
 

      หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology" 

          วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

             ณ หองจามจุรี บอลรูม A ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 

  อุตสาหกรรมอาหารในปจจุบัน ไดกาวเขาสู “Care Business” นอกจากผลิตภัณฑอาหารจะใหสุนทรียภาพในการบริโภคแลว 

ตองเสริมดวยประโยชนตอสุขภาพผูบริโภคใหความสําคัญกับสังคมและส่ิงแวดลอมดวย การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจึงมุงเนนไปที่การ

เสริมสรางประโยชนควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันที่ให

ความสนใจในการดูแลสุขภาพและรักษโลกมากขึ้น การผลิตหรือการประกอบอาหารจึงตองใชทั้งศาสตรและศิลปมากขึ้น   เม่ือเรา

พิจารณาอาหารในเชิงวัสดุศาสตร จะเห็นไดวาอาหารมีองคประกอบที่แตกตางกันหลายหลากชนิด ยิ่งไปกวาน้ัน ลักษณะวัฏภาคของ

องคประกอบตางๆ ภายในเน้ืออาหารก็ยังแตกตางกันออกไป อาหารจึงถือไดวาเปนวัสดุที่มีโครงสรางที่ซับซอน และปรับเปล่ียนไดงายอีก

ดวย 

 Food Rheology จึงเปนเทคโนโลยีที่ศึกษาอาหารและองคประกอบอาหาร อีกทั้งยังใหขอมูลสําคัญที่เชื่อมโยงพื้นฐานในดานของ

โครงสราง การเสียรูป และการไหลของอาหารในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพเน้ือสัมผัส จึงถือไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญใน

การชวยพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและอาหารสําเร็จรูปของไทย ใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันในแตละภูมิภาคของ

โลก นอกจากน้ีความรูเชิง Rheology ยังมีความสําคัญตอศาสตรการปรุงอาหารแนวใหม ที่เรียกวา Molecular Gastronomy ซ่ึงถือเปน

แนวโนมและมีความนาสนใจมากขึ้นทั่วโลก 

 ดังน้ัน การเขาใจถึงลักษณะการไหล และการเปล่ียนแปลงของโครงสรางในเน้ืออาหาร ระหวางกระบวนการผลิตและกระบวนการ

ประกอบอาหาร จะสงผลใหสามารถปรับปรุงคุณภาพเน้ือสัมผัสของอาหารใหดียิ่งขึ้นและเปนระบบมากขึ้น 

Key Highlights 

1. เขาใจเทคโนโลยี (Food Rheology) กับอุตสาหกรรมอาหาร  

2. แนวทางนําไปประยุกตเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ 

3. ยกระดับตอยอดดานอุตสาหกรรมอาหารสูระดับสากล 

4. ศาสตรการปรุงอาหารแนวใหม Molecular Gastronomy 

 วัตถุประสงค 

1. เกิดความรูความเขาใจที่เก่ียวกับเทคโนโลยี Food Rheology 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี Food Rheology 

3. โอกาสทางธุรกิจใหกลุมเปาหมายไดรูจักเทคโนโลยี Food Rheology มากยิ่งขึ้น 

4. เกิดเครือขายและสังคม Food Innovation Business 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําเทคโนโลยี Food Rheology ไปประยุกตใชกับธุรกิจได 

2. สามารถสรางโอกาสหรือตอยอดธุรกิจดวยเทคโนโลยี Food Rheology 

3. สรางเครือขายระหวางผูประกอบในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร 

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ 

1. ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว เปนตน 

2. ผูบริหาร ผูจัดการ หนวยงาน ภาคอุตสาหกรรมดานอาหาร 

3. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการนําเทคโนโลยี Food Rheology ไปใชตอยอดธุรกิจ 

4. นักวิจัย อาจารย และผูสนใจทั่วไป 



 

รูปแบบการสัมมนา 

1. การบรรยาย 

2. แบงปนประสบการณจริง ดานการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

3. เยี่ยมชม และศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี Food Rheology ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี  

 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  

 ศูนยนวัตกรรมอาหาและอาหารสัตว (Food and Feed Innovation) 

 หองปฏิบัติการฟสิกสโพลิเมอร  หนวยวิจัยโพลิเมอร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

เนื้อหาประกอบดวย 

1. นวัตกรรมกับการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหาร 

2. การประยุกตใช Food Rheology ในอุตสาหกรรมอาหาร 

3. เทคโนโลยีการแปรรูปกับการเปล่ียนแปลงของคุณสมบัติการเปล่ียนแปลงรูปรางของวัสดุอาหาร 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยใชหลักการ Food Structuring Approach  

5. ถอดรหัสความสําเร็จ “Food Innovation Business” 

6.   ตัวอยางการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

วิทยากร / ผูรวมเสวนา 

1. รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. รศ.ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส 

อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.   ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ 

  CEO Food Innopolis และรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

4.   คุณกําพล โชคสุนทสุทธ์ิ                                                                                                                    

       Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ฟารมดี เอเซีย จํากัด 

5.   ดร. อศิรา เฟองฟูชาติ 

       นักวิจัยอาวุโส หนวยวิจัยโพลิเมอร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

6.   ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส 

      นักวิจัย หนวยวิจัยโพลิเมอร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

วันที่สัมมนา 

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 

สถานที ่

หองจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

คาลงทะเบียน 

15,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

พิเศษ !!! สวนลด 10% เหลือ ทานละ 13,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เม่ือสมัครอบรม 2 ทานข้ึนไปตอหนวยงาน  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. Website: www.nstdaacademy.com/freo 

2. Call center: 0 2644 8150 ตอ 81889 (อริสรา) , 81896 (นพดร) 

3. อีเมล: bas@nstda.or.th 



 

 กําหนดการ 

 หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology"  

    วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

     ณ หองจามจุรี บอลรูม A ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น.   กลาวเปดและแนะนําหลักสูตร 

 โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ 

  ผูอํานวยการ สถาบันวิชาการ สวทช. 

09.30 - 10.30 น. นวัตกรรมกับการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหาร 

โดย รศ.ดร.อนุวัตร แจงชัด 

     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น.          การประยุกตใช Food Rheology ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 โดย ดร. อศิรา เฟองฟูชาติ 

 นักวิจัยอาวุโส หนวยวิจัยโพลิเมอร 

 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหงชาติ (MTEC) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน                                                                                                                             

13.00 - 14.30 น.           เทคโนโลยีการแปรรูปกับการเปล่ียนแปลงของคุณสมบัติการเปล่ียนแปลงรูปรางของวัสดุอาหาร 

 โดย รศ.ดร. ปาริฉัตร หงสประภาส 

 อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 

 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.30 น. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยใชหลักการ Food Structuring Approach  

 ดร. ชัยวุฒิ กมลพิลาส 
 นักวิจัย หนวยวิจัยโพลิเมอร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหงชาติ (MTEC) 

 
 

 

 
 
 

 



 

   กําหนดการ 

หลักสูตร Food Innovation Business "ตอน เทคโนโลยี Food Rheology" 

  วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

                                     ณ หองจามจุรี บอลรูม A ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 

09.00 - 10.30 น. ถอดรหัสความสําเร็จ “Food Innovation Business” 

 โดย ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ  

CEO Food Innopolis และรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแหงชาติ 

  10.30 - 11.30 น.            ตัวอยางการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

 คุณกําพล โชคสุนทสุทธิ ์                                                                                                    

CEO บริษัท ฟารมดี เอเซีย จํากัด 

11.40 - 12.40 น.          รับประทานอาหารกลางวัน 

12.45 - 13.45 น.           เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

13.45 - 14.15 น.           วิทยาศาสตรประเทศไทย กับการสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร                                      

โดย น.สพ. สนัด วงศทวีทอง                                                                             

ผูอํานวยการฝายขายและบริการคียแอคเคานต อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

14.20 - 16.00 น.  เยี่ยมชม และศึกษาดูงานดาน Food Rheology 

 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  

 ศูนยนวัตกรรมอาหาและอาหารสัตว (Food and Feed Innovation) 

 หนวยวิจัยโพลิเมอร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

16.00 - 16.15 น.           รับประทานอาหารวาง 

           สรุปการดูงาน  และกลาวปดการอบรม 

               โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการ สวทช. 

16.20 น.           เดินทางกลับ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

 

 


