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หลักสูตร

การสรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากการปลูกผลไมเศรษฐกิจ
หลักการและเหตุผล
ผลไมนับเปนสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่เปนรายไดหลักหนึ่งของประเทศไทยนอกเหนือจากยางธรรมชาติ ขาว
น้ําตาล แตรายไดสวนใหญของเกษตรกรยังคงขึ้นกับราคาตลาด ดังนั้นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑจากผลไมจะเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสแกผูบริโภคและเพื่อเพิ่มทางเลือกแกเกษตรกรในการ
เพิ่มมูลคาผลไมที่ผ ลิตไดและสามารถเปนแนวทางในการกระตุ นการบริโ ภคภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
ภาคเอกชนสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชยไดมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหความรูดานการผลิตกลาผลไมดวยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. ใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพผลไมโดยไมทําลาย
3. ใหความรูในการสกัดและการผลิตผลิตภัณฑที่มสี วนผสมของสารจากผลไมและวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลคาเพื่อ
เปนแนวทางในการตอยอดสูภาคการผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพและความงาม
คุณสมบัติผูสมัคร
ประชาชนทั่วไป เกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
และผูท ี่สนใจประกอบธุรกิจ ผูผ ลิตและจําหนายเครื่องสําอาง
หัวขอการอบรม

- การประยุกตใชเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุผลไมเศรษฐกิจ
- การประยุกตใชเทคนิคเนียรอินฟราเรดในการตรวจสอบคุณภาพผลไมโดยวิธีไมทําลาย
- การศึกษาการสกัดสารสําคัญจากผลไมเพื่อนํามาประยุกตใชในผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพและเครือ่ งสําอาง

วิทยากร

ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมไดรบั ความรูจ ากการอบรมไปปรับใชในการทํางาน และประกอบอาชีพได
2. ผูเขาอบรมไดรบั ความรูทเี่ ปนแนวทางในการสกัดสาร การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑและพัฒนาวิธีการ
วิเคราะหเพื่อใชในการตรวจสอบผลิตภัณฑและวัตถุดิบทั้งเพือ่ การสงออกและจําหนายภายในประเทศ
3. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปตอยอดเชิงพาณิชยและประกอบธุรกิจเพือ่ เพิม่ รายได และยังชวยสงเสริมให
ชุมชนและประเทศชาติเขมแข็งอยางยั่งยืน
ติดตอสอบถาม
คุณทศพล โทร. 090-406-7828
อีเมล course.kapi@gmail.com

คุณกัณทิมา โทร. 094-341-8605 โทรศัพท 02-942-8600-3 ตอ 208
ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ http://kapi.ku.ac.th/course
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กําหนดการ

หลักสูตรการสรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากการปลูกผลไมเศรษฐกิจ

รุนที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น.
รุนที่ 2 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00-17.00 น.
รุนที่ 3 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561
เวลา 8.00-17.00 น.
หองประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
......................................................................
วันที่ 1 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
พิธีเปดการอบรม
08.30-10.30 น. บรรยาย-เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
10.30-12.00 น. บรรยาย-การประยุกตใชเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อการขยายพันธุผลไมเศรษฐกิจ
13.00-15.30 น. ปฏิบตั -ิ สาธิต การเพาะเลีย้ งเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวย
15.30-18.00 น. บรรยาย-หลักการของโรงเรือนสําหรับการอนุบาลกลาไม
ปฏิบตั -ิ การยายปลูกกลวยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูสภาวะ
ธรรมชาติ
วันที่ 2 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.30 น. บรรยาย-สารสําคัญในผลไม และการทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ
9.30-10.30 น. บรรยาย-การสกัดสารจากผลไม
10.30-12.00 น. สาธิตวิธีการตางๆในการสกัดสารจากเปลือกผลไม
13.00-15.00 น. ปฏิบัติการ-การประยุกตใชสารสกัดเปลือกผลไม
ในผลิตภัณฑ
15.00-17.00 น. ปฏิบัติการ-การประยุกตใชสารสกัดจากผลมะเมา
ในผลิตภัณฑ

(กําหนดการวันที่ 3 อยูในหนาถัดไป)

ผูอํานวยการสถาบันฯ
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน
ผูชวย นางสาวพนิดา วงษแหวน
ผูชวย นายสมบัตร โคกกระเทียม
ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน
ผูชวย นางสาวพนิดา วงษแหวน
ผูชวย นางสาววิเชียร ไทรเจริญ
ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ
นางสาวประภัสสร รักถาวร
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ผูชวย นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ
ผูชวย นางสาวลลิตา คชารัตน
ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ
ผูชวย นางสาวสุริสา ศากยโรจน
ผูชวย นางสาวทิพาพร ทองคํา
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ผูชวย นางสาวเวธนี สุรวนิชณิรชร
ผูชวย นางนารีนารถ ค้าํ ชู
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วันที่ 3 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.20 น. บรรยาย-หลักการพื้นฐานการตรวจสอบคุณภาพโดย
วิธีไมทําลายดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรด
09.20-10.10 น. บรรยาย-การประยุกตใชเทคนิคเนียรอินฟราเรด
ในการตรวจสอบคุณภาพผลไม
10.10-11.00 น. บรรยาย-ระบบเครื่องเนียรอินฟราเรดและ
การใชงานเบื้องตน
11:00–11:30 น. สาธิต-การใชเครื่องเนียรอินฟราเรดเบื้องตน
11:30–12:00 น. สาธิต-การตรวจสอบความหวาน (คา Brix) ของผลไม
โดยไมทําลายดวยเครื่องเนียรอินฟราเรด
13.00-14.00 น. บรรยาย-การสกัดสารจากผลไมไทยเพื่อนํามา
เปนสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอางบํารุงผิว
14.00-17.00 น. ปฏิบตั -ิ การสาธิตการผลิตผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวกาย
ที่ผสมสารสกัดจากผลไมไทย

*มีบริการอาหารวางและอาหารกลางวันตลอดการอบรม
**กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ดร.ณัฐภรณ สุทธิวิจติ รภักดี
นายไกรฤกษ โงวสุวรรณ
ดร.ณัฐภรณ สุทธิวิจติ รภักดี
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ผูชวย นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย
นายไกรฤกษ โงวสุวรรณ
ผูชวย นายทศพล อุมะมานิต
ผูชวย นางสาวบุษบา ปญญาชน
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล
ผูชวย นางสาวภารดี อสุโกวิท
ผูชวย นางสาวนัดดามาศ โตมอญ

