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	 สถาบันอาหาร	 จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดของภาครัฐโดย	

กรมส่งเสริมการส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์	 สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 และภาคเอกชน	 โดย	 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

เพื่อหาองค์กรที่ทำาหน้าที่เป็นแกนนำาในการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม	จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย	(TDRI)	ดำาเนินการศึกษา	เพื่อหาข้อเสนอแนะและ

ความจำาเป็นในการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่จะเป็นแกนนำา

ในภารกิจดังกล่าว	

	 จากผลการศึกษาได้มีข้อสรุปและเสนอแนะให้มีหน่วยงาน

ใหม่ที่จะเป็นองค์กรนำาในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ของประเทศไทยในรูปแบบของ	 “สถาบัน”	 โดยมีภารกิจเป็น

แหล่งให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยีการบริการ

ด้านการตรวจวิเคราะห์	 การประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไข

ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร		

ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมมีดำาริท่ี

สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน	 จึงได้นำาเสนอเรื่องการจัด

ตั้ง	“สถาบันอาหาร”	เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี		

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันอาหารขึ้นเมื่อ

วันที่	 15	 ตุลาคม	 2539	 ในรูปแบบ	 องค์กรเครือข่าย	 ภายใต้

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ตามคำา

	 ความเป็นมา

สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่	440/2539	ลงวันที่	28	พฤศจิกายน	

2539	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบ

การอุตสาหกรรมอาหารในการแข่งขันให้สินค้ามีคุณภาพที่ดี

และได้รับมาตรฐานสากล	 มีมูลค่าเพิ่ม	 มีการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีและการจัดการ		เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารของประเทศไทยให้แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

	 บทบาทหน้าที่

	 (1)	สำารวจรวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมอาหาร	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว	รวม

ถึงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร

	 (2)	 ส่งเสริมและจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหารทั้งในด้านการผลิต	 การพัฒนารูปแบบ	การ

ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ

	 (3)	 ศึกษาวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร	ตลอดจนวิเคราะห์

ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร	 และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล

	 (4)	 จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหารท้ังในระดับแรงงาน	 ช่างเทคนิค	

และระดับบริหาร

	 (5)	 สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการด้านการตรวจ	

การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ
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1  ตามคำาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539
2  ตามคำาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 4/2545 ลงวันที่ 5 มกราคม 2545 

การวิเคราะห์	 การทดสอบและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

	 (6)	 ให้คำาปรึกษาและแนะนำาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรม

อาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

	 (7)	 สนับสนุนหรือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ

	 (8)	 ประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

	 (9)	 ดำาเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับงานวิจัยและ

พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน	 เพื่อให้มีการนำาผลงานการศึกษามาปรับใช้

ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	

	 (10)	 ร่วมทุนกับภาคเอกชนซึ่งผลิตหรือดำาเนินกิจการ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร	 เพื่อส่งเสริม	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุน	

รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาของผลผลิต

หรือผลิตภัณฑ์อาหาร	

	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม

	 วิสัยทัศน์
	 สถาบันอาหารเป็นแกนกลางในการกำาหนดยุทธศาสตร์

และศูนย์กลางการให้บริการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของ

ประเทศ

	 พันธกิจ
	 “เป็นองค์กรเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอาหารให้กับ

ภาครัฐนำาเทคโนโลยีองค์ความรู้ท่ีลำ้าสมัยมาพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารเป็นศูนย์กลางการบริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือ

ข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศยกระดับความสามารถ

บุคลากรเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหารของ

ประเทศ”

	 ค่านิยม
		 “ดำาเนินการด้วยความซื่อสัตย์มีจริยธรรมโปร่งใสทำางาน

เป็นทีมมืออาชีพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	

	 โครงสร้างองค์กร	
	 กลไกการดำาเนินงานของสถาบันอาหารดำาเนินการผ่าน

คณะกรรมการสถาบันอาหารโดยมีโครงสร้างองค์กรดังภาพ

ต่อไปนี้
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ณ	 สิ้นปี	 2561	 สถาบันอาหารมีจำานวนพนักงานประจำา	 (อัตราเต็ม)	 รวมทั้งสิ้น	 198	 คน	
โดยจำานวนพนักงานประจำาแยกตามฝ่ายงาน	ดังนี้
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คณะกรรมการ
สถาบันอาหารและอำานาจหน้าที่

	 1.	 นายพสุ		โลหารชุน			 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสถาบันอาหาร
...........................................................................................................................................................

	 2.	 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม		 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

	 3.	 อธิบดีกรมประมง	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

	 4.	 อธิบดีกรมปศุสัตว์		หรือผู้แทน	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

	 5.	 เลขาธิการสำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรรมการ
...........................................................................................................................................................

	 6.	 อธิบดีกรมปศุสัตว์	 	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................
	 7.	 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	หรือผู้แทน	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................
	 8.	 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		หรือผู้แทน	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

	 9.	 ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	
	 	 หรือผู้แทน	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

	10.	 เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
	 	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	หรือผู้แทน		 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

11.	 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

12.	 นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย		หรือผู้แทน	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

13.	 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป		หรือผู้แทน   กรรมการ
...........................................................................................................................................................

14.	 นายฉัตรชัย		บุญรัตน์	 	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

15.	 นายวิศิษฏ์		ลิ้มประนะ	 	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

16.	 นายสุรพล		ว่องวัฒนโรจน์	 	 	 	 	 กรรมการ
...........................................................................................................................................................

17.	 ผู้อำานวยการสถาบันอาหาร     กรรมการและเลขานุการ
...........................................................................................................................................................

ตามคำาสั่งอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เลขที่ 3 /2560 
และ เลขที่ 2/2561 คณะกรรมการสถาบันอาหารมีองค์ประกอบ ดังนี้

 สถาบันอาหาร	 รูปแบบองค์กรและการบริหารงาน	 มีสถานะทางนิติบุคคลคืออยู่ภายใต้	 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมีการ
บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการสถาบันอาหาร	 เป็นผู้กำาหนดระเบียบบริหารด้านการเงิน	 การจัดซื้อ/จัดหา	 อำานาจดำาเนินการ
และระเบียบอื่นๆ	 รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของสถาบัน	 โดยมีผู้อำานวยการสถาบันอาหาร	 ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการคณะ
กรรมการสถาบัน	และเป็นผู้บริหารมีอำานาจดำาเนินการตามที่คณะกรรมการสถาบันอาหารกำาหนด			
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	 1.	กำาหนดนโยบาย	เป้าหมาย	แผนการดำาเนินงานและแผนการเงินของสถาบัน

	 2.	รายงานแผนงานประจำาปีของสถาบันต่อคณะกรรมการมูลนิธิ

	 3.	กำาหนดระเบียบบริหารงานด้านการเงิน	การบุคคล	การจัดซื้อ/จัดหา	อำานาจดำาเนินการและระเบียบอื่นๆ	รวมทั้งหลัก

จรรยาบรรณของสถาบัน

	 4.	ควบคุม	ดูแล	ติดตาม	ประเมินผลการดำาเนินงาน	สถานะการเงิน	และงบรายได้	ค่าใช้จ่ายของสถาบัน

	 5.	สรรหา	คัดเลือก	ประเมินและแต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันอาหาร

	 6.	 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการอื่น	 คณะทำางานหรือ	 บุคคลเพื่อดำาเนินการใน

เร่ืองหน่ึงเร่ืองใด	ได้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม

	 7.	 รายงานผลการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ของสถาบัน	ให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบทุกไตรมาสและประจำาปี

	 8.	กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำาปีของสถาบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 อำานาจหน้าที่

	 วาระการดำารงตำาแหน่ง

	 ตั้งแต่วันที่	16	มกราคม	พ.ศ.2560	ถึงวันที่	15	มกราคม	2562	และกรณีที่หมดวาระการดำารงตำาแหน่ง	หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง	

ให้คณะกรรมการชุดนี้ดำารงตำาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
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คณะผูบร�หารสถาบันอาหาร

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ  
ผูอำนวยการสถาบันอาหาร

1

1652  ีปาํจะรปนางยาร
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นางนิตยา พ�ระภัทรุงสุร�ยา 
รองผูอำนวยการสถาบันอาหาร

2

นายศักดิ์ณรงค ศิร�พร ณ ราชสีมา
ที่ปร�กษา

3

นายว�เชียร  ฤกษพัฒนกิจ 
ที่ปร�กษา

54

นายบัณฑิต  เร�องตระกูล 
ที่ปร�กษา

  ราหาอนับาถส มรรกหาสตุองวรทะรก10 ราหาอนับาถส   มรรกหาสตุองวรทะรก10
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นางสาวพรทิพย  มีสัตย 
ผูเชี่ยวชาญพ�เศษ

7

นายอรรถว�ทย ว�ทยกุล 
ผูอำนวยการฝาย 
ฝายบร�การงานที่ปร�กษา

8

นางสาวอรุณี อุสาหะ 
ผูอำนวยการฝายฝกอบรม
เพ�่ออุตสาหกรรมอาหาร

1652  ีปาํจะรปนางยาร 2561
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9

นายธนพัฒน  เร�องจักรเพ็ชร 
ผูเชี่ยวชาญพ�เศษ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10

นางสาวรพ�พร  สุทาธรรม
ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร

11

นางสาวยุวภา ใจบุญ 
ผูเชี่่ยวชาญพ�เศษ ฝายยุทธศาสตร

  ราหาอนับาถส มรรกหาสตุองวรทะรกราหาอนับาถส   มรรกหาสตุองวรทะรก12
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12

นางสาวจันทรจิรา สีนวลจันทร  
ผูอำนวยการฝาย สำนักผูอำนวยการ

13      

นายสุนทร ศิร�สิน 
ผูอำนวยการฝาย 
ฝายบร�หารงานองคกร

14

นางสาวนุชจร�นทร  เกตุนิล 
รักษาการผูอำนวยการฝาย 
ฝายสงเสร�มนวัตกรรม
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15

นางสาวปร�ยาภรณ  แจงการกิจ 
รักษาการผูอำนวยการฝาย 
ฝายบร�การหองปฏิบัติการ

16

นางสาวชุลีพรรณ  จิตจง 
รักษาการผูอำนวยการฝาย 
ฝายบร�การลูกคาและระบบคุณภาพ

17

นางสาวสมศร�  โอฬารธีรธรรม 
รักษาการผูอำนวยการฝาย 
ฝายการคลัง

18

นางสาวทว�นันท  ชวยนา 
รักษาการผูอำนวยการฝาย 
ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ

  ราหาอนับาถส มรรกหาสตุองวรทะรกราหาอนับาถส   มรรกหาสตุองวรทะรก14                    
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 การที่ สถาบันอาหารเ ป็นหน่ึงในสถาบันเครือข่าย

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	 ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวง

อุตสาหกรรม	 เป็นหน่วยงานที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารใน

การดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล	สถาบันอาหาร

จึงต้องตระหนักในการบริหารกิจการภายในองค์กรและการ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	ด้วยความถูกต้อง

ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ให้มีความ

โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และมีธรรมาภิบาล	 และเป็นไปตาม

แนวทางการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม	

จริยธรรมของหน่วยงาน	ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

กระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนด

	 สถาบันอาหาร	 ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายกำากับดูแล

องค์กรที่ดี	(Corporate	Good	Governance)	ของสถาบันอาหาร	

ทบทวนและจัดทำาระเบียบจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

สถาบันอาหารตามแนวนโยบายอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	 และ

จัดทำาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	

ของสถาบันอาหารตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและ

การส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมของหน่วยงานตามที่ศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนด	

รวมถึงมีการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติสร้างวัฒนธรรมในการบริหารงานอย่าง

โปร่งใส	 และมีธรรมาภิบาลในองค์กร	 ทั้งทางตรงโดยการ

ประชุมภายในสถาบันช่องทางการสื่อสารทางระบบ	 Intranet	

สถาบันอาหาร	 เผยแพร่ตามช่องทางการจัดการความรู้	Knowl-

edge	 Management	 และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	

ระบบกรุ๊ป	line	ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง		

การจัดทำานโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดียึดหลัก
การที่สำาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสำาหรับ

ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน	 และสามารถนำาไป

ปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 2.	 เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ของสถาบันอาหาร	ทั้งนี้	เพื่อมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	อันจะทำาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	องค์กร	ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

และผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันอาหาร

	 3.		เพื่อสร้างการยอมรับ	ความน่าเชื่อถือ	ความมั่นใจและ

ศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ	ประชาชนทั่วไป	และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

	 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการองค์กรตาม

หลักธรรมาภิบาล	สถาบันอาหาร	 จึงได้กำาหนดนโยบายการ

กำากับดูแลองค์กรที่ดี	 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทาง

ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	นโยบาย

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 นโยบายด้านองค์กร	

และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน	
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นโยบาย นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ

นโยบายด้านรัฐ	สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

สถาบันอาหารมุ่งมั่นทำางาน	โดย

ยึดหลักกฎหมาย	 ระเบียบคณะ

กรรมการบริหารสถาบัน	 ตาม

แนวทางบทบาทและภารกิจของ

สถาบันอาหารและพันธกรณีท่ี

มีกับหน่วยงานต่างๆ	 คำานึงถึง

สิทธิของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งเสริม	 สนับสนุนกระบวนการ

ให้ บ ริ กา รที่ มี ค วามรวด เ ร็ ว	

สะดวก	 ทันสมัย	 โปร่งใส	 และ

สุจริตโดยนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาประยุกต์ ใช้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพึง

พอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและ

รวดเร็ว	

1.	 ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและปรับปรุง

	 การให้บริการด้านอุตสาหกรรมอาหาร	สำาหรับผู้รับบริการ

	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

2.		สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อ

ให้การดำาเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

3.	 สนับสนุนและพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการทุก

กระบวนการ

นโยบายด้านองค์กร สถาบันอาหารมุ่งมั่นบริหารงาน

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น

เครื่องมือส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กร	 และยกระดับสู่องค์กร		

ธรรมาภิบาล	

1.	 ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสและมุ่งเน้นการ

ต่อต้านคอร์รัปชันและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน

การปฏิบัติงาน	

2.	 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี

3.	 มุ่งเน้นการตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

	 ธรรมาภิบาลสู่องค์กรขับเคลื่อนสัมมาชีพที่มีจรรยา

บรรณตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันอาหารมุ่งมั่น	 ส่งเสริมให้

เกิดความปลอดภัยของสถาบัน

จัดทำาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยด้านข้อมูล	 ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ทรัพย์สิน	 และ	 การเกิดภาวะฉุกเฉิน

ในกรณีต่างๆ	

1.	 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานโดยยึดความร่วมมือร่วมใจ

ระหว่างผู้บริหารพนักงาน	รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย	ยึดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตามบทบาท

หน้าที่ของสถาบัน	 โดยทำางานอย่างมีระบบมีเป้าหมาย

ที่ชัดเจน	 ลดขั้นตอนการทำางานกำาหนดเป้าหมายใน

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันอาหาร	

รวมทั้งมีวิธีการและแผนงานโครงการที่ชัดเจนเพื่อนำาไป

สู่การบรรลุความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กร		

2.	 มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร	 โดยส่งเสริมความ

รู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ด้านวิชาการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ยกระดับงานตามบทบาท	ภาระหน้าที่ของสถาบันอาหาร	

โดยส่งเสริมความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ด้านวิชาการต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันอาหาร		กระทรวงอุตสาหกรรม16
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มุงเนนให

งานเพื่อสงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ผลการดำาเนินงาน	ประจำาปี	2561

	 •	 การจัดทำามาตรการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระยะ	10	ปี
	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการชี้นำาทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศ	 ร่วมกับ	 สถาบันอาหาร	

ได้จัดทำามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2562-2571)	นำาเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ	และผ่านการพิจารณาเพื่อนำาเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

	 1.	งานเชิงนโยบาย
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	 2.	งานวิจัย

	 •	 โครงการ	“การวิจัยสารให้กลิ่นในข้าวหอมมะลิและการสกัดสาร	2-acetyl-1-pyrroline	(2AP)”
	 ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสำาหรับวิธีสกัดสาร	2-acetyl-1-pyrroline	(2AP)	 ในข้าวหอมมะลิ	 โดยทำาการวิเคราะห์และพิสูจน์สาร

ระเหยที่สกัดได้ด้วยเครื่อง	Gas	Chromatography-Flame	Ionization	Detector	(GC-FID)	และ	GC-MS-MS	ทำาการรวบรวมพันธุ์ข้าวที่

มีกลิ่นหอมและข้าวที่ไม่มีกลิ่นหอมในพื้นที่ต่างๆ		แล้วนำามาสกัดหาสาร		2-acetyl-1-pyrroline	(2AP)		และวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธี	

Headspace	SPME	และ	GC-MS-MS	เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย

วิธีดำาเนินงาน
	 นักวิจัยสถาบันอาหารได้รับการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิธีการสังเคราะห์และสกัดสาร	 2-acetyl-1-pyrroline	

(2AP)	จากข้าวหอมมะลิและใบเตย	โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน	JIRCAS	ประเทศญี่ปุ่น		1	ครั้ง	(ระยะเวลา	3	สัปดาห์)

ผลลัพธ์
	 1.	 นักวิจัยสามารถคิดค้นเทคนิคการสกัดสาร	2-acetyl-1-pyrroline	(2AP)	ขึ้นใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อสารที่สกัดมากขึ้น

	 2.	 นักวิจัยสถาบันอาหารมีองค์ความรู้ด้านวิธีการสกัดและวิเคราะห์สาร	2-acetyl-1-pyrroline	 (2AP)	 จากข้าวหอมมะลิของไทย	

รวมถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศไทยที่จะทำาให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีสาร	2-acetyl-1-pyrroline	 (2AP)	

ปริมาณสูง

	 3.	นักวิจัยสถาบันอาหาร	มีขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านสกัดสารสำาคัญจากข้าวและสินค้าเกษตรของไทย

	 4.	นำาองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างแบรนด์ให้ข้าวไทยโดยใช้เอกลักษณ์ของความหอมของข้าวหอมมะลิไทย

	 5.	 ประยุกต์ใช้ในพืชชนิดอื่นๆ
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	 •	 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในรัฐฉาน	สหภาพเมียนมาร์
		 สถาบันอาหารดำาเนินการศึกษาวิจัย	พบว่า	รัฐฉานประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์	แต่วัฒนธรรมการบริโภคก็ไม่ได้แตกต่างกัน

มากโดยอาหารดั้งเดิมของคนในพื้นที่จะมีการบริโภคข้าวเจ้าและกับข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับคนไทย	 นอกจากนี้	 ยังนิยมบริโภค

แป้งถั่ว	 แป้งมันฝรั่ง	 รวมทั้งผักชนิดต่างๆ	 ที่ปลูกเองและที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ	 วิธีการปรุงมักจะปรุงให้สุกเปื่อย	 โดยเฉพาะอาหาร

ประเภทผัดหรือต้ม	จะปรุงจนกระทั่งผักมีความนุ่ม	เครื่องเทศที่นิยมในการปรุงอาหาร	อาทิ	มะเขือเทศ	ขิง	ข่า	ตะไคร้	นอกจากนี้	ยังมีข้อ

สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ	 ลักษณะการบริโภคของชาวรัฐฉานส่วนใหญ่ชอบรับประทานผัก	 และไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์	 นิยมบริโภคน้ำามัน

มากโดยการปรุงอาหารจะใส่น้ำามันปริมาณมากจนท่วมกับข้าว	 เพราะมีความเชื่อว่าอาหารยิ่งใส่น้ำามันมาก	จะยิ่งอร่อย	 	พฤติกรรมการ

บริโภคของชาวรัฐฉานได้รับอิทธิพลจากประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาต่างๆ	 มากพอสมควร	 คนในพื้นที่บางส่วนสามารถ

พูดคุยและสื่อสารภาษาไทยได้	ดังนั้นสินค้าอาหารจากประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมของคนรัฐฉาน

ข้อเสนอแนะในการวางตำาแหน่งสินค้า	การทำาตลาด	และการกระจายสินค้า
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	 สถาบันอาหารได้ดำาเนินกิจกรรมในการพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ	

SME	ในมิติต่างๆ	ผ่านความร่วมมือกับแหล่งงบประมาณหลาย

หน่วยงานเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเติบโตอย่าง

เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

ระดับสากลโดยมีโครงการและกิจกรรมที่สำาคัญร่วมกับหน่วย

งานต่างๆ	ดังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม
	 •	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล	

(Enhancing	Thai		Halal	Food)

	 •	 โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหาร

ชาญฉลาด	(Intelligent	Future	Food)

	 •	 โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรม

อาหารไทยในตลาดโลก	(Authentic	Thai	Food	For	the	world)	

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
	 •	 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเคร่ืองมือการ

บริหารจัดการสมัยใหม่	(Advance	SME	Program)

	 •	 กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

	 •	 กิจกรรมการพัฒนา	 SME	 เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือ

เตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล

	 •	 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง

สร้างสรรค์และนวัตกรรม	 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

เป้าหมายและการสร้างโอกาสขยายช่องทางตลาดธุรกิจ(อาหาร

แปรรูป)

	 •	 กิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้าง

ความเป็นผู้ประกอบการใหม่	 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

แปรรูป

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	 •	 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม

อาหาร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
	 •	 โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนา	SME	เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพ	(ศภ.10)

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
	 •	 โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด	 AEC	 จ.เพชรบุรี

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	 •	 โครงการสนับสนุนเครือข่าย	 SME	 กิจกรรมพัฒนา

เครือข่ายมะพร้าว	และเครือข่ายกล้วย

	 •	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาด

สากล

	 •	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME	

Strong/Regular	level)

	 •	 กิจกรรมการเข้าร่วมงาน	Malaysia	International	Ha-

lal	Show	case	2018	และงาน	HKTDC	Food	Expo	2018	ภาย

ใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ	SME

กรมการพัฒนาชุมชน
 •	 โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนว

ชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง	

ประจำาปี	 2561	 กิจกรรมหลักที่	 1	 ยกระดับผลิตภัณฑ์	OTOP	

แยกตามคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์	 กิจกรรมย่อยที่	 2	 สนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	OTOP	 แยกตามคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์	4,600	

ผลิตภัณฑ์

	 •	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์	OTOP	อาหาร

	 •	 โครงการชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี	กิจกรรมที่	8	

อาหารถิ่นรสไทยแท้	กิจกรรมย่อยที่	1	ยกระดับมาตรฐานอาหาร

ถิ่นรสไทยแท้	(OTOP	Authentic	Thai	Taste)

	 •	 โครงการชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 นวัตวิถี	 กิจกรรม

ที่	 9	 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 OTOP	 กลุ่มปรับตัวสู่การ

พัฒนา(กลุ่ม	D)	กิจกรรมย่อยที่	1	ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์	

OTOP	กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

	 •	 โครงการชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 นวัตวิถี	 จังหวัด

พังงา	 ระนอง	 ประจวบคีรีขันธ์	 ศรีสะเกษ	 ขอนแก่น	 บึงกาฬ	

นนทบุรี	อ่างทอง	เป็นต้น

	 3.	งานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
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• ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันอ�ห�รร่วมกับอธิบดีกรมก�รพัฒน�

	 ชุมชนร่วมพิธีเปิดง�นสัมมน�โครงก�รชุมชนท่องเที่ยว	

	 OTOP	 นวัตวิถี	 กิจกรรมที่	 9	 ยกระดับม�ตรฐ�น

	 ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 กลุ่มปรับตัวสู่ก�รพัฒน�(กลุ่ม	 D)	

	 กิจกรรมย่อยที่	1	ยกระดับม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์	OTOP	

	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภ�พและคว�มง�ม

ตัวอย่างผลงานภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย 

SME กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมะพร้าว และเครือ

ข่ายกล้วย

ตัวอย่างผลงานภายใต้โครงการสนับสนุนเครือ

ข่าย SME กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายมะพร้าว 

และเครือข่ายกล้วย

สสว.	ร่วมกับสถ�บันอ�ห�รนำ�ผู้ประกอบก�รร่วมง�น	

HKTDC	Food	Expo	2018	 ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ช่อง

ท�งก�รตล�ดสำ�หรับผู้ประกอบก�ร	SME

สถาบันอาหาร		กระทรวงอุตสาหกรรม22
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	 •	 หลักสูตร“การเรียนการสอนออนไลน์ ด้าน
การเกษตร”
	 โครงการนี้จัดข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการทำาการ

เกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเกษตรกรและผู้ ท่ีสนใจ	

สำาหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 และพัฒนาคุณภาพ

วัตถุดิบเพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าต่อไป	 	 หลักสูตร	 “เกษตรกร

ยุคใหม่ต้องรู้”	 ที่จัดทำาขึ้นสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านทาง

ออนไลน์	 โดยแบ่งเป็น	6	 บทด้วยกัน	 ได้แก่	 การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร,	 ปุ๋ยและการ

ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการใช้ปุ๋ย,	 ทรัพยากรน้ำา,	

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน	 โรคพืช	 แมลง	 และวัชพืช,	

การพยากรณ์อากาศโดยใช้ข้อมูลดิจิทัล,	การวางแผนธุรกิจเกษตร		

	 หลักสูตรนี้เมื่อผู้เข้าเรียนต้องเรียนจนครบ	6	บท	และทำา

แบบทดสอบผ่าน	 จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียน	

จาก	 3	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 สถาบันอาหาร	 สำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล	 และคณะเกษตร	 กำาแพงแสน	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตกำาแพงแสน	 โดยที่ผู้เรียนสามารถจัด

เก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์ได้ด้วยตนเอง
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	 •	 ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร	(http://fic.nfi.or.th)		
	 ในปี	 2561	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ	 จำานวน	 232	 รายการ	 มีจำานวนผู้เข้าใช้งานรวม	 2,256,763	 IP	 สถิติการ

ดาวน์โหลด	62,385	ครั้ง

	 •	 การฝึกอบรม	 Train	 the	 Trainer:	 Digital	
Transformation	for	Food	Industry
	 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้าน

ดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

	 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสำาหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร	 สนับสนุนการเปล่ียนถ่ายองค์กรในภาคส่วน

นี้ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล	 อันจะช่วยกระตุ้นการเติบโตและยกระดับ

ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่อไปในอนาคตผู้ผ่าน

โครงการ	มีจำานวน	53	คน	โดยมาจากหลายภาคส่วน	ได้แก่

	 •	 ที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

	 •	 ผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาด้านดิจิทัล

	 •	 บุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์การ

ทำางานในด้านที่ปรึกษา

	 •	 บุคลากรที่ทำาหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรม

อาหาร

	 โครงการน้ีจัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา	60	ช่ัวโมง	โดยหลักสูตร

จะชี้ให้เห็นบทบาทและความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล

ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ	 ของอุตสาหกรรมอาหาร

ตลอดทั้งซัพพลายเชน	 เมื่อจบหลักสูตรแล้ว	 ผู้เข้าอบรมจะต้อง

ทดลองให้คำาปรึกษาสถานประกอบการจริงอีกจำานวน		2	วัน
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	 สถาบันอาหาร	 ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง	

(MOU)	กับหลายหน่วยงานที่มีศักยภาพ	ดังนี้

	 •	 Institut	De	Recerca	I	Tecnologia	A	Grolimentaries	

(IRTA)	ประเทศสเปน	 เมื่อวันที่	23	มกราคม	2561	 โดยมีเป้า

หมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาด

ยุโรป

	 IRTA	 เป็นสถาบันวิจัยอาหารและเทคโนโลยีการเกษตร

ของประเทศสเปน	มีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้านอาหารและด้านการเกษตร

	 •	 Innovation	 Cooperation	 Center	 (Bangkok),	

Chinese	Academy	of	Science	(CAS-ICC	Bangkok)	ประเทศ

จีน	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือระหว่างประเทศไทย	 และ

ประเทศจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของทั้ง	2	ประเทศ

	 5.	งานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 ศูนย์นวัตกรรมแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน	

(กรุงเทพฯ)	เรียกว่า	CAS-ICC	Bangkok	เป็นองค์กรที่สนับสนุน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ัวโลกในด้านความสำาเร็จ

ในเชิงพาณิชย์โดย	ตอบสนองนโยบาย	the	Belt	และ	Road	Ini-

tiative,	ASEAN	Development	ของประเทศจีน

	 •	 Food	 Industry	 Research	 and	 Development	

Institute	(FIRDI),	 ไต้หวัน	(renew)	 เมื่อวันที่	28	 มิถุนายน	

2561	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมการทำาวิจัยร่วมกัน	การ

ส่งเสริมให้มีการส่งต่อเทคโนโลยีระหว่างกัน	 การสอบเทียบ	

การฝึกอบรม	 การแลกเปลี่ยนข้อมูล	 การถ่ายทอดความรู้ที่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
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 FIRDI	 เป็นสถาบันที่มุ ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมอาหารสำาหรับผู้ประกอบการในประเทศไต้หวัน

	 •	 Biozyme	Biotechnology	Corp.	ไต้หวัน	เมื่อวันที่	28	

มิถุนายน	 2561	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน	

herbal	functional	food	industries	ระหว่างไต้หวันและไทย

 Biozyme Biotechnology Corp.	 เป็นบริษัทในไต้หวันที่

เป็นผู้นำาและมีความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารท่ีเก่ียวกับ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและไบโอเอ็นไซม์

	 •	 Jiangsu	Industrial	Technology	Research	Institute	

(JITRI)	ประเทศจีน	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2561

 JITRI	 เป็นสถาบันที่มุ ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมด้านต่างๆ	 ของจีน	 เช่น	 ด้านพลังงาน	 ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านไบโอเทคโนโลยี	 เป็นต้น	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและ

บริการของอุตสาหกรรมอาหาร			เพิ่มขีดความสามารถของ

นักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน

ข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารและตลาดเพ่ือช่วยในการ

สร้างเครือข่ายระหว่างไทยและจีน

	 •	 กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ	World	 Association	

of	 Industrial	 and	 Technological	 Research	 Organization	

(WAITRO)	 ซึ่งเป็นองค์การภายใต้	United	Nations	Industrial	

Development	Organization	หรือ	(UNIDO)	ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่ง

เสริมการวิจัย	การพัฒนานวัตกรรม	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	

และการพัฒนานักวิจัยด้านอุตสาหกรรม	 เป็นต้น	 เป็นองค์กร

อิสระหว่างประเทศที่มีสมาชิกกว่า	 160	 หน่วยงาน	 จาก	 76	

ประเทศทั่วโลก

	 1.	 สถาบันอาหาร	 ร่วมกับ	WAITRO	 	จัดอบรม	Train-

ing	Course	on	Capacity	Building	on	the	Development	of	

Halal	Food	Production	Standard	and	Food	Safety	 	 ส่ง

เสริมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้ได้คุณภาพตามระเบียบศาสนา		

ระหว่าง	วันที่	16-21	กรกฎาคม	2561	ที่โรงแรมอัลมีรอช	ถนน

รามคำาแหง	กรุงเทพฯ		มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ	120	คน

	 2.	 สถาบันอาหาร	 ร่วมกับ	 WAITRO	 และ	 JITRI	 จัด

สัมมนา	 “Digitization:	 Driving	 the	 Ultimate	 Goal	 and	

Capacity	 Building	 on	 the	Development	 of	 industry	 4.0,	

Smart	Factory	and	Supply	Chain	in	Food	Industry”		ร่วม

สร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และส่งเสริมสถานประกอบการไทย	

ให้พร้อมเข้าสู่ยุค	 Industry	 4.0	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 และ

กระทรวงอุตสาหกรรม		โดยวิทยากรชาวไทย	และนานาประเทศ	

อาทิ	เยอรมนี	จีน	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	ออสเตรีย	ฯลฯ	ระหว่างวันที่	

20-22	สิงหาคม	2561	มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น
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แผนงานในอนาคต

สถาบันอาหารได้มีการลงทุนเพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมสามารถตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการ
ทุกระดับ โดยสามารถพร้อมให้บริการแบบครบวงจรภายในปี 2562 ดังนี้

และนวัตกรรมของการประกอบอาหารไทยและอุตสาหกรรม

อาหารของไทย	 และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้กาประกอบ

อาหารไทยให้แพร่หลายในอนาคต		

	 นอกจากนี้	 ยังให้บริการห้องประชุม	 อบรมสัมมนา		

Cooking	 Class	 เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ	 สำาหรับผู้ประกอบ

การและหน่วยงานภายนอกที่สนใจ

	 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย	“Thai Food Heritage”	แหล่ง

เรียนรู้	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารไทย	 เรียนรู้การ

ทำาอาหารไทย	 และมีครัวสาธิตที่ใช้ในการสอนการประกอบ

อาหารไทย	เพื่อการเรียนการสอนการปรุงอาหารไทยและเพื่อ

สร้างอาชีพให้แก่ผู้สนใจ	 ทั้งเป็นพื้นที่ใช้ในการฝึกอบรมความรู้

ดา้นต่างๆของอุตสาหกรรมอาหาร	 ท้ังในด้านมาตรฐาน	 คุณภาพ	

	 1.	ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย			



สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม30

	 เป็นศูนย์การเรียนรู้		ให้คำาปรึกษา		วิจัยพัฒนา	และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบ

การอาหารในพื้นที่ภาคใต้	โดยปัจจุบันเปิดให้บริการดังนี้

	 •	 บริการให้คำาปรึกษา	R&D	การแปรรูป	และบริการเครื่องมือเครื่องจักร	เพื่อทดลองผลิตผลิตภัณฑ์	

	 •	 บริการให้คำาปรึกษา	การผลิตโรงงาน/การแปรรูป

	 •	 บริการออกแบบสายการผลิต	 (ตาม	 GMP)	 บริการออกแบบสายงานการผลิต	 ที่ถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	

เพื่อการรับรอง		อย.	ของสถานประกอบการ		

	 •	 บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์	และฉลาก

	 •	 บริการให้คำาปรึกษา	ระบบคุณภาพการผลิต	(GMP	HACCP	อย.)	และบริการขึ้นทะเบียน	อย.

	 •	 บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า	ความปลอดภัยอาหารและบรรจุภัณฑ์

	 •	 บริการวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ

	 •	 บริการฝึกอบรม	และอบรมเชิงปฏิบัติการ

	 หลังได้รับการรับรองมาตรฐาน	อย.	:	 คาดการณ์ว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จปลายในปี	2562	 	 เพิ่มบริการให้ใช้พื้นที่และเครื่องมือ

เครื่องจักร	เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน	ออกสู่ตลาดในและต่างประเทศ	

	 2.	Food	Industrial	Transformation	Center	จังหวัดสงขลา
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

	 ปีงบประมาณ	2561	สถาบันอาหาร	ดำาเนินการสอบเทียบ

เครื่องมือให้กับ	 โครงการส่วนพระองค์จิตรลดา	 จำานวน	 670	

ตัวอย่าง	คิดเป็นมูลค่างาน	1,132,725	บาท

โครงการ GMP in Mass Catering 

	 ให้คำาปรึกษาในการจัดทำาระบบ	HACCP	ณ	ห้องปั่นผสม

อาหารทางสาย	 (BD)	 ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนบำาบัด	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

โครงการจัดทำาระบบมาตรฐานสากลโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา

ลาดบัวหลวง  (GMP Codex) 

	 ดำาเนินการรับรองมาตรฐานการผลิตตามระบบมาตรฐาน	

GMP	Codex	ในกระบวนการผลิต	และการยกระดับมาตรฐานใน

การผลิตสินค้า	จำานวน	1	ราย,	ยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากร

ในโรงสีข้าวฯ	 ให้มีความรู้ในด้านระบบมาตรฐาน	GMP	Codex	

เพื่อนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	 จำานวน	 10	 คน,	 ให้คำา

ปรึกษาแนะนำาด้านการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานท่ี	 เคร่ืองมือ	

เครื่องจักร	 และอุปกรณ์	 โดยร่วมกำาหนดขอบเขตพื้นที่ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่เพื่อจัดทำาร่าง	 Lay	 out	 และ

สนับสนุนงบประมาณซ่อมบำารุงเครื่องมือ	เครื่องจักร	

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของ

มูลนิธิชัยพัฒนา ตำาบลโป่งน้ำาร้อน อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

	 ดำาเนินการสอบเทียบเคร่ืองมือให้แก่โครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา	 ตำาบล

โป่งน้ำาร้อน	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่		2	คร้ัง	รวม	15	รายการ		

มูลค่างาน	41,800	บาท

	 นอกจากนี้ดำาเนินการสอบเทียบเครื่องมือให้แก่โครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำามันและพืชน้ำามัน	 	มูลนิธิชัยพัฒนา	

อำาเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 รวมจำานวน	 111	 ตัวอย่าง	

มูลค่างานสอบเทียบประมาณ	100,200	บาท

	 ทดสอบทางเคมีและทางจุลชีววิทยา	 รวมทั้งปี	 2561	

จำานวนทั้งสิ้น	 32	 ตัวอย่าง	 ทั้งผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ	 เช่น	 แยม

ลูกหม่อน	แยมสตรอเบอรี่ผสมมะเม่า	แยมเสาวรส	เห็ดหลินจือ	

ใบเตย	ดอกเก็กฮวย	มะตูม	 เจียวกู่หลาน	ชาชัยพัฒนา	1	ข้าว

พิษณุโลก	 60	 และน้ำาในกระบวนการผลิต	 รวมมูลค่างาน	

96,100	บาท

ดำาเนินการด้าน CSR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารปลอดภัยให้แก่

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 ผลการดำาเนินงาน จำานวน 5 ราย  (6 กิจกรรม ) ดังนี้

	 1)	 กิจกรรม	Pre-Audit	:	GMP	 	 จำานวน	1	 ราย	 ได้แก่		

วิสาหกิจชุมชนมาจั๊ว	จังหวัดแพร่		

	 2)	 กิจกรรมตรวจรับรองระบบด้านความปลอดภัยอาหาร	

GMP	ขอบข่าย	 การอบไอน้ำาและตัดแต่งผลไม้	 	1	 ราย	 ได้แก่	

วิสาหกิจชุมชนมาจั๊ว	จังหวัดแพร่	

			 3)	 กิจกรรมตรวจรับรอง	GMP	in	Mass	Catering		1	ราย	

ได้แก่	โรงพยาบาลตำารวจ

			 4)	 กิจกรรมตรวจรับรองระบบด้านความปลอดภัยอาหาร		

จำานวน	2	 ราย	 ได้แก่	 ตรวจรับรอง	GMP	in	Mass	Catering		

ขอบข่ายการผลิตหน่วยเตรียมอาหารทางสายยางและอาหารให้

ทางสายและหน่วยเตรียมอาหารเฉพาะกิจ,	 HACCP	 ขอบข่าย	

หน่วย	1	ราย	ได้แก่	โรงพยาบาลศิริราช

			 5)	 กิจกรรม	 Pre-Audit	 :	 HACCP/GMP	 โครงการ

ศูนย์วิจัยชาน้ำามันและพืชน้ำามัน	 จังหวัดเชียงราย	 เพื่อเป็นการ

ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมต่อการรับรอง

	 6)	 กิจกรรมตรวจให้การรับรอง	 HACCP/GMP	 Codex	

โครงการศูนย์วิจัยชาน้ำามันและพืชน้ำามัน	จังหวัดเชียงราย
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	 หากจำาแนกสินค้าออกเป็น	 2	 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของ

การใช้ประโยชน์	คือ	กลุ่มสินค้าวัตถุดิบ	กับ	กลุ่มสินค้าบริโภค	

จะพบว่า	

แนวโน้มการนำาเข้าสินค้าอาหารของไทย
 •	 กลุ่มสินค้าที่นำาเข้ามาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปเป็นหลัก	 มีมูลค่า	 274,519	 ล้านบาท	 ขยายตัว

เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	 2.9	 หรือมีสัดส่วนร้อยละ	 71.2	 ของ

มูลค่าการนำาเข้าอาหารโดยรวม	

 •	 ขณะท่ีกลุ่มสินค้า ท่ีนำาเข้ามาเพ่ือบริโภคภายใน

ประเทศเป็นหลักมีมูลค่า	 110,980	 ล้านบาท	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	0.5	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	28.8	 ของมูลค่าการนำา

เข้าอาหารโดยรวม	 สัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนักตลอดระยะ	

3-4	ปีหลัง

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร

	 สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารของไทย	ประจำาปี	2561 

   การส่งออกอาหารของไทยปี	2561	มีมูลค่า	1,031,956	

ล้านบาท	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6	หรือมูลค่า	32,190	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.3		ขณะที่การนำาเข้า

มีมูลค่า	385,499	ล้านบาท	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	หรือ

มูลค่า	11,937	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	

6.2	โดยประเทศไทยเกิดดุลการค้าอาหารมูลค่า	646,457	ล้าน

บาท	หรือ	20,253	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งไทยเป็นประเทศที่

มียอดเกินดุลการค้าสูงที่สุดอันดับ	3	ของโลก	ปรับขึ้นมาจาก

อันดับ	5	ของโลกในปีก่อน	เป็นรองเพียงประเทศบราซิลและ
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แนวโน้มสินค้าอาหารส่งออกของไทย
	 •	 กลุ่มสินค้าที่ส่งออกเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปเป็นหลักมีมูลค่า	 555,475	 ล้านบาท	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	 3.6	 หรือมีสัดส่วนร้อยละ	 53.8	 ของมูลค่าการส่งออก

อาหารโดยรวม	

	 •	 ขณะที่กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปที่ส่งออกเพื่อบริโภค

เป็นหลัก	มีมูลค่า	476,481	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	0.7	หรือมี

สัดส่วนร้อยละ	46.2	 ของมูลค่าการส่งออกอาหารโดยรวม	 โดย

สัดส่วนส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง	 10	

ปีที่ผ่านมา	ก่อนที่จะลดลงใน	2	ปีล่าสุด	จากปัญหาที่เกิดขึ้นใน	

2	อุตสาหกรรมหลัก	คือ	กุ้งและสับปะรดที่มีการส่งออกลดลง
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ตลาดส่งออกอาหารของไทยปี	2561
	 •	 หากพิจารณาตลาดส่งออกอาหารไทยรายประเทศใน	

10	อันดับแรก	ปี	2561	(EU	นับเป็น	1	ตลาด)	จะพบว่า	8	ใน	

10	ประเทศ	อยู่ในทวีปเอเชีย	โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดอันดับ	1	รอง

ลงมา	 ได้แก่	 จีน	(อันดับ	2),	 เวียดนาม	(4),	 อินโดนีเซีย	(5),	

เมียนมาร์	(6),	 กัมพูชา	(7),	 มาเลเซีย	(8)	 และฟิลิปปินส์	(9)	

ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่าตลาดอาหารสำาคัญของไทย	6	 ใน	8	ประเทศ

ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน	

	 •	 แต่หากพิจารณาในกลุ่มภูมิภาค	 จะพบว่า	 อาเซียน	

เป็นตลาดส่งออกอันดับ	 1	 ของไทย	 มีมูลค่าส่งออก	 293,172	

ล้านบาท	สัดส่วนร้อยละ	28.4	ของมูลค่าส่งออกอาหารทั้งหมด	

รองลงมา	ได้แก่	กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ	สัดส่วนส่งออกร้อยละ	

11.8,	อันดับ	3	แอฟริกา	สัดส่วนส่งออกร้อยละ	9.1,	อันดับ	4	

สหภาพยุโรป	สัดส่วนส่งออกร้อยละ	8.9	และอันดับ	5	โอเชียเนีย	

สัดส่วนส่งออกร้อยละ	3.4	

	 •	 ทั้งนี้	 หากคิดเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิม	(OIC	Coun-

try	 57	 ประเทศ)	 พบว่า	 มีมูลค่าส่งออก	 180,777	 ล้านบาท	

สัดส่วนส่งออกร้อยละ	17.6

ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าอาหารไทยในตลาดโลก
	 •	 ในปี	 2561	 ส่วนแบ่งตลาดโลกของสินค้าอาหารโดย

รวมของไทยอยู่ที่ร้อยละ	 2.36	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 2.34	 ในปี

ก่อนหน้า	

	 •	 ส่วนในอุตสาหกรรมรายสาขา	 พบว่า	 สินค้าส่วนใหญ่	

7	ใน	10	รายการ	มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	ไก่	น้ำาตาล

ทราย	 มันสำาปะหลัง	 เครื่องปรุงรส	 มะพร้าว	 สับปะรด	 และ

อาหารพร้อมรับประทาน	 (RTE)	 ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีส่วนแบ่ง

ตลาดโลกลดลง	3	รายการ	ได้แก่	ข้าว	กุ้ง	และปลาทูน่าปรุงแต่ง
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 แนวโน้มการส่งออกอาหารไทยปี	2562	คาดว่าจะมีมูลค่า	

1,120,000	ล้านบาท	ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.5	จากปี	2561		

กลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าส่งออกจะลดลง	ประกอบด้วย	2	กลุ่ม

สินค้า	ได้แก่	ข้าวและน้ำาตาลทราย	ส่วนอีก	8	กลุ่มคาดว่ามูลค่า

ส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น	ได้แก่	ไก่	ปลาทูน่าปรุงแต่ง	กุ้ง	มัน

สำาปะหลัง	เครื่องปรุงรส	มะพร้าว	สับปะรด	และอาหารพร้อมรับ

ประทาน	(RTE)	โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด	5	อันดับแรก	

ได้แก่	ข้าว	ไก่	น้ำาตาลทราย	ปลาทูน่าปรุงแต่ง	และกุ้ง

	 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมอาหาร

ไทยปี	2562

ปัจจัยสนับสนุน
	 1.	 อียูปลดล็อกใบเหลืองประมงไทยทำาให้ประเทศคู่ค้า

เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยมากขึ้น

	 2.	 สินค้าอาหารของไทยเป็นที่ ต้องการของตลาด

อาเซียน	 ทั้ง	 CLMV	 ที่สินค้าไทยครองตลาดไม่ต่ำากว่าร้อยละ	

50-60	 รวมท้ังตลาดอาเซียนเดิมท่ีเป็นแหล่งจำาหน่ายสินค้าจำาพวก

Commodity	จำาพวกข้าว	น้ำาตาล	มันสำาปะหลัง	อาหารแปรรูป	

รวมทั้งอาหารฮาลาล

	 3.	 ราคาพลังงานอยู่ในระดับต่ำาและมีเสถียรภาพ	 ส่งผล

ดีต่อต้นทุนภาคธุรกิจ	 โดยในปี	2562	 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

คาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาน้ำามันดิบจะเคลื่อนไหวในช่วง	 60-

70	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ซึ่งชะลอลงจากปีก่อนเนื่องจาก

เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอาจทำาให้

ความต้องการใช้น้ำามันชะลอตัวตามไปด้วย

	 4.	 การเมืองไทยมีความชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ภาคธุรกิจ	โดยมีการกำาหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง
	 1.	 ความผันผวนการเมืองระหว่างประเทศและสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯ	 กับประเทศคู่ค้าแม้ไม่ส่งผลกระทบทาง

ตรงต่อสินค้าส่งออกของไทยมากนักแต่ส่งกระทบทางอ้อมต่อ

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทำาให้กำาลังซื้อของผู้บริโภคใน

ประเทศคู่ค้าลดลงรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการ

จับจ่ายใช้สอยลดลงตามไปด้วย

	 2.	 แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการ

	 คาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี	2562
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ประกอบธุรกิจซึ่งอัตราดอกเบี้ยในประเทศมีแนวโน้มปรับตัว

ตามทิศทางดอกเบี้ย	Fed	Fund	rate	ของสหรัฐฯ

	 3.	 เงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและ

อาหารแปรรูปโดยเฉพาะสินค้าที่เน้นตลาดต่างประเทศจะส่ง

ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคารวมถึงราย

ได้ที่แปลงกลับมาเป็นเงินบาทจะลดลง	ทำาให้ราคาสินค้าวัตถุดิบ

การเกษตรลดลงตามไปด้วย

	 4.	 รายได้ผู้บริ โภคลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์	

(Commodity)โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำาตาม

ภาวะเศรษฐกิจ

	 สหรัฐฯ	ตัดสิทธิ	GSP	สินค้าไทย	11	รายการ	สาเหตุส่วน

ใหญ่มาจากการที่สินค้าไทยในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนแบ่งตลาดเกิน	

50%	ในตลาดสหรัฐฯ	โดย	6	ใน	11	รายการ	อยู่ในกลุ่มสินค้า

อาหาร



สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม40

	 สถิติที่สำาคัญ 



รายงานประจําปี  2561
ANNUAL REPORT 2018

41



สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม42 1652  ี ปาํ จะ รปนางยาร
ANNUAL REPORT 2018

1



รายงานประจําปี  2561
ANNUAL REPORT 2018

431652  ี ปาํ จะ รปนางยาร
ANNUAL REPORT 2018

1




