โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “การวิเคราะห์ คุณภาพนา้ มันปาล์ มดิบ”
วันที่ 28-29 เมษายน 2559

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูท้ ี่เข้าร่ วมอบรมสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์มพื้นฐานได้
2. ทาให้ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามันเป็ นที่รู้จกั มาก
ขึ้น

ณ ห้ อง 204 อาคารกฤษณาชุ ติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ าสมัคร

โดย : ศูนย์ ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ามัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยากร

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสาคัญกับพืชพลังงาน
ทดแทน จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน ( Center of
Excellence-oil Palm, COE) โดยมีเป้ าหมายในการวิจยั เกี่ยวกับปาล์มน้ ามันที่
ครบวงจร ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับปาล์มน้ ามันในด้าน
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ประโยชน์จากตัวน้ ามันปาล์มเอง หรื อการนา ส่ วน
เหลือใช้อื่นๆมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
หากกล่าวถึงน้ ามันปาล์มดิบแล้ว ราคาจะของน้ ามันดังกล่าวจะ
ขึ้นอยูก่ บั เกรดของน้ ามัน และตัวกาหนดเกรดของน้ ามันปาล์มก็คือ คุณภาพ
ของน้ ามันปาล์มนัน่ เอง โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพดังกล่าวคือ ปริ มาณ
กรดไขมันอิสระ กรณี ของน้ ามันปาล์มเกรดเอจะมีค่าปริ มาณกรดไขมันอิสระ
ไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนในกรณี ของน้ ามันปาล์มเกรดบีจะมีค่าปริ มาณกรดไขมัน
อิสระไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพของน้ ามันที่
เปลี่ยนไปส่งผลให้ราคาของน้ ามันปาล์มเปลี่ยนไปด้วย
อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของค่าดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็ น
เลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน จึงได้จดั อบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ ามันเบื้องต้นขั้น โดยค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่
การวิเคราะห์ปริ มาณกรดไขมันอิสระ ค่าโดบี้ และค่าความชื้น เพื่อเผยแพร่ องค์
ความรู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผสู้ นใจ ด้วยมุ่งหวังให้ผทู ้ ี่สนใจเล่านี้ สามารถนา
ความรู้ดงั กล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการทางานของตนได้

วัตถุประสงค์
1.
2.

เพื่อถ่ายทอดหลักการและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์ม
เพื่อให้เกษตรกรและผูท้ ี่สนใจสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ ามัน
ปาล์มเบื้องต้นได้เอง

3,500 บาท
รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุ วรรณ, น.ส.รยากร นกแก้ว,
น.ส.มัลลิกา ตะพานวงศ์ , นายสรรพสิ ทธิ์ สุวรรณธัย, น.ส.สุรีรัตน์ งามวงศ์

เวลา และสถานทีจ่ ดั สัมมนาวิชาการ
วันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ ห้อง 204 อาคารกฤษณาชุติมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เมษายน 2559
9.00 น. – 9.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
9.00 น. – 9.30 น. กล่าวเปิ ดงานโดย ผูอ้ านวยการศูนย์ปาล์มน้ ามันฯ และ
บรรยายหลักการการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์ม
9.30 น. – 12.00 น. ฝึ กปฏิบตั ิการการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์ม
(ช่วงที่ 1)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. ฝึ กปฏิบตั ิการการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์ม
(ช่วงที่ 2)
29 เมษายน 2559
9.00 น. – 12.00 น. ฝึ กปฏิบตั ิการการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามันปาล์ม
(ช่วงที่ 3)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น. อภิปรายข้อซักถาม ปิ ดกิจกรรมการอบรม

การรับสมัคร
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนากรอกแบบฟอร์ มการเข้าร่ วมฟังสัมมนา และส่ ง
แบบตอบรับที่เบอร์ Fax 02-5625555 ต่อ 2119 (รับจานวน 10 คน)
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
คุณรยากร นกแก้ว ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 2120
089-1520630
Fax
02-5625555 ต่อ 2119
E-mail : mhaew5060@yahoo.com
คุณมัลลิกา ตะพานวงศ์ ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 2120
089-8126294
Fax
02-5625555 ต่อ 2119
E-mail : willow_13MT@hotmail.com

แบบตอบรับการเข้ าร่ วมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “การวิเคราะห์ คุณภาพนา้ มันปาล์ มดิบ”
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
** รับจานวน 10 คน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2558 เท่านั้น **

