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ก ำหนดกำร 

กำรสัมมนำเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศกำรแสดงผลงำนวิจัยกลุ่มเรื่องอำหำร 
“Taste of Innovation : นวัตกรรมอำหำร เพื่อกำรพัฒนำ สู่อนำคต”  

วันศุกร์ที่ 24 มกรำคม 2563 เวลำ 08.00 - 15.30 น.  
ณ ห้องแคทลียำ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

************************************ 
 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.20 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ 
กล่ำววัตถุประสงค์กำรสัมมนำและเปิดตัวเทคโนโลยี 
โดย    ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร) 
กล่ำวเปิดกำรสัมมนำและเปิดตัวเทคโนโลย ี
โดย   นำยอนันต์ สุวรรณรัตน์  (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธำนคณะกรรมกำร สวก.)  

09.20 - 09.40 น. กำรบรรยำยพิเศษ เร่ือง “งำนวิจัยภำคกำรเกษตรกับนโยบำยตลำดน ำกำรผลิต” 
 โดย   นำยอนนัต์ สุวรรณรัตน์ (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธำนคณะกรรมกำร สวก.)   

09.40 - 10.00 น. พิธีลงนำมสัญญำอนุญำตให้ใชส้ิทธิผลงำนวิจัยของ สวก. จ ำนวน 13 โครงกำร  ได้แก่ 
1) กำรวิจัยและพัฒนำหญ้ำหวำนเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ควำมหวำน ระหว่ำง สวก. และ บริษัท ซูกำเวีย จ ำกัด 
2) กำรศึกษำควำมปลอดภัยและประสิทธิผลลดน้ ำตำลในเลือดของมะระขี้นกแคปซูลในผู้ที่มีภำวะก่อน 

เป็นเบำหวำน ระหว่ำง สวก. และ มูลนิธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
3) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตกล้วยตำกให้เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล : ขั้นตอน กำรออกแบบกระบวนกำร

ตำกกล้วยที่ถูกสุขลักษณะในโดมพำรำโบลำด้วยระบบสำยพำนล ำเลียง  ระหว่ำง สวก. และ บริษัท 
อุตสำหกรรมกำรเกษตรเขำค้อ จ ำกัด 

4) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพจำกลูกหม่อนและใบหม่อน  
4.1 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพจำกลูกหม่อน ระหว่ำง สวก. และ บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จ ำกัด 
4.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพจำกใบหม่อน ระหว่ำง สวก. และ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เรือนไหมใบหม่อน 

5) กำรประเมินควำมปลอดภัยและกำรปกป้องตับของอำหำรสุขภำพจำกย่ำนำงในอำสำสมัครที่มีน้ ำหนักเกิน 
ระหว่ำง สวก. และ บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จ ำกัด 

6) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ของเวชส ำอำงดอกไม้ไทย ระหว่ำง สวก. และ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จ ำกัด 
7) ผลกำรบริโภคเครื่องดื่มสุขภำพจำกมะม่วงหิมพำนต์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงดัชนีทำงสรีรวิทยำในอำสำสมัครวัย

ท ำงำน ระหว่ำง สวก. และ บริษัท เดอะแคชชูวี่ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จ ำกัด 
8) ไฮโดรเจลสมำนแผลในสัตว์ของสำรสกัดน้ ำส้มควันไม้ที่ผลิตจำกกะลำปำล์มน้ ำมัน ระหว่ำง สวก. และ  

บริษัท ไฟโตไบโอติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
9) กำรพัฒนำอำหำรปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นชุดส ำรับเพื่อสุขภำพตำมมำตรฐำน Universal Design Food/ Smile Care 

Food และ National Dysphagia Diet ส ำหรับผู้ที่มีปัญหำกำรบดเคี้ยวและกำรกลืนอำหำร ระหว่ำง สวก. และ 
บริษัท มะลิลำโปรดักส์ 2014 (ประเทศไทย) จ ำกัด  

10) กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์หมี่โครำช ระหว่ำง สวก. และ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แม่ตุ้ยหมี่ตะคุ  
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11) กำรพัฒนำอำหำรสุขภำพต้ำนโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขำดเลือด และโรคไตที่เกิด จำกกำรท ำงำนผิดปกติ
ของหลอดเลือดในภำวะอ้วนจำกขิง พุทรำจีน และเห็ดหูหนู ระหว่ำง สวก. และ บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จ ำกัด 

12) ศักยภำพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมำณสำรก่อมะเร็งในอำหำรปิ้งย่ำง  
ระหว่ำง สวก. และ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี เอ็ม เค ช้อป 

13) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้ป่วยที่มีเบำหวำน โดยใช้ข้ำวเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทดแทน
ผลิตภัณฑ์น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ระหว่ำง สวก. และ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ ำกัด (มหำชน) 

10.00 – 10.30 น. เสวนำ หัวข้อ “ติดปีกให้ธุรกิจ ขยับขีดควำมสำมำรถ SMEs ด้วยงำนวิจัยจำก สวก.”  
 โดย นำงสำวภำวดี ใจเอ้ือ (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยน์ สวก.) 
 โดย นำงสำวนุชจรินทร์ เกตุนิล (รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมนวัตกรรม สถำบันอำหำร) 
 โดย นำยไชยกร ปลื้มเจริญกิจ (บริษัท แพนโทริ เค จ ำกัด) 
 โดย นำยพัฒนพร ลี้วลัญชน์  (บริษัท ทูฟิต ฟู้ด โพรดักส์ จ ำกัด) 

10.30  – 15.30 น. น ำเสนอผลส ำเร็จหรือเทคโนโลยีงำนวิจัยกลุ่มเรื่องอำหำรฯ จ ำนวน 14 โครงกำร  แบ่งเป็น 

   อำหำรแปรรูปเพื่อสุขภำพ  จ ำนวน 6 โครงกำร ได้แก่ 

10.30 – 10.45 น. “ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ำยเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจำกแหล่งโปรตีนทำงเลือก” 
  โดย ดร.หทัยชนก  กันตรง (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 

10.45 – 11.00 น. “ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพจำกเศษเหลือของหน่อไม้ตัดแต่ง” 
   โดย ดร.รวิสรำ รื่นไวย์ (มหำวิทยำลัยพะเยำ) 

11.00 – 11.15 น. “ผลิตภัณฑ์อำหำรเหลวเสริมสุขภำพส ำเร็จรูปเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนส ำหรับผู้สูงอำยุ” 
   โดย ศ.สมปอง คล้ำยหนองสรวง (มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 

11.15 – 11.30 น. “ผลิตภัณฑ์ชำล ำไยสดด้วยเทคนิคทำงศิลปวิทยำกำรอำหำรระดับโมเลกุล” 
   โดย ผศ.ดร.ชุติมำ คงจรูญ (มหำวิทยำลัยแม่โจ้) 

11.30 – 11.45 น. “ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเลียงปักษ์ใต้ส ำเร็จรูปแบบพร้อมปรุง” 
   โดย ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

11.45 – 12.00 น. “ผลิตภัณฑ์อำหำรว่ำงไทยและเบเกอร่ีทดแทนแป้งสำลีบำงส่วนด้วยแป้งข้ำวเจ้ำ” 
   โดย ดร.จันทร์จนำ ศิริพันธ์วัฒนำ (มหำวิทยำลัยสวนดุสิต) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน 

  อำหำรเฉพำะทำง  จ ำนวน 6 โครงกำร ได้แก่ 

13.00 – 13.15 น. “ผลิตภัณฑ์อำหำรเหลวทำงกำรแพทย์จำกวัตถุดิบธรรมชำติเพื่อเป็นอำหำรส ำเร็จรูป” 
   โดย นำยแพทย์ กรภัทร มยุระสำคร (มหำวิทยำลัยมหิดล) 

13.15 – 13.30 น. “กำรพัฒนำต ำรับอำหำรท้องถิ่นเป็นอำหำรพิเศษส ำหรับผู้ป่วยโรคเบำหวำน” 
   โดย อ.ดร.สุธีรำ อินทเจริญศำนต์ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์) 

13.30 – 13.45 น. “ผลิตภัณฑ์อำหำรทำงสำยให้อำหำรชนิดผงส ำหรับผู้ป่วยโรคไต” 
   โดย นำงชุติกำญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล (มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 

13.45 – 14.00 น. “ผลิตภัณฑ์อำหำรสุขภำพในรูปแบบไอโซฟลำโวนบำร์ส ำหรับผู้บริโภคก่อนวัยสูงอำยุ” 
  โดย ดร.สุภกิจ ไชยพุฒ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
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14.00 – 14.15 น.  “ผลิตภัณฑ์อำหำรเจลถั่วชีวภำพในผู้ป่วยที่มีภำวะกลืนล ำบำก” 

  โดย ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 

14.15 – 14.30 น. “ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์ส ำหรับผู้สูงอำยุ” 
 โดย นำงสำวปรมำภรณ์ เกิดทรัพย์ (มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 

  องค์ควำมรูส้ ำหรับวิสำหกิจชุมชน  จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 

14.30 – 15.00 น. “กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนคุณสมบัติทำงชีวเคมีของน้ ำผึ้งชันโรงเพื่อผลักดันให้เป็นอำหำรเพื่อสุขภำพ” 
   โดย ดร.บำจรีย์ ฉัตรทอง (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 

15.00 – 15.15 น. “ผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบปลำเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรและสำรต้ำนอนุมูลอิสระ” 
   โดย นำยรอมลี เจะดอเลำะ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ) 

15.15 – 15.30 น.  เจรจำธุรกิจและปิดกำรสัมมนำ 

 
*หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.00 และ 14.30 น. 
 
 
 
 
 

 

ภำยในงำนมีโซนแสดงนิทรรศกำรผลงำนวิจัยกลุ่มเรื่องอำหำร ดังนี้ 

โซนที่ 1 :  Show Case ผลิตภัณฑ์ผลงำนวิจัยจำก “หิ้งสู่ห้ำง” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมชงจำกผลไม้ไทย  ผลิตภัณฑ์
ผลไม้แช่อิ่ม  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกมะพร้ำว  ผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำรจำกข้ำวระยะเม่ำ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรถั่งเช่ำสีทอง 

โซนที่ 2 :  ต้นแบบผลงำนวิจัยพร้อมใช้ “เชิงพำณิชย์” มำกกว่ำ 10 ผลงำน เช่น ผักอัดเม็ด กุ้งส้ม หน่อไม้ปรุงรส อำหำรเจลถั่วชีวภำพ 
เครื่องดื่มชำล ำไย เครื่องดื่มสุขภำพจำกมะม่วงหิมพำนต์ เครื่องดื่มสุขภำพจำกข้ำวสินเหล็ก เป็นต้น 

โซนที่ 3 : ข้อมูลองค์ควำมรู้พร้อมใช้ “เชิงสำธำรณะ” มำกกว่ำ 5 ผลงำน เช่น ข้อมูลอำหำรรักษำโรค ข้อมูลผักปลอดภัยไร้พยำธิ
ข้อมูลโภชศำสตร์กำรบริโภคไข่ไก่ในเด็กประถมวัย เป็นต้น 

โซนที่ 4 :  คลินิกวิจัย (Wing by ARDA) 
-  ปรึกษำกำรขอรับสนบัสนุนทนุวิจัยกับ สวก. 
-  ปรึกษำกำรด ำเนนิกำรดำ้นทรพัย์สินทำงปัญญำ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์
- กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผลิตภณัฑ์อำหำรว่ำงและเบเกอร่ีด้วยแป้งข้ำวเจ้ำ ร่วมกับมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
-  กำรจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)      


