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About Us & 
Our Mission

About Us

• FoSTAT was established in 
1976 

• an independent, non-profit
• A group of professors Scholars 

interested in food issues
• Propmote development of body 

of knowledge in food science 
and technology.

Our Mission
• Technical services: conferences ; 

seminars
• Academic services : student 

competition, curriculum and 
professional standards

• Build partnerships and 
relationships with food industry 
and governmental agencies 

• Build stronger bonds with 
ASEAN and Asia food 
associations

The Food Science and Technology Association of Thailand
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแหง่ประเทศไทย



Association’s Activities 

Training

• Food Safety Forum
• In-House Training
• Public Training 

Consult

Provide consultation on 
food safety system
Setting for food industry 
plants and food factories 
Including GMP ,  HACCP , 
product development 
etc. 

Certified Food 
Professional  
( CFoP ) 

• Develop certification 
program for Food 
Scientists and 
technologists

• Strengthen HR on food 
production, food quality , 
standard 

• Continuing education for 
professionals 

Conferences

• Food Innovation Asia 
Conference (Propak
Asia)

• Food Ingredient 
• Others
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"An army 
marches on its 
stomach"

Napoleon Bonaparte



the invention of canned 
food was prompted by a 
cash prize offered by 
the french military, and 
finally rewarded during 
Napoleon's reign



complex interactions of temperature, water activity, 
pH etc. are significant to the microbial stability.

CANNING

HURDLE TECHNOLOGY



Army researchers work to create the pizza MRE

• Shelf stable

• 1-2 yrs @ 
ambient

• Ready to eat





PRINCIPLE
• microorganisms – may not be killed but cannot grow.
• Microorganisms is blocked by barriers



Food Safety Innovation

• Tech transfer – HPP, pulsed electric field, mw, 
hurdle, packaging, must create our own 
implementation 

• Key is ingredient technology knowledge 
no/natural preservatives, search for new ingr.

• Regulatory, labelling and plant validation for 
specific countries

• Others :Traceability, consumer access (e.g., 
hotline), accreditation 



New Thailand 4.0 Activities

1 หลักสูตรการอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อการควบคมุและประกันคณุภาพของ

อาหาร (Food Quality)

2 หลักสูตรการเพิ่มมูลคา่ของอาหารด้วยการใช้ Food additive หรือ

Food ingredients เพื่อวัตถุประสงคพ์เิศษ (Functional Food)

3 หลักสูตรการน า วทน. เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ 

(Advanced Food Technology)

4 หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภณัฑ์ 

(Food Creation and Design)

5 หลักสูตรการพัฒนาบคุลากรในสายวทิยาศาสตรอ์าหาร 

(Food Science and Tech HRD)

Food Innopolis Academy 2016 



New Thailand 4.0 Activities

1 หลักสูตร Food Ingredient Technology Series – Fi Asia

2 Functional Food

3 Health Claims

4 Automation and new processing technologies

5 Start-ups -SMEs– innovation matching

FoSTAT (in-trend) 2017 



New Thailand 4.0 Activities

1 หลักสูตร Food Ingredient Technology Series – Fi Asia

2 Functional Food – in depth 

3 Health Claims – regulatory road maps 

4 Shelf-stable technology 

5 Start-ups -SMEs– innovation matching

FoSTAT 2018 
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1 หลักสูตรการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อการควบคมุและประกนัคุณภาพของอาหาร (Food Quality)

1.1 วิธีวิเคราะหข์้อมลูเชงิสารสนเทศเพื่อ

หา Differential gene expression 

จากการท า RNASeq

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

ได้องค์ความรูใ้นการใชส้ารสนเทศและ

ระบบคอมพิวเตอรใ์นการวิคราะห ์RNA 

seq ซึ่งเปน็ สหสาขาวิชาที่เปดิสอนใหม่

1.2 การศึกษาการท างานของโปรตีนใน

การควบคมุการแสดงออกของยนีด้วย

การวิเคราะหก์ารจบักนัของโปรตีน

และดีเอ็นเอโดยใช้ Chromatin 

Immunoprecipitation (ChiP) และ 

Next Generation Sequencing 

(NGS)

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

ได้ฝึกปฏบิตัิการวิเคราะห์ล าดบั DNA โดย

ระบบคอมพิวเตอร์

1.3 การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเริม่

ธุรกิจอาหาร : ความเข้าใจเกีย่วกบั

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร Get 

ready for Food Business Startup 

:Understanding food law and 

regulation 

สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

เตรียมความพรอ้มใหผู้้ประกอบการใหม ่

ส าหรับการยืน่กขออนุญาตผลติอาหาร 

และสถานทีผ่ลติอาหาร เพื่อลดระยะเวลา

และปรบัปรงุวิธกีารท างานของภาครฐัให้

เร็วขึ้น ใช้บุคลากรนอ้ยลง

1.4 เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วพืช

เศรษฐกจิไทยในปจัจบุนัและอนาคต :

เทคนิคการจดัเก็บผลผลติเพือ่รกัษา

คุณภาพอาหาร

สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

ถ่ายทอดเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วเพือ่

รักษาคณุภาพอาหาร ลดการศูนยเ์สีย

ผลิตผล และใชไ้มโครเวฟตรวจสอบ

คุณภาพผลไม้



2 หลักสูตรการเพิ่มมลูคา่ของอาหารดว้ยการใช ้Food additive หรือ Food ingredients เพื่อวัตถุประสงค์

พิเศษ (Functional Food)

2.1 การเติมสารอาหาร: แนวโน้ม การ

วิเคราะห์ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง” 

(Fortifying the World) 

นิตยสาร Innolab ศึกษาเทคนคิการเติมสารอาหารเพือ่

วัตถุประสงคด์้านโภชนาการและการตรวจ

วิเคราะห์อาหารด้วยชดุทดสอบ (kit test) 

2.2 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนการ

พัฒนาอาหารไทยส าหรบัผู้สงูอายใุน

ธุรกิจบรกิารอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

ศึกษาการเปลีย่นแปลงด้านสรรีะและความ

ต้องการอาหารทีเ่หมาะสมส าหรบัผูสู้งอาย ุ

เพื่อพัฒนาสูตรอาหารไทยให้เป็นอาหาร

ทางเลอืกส าหรบัผูสู้งอายุ

2.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

“นวัตกรรมและการเพิม่มลูค่าอาหาร

สุขภาพจากปลาหนงัฯ เพื่อธุรกจิ

ชุมชน” 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ฝึกปฏิบตัิการแปรรปูอาหารจากปลาน้ าจดื

ให้แกผู่้ประกอบการขนาดเลก็ 

เพื่อสบับสนุนการใช้วัตถดุบิในทอ้งถิน่

ทดแทนวตัถุดบิจากทะเล

2.4 อาหารเพื่อสุขภาพจากสมนุไพร 

(Healthy – Functional Food from 

Herbs)

มหาวิทยาลยันเรศวร ศึกษาการพัฒนาสูตรอาหารรว่มกับการใช้

สมุนไพรไทยเพือ่เปน็ Functional food 

และสนับสนุนการต่อยอดงานวิจยัไทย 

2.5 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

Functional foods ในประเทศไทย

เพื่อการสง่ออก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบรุแีละ

สมาคมวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีางอาหาร

แห่งประเทศไทย

ศึกษาประสบการณ ์ธุรกิจตัวอยา่งจาก

ต่างประเทศ จัดท า Gap analysis และ

วิเคราะห์แนวทางการแกไ้ขปญัหา เพื่อ

น าไปสู่การก าหนดนโยบายและสรา้ง

ความรว่มมอืระหว่างภาครฐั ภาค

การศึกษาและภาคเอกชน



3 หลักสูตรการน า วทน. เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม ่(Advanced Food Technology)

3.1 Emerging Technology for Food 

Industry 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาส

ตร์

แนะน าเทคโนโลยใีหม่จากสหรฐัอเมรกิา

เพื่อให้ผู้ประกอบการคัดเลอืกเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมและสรา้งความรว่มมอืในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเช่น micro bubble,  

modeling and simulation 

3.2 Workshop on Cereal Beverage : 

Techniques taste and testing 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาส

ตร์และสมาคม

เทคโนโลยชีีวภาพ

ศึกษาเทคนคิการผลิตเครือ่งดืม่ที่มี

ลักษณะเฉพาะ และศึกษาวิธกีารทดสอบ

ผลิตภัณฑ์

3.3 Extrusion: Technology and 

Practices in Food, Agricultural, 

and Material Applications 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ

ศึกษาการน าเทคโนโลยดีา้นเอ็กซทรชูัน

ไปใชใ้นผลติภณัฑ์อาหารประเภทต่างๆ ที่

ยังไมเ่คยน าไปใช้เพือ่สรา้งนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหาร และสรา้งความรว่มมอื

กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

3.4 การพัฒนาผลติภัณฑ์คามาโบโกะเชงิ

นวัตกรรม ส าหรับการส่งเสรมิภาวะ

โภชนาการของผูสู้งอาย ุที่มี

ภาวการณ์เคีย้วและการกลนืล าบาก 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศึกษาภาวะโภชนาการผูสู้งอายุและฝกึ

ปฏิบัติการผลติผลติภณัฑ์เจลซรูมิสิ าหรบั

ผู้สูงอายุ

3.5 นวัตกรรมอาหาร 4.0 สร้างแบรนด์

ไทยสู่ตลาดโลก กับ Kryo “D” 

Freezer

สถาบันเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั

ฝึกการใชเ้ครือ่ง Kryo “D” Freezer เพื่อ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ต้นแบบทีม่คีวามแตกต่าง 

เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร

3.6 Membrane Technology 

Workshop: Membrane 

Technology in the Food and 

Beverage Industries 

มหาวิทยาลยั

สงขลานครนิทร์

ศึกษาการประยกุต์ใช ้Membrane 

Technology ทดแทนการใช้ความรอ้น

และสารเคม ีเพื่อรักษาคณุภาพอาหาร 



4 หลักสูตรการออกแบบผลติภัณฑ์อาหารและบรรจภุณัฑ์ (Food Creation and Design)

4.1 Food and Beverage Packaging 

Design for Functionality and 

Openability

มหาวิทยาลยัเกษตรศาส

ตร์

ศึกษาและฝกึปฏบิตัิเทคนคิการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ทีม่วีัตถุประสงค์พเิศษและเปน็

มิตรต่อผู้ใช้ โดยใช้วสัดุประเภทต่างๆ

4.2 Products & Packaging Design for 

SMEs (การออกแบบผลติภัณฑ์และ

บรรจภุณัฑ์นวัตกรรม ส าหรับ SMEs 

รุ่นใหม)่ 

สถาบันอาหาร ฝึกปฏิบตัิวิธวีางแผนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจภุณัฑ์ส าหรบัอาหาร

มูลค่าสูง และอาหารเฉพาะกลุม่ ให้

ผู้ประกอบการรุน่ใหมแ่ละ startup 

4.3 เจาะลึกบรรจภุัณฑ์กระดาษกบั

อุตสาหกรรมอาหาร” จาก IDEA to 

SHELVES 

สมาคมการบรรจภุณัฑ์

ไทย

ศึกษาการใชบ้รรจภุณัฑ์กระดาษใน

ผลิตภัณฑ์อาหารรวมถงึการเลอืกวัสดใุห้

เหมาะสม และสามารถสื่อสารกับนกั

ออกแบบและผู้ผลติบรรจภุณัฑ์กระดาษได้

อย่างมปีระสิทธภิาพ 

4.4 Startup with Modernized 

Molecular Gastronomy 

Workshop : When Science 

Meets Creative Food 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศึกษาด้าน Molecular Gastronomy เพื่อ

น าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ 

สามารถสรา้งภาพลกัษณแ์ปลกใหมใ่หก้ับ

อาหารท้องถิน่ 



5 หลักสูตรการพัฒนาบคุลากรในสายวทิยาศาสตรอ์าหาร (Food Science and Tech HRD)

5.1 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

ผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศา

สตร์ สกลนคร

ฝึกพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารโดย

ผู้ประกอบการเรยีนรูก้ระบวนการพฒันา

และรว่มสรา้งแนวคิดผลติภัณฑ์ใหมก่บั

นิสิต หลักสูตรเทคโนโลยกีารอาหาร 

5.2 กระบวนการพัฒนาแนวคดิสู่การ

เป็นนวัตกรชมุชน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศา

สตร์ สกลนคร

พัฒนาทักษะการเปน็นกันวัตกร  และ

สร้างความรว่มมอืระหว่างผูป้ระกอบการ

และทีมนิสิต นักศึกษา

5.3 ค่ายนวัตกรรมอาหารสรา้งสรรค ์

ส าหรับธรุกจิ Startup ยุค Thailand 

4.0

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ สร้างเวทีใหผู้ป้ระกอบการรุน่ใหมน่ าเสนอ

แนวคิด  วีการท างาน และแผนธรุกจิแบบ

ใหม่ โดยมทีมีพี่เลีย้งผู้มปีระสบการณ์ 

มาร่วมชี้แนะและสรา้งเครอืขา่ยผูท้ าธรุกจิ

ที่ต่อยอดกันไดข้ึน้

5.4 Food Science Communication สมาคมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทาง

อาหารแหง่ประเทศไทย

พัฒนาบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์

อาหารให้มทีกัษะด้านการสื่อสารขอ้มลู

วิทยาศาสตรต์่อชุมชน และสร้างเครอืข่าย

แหล่งข้อมลูดา้นอาหาร 


