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ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

“FUNCTIONAL INGREDIENTS
FOR
21st CENTURY”

ความสาคัญและเหตุผล

หัวข้ อการอบรม

อัตราค่ าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท*

ปัญหาสุขภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุบัติการ
ของการเกิดโรคจานวนมากเป็นผลมาจากการใช้ ชีวิตประจ าวัน ที่
เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลา มลภาวะ ความเครียด
แนวทางการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แนวคิดการ
บริโภคอาหารเป็นยาหรือโภชนบาบัด (Nutritional therapy) ได้รับ
ความนิยมมากขึ้น อาหารฟังก์ชัน (Functional food) เป็นอาหารที่
ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้านการป้องกัน ลดอัตราเสี่ยง ของการเกิด
โรคต่ า งๆ มู ล ค่ า การตลาดของอาหารฟั ง ก์ ชั น เจริ ญ เติ บ โตอย่ า ง
รวดเร็วตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ในมุมมองของผู้ผลิตอาหารย่อมเล็ง เห็น
ถึงแนวโน้มดังกล่าวว่าสามารถสร้างกาไรได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆ การที่นักวิจัยหรือผู้ผลิตอาหารทราบว่าส่วนผสมอาหารประเภท
ใดกาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และในอนาคตทาให้สามารถวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพเพื่ อ ตอบสนองตลาดที่ ก าลั ง
เติบโตได้
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ แ ก่ นั ก วิ จั ย และผู้ ป ระกอบการด้ า นอุ ต สาหกรรม
อาหารในประเทศไทยได้ ท ราบถึ ง แนวโน้ ม ส่ ว นผสมของอาหาร
ฟังก์ชันในศตวรรษที่ 21
วิทยากร
1. นักวิจัยเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา
2. คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

13 พฤศจิกายน 2558
ส่วนผสมฟังก์ชันในศตวรรษ 21
(Functional ingredients for 21st century)
8.30-9.00
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-13.00
13.00-13.45

13.45-15.15
15.15-15.30
15.30-16.30

Registration
Current and future trends of functional
ingredients for food and beverage
(Private sectors)
Refreshment break
Scientific based findings of functional
ingredients (Dr.Sudathip Sae-tan,
Kasetsart University)
Lunch
Novel food processing for maintaining
bioactive compounds in food and
beverage (Dr.Pitiya Kamonpatana,
Kasetsart University)
Diet and health: the varying concepts of
'functional ingredients'
(Prof. Chung S. Yang, Rutgers University)
Refreshment break
Open discussion on the topic
“Functional ingredients for 21st century”
วัน เวลา สถานที่ดาเนินการ

13 พฤศจิกายน 2558 9:00-16.30
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 ห้อง 2204 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดการสัมมนา
* รับจานวนจากัด 40 ท่าน
การลงทะเบียน
ส่งใบสมัคร และหลักฐานการชาระเงินมาทางแฟกซ์หรือ
ไปรษณีย์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 และกรุณาติดต่อทาง
โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

