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   วันพÄหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552

ห้องประชุม ภาคเช้า หน้า ภาคบ่าย หน้า
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เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มันสำปะหลัง
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เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
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CC-404
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การประยุกต์ใช้Nanotechnology
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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การประยุกต์ใช้Nanotechnology

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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การประยุกต์ใช้Nanotechnology
ในอุตสาหกรรมอาหาร

14
การประยุกต์ใช้Nanotechnology
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  วันÈุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552

ห้องประชุม ภาคเช้า หน้า ภาคบ่าย หน้า
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อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

ไขปริศนาสิ่งมีชีวิต...ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4
ไขปริศนาสิ่งมีชีวิต...ด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
4

CC-302
อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)
การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ 20 การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ 20

CC-305
อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)
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เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มันสำปะหลัง
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เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มันสำปะหลัง
13
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อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน
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  วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552

ห้องประชุม ภาคเช้า หน้า ภาคบ่าย หน้า

CC-309

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของ

ประเทศไทยเพื่อสวัสดิการสังคมของ

คนไทย

28

มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของ

ประเทศไทยเพื่อสวัสดิการสังคมของ

คนไทย

28

CC-302

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ 20 การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ 20

CC-305

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 

มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของ

ประเทศไทยเพื่อสวัสดิการสังคมของ

คนไทย(ห้องย่อยที่1)
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CC-306

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

OpenSourceSoftware 29

มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของ

ประเทศไทยเพื่อสวัสดิการสังคมของ

คนไทย(ห้องย่อยที่2)

28

CC-307

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 

มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของ

ประเทศไทยเพื่อสวัสดิการสังคมของ

คนไทย(ห้องย่อยที่3)

28

CC-308

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

ศูนย์ข้อมูลจราจรสำหรับประชาชน

เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง
30

กิิจกรรมด้านการมาตรฐานทางด้าน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร
31

CC-404

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

การประยุกต์ใช้Nanotechnology

ในเวชสำอาง
31

การประยุกต์ใช้Nanotechnology

ในเวชสำอาง
31

CC-405

อาคารศูนย์ประชุมอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

การประยุกต์ใช้Functional

Nanostructureในอุตสาหกรรม
32

การประยุกต์ใช้Functional

Nanostructureในอุตสาหกรรม
32
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ไขปริÈนาสิ่งมีชีวิต...ด้วยวิทยาÈาสตร์และเทคโนโลยี 


วันพฤหัสบดีที่12–วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–16.30น.
ห้องประชุมCC-309อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 สิ่งมีชีวิตชนิดแรกเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อประมาณ3,900ล้านปีมาแล้วแต่ปัจจุบันเราพบว่า
สิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการมีจำนวนมากมายหลายล้านชนิดสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะแตกต่างเฉพาะกันไปจึงเกิดปริศนาให้
ผู้คนสงสัยและตั้งคำถามว่าสิ่งมีชีวิตมาจากไหนสามารถอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เช่นไรมีการถ่ายทอดพันธุกรรมและดำรงเผ่าพันธุ์
อยู่ได้อย่างไร

 เนื่องในโอกาสครบ200ปีชาตกาลของชาลส์ดาร์วินและครบรอบ150ปีแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการด้วยการคัดเลือก
ธรรมชาติศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง“ไขปริศนาสิ่งมีชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงกลไกต่างๆของการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆอาศัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆแบบบูรณาการตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐานความรู้เหล่านี้เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือครูวิทยาศาสตร์นักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปสำหรับครู
วิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมตัวอย่างที่นำองค์ความรู้ไปประยุกต์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาสามารถเข้าชมนิทรรศการ200ปีชาตกาลของชาลล์ดาร์วินซึ่งจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการได้ณบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร
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อุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ กับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–12.00น.
ห้องประชุมCC-302อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 จากปัญหาสภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้อุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสนใจและตื่นตัวกับการ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประกอบกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆถูกนำมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าใน
หลายประเทศอุตสาหกรรมไทยจึงต้องเริ่มปรับตัวให้ทันกับกระแสดังกล่าวรวมทั้งหน่วยงานรัฐพยายามสร้างความตะหนักและ
ตื่นตัวให้กับผู้บริโภคเช่นกันด้วยนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับ
ตัวไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน(SustainableProductionandConsumption)และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CorporateSocialResponsibility,CSR)

 ฉลากสิ่งแวดล้อม”เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อสนับสนุนให้มี
การเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และผลักดันให้ผู้ผลิตสนใจปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้ามากขึ้นการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยการตลาดที่
สำคัญมากฉลากเขียว(GreenLabelหรือEco-LabelTypeI)เป็นฉลากประเภทที่1ของประเทศไทยที่รับรองผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยหน่วยงานที่ให้การรับรองคือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสินค้าและบริการหลายประเภทที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวประกอบด้วย18กลุ่มอุตสาหกรรม37
บริษัทและ217รุ่น(ข้อมูลณวันที่31มกราคม2552)ส่วนฉลากคาร์บอน(CarbonLabel)เป็นส่วนหนึ่งของฉลากประเภทที่
3(Eco-LabelTypeIII)ที่แสดงข้อมูลของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิต
(LifeCycleAssessment,LCA)และระบุปริมาณในรูปของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(CO

2
Equivalent)โดยกำกับ

บนฉลากที่ติดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ซึ่งเรียกว่าCarbonFootprintโดยกำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายประเทศ
สำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการนำฉลากคาร์บอนมาใช้ไม่เต็มรูปแบบในปี2551ในลักษณะCarbonReductionLabelโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยปัจจุบันได้อนุมัติฉลากคาร์บอนให้กับ5
ผลิตภัณฑ์6บริษัท(ข้อมูลณวันที่20กุมภาพันธ์2552)

 ประเทศไทยถือว่าฉลากคาร์บอนเป็นเรื่องใหม่และท้าทายสำหรับผู้ผลิตในการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระหว่างการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์(CarbonFootprint)แต่อย่างไรก็ตามภายใน2-3ปีข้างหน้าCarbonFootprint
จะได้รับการประกาศให้อยู่ในมาตรฐานสากลISO14067โดยมีLCAเป็นเครื่องมือประเมินที่สำคัญ

 ในการเสวนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเรื่องฉลากคาร์บอนโดยนำประสบการณ์ของผู้ร่วมเสวนาในการทำฉลากคาร์บอนของ
ประเทศต่างๆเช่นอังกฤษญี่ปุ่นและประเทศไทยรวมถึงมุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อความสำคัญของฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
อุตสาหกรรมไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่
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นักวิทยาÈาสตร์ไทยไม่แพ้ใครในโลก 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา14.00–16.30น.
ห้องประชุมCC-302อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ของไทยจำนวนไม่น้อยที่ได้รับรางวัลต่างๆในระดับนานาชาติหรือระดับโลก
หรือแม้ไม่ได้รับรางวัลแต่ในแง่ของผลงานวิจัยและบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกอยู่ไม่
น้อยนั่นย่อมแสดงว่านักวิทยาศาสตร์ไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกเช่นกัน

 เวทีเสวนา“นักวิทยาศาสตร์ไทยไม่แพ้ใครในโลก”จึงต้องการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย
โดยมุ่งเน้นไปที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจเพื่อเป็นบุคคลแบบอย่าง
และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและเยาวชนที่จะก้าวมาสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ในอนาคต

วิทยากรรับเชิญร่วมเสวนาสามท่านได้แก่

• ดร.นิศราการุณอุทัยศิริวิศวกรเคมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.นิศราได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน43
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่นที่คัดเลือกจากทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมในเวทีการประชุมวิชาการระดับโลกอีกทั้งสมัยเรียนปริญญาเอก
ยังได้รับรางวัลการสอน(นักศึกษา)ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริการวมทั้งรางวัลและเกียรติประวัติการ
เรียนดีเด่นอีกมากมาย

• ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์สมบัติสมภพหัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์และหัวหน้าศูนย์การอ้างอิงวารสารวิชาการ
ไทยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ด้วยวัย35ปีได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับคือThe2008ASAIHL-SCOPUSYoungScientist
Awardสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในปี2551

• คุณภณวัชร์นันท์ไกรมาตย์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเซฟตี้พรีเมียร์จำกัดนักประดิษฐ์ผู้คร่ำหวอดอยู่กับเรื่องของ
การดับเพลิงจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมลูกบอลดับเพลิงเป็นผลสำเร็จทั้งๆที่ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์
ประดิษฐกรรมดังกล่าวสามารถขายได้ทั่วโลกและคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย

 วิทยากรแต่ละท่านจะร่วมกันบอกเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานจนมาสู่ความสำเร็จในวันนี้สะท้อนมุมมองวิธีคิดในการ
ทำงานและการใช้ชีวิตของแต่ละคน

จุดน่าสนใจในการเสวนาครั้งนี้
• คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจกับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
• เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนที่ทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
• ตระหนักถึงเบื้องหลังการทำงานของบุคคลตัวอย่างเหล่านี้




�เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2��2

Alternative energy for transportation Section I 
Moving toward the 2nd generation fuel: liquid fuel for 

transportation in Thailand


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–11.40น.
ห้องประชุมCC-305อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ไม่คงตัวและมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย
ที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียมที่มีปริมาณการใช้มากในภาคขนส่งและ
ภาคอุตสาหกรรมทำให้ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางด้านพลังงานด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการหาแหล่งเชื้อเพลิง
และพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศจากการแปรรูปวัตถุดิบหรือของเหลือใช้ทางการเกษตร

 “เชื้อเพลิงเหลว”(LiquidFuel)ที่ได้จากการแปรรูปวัตถุดิบดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเครื่องยนต์เพื่อทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียมเนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันแต่มีข้อดีกว่าคือเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ความสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้งานเฉกเช่นเชื้อเพลิงทางเลือกประเภทอื่น
โดยประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงเหลวดังกล่าวการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิต
เชื้อเพลิงเหลวขึ้นได้เองภายในประเทศจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมได้อย่างมากอีกทั้งการสร้าง
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศขึ้นมาใช้เองโดยคนไทยโดยภาพรวมแล้วจะทำให้ได้ระบบที่มี
ประสิทธิภาพและครบวงจรกว่าการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศและนับเป็นการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

 การเสวนาในครั้งนี้เป็นการแนะนำให้ผู้สนใจเข้าใจถึงกระบวนการผลิตพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งโดยเน้นถึงเรื่องความ
ก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุชีวมวลในประเทศไทยตั้งแต่กระบวนการในการ
แปลงวัตถุดิบ(วัสดุชีวมวล)เป็นแก๊สสังเคราะห์โดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันและออโตเทอร์มอลรีฟอร์มมิงจนถึงการนำแก๊ส
สังเคราะห์ไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวโดยเทคโนโลยีFischer-Tropschเพื่อให้ได้ดีเซลสังเคราะห์และเทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากกระบวนการไพโรไลซิส(Pyrolysis)เพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ(Bio-Oil)การเสวนาบนเวทีนี้มีวิทยากรเป็น
กลุ่มนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาเรื่องดังกล่าวได้แก่ดร.ดวงเดือนอาจองค์
จากเอ็มเทค,ดร.วิบูลย์ศรีเจริญชัยกุลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ดร.สไบทิพย์ตุงคะมณี/ผศ.ดร.ภาวนีนรัตถรักษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและดร.วีระชัยสุนทรรังสรรค์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยเวทีสัมมนาจะเปิดให้ผู้รับฟังได้ซักถามและร่วมอภิปรายความเป็นไปได้ในการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูลทางเทคโนโลยีและปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นอีกด้วยนับเป็นก้าวหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน
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Alternative energy for transportation Section II 
Electrically driven vehicle in Thailand 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา14.00–17.00น.
ห้องประชุมCC-305อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)



พลังงานนับเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและถือเป็นโจทย์หลักที่ประเทศให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศได้แก่การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้งานเช่นการหาพลังงานมาใช้กับเครื่องจักรกลและการ
ขนส่งรถยนต์ต่างๆทั้งด้านปริมาณและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าภาคการขนส่งของประเทศมีการใช้พลังงานสูงถึง60ล้านลิตรต่อวันโดยในปีพ.ศ.2565
คาดการณ์การใช้พลังงานในภาคการขนส่งจะสูงถึง96ล้านลิตรต่อวันส่งผลให้ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางด้านพลังงาน
ประกอบกับมลภาวะมากมายที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้า
อากาศทั่วโลกจึงต่างตระหนักในปัญหานี้โดยรณรงค์หาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว
ผู้ใช้รถจึงหันไปหาเชื้อเพลิงอื่นที่มีราคาถูกลงสถาบันวิจัยและ/หรือมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศต่างพากันตื่นตัวที่จะพัฒนา
พลังงานทางเลือกเพื่อรองรับสำหรับยานยนต์“รถพลังงานไฟฟ้า”พลังงานทางเลือกใหม่แห่งอนาคตซึ่งตอบโจทย์เรื่องของการใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆในประเทศให้ความ
สนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถยนต์ในแบบนี้ขึ้นการที่มีเชื้อเพลิงที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายถือเป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องเสี่ยงฝากชีวิต
ไว้กับเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดเดียวที่ผ่านมาการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าโดยคนไทยมีความก้าวหน้าไม่แพ้ของต่างประเทศเลยทีเดียว

ดังนั้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยและผู้ใช้เทคโนโลยีได้รับทราบข้อมูลและชม“ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า”จากสถาบันวิจัยและค่ายผู้ผลิตต่างๆในประเทศไทยโดยจะเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูลทางเทคโนโลยีและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอีกด้วยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ
ต้นแบบเทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าจากฝีมือคนไทยประกอบการเสวนาบนเวทีที่มุ่งให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องรถพลังงานไฟฟ้า
ที่ได้รับการพัฒนาโดยคนไทยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าทั้งจากแบตเตอรี่และเซลล์
เชื้อเพลิงได้แก่รศ.ดร.วีระเชษฐ์ขันเงินจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพล.อ.ท.มรกต
ชาญสำรวจจากบริษัทคลีนฟูเอลเอ็นเนอร์ยีเอ็นเตอร์ไพร้ส์จำกัดรศ.ดร.พรพจน์เปียมสมบูรณ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ถิรพัฒน์วิลัยทองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คุณเขมทัตสุคนธสิงห์จากบริษัทสิขรจำกัดคุณกิตินัดดาชื่นวณิช
จากบริษัทเอสเอ็นเคดีเวลลอปเม้นต์จำกัดและคุณสถาพรติยะวัชระพงศจากบริษัทแอลเอไบซิเคิ้ล(ประเทศไทย)จำกัด
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นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลการเกษตรและอาหาร  

 
 

วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–12.00น.
ห้องประชุมCC-306อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูปผลผลิตการเกษตรได้แก่ผลผลิตจากพืชเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ27.69
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)และในปี2551มีมูลค่าการส่งออก5,449,314ล้านบาทมีอัตราการเติบโตร้อยละ13
ต่อปีและเป็นสาขาการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยในสัดส่วนที่สูงแต่ในปัจจุบันความสำคัญของภาคการเกษตรไทยมีแนวโน้ม
ลดลงทั้งในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศการจ้างงานในภาคการเกษตรและระดับรายได้ของเกษตรกรโดยสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งมาจากปัญหาในด้านการผลิตที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงเกิดการสูญเสียของผลผลิตในขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวการบรรจุและการขนส่งนอกจากนี้การเปิดเสรีตามข้อตกลงทางการค้า(FreeTradeAgreement)กับประเทศต่างๆ
ส่งผลให้การแข่งขันของสินค้าเกษตรรุนแรงมากขึ้นคือนอกจากมีการแข่งขันด้านราคาแล้วการแข่งขันด้านคุณภาพมีความเข้มข้น
มากขึ้นมีการใช้มาตรการทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหารมาเป็น
ข้อกำหนดในทางการค้าทำให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องอันเป็น
ผลมาจากการขาดองค์ความรู้ด้านชีวเคมีและสรีรวิทยาของผลิตผลทางการเกษตรขาดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
ยืดอายุและการเก็บรักษาคุณภาพอาหารที่เหมาะสมกอปรกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการจัดการระหว่างการ
เก็บรักษาและการขนส่งที่ด้อยประสิทธิภาพ

 เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆข้างต้นทำให้มีการจัดตั้งโปรแกรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่ออาหารและการเกษตรซึ่งเป็น
โปรแกรมเชิงบูรณาการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยด้วยการช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่จึงได้กำหนดเป้าหมายโดยรวมคือ
มุ่งสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกอย่างมีเสถียรภาพถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกแก่เกษตรกรและภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่มีสมบัติพิเศษในการช่วยยืดอายุรักษาความสดผลิตผลการเกษตรและอาหารแปรรูปได้แก่ผักผลไม้ดอกไม้
เนื้อสัตว์และข้าวและเผยแพร่ระบบการบรรจุและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและจำหน่ายสินค้าแก่
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 การสัมมนาวิชาการครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การเพิ่มคุณภาพระหว่างการปลูกเช่นถุงห่อ
มะม่วงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุและการเก็บรักษาได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่มีสมบัติพิเศษในการช่วยยืดอายุรักษาความสด
ของผลิตผลการเกษตรและอาหารแปรรูปเช่นผักผลไม้ดอกไม้และข้าวการขนส่งและการกระจายสินค้าได้แก่บรรจุภัณฑ์
มาตรฐานและบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการจำหน่ายสินค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิทยากรพิเศษ
ในการสัมมนานี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพอลิเมอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิเคราะห์ทดสอบบรรจุภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับทราบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มคุณภาพระหว่างการปลูก
ลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดและอาหารแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวรวมทั้งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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Silicon-free Dye-photovoltaics : Yesterday, Today, and Tomorrow 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา14.00–15.30น.
ห้องประชุมCC-306อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


Dye-staff photovoltaics can be classifi ed 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.

Dye-staffphotovoltaic ConversionEff.%
(%forsmallcells)

diffusionlength(DL)and
thickness

(diodejunctionparts)
Taskstobesolvedforfabrication

Dye-sensitizedSolarCells
(DSC)

2~8.4(11.8) DL=~20µ
thickness=5~20µ

Conversionefficienceandstability.
Productionwithnon-vacuumhigh-

throughputprocesses.

OrganicThinFilmSolar
Cells(OPV)

unknown(5~6.5) DL=~0.1µ
thickness=0.1~1µ

Conversionefficienceandstability.
Cost-effectivenessofC60derivatives.

Solublepanchromaticdyes.

ThinfilmAmorphousSi
(a-SI)

4~10(13.5) DL=~0.5µ,
thickness:~1µ

Conversionefficiency,
Cost-effectivenessofPlasma
enhanced-CVDusingUHF

Dye-staff photovoltaics can be classifi ed 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.

Dye-staffphotovoltaic ConversionEff.%
(%forsmallcells)

diffusionlength(DL)and
thickness

(diodejunctionparts)
Taskstobesolvedforfabrication

Dye-sensitizedSolarCells
(DSC)

2~8.4(11.8) DL=~20µ
thickness=5~20µ

Conversionefficienceandstability.
Productionwithnon-vacuumhigh-

throughputprocesses.

OrganicThinFilmSolar
Cells(OPV)

unknown(5~6.5) DL=~0.1µ
thickness=0.1~1µ

Conversionefficienceandstability.
Cost-effectivenessofC60derivatives.

Solublepanchromaticdyes.

ThinfilmAmorphousSi
(a-SI)

4~10(13.5) DL=~0.5µ,
thickness:~1µ

Conversionefficiency,
Cost-effectivenessofPlasma
enhanced-CVDusingUHF

Table 1  Comparison of Non-silicon Solar Cells and Amorphous Thin Film Silicon Solar CellsTable 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 MaterialsFigure 1 Structure of Dye Photovoltaic and Molecular Structures of Representative Materials
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Although Dye-staff photovoltaics seemed 
to have good steps for the improvement of the 
conversion effi ciency, their lifetimes and long term 
reliability are still big tasks to be solved.  OPV and 
DSC use conducting glass or conducting plastic fi lms 
as transparent electrodes. For FTO glass electrode, 
Fujikura group has succeeded in archiving 1000 
hour-stability in 85oC with 85% humidity. Use of ITO-
PEN, which is completely covered by high humidity 
and high oxygen penetration barrio, can ensure long-
term 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.

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 fi lm using roll-
to-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.



Recently, conversion effi ciencies 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 effi ciency of OPV. Development 
of high purity dyes and dyes that shows adsorption 
band in near IR region archived 5.42 % (area 0.096 
cm2) effi ciency 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 effi ciency of 6.5%. Now many research 
groups in the world try to archive 10% effi ciency 
using printing techniques with OPV.

On the other hand, DSC with 1 cm2 area proved 
high effi ciency 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% effi ciency.  Organic dyes named JK-2 was 
also reported to give as high as 10.2% effi ciency. 
Tandem structure also improved effi ciency for DSC.  
The Tandem cell of DSC using N719 and Black dyes 
attained 11% of conversion effi ciency (Figure 3), 
which has been done at AIST in Tsukuba, Japan.

Figure 3  Tandem cell of DSC and conversion effi ciency

Figure 2  Conversion effi ciencies of OPV
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับความคงอยู่ของมรดกทางวั²นธรรม 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–12.00น.
ห้องประชุมCC-307อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)



 ความเป็นชาติไทยและประเทศไทยของเรานี้ถูกร้อยเรียงจากลักษณะเฉพาะของความเป็น“ไทย”ที่หาได้เหมือนชาติใดไม่
เรามีภาษาเฉพาะของชาวไทยมีประวัติศาสตร์ชาติไทยและชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมายาวนานมีศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทยมีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมและสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดเรื่องราวหรือข้อมูลเหล่านี้
เกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการมาตามลำดับจนเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นมรดกของชาวไทยและชาวโลกแต่ดังที่ทราบกันอยู่ว่าข้อมูลเหล่านี้ได้
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามแต่ผู้สร้างผู้สืบทอดผู้ครอบครองหรือผู้รักษานอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนสูญหายหรือ
ถูกลืมเลือนไปบ้างเนื่องเพราะวิธีการและวัสดุที่ใช้จัดเก็บความเชื่อเรื่องการเก็บงำตลอดจนแนวทางของการถ่ายทอดแนวคิดที่จะ
จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของดิจิทัลเพื่อให้สามารถคงอยู่ได้แม้เวลาจะผ่านไปยาวนานอีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่อยู่ในรูป
แบบดิจิทัลนี้มาบูรณาการสกัดองค์ความรู้และนำมาประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จึงเป็นแนวคิดหลักของการดำเนิน
โครงการดิจิไทย(DigitizedThailand)ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยตรงหรือหน่วยงานวิจัย
และพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญของชาตินี้เช่นกันดังจะเห็นได้จากการ
ดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่องค์กรต่างๆเป็นเจ้าภาพเกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวาง

 การเสวนาเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับความคงอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรมครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอแนวคิดใน
การอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่โดยการจัดเก็บที่เป็นระบบเพื่อการสืบทอดและบูรณาการตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับผู้เป็นเจ้าของโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งจะแบ่งหัวข้อของการผสมผสานระหว่างข้อมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีออกเป็น3หัวข้อหลักดังนี้

- DigitalHeritageเป็นแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลอาทิเช่นโครงการดิจิไท-ล้านนา
โครงการภูมิปัญญาอีสานโครงการอนุรักษ์โขนเป็นต้น

- CollectiveIntelligenceเป็นวิธีการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชนโดยสมาชิกของชุมชนเองตัวอย่างเช่น
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรโครงการแผนที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นต้น

- CreativeEconomyซึ่งเป็นหนทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากศิลปะหรือวิถีชุมชน

 การเสวนานี้มุ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของชาติโดยเฉพาะข้อมูลที่
แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมาด้วยระยะเวลายาวนานเพื่อการศึกษาสังคมและการพัฒนาต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจต่อไป
ทั้งนี้การเสวนายังแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บที่เป็นระบบเพื่อการสืบทอด
บูรณาการและคงอยู่ของการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจต่อไปวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาบริหารจัดเก็บและจัดการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผู้เข้าร่วมเสวนาและรับฟัง
การเสวนาจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายของการดำเนินงานด้านนี้ทั้งนี้เนื่องจากปกติแล้ว
เจ้าของข้อมูลกับผู้นำทางเทคโนโลยีมักจะเป็นคนละภาคส่วนกันการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งสองส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้อง
ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมการเสวนานี้จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองส่วนได้พบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดความเห็นและความร่วมมือได้นอกจากนี้ผู้รับฟังยังสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆทั้งทาง
ด้านการวิจัยพัฒนาต่อยอดการนำไปใช้ผลงานที่กล่าวถึงได้อีกด้วย
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Nano-risk and Safety 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา14.00–16.15น.
ห้องประชุมCC-307อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 นาโนเทคโนโลยีเป็นสหวิทยาการแขนงใหม่ที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีอิทธิพล
อย่างสูงต่อผู้บริโภคในศตวรรษที่21อย่างไรก็ดีมีการคาดการณ์ไว้เช่นกันว่านาโนเทคโนโลยีอาจเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมหันตภัย
ต่อมวลมนุษยชาติมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาดังนั้นจึงเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าในโอกาสของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
และขยายขอบเขตของงานวิจัยให้มีมิติของการบูรณาการได้หลากหลายด้วยนาโนเทคโนโลยีก็ยังมีโอกาสในการสร้างความเสี่ยงต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันดังนั้นในงานสัมมนาวิชาการNano-riskandSafetyครั้งนี้จะกล่าวถึงโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบการควบคุมความเสี่ยงการติดฉลากและกฎระเบียบควบคุมการใช้อนุภาคนาโนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์นาโน
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 

วันพฤหัสบดีที่12–วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–17.00น.
ห้องประชุมCC-308อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากเป็นพืชที่สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อม
ต่างๆและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำที่พืชชนิดอื่นไม่สามารถเจริญได้ทนแล้งให้ผลผลิตสูงทั้ง
ปีและบำรุงดูแลง่ายประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังสูงเป็นอันดับ1ของโลกโดยมากส่งออกในรูป
ของมันเส้นและมันอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีตลาดใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปส่วนที่เหลือนำไปแปรรูปขั้นต้น
เป็นแป้งมันสำปะหลังอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบได้แก่อุตสาหกรรมผลิตสารให้ความหวานกรดอินทรีย์
กรดอะมิโนอุตสาหกรรมอาหารกระดาษพลาสติกกาวสิ่งทอและการผลิตพลังงานทดแทนในรูปเอทานอลด้วยคุณสมบัติของ
แป้งมันสำปะหลังที่มีความบริสุทธิ์และเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงสามารถนำไปใช้ทดแทนแป้ง
ชนิดอื่นๆที่มีมูลค่าสูงกว่าได้

 ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของมันสำปะหลังโดยรักษาพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไว้ที่7.4ล้านไร่
และมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นสนับสนุนให้มี
การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งในรูปแบบที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารมีการสร้างเสถียรภาพทางราคาให้
เหมาะสมตลอดปีรักษาตลาดเดิมและเร่งหาตลาดใหม่ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศให้มีมูลค่าสูงมากขึ้น

 การสัมมนาวิชาการครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านมันสำปะหลังตั้งแต่งานทางด้านการปรับปรุง
พันธุ์มันสำปะหลังให้มีผลผลิตสูงโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆได้แก่เทคโนโลยีเขตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพงานทางด้าน
กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจาก
มันสำปะหลังอาทิบรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งดัดแปรเป็นต้น

 วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพมันสำปะหลังผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับทราบความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
พื้นที่บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
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การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–16.00น.
ห้องประชุมCC-404อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งใน4อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยซึ่งมี“ห่วงโซ่อุตสาหกรรม(Valuechain)”ที่ครบ
วงจรภายในประเทศดังนั้นการนำงานวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่
การผลิตเส้นใยการถักทอและการตกแต่งสำเร็จเพื่อให้สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นคุณสมบัติการสะท้อนน้ำการ
หน่วงไฟการทำความสะอาดตัวเองเป็นต้นการบรรยายในหัวข้อต่างๆในสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาของการ
ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในสิ่งทอเช่นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนและพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตการพัฒนาเส้นใยพอลิเอธิลีน
ทนแรงดึงสูงการพัฒนาหน้ากากสำหรับป้องกันมลพิษทางอากาศซึ่งเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และการปรับปรุงคุณสมบัติ
การหน่วงไฟของผ้าฝ้ายด้วยกระบวนการแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชั่นนอกจากนั้นการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ยังได้จัดให้มี
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนใน“ฝ่าวิกฤตสิ่งทอไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม”ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาในส่วนงานวิจัยวิชาการการพัฒนากำลังคนด้านสิ่งทอและการสร้างโอกาสทางธุรกิจใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในอุตสาหกรรมอาหาร 

วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–16.15น.
ห้องประชุมCC-405อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นสิ่งจำเป็นการบรรยายในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้จึงมุ่งเน้นงานวิจัย
และพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้โดยตรงเช่นการดัดแปลงโครงสร้าง
สารประกอบแต่งที่มีคุณสมบัติโฟโตแคทตะไลติกในบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถย่อยสลายก๊าซเอธิลีนและยืดอายุ
การเก็บรักษาผักและผลไม้สดได้นานขึ้นการประยุกต์ใช้แป้งในการพัฒนาแคปซูลระดับนาโนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆรวมทั้งการพัฒนาฉลากอัจฉริยะซึ่งสามารถตรวจวัดอุณหภูมิรังสีUVและสารเคมีต่างๆได้ 

 



1�เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2��2

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง 


วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–17.00น.
ห้องประชุมC0-113อาคารสำนักงานกลาง(C0)

 โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าโรคอัมพาตอัมพฤกต์จัดเป็นมหันตภัยร้ายชนิดหนึ่งที่กำลังคุกคาม
เราอยู่ในปัจจุบันจากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าคนไทยมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตจากอดีตเมื่อปีพ.ศ.
2541ในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบผู้ป่วย1,120คนต่อประชากร100,000คนแต่เมื่อถึงปีพ.ศ.2547ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ
45ปีขึ้นไปพบผู้ป่วย2,460คนต่อประชากร100,000คนโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการป้องกันหรือรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองเช่น
โรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงซึ่งการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนก็สามารถป้องกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน

 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองคือการให้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดเพื่อป้องการเป็นซ้ำร่วมกับการรักษา
โรคที่พบร่วมด้วยการทำกายภาพบำบัดก็เป็นการรักษาที่สำคัญผู้ป่วยต้องฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรับประทานยาเพื่อ
เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นเช่นข้อติดหรือแผลกดทับอย่างไรก็ตามผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสหายเป็นปกติไม่มากนักเนื่องจากยังมีข้อจำกัดในการรักษาภาวะดังกล่าวดังนั้นประชาชนจำนวนมากจึงหันมาใช้
การแพทย์ทางเลือกเป็นทางออกเพื่อช่วยในการลดปัญหาดังกล่าวรูปแบบการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะการใช้อาหารมาช่วยป้องกัน
และลดภาวะความผิดปกติรวมทั้งป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนับเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากมาเป็นเวลานาน
ตำราการแพทย์แผนตะวันออกหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนมีการนำอาหารมาประยุกต์ใช้ในการปกป้องสมองทั้งอาหารที่
ได้จากพืชและสัตว์หลายชนิดเช่นสมองหมูแมลงบางชนิดสมุนไพรตลอดจนผักผลไม้อีกหลายชนิดทีมนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับหลาย
หน่วยงานได้ทำการทดสอบอาหารและสารสกัดหลายชนิดที่พบมากในประเทศไทยข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นในสัตว์ทดลองพบว่า
สารเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยให้NeurologicalScoreดีขึ้นและลดปริมาตรสมองบริเวณที่ขาดเลือดในแบบจำลองภาวะการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองได้นอกจากนั้นยังสามารถลดความบกพร่องในการทำงานของสมองบริเวณที่ได้รับการกระทบกระเทือนได้
ดังนั้นจากข้อมูลเหล่านี้จึงทำให้มีความพยายามในการนำสารบางตัวมาพัฒนาเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองต่อไป
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ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจีโนมิกส์ 
(Genomic Technology)

วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา08.45–16.30น.
ห้องประชุมBT-122อาคารไบโอเทค(BT)

 ปัจจุบันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีการเชื่อมโยงหลากหลายสาขาวิชาจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการวางแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นกลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์ได้แก่จีโนมิกส์
โปรตีโอมิกส์และไบโออินฟอร์เมติกส์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นสถาบันจีโนมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติจึงถือโอกาสนี้สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อทำให้เกิดการรับรู้
และความเข้าใจอีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์รวมไปถึงทราบความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดังกล่าว
 
เทคโนโลยีจีโนมิกส์

 การค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ(DNASequencing)คือการค้นหาลำดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์เบสAdenine,
Guanine,CytocineและThymineที่อยู่ในสายดีเอ็นเอเทคโนโลยีการค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อเกือบ30
ปีก่อนในยุคแรกวิธีการที่คิดค้นโดยMaxamandGilbert(1977)นั้นจะใช้การค้นหาลำดับเบสด้วยการตัดชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ
ด้วยสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจงที่ตำแหน่งG,C,GAหรือCTแล้วใช้สารกัมมันตรังสีจับกับชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่ถูกตัดและนำมา
แยกด้วยไฟฟ้า(Electrophoresis)บนโพลีอะครีลาไมด์เจลแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในเวลาต่อมาเนื่องจากต้อง
ใช้สารเคมีและสารกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงจำนวนมากในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นFrederickSangerได้พัฒนาเทคโนโลยี
การค้นหาลำดับเบสที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้สารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยกว่าด้วยการใช้Dideoxynucleotidetriphosphates
(ddNTPs)เป็นตัวหยุดการต่อสายดีเอ็นเอ(DNAElongation)ดังนั้นเทคนิคนี้จึงเรียกว่าDNAChainTermination(Sangerand
Coulson,1975andSangeretal.,1977)หลักการโดยย่อของเทคนิคนี้คือในการค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอเส้นหนึ่งจะใช้การ
แยกปฏิกริยาเพื่อหยุดDNAElongationออกเป็น4ปฏิกริยาด้วยddATP,ddTTP,ddCTPและddGTPโดยในแต่ละปฏิกริยา
ไพรเมอร์จะจับกับDNATemplateและDNAPolymeraseจะทำงานเพื่อต่อสายDNATemplateโดยใช้dNTPที่มีอยู่ใน
ปฏิกิริยาแต่ปฏิกิริยาDNAElongationจะหยุดเมื่อมีddNTPที่มีสารกัมมันตรังสีมาจับดังนั้นในแต่ละปฏิกริยาจะมีชิ้นส่วน
ดีเอ็นเอหลากหลายขนาดอยู่รวมกันซึ่งจะถูกนำมาแยกบนโพลีอะครีลาไมด์เจลเพื่อค้นหาลำดับเบสนิวคลีโอไทด์ได้ต่อไปเทคนิค
ChainTerminationนี้มีการปรับปรุงขึ้นเช่นมีการใช้FluorescenseDyeแทนการใช้สารกัมมันตรังสีซึ่งนอกจากจะลดการใช้
สารที่มีอันตรายสูงแล้วยังสามารถนำปฏิกริยาทั้ง4มารวมกันได้ต่อมามีการใช้CapillaryElectrophoresisแทนที่การแยกชิ้นส่วน
ดีเอ็นเอโดยโพลีอะครีลาไมด์เจลบนกระจก

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการค้นหาลำดับเบสได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่สอง(TheSecondGenerationDNASequencing
Technology)ซึ่งเป็นการค้นหาลำดับเบสของดีเอ็นเอได้เป็นจำนวนมากซึ่งได้มีผู้นำเทคนิคที่หลากหลายมาใช้เช่นการเพิ่มจำนวน
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอได้เป็นจำนวนมากด้วยEmulsionPCRซึ่งเป็นการแยกปฏิกริยาPCRแต่ละปฏิกริยาออกจากกันในแต่ละMicelle
การทำEmulsionPCRนี้ถูกนำมาใช้ในSOLiDSequencing(AppliedBiosystems)และGenomeSequencerFLXPlatform
(Roche,พัฒนาโดย454LifeSciences)ในขณะที่SOLiDSequencingใช้หลักการSequencingbySynthesisโดยใช้เอนไซม์
DNAligaseต่อโพรบโดยใช้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอเป็นTemplateเพื่อค้นหาลำดับเบส(Pandyetal.,2008)GenomeSequencerFLX
ใช้หลักการของการปลดปล่อยPyrophosphateGroupเมื่อมีการเกิดDNAElongationเป็นหลักการค้นหาลำดับเบส(Margulies
etal.,2005)นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีSolexaSequencing(Illumina)ที่ใช้เทคนิคBridgeAmplificationในการเพิ่มจำนวน
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอและใช้เทคนิคReversibleDye-Terminatorsเพื่อใช้ในการค้นหาลำดับเบส(Bennett2004)
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เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์

 เนื่องจากทุกกระบวนการภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมด้วยโปรตีนแต่โปรตีนทั้งหมดไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาพร้อมๆกัน
โปรตีนบางชนิดจะมีการผลิตเมื่อเซลล์อยู่ในภาวะไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตยกตัวอย่างเช่นในเซลล์ของมนุษย์ที่เป็นโรคมะเร็ง
ย่อมจะมีการผลิตโปรตีนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเซลล์ปกติข้าวพันธุ์ทนเค็มหรือทนแล้งย่อมสังเคราะห์โปรตีนเพื่อสร้างสารหรือ
ปรับเปลี่ยนสรีระบางอย่างให้ดำรงชีวิตในภาวะเครียดได้ดีกว่าข้าวพันธุ์อื่นดังนั้นการศึกษาชนิดและปริมาณโปรตีนที่เซลล์มะเร็ง
หรือข้าวพันธุ์ทนเค็มสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือที่รู้จักกันว่าโปรตีโอม(Proteome)เปรียบเทียบกับเซลล์ปกติหรือข้าว
พันธุ์ไวต่อความเค็มจะทำให้เราทราบและเข้าใจกลไกการเกิดมะเร็งในคนหรือกลไกการทนเค็มในข้าวและจะนำไปสู่ความเข้าใจ
ความซับซ้อนทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตความแตกต่างของเซลล์แต่ละชนิดและการตอบสนองของเซลล์ต่อภาวะแวดล้อมอันได้แก่
สิ่งเร้าทางกายภาพสิ่งเร้าทางกายภาพสารเคมีสารอาหารเป็นต้น

 โปรตีโอมิกส์(Proteomics)คือเทคนิคหรือวิธีการเพื่อศึกษาชนิดสมบัติและหน้าที่ของโปรตีนทั้งหมดที่มีอยู่ในเซลล์เพื่อ
ดูว่าในเซลล์นั้นๆมีการสร้างโปรตีนอะไรบ้างและโปรตีนเหล่านั้นมีโครงสร้างหน้าที่และการทำงานร่วมกันอย่างไรในสภาวะต่างๆ
ของเซลล์มีการสร้างโปรตีนชนิดไหนมีปริมาณมากน้อยเพียงใดโดยใช้เทคนิคแยกโปรตีน2ระนาบ(TwoDimensional
PolyacrylamideGelElectrophoresis)หรือด้วยเทคนิคHighPerformanceLiquidChromatography(HPLC)แยกโปรตีนชนิด
ต่างๆออกจากกันแล้วนำไปศึกษาวิเคราะห์ค้นหาต่อว่าเป็นโปรตีนชนิดใดปริมาณเท่าใดด้วยเทคโนโลยีMassSpectrometer
และBioinformaticsเนื่องด้วยเทคโนโลยีได้พัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้การวิเคราะห์โปรตีโอมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
มีความไวความแม่นยำสูงเช่นการวิเคราะห์หาชนิดของโปรตีนด้วยเทคนิคTop-downProteomicsหรือการตรวจการกระจายตัว
ของโปรตีนบนชิ้นเนื้อเยื่อด้วยเทคนิคMALDI–TissuesImagingหรือการพัฒนาLC-MS/MSและSoftwareเพื่อตรวจหา
Biomarkerและชีวโมเลกุลต่างๆซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องการพัฒนายาการตรวจสมมุติฐานของโรคการรักษาโรค
และงานวิจัยทางการเกษตรเป็นต้น

เทคโนโลยีไบโออินฟอร์เมติกส์(ชีวสารสนเทศ)

 ชีวสารสนเทศ(Bioinformatics)เป็นศาสตร์ที่เริ่มเกิดขึ้นพร้อมๆกับโครงการจีโนมมนุษย์(Humangenomeproject)
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายการจัดการฐานข้อมูลในcomputer
serverได้มีการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถสืบค้นข้อมูลจีโนมได้สะดวกรวดเร็ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบต่างๆสำหรับเปรียบเทียบวิเคราะห์
คำนวณและประเมินผลข้อมูลทางชีววิทยาได้รวดเร็วแม่นยำเพิ่มมากขึ้นๆชีวสารสนเทศศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หลักของการค้นคว้าวิจัยจากแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาในห้องปฏิบัติการอย่างเดียวมาเป็นการผสมผสานกับการสืบค้นวิเคราะห์หรือแม้
กระทั่งทำการทดลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการจำลอง(simulation)โดยใช้ข้อมูล(digitaldata)เป็นวัตถุดิบและการวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ(wetlab)เพื่อยืนยันผลลัพท์ที่ได้จากการประเมินหรือวิเคราะห์ผลจากข้อมูลเหล่านั้นจึงช่วยประหยัดเวลาและ
งบประมาณการวิจัยรวมทั้งการพัฒนาเทคนิคเพื่อการแปลความหมายของรหัสพันธุกรรมการที่จะเข้าใจความหมายความสัมพันธ์
ของกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นและแสดงออกในระดับเซลล์ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ในวงการวิจัยพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรการแพทย์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อไป







วัน
พฤ

หัส
บด

ีที่ 
12

 ม
ีนา

คม
 2

55
2 

18 สำ¹Ñก§า¹¾Ñ²¹าวิ·ÂาÈาสµร�áÅะเ·¤â¹âÅÂÕáË‹§ชาµิ

Genetic testing: Coming of Age 

วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา09.00–11.30น.
ห้องประชุมNT-106อาคารเนคเทค(NT)

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มเข้าสู่การแพทย์ระดับบุคคลมากขึ้นเนื่องจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านจีโนมและข้อมูลทางพันธุกรรมมนุษย์เพิ่มขึ้นดังนั้นมนุษย์จึงมีความต้องการที่จะทราบข้อมูล
พันธุกรรมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาและแนวโน้มการเกิดโรคต่างๆในอนาคตซึ่งการทราบข้อมูลดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักดูแลสุขภาพด้วยการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันสาเหตุเสี่ยงต่อการเกิดโรคและแพทย์สามารถเลือกใช้ยาได้อย่าง
เหมาะสมทั้งชนิดและขนาดยารวมทั้งสามารถเลือกใช้ยาที่มีราคาถูกลงแต่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลโดยรวมของประเทศลดลงอย่างไรก็ดีแม้ว่าการตรวจพันธุกรรมจะมีข้อดีต่อระบบสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องที่ยังคง
มีประเด็นซับซ้อนทั้งในเชิงจริยธรรมกฎหมายและสังคมดังนั้นหากประเทศไทยจะสนับสนุนให้มีการตรวจทางพันธุกรรมอย่างเป็น
รูปธรรมขึ้นในประเทศนอกจากการเตรียมพร้อมในส่วนการวิจัยและพัฒนางานด้านนี้แล้วยังควรเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจในประเด็นจริยธรรมกฎหมายและสังคมอย่างถ่องแท้เพื่อสามารถให้คำปรึกษากับผู้ที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยจนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมรวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากสังคมภายหลัง
ทราบผลการตรวจพันธุกรรมดังกล่าว

 งานสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม(GeneticTesting)ตั้งแต่
การนำเสนอให้เห็นภาพกว้างของการวิจัยและพัฒนาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตตัวอย่างผลงานวิจัยในประเทศไทยทาง
ด้านพันธุกรรมมนุษย์ที่จะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมตลอดจนการนำเสนอประเด็นเชิงจริยธรรมกฎหมายและสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมโดยแบ่งเป็น5เรื่องดังนี้

 1.Overview:แนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
 2.PharmacogenomicsinLimitedResourceCountry,Thailand
 3.การตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมของยีนTPMTในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ใช้ยาAzathioprine
 4.GeneticTestingforCancer
 5.ELSIofGeneticTesting
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Language Engineering and HLT Community in Thailand 

วันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2552เวลา14.15–17.00น.
ห้องประชุมNT-106อาคารเนคเทค(NT)

 
 พบกับการอภิปรายถึงความก้าวหน้าด้านLanguageEngineeringในงานวิจัยและแนวทางความร่วมมือเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อสังคมรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีLanguageEngineeringในประเทศไทย

 เป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างกันไม่จำกัดเฉพาะในผู้ที่ใช้ภาษาเดียวกันเท่านั้นแต่ยังขยายโอกาสไปสู่
การสื่อสารข้ามภาษาการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษา(LanguageEngineering)จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสนับสนุน
การติดต่อสื่อสารข้ามภาษานี้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาษาโดยเน้นที่ภาษาไทยและการสื่อสารข้ามระหว่างภาษาไทยกับภาษาอื่นปัจจุบันได้มีการพัฒนา
แหล่งรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมีกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์และมนุษย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมภาษาเป็นอย่างยิ่ง

 การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1. แนะนำLanguageGridOperationCenterซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับผู้ที่มีข้อมูลผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้

งานสามารถเผยแพร่หรือต่อยอดผลงานของตนเองกับหน่วยงานอื่น
2. ประชาสัมพันธ์ชุมชนHLT(HLTCommunity)ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ซึ่งรวมถึงวิศวกรรมภาษา
3. ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเสนอแนวทางต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดทิศทางสำหรับการวิจัย

และพัฒนาเกี่ยวกับวิศวกรรมภาษา
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การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์เมลçดพันธุ์ 


วันศุกร์ที่13–วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา09.00–15.40น.
ห้องประชุมCC-302อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 
 อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญซึ่งมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่เข้าสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์แบบปริมาณต่ำแต่มูลค่าเพิ่มสูงและมีผลกระทบต่อเนื่องกับเกษตรกรและอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปโดยที่เทคโนโลยีมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ประเทศไทยได้มีการรวมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เกิดเป็นคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์โดยมีเป้าหมายคือ“เพิ่มบทบาทในการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ของประเทศไทยเองพร้อมกับมีตราสินค้าหรือ
แบรนด์เนม(BrandName)ของประเทศนอกจากการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์”เพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาดโลก

 การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยให้แข่งขันได้นั้นจะดำเนินการภายใต้แนวคิด
คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์โดยมีแผนงานหลัก5ด้านได้แก่1)การพัฒนามาตรฐานการจัดการเชื้อพันธุกรรมและการประเมิน
เชื้อพันธุกรรม2)การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ3)การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค4)การพัฒนาระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงและ5)การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดและสารพอกเมล็ดจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติโดยมีกลุ่มพืชที่
มุ่งเน้นในระยะแรกภายใต้แผนงานคือกลุ่มข้าวโพดกลุ่มพริกกลุ่มมะเขือเทศและกลุ่มแตง

 การสัมมนาวิชาการครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้คลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ได้แก่การรวบรวมและ
ประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในกลุ่มคลัสเตอร์วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลการถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินและมีลักษณะดี
เช่นต้านทานโรคการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ(พันธุ์พริกต้านทานโรคแอนแทรกโนสพันธุ์พริกที่มีสารเผ็ดสูงพันธุ์
พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้เป็นหมันพันธุ์มะเขือเทศรับประทานผลสดคุณภาพดีพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและพันธุ์
ข้าวโพดหวานลูกผสมเนื้อนุ่มรสหวาน)การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคพืช(เทคนิคการประเมินโรคไส้เดือนฝอยในพริก
ความหลากหลายของเชื้อโรคใบไหม้แผลใหญ่และโรคใบด่างในข้าวโพด)และการพัฒนาเทคโนโลยีสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
หวาน

 วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พริกมะเขือเทศและข้าวโพดผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืชและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพืช

 ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับทราบความก้าวหน้าของงานการปรับปรุงพันธุ์พริกมะเขือเทศและข้าวโพด
ตลอดทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืชที่มีศักยภาพและเป็นพันธุ์ของประเทศไทยเอง
ต่อไป
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Green Chemicals and Polymers in Thailand 


วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–16.30น.
ห้องประชุมCC-305อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 
 ปัญหาการลดลงและจะหมดไปของแหล่งวัตถุดิบจากปิโตรเลียมรวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้
ความสนใจเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่ดีในวันนี้สำหรับอนาคตแนวโน้มในปัจจุบันคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้
วัตถุดิบและสารเคมีที่ได้จากธรรมชาติ(Bio-BasedRawMaterialsandChemicals)หรือผลิตทดแทนใหม่ได้(Renewable
Feedstock)โดยคำนึงถึงความเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม(GreenMaterials)และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable
Development)ในประเทศไทยเองก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความสนใจและเริ่มดำเนินการตาม
แนวโน้มของโลกดังกล่าว

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นหน่วยงานแรกๆของประเทศที่ให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุจาก
ธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบและวัสดุจากธรรมชาติดังกล่าวสำหรับประเทศ
ไทยในอนาคตฉะนั้นเนื่องในโอกาสการจัดประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ในปีนี้(NAC2009)จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะจัดการ
บรรยายและเสวนาในหัวข้อ“GreenChemicalsandPolymers”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลทั่วไป
ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวัสดุสำหรับอนาคตที่ผลิตจากทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้นคือทรัพยากรจากธรรมชาติและเป็นวัสดุที่
ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและรายงานสถานภาพปัจจุบันของการพัฒนาวัสดุและสารเคมีดังกล่าวในประเทศไทยโดยได้เชิญผู้รู้
และมีประสบการณ์โดยตรงได้แก่ผู้บริหารนักวิจัยและผู้ประกอบการในภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายถึงแนวโน้มการ
พัฒนาของสารเคมีและวัสดุที่ผลิตจากแหล่งธรรมชาติของโลกและของประเทศไทยความก้าวหน้าของผลงานวิจัยในประเทศไทย
พัฒนาการของการผลิตในเชิงพาณิชย์ของวัสดุย่อยสลายได้ความก้าวหน้าในการจัดทำมาตรฐานของสารเคมีและวัสดุเหล่านี้ของ
ประเทศตลอดจนความสามารถของประเทศในปัจจุบันในการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุนอกจากนี้ยังจะมีการ
เสวนาโดยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านสารเคมีและวัสดุชีวภาพของประเทศทั้งในเชิงวิชาการ
และเชิงพาณิชย์ตลอดจนแผนปฏิบัติการเพื่อให้สามารถบรรลุตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิได้




วัน
ศุก

รท
ี่ 1

3 
มีน

าค
ม 

25
52

 

22 สำ¹Ñก§า¹¾Ñ²¹าวิ·ÂาÈาสµร�áÅะเ·¤â¹âÅÂÕáË‹§ชาµิ

ทิÈทางการพั²นาโปรแกรมประยุกต์บนโทรÈัพท์เคลื่อนที่ 
เพื่อสร้างโอกาสทางเÈรษฐกิจ 


วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–12.00น.
ห้องประชุมCC-306อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย



 หากกล่าวถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ทั้งผู้ใช้และผู้พัฒนานึกถึงเป็นอันดับแรกคงไม่ใช่ที่
ตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ใดๆที่เกี่ยวข้องแต่โดยส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(MobileApplication)อันที่จะนำมาซึ่งการให้บริการในรูปแบบต่างๆบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์
และการบริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งยังคงมีอัตราสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นในปัจจุบันจาก
สภาพการณ์ดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ผลิตซอฟต์แวร์
และผู้ให้บริการต่างๆบนโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงไม่หยุดวางแผนคิดค้นและพัฒนากลยุทธ์รวมไปถึงแนวทางต่างๆในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานหลัก(Technology-BasedStrategy)

 สำหรับประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นตลาดของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองท่ามกลาง
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องหันมาสร้างฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีโดยอาจเริ่มต้นจากการศึกษา
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำและแนวทางในการดำเนินธุรกิจการให้
บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทชั้นนำทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ต่อไป

 การเสวนานี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัทองค์กรและสถาบันด้านการเงินชั้นนำต่างๆในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการผสมผสาน
มุมมองทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและการตลาดวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลกผู้แทนจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยซึ่งเน้นการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานหลักผู้เข้าร่วม
เสวนาและรับฟังการเสวนามีโอกาสที่จะได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและการตลาดที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาดังกล่าวในอันที่จะส่งผลต่อการกำหนด
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านซอฟต์แวร์รวมทั้งการให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้น
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การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านอาหาร 


วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–17.00น.
ห้องประชุมCC-307อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งในส่วนของการสร้างรายได้จากการจ้างงานและมูลค่า
การส่งออกรวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
อาหารลำดับต้นๆของโลกโดยมีสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่สำคัญได้แก่ผลิตภัณฑ์ประมงข้าวมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ผักและผลไม้เป็นต้น

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้พัฒนาศักยภาพการผลิตและ
ต้นทุนที่ต่ำกว่าประกอบกับมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารรวมถึง
สภาวะปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลงดังนั้นการที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีการค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหารได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตได้ต้องมีคุณภาพที่สูงปลอดภัยและได้มาตรฐานสุขอนามัยโดยวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ยอมรับได้เป็นสากลนั้นคือข้อมูลพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอาหารรวมถึงความสามารถด้านการประเมินความเสี่ยง(RiskAssessment)ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปอ้างอิง
ในการเจรจาต่อรองการค้าและกำหนดมาตรฐานในระดับสากลรวมทั้งภาคการผลิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารโดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบมาตรฐานในทุกขั้นตอนตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมี
ความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

 การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและข้อมูลพื้นฐาน
รวมไปถึงกรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับภาคการผลิตทำให้เห็นภาพการ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีข้อมูลพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงกับการนำไปประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การผลิตรวมทั้ง
สร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยด้านการประเมินความเสี่ยงและเกิดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการระบบประเมินความเสี่ยง
อาหารที่เหมาะสมต่อไป





การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในการแพทย์และสาธารณสุข 
 

วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–16.15น.
ห้องประชุมCC-404อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 การแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกๆในการพัฒนาประเทศหากคนในชาติแข็งแรงและมีสุขภาพดีแล้ว
ย่อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขยังหมายรวมถึงการ
พัฒนายาหรือวัสดุทางการแพทย์อื่นๆที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยดังจะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้ว
ต่างก็ให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เป็นอย่างมากโดยสามารถนำนาโนเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาชนิดใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีการออกฤทธิ์ที่นานขึ้นแต่ใช้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่น้อยลงทำให้มี
ผลข้างเคียงของยาน้อยลงในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเป็นการบรรยายงานวิจัยของนักวิจัยไทยชั้นนำซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่
การสังเคราะห์ยาชนิดใหม่ที่ดูดซึมได้ง่ายระบบนำส่งยาด้วยวิธีต่างๆการพัฒนาวัสดุปิดแผลชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
และงานวิจัยด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและกระดูกเป็นต้น
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การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในอุตสาหกรรมอิเลçกทรอนิกส์ 


วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–12.15น.
ห้องประชุมCC-405อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้นมีความสามารถที่หลากหลายในขณะที่มีขนาดเล็กลงมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะความก้าวหน้าทางด้านนาโนวัสดุและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีคุณสมบัติดีขึ้นเช่น
มีประสิทธิภาพมากขึ้นกินไฟน้อยลงราคาถูกฯลฯซึ่งการวิจัยเน้นการสร้างวงจรชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับไมโคร
และนาโนเมตรบนฐานที่ทำจากวัสดุนอกกลุ่มซิลิคอนโดยเน้นวัสดุฐานรองกลุ่มพลาสติกและวัสดุโค้งงอได้ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้เป็น
เซลล์แสงอาทิตย์จากพอลิเมอร์หรือการพัฒนาเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีก
หลากหลาย

 

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

วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา14.00–15.30น./Friday13March200914.00–15.30
ห้องประชุมC0-113อาคารสำนักงานกลาง(C0)/RoomCO-113,CentralOfficeBuilding



Emergingdiseasesthatmaybetransmittedbetweenanimalsandhumansareaconcernforallpeople,no
matterwhattheirage,gender,lifestyle,ethnicbackground,oreconomicstatus.Emergingdiseases,includingseveral
unknowndiseasesthatrecentlycauseoutbreaksamonghumans,eg.SARSandavianinfluenzaorbirdflu,hasbeen
significantlyincreasedinthepasttwodecades.Re-emergingdiseasesareknowndiseasesthathavereappearedafter
asignificantdeclineinincidences.Duringthepasttwodecades,innovativeresearchandimproveddiagnosticand
detectionmethodshaverevealedanumberofpreviouslyunknownhumanpathogens.Despiteremarkableadvancesin
medicalresearchandtreatments,infectiousdiseasesremainamongtheleadingcausesofdeathworldwide.

 Concerningontheimportanceandimpactofthesediseasesonhumanhealth,EmergingandRe-emerging
InfectiousDiseaseprogramwould like to inviteyou to join thespecial lecture. In thissection,youwillmeet two
oftheworld-renownedscientists.ProfessorSirRoyM.Anderson isnowarectoranda leadingBritishexperton
epidemiologyofinfectiousdiseaseepidemiologyatImperialCollege.Hisprincipalresearchinterestsareepidemiology,
populationbiology,evolutionarybiology,biomathematics,demographyandparasitology.Healsohasakeeninterest
insciencepolicyandthepublicunderstandingofscience.Hisworkhasfocusonpredictingthewaysthatinfectious
diseaseoutbreakscouldexpandandhowtocontrolthem.Hehasheldawidevarietyofadvisoryandconsultancy
postswithgovernmentdepartments,pharmaceuticalcompaniesandinternationalaidagencies.

 Theotherspeaker,ProfessorYongyuthYuthavongisascientistwithinterestinthebroadissuesofpublic
policies,especiallyconcerningapplicationofscienceandtechnologyforsocialdevelopmentandhumandevelopment
ingeneral.Presently,heisaseniorresearcherofBIOTEC,workingondevelopmentofnewantimalarials.Hereceived
theNikkeiAsiaPrizeforScience,TechnologyandInnovationfromtheNihonKeizaiShimbun,Japan,forhisworkon
antimalarialdrugtargets,andthe“PersonoftheYear”AwardfromThailand’sNationalIdentityBoard.Priortothat,he
receivedthe“OutstandingScientistofThailand”AwardfromtheFoundationforPromotionofScienceandTechnology.
In2006,theNationnewspapernamedhimoneof35mostinfluentialThaisoverthepast35years.



เอกสารประกอบการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2��2 2�

ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต


วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา09.00–15.30น.
ห้องประชุมBT-122อาคารไบโอเทค(BT)

 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยในสาขาต่างๆเช่นการแพทย์การเกษตรและอาหารมีจุดเริ่มต้นและความ
ก้าวหน้าแตกต่างกันนอกจากความแตกต่างในระดับองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ภาคการผลิตหรือ
เพื่อสาธารณประโยชน์ก็มีลักษณะไม่เหมือนกันตามแต่ธรรมชาติของสาขานั้นๆเช่นประเทศไทยมีการใช้จุลินทรีย์ในการผลิต
อาหารและทางการเกษตรมาช้านานเริ่มตั้งแต่การใช้จุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในวัตถุดิบเช่นการผลิตน้ำปลาหรือมีการนำหัวเชื้อมาใช้
ร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่เดิมในวัตถุดิบเช่นในกรณีของการผลิตแหนมและการผลิตปุ๋ยหมักตลอดจนมีการใช้จุลินทรีย์บริสุทธิ์เช่น
ในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผงชูรสกรดไลซีนหรือมีการผลิตและใช้แบคทีเรียบีทีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในทางกลับกัน
ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีRecombinantDNAในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นมีการผลิตผลิตภัณฑ์
RecombinantProteinในเชิงการค้าอย่างมากมายไม่ว่าด้านอาหารเช่นเอ็นไซม์หรือการรักษาเช่นใช้เป็นวัคซีนหรือ
TherapeuticProteinเช่นอินซูลินและฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต(GrowthHormone)ประเทศไทยมีงานที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาเช่นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในมนุษย์แต่มีปัญหาสำคัญคือยังไม่มีโรงงานผลิตสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ไม่ว่ายาหรือ
สารชีวภัณฑ์อื่นๆ

 ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติได้พัฒนาเทคโนโลยีการค้นหาสารสำคัญที่มีศักยภาพเป็นยาหรือที่อาจเป็นประโยชน์ด้านอาหารเสริมหรือใช้เป็น
สารปราบศัตรูพืชซึ่งต้องอาศัยวิธีการคัดกรอง(Screen)ที่รวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบสารที่มีฤทธิ์ตามต้องการจนสามารถนำ
เข้าสู่กระบวนการพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญได้แก่เทคโนโลยีฐานการใช้เซลล์เป็นแหล่งผลิต
สารชีวภัณฑ์โดยเทคโนโลยีRecombinantDNAหรือการนำฝากชิ้นส่วนยีนของสิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือ
เซลล์เจ้าบ้านทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คือRecombinantProtein(รวมทั้งโปรตีนที่เกิดขึ้นจากการตัดต่อยีนของเจ้าบ้านเอง)ทำให้
สามารถสร้างโปรตีนที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากการใช้เซลล์จุลินทรีย์เป็นเจ้าบ้านสำหรับการผลิตRecombinantProtein(เช่น
แบคทีเรียEscherichaicoliยีสต์ชนิดPichaipastorisและSaccharomycescereviseaeเป็นต้น)เป็นเพราะว่าจุลินทรีย์
สามารถเติบโตเร็วง่ายต่อการเก็บรักษาและเพิ่มจำนวนและเป็นที่ยอมรับเรื่องความปลอดภัยเช่นยีสต์ถูกจัดอยู่ในสถานะ
GRAS(GenerallyRecognizedAsSafe)ที่ใช้ในอาหารได้นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสามารถทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ
และขยายขนาดกระบวนการผลิตสารชีวภัณฑ์รวมทั้งมีโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาทักษะวิศวกรและการใช้เป็นโรงงาน
ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบก่อนการตัดสินใจผลิตในระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยรองรับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ต่อไปในอนาคตได้

 การประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานในการวิจัยที่จะรองรับและเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมกับห้องปฏิบัติการวิจัยครอบคลุมความก้าวหน้าเทคโนโลยีการค้นหาและพัฒนาสารสำคัญที่รวดเร็วแบบ
มุ่งเป้าหมายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการการพัฒนายาเทคโนโลยีการพัฒนาBiologicalDrugตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ให้ผลิต
BiologicalDrugตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบกึ่งอุตสาหกรรมในระดับcGMP
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พิธีมอบประกาÈนียบัตร 
ผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)  

และงานสัมมนา “พลิกวิกÄตเป็นโอกาส เติมเตçมความสามาร¶คนไอที” 


วันศุกร์ที่13มีนาคม2552เวลา14.00–17.00น.
ห้องประชุมNT-106อาคารเนคเทค(NT)

การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพITระดับประเทศของไทย

 โลกเราทุกวันนี้เป็นยุคที่ITเข้าไปมีบทบาทในทุกด้านและพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่จำนวน
บุคลากรITในตลาดแรงงานยังมีไม่เพียงพอแม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุนแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาคนได้ทัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุคITได้เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศชั้นนำด้านITจึงได้พัฒนาระบบการศึกษาและการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพITขึ้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมด้าน
ITมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 สำหรับประเทศไทยนั้นเคยมีการทดลองจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพITในหน่วยงานต่างๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถ
สานต่อกระบวนการให้ต่อเนื่องได้เพราะการจัดสอบที่ได้การยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศนั้นจะต้องมีงบประมาณ
และผู้เชี่ยวชาญมากพอที่จะสร้างกระบวนการออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบและบริหารการสอบที่ได้มาตรฐานอีกทั้งเนื้อหาของ
ข้อสอบจะต้องทันสมัยอยู่เสมอประเทศที่มีระบบการจัดสอบITที่มีมาตรฐานมาช้านานและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจังคือ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดสอบวิชาชีพITมาเกือบ40ปีและปัจจุบันมีจัดสอบทั่วประเทศปีละ2ครั้งใน14หลักสูตร(Information
TechnologyEngineersExaminations:ITEE)โดยแต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้สมัครเข้าสอบถึง600,000คนโดยบริษัทITต่างๆ
จะรับพนักงานใหม่เฉพาะที่สอบผ่านการสอบITEEเป็นหลักรวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือน
ด้วย
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ประโยชน์ของการมีมาตรฐานวิชาชีพIT
• ใช้เป็นเกณฑ์ระดับประเทศเพื่อวัดความสามารถของบุคลากรITในแขนงและระดับต่างๆ
• แนวโน้มของข้อสอบจะเป็นแนวให้ภาคการศึกษาทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผลิตบุคลากรได้ตรง

ความต้องการของตลาดเนื่องจากผู้ออกข้อสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อเน้น
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

• บริษัทและหน่วยงานสามารถรับสมัครบุคลากรที่ผ่านการสอบเพื่อเข้าเป็นพนักงานด้วยความมั่นใจ
• บริษัทและหน่วยงานสามารถใช้ผลการสอบในการพิจารณามอบหมายงานหรือเลื่อนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ยุติธรรมมากขึ้น
• บุคลากรITที่ผ่านการสอบสามารถรวมตัวกันทำงานITได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจซึ่งกันและกันได้
• ในระยะยาวบุคลากรของประเทศจะมีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมไอทีในอนาคตเมื่อเรามีความพร้อมมีนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนให้ต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการและใช้แรงงานไทยหรือเมื่อส่งบุคลากรระดับสูงไปทำงาน
ต่างประเทศเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศดังตัวอย่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จเช่นญี่ปุ่น(ปี1950)เกาหลี(ปี1960)
ไต้หวัน(ปี1970)จีน(ปี1980)และอินเดีย(ปี1990)

ได้เวลาที่ไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นในการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพIT
• ปี2543ประเทศไทยสนใจที่จะนำระบบการสอบมาตรฐานวิชาชีพIT(ITEE)ของญี่ปุ่นมาทดลองจัดสอบประจวบกับ

ญี่ปุ่นประกาศนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาITของประเทศที่กำลังพัฒนา
• ปี2544ได้ประสานงานกับญี่ปุ่นจัดสอบครั้งแรกขึ้นในประเทศไทยโดยเนคเทคได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

สารสนเทศแห่งชาติ(NITC)ในขณะนั้นให้เป็นแกนนำส่วนทางญี่ปุ่นคือกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
(METI)ให้การสนับสนุนด้านการออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ(จากฐานข้อมูลข้อสอบของญี่ปุ่น)โดยผ่านJITECองค์กรที่
จัดการสอบITEEของญี่ปุ่น

• ปี2548–ปัจจุบันได้ร่วมมือกับInformationTechnologyPromotionAgency(IPA)Japanและประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาครวม7ประเทศคือญี่ปุ่น,ฟิลิปปินส์,มองโกเลีย,พม่า,มาเลเซีย,เวียดนามและไทยจัดตั้งInformation
TechnologyProfessionalExaminationCouncil(ITPEC)ขึ้นผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดย
ประเทศในสมาชิกกลุ่มITPECซึ่งเป็นใบรับรองในระดับภูมิภาคช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกITPEC


ปัจจุบันมีการจัดสอบ4วิชาได้แก่

• FundamentalITEngineerExamination(FE)
• SoftwareDesignandDevelopmentProfessionalExamination(SW)
• DatabaseSystemsProfessionalExamination(DB)
• NetworkSystemsProfessionalExamination(NW)


 โดยจดัสอบในชว่งเดอืนเมษายนและตลุาคมของทกุปีในปี2552นีจ้ะสอบวนัอาทติยท์ี่26เมษายน2552และวันอาทิตย์ที่18
ตุลาคม2552โดยมีศูนย์สอบฯทั่วทุกภูมิภาครายละเอียดการสอบสามารถดูได้จากเว็บไซต์http://ite.nectec.or.thหรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่โครงการฯได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2642-5001ต่อ123

การสัมมนานี้มุ่งสร้างให้บุคลากรไอซีทีได้ตระหนักถึงการสร้างทักษะองค์ความรู้และมาตรฐานด้านไอทีเพื่อสร้างโอกาส
และความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทราบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
นโยบายส่งเสริมและผลักดันด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและนโยบายการสรรหาบุคลากรไอทีจากองค์กรชั้นนำของประเทศ
เพื่อนำไปปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเติมเต็มความสามารถให้กับตนเองได้พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ตอบถามข้อสงสัยต่างๆจากวิทยากรระดับผู้บริหารหน่วยงานด้านนโยบายไอซีทีผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจและเอกชนชัน้นำของ
ประเทศ
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มาตรฐานข้อมูลระบบสุขภาพของประเทÈไทย เพื่อสวัสดิการสังคมของคนไทย 
[Thailand Smart Healthcare System for Smart Living  

and Better Care Services] 
 


วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา09.00–16.00น.
ห้องประชุมCC-309อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพให้จัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูล
รายบุคคล(IndividualRecord)และกำหนดให้มีการส่งฐานข้อมูลไปรวบรวมที่คลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด(สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)เพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศได้แก่ฐานข้อมูลระดับสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพ
ชุมชนและฐานข้อมูลระดับโรงพยาบาลซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละ
ระดับให้สามารถเชื่อมโยงมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบ18แฟ้มมาตรฐานในระดับสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน
และในรูปแบบ12แฟ้มมาตรฐานระดับโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในทุกระดับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคการฟื้นฟูและการรักษา
พยาบาลเป็นต้น

 ถึงแม้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลในระดับปฏิบัติการและส่งออกในรูปแบบแฟ้มมาตรฐานมาใช้
ประโยชน์ได้แล้วทั้งระดับสถานีอนามัยฯและระดับโรงพยาบาลก็ตามแต่ปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้ง2ระดับมาใช้ในระดับ
ปฏิบัติการการส่งต่อผู้ป่วยและการรวมข้อมูลระดับจังหวัดและระดับประเทศก็ยังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลทั้งสองระดับไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงยังไม่สามารถรวมฐานข้อมูลดังกล่าวได้ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดย
ด่วนมิฉะนั้นข้อมูลที่นำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในทุกระดับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกัน
โรคการฟื้นฟูและการรักษาพยาบาลอาจไม่ครอบคลุมหรือขาดความครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างแท้จริง
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ระดับโรงพยาบาลและสถานี
อนามัยทั้งสองระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถเชื่อมโยงมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ต่อไป 
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Open Source Software 


วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา09.00–12.45น.
ห้องประชุมCC-306อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


 ในแต่ละปีประเทศไทยมีภาระต้นทุนทางด้านไอทีจำนวนมหาศาลเนื่องจากต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่ง
ส่วนหนึ่งของความจริงนี้สะท้อนได้จากจำนวนบุคลากรที่ผลิตได้ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทยปี2550พบว่าปัจจุบันมีนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ถึง169,825คนแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
56,786คนมหาวิทยาลัยเอกชน40,232คนมหาวิทยาลัยราชภัฏ59,178คนมหาวิทยาลัยราชมงคล13,629คนดังนั้น
หากสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับโอเพนซอร์สเพื่อให้เป็นทางเลือกโดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรในสถาบันจะสามารถพัฒนาคนที่ตรงกับ
สายงานได้จำนวนมากและนอกจากหลักสูตรในระบบแล้วธุรกิจการอบรมเองก็ยังขาดหลักสูตรมาตรฐานสูงที่ช่วยเสริมทักษะ
โอเพนซอร์สอีกมากดังนั้นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของการผลักดันโอเพนซอร์สในภาคการศึกษาก็เพื่อช่วยสร้างอาชีพและลดภาระ
ของนายจ้างในอนาคตเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 การเสวนานี้จะมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายการส่งเสริมหลักสูตรโอเพนซอร์สทั้งในสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรเสริมทักษะในสถาบันอบรมโดยจะชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมโอเพนซอร์สทางด้านการศึกษา
ตลอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีด้วยโอเพนซอร์สวิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันฝึกอบรมด้านโอเพนซอร์สชั้นนำของประเทศ



วัน
เส

าร
ที่ 

14
 ม

ีนา
คม

 2
55

2 

30 สำ¹Ñก§า¹¾Ñ²¹าวิ·ÂาÈาสµร�áÅะเ·¤â¹âÅÂÕáË‹§ชาµิ

Èูนย์ข้อมูลจราจรสำหรับประชาชน เทคโนโลยีอัจ©ริยะเพื่อการเดินทาง 


วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา09.00–12.00น.
ห้องประชุมCC-308อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)


ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ(IntelligentTransportSystems)ของประเทศซึ่งเกิดจากการพัฒนาและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาเป็นจุดตั้งต้นนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจราจร(Traffic
InformationCenter)เพื่อให้บริการข้อมูลจราจรในรูปแบบต่างๆซึ่งจะอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง
อ้อมแก่ประชาชนผู้เดินทางและผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานลดเวลาการเดินทางลดมลพิษ
รักษาสภาพแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้การนำข้อมูลจราจรไปประยุกต์ใช้ยังก่อให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆรวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้
และสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย

การสัมมนาในหัวข้อ“ศูนย์ข้อมูลจราจรสำหรับประชาชนเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง”เป็นเวทีที่จะนำเสนอรูป
แบบการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลจราจรรวมทั้งการนำข้อมูลจราจรไปประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆโดยผู้ร่วม
นำเสนอจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารจัดการข้อมูลจราจรจากทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการรวมทั้งเป็นผู้นำ
ข้อมูลจราจรไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอาทิเช่นธุรกิจยานยนต์ธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจแผนที่เป็นต้นเพื่อนำเสนอแนวคิด
มุมมองรวมทั้งประสบการณ์ซึ่งครอบคลุมการสร้างโอกาสและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆที่อาจเกิดจากศูนย์ข้อมูลจราจรอันแสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับระบบขนส่งและจราจรของ
ประเทศเกิดเป็น“เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง”ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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กิิจกรรมด้านการมาตรฐานทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร 


วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา14.00–16.00น.
ห้องประชุมCC-308อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)





 เทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดข้อมูลจราจรตามเวลาจริงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่
ปริมาณและคุณภาพประกอบกับหน่วยงานต่างๆได้มีการลงทุนเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งได้ดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลจราจรเพื่อใช้งานสำหรับภารกิจของหน่วยงานบางหน่วยงานก็ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าตรวจสอบสภาพการจราจรได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอาจทำได้หลายวิธีดังตัวอย่างใน
ต่างประเทศเนื่องจากแต่ละวิธีมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไปการที่มีข้อมูลมาจากหลากหลายหน่วยงานทำให้เกิดอุปสรรค
สำคัญคือการอ้างอิงถึงชุดข้อมูลขั้นตอนและวิธีการติดต่อเพื่อขอเชื่อมต่อข้อมูลตลอดจนรูปแบบข้อมูลและวิธีการจัดส่งล้วนแต่มี
ความหลากหลายเนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ตกลงหรือเข้าใจตรงกันทำให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล
หรือพัฒนาบริการประยุกต์อื่นๆเกิดข้อจำกัดและอุปสรรคขึ้น

 การบรรยายดังกล่าวนี้จะอธิบายถึงมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในการติดต่อ
ส่งข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรระหว่างหน่วยงานหรือให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่ต้องการจะนำข้อมูลจราจรไปพัฒนาบริการ
หรือโปรแกรมประยุกต์ต่อยอดต่างๆในการออกแบบมาตรฐานดังกล่าวนอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมกระบวนการเชื่อมต่อข้อมูล
รูปแบบข้อมูลและข้อตกลงที่จำเป็นตลอดจนการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น







การประยุกต์ใช้ Nanotechnology ในเวชสำอาง 

วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา09.00–16.15น.
ห้องประชุมCC-404อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)



 เครื่องสำอางเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทั้งในด้านการรักษาสุขอนามัยและด้านความ
สวยงามโดยเฉพาะด้านความสวยงามนั้นมีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอาง
สามารถทำให้ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางที่เป็นสารโมเลกุลใหญ่มีขนาดโมเลกุลเล็กลงถึงระดับอนุภาคนาโน
(Nanoparticle)เมื่อนำมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องสำอางส่วนประกอบเหล่านั้นจึงสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี
และออกฤทธิ์ในการเสริมสร้างส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญของผิวหนังได้นอกจากนี้สารสำคัญที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเมื่อ
นำมาทำให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนแล้วส่งผลให้สารสำคัญเหล่านั้นมีความคงตัวมากขึ้นและการออกฤทธิ์ในด้านต่างๆเช่นเป็น
Anti–aging,Anti–wrinkleหรือWhiteningมีประสิทธิภาพดีขึ้นสำหรับหัวข้อการบรรยายของการสัมมนาวิชาการนี้เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอางเช่นSolidLipidNanoparticles(SLN)เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้ Functional Nanostructure ในอุตสาหกรรม 

วันเสาร์ที่14มีนาคม2552เวลา09.00–16.15น.
ห้องประชุมCC-405อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(CC)



 การจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลมีผลต่อสมบัติและความแข็งแรงของสสารเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือโครงสร้าง
ในระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนานาโนเทคโนโลยีโดยสามารถทำให้วัสดุต่างๆมีสมบัติที่
แปรเปลี่ยนไปการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชัน(FunctionalNanostructure)มุ่งเน้นการดึงสมบัติใหม่ในโครงสร้างระดับ
นาโนเมตรโดยการควบคุมวิธีการสังเคราะห์ด้วยตัวแปรต่างๆให้ได้โครงสร้างนาโนตามต้องการวัสดุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เดิมเช่นการประยุกต์ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีนาโนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์จากหมุดควอนตัม(QuantumDotSolarCell)การใช้ท่อคาร์บอนนาโน(CarbonNanotube)
เป็นสารประกอบแต่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัสดุต่างๆในอุตสาหกรรมเป็นต้น






