ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร
ทยาศาสตร์ มหาวิทยาล
ทยาลัยมห
ยมหิดล
ดล

ประจำ�ปี 2560

ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader,
ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator)
บริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งหน้าทีใ่ นปัจจุบนั
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
แห่งประเทศไทย และ Research Platform Leader,
ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Incubator)
บริษทั ไทย ยูเนีย่ น กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2522
ระดับปริญญาโท
- วิ ท ยาศาสตร์ อ าหาร University of Illinois,
Urbana-Champaign, USA
ระดับปริญญาเอก
- วิทยาศาสตร์อาหาร University of Illinois,
Urbana-Champaign, USA

ประวัติการท�ำงาน
- ต�ำแหน่งทางวิชาการ
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		
				
พ.ศ. 2552-2557		
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
				
- ต�ำแหน่งทางบริหาร
พ.ศ. 2552-2554 		
				
พ.ศ. 2554-2556		
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
				
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

Product Science Fellow, Hill’s Pet Nutrition, Inc, Science
and Technology,Topeka, KS
ศาสตราจารย์เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Chemistry Leader and Research Platform Lead, Thai Union
Frozen Products (TUF), Global Innovation Incubator
ผู้อ�ำนวยการสถานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารเพื่อสุขภาพ
(NFF), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Chemistry Leader and Research Platform Lead, ศูนย์
นวัตกรรมบริษัท ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT).

งานทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคม/ประเทศชาติ

- การท�ำงานร่วมมือกับประเทศไทย: อ.ภาวิณที �ำงานร่วมมือกับนักวิชาการในประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและ
ด้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ (โครงการสมองไหล
กลับ-ATPAC or the Association of Thai Profession in America and Canada)
- หลังจากได้ประสบการณ์การท�ำงานในสหรัฐอเมริกา อ.ภาวิณี ได้ตัดสินใจย้ายกลับมาประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนา
มหาวิทยาลัยภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั เชิงบูรณาการและน�ำประสบการณ์มาแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ด้านการพัฒนา
ระบบ กระบวนการ และธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรในมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และอืน่ ๆ) และในภาคเอกชน
(เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดตัง้ Global Innovation Incubator, TU ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นผูป้ ระสาน
งานหลักของการเขียนโครงการ BOI เฟส 1 และ 2 รวมงบประมาณ 250 ล้านบาท และประสานได้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ มาร่วมงานประมาณ 30 ท่าน)

ผลงานเด่นทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและภาคภูมใิ จ
- มีผลงานตีพมิ พ์จาก ปริญญาโทและเอก (peer review journal) 16 ชิน้ ด้านเคมีฟสิ กิ ส์ในอาหาร
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- ชิวติ อาจารย์ (University of Massachusetts) ก้าวเข้าสูต่ �ำแหน่งรองศาสตราจารย์ภายใน 6 ปี และต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ภายใน 6 ปี ต่อมา ศึกษาค้นคว้าวิจยั คุณสมบัตขิ องนำ�้ ทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณสมบัตขิ องอาหาร ผลงานทีเ่ ด่นทีส่ ดุ คือการศึกษาการ
เคลือ่ นไหวของโมเลกุลน�ำ้ โดยวิธฟี สิ กิ ษ์ โดยใช้ NMR (Nuclear Magnetic Resonance) งานวิจยั อาหารทหาร (US Army R&D
Center), วิทยาศาสตร์ชวี โพลีเมอร์ น�ำทีมวิจยั ให้ได้ทนุ วิจยั ขนาดใหญ่
- งานวิจยั ทีบ่ รู ณาการ ใน 17 ปีของการเป็นอาจารย์ในสหรัฐอเมริกา อ.ภาวิณรี ว่ มมือกับทางหน่วยวิจยั อาหารทหารของ
กระทรวงกลาโหม ด้านอายุการเก็บอาหารโดยเฉพาะขนมปัง อ.ภาวิณศี กึ ษาการน�ำโปรตีนจากเศษปลามาใช้ ทางการหืนของ
ไขมันนมและไขมันปลา โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนรวมแล้วมากกว่า 1 ล้านดอลล่าสหรัฐ อ.ภาวิณไี ด้สร้างความร่วมมือ
กับหลายศาสตร์ เช่น โพลีเมอร์, เคมี จุลชีววิทยา และกลุม่ วิจยั ข้าวและมันสัมปะหลังในประเทศไทย
- งานวิ จั ย ในประเทศไทย อ.ภาวิ ณี ศึ ก ษาการน�ำโปรตี น จากปลาทู น ่ า มาใช้ ใ นอาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งและคุ ณ สมบั ติ
เชิ ง สุ ข ภาพ (ร่ ว มกั บ บริ ษั ท สงขลาแคนนิ่ ง ) นอกจากนั้ น ยั ง ได้ รั บ ทุ น จากโครงการมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ในการศึ ก ษา
สารออกฤทธ์เชิงสุขภาพจากอาหารในภาคใต้ของไทย และผลที่เกี่ยวข้องกับโรคผู้สูงอายุ อ.ภาวิณี ได้ริเริ่มโครงการอาหาร
พร้อมทานส�ำหรับทหาร (ส�ำนักงานวิชาการเกษตร) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระมงกุฏ อาหารผู้ประสบอุทกภัย อ.ภา
วิณรี ว่ มโครงการครัวไทยสูค่ รัวโลก (ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ชิงสุขภาพ
- อ.ภาวิณี มีผลงานตีพมิ พ์มากกว่า 80 ชิน้ งาน (peer-reviewed journals) และมีการน�ำเสนอทางวิชาการกว่า 100 และ
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บทความในหนังสือนานาชาติมากกว่า 30 บทความ สิทธิบตั ร 5 ชิน้
- ตีพิมพ์หนังสือ Bread Staling หรือ การแข็งตัวของขนมปัง รองบรรณาธิการของสารานุกรมของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร (4 เล่ม) และ บรรณาธิการ หรือ Editor in Chief (Songkhlanakarind Journal of Science and Technology) และรองบรรณาธิการหลายวารสาร เช่น Cereal Chemistry
- ได้รบั เชิญเข้าร่วมกรรมการต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น โครงการอาหารฉุกเฉินส�ำหรับผูป้ ระสบภัย (USAID-US ArmyInstitute of Medicine, USA) และ FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) เพือ่ ประเมิน
การขออนุญาต ขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา และประธานกรรมการวิชาการ และกรรมการเคมีอาหารของสถาบัน
เทคโนโลยีอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา
- ในสหรัฐอเมริกา อ.ภาวิณี ได้รว่ มพัฒนางานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่ institute of Food Technologists เช่น
ได้เป็นสมาชิกและประธานกรรมการการศึกษา (Committee on Education) ที่ก�ำหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับประเทศ
และด�ำเนินการประเมินหลักสูตรเพือ่ สร้างความเข้มแข็งในบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์การอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา รวมถึงการ
สนับสนุนการให้ทนุ นักศึกษา ได้เป็นประธาน Food Chemistry Division ซึง่ จัดประชุมทางวิชาการประจ�ำปี ทีเ่ จาะประเด็น
ส�ำคัญในงานวิจยั เคมีอาหารและเสริมสร้างงานวิจยั ทีเ่ ข้มแข็ง
- งานสนับสนุนส่งเสริมนักวิชาการวิทยาศาสตร์อาหารแห่งประเทศไทย: ศ. ดร.ภาวิณี ได้รบั เลือกตัง้ เป็นนายกสมาคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ
FoSTAT). FoSTAT เป็นองค์กรอิสระไม่หาผลก�ำไร ทีม่ งุ่ สนับสนุนนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ด้วยงาน
4 หลัก คือ สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการด้วยงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม จัดมาตรฐานด้วยการสอบคุณวุฒดิ า้ นวิทยาศาสตร์
อาหาร (credited Food Science Professional Standard examination cfops) จัดงานประชุมวิชาการและกิจกรรมการ
แข่งขันนวัตกรรมอาหารและตอบค�ำถาม (quiz competition) อบรมวิชาการ และ ร่วมงานเชิงนโยบาย ในและต่างประเทศ (e.g.,
UN-FAO, ASEAN, Thailand, IUFoST หรือ world food congress, and IFT-USA). ปัจจุบนั ได้เป็นองค์กรร่วมในการพัฒนา
กระบวนการขออณุญาตอาหารสุขภาพกับ องค์การอาหารและยาและส�ำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน)

รางวัลและเกียรติทไี่ ด้รบั
พ.ศ. 2542
รางวัล ศาสตราจารย์ยอดเยีย่ มทีส่ หรัฐอเมริกา (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
ปณิธานทีย่ ดึ ถือในการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ

พัฒนาจิตใจให้เป็นผูน้ อ้ ยใฝ่รคู้ วามรูแ้ ปลกใหม่เสมอ เปิดประตูใหม่ให้ตวั เอง พยายามท�ำให้ทกั ษะทีด่ มี อี ยูเ่ จริญขึน้ และรูข้ อ้
บกพร่องของตนเพือ่ การปรับปรุงต่อเนือ่ งเสมอๆ อย่าให้ปจั จัยเชิงลบเข้ามากระทบตนและงาน พยายามแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า
ให้เร็วก่อนกลับบ้านเสมอ ท�ำตัวเป็นผูผ้ กู กัลยาณมิตรให้แน่นแฟ้น เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี และน�ำข้อดีของคนอืน่ มาเป็นครู แต่ขอให้กล้า
คิดต่างและท�ำต่างไปจากเดิม และเมือ่ ไหร่ทเี่ ราคิดว่าไม่เห็นมีอะไรทีจ่ ะต้องปรับปรุง เมือ่ นัน้ เตรียมตัวกับความล้มเหลวได้เลย
สร้างฉันทะในการท�ำงานแล้วจะสามารถเพิม่ ความเพียรพยายามให้ส่คู วามส�ำเร็จได้ โดยให้เกิดประโยชน์แก่ผอู้ ื่นด้วย มี
ไฟแต่อย่าให้ไฟนัน้ รุม่ ร้อนในตัวเอง
และส�ำหรับครูบาอาจารย์นั้น เราต้องเชื่อในลูกศิษย์เสมอว่าเขาจะต้องไปได้ไกลกว่าเรา เพราะเขาได้สิ่งที่ครูบาอาจารย์
สะสมไว้เป็นมรดกให้พวกเขา เขาคืออนาคตของเรา
หากเรานักวิชาการสามารถมองทะลุความส�ำเร็จส่วนตัวได้แล้ว ขอให้ รู้จักเปลี่ยนชีวิตตัวเพื่อท�ำอะไรให้ประเทศชาติได้
ประโยชน์และให้สาธารณชนมีพื้นที่และชีวิตในสังคมที่ดีกว่า เมื่อรู้สึกว่าตนก้าวหน้ามาพอแล้วให้รู้จักวางประโยชน์ส่วนตัว
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
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