
                       

                                                                            
                                                                          
                           

 

ขอ้มลูท ัว่ไป 
 

กลุม่บรษิทัไทยยเูนีย่น  
ศนูยว์จิยันวตักรรม  

Global Innovation Incubators (Gii) 
 
ความเป็นมาของศนูยว์จิยันวตักรรมกลุม่บรษิทัไทยยเูนีย่น  
 

กลุ่มบรษัิทไทยยูเนี่ยนไดร้เิริม่ความร่วมมอืดา้นวจิัยและพัฒนา กับคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ในการ

เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรก (Global Innovation Incubator หรือ GII) ซึง่ถือเป็นศูนย์วจิัยและพัฒนาทีม่ีความ
ทันสมัยทีส่ดุของกลุ่มบรษัิทไทยยูเนี่ยน โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อเป็นศูนยก์ลางการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑข์อง

บริษัทในเครือทั่วโลก รวมทัง้เป็นศูนย์กลางในการคดิคน้นวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลติและ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะวัตถุดิบปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารทะเลจากเพื่อสรา้ง

คณุประโยชน์สงูสดุตอ่ผูบ้รโิภค และท าหนา้ทีเ่ชือ่มโยงทางวทิยาการโภชนาการสมัยใหมเ่ขา้กับนวัตกรรมการผลติ 

เพือ่สรา้งสรรคผ์ลติภัณฑท์ีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาดและอตุสาหกรรมอาหารโลก 

 
สว่นขยายของศนูยว์จิยันวตักรรมกลุม่บรษิทัไทยยเูนีย่น 
 

ศูนยว์จิัยนวัตกรรมกลุ่มบรษัิทไทยยูเนี่ยนก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมกราคม 2558 บนพื้นทีก่ว่า 600 ตารางเมตรและได ้

ด าเนนิศกึษาวจัิยตามแผนงานของทัง้ 6 ฐานปฏบิัตงิานดว้ยความกา้วหนา้ และเนื่องจากศนูยว์จิัยนวัตกรรมแหง่นีม้ี
งานวจิัยพิ่มมากขึน้เรื่อยๆทัง้ การทดลองในระดับโรงงานน าร่อง การปฏบิัตกิารทางเคมี โภชนศาสตร์ และการ

พัฒนานวตักรรมผลติภัณฑ ์เพือ่ใหส้ามารถรองรับโครงการวจิัยตา่งๆทีเ่พิม่มากขึน้ กลุม่บรษัิทไทยยเูนี่ยนดว้ยความ
ร่วมมอืจากคณะวทิยาศาสตน์ มหาวทิยาลัยมหดิลไดข้ยายพืน้ทีศ่นูยว์จิัยเพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่หรอืกวา่ 1,200 ตาราง

เมตร และจัดซือ้เครือ่งมอืในการวจัิยเพิม่ขึน้ ดว้ยเงนิลงทนุกวา่ 70 ลา้นบาท 

 
1. เครือ่งแลป่ลาอตัโนมัต ิ

2. เครือ่งผลติอาหารโดยใชค้วามดนัสงู 
3. เครือ่งละลายปลาโดยใชค้ลืน่วทิยุ 

4. หอ้งปฏบิตักิารพัฒนานวตักรรมผลติภัณฑ ์
5. หอ้งปฏบิตักิารเคม ี

6. หอ้งปฏบิตักิารโภชนาศาสตร์ 

สาธติการใชเ้ครือ่งละลายปลาโดยใชค้ลืน่วทิยุ 
 

เครือ่งละลายปลาโดยใชค้ลืน่วทิยุ 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีศ่นูยน์วตักรรมไทยยูเนีย่น เฟส 2 พืน้ทีศ่นูยน์วตักรรมไทยยูเนีย่น เฟส 2 

หอ้งปฏบิตักิารโภชนาศาสตร์ 

สาธติการใชเ้ครือ่งแลป่ลาอตัโนมัต ิสาธติการใชเ้ครือ่งแลป่ลาอตัโนมัต ิ

หอ้งปฏบิตักิารเคม ี



 
โครงการความรว่มมอืทางดา้นการศกึษา  
 
ศนูยว์จิัยนวตักรรมกลุม่บรษัิทไทยยเูนี่ยนไดร้เิรมิความร่วมมอืทางดา้นการศกึษาเพือ่พัฒนาวงการวทิยาศาสตร์โดย

จัดท าบันทึกขอ้ตกลงโครงการบัณฑิตศึกษา กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกลา้ ธนบุรี เพื่อใหโ้อกาสกับพนักงานของบริษัทไทยยูเนี่ยนในการพัฒนา
ศักยภาพโดยจะไดรั้บวุฒกิารศกึษาในระดับปรญิญาโทหรือปรญิญาเอกจากการท างานวจัิยในโครงการต่างๆของ

บรษัิทภายใตก้ารดแูลจากคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั 
 

โครงการนี้จะยกระดับคุณภาพของบุคคลากรรวมทัง้งานวจัิยของบริษัทใหส้ามารถตอบสนองต่อวสิัยทัศน์และ 

พันธกจิและเป้าหมายขององคก์รในการสรา้งแบรนดร์ะดบัโลกทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลักษณ์ 
 

 

โครงสรา้งของศนูยว์จิยันวตักรรม กลุม่บรษิทัไทยยเูนีย่น ประกอบไปดว้ย  6 ฐานปฏบิตักิาร 
(Platforms) โดยมรีายละเอยีดดงันี ้ 
 
ฐานปฏบิตักิาร ที ่1  การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานของปลาทูนา่ (Fundamental Studies of TUNA)   

เป็นการศกึษาเกีย่วกับความสดของปลาทนู่า เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหอ์ายุการเก็บของปลาทนู่าแชแ่ข็ง การควบคุม
คณุภาพวัตถุดบิ เพือ่ใชใ้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บปลาทนู่าดบิแชแ่ข็ง เพือ่ใหรั้กษาความสด เพือ่ใช ้

ในการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติต่อไป ตลอดจนศกึษาเกีย่วกับสายพันธุแ์ละการระบแุหลง่อาศัยของ

ปลาทนู่า เพือ่ใหเ้ขา้ใจตอ่ปัจจัยทีส่ าคญัตอ่คณุภาพของปลาทนู่า เป็นตน้ 
 

ฐานปฏบิตักิาร ที ่2 การศกึษาปลาทูน่าเพือ่ประโยชนด์า้นสุขภาพ และอนามยั (Health & wellness) 
การศกึษาคุณลักษณะทางชวีเคมี กรดอมโิน และเปปไทด์ทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลาทูน่า รวมถงึ

การศกึษาการน าแคลเซยีมจากเนื้อปลาทนู่าไปใชใ้นร่างกาย โดยทีม่กีารวเิคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างของ
เนือ้ปลาทนู่า และเนือ้สตัวช์นดิอืน่ๆ เพือ่ท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจประโยชนท์ีเ่ราจะไดรั้บ จากปลาทนู่าไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

ฐานปฏบิตักิาร ที ่3 การศกึษาเทคโนโลยกีารแปรรูปใหมส่ าหรบัการผลติปลาทูนา่ (New Processing 
Technology)  

การหาเทคโนโลยทีางเลอืกในการผลติและแปรรูปปลาทนู่าเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลติภัณฑป์ลาทนู่าและผลติภัณฑผ์ล
พลอยไดท้ีม่คีณุภาพสงูสดุ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มโดยลดการใชพ้ลงังาน ลดการใชน้ ้า และลดมลภาวะ รวมทัง้การ

พัฒนาเพือ่เสรมิสรา้งคณุประโยชนเ์ชงิโภชนาการแกผู่บ้รโิภค 

 
ฐานปฏบิตักิาร ที ่4 การศกึษาเพือ่เพิม่มูลคา่ผลพลอยไดจ้ากการผลติ ผลติภณัฑท์ูนา่ (Co-products 

science and technology)  
การศกึษาวเิคราะหค์ณุสมบตัเิชงิสขุภาพของสว่นประกอบจากวสัดเุศษเหลอืจากปลาทนู่าเชน่ เศษเนือ้ น ้านึง่ปลาทู

น่า เลอืด กา้ง และหนังปลาทนู่าเพือ่น ามาตอ่ยอดหรอืมาพัฒนาใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เชน่การพัฒนากระบวนการ
เพือ่ใหไ้ดส้ารสกัดเจล โปรตนี แคลเซีย่ม และแปปไทดท์ีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพจากกระบวนการผลติและแปรรูป

ปลาทนู่าเป็นตน้ 

 
ฐานปฏบิตักิาร ที ่5 การศกึษาคณุสมบตัทิางดา้นประสาทสมัผสัและความตอ้งการของผูบ้รโิภคของ

ผลติภณัฑป์ลาทูนา่ (Sensory properties of tuna products and consumers research)  
การศกึษาเพือ่ท าความเขา้ใจความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัในการรับประทานปลาทนู่าของผูบ้รโิภค ท าความเขา้ใจกับ

คณุลักษณะทางกลิน่ รส และผวิสมัผัสของปลาทนู่า เพือ่สรา้งนวัตกรรมผลติภัณฑท์ีท่ าใหผู้บ้รโิภคในตลาดต่างๆ 

ทัว่โลกเกดิความพงึพอใจสงูสดุ 
 

ฐานปฏบิตักิารที ่6 การพฒันานวตักรรมผลติภณัฑป์ลาทูน่า ตามความตอ้งการของตลาด (Perfect 
TUNA product research and development) 

การพัฒนาเพื่อเสรมิสรา้งนวัตกรรมผลติภัณฑป์ระโยชน์เชงิสขุภาพ และคณุภาพของปลาทนู่าจากการศกึษาของ

ฐานปฏบิตักิารทัง้ 5 อยา่งมนัียส าคญั เพือ่ความพงึพอใจสงูสดุของผูบ้รโิภคทัว่โลก 



 

 
ทมีคณะนกัวจิยัศูนยน์วตักรรมของกลุม่บรษิทัไทยยเูนีย่น  

 
คณะทีป่รกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์ (Scientist Advisory board) 5 ทา่น 

1. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุไกรสทิธิ ์ตนัตศิรินิทร ์ 

2. ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุอมเรศ ภมูรัิตน 
3. รองศาสตราจารยศ์ักรนิทร ์ภมูรัิตน 

4. ดร. โรเบริต์ เอ เบอนส ์ 
5. ดร. ฮอรโ์ดร ์จ ีครสิเตนสส์นั 

 

คณะนกัวจิยัผูท้รงคุณวฒุ ิ(Principle Investigator) และผูช้ว่ยนกัวจิยั 
(Co-principle Investigator)  

 
1. รศ.ดร.สทิธวิัฒน ์เลศิศริ ิ

2. ดร. นสิา ปฏกิารมณฑล 
3. ดร. พรรณวจ ีพยงคศ์ร ี

4. ดร. ณัฎฐว ีเนยีมศริ ิ

5. ผศ.ดร. อทติยา ศริภิญิญานนท ์
6. ผศ.ดร. สภุาณี ดา่นวริยิะกลุ 

7. ดร. ปฐมา จาตกานนท ์
8. ดร. สริพิงษ์ ฐติะมาด ี

9. ดร. ณภัศศรณ์ ปัญญาสขุ 

10. รศ.ดร. จรัินดร ยวูะนยิม 
11. ดร. กลัยา ประไพนพ 

12. ศ.ดร. นททีพิย ์กฤษณามระ 
13. ศ.ดร. นรัตถพล เจรญิพันธุ ์

14. ดร. ปาหนัน สนุทรศารทลู 
15. ศ.ดร. ภาวณิี ชนิะโชต ิ

16. ผศ.ดร. สนัทดั วเิชยีรโชต ิ

17. วรพนติ จันทรส์วุรรณ์  
18. ดร. นวลพรรณ สรินุิพงศ ์

19. รศ.ดร. สกักมน เทพหัสดนิ ณ อยธุยา 
20. รศ.ดร.นภาพร เชีย่วชาญ 

21. รศ.ดร. เสาวนยี ์จันทรเ์จรญิสนิ 

22. รศ.ดร. จริวฒัน ์ยงสวัสดกิลุ 
23. ดร. เปรมาด ีวงษ์แสงจันทร ์ 

24. ดร. ธรีรัตน ์ลขิติวัฒนเศรษฐ 
25. รศ.ดร. ธงชยั สวุรรณสชิณน์ 

26. รศ.ดร. เพ็ญขวญั ชมปรดีา 

27. รศ.ดร. สนุทร ีสวุรรณสชิณน์ 
28. ผศ.ดร. วษิฐดิา จันทราพรชยั 

29. รศ.ดร. วรรณวบิลูย ์ กาญจนกญุชร 
30. ธวชั สธุาสนินีนท ์

บรรยากาศการท างาน บรรยากาศการท างาน 



 
 

สถานทีต่ ัง้:   
ศนูยน์วตักรรมกลุม่บรษัิทไทยยเูนีย่น 

ตกึเอ็น (N)  ชัน้ 6   

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
272 ถนนพระรามที ่6 เขตราชเทว ีกรุงเทพ 10400 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 2202 6900 
 

พืน้ทีใ่ชส้อย:    
 

ศนูยน์วตักรรมฯ ตารางเมตร 

Gii  600 

Gii Expansion phase II + Pilot Plant 600 

รวมพืน้ทีท่ัง้หมด 1,200 

 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั บรษิทั ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สามารถดูไดท้ี ่www.thaiunion.com  

คณุพันธมาศ กรกีลุ 
Head of External Communications & Media Relations 

T:    + 66(0)2 298 0024   ตอ่ 4423 
M:   +66(0)8 4388 2617 

E:     pantamas.krikul@thaiunion.com 
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