาสตร์ไทยไม่แพ้ใครในโลก” จึงต้องการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย
โดยมุ่งเน้นไปที่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจ เพื่อเป็นบุคคลแบบอย่าง
และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน และเยาวชนที่จะก้าวมาสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย หรือ นักประดิษฐ์ในอนาคต
วิทยากรรับเชิญร่วมเสวนาสามท่าน ได้แก่
• ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ วิศวกรเคมี หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ดร.นิ ศ ราได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น 1 ใน 43
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่นที่คัดเลือกจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมในเวทีการประชุมวิชาการระดับโลก อีกทั้งสมัยเรียนปริญญาเอก
ยังได้รับรางวัลการสอน(นักศึกษา)ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา รวมทั้งรางวัลและเกียรติประวัติการ
เรียนดีเด่นอีกมากมาย
• ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ และหัวหน้าศูนย์การอ้างอิงวารสารวิชาการ
ไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ด้วยวัย 35 ปี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับคือ The 2008 ASAIHL-SCOPUS Young Scientist
Award สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2551
• คุณภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เซฟตี้ พรีเมียร์ จำกัด นักประดิษฐ์ผู้คร่ำหวอดอยู่กับเรื่องของ
การดับเพลิง จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมลูกบอลดับเพลิงเป็นผลสำเร็จ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์
ประดิษฐกรรมดังกล่าวสามารถขายได้ทั่วโลก และคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย
วิทยากรแต่ละท่านจะร่วมกันบอกเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานจนมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ สะท้อนมุมมอง วิธีคิดในการ
ทำงาน และการใช้ชีวิตของแต่ละคน
จุดน่าสนใจในการเสวนาครั้งนี้
• คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของไทย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
• เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนที่ทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
• ตระหนักถึงเบื้องหลังการทำงานของบุคคลตัวอย่างเหล่านี้
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Alternative energy for transportation Section I
Moving toward the 2nd generation fuel: liquid fuel for
transportation in Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 11.40 น.
ห้องประชุม CC-305   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ไม่คงตัว และมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
ที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียมที่มีปริมาณการใช้มากในภาคขนส่งและ
ภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางด้านพลังงาน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการหาแหล่งเชื้อเพลิง
และพลังงานทดแทน ที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ จากการแปรรูปวัตถุดิบหรือของเหลือใช้ทางการเกษตร
“เชื้อเพลิงเหลว” (Liquid Fuel) ที่ได้จากการแปรรูปวัตถุดิบดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเครื่องยนต์ เพื่อทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม เนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน แต่มีข้อดีกว่าคือเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ความสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้งาน เฉกเช่นเชื้อเพลิงทางเลือกประเภทอื่น
โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงเหลวดังกล่าว การสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงเหลวขึ้นได้เองภายในประเทศ จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมได้อย่างมาก อีกทั้งการสร้าง
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง จากการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศขึ้นมาใช้เองโดยคนไทย โดยภาพรวมแล้วจะทำให้ได้ระบบที่มี
ประสิทธิภาพ และครบวงจรกว่าการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนับเป็นการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
การเสวนาในครั้งนี้เป็นการแนะนำให้ผู้สนใจ เข้าใจถึงกระบวนการผลิตพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเน้นถึงเรื่องความ
ก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุชีวมวลในประเทศไทย ตั้งแต่กระบวนการในการ
แปลงวัตถุดิบ (วัสดุชีวมวล) เป็นแก๊สสังเคราะห์ โดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน และออโตเทอร์มอลรีฟอร์มมิง จนถึงการนำแก๊ส
สังเคราะห์ไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นเชื้อเพลิงเหลว โดยเทคโนโลยี Fischer-Tropsch เพื่อให้ได้ดีเซลสังเคราะห์ และเทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) เพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ (Bio-Oil) การเสวนาบนเวทีนี้มีวิทยากรเป็น
กลุ่มนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ดร.ดวงเดือน อาจองค์
จากเอ็ ม เทค, ดร.วิ บู ล ย์ ศรี เ จริ ญ ชั ย กุ ล จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย , ดร.สไบทิ พ ย์ ตุ ง คะมณี / ผศ.ดร.ภาวนี    นรั ต ถรั ก ษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.วีระชัย สุนทรรังสรรค์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย เวทีสัมมนาจะเปิดให้ผู้รับฟังได้ซักถาม และร่วมอภิปรายความเป็นไปได้ในการปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูลทางเทคโนโลยี และปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอีกด้วย นับเป็นก้าวหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน
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Alternative energy for transportation Section II
Electrically driven vehicle in Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
พลังงาน นับเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและถือเป็นโจทย์หลักที่ประเทศให้ความสำคัญ ในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้งาน เช่น การหาพลังงานมาใช้กับเครื่องจักรกลและการ
ขนส่ง รถยนต์ต่างๆ ทั้งด้านปริมาณ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ท ราบดี ว่ า ภาคการขนส่ ง ของประเทศมี ก ารใช้ พ ลั ง งานสู ง ถึ ง 60 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น โดยในปี พ.ศ.2565
คาดการณ์การใช้พลังงานในภาคการขนส่งจะสูงถึง 96 ล้านลิตรต่อวัน ส่งผลให้ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางด้านพลังงาน
ประกอบกับมลภาวะมากมายที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้า
อากาศ ทั่วโลกจึงต่างตระหนักในปัญหานี้โดยรณรงค์หาแนวทาง และมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว
ผู้ใช้รถจึงหันไปหาเชื้อเพลิงอื่นที่มีราคาถูกลง สถาบันวิจัย และ/หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ต่างพากันตื่นตัวที่จะพัฒนา
พลังงานทางเลือก เพื่อรองรับสำหรับยานยนต์ “รถพลังงานไฟฟ้า” พลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคต ซึ่งตอบโจทย์เรื่องของการใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในประเทศ ให้ความ
สนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถยนต์ในแบบนี้ขึ้น การที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ถือเป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องเสี่ยงฝากชีวิต
ไว้กับเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดเดียว ที่ผ่านมา การพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าโดยคนไทย มีความก้าวหน้าไม่แพ้ของต่างประเทศเลยทีเดียว
ดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยและผู้ใช้เทคโนโลยีได้รับทราบข้อมูล และชม “ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า” จากสถาบันวิจัย และค่ายผู้ผลิตต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยน และซักถามข้อมูลทางเทคโนโลยี และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ
ต้นแบบเทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าจากฝีมือคนไทย ประกอบการเสวนาบนเวทีที่มุ่งให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงในเรื่องรถพลังงานไฟฟ้า
ที่ได้รับการพัฒนาโดยคนไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า ทั้งจากแบตเตอรี่และเซลล์
เชื้ อ เพลิ ง ได้ แ ก่ รศ.ดร.วี ร ะเชษฐ์ ขั น เงิ น จากสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง พล.อ.ท.มรกต
ชาญสำรวจ จากบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด รศ.ดร.พรพจน์ เปียมสมบูรณ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. ถิ ร พั ฒ น์ วิ ลั ย ทอง จากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , คุ ณ เขมทั ต สุ ค นธสิ ง ห์ จากบริ ษั ท สิ ข ร จำกั ด คุ ณ กิ ติ นั ด ดา ชื่ น วณิ ช
จากบริษัท เอส เอ็น เค ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด และคุณสถาพร ติยะวัชระพงศ จากบริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
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นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลการเกษตรและอาหาร
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม CC-306   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ผลผลิตจากพืช เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล
เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 27.69
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และในปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 5,449,314 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13
ต่อปี และเป็นสาขาการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยในสัดส่วนที่สูง แต่ในปัจจุบันความสำคัญของภาคการเกษตรไทยมีแนวโน้ม
ลดลง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การจ้างงานในภาคการเกษตร และระดับรายได้ของเกษตรกร โดยสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งมาจากปัญหาในด้านการผลิตที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง เกิดการสูญเสียของผลผลิตในขั้นตอน
การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่ง นอกจากนี้ การเปิดเสรีตามข้อตกลงทางการค้า (Free Trade Agreement) กับประเทศต่างๆ
ส่งผลให้การแข่งขันของสินค้าเกษตรรุนแรงมากขึ้น คือ นอกจากมีการแข่งขันด้านราคาแล้ว การแข่งขันด้านคุณภาพมีความเข้มข้น
มากขึ้น มีการใช้มาตรการทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารมาเป็น
ข้อกำหนดในทางการค้า ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ผลมาจากการขาดองค์ความรู้ด้านชีวเคมีและสรีรวิทยาของผลิตผลทางการเกษตร ขาดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
ยืดอายุ และการเก็บรักษาคุณภาพอาหารที่เหมาะสม กอปรกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการระหว่างการ
เก็บรักษา และการขนส่งที่ด้อยประสิทธิภาพ
เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ข้างต้น ทำให้มีการจัดตั้งโปรแกรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารและการเกษตร  ซึ่งเป็น
โปรแกรมเชิงบูรณาการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย ด้วยการช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ จึงได้กำหนดเป้าหมายโดยรวมคือ
มุ่งสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกอย่างมีเสถียรภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกแก่เกษตรกรและภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่มีสมบัติพิเศษในการช่วยยืดอายุ รักษาความสดผลิตผลการเกษตรและอาหารแปรรูป ได้แก่ ผัก ผลไม้ ดอกไม้
เนื้อสัตว์และข้าว และเผยแพร่ระบบการบรรจุและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและจำหน่ายสินค้าแก่
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การเพิ่มคุณภาพระหว่างการปลูก เช่น ถุงห่อ
มะม่วง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุและการเก็บรักษาได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่มีสมบัติพิเศษในการช่วยยืดอายุ รักษาความสด
ของผลิตผลการเกษตรและอาหารแปรรูป เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และข้าว การขนส่งและการกระจายสินค้า ได้แก่ บรรจุภัณฑ์
มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การจำหน่ายสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยากรพิเศษ
ในการสัมมนานี้ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพอลิเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิเคราะห์ทดสอบบรรจุภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับทราบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่เพิ่มคุณภาพระหว่างการปลูก
ลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดและอาหารแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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Silicon-free Dye-photovoltaics : Yesterday, Today, and Tomorrow

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
Dye-staff photovoltaics can be classiﬁed into Organic Photo-voltaic: OPV, and Dye-sensitized Solar Cell: DSC.
Figure 1 shows the basic structure of Dye-staff photovoltaic, which is composed of electrode/ electron transport
material/ dyes/ hole transport material/ electrode and molecular structures of representative materials. In the case of OPV,
C60 derivatives (PCBM) are used as electron transport materials, while DSC uses nano-crystalline (nc-TiO2). The comparison
between two types of Dye-staff photovoltaics and amorphous silicon solar cell is shown in Table 1 The diffusion length (DL)
of photoelectron implies maximum limitation of the thickness of solar cells. In the case of OPV, DL is limited to 0.1 micron
while that of DSC can be as long as 20 micron.

diffusion length (DL) and
thickness
(diode junction parts)

Dye-staff photovoltaic

Conversion Eff.%
(% for small cells)

Dye-sensitized Solar Cells
(DSC)

2~8.4 (11.8)

DL = ~20µ
thickness = 5~20µ

Organic Thin Film Solar
Cells (OPV)

unknown (5~6.5)

DL = ~0.1µ
thickness = 0.1~1µ

Thin film Amorphous Si
(a-SI)

4~10(13.5)

DL = ~0.5µ,
thickness: ~1µ

Tasks to be solved for fabrication
Conversion efficience and stability.
Production with non-vacuum highthroughput processes.
Conversion efficience and stability.
Cost-effectiveness of C60 derivatives.
Soluble panchromatic dyes.
Conversion efficiency,
Cost-effectiveness of Plasma
enhanced-CVD using UHF

Table 1 Comparison of Non-silicon Solar Cells and Amorphous Thin Film Silicon Solar Cells

Figure 1 Structure of Dye Photovoltaic and Molecular Structures of Representative Materials
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Recently, conversion efﬁciencies of OPV have
been drastically improved as shown in Figure
2 Especially, after the discovery of C60 derivative
(PCBM) followed by polythiophene (P3HT) opened
new steps for high efﬁciency of OPV. Development
of high purity dyes and dyes that shows adsorption
band in near IR region archived 5.42 % (area 0.096
cm2) efﬁciency by Plextronics co. ltd.
The combination of new polymer dye named
PCPDTBT, PC70BM (derivative of C70) and tandem
structure made OPV from research group of UC San
Diego give efﬁciency of 6.5%. Now many research
groups in the world try to archive 10% efﬁciency
using printing techniques with OPV.
On the other hand, DSC with 1 cm2 area proved
high efﬁciency of 10.4%. This was accomplished
by use of Black dye by the group of Sharp. Last
year, new type of sensitizer, C101 in cooperate with
DINHOP, was reported from group of Gratzel to give
11.9% efﬁciency. Organic dyes named JK-2 was
also reported to give as high as 10.2% efﬁciency.
Tandem structure also improved efﬁciency for DSC.
The Tandem cell of DSC using N719 and Black dyes
attained 11% of conversion efﬁciency (Figure 3),
which has been done at AIST in Tsukuba, Japan.
Although Dye-staff photovoltaics seemed
to have good steps for the improvement of the
conversion efﬁciency, their lifetimes and long term
reliability are still big tasks to be solved. OPV and
DSC use conducting glass or conducting plastic ﬁlms
as transparent electrodes. For FTO glass electrode,
Fujikura group has succeeded in archiving 1000
hour-stability in 85oC with 85% humidity. Use of ITOPEN, which is completely covered by high humidity
and high oxygen penetration barrio, can ensure longterm stability. For 5 years- life time of OPV, WVTR
(Water vapor transmission rate) must be less than 10-3
gm-2d-1, and OTR (Oxygen transmission rate) must be
less than 10-3 cm3m-2d-1atm-1.

Figure 2 Conversion efﬁciencies of OPV

Figure 3 Tandem cell of DSC and conversion efﬁciency

Dye-staff photovoltaics products are recently
provided by a venture company of G24i. The product
is a lightweight DSC, which was produced from
titanium foil and conductive plastic ﬁlm using rollto-role processes. At this moment, the target use of
this type of DSC is for cellular phone battery charger
in solar-energy-abundant developing countries and
for personal PV as niche marketing.
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับความคงอยู่ของมรดกทางวั²นธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
ความเป็นชาติไทยและประเทศไทยของเรานี้ถูกร้อยเรียงจากลักษณะเฉพาะของความเป็น “ไทย” ที่หาได้เหมือนชาติใดไม่
เรามีภาษาเฉพาะของชาวไทย มีประวัติศาสตร์ชาติไทย และชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมายาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทย มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสม และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอด เรื่องราวหรือข้อมูลเหล่านี้
เกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการมาตามลำดับจนเป็นสมบัติล้ำค่า เป็นมรดกของชาวไทยและชาวโลก แต่ดังที่ทราบกันอยู่ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามแต่ผู้สร้าง ผู้สืบทอด ผู้ครอบครอง หรือผู้รักษา นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลง บิดเบือน สูญหายหรือ
ถูกลืมเลือนไปบ้าง เนื่องเพราะวิธีการและวัสดุที่ใช้จัดเก็บ ความเชื่อเรื่องการเก็บงำ ตลอดจนแนวทางของการถ่ายทอด แนวคิดที่จะ
จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล เพื่อให้สามารถคงอยู่ได้แม้เวลาจะผ่านไปยาวนาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่อยู่ในรูป
แบบดิจิทัลนี้มาบูรณาการ สกัดองค์ความรู้ และนำมาประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นแนวคิดหลักของการดำเนิน
โครงการดิจิไทย (Digitized Thailand) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง หรือหน่วยงานวิจัย
และพัฒนาทางเทคโนโลยี ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญของชาตินี้เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการ
ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่องค์กรต่างๆ เป็นเจ้าภาพเกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวาง
การเสวนาเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับความคงอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอแนวคิดใน
การอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ โดยการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพื่อการสืบทอดและบูรณาการ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จ ให้ กั บ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ โดยอาศั ย ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ซึ่ ง จะแบ่ ง หั ว ข้ อ ของการผสมผสานระหว่ า งข้ อ มู ล ทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
- Digital Heritage เป็นแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล อาทิเช่น โครงการดิจิไท-ล้านนา
โครงการภูมิปัญญาอีสาน โครงการอนุรักษ์โขน เป็นต้น
- Collective Intelligence เป็นวิธีการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนเอง ตัวอย่างเช่น
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร โครงการแผนที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
- Creative Economy ซึ่งเป็นหนทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากศิลปะหรือวิถีชุมชน
การเสวนานี้มุ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของชาติ โดยเฉพาะข้อมูลที่
แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมาด้วยระยะเวลายาวนาน เพื่อการศึกษาสังคม และการพัฒนาต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจต่อไป
ทั้งนี้การเสวนายังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพื่อการสืบทอด
บูรณาการ และคงอยู่ของการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจต่อไป วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาบริหารจัดเก็บและจัดการข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมเสวนาและรับฟัง
การเสวนาจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายของการดำเนินงานด้านนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากปกติแล้ว
เจ้าของข้อมูลกับผู้นำทางเทคโนโลยีมักจะเป็นคนละภาคส่วนกัน การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งสองส่วนนี้ จึงเป็นสิ่งที่ต้อง
ผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม การเสวนานี้ จึ ง เป็ น โอกาสหนึ่ ง ที่ จ ะทำให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง สองส่ ว นได้ พ บปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ความเห็น และความร่วมมือได้ นอกจากนี้ ผู้รับฟังยังสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ทั้งทาง
ด้านการวิจัยพัฒนาต่อยอด การนำไปใช้ผลงานที่กล่าวถึงได้อีกด้วย
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Nano-risk and Safety
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552   เวลา 14.00 – 16.15 น.
ห้องประชุม CC-307   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
นาโนเทคโนโลยีเป็นสหวิทยาการแขนงใหม่ที่ได้รับการคาดการณ์ว่า จะเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีอิทธิพล
อย่างสูงต่อผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ไว้เช่นกันว่า นาโนเทคโนโลยีอาจเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมหันตภัย
ต่อมวลมนุษยชาติมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดังนั้น จึงเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่า ในโอกาสของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
และขยายขอบเขตของงานวิจัยให้มีมิติของการบูรณาการได้หลากหลายด้วยนาโนเทคโนโลยี ก็ยังมีโอกาสในการสร้างความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ดังนั้น ในงานสัมมนาวิชาการ Nano-risk and Safety ครั้งนี้ จะกล่าวถึงโอกาสที่จะเกิด        
ผลกระทบ การควบคุมความเสี่ยง การติดฉลาก และกฎระเบียบควบคุมการใช้อนุภาคนาโน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์นาโน
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม CC-308   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อม
ต่างๆ และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำที่พืชชนิดอื่นไม่สามารถเจริญได้ ทนแล้ง ให้ผลผลิตสูงทั้ง
ปี และบำรุงดูแลง่าย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมากส่งออกในรูป
ของมันเส้นและมันอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมีตลาดใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป ส่วนที่เหลือนำไปแปรรูปขั้นต้น
เป็นแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตสารให้ความหวาน กรดอินทรีย์
กรดอะมิโน อุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ พลาสติก กาว สิ่งทอ และการผลิตพลังงานทดแทนในรูปเอทานอล ด้วยคุณสมบัติของ
แป้งมันสำปะหลังที่มีความบริสุทธิ์และเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงสามารถนำไปใช้ทดแทนแป้ง
ชนิดอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่าได้
ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของมันสำปะหลัง โดยรักษาพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไว้ที่ 7.4 ล้านไร่
และมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้มี
การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในรูปแบบที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มีการสร้างเสถียรภาพทางราคาให้
เหมาะสมตลอดปี รักษาตลาดเดิมและเร่งหาตลาดใหม่ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศให้มีมูลค่าสูงมากขึ้น
การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านมันสำปะหลัง ตั้งแต่งานทางด้านการปรับปรุง
พันธุ์มันสำปะหลังให้มีผลผลิตสูง โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ  ได้แก่ เทคโนโลยีเขตกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ  งานทางด้าน
กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
มันสำปะหลัง อาทิ บรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งดัดแปร เป็นต้น
วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพมันสำปะหลัง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับทราบความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง  การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
พื้นที่ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2552
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การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นหนึ่งใน 4 อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่งมี “ห่วงโซ่อุตสาหกรรม (Value chain)” ที่ครบ
วงจรภายในประเทศ ดังนั้น การนำงานวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่
การผลิตเส้นใย การถักทอ และการตกแต่งสำเร็จ เพื่อให้สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ การ
หน่วงไฟ การทำความสะอาดตัวเอง เป็นต้น การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ในสัมมนาครั้งนี้ จะมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาของการ
ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในสิ่งทอ เช่น การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนและพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต การพัฒนาเส้นใยพอลิเอธิลีน
ทนแรงดึงสูง การพัฒนาหน้ากากสำหรับป้องกันมลพิษทางอากาศ ซึ่งเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ และการปรับปรุงคุณสมบัติ
การหน่วงไฟของผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชั่น นอกจากนั้นการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ยังได้จัดให้มี
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนใน “ฝ่าวิกฤตสิ่งทอไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาในส่วนงานวิจัย วิชาการ การพัฒนากำลังคนด้านสิ่งทอ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในอุตสาหกรรมอาหาร
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.15 น.
ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นสิ่งจำเป็น การบรรยายในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นงานวิจัย
และพั ฒ นาด้ า นนาโนเทคโนโลยี ที่ ส ามารถนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ อุ ต สาหกรรมอาหารได้ โ ดยตรง เช่ น การดั ด แปลงโครงสร้ า ง
สารประกอบแต่งที่มีคุณสมบัติโฟโตแคทตะไลติกในบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายก๊าซเอธิลีน และยืดอายุ
การเก็บรักษาผักและผลไม้สดได้นานขึ้น การประยุกต์ใช้แป้งในการพัฒนาแคปซูลระดับนาโน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาฉลากอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ รังสี UV และสารเคมีต่างๆ ได้
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รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม C0-113   อาคารสำนักงานกลาง (C0)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โรคอัมพาต อัมพฤกต์ จัดเป็นมหันตภัยร้ายชนิดหนึ่งที่กำลังคุกคาม
เราอยู่ในปัจจุบัน จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า คนไทยมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต จากอดีตเมื่อปี พ.ศ.
2541  ในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วย 1,120 คนต่อประชากร 100,000 คน  แต่เมื่อถึงปี พ.ศ. 2547 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ
45 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วย 2,460 คน ต่อประชากร 100,000 คน โรคหลอดเลือดสมองเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยการป้องกันหรือรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง เช่น
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ซึ่งการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน ก็สามารถป้องกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง คือ การให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดเพื่อป้องการเป็นซ้ำ ร่วมกับการรักษา
โรคที่พบร่วมด้วย การทำกายภาพบำบัดก็เป็นการรักษาที่สำคัญ ผู้ป่วยต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรับประทานยา เพื่อ
เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย  และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เช่น ข้อติดหรือแผลกดทับ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสหายเป็นปกติไม่มากนัก เนื่องจากยังมีข้อจำกัดในการรักษาภาวะดังกล่าว ดังนั้น ประชาชนจำนวนมากจึงหันมาใช้
การแพทย์ทางเลือกเป็นทางออกเพื่อช่วยในการลดปัญหาดังกล่าว รูปแบบการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะการใช้อาหารมาช่วยป้องกัน
และลดภาวะความผิดปกติ รวมทั้งป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง นับเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากมาเป็นเวลานาน  
ตำราการแพทย์แผนตะวันออกหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีน มีการนำอาหารมาประยุกต์ใช้ในการปกป้องสมอง ทั้งอาหารที่
ได้จากพืชและสัตว์หลายชนิด เช่น สมองหมู แมลงบางชนิด สมุนไพร ตลอดจนผักผลไม้อีกหลายชนิด ทีมนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ร่ ว มกั บ หลาย      
หน่วยงานได้ทำการทดสอบอาหารและสารสกัดหลายชนิดที่พบมากในประเทศไทย ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นในสัตว์ทดลองพบว่า
สาร  เหล่านั้นสามารถที่จะช่วยให้ Neurological Score ดีขึ้น และลดปริมาตรสมองบริเวณที่ขาดเลือด ในแบบจำลองภาวะการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองได้ นอกจากนั้น ยังสามารถลดความบกพร่องในการทำงานของสมอง บริเวณที่ได้รับการกระทบกระเทือนได้
ดังนั้น จากข้อมูลเหล่านี้จึงทำให้มีความพยายามในการนำสารบางตัวมาพัฒนา เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2552
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ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจีโนมิกส์
(Genomic Technology)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 08.45 – 16.30 น.
ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค (BT)
ปัจจุบันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการเชื่อมโยงหลากหลายสาขาวิชา จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการวางแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์ ได้แก่ จีโนมิกส์
โปรตีโอมิกส์ และไบโออินฟอร์เมติกส์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้น สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ จึงถือโอกาสนี้สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้
และความเข้าใจ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์ รวมไปถึงทราบความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดังกล่าว
เทคโนโลยีจีโนมิกส์
การค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ (DNA Sequencing) คือการค้นหาลำดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์เบส Adenine,
Guanine, Cytocine และ Thymine ที่อยู่ในสายดีเอ็นเอ เทคโนโลยีการค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อเกือบ 30
ปีก่อน ในยุคแรก วิธีการที่คิดค้นโดย Maxam and Gilbert (1977) นั้น จะใช้การค้นหาลำดับเบสด้วยการตัดชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ
ด้วยสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจงที่ตำแหน่ง G, C, GA หรือ CT แล้วใช้สารกัมมันตรังสีจับกับชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่ถูกตัด และนำมา
แยกด้วยไฟฟ้า (Electrophoresis) บนโพลีอะครีลาไมด์เจล แต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในเวลาต่อมา เนื่องจากต้อง
ใช้สารเคมีและสารกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงจำนวนมาก ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น Frederick Sanger ได้พัฒนาเทคโนโลยี
การค้นหาลำดับเบสที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยกว่า ด้วยการใช้ Dideoxynucleotide triphosphates
(ddNTPs) เป็นตัวหยุดการต่อสายดีเอ็นเอ (DNA Elongation) ดังนั้น เทคนิคนี้จึงเรียกว่า DNA Chain Termination (Sanger and
Coulson, 1975 and Sanger et al., 1977) หลักการโดยย่อของเทคนิคนี้คือ ในการค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอเส้นหนึ่ง จะใช้การ
แยกปฏิกริยาเพื่อหยุด DNA Elongation ออกเป็น 4 ปฏิกริยาด้วย ddATP, ddTTP, ddCTP และddGTP โดยในแต่ละปฏิกริยา
ไพรเมอร์จะจับกับ DNA Template และ DNA Polymerase จะทำงานเพื่อต่อสาย DNA Template โดยใช้ dNTP ที่มีอยู่ใน
ปฏิกิริยา แต่ปฏิกิริยา DNA Elongation จะหยุดเมื่อมี ddNTP ที่มีสารกัมมันตรังสีมาจับ ดังนั้น ในแต่ละปฏิกริยาจะมีชิ้นส่วน
ดีเอ็นเอหลากหลายขนาดอยู่รวมกัน ซึ่งจะถูกนำมาแยกบนโพลีอะครีลาไมด์เจล เพื่อค้นหาลำดับเบสนิวคลีโอไทด์ได้ต่อไป เทคนิค
Chain Termination นี้มีการปรับปรุงขึ้น เช่น มีการใช้ Fluorescense Dye แทนการใช้สารกัมมันตรังสี ซึ่งนอกจากจะลดการใช้
สารที่มีอันตรายสูงแล้ว ยังสามารถนำปฏิกริยาทั้ง 4 มารวมกันได้ ต่อมามีการใช้ Capillary Electrophoresis แทนที่การแยกชิ้นส่วน
ดีเอ็นเอโดยโพลีอะครีลาไมด์เจลบนกระจก
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารค้ น หาลำดั บ เบสได้ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ที่ ส อง (The Second Generation DNA Sequencing
Technology) ซึ่งเป็นการค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีผู้นำเทคนิคที่หลากหลายมาใช้เช่น การเพิ่มจำนวน
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอได้เป็นจำนวนมากด้วย Emulsion PCR ซึ่งเป็นการแยกปฏิกริยา PCR แต่ละปฏิกริยาออกจากกันในแต่ละ Micelle
การทำ Emulsion PCR นี้ถูกนำมาใช้ใน SOLiD Sequencing (Applied Biosystems) และ Genome Sequencer FLX Platform
(Roche, พัฒนาโดย 454 Life Sciences) ในขณะที่ SOLiD Sequencing ใช้หลักการ Sequencing by Synthesis โดยใช้เอนไซม์
DNA ligase ต่อโพรบโดยใช้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอเป็น Template เพื่อค้นหาลำดับเบส (Pandy et al., 2008) Genome Sequencer FLX
ใช้หลักการของการปลดปล่อย Pyrophosphate Group เมื่อมีการเกิด DNA Elongation เป็นหลักการค้นหาลำดับเบส (Margulies
et al., 2005) นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยี Solexa Sequencing (Illumina) ที่ใช้เทคนิค Bridge Amplification ในการเพิ่มจำนวน
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอ และใช้เทคนิค Reversible Dye-Terminators เพื่อใช้ในการค้นหาลำดับเบส (Bennett 2004)
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เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์
เนื่องจากทุกกระบวนการภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมด้วยโปรตีน แต่โปรตีนทั้งหมดไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาพร้อมๆ กัน  
โปรตีนบางชนิดจะมีการผลิตเมื่อเซลล์อยู่ในภาวะไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ยกตัวอย่างเช่นในเซลล์ของมนุษย์ที่เป็นโรคมะเร็ง
ย่อมจะมีการผลิตโปรตีนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเซลล์ปกติ ข้าวพันธุ์ทนเค็มหรือทนแล้งย่อมสังเคราะห์โปรตีน เพื่อสร้างสารหรือ
ปรับเปลี่ยนสรีระบางอย่าง ให้ดำรงชีวิตในภาวะเครียดได้ดีกว่าข้าวพันธุ์อื่น ดังนั้น การศึกษาชนิดและปริมาณโปรตีนที่เซลล์มะเร็ง
หรือข้าวพันธุ์ทนเค็มสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือที่รู้จักกันว่า โปรตีโอม (Proteome) เปรียบเทียบกับเซลล์ปกติหรือข้าว
พันธุ์ไวต่อความเค็ม จะทำให้เราทราบและเข้าใจกลไกการเกิดมะเร็งในคนหรือกลไกการทนเค็มในข้าว และจะนำไปสู่ความเข้าใจ
ความซับซ้อนทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต ความแตกต่างของเซลล์แต่ละชนิด และการตอบสนองของเซลล์ต่อภาวะแวดล้อม อันได้แก่
สิ่งเร้าทางกายภาพ สิ่งเร้าทางกายภาพสารเคมี สารอาหาร เป็นต้น
โปรตีโอมิกส์ (Proteomics) คือ เทคนิคหรือวิธีการเพื่อศึกษาชนิด สมบัติ และหน้าที่ของโปรตีนทั้งหมดที่มีอยู่ในเซลล์ เพื่อ
ดูว่าในเซลล์นั้นๆ มีการสร้างโปรตีนอะไรบ้าง และโปรตีนเหล่านั้นมีโครงสร้าง หน้าที่ และการทำงานร่วมกันอย่างไร ในสภาวะต่างๆ
ของเซลล์ มี ก ารสร้ า งโปรตี น ชนิ ด ไหน มี ป ริ ม าณมากน้ อ ยเพี ย งใด โดยใช้ เ ทคนิ ค แยกโปรตี น 2 ระนาบ (Two Dimensional
Polyacrylamide Gel Electrophoresis) หรือด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) แยกโปรตีนชนิด
ต่างๆ ออกจากกัน แล้วนำไปศึกษาวิเคราะห์ค้นหาต่อว่าเป็นโปรตีนชนิดใด ปริมาณเท่าใด ด้วยเทคโนโลยี Mass Spectrometer
และ Bioinformatics เนื่องด้วยเทคโนโลยีได้พัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การวิเคราะห์โปรตีโอมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
มีความไว ความแม่นยำสูง เช่น การวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีนด้วยเทคนิค Top-down Proteomics หรือการตรวจการกระจายตัว
ของโปรตีนบนชิ้นเนื้อเยื่อด้วยเทคนิค MALDI–Tissues Imaging หรือการพัฒนา LC-MS/MS และ Software เพื่อตรวจหา
Biomarker และชีวโมเลกุลต่างๆ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องการพัฒนายา การตรวจสมมุติฐานของโรค การรักษาโรค
และงานวิจัยทางการเกษตร เป็นต้น   
เทคโนโลยีไบโออินฟอร์เมติกส์ (ชีวสารสนเทศ)
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เป็นศาสตร์ที่เริ่มเกิดขึ้นพร้อมๆ กับโครงการจีโนมมนุษย์ (Human genome project)
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย การจัดการฐานข้อมูลใน computer
server ได้มีการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถสืบค้นข้อมูลจีโนมได้สะดวกรวดเร็ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบต่างๆ สำหรับเปรียบเทียบ วิเคราะห์
คำนวณ และประเมินผลข้อมูลทางชีววิทยาได้รวดเร็ว แม่นยำเพิ่มมากขึ้นๆ ชีวสารสนเทศศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หลักของการค้นคว้าวิจัยจากแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาในห้องปฏิบัติการอย่างเดียว มาเป็นการผสมผสานกับการสืบค้น วิเคราะห์ หรือแม้
กระทั่งทำการทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการจำลอง (simulation) โดยใช้ข้อมูล (digital data) เป็นวัตถุดิบ และการวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ (wet lab) เพื่อยืนยันผลลัพท์ที่ได้จากการประเมินหรือวิเคราะห์ผลจากข้อมูลเหล่านั้น จึงช่วยประหยัดเวลาและ
งบประมาณการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคเพื่อการแปลความหมายของรหัสพันธุกรรม การที่จะเข้าใจความหมาย ความสัมพันธ์
ของกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นและแสดงออกในระดับเซลล์ ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ในวงการวิจัยพัฒนา และการใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่อไป
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Genetic testing: Coming of Age

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 11.30 น.
ห้องประชุม NT-106 อาคารเนคเทค (NT)
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ทั่วโลก มีแนวโน้มเข้าสู่การแพทย์ระดับบุคคลมากขึ้น เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านจีโนมและข้อมูลทางพันธุกรรมมนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้น มนุษย์จึงมีความต้องการที่จะทราบข้อมูล
พันธุกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาและแนวโน้มการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคต ซึ่งการทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพด้วยการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันสาเหตุเสี่ยงต่อการเกิดโรค และแพทย์สามารถเลือกใช้ยาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งชนิดและขนาดยา รวมทั้งสามารถเลือกใช้ยาที่มีราคาถูกลง แต่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลโดยรวมของประเทศลดลง อย่างไรก็ดี แม้ว่าการตรวจพันธุกรรมจะมีข้อดีต่อระบบสาธารณสุข แต่เป็นเรื่องที่ยังคง
มีประเด็นซับซ้อนทั้งในเชิงจริยธรรม กฎหมาย และสังคม ดังนั้น หากประเทศไทยจะสนับสนุนให้มีการตรวจทางพันธุกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมขึ้นในประเทศ นอกจากการเตรียมพร้อมในส่วนการวิจัยและพัฒนางานด้านนี้แล้ว ยังควรเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจในประเด็นจริยธรรม กฎหมาย และสังคม อย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัย จนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรม รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ภายหลัง
ทราบผลการตรวจพันธุกรรมดังกล่าว
งานสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic Testing) ตั้งแต่
การนำเสนอให้เห็นภาพกว้างของการวิจัยและพัฒนาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต ตัวอย่างผลงานวิจัยในประเทศไทยทาง
ด้านพันธุกรรมมนุษย์ ที่จะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม ตลอดจนการนำเสนอประเด็นเชิงจริยธรรม กฎหมาย และสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรม โดยแบ่งเป็น 5 เรื่อง ดังนี้
1. Overview: แนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
2. Pharmacogenomics in Limited Resource Country, Thailand
3. การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมของยีน TPMT ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้ยา Azathioprine
4. Genetic Testing for Cancer
5. ELSI of Genetic Testing
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Language Engineering and HLT Community in Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552   เวลา 14.15 – 17.00 น.
ห้องประชุม NT-106   อาคารเนคเทค (NT)
พบกับการอภิปรายถึงความก้าวหน้าด้าน Language Engineering ในงานวิจัยและแนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อสังคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Language Engineering ในประเทศไทย
เป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่จำกัดเฉพาะในผู้ที่ใช้ภาษาเดียวกันเท่านั้น แต่ยังขยายโอกาสไปสู่
การสื่อสารข้ามภาษา การวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษา (Language Engineering) จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุน
การติดต่อสื่อสารข้ามภาษานี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาษา โดยเน้นที่ภาษาไทยและการสื่อสารข้ามระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่น ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
แหล่งรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มีกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์และมนุษย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมภาษาเป็นอย่างยิ่ง
การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ
1. แนะนำ Language Grid Operation Center ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับผู้ที่มีข้อมูล ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้
งาน สามารถเผยแพร่หรือต่อยอดผลงานของตนเองกับหน่วยงานอื่น
2. ประชาสัมพันธ์ ชุมชน HLT (HLT Community) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ระหว่างกันเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ ซึ่งรวมถึงวิศวกรรมภาษา
3. ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนวทางต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดทิศทางสำหรับการวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับวิศวกรรมภาษา  
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การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์เมลçดพันธุ์

วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2552

วันศุกร์ที่ 13 – วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.40 น.
ห้องประชุม CC-302 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่เข้าสู่
อุตสาหกรรมแปรรูป ที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์แบบปริมาณต่ำ แต่มูลค่าเพิ่มสูง และมีผลกระทบต่อเนื่องกับเกษตรกรและอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป โดยที่เทคโนโลยีมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ประเทศไทยได้มีการรวมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เกิดเป็นคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ โดยมีเป้าหมายคือ “เพิ่มบทบาทในการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ของประเทศไทยเอง พร้อมกับมีตราสินค้าหรือ
แบรนด์เนม (Brand Name) ของประเทศ นอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์” เพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาดโลก
การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยให้แข่งขันได้นั้น จะดำเนินการภายใต้แนวคิด
คลั ส เตอร์ เ มล็ ด พั น ธุ์ โดยมี แ ผนงานหลั ก 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นามาตรฐานการจั ด การเชื้ อ พั น ธุ ก รรมและการประเมิ น
เชื้อพันธุกรรม 2) การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 3) การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค 4) การพัฒนาระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง และ 5) การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดและสารพอกเมล็ดจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มพืชที่
มุ่งเน้นในระยะแรกภายใต้แผนงาน คือ กลุ่มข้าวโพด กลุ่มพริก กลุ่มมะเขือเทศ และกลุ่มแตง
การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การรวบรวมและ
ประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในกลุ่มคลัสเตอร์ วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลการถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินและมีลักษณะดี
เช่น ต้านทานโรค การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ(พันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนส พันธุ์พริกที่มีสารเผ็ดสูง พันธุ์
พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมัน พันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดคุณภาพดี พันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลือง และพันธุ์
ข้าวโพดหวานลูกผสมเนื้อนุ่ม รสหวาน) การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืช (เทคนิคการประเมินโรคไส้เดือนฝอยในพริก
ความหลากหลายของเชื้อโรคใบไหม้แผลใหญ่และโรคใบด่างในข้าวโพด) และการพัฒนาเทคโนโลยีสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
หวาน
วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พริก มะเขือเทศ และข้าวโพด ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพืช
ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับทราบความก้าวหน้าของงานการปรับปรุงพันธุ์พริก มะเขือเทศ และข้าวโพด
ตลอดทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืชที่มีศักยภาพ และเป็นพันธุ์ของประเทศไทยเอง
ต่อไป

20 สำ¹Ñก§า¹¾Ñ²¹าวิ·ÂาÈาสµรáÅะเ·¤â¹âÅÂÕáË‹§ชาµิ

Green Chemicals and Polymers in Thailand
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม CC-305   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
ปัญหาการลดลงและจะหมดไปของแหล่งวัตถุดิบจากปิโตรเลียม รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้
ความสนใจ เพื่อเป็นการเตรียมตัวที่ดีในวันนี้สำหรับอนาคต แนวโน้มในปัจจุบันคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้
วัตถุดิบ และสารเคมีที่ได้จากธรรมชาติ (Bio-Based Raw Materials and Chemicals) หรือผลิตทดแทนใหม่ได้ (Renewable
Feedstock) โดยคำนึงถึงความเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม (Green Materials) และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) ในประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความสนใจและเริ่มดำเนินการตาม
แนวโน้มของโลกดังกล่าว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นหน่วยงานแรกๆ ของประเทศที่ให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุจาก
ธรรมชาติ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบและวัสดุจากธรรมชาติดังกล่าว สำหรับประเทศ
ไทยในอนาคต ฉะนั้นเนื่องในโอกาสการจัดประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ในปีนี้ (NAC2009) จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะจัดการ
บรรยายและเสวนาในหัวข้อ ”Green Chemicals and Polymers” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลทั่วไป
ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวัสดุสำหรับอนาคตที่ผลิตจากทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้น คือทรัพยากรจากธรรมชาติ และเป็นวัสดุที่
ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและรายงานสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาวัสดุ และสารเคมีดังกล่าวในประเทศไทย โดยได้เชิญผู้รู้
และมีประสบการณ์โดยตรง ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประกอบการในภาคเอกชน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายถึงแนวโน้มการ
พัฒนาของสารเคมี และวัสดุที่ผลิตจากแหล่งธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย ความก้าวหน้าของผลงานวิจัยในประเทศไทย
พัฒนาการของการผลิตในเชิงพาณิชย์ของวัสดุย่อยสลายได้ ความก้าวหน้าในการจัดทำมาตรฐานของสารเคมีและวัสดุเหล่านี้ของ
ประเทศ ตลอดจนความสามารถของประเทศในปัจจุบัน ในการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ  นอกจากนี้ ยังจะมีการ
เสวนาโดยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านสารเคมีและวัสดุชีวภาพของประเทศ ทั้งในเชิงวิชาการ
และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิได้
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ทิÈทางการพั²นาโปรแกรมประยุกต์บนโทรÈัพท์เคลื่อนที่
เพื่อสร้างโอกาสทางเÈรษฐกิจ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
หากกล่าวถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ทั้งผู้ใช้และผู้พัฒนานึกถึงเป็นอันดับแรกคงไม่ใช่ที่
ตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ใดๆที่เกี่ยวข้อง แต่โดยส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องของโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Application) อันที่จะนำมาซึ่งการให้บริการในรูปแบบต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์
และการบริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งยังคงมีอัตราสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นในปัจจุบัน จาก
สภาพการณ์ดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตซอฟต์แวร์
และผู้ให้บริการต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงไม่หยุดวางแผน คิดค้น และพัฒนากลยุทธ์ รวมไปถึงแนวทางต่างๆ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานหลัก (Technology-Based Strategy)

วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2552

สำหรับประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นตลาดของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองท่ามกลาง
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องหันมาสร้างฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยอาจเริ่มต้นจากการศึกษา
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจการให้
บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทชั้นนำ ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ต่อไป
การเสวนานี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท องค์กร และสถาบันด้านการเงินชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการผสมผสาน
มุมมองทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและการตลาด วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก ผู้แทนจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเน้นการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานหลัก ผู้เข้าร่วม
เสวนาและรับฟังการเสวนา มีโอกาสที่จะได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว ในอันที่จะส่งผลต่อการกำหนด
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะทางด้านซอฟต์แวร์ รวมทั้งการให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้น
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การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านอาหาร
วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม CC-307   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
 	
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ ทั้งในส่วนของการสร้างรายได้จากการจ้างงานและมูลค่า
การส่งออก รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารลำดับต้นๆ ของโลก โดยมีสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมง ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ผักและผลไม้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
ต้นทุนที่ต่ำกว่า ประกอบกับมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร รวมถึง
สภาวะปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลง ดังนั้น การที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีการค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหารได้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพที่สูง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานที่ยอมรับได้เป็นสากลนั้น คือ ข้อมูลพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอาหาร  รวมถึงความสามารถด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปอ้างอิง
ในการเจรจาต่อรองการค้าและกำหนดมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งภาคการผลิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบมาตรฐานในทุกขั้นตอนตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมี
ความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  
การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและข้อมูลพื้นฐาน
รวมไปถึงกรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับภาคการผลิต ทำให้เห็นภาพการ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี ข้อมูลพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงกับการนำไปประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยด้านการประเมินความเสี่ยง และเกิดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการระบบประเมินความเสี่ยง
อาหารที่เหมาะสมต่อไป

การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในการแพทย์และสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.15 น.
ห้องประชุม CC-404   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
การแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกๆ ในการพัฒนาประเทศ หากคนในชาติแข็งแรงและมีสุขภาพดีแล้ว
ย่อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น การพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขยังหมายรวมถึงการ
พัฒนายา หรือวัสดุทางการแพทย์อื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ที่พัฒนาแล้ว
ต่างก็ให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยสามารถนำนาโนเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการออกฤทธิ์ที่นานขึ้น แต่ใช้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่น้อยลง ทำให้มี
ผลข้างเคียงของยาน้อยลง ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายงานวิจัยของนักวิจัยไทยชั้นนำ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่
การสังเคราะห์ยาชนิดใหม่ที่ดูดซึมได้ง่าย ระบบนำส่งยาด้วยวิธีต่างๆ การพัฒนาวัสดุปิดแผลชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
และงานวิจัยด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระดูก เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในอุตสาหกรรมอิเลçกทรอนิกส์
วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.15 น.
ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น มีความสามารถที่หลากหลาย ในขณะที่มีขนาดเล็กลงมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะความก้าวหน้าทางด้านนาโนวัสดุ และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีคุณสมบัติดีขึ้น เช่น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กินไฟน้อยลง ราคาถูก ฯลฯ ซึ่งการวิจัยเน้นการสร้างวงจร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไมโคร
และนาโนเมตร บนฐานที่ทำจากวัสดุนอกกลุ่มซิลิคอน โดยเน้นวัสดุฐานรองกลุ่มพลาสติกและวัสดุโค้งงอได้ ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้เป็น
เซลล์แสงอาทิตย์จากพอลิเมอร์ หรือการพัฒนาเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีก
หลากหลาย

โรคอุบัติใหม่ : จากอดีตสู่ป˜จจุบัน /Emerging Diseases : Old and New

วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2552

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น. / Friday 13 March 2009 14.00 – 15.30
ห้องประชุม C0-113 อาคารสำนักงานกลาง (C0) / Room CO-113, Central Office Building
Emerging diseases that may be transmitted between animals and humans are a concern for all people, no
matter what their age, gender, lifestyle, ethnic background, or economic status. Emerging diseases, including several
unknown diseases that recently cause outbreaks among humans, eg. SARS and avian influenza or bird flu, has been
significantly increased in the past two decades. Re-emerging diseases are known diseases that have reappeared after
a significant decline in incidences. During the past two decades, innovative research and improved diagnostic and
detection methods have revealed a number of previously unknown human pathogens. Despite remarkable advances in
medical research and treatments, infectious diseases remain among the leading causes of death worldwide.
Concerning on the importance and impact of these diseases on human health, Emerging and Re-emerging
Infectious Disease program would like to invite you to join the special lecture. In this section, you will meet two
of the world-renowned scientists. Professor Sir Roy M. Anderson is now a rector and a leading British expert on
epidemiology of infectious disease epidemiology at Imperial College. His principal research interests are epidemiology,
population biology, evolutionary biology, biomathematics, demography and parasitology. He also has a keen interest
in science policy and the public understanding of science. His work has focus on predicting the ways that infectious
disease outbreaks could expand and how to control them. He has held a wide variety of advisory and consultancy
posts with government departments, pharmaceutical companies and international aid agencies.
The other speaker, Professor Yongyuth Yuthavong is a scientist with interest in the broad issues of public
policies, especially concerning application of science and technology for social development and human development
in general. Presently, he is a senior researcher of BIOTEC, working on development of new antimalarials. He received
the Nikkei Asia Prize for Science, Technology and Innovation from the Nihon Keizai Shimbun, Japan, for his work on
antimalarial drug targets, and the “Person of the Year” Award from Thailand’s National Identity Board. Prior to that, he
received the “Outstanding Scientist of Thailand” Award from the Foundation for Promotion of Science and Technology.
In 2006, the Nation newspaper named him one of 35 most influential Thais over the past 35 years.
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ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 15.30 น.
ห้องประชุม BT-122   อาคารไบโอเทค (BT)
การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยในสาขาต่างๆ เช่น การแพทย์  การเกษตร และอาหาร มีจุดเริ่มต้นและความ
ก้าวหน้าแตกต่างกัน นอกจากความแตกต่างในระดับองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว  ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ภาคการผลิตหรือ
เพื่อสาธารณประโยชน์ ก็มีลักษณะไม่เหมือนกันตามแต่ธรรมชาติของสาขานั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีการใช้จุลินทรีย์ในการผลิต
อาหารและทางการเกษตรมาช้านาน เริ่มตั้งแต่การใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในวัตถุดิบ เช่น การผลิตน้ำปลา หรือมีการนำหัวเชื้อมาใช้
ร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่เดิมในวัตถุดิบ  เช่นในกรณีของการผลิตแหนม  และการผลิตปุ๋ยหมัก  ตลอดจนมีการใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์ เช่น
ในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผงชูรส กรดไลซีน  หรือมีการผลิตและใช้แบคทีเรียบีทีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ในทางกลับกัน   
ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี Recombinant DNA ในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น มีการผลิตผลิตภัณฑ์
Recombinant Protein ในเชิงการค้า อย่า งมากมาย ไม่ ว่ า ด้ า นอาหาร เช่ น เอ็ น ไซม์ หรื อ การรั ก ษา เช่ น   ใช้ เ ป็ น วัคซีน หรือ
Therapeutic Protein เช่น อินซูลิน และฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ประเทศไทยมีงานที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนา เช่น วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในมนุษย์ แต่มีปัญหาสำคัญคือ ยังไม่มีโรงงานผลิตสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ ไม่ว่ายาหรือ
สารชีวภัณฑ์อื่นๆ
ดังนั้น เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ  ได้พัฒนาเทคโนโลยีการค้นหาสารสำคัญที่มีศักยภาพเป็นยา หรือที่อาจเป็นประโยชน์ด้านอาหารเสริม หรือใช้เป็น
สารปราบศัตรูพืช ซึ่งต้องอาศัยวิธีการคัดกรอง (Screen) ที่รวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบสารที่มีฤทธิ์ตามต้องการ จนสามารถนำ
เข้าสู่กระบวนการพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้ อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญได้แก่ เทคโนโลยีฐานการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต
สารชีวภัณฑ์ โดยเทคโนโลยี Recombinant DNA หรือการนำฝากชิ้นส่วนยีนของสิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือ
เซลล์เจ้าบ้าน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คือ Recombinant Protein (รวมทั้งโปรตีนที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อยีนของเจ้าบ้านเอง) ทำให้
สามารถสร้างโปรตีนที่ต้องการได้เป็นจำนวนมาก การใช้เซลล์จุลินทรีย์เป็นเจ้าบ้านสำหรับการผลิต Recombinant Protein (เช่น
แบคทีเรีย Escherichai coli ยีสต์ชนิด Pichai pastoris และ Saccharomyces cereviseae เป็นต้น) เป็นเพราะว่าจุลินทรีย์
สามารถเติบโตเร็ว ง่ายต่อการเก็บรักษาและเพิ่มจำนวน  และเป็นที่ยอมรับเรื่องความปลอดภัย เช่น ยีสต์ ถูกจัดอยู่ในสถานะ
GRAS (Generally Recognized As Safe) ที่ใช้ในอาหารได้ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความสามารถทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ
และขยายขนาดกระบวนการผลิ ต สารชี ว ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง มี โ รงงานต้ น แบบเพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะวิ ศ วกร และการใช้ เ ป็ น โรงงาน
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบ ก่อนการตัดสินใจผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยรองรับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ต่อไปในอนาคตได้
การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยที่จะรองรับและเชื่อมโยงกับ
ภาคอุ ต สาหกรรมกั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย   ครอบคลุ ม ความก้ า วหน้ า เทคโนโลยี ก ารค้ น หาและพั ฒ นาสารสำคั ญ ที่ ร วดเร็ ว แบบ
มุ่งเป้าหมาย ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการการพัฒนายา เทคโนโลยีการพัฒนา Biological Drug ตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ให้ผลิต
Biological Drug ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรมในระดับ cGMP
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พิธีมอบประกาÈนียบัตร
ผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
และงานสัมมนา “พลิกวิกÄตเป็นโอกาส เติมเตçมความสามาร¶คนไอที”
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม NT-106 อาคารเนคเทค (NT)

โลกเราทุกวันนี้เป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่จำนวน
บุคลากร IT ในตลาดแรงงานยังมีไม่เพียงพอ แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาคนได้ทัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุค IT ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศชั้นนำด้าน IT จึงได้พัฒนาระบบการศึกษาและการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ IT ขึ้น เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมด้าน
IT มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรั บ ประเทศไทยนั้ น เคยมี ก ารทดลองจั ด สอบมาตรฐานวิ ช าชี พ IT ในหน่ ว ยงานต่ า งๆ อยู่ บ้ า ง แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถ
สานต่อกระบวนการให้ต่อเนื่องได้ เพราะการจัดสอบที่ได้การยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศนั้น จะต้องมีงบประมาณ
และผู้เชี่ยวชาญมากพอที่จะสร้างกระบวนการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ และบริหารการสอบที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งเนื้อหาของ
ข้อสอบจะต้องทันสมัยอยู่เสมอ ประเทศที่มีระบบการจัดสอบ IT ที่มีมาตรฐานมาช้านาน และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจัง คือ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดสอบวิชาชีพ IT มาเกือบ 40 ปี และปัจจุบันมี จัดสอบทั่วประเทศปีละ 2 ครั้ง ใน 14 หลักสูตร (Information
Technology Engineers Examinations: ITEE) โดยแต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้สมัครเข้าสอบถึง 600,000 คน โดยบริษัท IT ต่างๆ
จะรับพนักงานใหม่เฉพาะที่สอบผ่านการสอบ ITEE เป็นหลัก รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือน
ด้วย
Independent

Information systems, development and operation side
Systems Analyst Examinaton

Project Manager Examination

Application systems Engineer
Examination

Network Systems

Database Systems

Systems Management

Embedded Systems
Development

Information Security
Engineer Examination

Information Systems Security
Administrator Examination

Senior Systems Administrator
Examination

Technical Engineer Examinations

Information systems,
user side

Systems Auditor Examination

วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2552

การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ IT ระดับประเทศของไทย

(AU)

(AN)

(PM)

(AE)

(NW)

(DB)

(SM)

(ES)

(SV)

(SU)

(SD)

* New

Software Design & Development Engineer Examination(SW)
Fundamental Information Technology Engineer Examination (EF)
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Systems
Administrator
Examination (AD)

ประโยชน์ของการมีมาตรฐานวิชาชีพ IT
• ใช้เป็นเกณฑ์ระดับประเทศ เพื่อวัดความสามารถของบุคลากร IT ในแขนงและระดับต่างๆ
• แนวโน้มของข้อสอบ จะเป็นแนวให้ภาคการศึกษาทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผลิตบุคลากรได้ตรง
ความต้องการของตลาด เนื่องจากผู้ออกข้อสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัย  เพื่อเน้น
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
• บริษัทและหน่วยงานสามารถรับสมัครบุคลากรที่ผ่านการสอบเพื่อเข้าเป็นพนักงานด้วยความมั่นใจ
• บริษัทและหน่วยงานสามารถใช้ผลการสอบ ในการพิจารณามอบหมายงานหรือเลื่อนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรมมากขึ้น
• บุคลากร IT ที่ผ่านการสอบสามารถรวมตัวกันทำงาน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจซึ่งกันและกันได้
• ในระยะยาวบุคลากรของประเทศจะมีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมไอทีในอนาคตเมื่อเรามีความพร้อม มีนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้ ต่ า งประเทศเข้ า มาดำเนิ น กิ จ การและใช้ แ รงงานไทย หรื อ เมื่ อ ส่ ง บุ ค ลากรระดั บ สู ง ไปทำงาน
ต่างประเทศ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ดังตัวอย่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จเช่น ญี่ปุ่น (ปี 1950) เกาหลี (ปี 1960)
ไต้หวัน (ปี 1970) จีน (ปี 1980) และอินเดีย (ปี 1990)
ได้เวลาที่ไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ IT
• ปี 2543 ประเทศไทยสนใจที่จะนำระบบการสอบมาตรฐานวิชาชีพ IT (ITEE) ของญี่ปุ่น มาทดลองจัดสอบ ประจวบกับ
ญี่ปุ่นประกาศนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการพัฒนา IT ของประเทศที่กำลังพัฒนา
• ปี 2544 ได้ประสานงานกับญี่ปุ่น จัดสอบครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย โดยเนคเทคได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สารสนเทศแห่งชาติ (NITC) ในขณะนั้นให้เป็นแกนนำ ส่วนทางญี่ปุ่น คือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
(METI) ให้การสนับสนุนด้านการออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ (จากฐานข้อมูลข้อสอบของญี่ปุ่น) โดยผ่าน JITEC องค์กรที่
จัดการสอบ ITEE ของญี่ปุ่น
• ปี 2548 – ปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับ Information Technology Promotion Agency (IPA) Japan และประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาครวม 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, มองโกเลีย, พม่า, มาเลเซีย, เวียดนามและไทย จัดตั้ง Information
Technology Professional Examination Council (ITPEC) ขึ้น ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดย
ประเทศในสมาชิกกลุ่ม ITPEC ซึ่งเป็นใบรับรองในระดับภูมิภาค ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก ITPEC
ปัจจุบันมีการจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่
• Fundamental IT Engineer Examination (FE)
• Software Design and Development Professional Examination (SW)
• Database Systems Professional Examination (DB)
• Network Systems Professional Examination (NW)
โดยจัดสอบในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  ในปี 2552 นีจ้ ะสอบวันอาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2552  และวันอาทิตย์ที่ 18
ตุลาคม 2552  โดยมีศูนย์สอบฯ ทั่วทุกภูมิภาค รายละเอียดการสอบสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://ite.nectec.or.th หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2642-5001 ต่อ 123
การสัมมนานี้มุ่งสร้างให้บุคลากรไอซีทีได้ตระหนักถึงการสร้างทักษะ องค์ความรู้ และมาตรฐานด้านไอที เพื่อสร้างโอกาส
และความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทราบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
นโยบายส่ งเสริมและผลักดันด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐ   และนโยบายการสรรหาบุคลากรไอทีจากองค์กรชั้นนำของประเทศ  
เพื่อนำไปปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเติมเต็มความสามารถให้กับตนเองได้  พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ตอบถามข้อสงสัยต่างๆ จากวิทยากรระดับผู้บริหาร หน่วยงานด้านนโยบายไอซีที  ผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจ และเอกชนชัน้ นำของ
ประเทศ  
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มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของประเทÈไทย เพื่อสวัสดิการสังคมของคนไทย
[Thailand Smart Healthcare System for Smart Living
and Better Care Services]
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม CC-309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ให้จัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูล
รายบุ คคล (Individual Record) และกำหนดให้ มี ก ารส่ ง ฐานข้ อ มู ล ไปรวบรวมที่ ค ลั ง ข้ อ มู ล สุ ข ภาพระดั บจั งหวัด (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) เพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูลระดับสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ
ชุมชน และฐานข้อมูลระดับโรงพยาบาล ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละ
ระดับ ให้สามารถเชื่อมโยงมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในรูปแบบ 18 แฟ้มมาตรฐานในระดับสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน
และในรู ป แบบ 12 แฟ้ ม มาตรฐานระดั บ โรงพยาบาล เพื่ อ ให้ ส ามารถนำข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในทุกระดับ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟู และการรักษา
พยาบาล เป็นต้น
ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลในระดับปฏิบัติการ และส่งออกในรูปแบบแฟ้มมาตรฐานมาใช้
ประโยชน์ได้แล้ว ทั้งระดับสถานีอนามัยฯ และระดับโรงพยาบาลก็ตาม แต่ปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้ง 2 ระดับ มาใช้ในระดับ
ปฏิบัติการ การส่งต่อผู้ป่วย และการรวมข้อมูลระดับจังหวัดและระดับประเทศก็ยังเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลทั้งสองระดับไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงยังไม่สามารถรวมฐานข้อมูลดังกล่าวได้ ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดย
ด่วน มิฉะนั้นข้อมูลที่นำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในทุกระดับ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกัน
โรค การฟื้นฟู และการรักษาพยาบาล อาจไม่ครอบคลุมหรือขาดความครบถ้วน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างแท้จริง
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ระดับโรงพยาบาลและสถานี
อนามัยทั้งสองระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ต่อไป
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Open Source Software
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 12.45 น.
ห้องประชุม CC-306   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
ในแต่ละปีประเทศไทยมีภาระต้นทุนทางด้านไอทีจำนวนมหาศาล เนื่องจากต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งของความจริงนี้สะท้อนได้จากจำนวนบุคลากรที่ผลิตได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทยปี 2550 พบว่าปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ถึง 169,825 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
56,786 คน มหาวิทยาลัยเอกชน 40,232 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 59,178 คน มหาวิทยาลัยราชมงคล 13,629 คน  ดังนั้น
หากสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับโอเพนซอร์สเพื่อให้เป็นทางเลือก โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรในสถาบัน จะสามารถพัฒนาคนที่ตรงกับ
สายงานได้จำนวนมาก และนอกจากหลักสูตรในระบบแล้ว ธุรกิจการอบรมเองก็ยังขาดหลักสูตรมาตรฐานสูงที่ช่วยเสริมทักษะ
โอเพนซอร์สอีกมาก ดังนั้น ส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการผลักดันโอเพนซอร์สในภาคการศึกษา ก็เพื่อช่วยสร้างอาชีพและลดภาระ
ของนายจ้างในอนาคต เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
การเสวนานี้จะมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายการส่งเสริมหลักสูตรโอเพนซอร์ส ทั้งในสถาบันการศึกษา และ
หลักสูตรเสริมทักษะในสถาบันอบรม โดยจะชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมโอเพนซอร์สทางด้านการศึกษา
ตลอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีด้วยโอเพนซอร์ส วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
และ สถาบันฝึกอบรมด้านโอเพนซอร์สชั้นนำของประเทศ
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Èูนย์ข้อมูลจราจรสำหรับประชาชน เทคโนโลยีอัจ©ริยะเพื่อการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems) ของประเทศ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เป็นจุดตั้งต้นนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจราจร (Traffic
Information Center) เพื่อให้บริการข้อมูลจราจรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมแก่ประชาชนผู้เดินทาง และผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงาน ลดเวลาการเดินทาง ลดมลพิษ
รักษาสภาพแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ การนำข้อมูลจราจรไปประยุกต์ใช้ ยังก่อให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
และสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย

วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552

การสัมมนาในหัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลจราจรสำหรับประชาชน เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง” เป็นเวทีที่จะนำเสนอรูป
แบบการจัดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลจราจร รวมทั้งการนำข้อมูลจราจรไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ โดยผู้ร่วม
นำเสนอจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจัดการข้อมูลจราจร จากทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นผู้นำ
ข้อมูลจราจรไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจแผนที่ เป็นต้น เพื่อนำเสนอแนวคิด
มุมมอง รวมทั้งประสบการณ์ ซึ่งครอบคลุมการสร้างโอกาสและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจเกิดจากศูนย์ข้อมูลจราจร อันแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วน ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งและจราจรของ
ประเทศ เกิดเป็น “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง” ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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กิิจกรรมด้านการมาตรฐานทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552   เวลา 14.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม CC-308   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

เทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดข้อมูลจราจรตามเวลาจริง มีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่
ปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการลงทุนเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งได้ดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลจราจร เพื่อใช้งานสำหรับภารกิจของหน่วยงาน บางหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าตรวจสอบสภาพการจราจรได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอาจทำได้หลายวิธี ดังตัวอย่างใน
ต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละวิธีมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป การที่มีข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดอุปสรรค
สำคัญคือ การอ้างอิงถึงชุดข้อมูล ขั้นตอน และวิธีการติดต่อเพื่อขอเชื่อมต่อข้อมูล ตลอดจนรูปแบบข้อมูลและวิธีการจัดส่ง ล้วนแต่มี
ความหลากหลาย เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ม าตรฐานกลางที่ ต กลงหรื อ เข้ า ใจตรงกั น ทำให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ นำไปประมวลผล
หรือพัฒนาบริการประยุกต์อื่น ๆ เกิดข้อจำกัดและอุปสรรคขึ้น
การบรรยายดังกล่าวนี้ จะอธิบายถึงมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในการติดต่อ
ส่งข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรระหว่างหน่วยงาน หรือให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการจะนำข้อมูลจราจรไปพัฒนาบริการ
หรือโปรแกรมประยุกต์ต่อยอดต่าง ๆ ในการออกแบบมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหายังครอบคลุม กระบวนการเชื่อมต่อข้อมูล
รูปแบบข้อมูล และข้อตกลงที่จำเป็น ตลอดจนการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น

การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในเวชสำอาง
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.15 น.
ห้องประชุม CC-404   อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
เครื่องสำอาง เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ทั้งในด้านการรักษาสุขอนามัย และด้านความ
สวยงาม โดยเฉพาะด้านความสวยงามนั้น มีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง
สามารถทำให้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางที่เป็นสารโมเลกุลใหญ่ มีขนาดโมเลกุลเล็กลงถึงระดับอนุภาคนาโน
(Nanoparticle) เมื่ อ นำมาเป็ น ส่ ว นประกอบที่ สำคั ญ ของเครื่ อ งสำอาง ส่ ว นประกอบเหล่ า นั้ น จึ ง สามารถซึ ม ผ่ า นผิ ว หนั ง ได้ ดี
และออกฤทธิ์ในการเสริมสร้างส่วนประกอบต่างๆ ที่สำคัญของผิวหนังได้ นอกจากนี้ สารสำคัญที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เมื่อ
นำมาทำให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนแล้ว ส่งผลให้สารสำคัญเหล่านั้นมีความคงตัวมากขึ้น และการออกฤทธิ์ในด้านต่างๆ เช่น เป็น
Anti–aging, Anti–wrinkle หรือ Whitening มีประสิทธิภาพดีขึ้น สำหรับหัวข้อการบรรยายของการสัมมนาวิชาการนี้เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอาง เช่น Solid Lipid Nanoparticles (SLN) เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้ Functional Nanostructure ในอุตสาหกรรม
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.15 น.
ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

วันเสารที่ 14 มีนาคม 2552

การจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุล มีผลต่อสมบัติและความแข็งแรงของสสาร เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือโครงสร้าง
ในระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุ เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนานาโนเทคโนโลยี โดยสามารถทำให้วัสดุต่างๆ มีสมบัติที่
แปรเปลี่ยนไป การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชัน (Functional Nanostructure) มุ่งเน้นการดึงสมบัติใหม่ในโครงสร้างระดับ
นาโนเมตร โดยการควบคุมวิธีการสังเคราะห์ด้วยตัวแปรต่างๆ ให้ได้โครงสร้างนาโนตามต้องการ วัสดุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เดิม เช่น การประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีนาโนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
การสร้ า งเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ ากหมุ ด ควอนตั ม (Quantum Dot Solar Cell) การใช้ ท่ อ คาร์ บ อนนาโน (Carbon Nanotube)
เป็นสารประกอบแต่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุต่างๆ ในอุตสาหกรรม เป็นต้น
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