
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ
Creative Design for

Future Food
Business

“การเริ�มต้นธุรกิจอาหารอนาคตเชิง
สร้างสรรค์ ในยุค New Normal”



การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป�นป�จจัยสําคัญที�ทํา
ให้ชีวิตประจําวันของผู้บริโภคเปลี�ยนแปลงไป และกลาย
เป�น New Normal ในด้านพฤติกรรมการบริโภคพบว่า
ผู้บริโภคมุ่งเน้นการเลือกซื�อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื�อง
ดื�มที�ให้คุณค่าทางโภชนาการ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้
แข็งแรง ช่วยลดความเสี�ยงและป�องกันการเกิดโรคภัย
ต่างๆ เช่น อาหารเพื�อสุขภาพ (Health food),อาหารที�
มีสรรพคุณทางยา (Medical food),อาหารทางเลือก
เพื�อสุขภาพ (Healthier Choice),อาหารฟ�งก์ชันนัล
(Functional Food),อาหารออร์แกนิกส์ (Organics
Food),อาหารเพื�อความผ่อนคลาย (Emotion Healthy
Food), ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเช่น วีแกน(vegan), คีโต
(keto), โปรตีนจากพืชทดแทนเนื�อสัตว์ (Plant base
meat)เป�นต้น จากความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี และ
การใช้ social media platform ทําให้รูปแบบการสั�ง
ซื�อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็วรวมไป
ถึงการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์มีมากขึ�น  

สถาบันอาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
“Creative Design for Future Food Business”
การเริ�มต้นธุรกิจอาหารอนาคตเชิงสร้างสรรค์ ในยุค
New Normal เพื�อให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME และผู้
เริ�มต้นในธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม มีแนวทางในการเริ�ม
ต้นธุรกิจในยุค New Normal โดยเรียนรู้การคิดและ
วิเคราะห์การปรับเปลี�ยนธุรกิจอาหารอย่างสร้างสรรค์
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Products
Design) ที�สอดคล้องกับเทรนด์ตลาดในยุค new
normal ในกลุ่มอาหารอนาคต (Future food) การเข้า
ถึงแหล่งเทคโนโลยี (Technology Sourcing OEM
Sourcing) การผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
(Food safety)การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
การสร้างแบรนด์ การสื�อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัล
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการ matching 
แหล่งเงินทุน เป�นต้น

หลักการและเหตุผล

CREATIVE
DESIGN FOR

FUTURE FOOD
BUSINESS



วัตถุประสงค :
1. เพื่อถายทอดองคความรูดานการออกแบบธุรกิจอาหารอยางสรางสรรค ในยุค new

normal การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑอาหารอนาคต การเขาถึงแหลงเทคโนโลยี การผลิต

อาหารปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑเชิงสรางสรรค การสรางแบรนด การสื่อสารทางการ

ตลาดในยุคดิจิทัล การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ และการ matching กับแหลงเงินทุน   

2. เพื่อให เกิดเครือขาย (Network) และแนวรวม (Partners) ในกลุม Start Up และ Food

Entrepreneurs

วิธีการฝกอบรม :  
แนวทางที่ ใช เป นแบบ CONSTRUCTION LEARNING ได แก  การบรรยาย การ
ถ ายทอดประสบการณตรงจากผู เ ชี่ ยวชาญ และผู¬บริหาร การฝกปฏิบัติ
WORKSHOP และการแบงกลุ ม เพื่ อระดมความคิด (FOCUS GROUP) ตลอดจนมี
การใหคําปรึกษาและแนะนําจากผู เ ชี่ ยวชาญด านธุรกิจอาหาร

สถานที่ฝกอบรม :  
หองอรุณอมรินทร  ศูนยการ เรียนรู อาหารไทย สถาบันอาหาร
กรุง เทพมหานคร 

กลุมเปาหมาย
ผู ประกอบการอาหารรายยอยผู ที่ สนใจ เข าสู ธุ รกิ จอาหาร

ระยะ เวลาการฝกอบรม :  5 วัน
26 ,27 ,28 เมษายน 2564 
5 ,6 พฤษภาคม 2564



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
CREATIVE DESIGN FOR FUTURE FOOD BUSINESS

วันจันทรที่  26 เมษายน 2564

4 

เวลา หัวข้อ Key message 
9.00-9.45  น. -พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 

โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันอาหาร 

- แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารอนาคต 
และบทบาทสถาบันอาหาร  

9.45-10.00 น. พักเบรค รับประทานอาหารว่าง 
10.00-12.00 น. - พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New normal 

และการปรับตัวของภาคธุรกิจ   
โดย ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด 

- แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค การปรับตัว
ของธุรกิจอาหาร และกลยุทธ์การตลาด
ธุรกิจในยุค New normal 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. - การมองอนาคตอุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2040 

(Food Industry Foresight)   
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
 CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD 
INNOPOLIS) 

- เรียนรู้ Trend อุตสาหกรรมอาหาร อีก 
20 ปีข้างหน้า  ผ่านกระบวนการมอง
อนาคต (Foresight) ว่าโลกเปลี่ยนแปลง
ไปแค่ไหน อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหาร ต้องปรับตัวอย่างไร  

14.30-14.45 น. พักเบรค รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น. - การมองอนาคตอุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2040 

(Food Industry Foresight) (ต่อ)  
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

- เรียนรู้ Trend อุตสาหกรรมอาหาร อีก 
20 ปีข้างหน้า  ผ่านกระบวนการมอง
อนาคต (Foresight) ว่าโลกเปลี่ยนแปลง
ไปแค่ไหน อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหาร ต้องปรับตัวอย่างไร  

16.30-17.00 น. คลีนิคให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจอาหาร   
โดย : นักวิชาการ สถาบันอาหาร และหน่วยงาน
เครือข่าย 

- พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต การตรวจสอบ
คว ามปลอดภั ย อ าห า ร  เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
เทคโนโลยี การขอรับรอง อย. และระบบ
คุณภาพมาตรฐาน เป็นต้น 



วันอังคารที่  27 เมษายน 2564

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
CREATIVE DESIGN FOR FUTURE FOOD BUSINESS

เวลา หัวข้อ Key message 
9.00-10.30  น. - โภชนาการตามวัย (Life Cycle Nutrition) 

โดย ผศ. ดร. เอกราช บ ารุงพืชน์  
ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล ผู้ เชี่ยวชาญ
โภชนาการเพ่ือสุขภาพและการชะลอวัย 

- เรียนรู้โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การบริโภค
อาหารในแต่ละช่วงวัย เทคโนโลยีการผลิต/
การพัฒนาอาหารตาม Trend ในแต่ละวัย 
เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคโดยใช้หลัก
โภชนศาสตร ์  

10.30-10.45 น. พักเบรค รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. - อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย (Anti-

Aging Food) 
โดย ผศ. ดร. เอกราช บ ารุงพืชน์  
ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล ผู้ เชี่ยวชาญ
โภชนาการเพ่ือสุขภาพและการชะลอวัย 

- เรียนรู้โภชนาการเพ่ือสุขภาพ การบริโภค
อาหารในแต่ละช่วงวัย เทคโนโลยีการผลิต/
การพัฒนาอาหารตาม Trend ในแต่ละวัย 
เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคโดยใช้หลัก
โภชนศาสตร์   

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.45 น. -แนวคิดการออกแบบธุรกิจอาหารในยุค New 

normal (Design Thinking  For Future 
Food Business)  
โดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษ 
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (MPA ) 
Majoring in Human Resource Management 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

-สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบธุรกิจ
อาหารในยุค New Normal 
-เ รี ยนรู้ เ ครื่ อ งมื อ  กระบวนการ ในการ
ออกแบบธุรกิจ  

14.45-15.00 พักเบรค รับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.30 -แนวคิดการออกแบบธุรกิจอาหารในยุค New 

normal (Design Thinking  For Future 
Food Business) (ต่อ) 
โดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ 

- workshop เพ่ือให้เกิด idea ในการ
ออกแบบธรุกิจอาหารในยุค New Normal 

16.30-17.00 น. คลีนิคให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจอาหาร 
โดย : นักวิชาการ สถาบันอาหาร  
และหน่วยงานเครือข่าย 

- พบกับผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต การตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหาร เครื่องจักร เทคโนโลยี การ
ขอรับรอง อย. และระบบคุณภาพมาตรฐาน 
เป็นต้น 



วันพุธที่  28 เมษายน 2564

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
CREATIVE DESIGN FOR FUTURE FOOD BUSINESS

เวลา หัวข้อ Key message 
9.00-10.15 น. - การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต (Future 

Food Technology and Innovation) และ
เทคโนโลยีอาหารอนาคต  
โดย นางสาวมยุรา ปรารถนาเปลี่ยน  
ผู้จัดการแผนกส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ  
สถาบันอาหาร  

- เรียนรู้แนวทางการออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าการผลิตอาหาร
อนาคต และเทคโนโลยีการแปรรูปที่
เกี่ยวข้อง 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. - Branding for Future Food 

โดย อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล 
ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์ และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

- กลยุทธ์ การสร้ า งแบรนด์ ในยุค New 
normal 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. - การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ

อาหารอนาคต (Packaging Design for Future 
Food)  
โดย อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล 

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารอนาคต 
ออกแบบอย่างไรให้โดนใจและขายได้  

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 - การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ส าหรับ

อาหารอนาคต (Packaging Design for Future 
Food) (ต่อ) 
- กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า 7 รูปแบบ (7 Price) 
โดย อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล 

- workshop การออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารอนาคต  
- เรียนรู้การตั้งราคาสินค้าอย่างไร ให้ได้
ก าไร 

16.30-17.30 น. - เยี่ยมชมสถานที่ผลิตอาหาร สถาบันอาหาร 
(Study Visit Pilot plant) 
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบัน
อาหาร (Study Visit laboratory) 

- ศึกษาดูงานสถานที่ผลิตอาหารและแปรรูป
อาหาร (Pilot Plant) ณ สถาบันอาหาร 
- เยี่ยมชมเครื่องมือ เทคโนโลยี ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food 
safety) ทางห้องปฏิบัติการ 



วันพุธที่  5 พฤษภาคม 2564

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
CREATIVE DESIGN FOR FUTURE FOOD BUSINESS

เวลา หัวข้อ Key message 
9.00-10.30 น. - กฎหมายอาหารและกฎระเบียบการส่งออกตลาด

ต่างประเทศ, การควบคุมคุณภาพการผลิต (Quality 
Control), ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 
และฉลากอาหาร (Nutrition Facts) โดย  
 - นางสาวอรอนงค์ มหัคฆพงศ์    
นักวิจัยอาวุโส แผนกวิจัยนโยบายฯ สถาบันอาหาร 
- นางสาวสุกานดา สุรวโณบล 
รองผู้อ านวยการฝ่าย งานตรวจรับรองระบบ  
  - นางสาวมยุรี ลีลาวชิโรภาส 
ผู้จัดการแผนกเคมี สถาบันอาหาร 

-เรียนรู้ข้อก าหนด กฎหมายอาหาร และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงกฎระเบียบการ
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  

่ 
-เรียนรู้เรื่องด้านมาตรฐานการผลิต GMP, 
HACCP, Halal, และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม
(Novel Food) เป็นต้น  

- ฉลากโภชนาการอาหาร ที่ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ผลิตอาหารควรรู้ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. Technology Show Case / Knowledge Sharing 

& OEM Sourcing  
- ด้าน Food Additive   
- ด้านบรรจุภัณฑ์  

- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการแปร
รูปอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร การ
เลือกใช้ส่วนผสมอาหาร (Food Additive) การ
เชื่อมโยงแหล่งเทคโนโลยี ส าหรับผู้ที่สนใจผลิต
สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม  
- พบกับหน่วยงานที่บริการด้านการเงินเพ่ือการ
ลงทุนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. Technology Show Case / Knowledge Sharing 

& OEM Sourcing (ต่อ) 
- ด้าน OEM    
- บริการด้านการเงินเพ่ือการลงทุน  

-การเชื่อมโยงแหล่งเทคโนโลยี ส าหรับผู้ที่สนใจ
ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม  
- พบกับหน่วยงานที่บริการด้านการเงินเพ่ือการ
ลงทุนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   

14.00-14.45 น. - Lean Business Design for Food Business 
โดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษ สาขา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (MPA ) Majoring in 
Human Resource Management บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

- เรียนรู้กระบวนการออกแบบธุรกิจอาหารใน
ยุค New normal 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.30 น. - Lean Business Design for Food Business 

โดย ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  
- workshop การออกแบบธุรกิจอาหารในยุค 
New normal 

16.30-17.30 น. - เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบัน
อาหาร (Study Visit laboratory) 

- เยี่ยมชมเครื่องมือ เทคโนโลยี ในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food 
safety) ทางห้องปฏิบัติการ 
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หมาย เหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ การ เปลี่ ยนแปลงโดยสถาบันอาหาร

สิทธิประ โยชนที่ ผู อบรมจะไดรับ :
 - รับส วนลด 10% ในการใชบริการด านการออกแบบผลิตภัณฑอาหารและ เครื่ องดื่ ม
 - รับส วนลดในการใชบริการอื่ นๆ ของสถาบันอาหาร   
 - MATCHING แหลง เงินทุน 
 - เครือข ายผู ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
 - มีพี่ เ ลี้ ยงคอยใหคําปรึกษาด านการพัฒนาผลิตภัณฑ  ตลอดระยะ เวลาการอบรม
 - มี ใบประกาศนียบัตรใหผู เ ข าร วมอบรม

ค าธรรม เนียมการอบรม :  25 ,000 บาท/คน (ราคารวม VAT 7%)

*ค า ใช จ ายในการฝกอบรมสําหรับหนวยงานที่ จดทะ เบียน เปนนิติบุคคล สามารถนํา ไปลดหยอนภาษี ได  200%
และการ เข าร วมอบรมไมถือ เปนวันลาตามระ เบียบกระทรวงการคลัง

โอน เงิน เข าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย สาขาพระป น เกล า  ประ เภทบัญชีออมทรัพย
เลขบัญชี  031-1-52938-0   
ชื่ อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่ อสถาบันอาหาร 

สงหลักฐานการชําระ เงิน มาที่    E-MAIL : KWANJ IT@NFI .OR .TH 
โทร .02-4228688 ตอ 9502  มือถือ 092-325-4154   ID L INE : KWANDESTER

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
CREATIVE DESIGN FOR FUTURE FOOD BUSINESS

เวลา หัวข้อ Key message 
9.00-12.00 น. -Digital Marketing for Food Business  

โดย อาจารย์สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอโอเอ็ม.สามหกห้า จ ากัด 

- เจาะลึกกลยุทธ์การท าการตลาดผ่าน
แพลตฟอร์ม online 

10.30-10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. -Digital Marketing for Food Business  (ต่อ) 

โดย อาจารย์สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอโอเอ็ม.สามหกห้า จ ากัด 

- การสร้าง Content อย่างไรให้โดนใจ
กลุ่มเป้าหมาย  

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 - Digital Marketing for Food Business (ต่อ) 

โดย อาจารย์สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอโอเอ็ม.สามหกห้า จ ากัด 

 - Workshop ลงมือปฏิบัติจริง การสร้าง 
Content ผ่านช่องทาง Social Media   

16.30-17.00 มอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม 
โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันอาหาร 




