
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................

ตําแหนง .................................................................................................................. 

สังกัด ....................................................................................................................... 

ที่อยู .........................................................................................................................

โทรศัพท ........................................................................ .........................................

โทรสาร ................................................................................................................... 

 

2. ผูเขารวมอบรมประสงคจะเขารวมการอบรม ดังนี้ 

        วันที่ 26 มีนาคม 2550        จํานวนคน ............ คน  เปนเงิน ................ บาท 

        วันที่ 27-28 มีนาคม 2550  จํานวนคน ............. คน เปนเงิน ................. บาท       

                                                                      รวมเปนเงิน .................................. บาท 

 

3. ผูเขารวมการอบรมประสงคใหออกใบเสร็จในนามดังตอไปนี้ (กรุณากรอกตัว

บรรจง) 

      3.1 ชื่อ – นามสกุล ............................................................................................ 

 ที่อยู ....................................................................................................................... 

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

จํานวนเงิน ........................................... บาท 

     3.2  ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................... 

ที่อยู ......................................................................................................................... 

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

จํานวนเงิน ........................................... บาท 

 

กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินพรอมใบลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม ไดที่  นางวารุณี  ธนะแพสย     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

โทรศัพท   02-5620339, 02-9428600-3 ตอ 502, 089-5153555   

โทรสาร  02-5620339 

      

แบบการลงทะเบียนการเขารวมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

“การควบคุมคุณภาพสินคาดวยเทคนิค Near Infrared 

Spectroscopy  เพื่อการแขงขันในเวทกีารคาโลก”  

(The Third workshop on NIR spectroscopy in Thailand)  

วันที่ 26-28 มีนาคม 2550 

โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การควบคุมคุณภาพสินคาดวยเทคนิค Near Infrared 

Spectroscopy  เพื่อการแขงขันในเวทีการคาโลก” 

(The Third workshop on NIR spectroscopy in Thailand) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จัดโดย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
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หลักการและเหตุผล 

         การกาวกระโดดทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน ทําใหเกดิการ

แขงขันอยางรุนแรงในสังคมโลกดานการพฒันาเศรษฐกิจ ฐานองคความรู   ประเทศไทย

โดยเฉพาะภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ยังไมสามารถประยุกตใช และดัดแปลงเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยจากตางประเทศ มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับบุคลากร

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอในดานปริมาณและคุณภาพในองคความรู

ใหมๆ 

         เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยวิธีไมทําลาย (Non-destructive quality 

evaluation) เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนฐานความรู Chemomestrics โดยเฉพาะการใช

พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟายานความถี่ Near Infrared ซึ่งเปนเทคนคิที่ใชอยางแพรหลายใน

ตางประเทศขณะนี้ในหลายกลุมอุตสาหกรรม อันเปนผลมาจากอุตสาหกรรม สามารถลด

ตนทุนในการใชสารเคมีและประหยัดเวลาไดมากขึ้น อาทิเชน อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง อตุสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมีและโพลิเมอร และ

อุตสาหกรรมปโตรและเคมี รวมทั้ง สิ่งแวดลอม เปนตน สําหรับงานวิจัยพัฒนาในดานนี้เพื่อ

เปนการสนับสนุนภาคการผลิตดานอุตสาหกรรม ดังนั้นสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเล็งเห็นถงึศักยภาพการใช

ประโยชนอยางกาวขวางของเทคนิคการตรวจสอบสินคาโดยวิธีไมทําลายซึ่งในอนาคตจะ

นําไปสูวิธีการตรวจสอบมาตรฐานของสินคาและประกันคุณภาพของสินคาไดโดยใชเปนวิธี

ที่ยอมรับอยางเปนทางการ (Official method) เนื่องจากเปนวิธีที่มปีระสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ประหยัดเวลา ลดการใชสารเคมีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอดภยั ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร

และมิใชอาหาร  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเผยแพรองคความรูเบื้องตน ทฤษฎี และการใชประโยชนของสเปกโตรสโคปรังสียาน

ใกลอินฟราเรด (Near Infrared Spectroscopy) ในอุตสาหกรรมอาหารและมิใชอาหาร ใหกับ

บุคลากรของรัฐและเอกชน  

2. เพือ่นําความรูที่ไดไปพัฒนาและประยุกตใชกับงานวิจัย หรือการนําไปใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.   ผูเขารวมอบรมครั้งนี้จะไดรับความรูพื้นฐาน ทฤษฎี และการใชประโยชนของของเครือ่ง 

NIRs ในอุตสาหกรรมตาง ๆ ตลอดจนการฝกปฏิบัติในการสรางสมการในการทาํนายคาเคมี

ในอนาคตดวย software  

2. เพื่อชวยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรมใหมีรากฐานการผลติที่

แข็งแกรง มีการประกนัคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลกได โดยใช

เทคนิค NIRs ใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ

สินคา ตลอดจนการลดตนทุนการผลติ และลดปรมิาณการใชสารเคมีที่เปนพษิตอสิ่งแวดลอม 

3. มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นระหวางผูเขาอบรมและวิทยากรที่

มีประสบการณสูงเพือ่สรางเครือขายความรวมมือและความชวยเหลอืทางวชิาการและงานวจิัย

ตอไป 

 

วิทยากร 

1.  ผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุน 

2.  อาจารยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

เวลา และสถานที่จัดอบรม  

1.  ระหวางวันที ่26 – 28 มีนาคม 2550 

2.  วันที ่26 มีนาคม 2550 หองประชุมใหญ ชัน้ 4 อาคารวิทยบริการ สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  

3.  วันที ่27-28 มีนาคม 2550 หองประชุมชัน้ 9 อาคารปฏิบัติวิจัยกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

ลักษณะของการจัดอบรม 

      การบรรยายหลักเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเฉพาะชวงเชาของวันแรก และมี

ภาคปฏิบัติโดยการใช Software ที่เกี่ยวของ  
 

การรับสมัคร 

  วันที่ 26 มนีาคม 2550 ภาคบรรยาย        นิสิต/นักศึกษา     ขาราชการและเอกชน 

             500   บาท               1,000   บาท 

  วันที ่27-28 มีนาคม 2550 ภาคปฏิบัติ             1,500   บาท              3,000   บาท 

   (ภาคปฏิบัติรับจํานวนจํากัด 30 คน) 

  ** ราคานี้รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเอกสารประกอบการบรรยาย และอุปกรณ

คอมพิวเตอรพรอม software ในการฝกสรางสมการ  

หมายเหต ุ

       ผูเขารวมอบรมจากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเขารวมอบรมไดโดยไมถือ

เปนวันลา มีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน และคาใชจายตาง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ 
 

การลงทะเบียน 

       โอนเงินเขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

                                          สาขา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                  ชื่อบัญชี   นางวารุณี  ธนะแพสย 

              บัญชีเลขที่   374 – 1 – 27257 - 9 

        การรับลงทะเบียนจะถือตามสําเนาเอกสารการโอนเงิน พรอมแบบลงทะเบียน

การเขารวมอบรม ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2550  

 

       สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

     คุณวารุณี  ธนะแพสย      สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     E-mail:aapwnt@ku.ac.th     โทรศัพท 02-5620339, 02-9428600-3 ตอ 502,  

     089-5153555 โทรสาร 02-5620339 

 

กําหนดการ 

การควบคุมคุณภาพสินคาดวยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy  

เพื่อการแขงขันในเวทีการคาโลก 

(The Third workshop on NIR spectroscopy in Thailand)  

วันที่ 26-28 มีนาคม 2550  

วันที่ 26 มีนาคม 2550  

8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน 

8.30-8.45 น.       พิธีเปดการอบรม โดย รศ.วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์ 

8.45-9.15 น.       หลักการพื้นฐานและทฤษฎีของเทคนิคอินฟราเรดยานใกล 

        สเปกโตรสโกป  (Sumio Kawano, in English) 

9.15-9.50 น.        เครื่องมือและหลักการเกี่ยวกับเครื่องอินฟราเรดยานใกล 

                          สเปกโตรสโกป (Sumio Kawano, in English)  

9.50-10.10 น.       พักรับประทานอาหารวาง 

10.10-11.00 น.     การปรับแตงสเปกตรัมกอนการวิเคราะห   

        (ดร.ศิรินนภา  ศรันยวงศ) 

11.00-12.00 น.     การวิเคราะหสเปกตรัม NIR เชิงปริมาณ (ดร.ศิรินนภา  ศรันยวงศ)   

12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น.     การวิเคราะหสเปกตรัม NIR เชิงคุณภาพ (ดร.ศิรินนภา  ศรันยวงศ) 

13.30-14.20 น.     การใชประโยชน NIRs ในอุตสาหกรรมอาหารและผลไม  

         (ดร.ศิรินนภา  ศรันยวงศ)  

14.20-14.40 น.    พักรับประทานอาหารวาง 

14.40-15.30 น.    การใชประโยชน NIRs ในอุตสาหกรรมเมล็ดพืชและอาหารสัตว  

          (ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร        

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน) 

15.30 – 16.20 น.   การใชประโยชน NIRs ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและยา  

          (ดร.ศุมาพร  เกษมสําราญ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน)  

16.20-17.00 น.     ตอบขอซักถาม 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2550 และวันที่ 28 มีนาคม 2550  

           ภาคปฏิบัติ ; ฝกการใชงานเครื่อง NIRs และสรางสมการในการทํานายคุณภาพ       

ของสินคา โดยการใช software unscramble และอื่น ๆ  ในการทํางานวิจัยและพัฒนา  

และการใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรม 

 

 


