“คุณขาบ” สุทธิพงษ สุริยะ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ขาบสไตล จํากัด
สุทธิพงษ สุริยะ หรือ “คุณขาบ” ฟูดสไตลิสทชั้นนําผูคร่ําหวอดในวงการศิลปะและอาหารมากวา 10 ป
ทํางานเบื้องหนาและเบื้องหลัง ซึ่งเปนที่ยอมรับ ทั้งในไทยและตางประเทศ ปจจุบัน คุณขาบ ดํารงตําแหนง กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ขาบสไตล จํากัด ซึ่งเปน องคกรที่สรางสไตลและรสนิยมใหกับธุรกิจอาหารดวยมาตรฐานสากลอยางครบ
วงจร แบบมืออาชีพ
ผลงานและบทบาท
- ทีวี เปนพิธีกรรวมคูกับคุณนก ชลิดา เถาวชาลี รายการอาหาร Living in shape ชอง 3 เวลา 07.55 น.
ทุกเสารที่ 2 และ 4 ของเดือน
- คอลัมนิสต เปนนักเขียนประจํา ใหความรูเชิงศิลปะการทําสไตลใสอาหาร ลงตีพิมพนิตยสาร
โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส , แกจน , ชุมทางอาชีพ, ผูสงออก, Do you Know ฯลฯ
- ตําราอาหาร เจาของผลงานตําราอาหารสวยอยาง
food and travel : Laos ฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สํานักพิมพบานพระอาทิตย
Green food , Good ideas : Kitchen , the taste and trip in Hoi An สํานักพิมพบานและสวน
- แมกกาซีน เปนทั้งแขกรับเชิญและฟูดสไตลิสทใหกับแมกกาซีนชื่อดัง Marie Claire , Livingetc , Casaviva
Yoga Journal , Hello ฯลฯ
- คุกกิ้งโชว สาธิตทําอาหารใหกับงาน โครงการหลวง , กรมสงเสริมการสงออก , Volvo , หางเอ็มโพเรียม
94 EFM , โรยัล พอรชเลนซ , โอ บอง แปง, กสิกรไทย, บุญถาวร ฯลฯ
- ออกแบบแพ็คเก็จจิ้ง บรรจุภัณฑกลวยแสง โครงการสวนพระองค ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี , บรรจุภัณฑถุงขาวพนมรุง , บรรจุภัณฑซอสปรุงรสตรา SOS 9, คุกกี้ผัก โอ บอง แปง ฯลฯ
- ฟูดสไตลิสท ทํางานในเชิงเปนที่ปรึกษาออกแบบและตกแตงหนาตาอาหารใหกับ เอสแอนดพี , โอ บอง แปง
ดันกิ้น โดนัท , สปาย ไวนคูลเลอร , โรงแรมคอรทยารด ราชดําริ , รานอาหารไทย จิม ทอมปสัน
โรงแรมรีเจนท ชะอํา , โรงแรมโรส สุรวงศ , เนสเล , โรซา , ฟารมเฮาส , โชคดีติ่มซํา , รานดรีม คิทเชน
ราน Little home , รานอาหารเสวย, ดิโอโร ฯลฯ
- วิทยากร บรรยายใหความรูดานการตกแตงหนาตาอาหารใหกับองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อาทิ
คณะมนุษยศาสตร สาขาบานและชุมชน ม. เชียงใหม
คณะเทคโนโลยีอาหาร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ม. ศิลปากร
โครงการ ครัวไทยสูครัวโลก ม.เกษตรศาสตร
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ ม. ราชภัฎสวนดุสิต
MBA (การจัดการอาหารและภัตตาคาร) ม.ราชภัฎสวนดุสิต
สมาคมเชฟเมืองพัทยาและภาคตะวันออก
งานเวทีธุรกิจโรงแรม รานอาหารและสปาสัญจร หัวหิน – ชะอํา
งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ ครั้งที่ 2 ( Makro HoReCa ) ฯลฯ

ฟูดสไตลิสทในดวงใจ
คนแรก ครูโต ม.ล. จิราธร จิรประวัติ ฟูดสไตลิสทชื่อดัง เปนครูในดวงใจที่สอนและถายทอดวิชาชีพ
ฟูดสไตลิสทใหจนประสบความสําเร็จไดในทุกวันนี้
คนที่สอง ดอนนา เฮย เชฟทําอาหารที่มากไปดวยสไตลและรสนิยม และเปนเจาของผลงานตําราอาหาร
ชื่อดังของออสเตรเลียที่ขายดีทั่วโลก ( www.donnahay.com.au )
สิ่งสําคัญในการเปน ฟูดสไตลิสท ที่ดี
ฟูดสไตลิสทที่ดี ตองมีคาแรคเตอรที่โดดเดนและชัดเจนในตัวเอง ที่สําคัญตองทํางานอยางตอเนื่องยาวนาน
สามารถนําเสนอผลงานใหออกมาเปน พาณิชยศิลป ไดและควรหาโอกาสรวมงานกับบุคคลและสินคาระดับ
อินเตอร
Service & Consultation
+ Food Styling
+ Food Packaging Design
+ Studio For Rent
+ Styling Cooking Show
+ Food Photography
+ Styling Cooking Class
+ Restaurant Development
+ Food Styling Training Course
+ Publication Design
+ Display And Decorating
+ Food Photo Gallery
+ Recipe Development

KARB STUDIO ( Kitchen & food concept )
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