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ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
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ผลิตภัณฑ์ ................................................................................. ขนาดกิจการ *      S      M      L 
วุฒิการศึกษา/สาขา ...................................................... ประสบการณท์ างานด้าน ...............................................  

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมVAT 7%)  สมาชิก สถอ.  3,200   บาท  รหัสสมาชิก ........................................  
 (ราคารวม  3,200 + 224 (VAT7%) = 3,424 บาท) 
  บุคคลทั่วไป  3,400   บาท   
ช าระโดย  (ราคารวม  3,400 + 238 (VAT7%) = 3,638 บาท) 
  เช็ค สั่งจ่ายในนาม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 

 โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่  031-1-52938-0            
ชื่อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ชื่อบริษัท และที่อยู่ข้างต้น      ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ...................................................................................................................................................................  
 

* S ทุนจดทะเบียน < 10 ล้านบาท,  M ทุนจดทะเบียน 10-100 ล้านบาท,  L ทุนจดทะเบียน > 100 ล้านบาท                 FM-TN-TN-04  
 

 

(ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

โรงแรม ไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตช่ัน 
กรุงเทพฯ โทร. 0-2344-1699 
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 O  จองห้องพัก  
 เตยีงเดี่ยว…......ห้อง / เตยีงคู่ ..….......ห้อง 
Check in วันท่ี .......................................  
Check out วันท่ี .....................................  

 

รร. ไพร์ม โฮเทล 
 เซ็นทรัล สเตช่ัน 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร ์ แขวงบางยีข่ัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ   10700 

โทรศัพท์  0-2422-8688 ต่อ 2202-2209  โทรสาร  0-2422-8518 , www.facebook.com/trainingNFI 
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การประยุกต์ใช้ 

Prebiotic  

และ Probiotic  

ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  จึง
เป็นจุดก าเนิดของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเรียกว่า functional food ซึ่งเป็นอาหารท่ีมี
ผลต่อการท าหน้าท่ีต่างๆ ในร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยมีบทบาทในการลด
ความเสี่ยงและอัตราในการเกิดโรค  อาหารหลายชนิดจัดเป็น functional food 
และสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะกลุ่มพรีไบโอติก (prebiotic) 
และโพรไบโอติก (probiotic)  ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพล าไส้   

Prebiotic คือส่วนของอาหารท่ีสัตว์ย่อยน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่จุลินทรีย์
ในล าไส้ใหญ่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  อาหารกลุ่มน้ีมักเป็นคาร์โบไฮเดรต
สายสั้นหรือโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ท่ีประกอบด้วยน้ าตาลจ านวนไม่กี่โมเลกุลซึ่งยึด
เกาะกัน ส าหรับ Probiotic เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตและมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายมนุษย์และสัตว์  โดย Probiotic จะท าหน้าท่ีช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์
ในทางเดินอาหาร  โดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากขึ้น  ลดปริมาณ
จุลินทรีย์ ท่ีเป็นโทษลงและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อสู้กับ
เชื้อจุลินทรีย์ท่ีเป็นอันตรายและยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคท าให้ไม่สามารถเกาะติด
กับล าไส้ ดังนั้นการเรียนรู้และน า Prebiotic รวมถึง Probiotic มาประยุกต์ใช้ใน
ปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในปัจจุบัน 

 

  

เพื่อให้สามารถน าความรู้เรื่องของ Prebiotic และ Probiotic ไปใช้ประยุกต์
กับผลิตภัณฑ์ในอาหารได้ 

 

 

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพและ
ความงาม, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดบริษัทท่ีผลิต น าเข้าและจ าหน่าย 
Ingredients อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม, นักธุรกิจ SME ท่ี
ผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม 
 

       

 วันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  2563 (1 วัน) 
 

  

ณ ห้อง station 1 ช้ัน 15 โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น 
กรุงเทพฯ (โทร. 0-2344-1699)     

(ค่าห้องพักรวมอาหารเชา้ : เตียงเด่ียว 1,600 บาท / เตียงคู่ 1,800 บาท) 

  

     
40 คน (ปิดรับสมัครเมื่อครบจ ำนวน / 3 วนัก่อนกำรอบรม) 

 

 
 

 

คณาจารย์ 
จากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

 
 

 

สมาชกิ สถอ. 3,200 บาท 
บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

(รำคำรวม VAT 7% สมำชิก สถอ. 3,424 บำท /  
บุคคลทั่วไป 3,638 บำท  

และไม่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%) 

 

 หลังส่งใบสมัคร   กรุณำติดต่อทำงโทรศัพท์กับเจ้ำหน้ำที่อีกครั้งและ        
กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงนิมาทางแฟกซ์หรือทำงไปรษณีย์ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรอบรม 

 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หำกแจ้งให้สถำบนัฯ       
ทรำบก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563  สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 20%          
ของค่าลงทะเบียน  และหากแจ้งหลังวนัที่ 19 มีนาคม 2563 สถาบันฯ                
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบยีนทั้งหมด 

 
 

 ติดต่อมาที่    คุณพรชนก สุกิจวรรณี  ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700   
โทรศัพท์  0-2422-8688 ต่อ 2208    โทรสาร   0-2422-8518   

 E-mail : training@nfi.or.th    Facebook : www.facebook.com/trainingNFI 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม  จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน  
 หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

 

 

วนัพฤหัสบดทีี่  26  มีนาคม  2563 
 

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น.  กฎระเบียบการข้ึนทะเบียนของอาหารท่ีเติมพรีไบโอติก (prebiotic)  

 และจุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic)  

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.  เช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกส าหรับใช้ในอาหาร 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น.  Prebiotics and Probiotics Overview and Research 

14.00 - 14.30 น.  Probiotic Fortification 

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 15.45 น.  New Developments in Shelf-Stable Probiotics Foods 

15.45 - 16.00 น.  Success Stories 

16.00 - 16.30 น.  ถาม-ตอบข้อซักถาม 
 

หมายเหตุ    ** แจกฟรี Special Report Prebiotics & Probiotics Buyers Guidebook Natural Product 

Insider มูลค่า 39$ ** 
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