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     สถาบันอาหาร จัดต้ังข้ึนจาก แนวคิดของภาครัฐ โดย 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาคเอกชน โดย 
กลุมอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อหาองคกรที่ทำหนาที่
เปนแกนนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ควบคูไป
กับการแกไขปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรม จึงไดมอบหมายให สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดำเนินการศึกษา เพื่อหา
ขอเสนอแนะและความจำเปนในการจัดตั้งองคกร หรือ
หนวยงานที่จะเปนแกนนำในภารกิจดังกลาว
     จากผลการศึกษา ไดมีขอสรุปและเสนอแนะ ใหมี
หนวยงานใหม ที ่จะเปนองคกรนำในการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในรูปแบบของ 
“สถาบัน”  โดยมีภารกิจเปนแหลงใหบริการขอมูลดาน
การคาและเทคโนโลยี การบริการดานการตรวจวิเคราะห 
การประสานความรวมมือเพ่ือการแกไขปญหา และยกระดับ
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารกอรป ในชวง
เวลาดังกลาว กระทรวงอุตสาหกรรม มีดำริที่สอดคลอง
และเปนแนวทางเดียวกัน จึงไดนำเสนอเรื่องการจัดตั้ง 
“สถาบันอาหาร” เขาสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และมีมติใหจัดตั ้งขึ ้นเมื ่อวันที ่ 15 ตุลาคม 2539 
ในรูปแบบ องคกรเครือขาย ภายใตอุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามคำสั่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 440/2539 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539

สถาบันอาหารจะเปนองคกรช้ันนำในดานการสรางคุณคา 
(Value Creation) ใหกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย
เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศดวยการบริการที่เปน
เลิศ

สรางคุณคาดานวิชาการเทคโนโลยีและองคความรูที่ล้ำ
สมัย ทันสถานการณที ่ตอบสนองความตองการของ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมการแขงขันของอุตสาหกร
รมอาหาร

"สถาบันอาหารดำเนินการดวยความซื่อสัตยสุจริตโปรง
ใสมีคุณธรรมใหความเคารพซึ่งกันและกันและมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยการสงมอบ

ความเปนมา

วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยม
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มูลคานำเขาวัตถุดิบ-อาหารของไทย 
ประจำป 2556 ที่ผานมา...

       การนำเขาสินคาเกษตรและอาหารของไทยในชวง
เดือนสิงหาคม 2556 มีมูลคาทั้งสิ้น 29,928 ลานบาท
ปริมาณนำเขารวม 0.93 ลานตัน เมื ่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ทั้งมูลคาและปริมาณปรับตัวลดลง
รอยละ 13.87 และ 17.97 ประเทศที่ไทยนำเขาสินคา
มากที่สุด ไดแก สหรัฐฯ (สัดสวนมูลคารอยละ 13.81)
บราซิล (10.36) และจีน (9.71) กลุ มวัตถุดิบที ่มี
มูลคานำเขาลดลง คือ ขาวสาลี (ลดลงรอยละ 96.52),
เมสลินสำหรับบริโภค (รอยละ 81.27), ปลาทูนาครีบ
เหลืองแชแข็ง (รอยละ 54.56), ปลาสคิปแจ็กแชแข็ง
(รอยละ 46.42) และกากน้ำมันจากถั่วเหลือง (รอยละ
1.88) ในขณะที่กลุมสินคาที่มีมูลคานำเขาเพิ่มขึ้น คือ
ปลาหมึกกลวยแชแข็ง (เพิ่มขึ้นรอยละ 177.74), ถั่ว
เหลือง (รอยละ 110.38) และแอปเปลสด (รอยละ
3.58) จากความตองการบริโภคที่หดตัวลงทั้งในและ
ตางประเทศ ไดสงผลตอมูลคานำเขาโดยรวมของไทย...

Total Import-Export



Food fifiInnovation 
Open Innovation

 

ยุคแหงนวัตกรรมแบบเปด 
(Open Innovation) กับอุตสาหกรรมอาหาร
    ที ่ผู ประกอบการนำมาใชในการขับเคลื ่อนธุรกิจ
เพ ื ่อสร างความได  เปร ียบทางการแข งข ันโดยใช 
ความรู ประสบการณและความสามารถของบุคลากร
ภายในองคกร มาสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการ
ใหมๆ ออกสู ตลาด ตั ้งแตการทำวิจัยขั ้นตน พัฒนา
จนไดผลิตภัณฑ บร ิหารจ ัดการ และทำการตลาด 
จนกระทั ่งผลักดันสู เชิงพาณิชยไดสำเร็จ ซึ ่งรูปแบบ
ของนวัตกรรมดังกลาวนี้ เรียกวา นวัตกรรมแบบปด 
(Closed Innovation)

อยางไรก็ด ี นวัตกรรมแบบปด (Closed Innova-
tion) มีข อเส ียที ่ทำใหองคกรผลักดันผลิตภัณฑ
ออกสู ตลาดไดอยางลาชาเพราะตองเร ิ ่มตนทำทุก
อย างใหม และย ังต องย ึดต ิดก ับความร ู ท ี ่ ได จาก
บุคลากรคนใดคนหนึ ่งซ ึ ่งอาจนำองคความรู ต ิดตัว
ไปด วยเม ื ่อพน ักงานเหล าน ั ้นลาออกไป ด ังน ั ้น 
เมื ่อโลกกาวเขาสู ยุคโลกาภิวัฒนมากขึ ้น นวัตกรรม
แบบปด (Closed Innovation) จ ึงไม  เหมาะสม
ที ่จะนำมาใชเปนกลยุทธสำหรับผู ประกอบการอีก
ตอไป แตจะมีนวัตกรรมรูปแบบใหมเข ามาแทนที ่ 
ซึ ่งเรียกวา นวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation)

ปจจุบัน นวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) 
เปนกระแสที่ไดรับความสนใจจาก แวดวงนักวิชาการ 
และองคกรนวัตกรรมระดับโลก โดยมีแนวคิดว า 
องคกรควรมีการแลกเปลี่ยนความรูและพรอมเปดรับ
แนวคิดใหมๆ จากแหลงภายนอกไมจำเปนตองเริ ่ม
ตนตั ้งแตงานวิจ ัย พัฒนา และผลักดันนวัตกรรม
ออกสูเชิงพาณิชยดวยตนเองทั ้งหมดแตเปนการนำ
องคความร ู จากภายนอกมาผสมผสานกับสิ ่งท ี ่ม ี
อยู แลวภายในองคกรเพื ่อสรางสรรคสิ ่งใหมใหเกิด
ขึ ้นเพื ่อเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร นวัตกรรมแบบเปด (Open 
Innovation) ไดเข ามามีบทบาทมากขึ ้นทุกขณะ 
เนื ่องจากอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันมีทั ้งคู แขง
ขันที ่เพิ ่มมากขึ ้น และผู บร ิโภคก็มีความตองการ
ที ่หลากหลายและสลับซับซอนจึงเปนแรงผลักดัน
ใหผู ประกอบการตองเปดใจรับความรู จากแหลง
ภายนอกมากขึ้นเพื ่อนำไปใชในการสรางสรรคผลิต
ภัณฑนวัตกรรมออกสู ตลาดไดอยางรวดเร็ว
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ซึ่ง เทรนดหนึ่งที ่กำลังไดรับความนิยมคงจะหนีไมพน 
เรื่อง "อาหารและเครื่องดื่ม" ซึ่งปจจุบันในประเทศไทย
ก็มีตัวเลือกใหมๆใหกับผูบริโภคไดตื่นตาตื่นใจมาตอเนื่อง 
ทั้งนี้ อาจแบงออกเปน เทรนดในแงการสื่อสารการตลาด
และธุรกิจดังนี้
1.ความสดใหมจริงของสวนผสมจากฟารมถึงมือผูบริโภค 
สินคาหลายตัวจะมีสวนผสมจากธรรมชาติหนาใหมกันมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อดูจากกระแสทั่วโลกแลว ผูบริโภคลวนมองหา
ประสบการณใหมๆ มาสรางสีสันกับชีวิตท่ีวุนวายในสังคมเมือง 
บวกกับกระแสการรักษาสุขภาพแบบอิงธรรมชาติที่กำลังได
รับความนิยมซึ่งสื่อสารถึงคุณประโยชนของสวนผสมของ
พืช ผัก ผลไมเปนหลัก
2.ปของเครื่องดื่มที่ตอบโจทยดานประสาทสัมผัส 
ในแงประสาทสัมผัสจะไดรับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเร่ือง "กล่ิน" ท่ีกำลังเปนท่ีนิยม เพราะชวยผอนคลายในชีวิต
ประจำวัน อีกกระแสท่ีมาแรงคือ การผสมผสานของเคร่ืองด่ืม
หลากหลายตระกูล 
เพื่อรสชาติและกลิ่นที่มีความเปนเอกลักษณมากขึ้น เชน 
กลุมชา มีการพัฒนากลิ่นใหมๆที่นาสนใจขึ้น 
น้ำอัดลมที่ผสมกลิ่นจากผลไมสด 
รวมไปถึงน้ำผลไมและสมุนไพรที่มีกลิ่นเฉพาะ เชน เบอรรี่ 
ทับทิม ตะไคร
3.ดีตอเราและดีตอโลก 
ในยุคที่การใสใจสิ่งแวดลอมกลายเปนเรื่องประจำวันมากขึ้น 
โจทยหนึ่งที่ผูบริโภคทั่วโลกตั้งคำถามคือกวาจะมาถึงมือพวก
เขาน้ันสินคาผานกระบวนการอะไรมาบางท่ีสำคัญดีตอสุขภาพ
ไหมและมีผลดีตอโลกที่เราอยูอยางไร ในแงการสื่อสาร 
เร่ืองของความเปนตัวตนและทัศนคติของแบรนดจะตองมีการ
เนนชัดในจุดยืนหลักๆ มากขึ้น เชน แบรนดและบริษัทมี
จุดยืนอยางไรกับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ ส่ิงเหลาน้ีจะกลายเปน
 

สรุป 5 เทรนดอาหาร-เครื่องดื่มป 2013
บทความนารู : เรื่อง5 เทรนดอาหาร-เครื่องดื่มป 2013ที่นี่คือศูนยรวม
บทความที่นาสนใจและใหความรูจากทุกมุมโลกเพื่อเปนแหลงความรู
สำหรับคนไทยทุกคน

"ตัวเชื่อม" ใหมเพื่อการเขาถึงผูบริโภคใหใกลชิดไดมากขึ้น 
ผานจุดรวมของประสบการณที่คลายคลึงกัน
4. เต็มที่กับการผสมผสานระหวางศิลปะและอาหาร 
ประสบการณใหมท่ีนาจับตามอง คือ ความเปนแฟช่ันของอาหาร 
ปหนาเราจะไดเห็นการผสมผสานทั้งในแงของวัฒนธรรมใน
เมนูอาหารที่ไดรับอิทธิพลจากอาหารเอเชีย เชน ญี่ปุนและ
เกาหลีในแงการออกแบบอาหารแบบอิงความเปนสถาปตย
กรรม จะมีการใชดอกไม ลวดลาย และสีสันใหมๆ  และท่ีสำคัญ
คือการรวมตัวทางธุรกิจระหวางโลกแฟชั่นและโลกอาหาร 
ในยุคที่อาหารและเครื่องดื่มมีความเปนไลฟสไตลมากขึ้น
5. ออกแบบเฉพาะสำหรับคนแพ 
เทรนดนองใหมที่มาแรงไมนอยคือ 
อาหารและเครื่องดื่มสำหรับคนที่มีอาการแพตออาหารหมวด
หลักๆ เชน นม แลกโตส กลูเทน ไข ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง และ
อาหารทะเล ซึ่งพบไดมากโดยเฉพาะในกลุมเด็กรุนใหมจะ
เห็นถึงการบอกสวนผสมแบบมีรายละเอียดสำหรับคนท่ีอาการ
แพมากขึ้นในแงของการทำตราสินคาก็จะมีความชัดเจนมาก
ขึ้นเชนกัน สินคาที่เราไมนาเชื่อวาจะมีก็จะถูกสรางสรรค
เพื่อตอบโจทยคนแพอาหาร เชน ไอศกรีมที่ไมทำจากนม 
หรือของหวานที่ไมมีสวนผสมของนมและไขวัฒนธรรมของ
การรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมจะมีความซับซอนมากข้ึน 
ในยุคท่ีเราอยูในสังคมเมืองท่ีมีการผสมผสานของวัฒนธรรม
จากทั่วทุกมุมโลก เทรนดของความเปนเมือง Metropoli-
tan จะเปนสิ่งที่เราเห็นไดอยางชัดเจนในปหนาแนนอน

ขอมูลจาก http://www.thaibizcenter.com/
           knowledgecenter.asp?kid=10901
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 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 ท่ีผานมา EU ไดออก
ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 
1019/2013 of 23 October 2013[1] แกไขใน Annex I 
to Regulation (EC) No 2073/200เพ่ือปรับคาตกคางของสาร
Histamine ในน้ำปลา สรุปไดดังน้ี
1. กำหนดปริมาณสารตกคางของสาร Histamine ในน้ำปลา
เพ่ิมเปน 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (จากเดิมอนุญาตไวท่ีระดับ 
100 – 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ท้ังน้ีเพ่ือเปนการปฏิบัติ
ใหถูกตองและสอดคลองกับมาตรฐานของ Codex[2] และผลงาน
วิจัยของหนวยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป 
(European Food Safety Authority: EFSA)[3]
2. กำหนดใหสุมตรวจ Histamine ในน้ำปลาเพียง 1 ตัวอยาง 
(จากเดิมท่ีเคยกำหนดใหสุมตรวจ 9 ตัวอยาง) แตถาหากพบวา
มีคาตกคางสูงกวาท่ีกำหนดไว ก็จะถือวา สินคาท้ังหมด (whole 
batch) มีการปนเปอนและไมถูกสุขอนามัย 
3. กฎระเบียบดังกลาวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันภายหลัง
จากท่ีมีการประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ 
วันท่ี 24 ตุลาคม 2556)

[1] ขอมูล Commission Regulation (EU) No 
1019/2013 of 23 October 2013: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
13:282:0046:0047:EN:PDF
[2] ขอมูล Standard for Fish Sauce (CODEX STAN 
302-2011):
 
http://www.codexalimentarius.org/input/download/stan
dards/11796/CXS_302e.pdf
[3] ขอมูล Scientific Opinion on risk based control of 
biogenic amine formation in 
fermented foods:

       เพ่ิมคาการตกคาง
        ของ Histamine
 และการสุมตรวจในน้ำปลา
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Lab Tip 
ฟอรมาลีน 

 ฟอรมาลีน หร ือ สารละลายฟอรมาลดีไฮด 
หมายถึง สารละลายที่ประกอบดวยกาซฟอรมาลดีไฮด
ประมาณรอยละ 37 โดยน้ำหนักในน้ำ และมีเมทานอล
ปนอยู ประมาณรอยละ 10-15 
 ลักษณะทั ่วไปของฟอรมาลีนเปนของเหลวใส 
ไมมีสี มีกลิ ่นฉุนเฉพาะตัว
 ฟอรมาลีนใชประโยชนในทางการแพทย สำหรับ
ดองศพเพื่อไมใหศพเนาเปอยใชฆาเชื ้อโรค ฆาเชื ้อรา 
และทำความสะอาดหองผู ปวย
 ฟอร  ม าล ีน ใช  ประ โยชน  ในอ ุ ตสาหกรรม
เคมีภัณฑ พลาสติก และสิ ่งทอ

อันตรายจากฟอรมาลีนการไดรับฟอรมาลีนในปริมาณต่ำ
รางกายสามารถกำจัดได แตหากไดรับฟอรมาลีนใน
ปริมาณที่สูงขึ้น หรือมีความเขมขนมากขึ้น ฟอรมาลีน
จะเปลี่ยนรูปเปนกรดฟอรมิก (Formicacid) ซึ่งมีฤทธิ์
ทำลายการทำงานของเซลลในรางกาย ทำใหเซลลตายได 
ฟอรมาลีนนั้นมีพิษตอระบบตางๆ ในรางกาย ดังนี้
1. ระบบทางเดินหายใจ หากไดรับในรูปของไอระเหยของ
ฟอรมาลดีไฮดแมจะปริมาณต่ำๆ ถาถูกตาจะระคายเคือง
ตามาก ถาสูดดมเขาไปจะทำใหหลอดลมบวม ทำให
แสบจมูกเจ็บคอ มีอาการไอ หายใจไมออก ปวดอักเสบ 
ถาสูดดมเขาไปมากๆ จะทำใหน้ำทวมปอดจนหายใจไมออก
และตายในที่สุด

2. ระบบทางเดินอาหาร เม่ือรับประทานอาหารท่ีปนเปอน
ฟอรมาลีนในปริมาณมากจะทำใหปวดศรีษะอยางรุนแรง 
หัวใจเตนเร็ว แนนหนาอก ปากและคอแหง คลื ่นไส
อาเจียนถายทอง ปวดทองอยางรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบ 
เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หากเกิดพิษแบบเฉียบพลัน 
จะมีอาการปวดทองอยางรุนแรง อาเจียน อุจจาระลวง 
ปสสาวะไมออก หมดสติอาจเสียชีวิตไดเพราะระบบหมุน
เวียนเลือดลมเหลว ถาหากไดรับในปริมาณ 60-90 มิลลิลิตร
จะทำใหการทำงานของตับ ไต หัวใจและสมองเสื่อมลง 
นอกจากนี้ยังพบวาฟอรมาลีนเปนสารกอมะเร็งอีกดวย
3. ทางผิวหนัง เม่ือสัมผัสจะเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ทำใหเกิดผื่นคัน เปนผื่นแดงเหมือนลมพิษ จนถึงผิวหนัง
ไหมเปลี่ยนเปนสีขาวไดหากสัมผัสโดยตรง



Member 
ประชาสัมพันธโครงการ



วันศุกรที ่ 10 มกราคม 2557 สถาบันอาหาร รวมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานวันเด็กใหกับ
โรงเรียนบานหัวโกรก จังหวัดชลบุรี ภายใตโครงการกิจกรรม ASSA หรือตอนนี ้เปลี ่ยนชื ่อใหมเปน
กิจกรรม ASIA นำโดย อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายในงานมีวิทยากรจากสถาบันอาหาร
มาแนะนำเรื ่องโภชนาการอาหาร อีกทั ้งยังจัดเกมสสนุกๆ เพื ่อมอบของรางวัลใหกับเด็กนักเรียน
งานเต็มไปดวยความรู  และอิ ่มอรอยกับอาหาร ที ่ทางผู ใหญใจดีไดทำแจกนักเรียน..

วันเสารที ่ 11 มกราคม 2557 ที ่ผานมา สถาบันอาหาร รวมกับ กปร. จัดกิจกรรมวันเด็กภายในงาน
มีซุ มอาหาร และแจกของขวัญวันเด็ก และมี hilight ที ่สำคัญคือประกวดทำสมตำผู ชนะการประกวด
จะมีรางวัลแจกเปนที ่ชอบใจของเด็กๆ อีกดวย..

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2557
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