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ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, 
ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) 

บริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)บริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งหน้�ท่ีในปัจจุบัน
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader, 
ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator) 
บริษัท ไทย ยูเน่ียน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ประวัติก�รศึกษ�  
ระดับปริญญาตรี  
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522 
ระดับปริญญาโท   
- วิทยาศาสตร์อาหาร University of Illinois, 

Urbana-Champaign, USA
ระดับปริญญาเอก
-  วิทยาศาสตร์อาหาร University of Illinois, 

Urbana-Champaign, USA

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวคณะว ิิทยาศาสตรทยาศาสตร์์ มหาว มหาว ิิทยาลทยาลััยมหยมหิิดลดล

ประจำ ปี 2560ประจำ ปี 2560

ประวัติก�รทำ�ง�น  
- ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

พ.ศ. 2529-2535  Assistant Professor, Dept. of Food Science, University of 
    Massachusetts, Amherst, MA
พ.ศ. 2535-2541  Associate Professor, Dept. of Food Science, University of 
    Massachusetts, Amherst, MA
พ.ศ. 2536  Acting Department Head (6 months), Department of Food 
    Science, University of Massachusetts, Amherst, MA
พ.ศ. 2541-2546  Professor, Dept. of Food Science, University of 
    Massachusetts, Amherst, MA
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พ.ศ. 2546-2552  Product Science Fellow, Hill’s Pet Nutrition, Inc, Science 
    and Technology,Topeka, KS
พ.ศ. 2552-2557  ศาสตราจารย์เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน Chemistry Leader and Research Platform Lead, Thai Union 

    Frozen Products (TUF), Global Innovation Incubator

- ตำ�แหน่งท�งบริห�ร
พ.ศ. 2552-2554   ผู้อำานวยการสถานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารเพื่อสุขภาพ 
    (NFF), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2554-2556  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน Chemistry Leader and Research Platform Lead, ศูนย์
    นวัตกรรมบริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-ปจัจุบัน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT).

 

ง�นทีเ่กิดประโยชน์ต่อสงัคม/ประเทศช�ติ 
-  การทำางานร่วมมือกับประเทศไทย: อ.ภาวณิทีำางานร่วมมอืกบันกัวชิาการในประเทศไทย ด้านวทิยาศาสตร์อาหารและ

ด้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ (โครงการสมองไหล
กลบั-ATPAC or the Association of Thai Profession in America and Canada)

-  หลังจากได้ประสบการณ์การทำางานในสหรัฐอเมริกา อ.ภาวิณี ได้ตัดสินใจย้ายกลับมาประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนา
มหาวทิยาลยัภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งด้านการวจัิยเชงิบูรณาการและนำาประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรยีนรูท้ั้งด้านการพฒันา
ระบบ กระบวนการ และธรุกิจอุตสาหกรรมเกษตรในมหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์และอืน่ๆ) และในภาคเอกชน 
(เป็นส่วนหน่ึงของการจัดต้ัง Global Innovation Incubator, TU ทีค่ณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล โดยเป็นผู้ประสาน
งานหลกัของการเขยีนโครงการ BOI เฟส 1 และ 2 รวมงบประมาณ 250 ล้านบาท และประสานได้คณาจารย์จากมหาวทิยาลัย
ต่างๆ มาร่วมงานประมาณ 30 ท่าน) 

ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ 
- มผีลงานตีพมิพ์จาก ปรญิญาโทและเอก (peer review journal) 16 ชิน้ ด้านเคมฟิีสิกส์ในอาหาร 
-  ชิวิตอาจารย์ (University of Massachusetts) ก้าวเข้าสูต่ำาแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 6 ปี และตำาแหน่งศาสตราจารย์

ภายใน 6 ปี ต่อมา ศกึษาค้นคว้าวจัิยคณุสมบติัของนำา้ท่ีมผีลกระทบต่อคณุสมบัตขิองอาหาร ผลงานท่ีเด่นท่ีสุดคอืการศกึษาการ
เคลือ่นไหวของโมเลกลุนำา้โดยวิธฟิีสกิษ์ โดยใช้ NMR (Nuclear Magnetic Resonance) งานวจิยัอาหารทหาร (US Army R&D 
Center), วิทยาศาสตร์ชวีโพลีเมอร์ นำาทมีวจิยัให้ได้ทนุวจิยัขนาดใหญ่

- งานวจัิยท่ีบรูณาการ ใน 17 ปีของการเป็นอาจารย์ในสหรฐัอเมรกิา อ.ภาวณิร่ีวมมอืกบัทางหน่วยวจิยัอาหารทหารของ
กระทรวงกลาโหม ด้านอายกุารเกบ็อาหารโดยเฉพาะขนมปัง อ.ภาวิณศีกึษาการนำาโปรตนีจากเศษปลามาใช้ ทางการหนืของ
ไขมนันมและไขมันปลา โครงการวจิยัทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุรวมแล้วมากกว่า 1 ล้านดอลล่าสหรฐั อ.ภาวณิไีด้สร้างความร่วมมอื
กบัหลายศาสตร์ เช่น โพลีเมอร์, เคม ีจลุชวีวทิยา และกลุม่วจิยัข้าวและมนัสมัปะหลังในประเทศไทย  

- งานวิจัยในประเทศไทย อ.ภาวิณีศึกษาการนำาโปรตีนจากปลาทูน่ามาใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยงและคุณสมบัติ
เชิงสุขภาพ (ร่วมกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง) นอกจากนั้นยังได้รับทุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย ในการศึกษา
สารออกฤทธ์เชิงสุขภาพจากอาหารในภาคใต้ของไทย และผลท่ีเก่ียวข้องกับโรคผู้สูงอายุ  อ.ภาวิณี ได้ริเร่ิมโครงการอาหาร
พร้อมทานสำาหรับทหาร (สำานักงานวิชาการเกษตร) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระมงกุฏ อาหารผู้ประสบอุทกภัย อ.ภา
วณิร่ีวมโครงการครวัไทยสู่ครวัโลก (สำานกังานนวตักรรมแห่งชาต)ิ โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ท้องถิน่ท่ีมคีณุสมบัตเิชงิสุขภาพ 

- อ.ภาวณิ ีมีผลงานตีพมิพ์มากกว่า 80 ชิน้งาน (peer-reviewed journals) และมกีารนำาเสนอทางวชิาการกว่า 100 และ
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บทความในหนังสือนานาชาติมากกว่า 30 บทความ สทิธบิตัร 5 ชิน้
- ตีพิมพ์หนังสือ Bread Staling หรือ การแข็งตัวของขนมปัง รองบรรณาธิการของสารานุกรมของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหาร (4 เล่ม) และ บรรณาธกิาร หรอื Editor in Chief (Songkhlanakarind Journal of Science and Tech-
nology) และรองบรรณาธกิารหลายวารสาร เช่น Cereal Chemistry 

- ได้รบัเชญิเข้าร่วมกรรมการต่างๆ ในสหรฐัอเมรกิา เช่น โครงการอาหารฉกุเฉนิสำาหรบัผู้ประสบภยั (USAID-US Army-
Institute of Medicine, USA) และ FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) เพือ่ประเมนิ
การขออนุญาต ขององค์การอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา และประธานกรรมการวชิาการ และกรรมการเคมอีาหารของสถาบัน
เทคโนโลยอีาหารแห่งสหรฐัอเมรกิา 

- ในสหรฐัอเมรกิา อ.ภาวณิ ีได้ร่วมพฒันางานวชิาชพีด้านวทิยาศาสตร์อาหารท่ี institute of Food Technologists เช่น 
ได้เป็นสมาชิกและประธานกรรมการการศึกษา (Committee on Education) ที่กำาหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับประเทศ 
และดำาเนนิการประเมินหลักสูตรเพือ่สร้างความเข้มแขง็ในบณัฑติในสายวทิยาศาสตร์การอาหารแห่งสหรฐัอเมริกา รวมถงึการ
สนบัสนนุการให้ทุนนักศกึษา ได้เป็นประธาน Food Chemistry Division ซึง่จดัประชมุทางวิชาการประจำาปี ท่ีเจาะประเดน็
สำาคญัในงานวจัิยเคมีอาหารและเสรมิสร้างงานวจิยัทีเ่ข้มแขง็ 

- ง�นสนบัสนนุส่งเสริมนกัวชิ�ก�รวทิย�ศ�สตร์อ�ห�รแห่งประเทศไทย: ศ. ดร.ภาวณิ ีได้รบัเลือกตัง้เป็นนายกสมาคม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรอื 
FoSTAT).  FoSTAT เป็นองค์กรอิสระไม่หาผลกำาไร ทีมุ่ง่สนบัสนนุนกัวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร  ด้วยงาน 
4 หลกั คือ สร้างความเข้มแขง็ด้านวชิาการด้วยงานวจิยัและพัฒนานวตักรรม  จดัมาตรฐานด้วยการสอบคณุวุฒด้ิานวทิยาศาสตร์
อาหาร (credited Food Science Professional Standard examination cfops)  จัดงานประชมุวชิาการและกิจกรรมการ
แข่งขันนวัตกรรมอาหารและตอบคำาถาม (quiz competition) อบรมวชิาการ และ ร่วมงานเชงินโยบาย ในและต่างประเทศ (e.g., 
UN-FAO, ASEAN, Thailand, IUFoST หรอื world food congress, and IFT-USA). ปัจจบัุนได้เป็นองค์กรร่วมในการพฒันา
กระบวนการขออณญุาตอาหารสขุภาพกบั องค์การอาหารและยาและสำานกังานวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (สวทน) 

ร�งวลัและเกยีรตทิีไ่ด้รบั
พ.ศ. 2542  รางวลั ศาสตราจารย์ยอดเยีย่มท่ีสหรฐัอเมรกิา (Outstanding Professor award) จาก 
   NE IFT (Institute of Food Technologist, Eastern Conference)
พ.ศ. 2532  Lilly Teaching Fellow (University of Massachusetts, Amherst)
พ.ศ. 2540   CFNR Certificate of Excellence in Advising and  Outstanding Advisor Award 
   (University of Massachusetts, Amherst)
พ.ศ. 2550      Global Winner of Colgate Palmolive’s Chairman You Can Make a Difference Award

ปณธิ�นทีย่ดึถอืในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชวิีต 
พฒันาจติใจให้เป็นผูน้้อยใฝ่รูค้วามรู้แปลกใหม่เสมอ เปิดประตูใหม่ให้ตวัเอง พยายามทำาให้ทกัษะทีด่มีอียูเ่จรญิขึน้และรูข้้อ

บกพร่องของตนเพือ่การปรบัปรงุต่อเนือ่งเสมอๆ อย่าให้ปัจจยัเชงิลบเข้ามากระทบตนและงาน พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้เรว็ก่อนกลับบ้านเสมอ ทำาตัวเป็นผูผ้กูกลัยาณมติรให้แน่นแฟ้น เป็นผูฟั้งทีด่ ีและนำาข้อดขีองคนอืน่มาเป็นคร ูแต่ขอให้กล้า
คดิต่างและทำาต่างไปจากเดิม และเมือ่ไหร่ทีเ่ราคดิว่าไม่เหน็มอีะไรทีจ่ะต้องปรบัปรงุ เมือ่นัน้เตรยีมตวักบัความล้มเหลวได้เลย

สร้างฉันทะในการทำางานแล้วจะสามารถเพิม่ความเพียรพยายามให้สู่ความสำาเร็จได ้ โดยให้เกดิประโยชน์แกผู่อ้ื่นดว้ย มี
ไฟแต่อย่าให้ไฟน้ันรุม่ร้อนในตัวเอง

และสำาหรับครูบาอาจารย์นั้น เราต้องเชื่อในลูกศิษย์เสมอว่าเขาจะต้องไปได้ไกลกว่าเรา เพราะเขาได้สิ่งที่ครูบาอาจารย์
สะสมไว้เป็นมรดกให้พวกเขา เขาคืออนาคตของเรา 

หากเรานักวิชาการสามารถมองทะลุความสำาเร็จส่วนตัวได้แล้ว ขอให้ รู้จักเปลี่ยนชีวิตตัวเพื่อทำาอะไรให้ประเทศชาติได้
ประโยชน์และให้สาธารณชนมีพื้นที่และชีวิตในสังคมที่ดีกว่า เมื่อรู้สึกว่าตนก้าวหน้ามาพอแล้วให้รู้จักวางประโยชน์ส่วนตัว
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม


