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สถาบันอาหาร
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วิสัยทัศน์
สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชัน้ นำ�ในด้านการสร้างคุณค่า (Value Creation)
ให้ อุ ต สาหกรรมอาหารของไทยเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ งในและต่ า งประเทศด้ ว ย
การบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ
สร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยี และองค์ความรูท้ ลี่ �้ำ สมัย ทันสถานการณ์
ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหาร

ค่านิยม
สถาบันอาหารดำ�เนินการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม ให้ความ
เคารพซึ่งกันและกัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการส่งมอบผลงาน
และบริการที่เป็นเลิศ
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Vision

Vision

Mission

Core Values

The vision of the National Food Institute is to become the leading
organization to promote “Value Creation” in the Thai food industrial
sector and to obtain both national and international acceptance
for its services.

Mission
To provide academic and technical knowledge and updated
information that can enhance food research and development
within the government and the private sector so as to boost the
competitiveness of the food sector.

Core Values
NFI is an organization that demonstrates integrity and honesty in
all that it does. It is committed to perform its services in an open
and transparent manner to the best of its abilities and to treat its
stakeholders’ needs with virtue and respect. It is also committed
to provide its staff a working environment that would enhance
continuous learning and self development.
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บทบาท

หน้าที่
รวบรวม และติดตามข้อมูลข่าวสาร
•เกี่ยสำวกั�รวจ
บอุตสาหกรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูล

ด้านความปลอดภัยอาหาร
ร่วมมือกับหน่วยงานหลักของประเทศส่งเสริมให้สินค้า
อาหารไทยมีความปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานการ
ควบคุมด้านอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดโดยองค์การ
การค้าโลก และองค์การด้านอาหารระหว่างประเทศ

ด้านการวิจัยและพัฒนา
สนับสนุนและวางนโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจยั และ
การพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศ ให้มปี ระสิทธิภาพใน
การสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่อตุ สาหกรรมอาหารไทย ทัง้ ทาง
ด้านการผลิต การแปรรูป และการจำ�หน่าย ในแต่ละขัน้ ตอนของ
ห่วงโซ่อาหาร โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษา

เป็นแหล่งวิจัยเชิงลึก

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

รูปแบบ การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ

ศึกษาวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจน
•วิเคราะห์
ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรม
อาหาร และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญ หาต่ อ
รัฐบาล

ม มนาทางวิ ช าการ
•เพื่อจัพัดฒให้นาบุมีกคารฝึลากรอุกอบรมและสั
ตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับ
แรงงาน ช่างเทคนิค และระดับบริหาร

บ สนุ น หรื อ จั ด ให้ มี บ ริ ก ารด้ า นการตรวจ
•การวิสนัเคราะห์
การทดสอบ และการรับรองคุณภาพ
ให้ คำ � ปรึ ก ษาและแนะนำ � ทางวิ ช าการด้ า น
•อุตสาหกรรมอาหารแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร

สนับสนุนหรือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
•ทั้งภายในประเทศและต่
างประเทศ
ประสานงานด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
•อุตสาหกรรมอาหารระหว่
างรัฐกับเอกชน และเอกชน
กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สนับสนุนและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนา
ตลาดอาหารครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ น�้ำ หรือการผลิต (Supply) จนถึง
ปลายน�้ำ หรือผูบ้ ริโภค (Demand) ให้เกิดการรวมกลุม่ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทัง้ ด้านผูผ้ ลิต การกระจายสินค้า และการสนองตอบ
ตามความต้องการของตลาด ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และตลาดใหม่ ๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Matching Demand and Supply)
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ส่งเสริมและจัดให้มกี ารวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
•อุตสาหกรรมอาหารทั
้งในด้านการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ประสานหน่ ว ยงานหลั ก คื อ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
และเผยแพร่ขอ้ มูลเชิงลึกทีท่ นั สมัยและเป็นประโยชน์ส�ำ หรับงาน
ภาครัฐและเอกชน เพือ่ นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ
การเจรจาทางการค้า การจัดทำ�มาตรฐาน การตัดสินใจในเชิง
การค้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
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ข่าวสารดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร

สถาบันอาหาร

น งานให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงกั บ งานวิ จั ย
•และพัดำ�ฒเนินาทางด้
านอุตสาหกรรมอาหารของสถาบัน
การศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ มี ก ารนำ �
ผลงานการศึกษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

Roles:

Responsibilities:

Food safety:

Collect relevant and updated food industry
•information
for dissemination to NFI network.
Acquire relevant academic research
•information
and technical knowhow on how to

NFI cooperates with other leading national
organizations to launch a campaign promoting the
safety of Thai food products. NFI also promotes
conformance with the World Trade Organization
agreements on Sanitary and Phyto-sanitary measures
and participates in the establishment of the
internationally recognized Codex food safety standards
of the UN Food and Agriculture Organizations.

Research and Development:
NFI supports policy makers with market
research information to improve management efficiency
and promote domestic food competitiveness. To
improve management efficiency, industrial food chain
management is now exploring ways to minimize costs
on production, processing and distribution through NFI
networks.

Intelligence:
NFI channels food-related in-depth research
information related to the current status and problems
of the food industry that are affecting economic
standing and competitiveness to pertinent Ministries
including: the Ministry of Agriculture, Ministry of Health,
Ministry of Industry and Ministry of Foreign Affairs. Those
information are analyzed, synthesized and distributed
to benefit and support government and private entities
alike in areas that include international trade
negotiations such as when contesting non-tariff barriers
(i.e. food standards) or when making commercial
decisions.

Business Development:
NFI empowers the food industry by strengthening
the entire food chain to ensure that food “supply”
matches consumers’ “demand”. Empowerment comes
with improved efficiency in the entire food production
and market distribution chains.

meet market requirements and food quality/
standards to support and guide food producers.

Conduct research to address food industry
•problem
and to propose solution to the
government.

Educate food industry personnel with
•particular
emphasis on technical practitioners
and managers by organizing and hosting
training workshops and seminars.

as NFI center for laboratory testing
•andServe
food/food factory certification service.
Provide consultation and academic
•guidance
service to the food industry.
Facilitate Thai food promotion in the
•domestic
and international markets.
Promote the empowerment of the
•domestic
food industry by cordinating with
the pertinent private, government and
international organizations for technical
assistance.

commercial benefits for
•the Maximize
food industry by serving as the main
coordinator to facilitate empowerment of
not only the food industry but also of the
relevant private and government institutions
that are likewise supporting the food sector.
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ความเป็นมาของสถาบันอาหาร
สถาบั น อาหารจั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ คื อ กรมส่ ง เสริ ม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ หาองค์กรทีจ่ ะมาทำ�หน้าที่
เป็นแกนนำ�ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดำ�เนินการศึกษา เพื่อหาข้อเสนอแนะและความจำ�เป็นในการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานที่จะ
เป็นแกนนำ�ในภารกิจดังกล่าว
จากผลการศึกษา ได้มีข้อสรุปและเสนอแนะให้หน่วยงานที่จะมาทำ�หน้าที่ดังกล่าว ควร
มีรปู แบบฐานะเป็น “สถาบัน” ดำ�เนินภารกิจเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยี
ด้านการตรวจวิเคราะห์ การประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความ
สามารถของอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมมีดำ�ริ
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีการนำ�เสนอเรื่องการจัดตั้ง “สถาบันอาหาร” เข้า
สู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
กระทั่ง มีมติจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบองค์กรเครือข่ายภายใต้
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามคำ�สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่
440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539
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HISTORY

image

The National Food Institute (NFI) was
established with the collective support of the Board
of Investment (BOI), the Ministry of Commerce,
the National Science and Technology Development
Agency (NSTDA) of the Ministry of Science and
Technology and the food industry groups of
the Federation of Thai Industries and the Thai
Chambers of Commerce. Its establishment was
in response to the need for an independent and
leading organization of the food industry. The
need and recommendation were based on the
research study that was commissioned to the Thai
Development Research Institute (TDRI) on how to
boost development and competitiveness in the
food industry.
The establishment of the National Food
Institute was approved through cabinet resolution
and it was tasked to assume a leading role in
the country’s food industry. Its mission was to
provide information on trade, render technological
and analytical services and coordinate support
to resolve food industry-related problems that
ultimately could promote development and
improve competitiveness of the food industry
in the world market. In view of the Ministry of
Industry’s (MOI) role in promoting national industry
competitiveness and the mission of the newly
created organization, MOI then named and
declared it as the ‘National Food Institute’,
thus becoming one of its independent network
institutions.
“The institute was inaugurated on October
15, 1996 following approval of cabinet resolution
of its establishment. Through Ministerial order
issued in November 28, 1996 by the Ministry
of Industry (Order No. 440/1996), the National
Food Institute became one of its independent
organizations to promote and facilitate
development in Thailand’s food industrial sector.”
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คณะกรรมการสถ

Board of Di

โครงสร้างองค์กร

ผอูำนวยการสถาบ

Presiden

สํานักผูอํานวยการ

Ofﬁce of the President

แผนกวิเทศสัมพันธ

Division of International
Relations

แผนกตรวจรับรอง

Division of Inspection

ฝายโครงการพิเศษ
Department of
Special Projects

แผนกการศูนยการเรียนรูอาหารไทย
Division of Thai Food Heritage

แผนกการศูนยเชื่อมโยงอาหารไทย
สูเชิงพาณิชยตนแบบ
Division of Window of Thai Food

แผนกกํากับดูแลองคกร
Division of Corporate
Compliance

แผนกเลขานุการและการประชุม
Division of Corporate Secretary
and Meetings

ศูนยพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Development and Supporting Center
ฝายการตลาดและประชาสม
ั พน
ั ธ
Department of Marketing and Public Relations
ฝายบรก
ิ ารงานทป
่ี รก
ึ ษา
Department of Technology and
Consultancy Services
ฝายสงเสรม
ิ นวต
ั กรรม
Department of Innovation Promotion
ฝายยท
ุ ธศาสตร
Department of Corporate Strategy
ฝายพฒ
ั นาอต
ุ สาหกรรมการผลต
ิ
Department of Manufacturing Development
ฝายฝก
 อบรมเพอ่ือต
ุ สาหกรรมอาหาร
Department of Food Industry Training
ฝายวจิย
ั และขอมลู
Department of Research and Information
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ถาบันอาหาร

irectors

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

Internal Audit Committee

บน
ั อาหาร

nt

ที่ปรึกษา / รองผูอํานวยการสถาบัน

Executive Vice President / Executive Advisor

ศน
ู ยบ
 รก
ิ ารหองปฏบ
ิ ต
ั ก
ิ ารอต
ุ สาหกรรมอาหาร
Food Industry Laboratory Service Center

ศน
ู ยงานบรห
ิ ารองคก
 ร

Corporate Administration Center

ฝายบรก
ิ ารหองปฏบ
ิ ต
ั ก
ิ าร
Department of Laboratory Services

ฝายบรห
ิ ารงานองคก
 ร
Department of Corporate Administration

ฝายบรก
ิ ารลก
ู คาและระบบคณ
ุ ภาพ
Department of Customer Services and Quality Systems

ฝายการคลงั
Department of Treasury

ฝายวิจัยความปลอดภัยและประเมินสารสําคัญในอาหาร
Department of Food Safety and Functionality Evaluation

ฝายเทคโนโลยส
ี ารสนเทศ และการจด
ั การความรู
Department of Information Technology
and Knowledge Management
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คณะกรรมการสถาบันอาหาร
คำ�สั่งอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เลขที่ 3 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันอาหาร
.................................................................
อาศัยอำ�นาจตามข้อ 8.7 แห่งข้อบังคับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 8 พ.ศ. 2554 และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสามัญครั้งที่ 82-1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถาบันอาหารชุดใหม่นั้น
จึงขอยกเลิกคำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสถาบันอาหาร เลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คำ�สัง่ แต่งตัง้
ประธานกรรมการสถาบันอาหาร เลขที่ 13/2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 คำ�สัง่ แต่งตัง้ ประธานกรรมการสถาบันอาหาร
เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และคำ�สั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสถาบันอาหาร เลขที่ 3/2559 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 และให้คณะกรรมการสถาบันอาหารมีองค์ประกอบ อำ�นาจหน้าที่ และวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
องค์ประกอบ
1. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. อธิบดีกรมประมง หรือผู้แทน
4. อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้แทน
5. เลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผู้แทน
6. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน
7. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน
8. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน
9. ผู้อำ�นวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน
10. เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน
11. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน
12. นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หรือผู้แทน
13. นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป หรือผู้แทน
14. นายฉัตรชัย บุญรัตน์
15. นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
16. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
17. ผู้อำ�นวยการสถาบันอาหาร
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

BOARD OF DIRECTORS OF
THE NATIONAL FOOD INSTITUTE
Foundation for Industrial Development
Order No. 3 / 2560
To appoint Board of Directors of the National Food Institute
.................................................................
By virtue of Article 8.7 of the Regulation of the Foundation for Industrial Development, the
th
8 Amendment B.E. 2554 and resolution of the Board of Directors of the Foundation for Industrial
Development general meeting No. 82-1/2560 on 16 January 2017 (B.E. 2560) which resolved to appoint
the new Board of Directors of the National Food Institute,
The followings orders are hereby nullified: the order to appoint the Board of Directors of the
National Food Institute No. 4/2558 dated on 21 November 2014 (B.E. 2557), the order to appoint
chairman of the Board of Directors of the National Food Institute No. 13/2558 dated on 4 September
2015 (B.E. 2558), the order to appoint chairman of the Board of Directors of the National Food Institute
No. 1/2559 dated on 12 October 2015 (B.E. 2558) and the order to appoint chairman of the Board of
Directors of the National Food Institute No. 3/2559 dated on 6 June 2016 (B.E. 2559). The Board of
Directors of the National Food Institute has components, authorities and duties and tenure as follows:
Components
1. Permanent Secretary
Board Chairman
2. Director-General of Department of Industrial Promotion
Director
3. Director-General of Department of Fisheries or representative
Director
4. Director-General of Department of Livestock Development
Director
		 or representative
5. Secretary General of the National Bureau of Agricultural
		 Commodity and Food Standards or representative
Director
6 Director-General of Department of Medical Sciences or representative
Director
7. Secretary General of Thailand Food and Drug Administration
		 or representative
Director
8. Director-General of Department of International Trade Promotion
		 or representative
Director
9. Executive Director of National Center for Genetic Engineering
		 and Biotechnology, National Science and Technology
		 Development Agency or representative
Director
10. Secretary General of National Science Technology and Innovation
		 Policy Office or representative
Director
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อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน และแผนการเงินของสถาบันอาหาร
2. รายงานแผนงานประจำ�ปีของสถาบันต่อคณะกรรมการมูลนิธิ
3. กำ�หนดระเบียบบริหารงานด้านการเงิน การบุคคล การจัดซื้อ/จัดหา อำ�นาจดำ�เนินการและระเบียบอื่นๆ
		 รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของสถาบัน
4. ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงาน สถานะการเงิน และงบรายได้ค่าใช้จ่ายของสถาบัน
5. สรรหา คัดเลือก ประเมิน และแต่งตั้งผู้อำ�นวยการสถาบันอาหาร
6. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอืน่ คณะทำ�งานหรือบุคคล
		 เพื่อดำ�เนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
7. รายงานผลการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบทุกไตรมาสและ
		 ประจำ�ปี
8. กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำ�ปีของสถาบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
		 รับอนุญาต
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และกรณีที่หมดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
หากยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงให้คณะกรรมการชุดนีด้ �ำ รงตำ�แหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสถาบันอาหาร
ชุดใหม่
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11.
		
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Chairman of the Food Processing Industry Club, the Federation
of Thai Industries or representative		
Director
President of Thai Frozen Foods Association or representative		
Director
President of Thai Food Processors’ Association or representative		
Director
Mr. Chatchai Boonrat		
Director
Mr. Visit Limprana		
Director
Mr. Surapon Vongvadhanaroj		
Director
President of the National Food Institute
Director and secretary

Authorities and duties
1. Establish a policy, goal, operation plan and financial plan of the National Food Institute.
2. Report the annual plan of the Institute to the Foundation Board.
3. Set regulations on financial management, human resources, purchasing / procurement,
		 authority and other regulations, including Code of Conduct of the Institute.
4. Supervise, monitor, follow-up the operation of the Institute and evaluate its performance,
		 financial status and income-expense statement.
5. Recruit, select, evaluate and appoint the president of the National Food Institute.
6. Appoint advisors to the Board of Directors of the Institute, including an audit committee,
		 other committee, working group , or person to take action on any subject matter as
		 necessary and appropriate.
7. Report the results of operations and activities of the Institute to the Foundation Board on
		 a quarterly and a yearly basis.
8. Scrutinize and approve the annual financial statements of the Institute which has been
		 audited by a certified public accountant.
Tenure

From 16 January 2017 (B.E. 2560) to 15 January 2019 (B.E. 2562). In the case that the tenure
expires and no change is made, the Board of Directors shall remain in office until a new board of the
National Food Institute is appointed.
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ผู้บริหารระดับสูงสถาบันอาหาร

CHIEF EXECUTIVES OF THE NATIONAL FOOD INSTITUTE

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ผู้อำ�นวยการสถาบัน
Mr.Yongvut Saovapruk
President
National Food Institute

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา
รองผู้อำ�นวยการสถาบัน
ศูนย์บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร
Ms.Nitaya Pirapatrungsuriya
Executive Vice President
Food Industry Laboratory Service Center
14
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นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Ms.Orawan Kaewprakaisangkul
Professional

ดร.บัณฑิต เรืองตระกูล
ที่ปรึกษา
Dr.Bundit Ruangtrakool
Executive Advisor

นายศักดิณ
์ รงค์ ศิรพิ ร ณ ราชสีมา
ที่ปรึกษา
Mr.Saknarong Siriporn
na Rajasima
Executive Advisor

ดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ
ที่ปรึกษา
Dr.Wichien Rerkpatanakit
Executive Advisor

นายธนพัฒน์ เรืองจักรเพ็ชร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Mr.Tanapat Rerngjakrabhet
Executive Expert

นายบุญญฤทธิ์ คงถาวร
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิจัยความปลอดภัยและ
ประเมินสารสำ�คัญในอาหาร
Mr.Boonyarit Kongthavorn
Vice President
Department of Food Safety
and Functionality Evaluation

นายสุนทร ศิริสิน
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานองค์กร
Mr.Soontorn Sirisin
Vice President
Department of Corporate
Administration

นางสาวจันทร์จริ า สีนวลจันทร์
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสำ�นักผู้อำ�นวยการ
Ms.Chanchira Sinonlchan
Vice President
Office of the President

นางสาวพรทิพย์ มีสัตย์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ศูนย์พัฒนาและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหาร
Ms.Pornthip Meesat
Executive Expert
Food Industry Development
and Supporting Center
Annual Report 2017
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นางสาวอรุณี อุสาหะ
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายฝึกอบรมเพือ่ อุตสาหกรรมอาหาร
Ms.Arunee Usaha
Vice President
Department of Food
Industry Training

นางสาวรพีพร สุทาธรรม
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและข้อมูล
Ms.Rapeeporn Suthatham
Vice President
Department of Corporate Strategy

นายอรรถวิทย์ วิทยกุล
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา
Mr.Uttavit Vittayakul
Vice President
Department of Technology
and Consultancy Services

นางสาวสุนทรีย์ เกตุคง
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
Ms.Suntaree Getkong
Vice President
Department of Marketing
and Public Relations

นางสาวนุชจรินทร์ เกตุนิล
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม
Ms.Nuchjarin Ketnil
Acting Vice President
Department of Innovation
Promotion

นางสาวชุลีพรรณ จิตจง
รักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริการลูกค้าและ
ระบบคุณภาพ
Ms.Chuleepan Jitjong
Acting Vice President
Department of Customer
Services & Quality Systems
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อุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0
บริบท ความท้าทาย และแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย
ควรเป็นอย่างไร
ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” อุตสาหกรรมอาหารไทยจำ�เป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้าง จากเดิมที่มี “ความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ไปสู่ “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
“เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” โดยอาศัยจุดแข็งของอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบเชิง
“ธรรมชาติหรือฐานทรัพยากร” และความได้เปรียบในมิติของ “แรงงาน” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และการต่อยอด
อุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อรับกับความท้าทายดังกล่าว

ระดับการพัฒนาและความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีมากน้อยเพียงใด
อุ ต สาหกรรม 4.0 เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางหลังจากเยอรมนีประกาศนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติในปี
2013 โดยมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะภายในปี 2033 ซึ่งอุตสาหกรรม 4.0
คือการบูรณาการการผลิตโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อกับทุกหน่วยของระบบการผลิตในโซ่อุปทาน
โดยมีอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ เครื่องจักรที่ชาญฉลาด หุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำ�หน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตที่เชื่อมโยง
กับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ ทําให้
ระบบการผลิตยกระดับการผลิตแบบ Automation ไปสู่ “Cyber-Physical Production” ซึ่งอุตสาหกรรม 4.0 ในฟากฝั่ง
ของสหรัฐอเมริกาจะมีความหมายเหมือนกับ Internet of Things (IoT)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารไทยส่วนใหญ่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างยุคที่ 2 กับยุคที่ 3 ระบบ
การผลิตที่ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและเครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าร่วมกับการใช้แรงงานเข้มข้น ขณะที่การใช้
เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในระบบการผลิตยังมีสัดส่วนไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากมี
ข้ อ จำ � กั ด หลายด้ า น อาทิ ปั ญ หาการผลิ ต ในบางขั้ น ตอนไม่ ส ามารถใช้ เ ครื่ อ งจั ก รได้ โดยเฉพาะการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ
ประกอบกับวัตถุดิบทางการเกษตรส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างที่ไม่มาตรฐานเหมือนสินค้าอุตสาหกรรม ทำ�ให้เป็นข้อจำ�กัด
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิต นอกจากนี้ยังมีข้อกังขาในเรื่องของความคุ้มค่าและความจำ�เป็นในการ
ทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูย่ คุ 4.0 เพราะยังไม่มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์ทช่ี ใ้ี ห้เห็นถึงความคุม้ ค่าต่อการลงทุนทีเ่ ด่นชัด ผูป้ ระกอบการ
ต้องชั่งน้ำ�หนักระหว่างระยะเวลาคืนทุน รวมทั้งผลตอบแทน เมื่อเทียบกับการใช้แรงงาน เครื่องจักรและเทคโนโลยีเดิมที่
มีอยู่ (Cost Trade-off)

การที่ อุ ต สาหกรรมอาหารของไทยส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอยู่ ใ นช่ ว งตอนกลางยุ ค ที่ 2
การก้าวไปสู่อุตสาหกรรมยุคที่ 4 เร็วเกินไปโดยขาดความพร้อมอาจส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าด้านบวก เนื่องจาก
ธรรมชาติของอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพาฝีมือแรงงานอยู่มาก การตัดสินใจใช้ระบบการผลิต
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Industry 4.0
Context, Challenges and Concept of How Should the Thai Food
Industry Be Developed
Under the model of “Thailand 4.0”, the Thai food industry needs to adjust its existing structure of
“comparative advantage” to “competitive advantage” so as to change from the economic structure of industry
“value added” to its economic structure “creating value” based on the strength of the industry that it has
an advantage in a “natural or resource base”. The advantage in the dimension of “labour” that Thailand
already has and the expansion of industry by managing knowledge, innovative and new technology to drive
the national economy out of a middle-income country trap and move towards a high-income country. The
development of food industry to Industry 4.0 is another solution to leverage the Thai food industry to respond
to the mentioned challenge.

Level of Development and How Much Readiness to Industry 4.0
Industry 4.0 is widely known after Germany announced a policy focusing on the national industry in the
year 2013. Its objective is to develop its national industry to be smart industry within the year 2033. Industry 4.0
is an integration of production that relies on the internet network to connect all production system units in the
supply chain by smart devices such as smart machine, smart robot. With the function of driving the production
system that links to information technology network to the mentioned devices and is able to communicate
and exchange information freely. That makes the production automation system move to “Cyber-Physical
Production”. Industry 4.0 in the U.S.A. has a similar meaning as the Internet of Things (IoT).
At present, most of the Thai food industry has an industrial development level between the second
and third era. Its production system combines technology, along with electrical energy, machinery and intensive
labour. While electronic equipment that relies on automated technology and robots in the production system
are still not used in proportion. There are limitations in many aspects such as production. Machinery cannot
be used in some processes, particularly during the preparation of raw materials. In addition, the majority of the
agricultural raw materials are not a standard size as industrial products. That is one limitation when adopting
technology to assist in production. Moreover, there is a concern of the value and needs to develop the industry
to the age of Industry 4.0 since there is no empirical information to indicate the outstanding value of investment.
Entrepreneurs must weigh the payback period, including the return when compared with the usage of labour,
machinery and existing technology (Cost Trade-off).
Most of the Thai food industries were in development, around the middle of the second industrial
period. Moving to the fourth industrial period too quickly, with a lack of readiness could create a more negative
impact than positive, due to the nature of the Thai food industry that is still dependent on skilled labour. The
decision to use the production plant in the form of an entire smart system may not only impact on the labour,
it may be also considered as an unnecessary and vulnerable investment risk. That is because the context of
the Thai food industry still needs skilled labour.
In practice, in order to develop the Thai Food industry to be in the fourth industrial era, it is necessary
to mainly focus on the structure of production, including the characteristics of industry. While some segments in
the food industry have the strength of using skilled labour, others have already developed their production to be
automated and have so for a long time. Therefore, they will not spend as much time to adjust their production
process toward Industry 4.0. Contrary to the industrial groups that have limitations on production process, and
the need to depend on skilled labour. They may need to developed gradually. During this time, in order to
maintain the competitiveness in Industry 4.0 era, entrepreneurs need to adapt themselves and be flexible to
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ในรูปแบบโรงงานอัจฉริยะทัง้ ระบบ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อแรงงานแล้ว ยังอาจเป็นการลงทุนทีเ่ สีย่ งและเกินความจำ�เป็น
อีกด้วย เพราะบริบทของอุตสาหกรรมอาหารของไทยยังต้องการการทำ�งานที่ใช้ฝีมือ
ในทางปฏิบตั ิ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพือ่ ให้กา้ วไปสูอ่ ตุ สาหกรรมยุคที่ 4 นัน้ จำ�เป็นต้องพิจารณาโครงสร้างการผลิต
รวมถึงคุณลักษณะของอุตสาหกรรมเป็นสำ�คัญ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารบางสาขาเป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดแข็งอยู่ท่ีการใช้ฝีมือ
แรงงาน ขณะที่ในบางสาขาก็พัฒนาไปสู่การผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติมานานแล้ว จึงอาจใช้เวลาไม่นานในการปรับระบบ
การผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตรงข้ามกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีข้อจำ�กัดด้านกระบวนการผลิตที่ยังต้องพึ่งพิงฝีมือแรงงาน
อาจต้องพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในระหว่างนี้ ผู้ประกอบการที่จะรักษาสมรรถนะการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0
ได้นน้ั จำ�เป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน่ ในการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในส่วนทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมกับ
องค์กรมากกว่า รวมถึงต้องคำ�นึงถึงสภาพสังคมและผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนไทยอีกด้วย

ทางออกในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทำ�ได้อย่างไร
ก่อนที่จะเกิดแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงญี่ปุ่น ได้มีการทำ�
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว จึงพอจะคาดเดาได้ไม่ยากว่า
ทิศทางอุตสาหกรรมโลกในช่วงต่อจากนี้ คงต้องเป็นไปในแนวทางที่ประเทศผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นผู้ชี้นำ�
ประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนาที่อยู่ในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีคงไม่มีทางเลือกมากนัก นอกจากการนำ�เข้าและการเลือก
ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถยกระดับ
จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคน ไปสู่การผลิตกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งอาจเริ่มจากสายการผลิตที่เป็นข้อจำ�กัดในการทำ�งานของคน
อาทิ สายการผลิตที่มีระบบการลำ�เลียง สายงานบริหารสินค้าคงคลัง สายการผลิตที่ต้องการมาตรฐานและความเที่ยงตรง
แม่นยำ�สูง โดยเฉพาะงานบรรจุและการจัดการอาหารทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และไม่เสีย่ งต่อการปนเปือ้ นจาก
การสัมผัสโดยตรงกับอาหาร การใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์เข้ามาทำ�งาน จะช่วยคลายความกังวลและลดปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แนวทางดังกล่าวสามารถดำ�เนินการล่วงหน้าได้ก่อนที่จะขยายการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติเต็ม
รูปแบบ (Full Automation) เมื่อมีความพร้อม ซึ่งระบบการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System: FMS) สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทกี่ า้ วล�้ำ นำ�หน้า เพือ่ รองรับความต้องการ
สินค้าของผู้บริโภคที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น
รูปแบบสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าทีผ่ ลิตจำ�นวนมาก รูปแบบสินค้าเหมือน ๆ กัน
ไปสู่ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ น้ น การออกแบบเฉพาะในจำ � นวนที่ ไ ม่ ม าก แต่ ป รั บ ได้ ต ามความต้ อ งการของลู ก ค้ า แต่ ล ะราย
นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการก็จะผันตัวจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่เน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ไปสู่การ
ผลิตสินค้านวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถลดการแข่งขันด้านราคาได้ในอนาคต
แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ได้จำ�กัดเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ 2 ปี เช่นเดียวกับราคาสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีก็จะลดลง 2 เท่า ซึ่งจุดเด่นของ SMEs อยู่ที่ความ
ยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปรับใช้เทคโนโลยีมากกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ ตัวอย่างอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศหรือ
แม้แต่ในประเทศไทยที่นำ�แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ในส่วนของ 3D Printer มาใช้ในการผลิตบ้างแล้ว เช่น อุตสาหกรรม
เบเกอรี่ ขณะทีร่ ะบบการผลิตในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ลูกอม ขนมขบเคีย้ ว ล้วนมีลกั ษณะทีเ่ ป็น Automation จนเกือบหมด
อุตสาหกรรม 4.0 เป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยได้ แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีข้อจำ�กัดมากมายในการยกระดับ
การผลิตไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ก็ตาม แต่เมื่อบริบททางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป แรงงานหายากและมีต้นทุนสูงขึ้นมาก
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตเดิมหายไปจากตลาดเพราะไม่ได้รับการพัฒนาต่อ ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เริ่มถูกลง
และคุ้มค่าในการลงทุน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อุตสาหกรรมอาหารจำ�เป็นต้องนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร
การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 ที่กำ�ลังก้าวเข้ามา นับเป็นโอกาสครั้งสำ�คัญสำ�หรับผู้ประกอบการในภาค
อุตสาหกรรมอาหารที่จะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาศักยภาพขององค์กรได้ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญ่ กลุ่ม SMEs รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Start-up ที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งจะ
ช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
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Samples of industry that have an automation production and
businesses that use technology 4.0 in the production.

bring in and use new technologies for the important processes and that need to be suitable for the organization,
however it is necessary to consider the social conditions and the impact on the way of life for Thai people.

What is the Solution to Industry 4.0
Before having the concept of Industry 4.0, the industrial countries in Europe, the United States, including
Japan have conducted researches and developed advanced technologies so as to be ready for Industry 4.0
for many years. It is not difficult to guess that the direction of global industry from now on may be led by the
countries that discovered and developed the technologies. Thailand and other developing countries are user
countries will not have much choice apart from importing and using new technologies that are suitable for
business context.
Technology in the era of Industry 4.0 is one option that helps upgrading the Thai food industry from
labour intensive to semi-automated production where there were limitations of manpower in the production
line such as production line with conveyor, Inventory Management. Production line requires high standard and
accuracy, particularly packaging and food managing must clean, safe and has no risk of being contaminated
by direct contact with food. The use of automated system or robots in the operation will relax the concerns
and reduce different problems in the production process. Such guidance can be carried out in advance before
expanding the production system to be full automation. Once ready, whereas the production system of the
plant must be flexible manufacturing system (FMS) and can accommodate the change of advanced technology
in order to support the demand of consumers which varies and more complex.
The production model in the era of Industry 4.0 will upgrade from industrial products to Mass
Customization. That means entrepreneur will change from being a commodity producer (Commodities) to focus
on price competition and produce innovative products with high value-added products that reduce the price
competition in the future.
The concept of Industry 4.0 is not limited only to large-scale manufacturers who are ready in terms
of funding, but also to the small and medium enterprises (SMEs) that can access to technology 4.0 because
technology tends to change in every 2 years, as the price of technology products was reduced two times. The
strength of SMEs is flexibility and agility to utilize technologies more than large business manufacturers. The
example of the food industry in overseas or even in the country that brings in the concept of Industry 4.0 for
3D Printer in the production process is bakery industry while production processes in the beverage, candy and
snack food industries are almost in automation.
Industry 4.0 is both a tool and goal to enhance capability in the competition for the Thai food industry.
Despite the current situation that the food industry has many limitations of raising the production level to
Industry 4.0, but when the business context has changed, workers are rare, higher cost, machinery and
conventional technology no longer existed in the market due to the lack of further development and new
technology are more cost-effective and more worth to invest. It is unavoidable that the food industry needs
to use the new technologies in the organization.
The incoming development of industry in the fourth age is a significant opportunity for entrepreneurs
in the food industry to use appropriate technologies to match the needs of the organization to develop their
capabilities. Large business groups, SMEs, including start-up are able to select new production technologies as
needed. This will help the business be more competitive and use a guideline to drive the national economy
to be out of the middle-income trap and move to a high-income country under the 20-year National Strategy.
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งานวิจัยการศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรองรับตลาดใหม่
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์และโมร็อกโก

กลุม่ ประเทศสภาความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ
ได้แก่ ซาอุดอิ าระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ คูเวต โอมาน และบาห์เรน ปัจจุบนั GCC มีสถานะเป็นตลาดร่วม (Common
Market) ที่สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ทั้งทางด้านทุน แรงงาน เทคโนโลยี และผู้ประกอบการได้โดยเสรี
รวมทั้งมีการยอมรับข้อกำ�หนด กฎระเบียบ และมาตรฐานสินค้าระหว่างกัน โดยมีประชากรรวมกันถึง 53.77 ล้านคน
จากการคาดการณ์ของธนาคารโลกพบว่า ในปี 2573 มูลค่าตลาดอาหารในภูมภิ าคนีจ้ ะขยายตัวสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ และ Economist Intelligence Unit (EIU) ได้คาดการณ์อีกว่าการนำ�เข้าสินค้าอาหารผ่านเข้าสู่กลุ่มประเทศ GCC
ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่สาม ภายในปี 2563 จะมีมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 5.3 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้ตลาดอาหารในภูมภิ าคมีแนวโน้มเติบโตต่อเนือ่ ง และมีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางการนำ�เข้า
และส่งออกอาหาร (Re-exporter of food) ได้แก่ ระบบเครือข่ายขนส่งอาหารทีม่ ศี กั ยภาพ อีกทัง้ ยังมีโครงข่ายโลจิสติกส์
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยมีประเทศซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (UAE) เป็นผู้นำ�ในภูมิภาคนี้
ตลาด GCC เป็นตลาดคูค่ า้ สินค้าอาหารทีส่ �ำ คัญ และไทยยังมีสดั ส่วนการค้ากับ GCC ทีค่ อ่ นข้างต�่ำ การทำ�ความ
เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง จะช่วยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
มากขึ้น และการค้นหาโอกาสสำ�หรับผู้ส่งออกอาหารของไทย การสำ�รวจพฤติกรรมผู้บริโภคก็ทำ�ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อ
การตัดสินใจ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการซือ้ สินค้าอาหารแปรรูปของผูบ้ ริโภค
มุสลิม ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคมุสลิมในสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่ไทยมีศักยภาพ
และเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ผู้ประกอบการนำ�ไปใช้ในการเจาะตลาด
ในปี 2558 GCC มีการนำ�เข้าสินค้าอาหารจากตลาดโลกมูลค่า 45,190.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำ�นวนนีเ้ ป็นการ
นำ�เข้าจากประเทศไทย 713.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.58 ซึง่ ซาอุดอิ าระเบียและ UAE เป็น
แหล่งส่งออกทีส่ �ำ คัญของไทย
ทีมวิจัยได้ดำ�เนินการสำ�รวจพฤติกรรมผู้บริโภคใน GCC กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริโภคที่มีถิ่นพำ�นักอาศัยอยู่ใน
ประเทศสมาชิก GCC 6 ประเทศในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม วิถีการดำ�เนินชีวิตและ
ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารสำ�เร็จรูป การรับรู้เกี่ยวกับอาหารไทย พื้นที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ รัฐดูไบ และ
กรุงเทพมหานคร (ชาว GCC ทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วและรักษาพยาบาลในประเทศไทย) โดยทำ�การสำ�รวจข้อมูลระหว่าง
15 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2559 (n=928) เป็นชายร้อยละ 54.31 หญิงร้อยละ 45.69 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
อายุ 31-40 ปีร้อยละ 46.79 การศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 66.92 ระดับรายได้อยู่ในช่วงมากกว่า 4,500
ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนร้อยละ 27.91 อาชีพข้าราชการร้อยละ 25.54 ลูกจ้างบริษัทร้อยละ 23.24 และกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 67.56 เป็นชาวอาหรับ
ผลการสำ�รวจพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยทัว่ ไป ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจดูแลสุขภาพโดยให้ความสำ�คัญ
ระดับมาก ยินดีจา่ ยเพือ่ สินค้าอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีกว่า และอาหารแปรรูปต้องมีเครือ่ งหมายฮาลาลจึงจะซือ้ การซือ้ สินค้า
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Research Study on Guideline of Creating Manufacturing
Network in Food Industry to Accommodate Emerging Market
in the United Arab Emirates and Morocco
The Gulf Cooperation Council (GCC) consists of 6 member states: Saudi Arabia, the United Arab Emirates,
Qatar, Kuwait, Oman and Bahrain. Currently, the GCC’s status is that a common market which can freely
move different production factors such as capital, workers, technologies and entrepreneurs, as well as
accepting terms, regulations and standards of products among these countries. The combined population of the GCC is 53.77 million. The World Bank has forecasted that by the year 2030, the value of the
food market in this region will expand to one trillion US dollars. The Economist Intelligence Unit (EIU)
has predicted that food imports into GCC countries both for domestic consumption and exports to third
countries by the year 2020 will be to the value of not less than 53 billion US dollars. Factors that impact
on the food market in this region grow constantly. GCC countries have the opportunity to develop into a
food import and export hub (Re-exporter of food) and are a significant link in the region’s food chain and
logistic network, geographical location, transportation by land, sea and air. Saudi Arabia and the United
Arab Emirates are leaders in this region.
The GCC market is significant in the trade of food products worldwide and Thailand has a relatively
low proportion of trade with the GCC. Understanding the factors that influence the dietary, social, cultural
and political behavior will provide greater insights and opportunities for Thai food exporters. A survey of
consumer behavior will make things clearer for decision-making. The objective of this research study is
to know about consumption behaviour and buying factors of processed food of Muslim consumers. The
results of the study will give a significant insight into the target products that Thailand has the potential
to trade so that entrepreneurs can penetrate the market.
In 2015, the GCC imported food products from the global market with the value of 45,190.93
million dollars. From this figure, the imports from Thailand were 713.85 million dollars representing only
1.58 percent. Saudi Arabia and UAE are major importers of Thailand.
The research team conducted a survey on consumer behavior in the GCC. The target group was
the consumers who had resided in any 6 of the GCC member countries last year. The objective was to
study behavior, way of life and attitudes of people towards ready meals and the awareness of Thai food.
The target areas for data collection were Dubai and Bangkok (GCC people who travelled to Thailand for
tourism purposes or medical treatment). The survey was undertaken from 15 May - 30 July 2016 (n=928),
54.31 percent were male and 45.69 percent were female. The target group was mostly in the age range
of 31-40 years old at 46.79 percent, 66.92 percent had a Bachelor degree, 27.91 percent earned more
than 4,500 $US/month, 25.54 percent were public officers, 23.24 percent were company employees and
67.56 percent of target groups were Arabic citizens.
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อาหารแปรรูปของไทยส่วนใหญ่รู้จักจากการแนะนำ�ของญาติ เพื่อน คนรู้จัก โดยช่องทางการซื้อจะผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต
แบบมีสาขาเป็นหลัก รองลงมาคือร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือตลาดสด ทัศนคติและความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปของไทย เหตุผลในการซื้อสินค้าอาหารของไทย รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
เรื่องดีต่อสุขภาพและคุณภาพสินค้า ทัศนคติต่อสินค้าอาหารของไทย ผู้บริโภคมองว่าตรารับรองฮาลาลของไทยมีความ
น่าเชื่อถือ สินค้ามีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย เหตุผลที่จะทำ�ให้ซื้อสินค้าอาหารของ
ไทยเพิม่ มากขึน้ คือ การมีตรารับรองฮาลาล เมือ่ เปรียบเทียบราคาสินค้าอาหารของไทยกับประเทศคูแ่ ข่ง ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ
ว่าราคาใกล้เคียงกัน เหตุผลทีจ่ ะทำ�ให้ไม่ซอื้ สินค้าอาหารของไทยคือ ราคา ปัจจัยรองลงมาคือ เนือ้ สัมผัสและรสชาติอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคน้ำ�ผลไม้ ผลการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(n=561) พบว่า เคยดื่มน้ำ�ผลไม้จากธรรมชาติ 93.10% ชนิดของน้ำ�ผลไม้ที่ดื่มบ่อยในช่วง 1 เดือน 3 อันดับแรกคือ
น้ำ�ส้ม น้ำ�มะม่วง และน้ำ�แอปเปิ้ล ส่วนชนิดของน้ำ�ผลไม้จากเอเชียที่นิยมซื้อเป็นประจำ�คือ น้ำ�มะม่วง น้ำ�สับปะรด
และน้ำ�ผลไม้รวม โดยปกติร้อยละ 84.72 จะดื่มน้ำ�ผลไม้แบบแช่เย็น และปริมาณที่ซื้อในแต่ละครั้งคือ 6 กล่อง/ขวด
ร้อยละ 34.18 หรือครัง้ ละ 1 กล่อง/ขวดร้อยละ 32.42 บรรจุภณ
ั ฑ์น�้ำ ผลไม้ทชี่ นื่ ชอบ อันดับที่ 1 คือขวดแก้วร้อยละ 56.21
ความถี่ในการซื้อน้ำ�ผลไม้คือ ประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 36.09 เหตุผลที่ซื้อน้ำ�ผลไม้ที่ชื่นชอบคือ ปัจจัยเรื่อง
คุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องสุขภาพและกลิ่นรส
พฤติกรรมการบริโภคซอสและเครื่องปรุงรส กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(n=561) เคยใช้/ซื้อซอสและเครื่องปรุง สไตล์เอเชีย 47.89% ไม่เคยใช้/ซื้อ 52.11% ชนิดของเครื่องปรุงรสที่
ใช้บอ่ ยในช่วง 1 เดือน 3 อันดับแรกคือ ซอสมะเขือเทศ ซอสถัว่ เหลือง และซอสกระเทียม ส่วนชนิดของซอสและเครือ่ งปรุงรส
จากเอเชียที่นิยมซื้อเป็นประจำ�คือ ซอสถั่วเหลือง น้ำ�จิ้มซีฟู้ด และซอสหอยนางรม ปกติวิธีใช้ซอสและเครื่องปรุงรส
ร้อยละ 34.67 จะนำ�ไปปรุงกับอาหารอืน่ ๆ และขนาดบรรจุทนี่ ยิ มซือ้ ในแต่ละครัง้ คือ 200-500 มิลลิลติ รร้อยละ 46.69 ชนิด
ของบรรจุภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรสที่ชื่นชอบ อันดับที่ 1 คือขวดแก้วร้อยละ 49.15 ความถี่ในการซื้อในรอบ 3 เดือน
ที่ผ่านมาคือ ประมาณ 1 ครั้ง/สัปดาห์ร้อยละ 29.03 เหตุผลที่ซื้อเครื่องปรุงรสที่ชื่นชอบคือ ปัจจัยเรื่องสุขภาพ คุณภาพ
สินค้า และกลิ่นรส
กลยุทธ์การตลาดสำ�หรับสินค้าอาหารไทยในตลาด GCC ด้านผลิตภัณฑ์ 1) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปควรมี
ตรารับรองฮาลาล 2) หากปรับสูตรให้เน้นคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาโรคอ้วนและโรคเบาหวาน จะมี
โอกาสสูงขึ้น 3) สำ�หรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำ�ผลไม้ ซอส และเครื่องปรุงรส ควรบรรจุในบรรจุภัณฑ์ใส เช่น ขวดแก้ว จะให้
ความรู้สึกว่าพรีเมี่ยมและมองเห็นสินค้าที่อยู่ข้างใน 4) คุณภาพของสินค้าและรสชาติเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้อง
ให้ความสำ�คัญ 5) ผลิตภัณฑ์ควรมีฉลากเป็นภาษาอารบิก แสดงวิธีการปรุง/การบริโภคที่ชัดเจน ด้านราคา ตั้งราคาขาย
ในระดับทีเ่ ข้าถึงได้ ให้ความรูส้ กึ ว่าคุม้ กับคุณภาพ สามารถซือ้ ได้บอ่ ย ไม่รสู้ กึ ว่าแพงเมือ่ เทียบกับสินค้าคูแ่ ข่ง ด้านช่องทาง
จัดจำ�หน่าย 1) ควรกระจายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่ สำ�หรับเขตเมือง ร้านค้าขนาดเล็กใน
ชุมชนยังเป็นช่องทางที่มีศักยภาพสูงในตลาดนี้เช่นกัน 2) สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนสอนทำ�อาหารทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อนำ�เครื่องปรุงของบริษัทมาใช้ในการสอน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสินค้าและการใช้ต่อเนื่องเมื่อกลับ
ประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 1) การบอกต่อโดยญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
สำ�หรับการแนะนำ�สินค้า 2) สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และเป็นช่องทางที่ทำ�ให้รู้จักสินค้ามากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยงบประมาณที่จำ�กัด การสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนด้วยภาษาอารบิกบนฉลากอาหารก็จะช่วยได้ 3) การ
ลดราคาหรือขายพ่วงกับสินค้าที่คุ้นเคยจะช่วยแนะนำ�สินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดได้ดี เพราะผู้บริโภคให้ความสำ�คัญกับราคา
4) ในโอกาสพิเศษ ให้ร่วมกับผู้นำ�เข้า/ห้างค้าปลีกจัดกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยและอาหารอื่น ๆ ที่ใช้ซอสและ
เครื่องปรุงไทย เพื่อให้ผู้บริโภคชิม
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The survey results showed that in general consumption behavior, most consumers greatly pay
great attention to their health care, are willing to pay more for better quality food products. They would
buy only processed foods that were halal and displayed the halal logo. The awareness of Thai processed
food mainly was from “word of mouth” recommendations, from relatives, friends, and acquaintances.
Buying channels were through supermarkets with main branches, followed by traditional retailers and
wet markets. People’s attitudes and feelings towards Thai processed foods. Reasons of buying Thai
food products were the unique taste and fragrance came first, and next were the health benefits and
product quality. People’s attitudes and feelings towards Thai food products. Consumers consider that
the halal food certification of Thailand is trustworthy and reliable, pricing is reasonable and they have
confidence in the quality of Thai food products. A reason to buy Thai food products more was because
of Halal Certification, when they compared Thai food products with those of the competitors’ countries,
the consumers felt that pricing was similar. Reasons of not buying Thai food products were pricing, and
other factors as food texture and taste.
Habits of juice consumption. According to a random survey of target groups residing in the United
Arab Emirates (n=561), it was found that 93.10% drank natural juices. The top three most consumed juice
within a month are orange, mango and apple juices. The most popular types of juice from Asia that are
frequently purchased are mango juice, pineapple juice and mixed fruit juice. Normally, 84.72 percent
of people drank cold juice. The quantity of each purchase was 6 packs/bottle, 34.18 percent or 1 box/
bottle each, 32.42 percent. For the favorite packaging: first rank was glass bottles with 56.21 percent. The
frequency of buying juice was approximately once/week (36.09 percent). The reasons people purchase
their preferred juice were firstly the quality of the product, followed by health, taste, and then odor.
The consumption habits of Thai sauces and seasonings. The sampling group who had resided
in the United Arab Emirates (n=561) ever used/bought Asian sauces and seasonings were 47.89%. The
amount that had never used/bought was 52.11%. The top three most frequently used seasonings in a
month were tomato sauce, soy bean sauce and garlic sauce. The type of Asian sauce and seasoning that
was frequently bought were soy bean sauce, seafood sauce and oyster sauce. For the use of sauce and
seasoning: 34.67 percent were cooked with other foods. The popular package size for each purchase
is 200-500 milliliter (46.69 percent), the most favorite package of sauce and seasoning is a glass bottle
(49.15 percent). The frequency of purchases within the past three months is once/week (29.03 percent).
The reasons for consumers buying their favorite seasonings are nutritional value, quality of the products,
and taste and odor.
The marketing strategy for Thai food products in the GCC market is as follows: Product
1) Processed food products should have a halal label. 2) In case the formula is adjusted, it is necessary to
focus on the health benefits, especially on the problem of obesity and diabetes. It helps creating more
opportunities to sell. 3) For juice products, sauces and seasonings, they should be in a clear package such
as a glass bottle. It will create the sentiment of a premium product and make the products visible from
the outside. 4) Quality of the products and taste are significant issues that entrepreneurs should take into
consideration. 5) Product label should include the Arabic language that shows clear cooking instructions
and methods of consumption. Price Setting the price will be affordable and also provides the sentiment
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นอกจากนี้ การสร้างให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย และผลิตภัณฑ์คู่แข่งเป็น
ประเด็นที่ต้องให้ความสำ�คัญ ซึ่งอาจทำ�ได้โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า การปรับขนาดบรรจุ การวางตำ�แหน่ง
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่างจากสินค้าคูแ่ ข่งในอาเซียนและจีน ในด้านความเชือ่ มัน่ ของกระบวนการผลิตทีม่ ี
ความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล รสชาติที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นหลังคือภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของ
สินค้าไทยอยู่แล้วที่ควรตอกย้ำ�
ข้อเสนอแนะ สินค้าอาหารจากประเทศไทยบางประเภทยังประสบปัญหาด้านการยอมรับรู้เรื่องรสชาติ จึงควร
มีการใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการทำ�การวิจัยและศึกษารสนิยม
ความต้องการ และการยอมรับในสินค้าอาหารนั้น ๆ ของผู้บริโภคใน GCC แต่ละประเทศแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ นอกจากนี้
ต้องมีการทดสอบรสชาติ และคุณสมบัติของอาหาร รวมถึงทดลองตลาดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด
เป้าหมาย (Localization) ทั้งนี้ หากผู้ผลิตไทยมีคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ประเด็นนี้อาจขยายความร่วมมือกันใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยความสนับสนุนจากคู่ค้าในพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันอาหารแปรรูปของไทยเป็นที่รู้จักใน
กลุ่มผู้บริโภคที่จำ�กัด จึงควรมีการพัฒนากลยุทธ์นี้ร่วมกับกลยุทธ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ 2 ระดับคือ การสื่อสารโดย
ภาครัฐ เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ รี ะดับ Country brand และการสือ่ สารโดยผูป้ ระกอบการเอง
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
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of worthiness in terms of quality and consumers can buy quite frequently. It should not be expensive
compared to the products of competitors. Distribution Channel 1) Products should be distributed to
modern supermarkets or hypermarkets. For urban areas, small retail shops in the community also have high
potential in this market. 2) Initiating cooperation with domestic and international cooking schools so that
they will use the products as ingredients when teaching. This makes the products familiar and consumers
are more likely to continue to use the products when go back to their countries. Sales Promotion Activities
1) Word of mouth recommendations by relatives/ friends/ acquaintances are a highly effective channel
to promote products. 2) Advertising in the media influences the buyers’ decision and can become the
channel that makes products be known more. However, with a limited budget, communicating clear
information through the Arabic language on food labels will be helpful. 3) Price reduction or selling
together with familiar products will help when introducing new products into the market. Consumers give
a lot of importance to the price. 4) Special occasion collaborations with importers/ retailers to conduct
activities that demonstrate how to cook Thai food and other food by using Thai sauces and ingredients
for the consumer to taste such as taste testing in the supermarkets.
In addition, building consumers’ awareness to recognize the difference in products from Thailand
and those of the competitors should be in the focus. It can be done by increasing the varieties,
adjusting product sizes, product positioning, and particularly creating a difference from the products of
its competitors in the ASEAN region and China. In terms of confidence in safe production processes, the
international standard quality and unique taste, they are the uniqueness of Thai products that need to
be emphasized.
Recommendations. Some food products from Thailand still face problems with taste
acceptance. Thus, it is necessary to implement
strategies to develop the products to meet the consumer
needs by conducting research and study on taste,
demand, and acceptance. In particular, among
consumers in each country and ethnic group in the
GCC. In addition, there should be testing taste and food
qualities, as well as market trials to improve the food
products to match with target market (Localization).
In the case of Thai manufacturers having strong
relationships with partners, this could expand the
cooperation to develop these products with the
support of local partners in the area. At present,
Thai processed food is known among a restricted
amount of consumer groups, therefore it is necessary to
develop this strategy impart with other strategies
which could be developed at 2 levels: communication
by the public sector; this helps promoting the good image
of country brand, and communication by entrepreneurs
such as marketing promotion activities.
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การประกันคุณภาพในทศวรรษหน้า
ระบบประกันคุณภาพมีบทบาทสำ�คัญในการควบคุมทุกขัน้ ตอนของการผลิต ตัง้ แต่การรับวัตถุดบิ กระบวนการผลิต
การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการขนส่งไปจนถึงมือผู้บริโภค จะเห็นได้จากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศผู้นำ�เข้าที่
มีศักยภาพในการสั่งซื้อ มีการกำ�หนดกฎระเบียบที่มีผลบังคับให้ผู้ผลิตอาหารต้องประยุกต์ใช้และขอการรับรองระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร เช่น HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, FSSC 22000
ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีความหลากหลาย ทั้งยังมีรายละเอียดและ
ความเข้มงวดในข้อกำ�หนดมากกว่าแต่ก่อน ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อความ
คล่องตัวในการดำ�เนินธุรกิจ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตอาหารในยุคหน้าจะคัดเลือกผูส้ ง่ มอบและผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน
ที่เทียบเท่ากัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบประกันคุณภาพได้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง
มาตรฐานสำ�หรับผูส้ ง่ มอบและผูใ้ ห้บริการ เช่น BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials (สำ�หรับ
ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์), BRC Global Standard for Storage and Distribution (สำ�หรับผูจ้ ดั เก็บและกระจายสินค้า), BRC Global
Standard for Agents and Brokers (สำ�หรับตัวแทนและผู้รวบรวม), ISO/IEC 17025 (สำ�หรับห้องปฏิบัติการ) เป็นต้น
เนื่องจากมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีความหลากหลาย ทำ�ให้ผู้ประกอบการ
ต้องขอการรับรองหลายมาตรฐาน GFSI (Global Food Safety Initiative) องค์กรที่ขับเคลื่อนโดยผู้ค้าปลีกและโรงงาน
ผูผ้ ลิตทัว่ โลกทีเ่ ป็นสมาชิก จึงมีแนวคิดในการจัดทำ�ระบบการรับรองทีส่ ามารถลดความซ�้ำ ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ในห่วงโซ่อาหาร โดย
ดำ�เนินการ Benchmarking มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยอาหารตามแนวทางของ GFSI และเกิดการเทียบเท่ากันของมาตรฐาน ปัจจุบัน GFSI เป็นหน่วยงานซึ่งเป็นที่
ยอมรับในนานาประเทศ มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารในอนาคต ตัวอย่างระบบการ
จัดการความปลอดภัยอาหารที่ GFSI ยอมรับ เช่น FSSC 22000, BRC, IFS
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารในอนาคตนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหารเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังให้ความสำ�คัญกับเรื่องคุณภาพ ความสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิตและประเทศลูกค้า
ปลายทาง ความต้องการของลูกค้า การให้ข้อมูลบนฉลากเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค เช่น ส่วนประกอบ สารก่อภูมิแพ้
ข้อมูลโภชนาการ และการกล่าวอ้างถึงลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย
อาหารของประเทศต่าง ๆ ในอนาคต เช่น กฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา Food Safety
Modernization Act (FSMA) ซึ่งกำ�หนดกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์
ผู้ประกอบการต้องดำ�เนินการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ดี ีในการผลิตอาหาร ควบคู่กับหลักการวิเคราะห์อันตราย
และการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง ผ่านแผนความปลอดภัยอาหารที่จัดทำ�และควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงาน
ทีผ่ า่ นการรับรองคุณสมบัติ (Preventive Control Qualified Individual: PCQI)
การก้าวเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นเครือ่ งมือในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารเริ่มมีการพัฒนาขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคด้านเงินทุนในการเข้าถึง
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยี ปัจจุบนั ทุกประเทศบนโลกมีการเชือ่ มต่อกันอย่างไร้พรมแดน การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ
จากทัว่ โลกสามารถทำ�ได้งา่ ย ซึง่ แน่นอนว่าย่อมทำ�ให้เกิดการแข่งขันสูงมากขึน้ ด้วยเหตุผลนี้ หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย
จึงจำ�เป็นต้องเริ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน
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Quality Assurance in the Next Decade
A quality assurance system has become an important role to control all stages of production,
starting from the receipt of raw materials, the production process, product packaging and transportation
to consumers. It can be seen from many developed countries, especially countries that import with high
potential ordering power. There are regulations that force food manufacturers to comply with, including
the application for food safety management system certificates, such as HACCP, BRC, ISO 22000, IFS,
and FSSC 22000.
The current standards for food quality and safety management systems are diverse, with more
detailed and stringent requirements than before. Therefore, entrepreneurs should be prepared to
comply with the relevant standards to streamline their business operations. In future generations, food
manufacturers will select suppliers and service providers that have been certified to ensure that quality
assurance systems are covering the entire food chain effectively. The examples of standards for suppliers
and service providers are the BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials (for packagers),
BRC Global Standard for Storage and Distribution (for storage and distributors), BRC Global Standard for
Agents and Brokers (for agents and aggregators), ISO/IEC 17025 (for laboratories) and so on.
Since standards for food quality and safety management systems are diverse, entrepreneurs will
have to adhere to various certification standards. GFSI (Global Food Safety Initiative), an organization
that is driven by manufacturers and retail members around the world has come up with a concept of
a certification system that can reduce duplication occurring in the food chain. By implementing food
safety management standards, and to interweave with the GFSI’s standard food safety guidelines, thus
creating equivalency among standards. Nowadays, the GFSI is recognized internationally and will play a
key role in the development of food safety management systems in the future. Examples of food safety
management systems that the GFSI has recognized are FSSC 22000, BRC, IFS, etc.
For future food safety management systems, not only food safety is emphasized, but also food
quality. It has to comply with the laws and regulations in manufacturing and the various end consumer
countries. To meet customer needs, providing information on labels to communicate the ingredient
and allergen list, nutrition facts and specific properties or characteristics of the products such as organic
products is a necessity.
In addition, entrepreneurs in the food industry must be prepared to comply with the food safety
laws and regulations of many countries in the future, such as the new US Food Safety Modernization Act
(FSMA), which sets the rules to focus on preventing food safety problems based on the risk of human
food. Entrepreneurs need to follow production guidelines and have good practices of food production,
coupled with hazard analysis and risk-based preventive controls through food safety plans that are
prepared and controlled by the PCQI (Preventive Control Qualified Individual) certified operators.
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การที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมากขึ้น
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ผู้ ผ ลิ ต อาหารต้ อ งปรั บ ตั ว
เรียนรู้ และรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในธุรกิจและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
ในการผลิตอาหารเป็นระบบสากลที่พัฒนาโดย CODEX ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เนื่องจากองค์การ
การค้าโลก (WTO) ใช้เป็นหลักอ้างอิงในการดำ�เนินการทางการค้าระหว่างประเทศ HACCP เป็นมาตรฐานที่เน้นการควบคุม
อันตรายในอาหารทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ทำ�ให้ผบู้ ริโภคบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวติ โดยมีการประเมิน
อันตรายทางด้านชีวภาพ เคมี และกายภาพ ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ
การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อหาจุดควบคุมวิกฤติ ซึ่งเป็นจุดสำ�คัญที่ต้องควบคุมเพื่อกำ�จัดหรือลดอันตรายให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ISO 22000 : Food Safety Management System หรือระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เป็นข้อกำ�หนด
เฉพาะสำ�หรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางที่สามารถประยุกต์
ใช้ได้กบั ทุกธุรกิจในห่วงโซ่อาหาร ตัง้ แต่ผผู้ ลิตอาหารสัตว์ ผูผ้ ลิตขัน้ ต้น ผูผ้ ลิตและแปรรูปอาหาร ผูป้ ระกอบกิจการขนส่งและ
เก็บรักษา และผู้ขายอาหาร รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุบรรจุ
หีบห่อ สารเคมีสำ�หรับทำ�ความสะอาด และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตและการแปรรูปอาหาร
BRC Global Standard for Food Safety เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่พัฒนาโดย
The British Retail Consortium หรือสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของ
องค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ เหตุผลหลักในการจัดทำ�มาตรฐาน BRC คือ เพือ่ ให้ขอ้ กำ�หนดต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า รวมทัง้ ลดการซ�้ำ ซ้อนจากการตรวจประเมินสำ�หรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการส่งสินค้าให้กบั ผูค้ า้ ปลีกในสหราชอาณาจักร
IFS (International Food Standard) เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารระหว่างประเทศ
กำ�หนดขึน้ โดยผูค้ า้ ปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและผูค้ า้ ปลีกแห่งสาธารณรัฐฝรัง่ เศส เพือ่ ใช้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน
สำ�หรับการผลิตอาหาร โดยโรงงานผูผ้ ลิตอาหารทีต่ อ้ งการส่งสินค้าเข้าไปจำ�หน่ายในห้างผูค้ า้ ปลีกของประเทศฝรัง่ เศส เยอรมนี
และสหภาพยุโรปบางประเทศ ต้องดำ�เนินการตามมาตรฐานนี้
FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำ�หรับ
การผลิตอาหาร ผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองระบบ FSSC 22000 นั้น ต้องประยุกต์ ใช้ข้อกำ�หนด ISO 22000
ร่วมกับข้อกำ�หนดเพิ่มเติมและโปรแกรมพื้นฐาน (Prerequisite programmes: PRPs)
ISO/IEC 17025 คือ ข้อกำ�หนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (General
Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการทดสอบ
และสอบเทียบมีความเที่ยงตรงแม่นยำ� เชื่อถือได้ และช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากการทดสอบ
และลดการตรวจซ้ำ�จากประเทศคู่ค้า
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Entering the era of Industry 4.0, Information and Communications Technology (ICT) will become
a tool to enhance the performance and quality assurance of the food industry. However, there are various
challenges in accessing capital and technology. At present, all countries in the world are connected
together without borders. Access to technology and information from around the world is simple. Of
course, that also creates a more competitive environment. For this reason, many countries, including
Thailand, have begun to adapt to the development of Industry 4.0 to enhance their abilities to compete.
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is a hazard and critical control point analysis
system developed by CODEX. It is a standard that is recognized internationally since the World Trade
Organization (WTO) used it as a reference for conducting international trading. HACCP is a standard that
focuses on controlling hazards in food that will potentially affect the health of consumers or possibly
injure, causing illness or death. It evaluates biological, chemical and physical hazards in every step of
production from the incoming of raw materials, production, and storage, to delivery to customers. Its
goal is to find critical control points that must be controlled to eliminate or reduce the risk to a level
that is safe for consumption.
ISO 22000 is a Food Safety Management System that can be applied to any organization to
establish a common standard when applied to all businesses in the food chain starting from the feed mill
provider, food processing manufacturers, storage and transporters to the food vendors. Including other
companies involved in the food chain, such as manufacturers of machinery and equipment, packaging
materials, cleaning chemicals and other components used in manufacturing and food processing.
BRC Global Standard for Food Safety is a standard for quality and food safety developed by the
British Retail Consortium. It is an association of retailers in the UK. It was formed by an integration of
large retail organizations whose aim is to set standard requirements that meet customer needs whereas
at the same time reducing the duplication of audits for entrepreneurs who want to send their products
to retailers in the UK.
International Food Standard (IFS) is a standard for food quality and safety between countries
drafted by the Federal Republic of Germany, retailers and resellers of the French Republic to serve as
the standard for food production. Food manufacturers who want to deliver goods to be sold in retail
stores in France, Germany and the EU, are required to implement this standard.
FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) is a food safety management system for
food processing. Manufacturers who apply for the FSSC 22000 certificate must comply with ISO 22000,
including additional requirements and Prerequisite Programs (PRPs).
ISO/IEC 17025 or General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories
is an international standard for laboratories that strengthen the confidence in the ability to test or calibrate
in order to be deemed technically competent. Also, ensuring that test results are accurate, reliable and
eliminate trade barriers and duplication of tests from trading partners.
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นวัตกรรมอาหารกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
ปั จ จุ บั น กระทรวงอุ ต สาหกรรมกำ � ลั ง จั ด ทำ �
ยุ ท ธศาสตร์ อุ ต สาหกรรม 4.0 เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ น ไปได้
ในทางปฏิ บั ติ แ ละสอดคล้ อ งกั บ สถานภาพอุ ต สาหกรรม
ไทย โดยกำ � หนดอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย 4 สาขา
ที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น ลำ � ดั บ แรก ๆ ได้ แ ก่ (1) อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (2) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
และชิ้ น ส่ ว น (3) อุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหาร และ (4)
อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ โดยวางเป้ า หมายและแนวทาง
การพั ฒนาไว้ 3 ระยะคื อ ระยะสั้ น 2-3 ปี ระยะกลาง
5 ปี และระยะยาว 10 ปี ภายใต้ประเด็น ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น การ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการให้ เข้ า ถึ ง ระบบการพั ฒ นา
อั ต โนมั ติ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารอุ ต สาหกรรม
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานสำ � หรั บ การพั ฒ นาเปลี่ ย น
สู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 และแหล่ ง สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น รวมทั้ ง
มาตรการทางภาษี
อุ ต สาหกรรมอาหารเป็ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่
สำ � คั ญ ของประเทศ สามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (GDP) ให้ กั บ
ระบบเศรษฐกิจของไทยในสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของ GDP รวม
ในปี 2558 สูงที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขาทั้งหมด
จำ � นวนสถานประกอบการอาหารมี ม ากกว่ า 1 แสนราย
หรื อ เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 26 ของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ใน
จำ � นวนนี้ เ ป็ น โรงงานอาหารมาตรฐาน 6,911 โรงงาน (ไม่
รวมโรงสีข้าว ลานมันเส้น โรงงานอาหารสัตว์) โรงงานเหล่านี้
มี ผ ลผลิ ต สิ น ค้ า อาหารคิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ 2 ล้ า นล้ า น
บาท ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 1.06 ล้านราย หรือร้อยละ
16 ของอุตสาหกรรมการผลิต และสามารถส่งออกสินค้าไป
จำ�หน่ายยังต่างประเทศมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ด้วย
มูลค่าส่งออกกว่า 900,000 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 16
ของมู ล ค่ า ส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม โดยไทยเป็ น ประเทศ
ผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับที่ 15 ของโลก มีสว่ นแบ่งตลาดอาหารโลก
ร้อยละ 2.27
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารของไทยในระยะ
ที่ ผ่ า นมา มี ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ เป็ น ไปในลั ก ษณะของการเพิ่ ม
มูลค่า และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เดิมในห่วงโซ่มูลค่า เน้นการ
ผลิตสินค้าจำ�นวนมาก ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมือน ๆ กัน
จนทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการแข่ ง ขั น และบางครั้ ง เกิ ด การขาย
ตัดราคากันเอง ทำ�ให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยไม่สามารถ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในระดั บ สู ง ได้ ม ากนั ก และถึ ง แม้ จ ะมี ก าร
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น แต่ ก ลั บ พบว่ า หลาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารไม่ ส ามารถจำ � หน่ า ยออกสู่ ต ลาดใน
เชิงพาณิชย์ได้ บางผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วแต่ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ ซึ่งสาเหตุสำ�คัญเกิดจากขาดการนำ�นวัตกรรม
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มาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดรับกับ
พฤติกรรมการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปของโลก และปัญหา
ด้ า นการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ทั้ ง ของหน่ ว ยธุ ร กิ จ องค์ ก ร
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไม่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
เชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลต่ อ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวได้
ผู้ ป ระกอบการที่ มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว แต่ ยั ง
ไม่จำ�หน่ายออกสู่เชิงพาณิชย์ ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่
มาจากการปรั บ ปรุ ง รสชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี
ความหลากหลายแตกต่ า งกั น โดยเฉพาะสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ
ตอบสนองกลุ่ ม เป้ า หมายในลั ก ษณะ mass หรื อ ผู้ บ ริ โ ภค
ทุ ก ช่ ว งวั ย จะค่ อ นข้ า งยากต่ อ การทดสอบรสชาติ ที่ เ ป็ น
กลาง ดั ง นั้ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งให้
ความสำ�คัญกับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมาก
ยิง่ ขึน้ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงตัวแทนจำ�หน่าย โดยเฉพาะ
ที่ เ ป็ น ร้ า นสะดวกซื้ อ และซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต มี ค่ า ธรรมเนี ย ม
การวางจำ�หน่ายที่ค่อนข้างสูง จึงทำ�ให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่องทาง
การจำ�หน่ายได้ นอกจากนี้ บางผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ต้องใช้
ระยะเวลาในการขอการรับรองจาก อย. ซึ่งใช้ระยะเวลานาน
เนื่องจากวัตถุดิบที่นำ�มาผลิตบางอย่างต้องใช้งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์อ้างอิง จึงจะขอการรับรองจาก อย. ได้ ทำ�ให้การ
จำ�หน่ายออกสู่เชิงพาณิชย์ต้องล่าช้าออกไป
การนำ�นวัตกรรมเข้ามาช่วยในธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
ไทย โดยเฉพาะ SMEs ยังมีไม่มากเท่าทีค่ วร ซึง่ เกิดจากหลายสาเหตุ
อาทิ การเข้าไม่ถงึ องค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี/นวัตกรรม การไม่มี
เวลาเสาะหาและเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม และการผลิตสินค้า
ในรูปแบบเดิมซ้ำ� ๆ เพื่อรองรับการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับ
ผู้อื่น (OEM) ทำ�ให้ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้ขาดการนำ�
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดำ�เนินธุรกิจให้มคี วาม
แตกต่างจากคูแ่ ข่งและช่วยให้ธรุ กิจเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่เห็นถึง
ความสำ�คัญของการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมสร้างให้ธุรกิจมีความแตกต่างจากคู่แข่งและมีโอกาสเติบโตทาง
ธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำ�เทคโนโลยีด้าน E-commerce
เข้ามาช่วยโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักใน
วงกว้างขึน้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยทีต่ �่ำ กว่า
การดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบเดิม ๆ ขณะที่ตัวผลิตภัณฑ์ก็เริ่ม
มี ก ารพั ฒ นาโดยใช้ เ ทคโนโลยี ค วามร้ อ นและความเย็ น ที่ มี
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Rotary Retort
(การฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนเหวี่ยง) และ Freeze
Dry (การทำ�แห้งแบบแช่แข็ง) ซึ่งจะช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์
และทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติดีมากกว่าการผลิตแบบเดิม
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทำ�ให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่

Food Innovation and the Development of Food Industry 4.0
The Ministry of Industry is currently preparing
its strategy for Industry 4.0. To make it practical, and in
accordance with the Thai industrial status it will determine
the four targeted industries to be developed first: (1)
Electronic industry intelligence (2) New automobile
and parts industry (3) The processed food industry
and (4) The chemical industry. The target direction
and development are divided into three phases: in the
short term: two-three years, in the medium term: five
years, and in the long term; ten years. Its strategy is
promoted by the public sector, promoting the
development of entrepreneurs to be able to gain access
to the automated development system. Promoting the
development of the industrial service and the development
of infrastructure, and financial source, including tax
measures, to transform into Industry 4.0.
The food industry is a major manufacturing
industry of the country that can create added value
(GDP) to Thailand’s economic system at the proportion
of 6.6 percent. In 2015, the total GDP of the food
industry was the highest proportion among all sectors
within the manufacturing industry. The number of food
establishments was more than 100,000, or at the ratio
of 26% of the manufacturing industry. Out of these,
there were 6,911 standard food factories (excluding rice
mill plants, cassava yards, feed plants). The value of the
food products from theses factories is approximately
2 trillion baht. It has contributed to the employment
of approximately 1.06 million people or at 16% of the
manufacturing industry and can export these products
to more than 200 countries worldwide with the value
of exports at more than 900,000 million baht or 16%
of the export value of industrial products. Thailand is
ranked 15th largest food exporter in the world with a
world food market share of 2.27%.
However, the business development of the
Thai food industry in the past was in the way of
“value-added” and processed its existing products
in a value chain by focusing on mass product that
use similar technology. That leads to a competition
problem and sometimes undercuts the prices among
themselves. The Thai food industry was unable to
create high “added value”, even though there was
development of high “value-added” products. It was
found that many products and services were unable
to be sold on the commercial market. Some products

were launched to the market but were unsuccessful,
mainly due to the lack of innovation applied to the
business, so as to create new forms to match the
change of consumer behavior around the world. Also,
the problem of creating new innovation for the business
unit, organization and government agencies could not
create real commercial benefits. The aforesaid problems
may have impacted on Thailand’s capability in the
long-term competition.
Entrepreneurs who have developed these
products but have not yet developed into commercial
products have experienced problems with regard to
the improvement of taste to the variety of consumers.
Particularly the products that were produced to meet
the target groups in the form of mass products or
all consumer age groups. It is quite difficult to test a
neutral taste. Thus, to develop the current products, it is
necessary to focus on the demand of specific groups of
consumers. Also, the problem of accessing the dealers,
especially convenience stores and supermarkets that
require relatively high distribution fees make the
products not be able to access the distribution
channel. In addition, some products that need to be
redeveloped take a long time to get certified by the
Food and Drug Administration, as some raw materials
must refer to scientific researches to be certified by
the Food and Drug Administration. This delays the
commercial distribution.
Bringing in innovation to help the business of
the Thai entrepreneur, especially SMEs is still not used
as much as it should. There are many reasons, such as
not being able to access the technology knowledge/
innovation. The lack of time to explore and access the
technology/ innovation and same old product models
to respond to OEM. This makes SMEs entrepreneurs
lack technology and innovation to make businesses
different from competitors and grow sustainably.
Nonetheless, at present there are business operators
or new entrepreneurs who recognize the importance of
technology and innovation to enhance their businesses,
and to be different from competitors and likely to have
the opportunity to grow in the business line. Most of
them bring in the technology of E-commerce to help
advertising and promoting the business to be known
more widely within a very short time and reduce more
costs than a traditional business operation. The product
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เคยมีในท้องตลาด ซึ่งเท่ากับเป็นการก่อให้เกิดนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย
“นวัตกรรมมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ความคิดใหม่ ๆ แต่ต้องเป็นความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถขาย
ได้จริง” หรือการทำ�ให้ความคิดใหม่ ๆ มีมูลค่าเชิงพาณิชย์
ซึ่งการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งใน
โลกการค้ายุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การ
สร้ า งนวั ต กรรมในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการจะต้ อ ง
ทราบข้ อ มู ล จาก “ลู ก ค้ า หรื อ ตลาดการแข่ ง ขั น ” ที่ แ สดง
ถึ ง ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค และต้ อ งทราบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่ ที่ เ ข้ า สู่ ต ลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี รู ป แบบใดบ้ า ง ซึ่ ง เป็ น
การมองปัจจัยภายนอกก่อนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ส่วนปัจจัย
ภายในเพื่ อ การสร้ า งและต่ อ ยอดนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมอาหารให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้จริง มีหลาย
มิติที่สำ�คัญประกอบกัน ได้แก่
•
•
•
•

ทุน
เทคโนโลยี
องค์ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ในการนำ �
นวัตกรรมมาปรับใช้ในองค์กร ส่วนใหญ่พบว่ามีปัจจัยสำ�คัญ 6
ประการ ได้แก่
1) การค้ น หารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ า ง แต่
ต้องโดนใจผู้บริโภคด้วย จะพบว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้
ความสำ�คัญกับการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่อง
รูปลักษณ์ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงความสนุกสนานหรือ
ลูกเล่นที่นำ�มาเสนอในผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีในโลก
มาก่อน โดยมีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค แล้วนำ�มาปรับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์
2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ผู้ประกอบการ
รุ่ น ใหม่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ แ ปลก
แตกต่าง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งใน
รูปแบบที่นำ�เสนอบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ ความ
สะดวกในการพกพา ดูดีทันสมัย และการนำ�เรื่องราวมาบรรจุ
ลงในบรรจุภัณฑ์ หรือนำ�เสนออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
เช่น วัตถุดิบที่นำ�มาใช้ผลิตได้ดีที่สุดในท้องถิ่นหรือชุมชนและ
ที่อื่นเลียนแบบได้ยาก เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
3) การสร้ า งแบรนด์ ห รื อ การวางตำ � แหน่ ง
แบรนด์ เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งจากทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
การวางตำ�แหน่งแบรนด์ในใจของผูบ้ ริโภคเพือ่ ทีจ่ ะบอกว่าแบรนด์
นีเ้ ป็นแบรนด์ของอะไรและเป็นอย่างไร เมือ่ เทียบกับแบรนด์คแู่ ข่ง
ยังเป็นสิง่ สำ�คัญในการโฆษณาหรือบอกกล่าวเพือ่ ตอกย�้ำ ความคิด
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ของผู้บริโภค จะพบว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างแบรนด์มากยิ่งขึ้น
4) การขยายช่ อ งทางการจำ � หน่ า ยเข้ า สู่ ต ลาด
ออนไลน์ โดยผ่านเครือข่ายสังคมออน์ ไลน์ (social network)
ต่าง ๆ จะพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจำ�หน่ายผ่าน
ออนไลน์ ทั้งในลักษณะของการขายผ่านเว็บไซต์ตนเอง และ
การฝากขายผ่านเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วย
กระตุน้ ยอดขายและประชาสัมพันธ์สนิ ค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และเป็นช่องทางที่มีต้นทุนต่ำ�หรือแทบจะไม่มีต้นทุนเลย
5) การเข้าร่วมเครือข่ายกับนักวิชาการ นักวิ จั ย
หรื อ ประสานขอเข้ า รั บ คำ � ปรึ ก ษาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากขึ้น
ซึ่งคนรุ่นใหม่ค่อนข้างให้ความสำ�คัญและเปิดกว้างที่จะยอมรับ
การนำ�งานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง
6) การสร้ า งสั ง คมการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ผู้ป ระกอบการ ด้ ว ยการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ รวมถึ ง
การขายในลักษณะของแพ็คเกจ เช่น ขนมขบเคี้ยวกับเครื่องดื่ม
เป็นต้น การจัด Business Matching ให้กับผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยพาไปพบกับผู้นำ�เข้าและผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ
เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ยุโรป ฯลฯ พบว่าในช่วงที่ผ่านมา มี
ผู้ ป ระกอบการหลายรายสามารถเปิ ด ตลาดกั บ นั ก ธุ ร กิ จ ที่
ต่างประเทศและมีการสั่งซื้อต่อเนื่อง
สิ่งท้าทายสำ�หรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยในขณะนี้คือ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ของตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็น
• ด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ฟาร์ ม ถึ ง
โรงงาน การเผชิญภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นย่อมทำ�ให้กำ�ไรต่อหน่วย
ลดลง
• โครงสร้างประชากรสูงอายุ ทำ�ให้ความต้องการ
บริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไป จำ�เป็นต้องมี
การวิจยั และพัฒนาด้านสารอาหาร เนือ้ สัมผัส และคุณประโยชน์
เฉพาะต่อสุขภาพมากขึ้น
• การเติ บ โตของบริ ษั ท ข้ า มชาติ ข นาดใหญ่ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ งและแผ่ขยายธุรกิจไปทัว่ โลก ทำ�ให้ธรุ กิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีรายได้ลดลง และต้องปรับตัวรวมกันให้ใหญ่ขึ้นเพื่อ
ความอยู่รอด ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กมากอย่างวิสาหกิจชุมชนถูก
ละเลยและค่อย ๆ หายไปจากตลาด
• การควบรวมและการเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ
ค้าปลีก มีบทบาทต่อการกำ�หนดทิศทางของผู้ผลิต เพราะ
ครอบครองช่องทางจัดจำ�หน่ายที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราคาสินค้า การลดภาระเรื่องคลังสินค้า คุณภาพมาตรฐาน
เฉพาะ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
• กฎระเบี ย บการค้ า ด้ า นอาหารของประเทศคู่ ค้ า
เป็นประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอในทิศทางที่เข้มงวดและ
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

was developed to use heat and cool technology to
improve its efficiency, such as Rotary Retort and Freeze
Dry that helped extending product’s life and improved
their features when compared to the traditional ones.
In addition, there are new forms of products that have
never been in the market before. That helps creating the
innovation of food and beverage industry in Thailand.
“Innovation is not just a new creative idea
but must be new ideas that can be sold” or making
new ideas with commercial value. This innovative
business is essential in today’s global marketplace,
where the competition is more intense. Thus, creating
innovation to operate businesses, entrepreneurs
need to be aware of information from “customer
or competitive market” shows the needs of the
customers and notes any forms of new products
that continually enter the market. This is to oversee
the external factors before creating new innovations
whilst internal factors are creating/ extending business
innovations in the food industry so that they have
commercial value. There are many dimensions such as;
•
•
•
•

Capital
Technology
Knowledge
Experts

Entrepreneurs who were successful in adapting
innovations in the organization were mostly due to the
six key factors as follows:
1) Search for different forms of products
that must be attractive to consumers. It is found that
new entrepreneurs focus on creating differences for
products in terms of appearance, taste, packaging as
well as fun or features to present the products. Also,
offering the products that are not available anywhere
else. Using information on the internet and exhibitions
to study the behavior of consumers so as to adapt the
products to them.
2) Development of new packaging. New
entrepreneurs focus on developing different packages
that could respond to specific groups of consumers. The
form offered on the packages, size, ease of portability,
pleasing appearance, modern and short story telling
were included in the packages. Offering uniqueness of
particular products such as raw materials that are the
best in the area or community and therefore hard to
imitate. This creates more value of the product.
3) Brand building or brand positioning to
create an image and fame from all experiences of
consumers towards the products. Brand awareness

from the consumers, so as to tell what brand and how
the brand is, when compared to a competing brand. To
advertise or emphasize in the consumer’s thought. It is
found that new entrepreneurs increase their attention
to the brand building.
4) Expanding distribution channel into
online markets and different social networks. It is
found that most entrepreneurs have sold online both
on their own websites and other trading websites that
helped boost the sales volume and the promoting of
these products increased rapidly, as well as reaching
out to all consumer groups both domestically and
internationally. It is also low cost or almost a no cost
sales channel.
5) Participating in the network with academics,
researchers or the request for advice from the experts
and related agencies that are involved in the
development of particular products. The new generation
pays attention to and is open to accept and adapt to
research into their own businesses.
6) Creating a learning society among entrepreneurs by exchanging experiences and including sale
packages such as selling snacks with drinks. To conduct
business matching for entrepreneurs who participate
in the program with the agency under the Ministry of
Industry, such as Japan, Australia, Europe. It is found
that many entrepreneurs were able to start in the
market with foreign business operators with continual
orders.
The current challenges that the Thai food
entrepreneurs face are adaption to cope with various
aspects of changes in the world market including;
• Production technology from farm to factory,
facing higher costs and making less profit per unit.
• Structure of the increase in the population
and the changing demand of food consumption and
it is necessary to conduct the researches and develop
the food ingredients, texture and health benefits.
• Large-scale multinational companies have
continued to grow and expand businesses worldwide.
That makes the medium and small businesses have
less income. Forcing them to adapt and integrate for
survival. Many of small businesses such as community
enterprise are neglected and have gradually
disappeared from the market.
• The merge and change of the retail business has
influenced setting the direction of manufacturers because it
occupies the effective distribution channel in terms of pricing
of products, reduction of inventory cost, specific standard,
production and the environmental friendly production.
• Trading regulations on food in partner countries
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• การเปลีย่ นแปลงสูก่ ารค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีรปู แบบ
ธุรกิจและบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้นจำ�นวนมาก ผู้ประกอบการ
ไทยควรต้ อ งศึ ก ษาและแสวงหาโอกาสจากสิ่ ง เหล่ า นี้ ใ ห้
มากขึ้น
• อิทธิพลของการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออน์ไลน์ (social
media) ทำ�ให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
การให้ ก ารส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมของผู้ ป ระกอบการ
โดยภาพใหญ่จะต้องกำ�หนดแนวทางการพัฒนาไปในทิศทาง
เดี ย วกั น นั่ น คื อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
และการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการ โดยสร้ า งความพร้ อ ม
ในการประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยการนำ � นวั ต กรรมมาใช้ ใ นองค์ ก ร
การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างคุณค่า การส่งเสริม
ศั ก ยภาพและโอกาสทางการตลาดเพื่ อ ให้ น วั ต กรรมส่ ง ผล
ในเชิงพาณิชย์ได้จริง และการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานแวดล้อม
ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม เช่น มาตรการ
แรงจู ง ใจ การพั ฒ นากำ � ลั ง คนด้ า นนวั ต กรรม การพั ฒ นา
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบ ICT/DIGITAL เป็นต้น
ด้ ว ยขนาดของธุ ร กิ จ และขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันที่แตกต่างกัน ภาครัฐจึงต้องสร้างกลไกในการพัฒนา
นวั ต กรรมที่ ส ามารถยกระดั บ ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ให้
ดำ � เนิ น งานไปพร้ อ มกั น ได้ แนวทางสำ � คั ญ ที่ ก ระทรวง
อุ ต สาหกรรมเริ่ ม ดำ � เนิ น งานในอุ ต สาหกรรมอาหาร คื อ
โครงการ World Food Valley Thailand หรื อ เมื อ ง
นวั ต กรรมอาหารอนาคต ซึ่ ง เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร ผู้ประกอบการรายใหญ่
และสถาบันการเงิน โดยมีกรอบการดำ�เนินงานดังนี้
1. ร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารและ
บุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ (Ecosystem)
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและปั จ จั ย เอื้ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารอนาคตของประเทศ
3. แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้โครงการประสบความ
สำ�เร็จโดยเร็ว
World Food Valley Thailand หรื อ เมื อ ง
นวั ต กรรมอาหารอนาคตภายใต้ แ นวคิ ด Eco-Industrial
Estate พร้อมกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีนวัตกรรม
การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า อาหารหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นา
ธุ ร กิ จ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ของผู้ ป ระกอบการ การสร้ า ง
เครือข่ายธุรกิจ การยกระดับสมรรถภาพ และความสามารถ
ของกำ�ลังคนในอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงการอยู่เคียงข้าง
ชุมชน สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นนิคมฯ
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารงานพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมอาหารแบบครบวงจร/เบ็ ด เสร็ จ เชิ ง บู ร ณาการ
ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ� อาทิ การกำ�กับดูแลการ
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ผลิตและการนำ�เข้าวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และการรับรองมาตรฐานของ
อาหารไทย สามารถเชื่อมโยงการบริการการเงิน เทคนิค พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการออกแบบ ให้กับ
ผู้ประกอบการด้วยความแข็งแกร่ง 4 ด้าน (ESSE)
1. พลังงาน เทคโนโลยี และวิศวกรรม
(Energy, Technology & Engineering)
2. การพัฒนาผู้ประกอบการแบบยั่งยืน
(Sustainable Development)
3. การให้บริการครบวงจร
(Services with High Value Facilities)
4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Environment-friendly)
ดังนั้น การสนับสนุนวิสาหกิจไทยในทุกระดับจึงต้อง
ได้รับการส่งเสริมนวัตกรรมในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลือ่ นไปด้วยกันในทุกภาคส่วน และเตรียมมุง่ สูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0
ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความแข็งแกร่งกับภาคการผลิตให้สามารถเติบโต
อย่างสมดุล ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการทำ�อุตสาหกรรม
ด้วยฐานความรู้ความสามารถในเชิงทักษะและฝีมือ และการต่อ
ยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เพิม่ บริการ
ด้ า นนวั ต กรรมให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการอาหารและหน่ ว ยงาน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ให้บริการวางแผนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลพลอยได้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
2) ให้บริการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่อง
จักรกลใหม่ ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำ�ไปต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์ได้
3) รวบรวมและจัดทำ�ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เครือ่ งจักร
อุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารของสถาบัน
และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดทำ�เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ
ไว้บริการผู้ประกอบการของไทย และปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ
4) ให้ บ ริ ก ารฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมอาหาร เทคโนโลยี เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) ประสานการทำ � งานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้เครือข่ายอัจฉริยะ
ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำ�ไปใช้งานต่อยอด
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และผลสั ม ฤทธิ์
ด้านการออกแบบเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

have frequently changed to be more strict and complex
over the time.
• Transitions to electronic trading, there are
many new businesses and services that entrepreneurs
should study and seek greater business opportunities.
• Communication through the social media
influences the consumer behavior to change faster.
To promote innovation concept to entrepreneurs, it is necessary to determine a set of development
guidelines at a high level to enhance the capabilities of
adaptation and increase their competitiveness. Prepare
entrepreneurs to be ready for bringing in the innovation
to their organization. The capability development in
value creation, strengthen capabilities and marketing
opportunities by driving innovations will create real
commercialized outcomes. The development of basic
factors will help promote the innovation development to
an incentive scheme and people development in terms
of innovation, logistics system development, including
the development of ICT/DIGITAL.
The difference in business size makes the
capability in competition different. The public sector
must create a mechanism to develop innovation that
can leverage different business to be able to implement
it together. The important guidelines that the Ministry
of Industry has started implementing in the food
industry was World Food Valley Thailand Project or
Food Innopolis resulting from the cooperation among
the Ministry of Industry, the National Food Institute,
large-scale entrepreneurs and financial institutions
under the following frameworks:
1. Cooperation in developing food entrepreneurs
and personnel, including a business environment
(Ecosystem) to enhance capability in competitiveness.
2. Cooperation in promoting infrastructure
and supporting factors to encourage the future food
industrial development in the country.
3. Seeking the Cooperation from government
and private sectors both domestically and internationally
to achieve growth rapidly.
World Food Valley Thailand or Food Innopolis
under the concept of Eco-Industrial Estate together
with industrial technology (Industry 4.0) that has
innovative production to increase value-added
products, improve business development, reduce the
production cost of entrepreneurs, create business
networks and enhance competency, enhance capability
of the workforce in the food industry, including living with

the neighboring communities, society and environment
sustainably. Becoming an integrated food industry from
upstream to downstream process. Overseeing the
production and importing good quality raw materials
with safe manufacturing factors, providing the service
of testing, analyzing and certifying the Thai food
standards. They are able to link with a financial
service, techniques, mentors, technology transferring and
design for entrepreneurs with 4 aspects of strength
(ESSE).
1. Energy, Technology & Engineering
2. Sustainable Development
3. Services with High Value Facilities
4. Environment-friendly
Therefore, the Thai enterprises at all levels
should receive innovative support in the same direction
so as to move forward together from all sectors and
prepare toward Industry 4.0. Enhancing the production
sector to grow with the balance in a sustainable manner
is done so by focusing on knowledge-based industry
and skilled capabilities, technology expansion and
innovation according to the National 20-year Strategy.
The National Food Institute, Ministry of industry
has increased innovative services for food entrepreneurs
and related business units such as;
1) Provide educational planning, search,
research packaging of products and services to have
more “value added”. Ensuring products of the Thai
food entrepreneurs match with consumers’ demand
as well as domestic and international markets.
2) Provide knowledge on technology and
new mechanics that can develop the food production
industry to be most effective and efficient and can lead
to commercialization.
3) Collect and prepare data on technology,
food industrial machinery and innovative products of
the institute and related agencies, to prepare a database in information technology for Thai entrepreneurs
and keep it up to date.
4) Provide information technology in innovative
food technology, food machinery, domestic and international
experts.
5) Collaborate among agencies that have
expertise in research and development under the intelligent
network in business innovation to implement expand
commercially, and to achieve cooperation and outcomes
in designing “value-added” products and packages.
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ศักยภาพและความพร้อมอุตสาหกรรมอาหารไทย
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ผลการศึกษาระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ผลกระทบและความพร้อม ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทาง
สนับสนุนภาคธุรกิจและภาครัฐในการพัฒนาไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 สรุปได้ดงั นี้
1) ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยอยู่ในยุคที่ 2.5 โดยมีเครื่องชี้วัดที่สำ�คัญคือ มีการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรที่อาศัยระบบพลังงานไฟฟ้า (ยุคที่ 2) ร่วมกับเครื่องจักรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (ยุคที่ 3) เป็นหลัก
นอกจากนี้ ระดับของเสียจากกระบวนการผลิต (Waste) อยู่ในระดับที่น้อยกว่าในอดีตมาก ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ
อุตสาหกรรมในยุคที่ 3 แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ทีเ่ รียกว่าไม่มขี องเหลือ (Zero waste) จากกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นยุคที่ 4
2) ผลกระทบจากการพั ฒ นาไปสู่ อุ ต สาหกรรม 4.0 นั้ น มุ่ ง เน้ น ไปที่ ผ ลกระทบด้ า นแรงงานที่ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก
เลิกจ้าง ซึ่งพบว่าในสาขาการแปรรูปสัตว์นำ้�และสาขาการแปรรูปผักผลไม้ มีความเสี่ยงจากการถูกเลิกจ้างตำ่�
ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ สาขาอื่ น ในอุ ต สาหกรรมอาหาร เนื่ อ งจากเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีการผลิตแบบ Automation ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เพราะมีข้อจำ�กัดโดยเฉพาะการเตรียมวัตถุดิบ
ประกอบกับวัตถุดิบทางการเกษตรส่วนใหญ่มีขนาดรูปร่างที่ไม่มาตรฐานเหมือนสินค้าอุตสาหกรรม ทำ�ให้เป็น
ข้อจำ�กัดในการนำ�ระบบ Automation มาใช้ในการผลิต จึงมีสดั ส่วนของการพึง่ พิงแรงงานในระดับสูงต่อไป
3) แนวทางบรรเทาผลกระทบด้านแรงงาน ในระยะสั้น ควรมีการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตเดิมที่เสี่ยงต่อการ
ถูกเลิกจ้างให้มีทักษะสอดคล้องและรองรับกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยุคใหม่ การเพิ่มทักษะบุคลากรให้
เชี่ยวชาญในหลายหน้าที่ (Multi-Function Worker) โดยภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เป็นนายจ้างและ
สถานประกอบการมี บ ทบาทในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ คอร์ ส การฝึ ก อบรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ในระยะยาว ควรเน้นการสร้างทุนมนุษย์ผ่านการศึกษา เช่น การปรับหลักสูตรการศึกษาโดยให้ภาคธุรกิจ
เข้ามามีส่วนร่วมกำ�หนดหลักสูตร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอนาคต การจัดทำ�มาตรการ
ทีเ่ ป็นแรงจูงใจให้เยาวชนได้เข้าสูเ่ ส้นทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอืน่ ๆ ที่
คาดว่าจะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานในอนาคต
4) ความพร้อมในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ธุรกิจส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานะที่ไม่พร้อมเนื่องจากยังมีปัญหาและ
อุปสรรคหลายด้าน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยเฉพาะ SMEs บุคลากร
ในสายงานการผลิตขาดความรู้/ความชำ�นาญด้านเทคนิค การขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงงาน ปัญหาการผลิตในบางขั้นตอนไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ โดยเฉพาะการเตรียมวัตถุดิบ รวมทั้งปัญหา
ความคุ้มค่าและความจำ�เป็นในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0 เพราะยังไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนทีเ่ ด่นชัด
5) ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ ภาคธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ การนำ � ระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) มาใช้ในธุรกิจ การพัฒนาระบบการผลิตทีละส่วน (Module) การ Reverse Technology
หรือ Reverse Engineering เพื่อลดการพึ่งพิงการนำ�เข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากต่างประเทศ การพัฒนา
และตระเตรี ย มบุ ค ลากรล่ ว งหน้ า การจั ด ทำ � ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล การปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี
3D Scanner และ 3D Printing มาใช้ในการผลิตสินค้าได้ โดยเฉพาะ SMEs และการพัฒนารูปแบบสินค้าที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
6) ข้อเสนอแนะสำ�หรับภาครัฐ ได้แก่ ร่วมกับภาคธุรกิจในการพัฒนาโรงงานต้นแบบ 4.0 (Platform & Smart
Factory Model) สำ�รวจปัญหา อุปสรรค และความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 การพัฒนา
บุ ค ลากรรองรั บ อุ ต สาหกรรม 4.0 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษารวมทั้ง บุ ค ลากรให้ ร องรั บ โครงสร้ า งความ
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The Potential and Readiness of Thai Food Industry
in the Transition to Industry 4.0
A study of the development, impact, readiness as well as suggestions and guidelines to support food businesses
and public sector for Industry 4.0 in Thailand can be summarized as below:
1) The development level of Thailand’s food industry is at 2.5 mainly measured by the use of electrical machinery
(Industry 2.0), together with electronic machinery (Industry 3.0) technologies. Although waste from the production process
is at a much lower level than in the past which matches with Industry 3.0’s characteristic, but not to the point that no
waste is left (zero waste) from the manufacturing process as in Industry 4.0.
2) Impact from of the development of Industry 4.0 is mainly on labour, which is at risk of being laid off. It is
found that in fish, fruits and vegetables processing industries, the risks of being laid off are the lowest compared to other
branches of the food industry. These industries use relatively small proportions of automatic machineries and technologies
in production which are limited by the raw material preparation process. Since raw materials in these industries are not
standardized in size and shape unlike other industrial products, it restricts the implementation of automation used in
manufacturing and have to remain relying on high skilled labour.
3) Ways to mitigate the effect from labour aspect.
In the short term: Provide training for operators in production lines who initially are at risk of being laid off
to have the right skills and be able to support the production system in the new industrial era and enhance skills for
different functions. The public sector should encourage the private sector, entrepreneur and establishment to take part
in developing curriculum or trainings that are lined with the needs.
In the long run: Building personnel capability should be emphasized through education programs by having curriculum revision with involvement from the business sector in order to align with future demands of the labour market. Motivate
the youths and provide access to science, computer technology, and other fields which are needed by the future market.
4) Industry 4.0 Readiness: Most businesses are not ready to step into the Industry 4.0 due to barriers in many
aspects that undermine the progress to achieve the goals such as inaccessible of new machinery and technology. Especially
in SMEs, the lack of knowledge and technical expertise, a shortage of funds to improve plant performance, production
problems at some stages that machines cannot be used such as raw material preparation process. Moreover, there is no
data that indicates the value for investment and the needs for the development of Industry 4.0.
5) Recommendations for the business sector:
(i) Implement systematical data storage, i.e. ERP (Enterprise Resource Planning) in business, individual part
(Module) production system development, “Reverse Technology” or “Reverse Engineering” to reduce reliance on imported
technology and equipment from abroad.
(ii) Development and preparation of personnel in advance, including information security (Data security)
preparation.
(iii) Deploy 3D scanner and 3D printing technology to use in the production, especially SMEs, and develop
a model that is consistent with development of Industry 4.0.
6) Recommendations for the government:
(i) Cooperate with the private sector to develop Industry 4.0 pilot plants (Platform & Smart Factory Model).
(ii) Explore problems and availability of development to Industry 4.0.
(iii) Provide personnel development courses to support Industry 4.0.
(iv) Promote educational programs and personnel to support the needs of scarce skill fields. Improve
infrastructure, laws and regulations to support digital technology and that will be internationally accepted. Revise
regulations and laws for importing goods and equipment use in supporting industries to reduce production costs in
process industry such as food processing plants, etc.
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ต้องการแรงงานของประเทศในสาขาที่ขาดแคลน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ปรับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นสากล การปรับปรุงกฎระเบียบและอัตราภาษีนำ�เข้าวัสดุและอุปกรณ์
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตในกลุ่มธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
เช่น กลุม่ ผูผ้ ลิตและพัฒนาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในโรงงานอาหาร เป็นต้น

ข้อแสนอแนะแนวทางดำ�เนินงานของภาครัฐ
ทีม่ า: จากการวิเคราะห์ของทีมวิจยั และทีป่ รึกษา

แนวทางในการพัฒนาโรงงานต้นแบบ 4.0 (Platform & Smart Factory Model)
ทีม่ า: จากการวิเคราะห์ของทีมวิจยั และทีป่ รึกษา

ข้อเสนอแนะผู้ประกอบการในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
ที่มา: จากการวิเคราะห์ของทีมวิจัยและที่ปรึกษาจากข้อมูลการสำ�รวจและการประชุมระดมความเห็น
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ผลการดำ�เนินการโครงการเงินอุดหนุน
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
Operation Results of Subsidy Scheme from
the Ministry of Industry

โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย
โครงการ “เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อตุ สาหกรรมอาหารของไทย” เป็นแนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กบั ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารของไทยตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของ
รัฐบาล ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารทีต่ อบสนองความต้องการของตลาดโลก และการขยายตัวของการส่งออก
สินค้าอาหาร นับเป็นการกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวในท่ามกลางภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั โดยมี
รายละเอียดความคืบหน้าดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ
• ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ http://www.thehalalfood.info/TH/
สื่อ Social media, Facebook เป็นต้น เพื่อให้ประชาสัมพันธ์
เข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มอาหารอย่างทั่วถึง
• ดำ�เนินการรับสมัครผูป้ ระกอบการ และชีแ้ จงหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการรับสมัคร ตลอดจนการดำ�เนินกิจกรรม ภายใต้โครงการ
ต่างๆ การติดตามเอกสารการสมัคร การติดตามข้อเสนอของ
ผูป้ ระกอบการ การประสานงาน รวมถึงการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เบือ้ งต้น เพือ่ สรุป Product Concept การพิจารณาความพร้อมด้าน
สถานที่การผลิต การคัดเลือกโรงงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้
มีผู้ประกอบการผ่านการเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 42 ราย
การดำ�เนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ (Selection)
ประสบผลสำ�เร็จคิดเป็นร้อยละ 102.50
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ผลการดำ�เนินงาน
• มี ก ารสำ � รวจความพร้ อ มของ
ผู้ประกอบการเบื้องต้นจำ�นวนทั้งสิ้น 42
โรงงาน ประกอบด้วย
2.1 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.2 ด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลการดำ�เนินงาน
1. จัดทำ�รายงานแผนธุรกิจครบ 42 ผลิตภัณฑ์
การดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้น 42 ผลิตภัณฑ์
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Thailand Food Forward
The project aims to enhance competitiveness of Thai food producers, according to the government
policy on culture-based industry development to be able to meet the world’s market demand and to
increase exports to overseas market amid the current global economic downturn. Details are as follows:
Activity 1: Project publicizing and product selection.
• Publicizing the project via various channels of online media such as http://www.thehalalfood.info/
TH/ and other social media channels like Facebook, etc. to thoroughly reach entrepreneurs in the food
industry.
• Inviting entrepreneurs for application and inform them of necessary terms and conditions,
implementing activities under each project, following up the entrepreneurs’ application documents and
proposals, coordinating and interviewing them on phone to get a product concept, and also considering
entrepreneurs who have production place ready for the project. Finally, 42 entrepreneurs have been
selected to join the project in total.
The project has achieved 102.50% success.
Activity 2: Product development under creative economy concept.
Project achievement
• A total of 42 factories have been primarily investigated to ensure their readiness in various aspects
including the followings:
2.1 Product development
2.2 Packaging design
Overall operation
Completed preparation of business plans for all 42 products.
Activity 3: Quality and safety of product and manufacturing process development.
3.1 Quality system preparation
3.2 Giving advice on designing production
process and related technologies
• Surveyed the selected factories according
to a primary data collection plan. Collected data
included the background of their business, the
way they operate the factories, the characteristics
of their building structures, factory zoning details,
production processes and location of each process,
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กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
3.1 ด้านการจัดทำ�ระบบคุณภาพ
3.2 ด้ า นการให้ คำ � แนะนำ � ปรึ ก ษาในการ
วางผังขบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• สำ�รวจสถานประกอบการทีผ่ า่ นการคัดเลือก
ตามแผนการดำ�เนินงานในส่วนของการเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น
ของโรงงาน ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็นมา ข้อมูลการทำ�งาน
ลักษณะของโครงสร้างอาคาร ลักษณะการแบ่งพื้นที่
ลักษณะของกระบวนการผลิต และตำ�แหน่งของแต่ละ
กระบวนการผลิต ลักษณะของการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร
ลักษณะของหลอดไฟ ลักษณะของระบบไฟฟ้าของ
โรงงาน ลักษณะของเต้ารับ และการเดินสายไฟ รวมถึง
สอบถามโรงงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

กิจกรรมหลักที่ 4 สุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย
ผลการดำ�เนินงาน 		
หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการคือ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม” ทีม่ งุ่ เน้นให้ความสำ�คัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาไปสู่
การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยรัฐบาลมีแนวทางการพัฒนาคือ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมด้วยการพัฒนาและสร้าง
บุคลากรด้านนวัตกรรม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดกิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย” (Thai Food
Innovation Awards by NFI 2016)
กระบวนการประกวด
เปดรับสมัคร
วันที่ 25 พ.ค.-30 มิ.ย. 59

คัดเลือกรอบแรก
วันที่ 11-12 ก.ค. 59

แจงผลผูผานการคัดเลือก
รอบแรก 20 ราย
วันที่ 14 ก.ค. 59

รอบนำเสนอผลิตภัณฑ
ตอคณะกรรมการ
วันที่ 22 ก.ค. 59

ผูผานการคัดเลือกทำการ
พัฒนา / ตอยอด /
ปรับปรุงผลิตภัณฑ

รอบตัดสินรางวัลชนะเลิศ
วันที่ 13 ก.ย. 59

เกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์รอบคัดเลือก 20 ราย
กลุ่มภูมิปัญญาไทยสู่สากล (Thai Wisdom to the World)
• ความเป็นภูมิปัญญาไทย นำ�เสนอจุดเด่นของวัฒนธรรม หรือสามารถเชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ที่สามารถผลิตได้ในทางการค้า มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ใน
ตลาด มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับประเทศเป็นอย่างน้อย หรือในระดับสากล
กลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต (Food Innovation for the Future)
• ความเป็นนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ นี วัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์และมีความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์เดิม
ที่มีอยู่ในตลาด มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศเป็นอย่างน้อย หรือในระดับสากล
• กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมและชัดเจน มีกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดเพื่อให้ได้มาของ
ผลิตภัณฑ์
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power consumption in the buildings, types of bulbs and tubes used, power system of the factories, types
of sockets and power cable wiring, and also asked them about possible problems that rise during the
production process.
Activity 4: Thai Food Innovation Awards
Operation results 		
One of the government policies to support entrepreneurs is to “develop and foster the utilization
of science, R&D technology and innovation” which will result in a modern production and services.
As such, the government is gearing up to create an innovative society by developing personnel to work
on innovation. The National Food Institute, the Ministry of Industry, therefore, organized the “Thai Food
Innovation Awards by NFI 2016” event.
The contest procedures.
Application invitation,
25 May-30 June 2016

First round judging,
11-22 July 2016

Announce the 20 selected
applicants from the
1st round, 14 July 2016

Product
Presentation Round,
22 July 2016

The selected applicants
further develop
their products

Final round judging,
13 September 2016

Criteria for 20 applicants to pass the screening round
Thai Wisdom to the World Group
• Thai wisdom. Entrepreneurs must be able to present unique cultural features of Thailand or
able to show the connection between their products and local culture conservation. Their products
must be knowledge-based created to be distinguished from others in the market and can be practically
commercialized. The applicants must apply scientific product development processes that are new in
international, or at least at country level.
Food Innovation for the Future Group
• Innovativeness. The product must be innovatively created and outstanding from other products
available in the market. Also, scientific procedures must be adopted in international, or at least local,
level of product development.
• Product development process. The product must be developed with appropriate and explicit
processes and analytical thinking process.
• Business feasibility. The project must be feasible and practical in terms of production, marketing
and technology.
• Safety. Consumers’ product safety must be considered. Products must pass rigorous quality
assurance standards.
• Shelf life. Products must have proper shelf life for an international market or must be in a process
of determining or planning for proper shelf life. Products must be of good design and proper packaging.
Presentation under the concept of “Thai Wisdom to the World”

1

Products concept. The product must have outstanding features that
offering itself as a local or national cultural heritage that is not easy to
be copied. In other words, it must be a local identity product.

2

Process. Some scientific or technical procedures must be applied
in the product. Consumer safety must be concerned. Packaging
and design must have an internal look and fit to its target group.

3

Value. The product must show the values that it delivers to

4

Impact. The product must have positive impacts on socio-economic
benefits, such as creating job employment in the community, or
adding some values to community-based materials.

international customers.
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• ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ สามารถขยายผลในเชิงธุรกิจได้จริง มีความเป็นไปได้ในเรื่องการผลิต การตลาด และ
เทคโนโลยี
• ความปลอดภัย คำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
• อายุการเก็บรักษา เหมาะสมกับการนำ�ออกสู่สากล หรือมีการวางแผน หรืออยู่ระหว่างการคำ�นวณอายุการเก็บ
รักษาที่ถูกต้อง มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ประเด็นการนำ�เสนอ กลุ่มภูมิปัญญาสู่สากล

1

แนวคิดผลิตภัณฑ (Products concept) ความโดดเดนของผลิตภัณฑดาน

3

คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ ที่สงมอบใหกับผูบริโภคในระดับสากลอยางไร

2

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ (Process) โดยมีการนำกระบวนการทาง

4

ชุมชน เพิม่ มูลคาใหวตั ถุดบิ ในชุมชนอยางไร

การเปนมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นหรือของประเทศที่ยากตอการลอกเลียนแบบ
หรือ ความเปนอัตลักษณประจำทองถิ่นของผลิตภัณฑ

วิทยาศาสตร / เทคโนโลยี มาประยุกต ใช มีความปลอดภัยตอผูบริโภค มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความเปนสากล (Packaging Design) และมีการ
วางแผนในผลิตภัณฑ ใหมรี ปู แบบทีเ่ หมาะสมกับกลุม ผูบ ริโภคเปาหมาย อยางไร

ผลประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (Impact) เชน เกิดการจางงานใน

ตัวอย่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ 20 ราย
กลุ่มภูมิปัญญาไทยสู่สากล (Thai Wisdom to the World)
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เส้นปลาตะเพียน (บริษัท สยาม พาราไดซ์ ฟู้ดส์ จำ�กัด)

พิซซ่าโรตีหน้าทุเรียน (บริษัท ใบกระเพรา ซิตตี้นู้ดเดิ้ลแอนด์พิซซ่า จำ�กัด)

ปลาทูอบสับปะรด (กลุ่มสามร้อยยอดฮอลิเดย์ รีสอร์ท)

ผงถั่วลูกชุปสำ�เร็จรูป (บริษัท นพวรรณขนมไทย จำ�กัด)
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Samples of 20 selected entrepreneurs whose product idea concepts pass the screening round.
Food Innovation for the Future Group
Ready-to-cook Stir-fried Basil (Ocha Food Pack Co., Ltd.)
Ready-to-eat tube boiled egg white (Khaisook Co., Ltd.)

Cracker for diabetics
(The Roayal Chitralala Palace Project)

Tamarind Gelato (Pinphet Co., Ltd.)

Activity 5: Product presentation to raise brand awareness, market expansion as well as
to further a commercial development.
• Joining Smart SME Expo 2016, the event that gathered outstanding Thai SMEs helped increase
large sales volume to them. The fair was organized by Smart SME Television of People Media Group
Company Limited. It opens opportunities for all levels of Thai SMEs under ‘One stop to upgrade SMEs’
concept. The fair, containing over 1,000 booths of business franchises, banks and financial institutions, was
held at IMPACT Challenger Hall 3, Muang Thong Thani during June 30 to July 3, 2016. The event venue
was divided into seven zones, including local and international franchises, Original Equipment Manufacturer (OEM), online or e-commerce businesses, chambers of commerce, overseas franchises that were
interested in expanding to Thailand, business advisory clinic, business matching, workshop and seminar.
It helped upgrade businesses to be beyond competitors in one stop.
Activity 6: Holding workshop and seminar on production process development, product
development, and food safety.
Operation results
Several trainings were organized as follows:
1. Trends of Innovation Health Food in Food Service & Food Industry Course at Thai Food Heritage
Center with 261 attendants.
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กิจกรรมหลักที่ 5 การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการรับรู้และขยายผลในวงกว้าง และการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
• ร่วมงาน Smart SME Expo 2016 งานแสดงสุดยอด
ธุรกิจสร้างยอดขายให้ SME ไทยมากทีส่ ดุ จัดโดยสถานีโทรทัศน์
Smart SME ในเครือบริษัท พีเพิลมีเดียกรุ๊ป จำ�กัด เพื่อเป็น
เวทีเชื่อมต่อโอกาสสำ�หรับ SME ไทยทุกระดับภายใต้แนวคิด
“ทางด่วนสูค่ วามสำ�เร็จ” ทีร่ วบรวมบูธธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคาร
สถาบันการเงินกว่า 1,000 บูธ ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยจัดแบ่งเป็นโซนธุรกิจไว้ 7 โซน ธุรกิจแฟรนไชส์
ทัง้ ในและต่างประเทศ ตัวแทนรับผลิตสินค้า ขายส่งโรงงาน ผูใ้ ห้
บริการตลาดออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ พาณิชย์ หอการค้า และ
สมาคมแฟรนไชส์ตา่ งประเทศทีต่ อ้ งการเข้ามาทำ�ธุรกิจในประเทศไทย คลินกิ ให้ค�ำ ปรึกษา เวทีจบั คูเ่ จรจาธุรกิจ พร้อมกิจกรรม
เวิรก์ ช็อปสัมมนาให้ความรูใ้ นงาน เสมือนขึน้ ทางด่วนทีท่ �ำ ให้ธรุ กิจท่านก้าวไกลเหนือคูแ่ ข่งแบบครบเบ็ดเสร็จในงานเดียว ระหว่าง
วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมหลักที่ 6 อบรมสัมมนาด้านการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านอาหารปลอดภัย
ผลการดำ�เนินงาน
ดำ�เนินการจัดฝึกอบรม ดังนี้
1. หลักสูตร Trends of Innovation Health Food
in Food Service & Food Industry ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรู้อาหารไทย Thai Food Heritage จำ�นวน 261 ราย
2. หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยของ
อาหาร (สำ�หรับภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมถึงผูป้ ระกอบการ
ค้าปลีกและผู้ให้บริการอาหารโดยตรงต่อผู้บริโภค) ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ จำ�นวน 153 ราย วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559
3. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารเกษตรแปรรูป ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
จำ�นวน 62 ราย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
4. หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรในระบบห่วงโซ่อุปทาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำ�นวน 153 ราย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
5. หลักสูตรกลยุทธ์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือทางการค้าแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย Thai Food Heritage จำ�นวน 49 ราย วันที่ 30 สิงหาคม 2559
กิจกรรมหลักที่ 7 เข้าร่วมงาน Food Fair ในระดับนานาชาติ หรือจัด business matching หรือ Knowledge
Exchange
ผลการดำ�เนินงาน
ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน FOODEX Japan งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 78 ประเทศจากทั่วทุกทวีป ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมงานต้อง
48
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2. Food safety management course (for
restaurants, food shops, food retailer who sell food
directly to customers.) The course was held at the
Twin Tower Hotel with 153 attendants.
3. New product development and adding
value to processed-agricultural produce course. The
course was held at the Vieng Inn Hotel, Chiang Rai
Province with 62 attendants.
4. The development of agricultural product
standards in supply-chain course, held at IMPACT Muang Thong Thani with 153 attendants.
5. Intellectual property strategies and the use as a commercial tool in the food industry course,
held at Thai Food Heritage Center with 49 attendants.
Activity 7: Joining Food Fair at international level or organizing business matching or knowledge
exchange event.
Achievement
Thai entrepreneurs have joined FOODEX Japan which is the largest food and beverage exhibition
of Asia. Entrepreneurs in relevant industries from over 78 countries around the world join this exhibition
each year. The joining entrepreneurs, therefore, have to make their products to be outstanding from
competitors.
FOODEX Japan 2016 was the 41th food and beverage exhibition held at the Makuhari Messe International Convention Complex in Chiba, Japan, with a total of 3,197 exhibitors, comprising 1,262
Japanese exhibitors and 1,935 international exhibitors. Attendants who were importers, wholesalers,
producers, retailers, and restaurants during four days of this event reached 76,532, which was lesser than
77,361 of last year.
Exhibition section of products by entrepreneurs of the National Food Institute.
1. Exhibited in Hall 6 within the area of 90 square meters which was specified for companies from
Japan only and 72 square meters of which was used by the National Food Institute.
2. The exhibition was under the concept of “Kitchen of the World: Thailand Food Quality to the
World”.
3. There was a cooking show to present the identity of Thai food by allowing the Japanese to
try Thai standard taste food. Among popular dishes were Phad Thai, Yam Woonsen, chicken massaman
curry which were cooked by using a ready-to-use cooking sauce. We have focused on the products in
which production processes have been developed.
4. Organized the Thai food presentation together with a business negotiation in cooperation with
PK Siam Company Limited, an importer of Thai foods. Many businessmen were invited to join the event.
5. Led 15 entrepreneurs to exhibit their products in the exhibition hall together in one booth (space
was not separated into private booths), with a directory giving details of product information and prices.
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คิดกลยุทธ์ทุกวิถีทาง เพื่อสร้างจุดขายให้สินค้าของตนโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจาก
ประเทศอื่นได้
FOODEX Japan 2016 นับเป็นงานแสดงสินค้าครั้งที่ 41 ณ Makuhari Messe จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
มีผู้แสดงสินค้ารวมทั้งสิ้น 3,197 ราย จากบริษัทญี่ปุ่น 1,262 ราย และผู้แสดงสินค้าต่างชาติ 1,935 ราย ประกอบด้วย
ผู้นำ�เข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และภัตตาคาร รวมทั้งสิ้น 4 วัน มีผู้เข้าชมงาน 76,532 คน ลดลงจากปีก่อนที่มี
77,361 คน
ส่วนจัดแสดงสินค้าผู้ประกอบการของสถาบันอาหาร
1. จัดแสดงภายใน Hall 6 ซึง่ เป็นส่วน
จั ด แสดงของบริ ษั ท จากญี่ ปุ่ น เท่ า นั้ น พื้ น ที่
จัดแสดง 90 ตารางเมตร แบ่งเป็นของสถาบันอาหาร
72 ตารางเมตร
2. แนวคิดในการนำ�เสนอคือ Kitchen
of the World : Thailand Food Quality to
the World”
3. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์
อาหารไทย Cooking Show โดยให้ชาวญี่ปุ่น
ได้มีโอกาสชิมอาหารไทยรสชาติมาตรฐานไทย
สำ�หรับรายการอาหารยอดนิยมมีผัดไทย ยำ�วุ้นเส้น มัสมั่นไก่ โดยใช้
ซอสปรุงรสสำ�เร็จรูป มุ่งเน้นอาหารไทยที่ผ่านกระบวนการด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. จัดการแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจ โดยร่วมกับบริษทั
พี เค สยาม จำ�กัด ผู้นำ�เข้าสินค้าอาหารไทย เชิญนักธุรกิจเข้าร่วม
ชมสินค้าและเจรจาธุรกิจ
5. นำ�ผู้ประกอบการ 15 รายเข้าร่วมแสดงสินค้าในพื้นที่
จัดแสดง รูปแบบเป็นลักษณะบูธรวมในพื้นที่เดียวกัน ไม่มีการ
กัน้ แบ่งเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัว (ไม่แยกเป็นบูธเล็ก) พร้อมจัดทำ� Directory
ข้อมูลสินค้า ราคา รายละเอียดอืน่ ๆ และจ้างล่ามภาษาเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีพนื้ ทีส่ �ำ หรับนัง่ เจรจาธุรกิจ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมแสดงสินค้าต้อง
ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสถาบันอาหารกำ�หนด
ขึน้ ซึง่ สถาบันอาหารสนับสนุนค่าพืน้ ทีแ่ ละค่าตกแต่งจำ�นวน 18 ราย
6. มีสว่ นจัดแสดงข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยงาน JAHADEP รวมทัง้
นำ�สินค้าอาหารฮาลาลจากประเทศไทยไปจัดแสดงในโซนดังกล่าวจำ�นวน
5 ราย
7. กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้าเน้นในกลุ่ม SMEs
เป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตลาดในประเทศญี่ปุ่น
และสินค้ามีโอกาสในตลาดญี่ปุ่น นอกจากเป็นการขยายโอกาสทาง
การตลาดแล้ว บางส่วนมีการทำ� Marketing Survey ควบคูไ่ ปด้วย เพือ่
เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่เข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการทำ�การตลาดสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกัน
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• ร่ ว มสนั บ สนุ น จั ด งาน TRAFS เมื่ อ วั น ที่ 4 - 7
สิงหาคม 2559 ณ ฮอลล์ 102-103 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค สถาบันอาหารได้คดั เลือกผูป้ ระกอบการ
ภายใต้โครงการของสถาบันอาหารจำ�นวน 10 ราย เพือ่ ออกบูธ
จัดแสดงและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน

• ดำ�เนินการเข้าร่วมจัดงาน ไทยเเลนด์เเล็บ อินเตอร์เนชั่ น เเนล 2016 ในวั น ที่ 21 - 23 กั น ยายน 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา

An interpreter was also prepared to provide more information for interested people, and a specific area
was set aside for business negotiation. Eighteen entrepreneurs had met the requirements of the National
Food Institute and received NFI budget support for space rental and booth decoration for this exhibition.
6. There was a section to present information about Japan Halal Development and Promotion
(JAHADEP) and 5 halal food producers from Thailand also displayed their products in this section.
7. The entrepreneurs were mostly SMEs who wanted to expand their business to Japan and their
products have promising outlook in Japan market. Apart from business expansion, a marketing survey
has been conducted as well in order to seek knowledge and information for entrepreneurs to develop
their products to meet customer preferences. Not only the SMEs, large-sized entrepreneurs also joined
as a business mentor to market in Japan and generate knowledge together.
Activity 8: Survey and assessment of Thai restaurant operation to find opportunities and
threats for consideration in policymaking to strengthen potential of overseas Thai
restaurants.
Survey and assessment of Thai restaurant
operation in Sapporo, Japan.
From Thai food exports tendency over
the past 10 years, in overall pictures, Japan is
still an important export market for the Thai
food industry. Japan imports a wide range of
products, both in terms of raw materials and
processed products, with added value in all
product categories. In addition, with long lasting
international relationships, the number of
Japanese tourists arriving in Thailand is as high as
1.38 million in 2015, ranking third after China and
Malaysia. The number grew by 8.98% from 2014.
Moreover, a growth rate of Thai tourists traveling
to Japan after the visa exemption measure
is believed to increase more opportunities for
expansion of Thai restaurants in Japan.

Thai food product export market in the year 2015

Source: Department of Research & Information,
National Food Institute

Therefore, the studies under Thailand Food Forward Project have been implemented in order to survey and evaluate operation results
of overseas Thai food restaurants. The studies are entitled “Brand Equity Study of the Thai restaurants in
Japan” and “Evaluation of Brand Loyalty of Customers to choose Thai Full Service Restaurants”, with an
aim to study the degrees of impacts the implemented activities have on customer perception, attitude,
and decision to choose the service. At the same time, the study will be another opportunity to help
entrepreneurs know current customer behavior and seek to increase competitiveness to better meet
their customer demands.
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กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมสำ�รวจและประเมินการทำ�งานของร้านอาหารไทยเพื่อนำ�ข้อมูล โอกาส และปัญหา
มาจัดทำ�นโยบายและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพร้านอาหารไทยในต่างแดน
สำ�รวจและประเมินการทำ�งานของร้านอาหารไทย ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
จากแนวโน้มการส่งออกอาหารของไทยตลอด 10 ปีทผี่ า่ นมาพบว่า ในภาพรวมประเทศญีป่ นุ่ ยังคงเป็นตลาดส่งออก
ทีม่ คี วามสำ�คัญต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย มีการส่งออกสินค้าทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปวัตถุดบิ และสินค้าแปรรูปทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
ในทุกกลุ่มสินค้า และด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่ยาวนาน ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มากถึง 1.38 ล้านคนในปี 2558 คิดเป็นอันดับที่ 3 รองจากนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 ร้อยละ 8.98 นอกจากนี้ อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นหลังมาตรการยกเว้นวีซ่า เชื่อว่า
น่าจะทำ�ให้มีโอกาสการขยายตัวของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอีก
ด้ ว ยเหตุ นี้ กิ จ กรรม
จำ�นวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 10 ชาติแรกที่เข้ามาไทยปี 2558 (หน่วย : คน)
สำ�รวจและประเมินการดำ�เนินงานของร้ า นอาหารไทยใน
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ อุ ต สาหกรรมอาหารและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่า
อาหารของไทย (Thailand Food
Forward) ภายใต้ ง านวิ จั ย
เรื่ อ ง “การศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ตรา
สินค้า ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น
และการวั ด ความภั ก ดี ใ นตรา
สิ น ค้ า ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารร้ า น
ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อาหารไทยแบบบริ ก ารเต็ ม
รูปแบบ” จึงเป็นการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลการทำ�กิจกรรมตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาว่า มีผลต่อการรับรูท้ ศั นคติ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผูบ้ ริโภค
มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังเป็นการทำ�ความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เพือ่ ค้นหาโอกาสเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของร้านอาหารไทย เพื่อให้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
จากข้อมูลการศึกษาพบว่า กระแสความนิยมในสินค้าเอเชียเกิดขึ้นในตลาดญี่ปุ่นนับแต่ปี 2544 และสืบเนื่องมาจน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหาร (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2552) อีกทั้งยังพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาว
ญีป่ นุ่ นัน้ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีการเปิดรับอาหารใหม่ ๆ ชืน่ ชอบรสชาติอาหารทีแ่ ปลกไปจากเดิม โดย
จะเป็นอาหารประเภททีม่ คี วามเข้มข้นมากขึน้ ซึง่ เข้าได้ดกี บั อาหารไทย (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) อีกทัง้ อาหารไทยเอง
เริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ ประกอบกับญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีกำ�ลังซื้อสูง (Japan External Trade
Organization, 2558) มีประชากรมากถึง 127.1 ล้านคน (Statistics Bureau Japan, 2558) และมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบ้านเป็นประจำ� (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) จึงเป็นโอกาสในการเข้าไปขยายตลาดธุรกิจร้านอาหารไทย
ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
ผลการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีจ่ ริงพบว่า ร้านอาหารไทยมีจ�ำ นวนน้อยมากเมือ่ เทียบกับจำ�นวนประชากรในเมืองซัปโปโร
กล่าวคือ มีร้านอาหารไทยเพียง 11 ร้านที่เปิดดำ�เนินกิจการ แต่มีประชากรมากถึง 1.95 ล้านคน และพบว่าชาวเมืองซัปโปโร
รู้จักร้านอาหารไทยเป็นจำ�นวนมาก คิดเป็นร้อยละ 60.35 ในขณะที่ชาวเมืองซัปโปโรร้อยละ 57.32 ยังไม่เคยรับประทาน
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The study has found that popularity of Asian products in Japan market started in 2001 and
continues up to now, especially in food products (Department of Export Promotion, 2009). It is also
found that the dietary habits of Japanese people have changed dramatically. They are more openminded to experience new food and they like food that have different tastes from their usual. They like
strong-flavored food, which is what exactly the Thai food is (Ministry of Industry, 2014). As Thai food is
becoming more and more popular in many areas, as they have as many as 127.1 million people of the
population (Statistics Bureau Japan, 2015) and as they regularly eat out (Ministry of Industry, 2014), Japan is
definitely a high-potential market (Japan External Trade Organization, 2015) and it is an opportunity for
Thai restaurants to expand the market in Japan.
Field survey data shows that the number of Thai restaurants is small compared to the number of
Sapporo population. Only 11 Thai restaurants are operational while the city has about 1.95 million people.
A majority or about 60.35% of Sapporo people know Thai restaurants while 57.32% of them have never
tried Thai food. This is a great opportunity for Thai restaurant business. However, the entrepreneurs still
need a good support and promotion of the Thai food to encourage people there to choose Thai food.
The followings are policy recommendations for public and private sectors to support Thai entrepreneurs
in investing in Thai restaurant business in Sapporo.
Country overview
• Create a clear image for Thai restaurant.
From the Japanese eating habits, what they concern most are quality, atmosphere of the
restaurant and their health (Ministry of Industry, 2014). The first thing comes up to their mind when the
Japanese think about Thai restaurants is quality and taste (according to a questionnaire survey), and Thai
restaurants have different and unique taste and quality from other Asian restaurants, consistent with
customer general perception.
So the strategy of Thai restaurant is to reinforce the image to be clearer and more reliable, both
in terms of quality and full-flavored taste. In cooking Thai traditional dishes, the food should be cooked
by Thai chefs. Several kinds of spices, herbs and Thai ingredients can be added to give a variety of tastes
to our preference without losing the unique identity of the Thai food. A communication and image about
Thai food should be made clear to convince customers to recognize that “Thai restaurant is the answer
to all questions you have about food.” Or “Any dish you like, in Thai flavors”. With such recognition,
Thai restaurant brands will go beyond other competing restaurant brands.
The image can be promoted through the following activities.
- Organizing the Thai food festival in various major cities of Japan such as Tokyo, Kyoto, Osaka,
Sapporo and also organizing roadshow to other cities. Ask Thai restaurant operators to create new menus
together to meet the diverse needs of customers. Invite journalists, TV programs and famous food
bloggers to try Thai food. Also, have interesting activities to attract them to publicize news and information
about Thai restaurant brands.
- Having Thai restaurant story printed in printed media such as Hot Paper which is a well-known
free copy paper about food in Japan; printed media is still popular for the Japanese.
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อาหารไทย สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของส่วนแบ่งตลาดธุรกิจร้านอาหารไทย จึงนับเป็นโอกาส แต่ตอ้ งอาศัยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐไทยเป็นหลัก ในการประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น และส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นเลือกรับประทาน
อาหารไทย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำ�หรับภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการออกไป
ลงทุนดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารไทยในซัปโปโร ดังนี้
ภาพรวมระดับประเทศ
• สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับร้านอาหารไทย
จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เน้นที่คุณภาพและรสชาติของอาหาร บรรยากาศของ
ร้านและสุขภาพ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557) รวมถึงมุมมองต่อร้านอาหารไทยในสายตาชาวญี่ปุ่น จะนึกถึงประเด็นเรื่อง
คุณภาพและรสชาติเป็นสิ่งแรก (การเก็บแบบสอบถาม) ซึ่งร้านอาหารของไทยมีเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องรสชาติและคุณภาพ
ที่แตกต่างจากร้านอาหารอื่น ๆ ในแถบเอเชียด้วยกัน จึงสอดคล้องกับความเข้าใจเบื้องต้นของผู้บริโภค
ดังนั้น กลยุทธ์ของร้านอาหารไทยคือ การตอกย้ำ�ภาพลักษณ์ให้มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง
ของคุณภาพอาหารและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อม การปรุงอาหารที่คงเอกลักษณ์แบบไทย ด้วยการใช้เครื่องปรุง เครื่องเทศ
สมุนไพร และวัตถุดิบของไทย สามารถพัฒนาประยุกต์ใหม่ให้มีรสชาติได้หลากหลายตรงตามความต้องการ โดยไม่เสีย
ความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย จนถึงการใช้พ่อครัวคนไทยในการปรุงอาหาร ควรสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน
สามารถรับรู้ได้ในทันทีว่า “ร้านอาหารไทยตอบทุกโจทย์เรื่องอาหารที่คุณต้องการ” หรือ “ทุกเมนูที่คุณชอบในรสชาติที่
เป็นไทย” ซึ่งจะช่วยให้ตราสินค้าของร้านอาหารไทยอยู่เหนือตราสินค้าร้านอาหารคู่แข่ง
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สามารถผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้
- การจัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival) ตามเมืองหลักต่าง ๆ ของญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเป็นโตเกียว เกียวโต
โอซาก้า ซัปโปโร และขยายไปเมืองอืน่ เพิม่ มากขึน้ เชิญชวนผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยร่วมกันคิดค้นเมนูใหม่ ๆ เพือ่ ตอบโจทย์
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เชิญชวนนักข่าวและรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำ� รวมถึงบล็อกเกอร์อาหารชื่อดัง
เข้าร่วมชิมรสชาติอาหารไทย และมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจเป็นตัวดึงให้เกิดการเขียนข่าวและการกระจ่ายข่าวสารร้านอาหารไทย
และตราสินค้าร้านอาหารไทยที่มากขึ้น
- สื่อสิ่งพิมพ์ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น เช่น หนังสือแจกฟรีด้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
ชาวญี่ปุ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ�โปสเตอร์อาหารภายในร้าน แคตาล็อกเมนูอาหาร และป้ายโฆษณาบนโต๊ะอาหาร
แทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย เรื่องราวความเป็นมาของเมนูอาหารไทย ให้ดูน่าสนใจและทันสมัย
- รายการโทรทัศน์ประเภทรายการสอนทำ�อาหาร เพื่อให้เห็นถึงที่มา กระบวนการ และวัตถุดิบที่ใช้ ให้รับรู้ถึง
คุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ของไทย สนับสนุนให้มีการถ่ายทำ�ละครหรือภาพยนตร์ที่ร้านอาหารไทย (Tie-in) เพื่อสื่อ
ให้เห็นว่าร้านอาหารไทยเป็นร้านอาหารที่สามารถเลือกรับประทานได้ในทุกวันและทุกโอกาส ทำ�ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
ต่อตราสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
- อินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการให้ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ควรมีเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลอาหารไทย
และร้านอาหารไทยในที่ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและอัพเดทอยู่เสมอ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันของชาวญี่ปุ่นจะใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลตลอดเวลา ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก
• กระตุ้นการบริโภคกับกลุ่มลูกค้าเก่าควบคู่กับขยายฐานลูกค้าใหม่
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า คนญี่ปุ่นมักรับประทานอาหารนอกบ้านอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2557) ส่วนใหญ่เป็นการพบปะกับครอบครัวหรือเพื่อน และงานเลี้ยงฉลอง (ผลการเก็บข้อมูล) จึงควรมีการ
กระตุน้ และสร้างความต้องการการบริโภคในร้านอาหารไทยให้มากขึน้ การวางตำ�แหน่งทางการตลาดของร้านอาหารไทยเป็น
ร้านที่มีความน่าเชื่อถือ คุณภาพดี รสชาติถูกปาก ทันสมัย เข้าถึงได้ คุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับ
ประทานได้ทุกวันและทุกโอกาส จากข้อมูลพบว่า ร้านอาหารไทยจะมียอดขายลดลงในช่วงฤดูหนาว เนื่องมาจากพฤติกรรม
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- Promoting and supporting the use of food posters in restaurants and presentation of food
menus and table advertisement which have the background story of Thai dishes added in a modern and
attractive way.
- Presenting Thai cooking class on TV to let customers see where Thai food comes from, showing
processes and raw materials used, reflecting the quality and uniqueness of Thai food. A Thai restaurant
is an ideal filming location to show that Thai food can be eaten every day and every occasion, giving
consumers a greater awareness of the brand.
- The Japanese customers nowadays love to surf the Internet to find information all the time. As
such, the Internet is another important channel. There should be a website providing correct and always
updated information of Thai food and Thai restaurants in different places. This would give consumers
easy access to information.
• Encouraging existing customers to consume more and at the same time, expanding new
customer base.
According to the studies, Japanese people eat out at least 2-3 times a week (Ministry of Industry,
2014). Many eat out on a regular basis, both with families and friends, or to have a party (according to
a data collection). As such, consumers should be motivated to have more demand for Thai food. In
the market, Thai restaurants should be positioned as a reliable restaurant offering good quality, tasty,
value-the-money food in a modern appearance for consumers to choose every day and every
opportunity. According to the data found, Thai restaurants will have lower sales in winter since the Japanese
will turn to more shabu or grilled food (Information obtained from a field survey by an advisory board).
From such survey, a group of customers who have the highest brand equity and purchase
intention is officers of the government agencies that stay alone. They eat out more than 10 times a week,
spend 7,000 yen or above per person for each meal. They also experienced eating out at a full-service
Thai restaurant for more than 12 times. Therefore, quality and taste of food should be maintained as it
is a core factor of customer retention and repurchase and will lead to more and more new customers
through a word of mouth. Friends are found to be the most influential group to make a decision to
choose Thai restaurants.
New customers who have never used a full-service Thai restaurant have the least brand equity
and purchase intention. Customers in this group spend less than 1,000 yen for each meal and eat out
less than once a month. Thus, full-service Thai restaurants should be promoted to be better known; they
should offer good quality and good taste food that the Japanese prefer. Service standards and service
mind of staff should be developed as well.
Thai restaurants should be encouraged to offer the promotion in a cluster to boost consumption
in winter, such as offering discount coupons for some menus like Sukiyaki, Tom Yam Kung, and other
appropriate menus for winter in popular Japanese magazines and on Websites that provide information
about Thai restaurants. Free drinks or desserts, up to the best-value set menu, may be offered to maintain
existing customers and at the same time, attract more new customers to try Thai food.
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การบริโภคที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของชาวญี่ปุ่น โดยจะหันไปรับประทานอาหารแนวชาบูหรือปิ้งย่างมากขึ้น (จากการลง
สำ�รวจพื้นที่ของคณะที่ปรึกษา)
กลุ่มลูกค้าเก่าที่มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจซื้อที่สูงที่สุด จากการสำ�รวจของคณะที่ปรึกษาพบว่า
เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐที่พักอาศัยโดยลำ�พัง มีความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านมากกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์
มีคา่ ใช้จา่ ยต่อ 1 มือ้ ตัง้ แต่ 7,000 เยนขึน้ ไป และรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารไทยบริการเต็มรูปแบบมากกว่า 12 ครัง้ จึงควร
รักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และก่อให้เกิดการซือ้ ซ�้ำ จนนำ�ไปบอกต่อ
เพื่อเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ มากขึ้น และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนมากที่สุด
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการร้านอาหารไทยบริการเต็มรูปแบบมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจ
ซือ้ ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ีไ่ ม่เคยใช้บริการร้านอาหารไทยบริการเต็มรูปแบบ มีคา่ ใช้จา่ ยอาหารต่อ 1 มือ้ ทีร่ บั ประทาน
ต่�ำ กว่า 1,000 เยน มีความถีใ่ นการรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน จึงควรมีการส่งเสริมร้านอาหารไทย
บริการเต็มรูปแบบให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาร้านอาหารไทยบริการเต็มรูปแบบให้มีคุณภาพได้รสชาติที่ตรงกับ
รสนิยมของชาวญีป่ นุ่ และพัฒนามาตรฐานการบริการและพัฒนาบุคลากรให้มจี ติ สำ�นึกของการให้บริการ
ควรสนับสนุนร้านอาหารไทยให้มกี ารรวมตัวกัน เพือ่ จัดทำ�โปรโมชั่นกระตุ้นการบริโภคในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ทำ�
คูปองส่วนลดตามนิตยสารอาหารชื่อดังของญี่ปุ่น และในเว็บไซต์ให้ข้อมูลร้านอาหารไทยในเมนูสุกี้ยากี้ ต้มยำ�กุ้ง และเมนู
อาหารที่เหมาะกับฤดูหนาว โปรโมชั่นแถมเครื่องดื่มหรือของหวาน ไปจนถึงเซตเมนูอาหารสุดคุ้ม เพื่อให้ได้ทั้งลูกค้าเก่าและ
ใหม่ที่ยังไม่เคยรับประทานอาหารไทยได้ใช้บริการร้านอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น
• เตรียมความพร้อมสำ�หรับผู้ประกอบการ
ควรมีการจัดทำ�แผนธุรกิจตัวอย่างสำ�หรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนเปิดร้านอาหารที่ญี่ปุ่น เพื่อให้เห็นภาพรวม
และขั้นตอนการดำ�เนินการ ไปจนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น
- กฎระเบียบข้อบังคับในการเปิดร้านอาหารทีญ
่ ปี่ นุ่ ขัน้ ตอนกระบวนการ การจัดผังร้านทีถ่ กู ต้อง ระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการ เป็นต้น
- การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งร้าน การตกแต่งร้าน การซื้อของจัดเตรียมวัตถุดิบ
- การจัดเตรียมแรงงานและพ่อครัวที่ถูกต้อง
- การจัดทำ�รายรับรายจ่ายและระบบบัญชีของร้านอาหาร
- ตัวอย่างเมนูที่ผู้บริโภคญี่ปุ่นนิยม
- พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
- ตัวอย่างการให้บริการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น และควรมีการจัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อให้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยง่าย
ภาพรวมระดับร้านค้าในพื้นที่ซัปโปโร
• ภาครัฐ
- บุคลากร ควรสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง เช่น พ่อครัว และพนักงาน เป็นต้น ให้มี
ทั ก ษะทางด้ า นอาชีพ องค์ความรู้ด้านอาหารที่ถูกหลัก ภาษาและการสื่อสาร รวมไปถึงคุณ ธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ การให้ความรูข้ อ้ มูลเชิงลึกด้านการบริการและรูปแบบการบริการทีต่ อบสนองความต้องการของชาวญีป่ นุ่
แก่ผู้ที่สนใจจะไปทำ�งาน โดยเปิดหลักสูตรอบรมและสัมมนาให้ความรู้ก่อนเดินทาง ควรมีการส่งเสริมและผลักดันบุคลากร
ไปทำ�งานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องมากขึ้น รวมถึงการให้ข้อมูลขั้นตอนการดำ�เนินการที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจไปทำ�งาน
ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกวิธี
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• Preparation for entrepreneurs.
A sample business plan should be prepared for entrepreneurs interested in investing in Thai
restaurant in Japan to see overall pictures of the operation, associated-procedures, as well as customer
behavior, including the followings.
- Related rules and regulations for the opening of restaurants in Japan, procedures, correct
restaurant lay-out, proceeding time.
- Cost estimation for restaurant establishment and decoration and preparation of all supplies.
- Proper chef and manpower preparation
- Preparation of income and expenses account and a restaurant accounting system.
- Examples of popular menus for Japanese consumers.
- Consumer behavior in each area.
- Examples of services that fit Japanese consumption culture. The database should be established
so that interested people can study or download information easily.
Overview of restaurants in Sapporo area
• The government sector
- Human resources development. The government should constantly develop and
promote quality human resources, e.g. chef and staff to have professional knowledge and skills, including
morality and ethics in the occupation, plus a language communication ability. Insight knowledge and
service manner that meet requirements of the Japanese should be given to people interested in
working in Japan through a training or seminar before their departure. The government should also promote
people to legally work abroad in Japan and give them advice on the right procedures to go to work there.
- Funding. The government should provide funding support or loans to entrepreneurs
interested in running Thai restaurants in Japan to help boost their liquidity in the early stage of business
operation.
- Raw materials. Raw materials are a major problem. A shortage of raw materials in some
period of time pushes prices high and results in higher production costs. Imports of some Thai products
are also limited. And with a handful number of distributors, bargaining power of Thai restaurants in Japan
is even lower. Products from Thailand should be promoted to export to Japan, especially delicatessen,
bottled food products, fresh vegetables and related raw materials. The number of raw material suppliers
in Japan should be promoted to increase as well in order to increase competition in the market and
lower prices down to an appropriate level. Thai restaurants in Japan should be encouraged to unite and
order large quantities of goods to lower the costs.
- Marketing. Promotion should be emphasized on communication to better knowledge
and understanding of Thai food among Japanese consumers and to increase their demand for Thai food.
Promotion should be launched continuously in order to reinforce a clear and accessible image of Thai food.
• The private sector
- Before making a decision on investment, one who is interested in opening a Thai restaurant
should carefully study information about investment, possible risks, advantages and disadvantages of a
joint investment with the Japanese, advantages and disadvantages of sole proprietorship.
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- เงินทุนหรือทรัพย์สนิ การสนับสนุนด้านเงินทุนหรือสินเชื่อสำ�หรับผู้ประกอบการที่สนใจดำ�เนินกิจการร้าน
อาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องในช่วงการดำ�เนินการเปิดกิจการ
- วัตถุดบิ เป็นปัญหาสำ�คัญ เนือ่ งจากบางช่วงพบว่า วัตถุดบิ ขาดตลาดทำ�ให้ราคาสินค้าสูง ส่งผลต่อต้นทุนที่
สูงขึน้ ประกอบกับการนำ�เข้าสินค้าไทยบางชนิดมีขอ้ จำ�กัด และมีผูจ้ ดั จำ�หน่ายน้อยราย ทำ�ให้การต่อรองของร้านอาหารไทย
ในญีป่ ุน่ ต่�ำ ลง ควรส่งเสริมให้มกี ารส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหารสำ�เร็จรูป เครือ่ งขวด ผักสด และวัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ในญี่ปุ่นมากขึ้น ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการ ผู้จัดจำ�หน่ายวัตถุดิบในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มการแข่งขันในตลาด ทำ�ให้
ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นรวมตัวกันเพื่อสั่งสินค้าในปริมาณมาก เพื่อให้
ต้นทุนต่ำ�ลง
- การตลาด ควรส่งเสริมและเน้นไปที่การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยให้ผู้บริโภค
ชาวญี่ปุ่นรับรู้และมีความต้องการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และควรมีรูปแบบการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำ�ภาพลักษณ์ที่
ชัดเจนและเข้าถึงได้
• ภาคเอกชน
- สำ�หรับผูท้ สี่ นใจเปิดกิจการร้านอาหารไทยควรศึกษาข้อมูลการลงทุน ความเสีย่ งในการจัดตัง้ นอกเหนือจาก
กฎระเบียบที่ควรทราบแล้ว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมทุนกับชาวญี่ปุ่นมีฃ้อดีหรือข้อเสียอย่างไร หรือการลงทุน
เปิดกิจการเป็นเจ้าของเอง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจก่อนลงทุน
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการของร้านอาหารไทยที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
จากข้อมูลการศึกษาทำ�ให้ได้แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามเครื่องมือ SERVQUAL (Ziethaml,
Parasuraman, and Berry, 1985; 1990) อันประกอบด้วย
• มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)
- ควรปรับปรุงครัวให้มรี ปู แบบทีส่ ามารถมองเห็นได้ แสดงให้เห็นกระบวนการปรุงอาหาร วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เนื่องจากผู้บริโภคญี่ปุ่นให้ความสำ�คัญกับความสะอาด ความใส่ใจ และมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนจากสิ่งที่ไม่
สามารถสัมผัสหรือเห็นได้
- ควรมีการแบ่งโซนการสูบบุหรีใ่ นร้าน เนือ่ งจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารในร้านอาหารของผูบ้ ริโภค
ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีการดื่มเบียร์และการสูบบุหรี่ไปด้วย และควรมีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ดี
- ควรจัดพื้นที่ให้เหมาะสำ�หรับการนั่งรับประทานอาหารคนเดียว โดยเฉพาะช่วงกลางวันที่เป็นช่วงเวลา
เร่งรีบของการทำ�งาน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของร้านอาหารให้แสดงถึงความเป็นไทย เพือ่ ความรูส้ กึ ดัง้ เดิมต้นตำ�รับของร้านอาหาร
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ช้อน ส้อม จาน ชาม ผ้าปูโต๊ะ ควรแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- ใช้จานสำ�หรับรับประทานอาหารขนาดเล็ก เพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคชาวญีป่ นุ่ จะมีการเปลีย่ นจานรองบ่อย
เช่น เมื่อเปลี่ยนเมนูใหม่ หรือเมื่อจานรองเริ่มมีเศษอาหาร
- เมนูอาหารและป้ายโฆษณาบนโต๊ะอาหาร ควรออกแบบเพือ่ แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับการปรุงอาหารแบบไทย
เครื่องเทศ สมุนไพรไทย จนถึงเรื่องราวความเป็นมาของเมนูอาหารไทย
- บริเวณร้านควรรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น เก็บโต๊ะและจัดใหม่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่มี
ลูกค้าใช้บริการ
• มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
- ตัวอย่างที่แสดงในเมนูอาหารและป้ายโฆษณาบนโต๊ะอาหาร กับอาหารที่ปรุงให้กับลูกค้า ควรจะมีหน้าตา
ที่คล้ายหรือเหมือนกันกับในภาพที่แสดงทั้งปริมาณและการตกแต่ง
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Guidelines to improve quality and service of Thai restaurants to meet customer needs.
Based on the study data by using SERVQUAL tools (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1990),
the following guidelines are found.
• Aspect 1 Service Tangibility
- A kitchen should be redesigned to open to enable customers to see materials and utensils
used and how their food is cooked because Japanese people concern very much about cleanliness,
carefulness and they tend to refrain from any risk of what they cannot touch or see.
- Smoking area should be provided since most Japanese people prefer to drink and smoke
during their meal. Good air ventilation system should be installed as well.
- Suitable area for eating alone should be provided, especially at a lunchtime break which
most people have to hurry.
- Improve the physical environment of the restaurant to show Thainess and to give a sense
of authenticity of Thai food.
- All utensils and equipment used, such as spoons and forks, dishes, bowls, plates,
tablecloth, should reflect Thainess.
- Use small-size plates for eating because the Japanese often have their saucers replaced
when a new dish is served, or when the saucer begins to have food scraps.
- Food menu and table advertisement should be designed to give details of cooking
process, spices, herbs, and the background story of Thai dishes.
- Always keep the restaurant and environment clean; clear a table, rearrange and ensure
its cleanliness every time after the customer left.
• Aspect 2 Reliability
- Pictures of foods as shown on the menu and table advertisement should be the same,
or at least look similar, to what is actually served to customers both in terms of quantity and decoration.
- When a restaurant is crowed, customers should be informed in advance the amount of time
they have to finish their meal, so that the customers can spend proper time in eating. Meanwhile, awaiting
customers should also be informed of waiting time so they can make a decision whether to wait or not.
- Customers should be provided accurate service about any food or beverage they order.
Carefulness should be given especially to calculation of food charge and change.
• Aspect 3 Responsiveness
- Cooking processed should be streamlined in order to shorten waiting time of customers
during rush hours. For example, some ingredients and spices should be prepared in advance.
- Service staff should always be active and serviced-minded, be able to respond the customer
requirements in a timely manner without waiting for customers to call. Other practices such as adding
drinking water, keeping the table clean after the customers finished their food, asking customers whether
they need anything else, answering when called by the customers, reflect the staff is willing to give good
service.
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- ในช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการร้านอาหารจำ�นวนมาก ควรมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าถึงเวลาในการรับประทาน
อาหาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถประมาณเวลาในการนั่งรับประทานได้ รวมถึงควรแจ้งเวลาการรอสำ�หรับลูกค้าที่ยังไม่ได้
ใช้บริการด้วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมินได้ว่าจะรอรับประทานหรือไม่
- การให้บริการลูกค้าควรมีความถูกต้องในเรื่องของเมนูอาหารที่สั่งหรือเครื่องดื่มที่ส่ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การคำ�นวณค่าอาหารและการทอนเงิน
• มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
- ควรจัดการกระบวนการปรุงอาหารให้รวดเร็ว เช่น การเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงล่วงหน้าเพื่อลดระยะ
เวลาในการรอคอยของลูกค้าในช่วงเวลาเร่งด่วน
- พนักงานทีใ่ ห้บริการควรมีความพร้อมและความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ บั
บริการได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและทั่วถึง เช่น การเปลี่ยนจานรองโดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าเรียก การเติมน้ำ�ดื่ม การเก็บจาน
หลังจากรับประทานเสร็จแล้ว การเข้าไปสอบถามความต้องการเพิม่ เติมเมือ่ ลูกค้ารับประทานหมดแล้ว การกล่าวรับเมือ่ ลูกค้า
เรียกเพื่อแสดงถึงความสนใจและใส่ใจในการให้บริการ เป็นต้น
• มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)
- ใช้พ่อครัวคนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อรสชาติของอาหารไทย
- ควรมีการอบรมหรือให้ความรู้พนักงานในเรื่องของความเป็นมาของอาหารไทย การใช้วัตถุดิบและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาหารไทย คุณประโยชน์ รสชาติอาหารของแต่ละเมนู เพือ่ แนะนำ�ลูกค้าหรือสามารถบอกเล่าความเป็นมา
ของแต่ละรายการอาหารได้อย่างสมบูรณ์
- พนักงานควรมีความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการด้วยความสุภาพ
นุม่ นวล มีกริ ยิ ามารยาททีด่ ี ใช้การติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถพูดคุยภาษาญีป่ นุ่ ได้คล่อง และให้ความมัน่ ใจว่าลูกค้า
จะได้รับบริการที่ดีที่สุด
• มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy)
- ควรมีการสอบถามความต้องการและความชอบของลูกค้าในแต่ละราย เพื่อปรับปรุงรสชาติให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าได้เหมาะสม
กิจกรรมหลักที่ 9 ติดตามและประเมินผล
สถาบันอาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า ดำ�เนินการติดตามและประเมินผล และมีการวิเคราะห์เพือ่ ประมาณการ
รายได้ของโรงงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ ติดตามประเมินผลกิจกรรมย่อยที่ 1 - 8 ภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่อุตสาหกรรมอาหารของไทย เพื่อนำ�ผลการดำ�เนินงานมาสรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในปีถัดไป
นอกจากนี้ สถาบันอาหารได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำ�เนินงาน เพื่อนำ�มารายงานผู้บริหารและกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการดำ�เนินการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารงานกลาง
ของสถาบันอาหารได้ด�ำ เนินการในเรือ่ งการอำ�นวยความสะดวก เช่น งานจัดซือ้ งานธุรการ งานบัญชีและการเงิน งานกฎหมาย
และนิติกร ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพื่อให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
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• Aspect 4 Customer Assurance
- Use Thai chefs to build confidence in the taste of Thai food.
- Training or education should be given to staff to let them know the history of Thai food,
the use of raw materials and ingredients of Thai food, benefits and taste of each dish, so that they can
recommend menus to customers or to tell the history of each food item completely.
- Staff should be polite, well-mannered and competent to provide services and meet the
customer requirements. They should have the ability to fluently communicate in Japanese to ensure
that the customers will receive the best service.
• Aspect 5 Customer Empathy
- Each customer should be asked about their individual preference, so that the restaurant
can better serve the right taste to each one’s preference.
Activity 9: Following-up and Evaluation
The National Food Institute, in cooperation with the University of the Thai Chamber of Commerce,
have followed up, evaluated and analyzed the result of operation to estimate the income of entrepreneurs
under the project and have also followed up and evaluated the result of Activity 1-8 implementation
under Thailand Food Forward project. The operation results, problems and obstacles, and suggestions
will be summarized as information for further operation in the next year.
Moreover, the National Food Institute has also held a follow-up meeting to receive information
to report to the executives and the Ministry of Industry. NFI has worked in coordination with both internal
and external agencies by having NFI central administration unit facilitated work related to procurement,
administration, financing and accounting, legal, and public utility expenses, to help ensure achievement
of the project as planned.
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

กลุ่มประเทศ AEC” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม
บีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 120
ล้านบาทจากสำ�นักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลให้ดำ�เนินการ “โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” ในการยกระดับ
คุณภาพการผลิตอาหารฮาลาลและธุรกิจบริการอาหารฮาลาล
ของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการที่
เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
การเกษตรของไทย เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างจิตสำ�นึกการผลิตสินค้า
ฮาลาลที่มีความปลอดภัยในระดับสากล
• จัดสัมมนา Open House “Fine Cut Show
Case อุ ต สาหกรรมก้ า วล้ำ � ด้ ว ยนวั ต กรรมอาหารไทย”
มี ก ารจั ด อบรมและเสวนา 2 หลั ก สู ต รได้ แ ก่ “ตลาด
การส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล” และ “ความสำ�คัญ
ของมาตรฐานฮาลาล” โดยได้รับเกียรติจากพลตำ�รวจตรี
สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย นางสุภา ตั้งกิตติคุณ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนา
อุ ต สาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
นายสมชาติ มิตรอารีย์ ผู้จัดการบริหารธุรกิจ ฝ่ายธุรกิจ
ร่วมทุนและต่างประเทศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันอาหารเป็น
ผู้ร่วมเสวนา มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานอบรมและ
เสวนาจำ�นวน 207 ราย
• จัดสัมมนาเรือ่ ง “ความสำ�คัญและการตรวจรับรอง
อาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและ
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กิจกรรมหลักที่ 2 การประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวัตถุดิบอาหารฮาลาล
ผลการดำ�เนินการ
• จั ด ประชุ ม หารื อ คณะกรรมการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล
ร่ ว มกั บ คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสถานแปรรูปสัตว์น�้ำ เบือ้ งต้น
ท้องถิ่น (ล้ง) เพื่ออุตสาหกรรมกลางน้ำ�
ผลการดำ�เนินการ
• ดำ�เนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 โรงงาน
ตัวอย่างการดำ�เนินงาน
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศศรีนาป่าน-ตาแวน
สำ � รวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และชี้ แจงขั้ น ตอนวิ ธี ก าร
ดำ�เนินงานโครงการอบรมการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร

Enhancing Thai Halal Food
The project received a budget of 120 million
bahts from the Office of Permanent Secretary,
Ministry of Industry, to implement the “Enhancing
Thai Halal Food” Project. The funds from the
government were to enhance the quality of halal
food production and service business of Thailand
to improve quality and safety whilst providing the
appropriate nutrition as well as enhancing the
creation of added value for the productivity,
leveraging the well-being of the citizen as following
details:
Activity 1: Raising awareness to produce
safe halal products to meet the international
standards.
Publicized and selected halal food
manufactures through various media. Recruited
entrepreneurs to participate in different projects
as follows:
The activity on raising awareness to produce
halal food
• Organized an Open House seminar “Fine Cut Show Case: Groundbreaking
Industry by Thai Food Innovation” training
and discussion for 2 courses; “Export market of halal
food” and “The importance of halal standard”
that have been honored by Police Major General
Surin Palaree, Secretary General of the Central
Islamic Council of Thailand; Mrs. Supa Tangkittikh,
Director Division II Sectoral Indistries Development,
Mr. Somchat Mitaree, Business Administration
Manager, Joint Venture and International Business

Department, Islamic Bank of Thailand and Mr.
Yongyut Saowapruek, NFI Director, joined in the
talks. There were 207 participants joining in these
training and discussions.
• A seminar was conducted on “The
Importance and Certification of Halal Food for
Exporting to the Middle East and AEC Countries”
on 3 March 2016 at BP Grand Hotel, Hatyai,
Songkla.
Activity 2: Collaboration with related
agencies to develop the raw materials for
halal food production.
The result of implementation
• Meetings were set up between Strategic
Development Committee and Strategic Sub
Committee to enhance and develop halal products
and services and Business Capability of Halal Products
and Service at Chunhawan Meeting Room, Ministry
of Industry.
Activity 3: Basic development of aquaculture
processing plant for the midstream industry.
The result of implementation
• Recruited and selected entrepreneurs
from 40 plants to participate in the program.
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(GMP) ให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อสร้างเสริมความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีผู้เข้า
ร่วมอบรม 22 คน
2. วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แปรรูปข้าวสาลีบา้ นผาคับ
สำ � รวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และชี้ แจงขั้ น ตอนวิ ธี ก าร
ดำ�เนินงานโครงการสำ�รวจพื้นที่ปฏิบัติงานและด้านเอกสาร
การรวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงและแก้ไขเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วมอบรม 7 คน
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านนายาวสามัคคี
สำ � รวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และชี้ แจงขั้ น ตอนวิ ธี ก าร
ดำ�เนินงานโครงการสำ�รวจพื้นที่ปฏิบัติงานและด้านเอกสาร
การรวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงและแก้ไขเบื้องต้น

4. วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรอินทรียบ์ า้ นผัง 8
แผนการทำ � งานในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 ให้
คำ�แนะนำ�และเสนอแนะการจัดทำ�ระบบเอกสาร “มาตรฐาน
วิธีการปฏิบัติ” (SOP) และติดตามผลการปรับปรุงสถานประกอบการและการจัดทำ�ระบบเอกสารตามข้อเสนอแนะ
ตรวจประเมินรับรองระบบ GMP มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น
210 คน
กิจกรรมหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้า
อาหารฮาลาล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักศาสนา
และมาตรฐานความปลอดภัย
ผลการดำ�เนินการ
มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการจำ�นวนทัง้ สิน้ 153 ราย
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ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี) แก่ผูป้ ระกอบการ
รวมถึงประเมินความพร้อมของสถานที่ประกอบการและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นการตรวจประเมินเพื่อขอรับรอง
ฮาลาล
กิจกรรมจัดฝึกอบรม
จัดอบรมผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ด้วยการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลัก
ศาสนาและมาตรฐานความปลอดภัยจำ�นวน 4 หลักสูตร มี
ผู้เข้าร่วมอบรม 723 ราย จากแผนการดำ�เนินงานจำ�นวน
600 คน มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรกฎระเบียบและข้อกำ�หนดเพี่อการ
ส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุม่ ประเทศตะวันออกกลางและ
อาเซียน วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
มีผู้เข้าร่วมอบรม 300 คน
2. หลักสูตรระเบียบการแสดงฉลากอาหารฮาลาล
เพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน
3. หลักสูตรหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล วันที่ 26 มีนาคม 2559
จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน
4. หลักสูตร New Food Innovation Ingredients
and Market Trend วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม 168 คน
5. หลักสูตรการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหาร วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2559 จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้า
ร่วมอบรม 50 คน
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาการตรวจติดตามสินค้า
อาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้า
อาหารฮาลาล
• ดำ�เนินการจัดอบรมผูต้ รวจประเมิน สกอจ.ลพบุรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีผเู้ ข้าร่วมอบรม 25 คน
• ดำ � เนิ น การจั ด อบรมผู้ ต รวจประเมิ น สกอจ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม
อบรม 21 คน

A sample of implementation:
1. Community enterprise involving tea
products to promote eco-tourism in SrinapanTavan
Surveyed initial information and clarified the
procedures for implementing Good Manufacturing
Practice (GMP) to the members of the Enterprise
Group in order to enhance the basic understanding
of how to produce safe food. There were 22
participants attended.
2. Wheat Processing Group Community
Enterprise of Baan Pa-kup
Conducted the preliminary survey and clarified
the operational procedures of site operations and
document project. Gathered information and
proposed initial improvement guidelines. There were
7 participants attended.
3. Agricultural housewife group of Baan
Na-Yao Samakkee
Conducted the initial survey and explained
the operational procedures of site operation and
document project. Gathering information and
proposing initial improvement guidelines.
4. Organic Farming Housewives Community
Enterprise of Baan Phung 8
According to the work plan of August 2017,
advice and recommendations should be made
to prepare Standard Operation Procedure: SOP
and monitor the result of the improvements
of establishments and document management
systems, due to the recommendation to audit the
GMP system. There were 210 participants in total.

Activity 4: Enhance the capacity of halal
food production by raising standards
of halal products in accordance with
religious principles and safety standards.
The results of implementation There were 153
participants in the project.
Visited the site to follow up the progress
of counseling to solve problems (if any) to entrepreneurs, including assessing the readiness of the
facility and documents to be audited for halal
certification.
Training activity
Set up 4 training courses for entrepreneurs
who participated in the activity to enhance the
capacity of halal food production in accordance
with religious principles and safety standards. There
were 723 participants attending from the operation
plant of 600 people as detailed below:
1. Curriculum on regulations and requirements
to export halal food to the Middle East countries
and ASEAN on 28 January 2016 at Rama Gardens
Hotel. There were 300 participants attended.
2. Curriculum on regulation of halal food
labels for export on 29 February 2016 at Royal
River Hotel. There were 100 participants attended.
3. Curriculum on criteria and regulations
associated with halal food production on 26 March
2016 in Krabi province. There were 105 participants
attended.
4. Curriculum on New Food Innovation
Ingredients and Market Trend on 27 May 2006 at
Muang Thong Thani. There were 168 participants
attended.
5. Curriculum on extending the shelf life
of food products in Mae Hong Son province during
6 - 7 July 2016. There were 50 participants
attended.
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• ดำ � เนิ น การจั ด อบรมผู้ต รวจประเมิ น สกอจ.
นครนายก วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีผเู้ ข้าร่วมอบรม 10 คน
• ดำ � เนิ น การพั ฒ นาผู้ ต รวจรั บ รองเชิ ง เทคนิ ค
ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง สกอจ.นครนายก วันที่ 2 สิงหาคม
2559 ณ บริษัท BRF
• ดำ � เนิ น การพั ฒ นาผู้ ต รวจรั บ รองเชิ ง เทคนิ ค
ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง สกอจ.ลพบุรี วันที่ 11 สิงหาคม
2559 ณ บริษัท อาหารเพื่อสุขภาพ ในเครือสหฟาร์ม
• ดำ�เนินการจัดประชุมเพือ่ ร่วมบูรณาการการเพิม่
แนวทางข้อเสนอแนะในการต่อยอดหน่วยรับรองฮาลาล
นำ�ร่องและสรุปผลการพัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ
ไปด้วยผู้แทนจาก สกอท. สกอจ. และผู้บริหารจากสถาบัน
อาหาร วันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน
14 คน

ครัง้ ที่ 2: วันที่ 29 มีนาคม 2559 สถาบันอาหาร
กรุงเทพฯ มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมอบรมทัง้ สิน้ 110 ราย
กิจกรรมย่อย : การให้ค�ำ แนะนำ�การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้คำ�ปรึกษาจำ�นวน
62 วันทำ�งาน ผลสะสมรวมทั้งสิ้น 206 วันทำ�งาน
ด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ค�ำ ปรึกษาจำ�นวน
ทัง้ สิน้ 33 วันทำ�งาน ผลสะสมรวมทัง้ สิน้ 99 วันทำ�งาน
กิจกรรมย่อย : การให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาในการวางผัง
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำ�เนินการ
ดำ�เนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
อาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งด้านคุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารฮาลาลสู่เชิงพาณิชย์

กิจกรรมหลักที่ 6 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
อาหารฮาลาลให้มีความหลากหลาย ทั้งด้าน
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมอาหารฮาลาลสู่เชิงพาณิชย์
ผลการดำ�เนินการ
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำ�นวนทั้งสิ้น
37 โรงงาน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร” จำ � นวน 2 ครั้ ง มี
ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 217 ราย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1: วันที่ 26 มีนาคม 2559 จังหวัดสตูล มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำ�นวนทั้งสิ้น 107 ราย
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กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการในองค์กรและการพัฒนาระบบ
บัญชีต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลการดำ�เนินการ
สถานประกอบการผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
จำ�นวน 15 สถานประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้
• เข้าให้ค�ำ ปรึกษาด้านระบบการบริหารจัดการใน
องค์กรและการพัฒนาระบบบัญชีตน้ ทุนให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา
โดยมีวันทำ�งานสะสม
กิจกรรมอบรม
จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
อาหาร เพือ่ โอกาสในการเปิด ACE เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2559
จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 112 คน
• ร่วมเทศกาลอาหารหรอยผลไม้อร่อยหาดใหญ่
และของดีเมืองใต้ หรอยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครัง้ ที่ 5 ระหว่างวันที่
3 - 12 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา

Activity 5: Develop monitoring program
for halal food standard, protecting the
consumers and creating confidence in halal
food consumption.
• Conducted training for auditors from the
Islamic Committee of Lopburi on 12 July 2016.
There were 25 participants attended.
• Conducted training for auditors from the
Islamic Committee of Pranakorn Sri Ayutthaya on
25 July 2016. There were 21 participants.
• Conducted training for auditors from the
Islamic Committee of Nakorn Nayok on 1 August
2016. There were 10 participants.
• Developed technical auditors at the
actual operational area, the Islamic Committee
of Nakorn Nayok on 2 August 2016 at BRF
company.
• Developed the technical auditor at the
actual workplace in the Islamic Committee of
Lopburi on 11 August 2016 at Food for Health
Company, Sahafarm group
• Conducted meetings to integrate the
recommendation guidelines to expand halal
pilot certification body and finalized the results
of improvement. There were 14 representatives
of the Central Islamic Council of Thailand, Islamic
Committee of Provinces and executives from the
National Food Institute on 25 August 2016.

Activity 6: Do research and development
on halal food products to have a variety
of features and packages to meet the needs
of domestic and international consumers,
including expanding the innovation of halal
food toward commercialization.
The result of implementation
There were entrepreneurs from 37 factories
participating in the project.
Activity on human resource development
Conducted 2 human resource training,
“Development on products of food industry” and
there were 217 entrepreneurs participating in these
training as following details:
First training: on 26 March 2016 in Satun
province. There were 107 entrepreneurs participated.
Second training: on 29 March 2016 at the
National Food Institute, Bangkok. There were 110
entrepreneurs participated in this training.
Small activity: Providing recommendations
to develop products and packages as follows:
Product development: providing advice
for 62 working days with a total of 206 working days.
Package design: provide advice for 33
working days with a total of 99 working days.
Small activity: Providing advice on
planning for the production process and related
technology.
The result of implementation
Conducted an activity on research and
development of halal food products, in terms of
features and package development in accordance
with the needs of domestic and international
consumer groups and expansion of food products
innovation.
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การดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการในองค์กร และการพัฒนาระบบบัญชี
ต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพการตลาดอาหาร
ฮาลาลด้วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการค้าอาหาร
ฮาลาลในระดับต่าง ๆ
อาทิ การจัดการประชุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การร่วม
งานแสดงสินค้า และการสร้างเครือข่ายธุรกิจอาหารฮาลาล
ในระดับภูมิภาค เป็นต้น
• ร่วมออกบูธงาน Mihas 2016 ครัง้ ที่ 13 เมือ่ วันที่
30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย เพือ่ ยกระดับอาหารฮาลาลสูเ่ วทีโลก มีผปู้ ระกอบการ
เข้าร่วม 17 ราย
• ร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17
ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “Thai
Festival 2016 - Discover Thailand’s BEST” เป็นการ
เชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้มาร่วมค้นหาความเป็นเลิศของไทย
ในด้านต่าง ๆ

• ร่วมงาน THAIFEX-World Of Food Asia 2016
ซึ่งเป็นงานที่มีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม
โดยงานแสดงครอบคลุมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารทุกประเภท อาทิ อาหารฮาลาล บริการจัดเลี้ยง
เทคโนโลยีอาหาร การบริการต้อนรับ ธุรกิจค้าปลีก และ
ธุรกิจแฟรนไชส์ และอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม
2559 กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 20 ราย
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กิจกรรมหลักที่ 9 สำ�รวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำ�
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาเพื่ออนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย
ผลการดำ�เนินการ
กิจกรรม 9.1 สำ�รวจและวิเคราะห์เพื่อจัดทำ�
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและปัจจัยสนับสนุน
1. สื บ ค้ น ข้ อ มู ล กฎระเบี ย บมาตรฐานอาหารที่
เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซีย
2. ดำ�เนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับ 29 หน่วยงาน
3. จัดทำ�ข่าวสถานการณ์อาหารฮาลาลเผยแพร่
จำ�นวน 4 ข่าว
4. ประชาสั ม พั น ธ์ เว็ บ ไซต์ ใ นงานสั ม มนาเรื่ อ ง
“กฎระเบียบและข้อกำ�หนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาล
ไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและอาเซียน” กรุงเทพฯ
วันที่ 28 มกราคม 2559
5. เผยแพร่ บ ทความ/เอกสาร/งานวิ จั ย และ
นิทรรศการอาหารฮาลาลรวม 5 เรื่อง
6. ศึกษาการประชาสัมพันธ์เว็บในสือ่ ออนไลน์ผา่ น
Google และ Facebook
กิจกรรม 9.2 วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคฮาลาล
1. จัดประชุมกลุม่ ย่อยรับฟังพฤติกรรมการบริโภค
อาหารแปรรูปเพือ่ ปรับปรุงแบบสอบถาม วันที่ 12 พฤษภาคม
2559 ณ ศูนย์มุสลิมศึกษา อาคารประชาธิปก-รำ�ไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล งานวิ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมผู้บริโภคในภูมิภาค GCC/UAE
3. จ้างพัฒนาโปรแกรมแบบสำ�รวจออนไลน์
4. จ้างศึกษาและรวบรวมข้อมูล
• ประชุ ม หารื อ กั บ คณะกรรมการกลางอิ ส ลาม
ในการจัดทำ�ระบบ Online Registration วันที่ 27 เมษายน
2559
การพัฒนาระบบการยืน่ ขอ “การรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Registration หรือ
e-Registration)” โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นเพียงองค์กรเดียวทีร่ บั ผิดชอบ
การออกหนังสือรับรองฮาลาลให้กบั ผูป้ ระกอบการ ปัจจุบนั

Activity 7: Improve business development
by developing management system in the
organization and a cost accounting system
for entrepreneurs.
The result of implementation
The committee selected 15 establishments
as following details:
• The advice was provided on management
systems in the organization. A cost accounting system
was developed for entrepreneurs who participated
in the activity in Songkla, Pattani, Yala provinces
with accumulative working days.
Training activity
Training was conducted in Pattani province
on 9 March 2016 upon development of food
entrepreneurs’ capabilities to have opportunity
from AEC. There were 112 participants attended
the training.
• Participated in the 5th Delicious Hat Yai
Food, Fruit and Southern Good Products without
Alcohol during 3 - 12 July 2016 in Songkla province.
Conducted an activity on business
development by improving management
system within the organization and a cost
accounting system for entrepreneurs.
Activity 8: Developing the capabilities of the
halal food market by conducting an activity
on halal food promotion on different
levels.
Such as meeting stakeholders, participating
in exhibitions and creating halal food business
network at regional level.
• Exhibited in the 13th Mihas 2016 on 30
March - 2 April in Kuala Lumpur, Malaysia to leverage
the halal food to a global forum. There were 17
entrepreneurs participated.

• Participated in the 17th Thai Festival in
Tokyo during 14 - 15 May 2016 under the theme of
“Thai Festival 2016 - Discover Thailand’s BEST” to
invite Japanese people to explore the excellency
of Thai products.
• Attended THAIFEX-World of Food Asia
2016 where both domestic and international
participants attended. The event covered all types
of food related technologies such as halal food,
catering services, food technology, hospitality, retail
business, franchise business and others on 25 - 29
May 2016 in Bangkok. There were 20 entrepreneurs
attended.
Activity 9: Survey and analyze the preparation
of entrepreneur database and supporting
factors, whilst developing halal food
products of Thailand.
The results of implementation
Activity 9.1 Surveyed and analyzed the
preparation of entrepreneur database and
supporting factors.
1. Searched for related regulations on food
standards in Indonesia.
2. Linked to the website of the 29 agencies.
3. Prepared food situation news and disseminate 4 news.
4. Publicized the website in the seminar on
“Regulations and Requirements of Exporting Halal

Annual Report 2017

สถาบันอาหาร

69

สกอท. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ e-Registration เพื่อ
รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ แต่การพัฒนาระบบ
ดังกล่าวมีความคืบหน้าเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจาก
ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม จึงได้เข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลของประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย
โปร่งใส ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ สถาบันอาหารยังสามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลดังกล่าว เพือ่ นำ�มาวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลต่อไป ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมสำ�รวจและ
วิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการและปั จ จั ย สนั บ สนุ น
การพัฒนาเพือ่ อนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย และพัฒนาระบบ
Halal Food Online Registration (หรือ e-Registration)
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย โดยการเข้ า ไป
ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบ “การรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Registration หรือ
e-Registration)” ของ สกอท.
กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาร้านอาหารฮาลาลอนามัย
ใส่คุณภาพและความปลอดภัย
เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจการบริการอาหารของไทย และธุรกิจบริการอาหาร
ฮาลาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหมาะสม
ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมครัวฮาลาล
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2559 จ.กระบี่ มีผู้เข้า
ร่วมอบรม 149 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2559 จ.กระบี่ มีผู้เข้า
ร่วมอบรม 72 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 จ.ตาก มีผู้เข้า
ร่วมอบรม 153 ราย
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กิจกรรมหลักที่ 11 ติดตามและประเมินผลโครงการ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อาหารฮาลาล ให้ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องตามหลักการศาสนา และสนับสนุนด้านการตลาด
ด้วยการให้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนและยกระดับการผลิตต่อไปสูผ่ ปู้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ
อาหารฮาลาล
ทั้งนี้ ได้มีการดำ�เนินกิจกรรมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม
(ไม่รวมกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ) ซึง่ สามารถ
แบ่งประเภทกิจกรรมออกเป็นกลุ่มกิจกรรมพัฒนา (พัฒนา
สถานประกอบการ และพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรม หรือประชาชนทั่วไป) และกลุ่มกิจกรรม
สนับสนุน ดังนี้
• กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการ (กิจกรรมที่
3, 4, 6, 7 และ 11)
• กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม หรือประชาชนทั่วไป (กิจกรรมที่ 3, 4, 5, 6,
7 และ 11)
• กิจกรรมสนับสนุน (กิจกรรมที่ 1, 2, 8, 9 และ 10)

Food to the Middle East and ASEAN Countries” in
Bangkok on 28 January 2016.
5. Disseminated 5 articles/documents/
researches and halal food exhibition.
6. Studied the methodology of dissemination
online through Google and Facebook.
Activity 9.2 Research on Halal consumer
behaviors
1. Conducted a small group meeting to listen
about to processed food dietary habits in order
to improve the questionnaire on 12 May 2016 at
the Muslim Educational Center, PrajadhipokRammpaipunnee, Chulalongkorn University.
2. Studied and collected research studies
on consumer behavior in GCC/UAE regions.
3. Hiring to develop online survey program.
4. Hiring to study and collect data.
• Met the Central Islamic Council of
Thailand to prepare Registration for the online
system on 27 April 2016.
The development of an application system
“certification of halal through electronics (Online
Registration or e-Registration)” by the Office of
Central Islamic Council of Thailand (CICOT) which
is the only organization responsible for issuing
halal certification for entrepreneurs. At present,
CICOT is under the development for e-Registration
system to provide the service for entrepreneurs.
The development of such system has progressed
in at certain level due to the lack of budget and
human resources. The National Food Institute,
Ministry of Industry, therefore, helps promoting
the development of the halal food industry of
Thailand by increasing channels to access convenient,
rapid, lower cost, transparent and traceable service
information.
In addition, the National Food Institute
can also take advantage of such a database to
plan for the development of halal food industry.

Therefore, the activity was set up to survey and
analyze entrepreneur database and supporting
factors to develop the future of halal food products
in Thailand and develop the system of Halal Food
Online Registration (or e-Registration) under the
project of Enhancing Thai Halal Food to increase the
competitive capability of Thailand by supporting
the development of Online Registration or
e-Registration system of CICOT.
Activity 10: Developing halal restaurants
to have good quality and safety.
To leverage food production in the industry
and food service in Thailand to have good quality,
safety and suitable nutrition.
Halal kitchen trainings were conducted.
First training on 26 March 2016 in Krabi
province. There were 149 participants.
Second training on 27 March 2016 in Krabi
province. There were 72 participants.
Third training on 7 May 2016 in Tak province.
There were 153 participants.
Activity 11: Follow-up and evaluation of
the project.
It aimed to support the community enterprises
to produce good quality halal food in accordance with
religious principles and marketing support by providing
halal certification. This is considered the sustainable
development to leverage the production to be small
and medium enterprises as well as enhancing the
competitiveness of halal food business.
Thus, there were 11 activities in total
(excluding follow-up and evaluation of the project.
which can be categorized into groups of development
activities (developing establishments and developing
people who are involved in the industry or the general
public) and supporting activities as follows:
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• Activities on establishment development
(activity 3, 4, 6, 7 and 11)
• Activities on developing people who

involved in the industry or the general public
(activity 3, 4, 5, 6, 7 and 11)
• Supporting activities (activity 1, 2, 8, 9 and 10)
Activity on
development

Activity 2016

Supporting
activity

Activity 1:
Public relation to raising awareness of safe halal food production at the
international level.
Activity2:
Collaboration among related agencies to develop halal food raw
materials.
Activity 3:
Basic development of aquaculture processing plant, vegetables and
fruits for midstream industry.
Activity 4:
Building capabilities on halal food production by leveraging halal
production standards in accordance with religious principles and safety
standards.
Activity 5:
Developing the follow-up program of halal food to meet standards to
protect halal food consumers.
Activity 6:
Conducting research and develop products to have more varieties of
features and packaging to meet the demand of domestic and international
consumers.
Activity 7:
Improving business by developing management system in the organisation
and a cost accounting system for entrepreneurs.
Activity 8:
Developing halal food market by setting up halal promotional food
activity on different levels such as meeting with stakeholders, attending
food exhibitions and creating regional halal food network.
Activity 9:
Surveying and conducting analysis for database preparation and supporting
factors to develop the future of Thai halal food.
Activity 10:
Raising awareness and enhance consumer’s confidence in halal food
of Thailand by conducting seminars to disseminate the knowledge of
halal food production and consumption in accordance with religious
principles. Prepare manuals for entrepreneurs and halal food
standards in 3 languages (Thai, English and Arabic) for inbound and
outbound consumers.
Activity 11:
Developing hygiene halal restaurant to be safe and of high quality.
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ภาพรวมผลการติดตามและประเมินโครงการ
ภาพรวมการติดตามและประเมินโครงการ
ภาพรวมการติดตามและประเมินโครงการ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาสถานแปรรูปเบื้องต้นประมง ผักและผลไม้เพื่อ
อุตสาหกรรมกลางน้ำ�

ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลให้สอดคล้องตามหลักศาสนาและ
มีมาตรฐานความปลอดภัย

ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมพัฒนาการตรวจติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐาน
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าอาหารฮาลาล

ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอาหารฮาลาลให้มคี วาม
หลากหลาย ทั้งด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ดำ�เนินงานไปแล้ว 80%
(อยู่ในขั้นตอนนำ�ผลิตภัณฑ์มา
ทดสอบตลาด คาดว่าจะ
ดำ�เนินการเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน 2559)
ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กร
และการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ 11 : กิจกรรมพัฒนาร้านอาหารฮาลาลอนามัยใส่คุณภาพและความ
ปลอดภัย
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ดำ�เนินงานไปแล้ว 100%

กลุ่มกิจกรรมสนับสนุน

ผลการดำ�เนินงาน

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตสำ�นึกการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล
ที่มีความปลอดภัยในระดับสากล

ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมประสานงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาวัตถุดบิ
อาหารฮาลาล

ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการตลาดอาหารฮาลาล ด้วยการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการค้าอาหารฮาลาลในระดับต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การร่วมงานแสดงสินค้า และการสร้างเครือข่ายธุรกิจอาหาร
ฮาลาลในระดับภูมิภาค
กิจกรรมที่ 9 : กิจกรรมสำ�รวจและวิเคราะห์เพือ่ จัดทำ�ฐานข้อมูลผูป้ ระกอบการและ
ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่ออนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย

ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมสร้างการรับรู้และยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคสินค้า
อาหารฮาลาลของไทย ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรูก้ ารผลิตและ
การบริโภคอาหารฮาลาลทีถ่ กู ต้องตามหลักการศาสนา และจัดทำ�คูม่ อื ผูป้ ระกอบการ
และสินค้าอาหารทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานอาหารฮาลาล 3 ภาษา (ไทย/อังกฤษ/อาหรับ)
เผยแพร่แก่ผู้บริโภคที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ

ดำ�เนินการจัดพิมพ์ 2 ภาษา
(ไทย/อังกฤษ) เรียบร้อยแล้ว
สำ�หรับภาษาอาหรับ
อยู่ระหว่างการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
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ดำ�เนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 100%

Overall result of following up and evaluating the project
The overall result of monitoring and evaluating the project until the end of September 2016 can
be summarized as follows:
Activity 3 : Basic development of processed fisheries, vegetables
and fruits for the midstream industry.

Completed 100%

Activity 4 : Capacity building of halal food production by leveraging
halal food product standards to be aligned with religious principles
and have safety standards.

Completed 100%

Activity 5 : Develop monitoring process of halal food to be standardized
to protect halal food consumers.

Completed 100%

Activity 6 : Research and development of halal food products to have a
variety of features and improve packaging to be in accordance with
the demand of domestic and international consumers.

Completed 80%

(in the process of testing the
products in the market and
expected to be completed
within November 2016)

Activity 7: Developing business by improving internal management
system and cost accounting for entrepreneurs.

Completed 100%

Activity 11 : Developing healthy halal restaurants to be safe and
of good quality.

Completed 100%

Supporting Activity Group

Performance

Activity 1: To promote awareness of safe halal food products at the
international level.

Completed 100%

Activity 2: To collaborate with related agencies to develop halal raw
materials.
Activity 8: Building capacity of halal food market by conducting halal
food promotion activities on different levels such as meeting stakeholders,
participating in trade exhibitions and creating halal food business network
at regional level.
Activity 9 : Survey and analysis to prepare a database of entrepreneurs and
supporting factors to developing for the future of Thai halal food products.

Completed 100%

Activity 10 : Raising awareness and leveraging the confidence of consumers in
halal food of Thailand by conducting seminars to disseminate the knowledge
of halal food production and consumption to be in accordance with religious
principles and prepare manuals for entrepreneurs and halal food that is certified
in 3 languages (Thai/ English/ Arab) for inbound and outbound consumers.

Already printed in two
languages (Thai/English).
The Arabic language is in
the process of finding a
language expert.

Completed 100%

Completed 100%
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ทั้งนี้ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 มีตัวชี้วัดโครงการใน
2 ระดับ คือ ระดับผลผลิต (Output) และระดับผลลัพธ์ (Outcome) ซึง่ มีผลการประเมินโครงการตามตัวชีว้ ดั ทัง้ 2 ระดับ ดังนี้
สรุปผลประเมินตามตัวชี้วัด ระดับผลผลิต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ได้ก�ำ หนดตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
4 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำ�เนินโครงการของสถาบันอาหารพบว่า “ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด” ในทุกประเด็น

สรุปผลประเมินตามตัวชี้วัด ระดับผลลัพธ์
สำ�หรับตัวชีว้ ดั ระดับผลลัพธ์ของโครงการมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสถานประกอบการ/ผูร้ บั บริการ ระดับอุตสาหกรรม
และระดับประเทศ
ระดับสถานประกอบการ/ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการร้อยละ 98.70 ระบุว่าสามารถนำ�ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปต่อยอดเพิ่มศักยภาพของ
สถานประกอบการ/บุคลากรอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยผู้ประกอบการร้อยละ 98.71 ระบุว่าสามารถนำ�
องค์ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับตลอดกิจกรรมไปต่อยอดเพิ่มยอดขาย/รายได้ให้มากขึ้นได้ และคาดว่ายอดขาย/รายได้
จะเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 21.42 ต่อปี ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 80.52 ระบุว่าสามารถนำ�องค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้
รับตลอดกิจกรรมไปต่อยอดลดต้นทุนได้ โดยคาดว่าต้นทุนจะลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.34 ต่อปี
ระดับอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการประเมินว่าสามารถทำ�ให้สนิ ค้าฮาลาลของไทยได้รบั ความเชือ่ มัน่ ได้ในระดับ “ดีมาก” โดยมีคา่ เฉลีย่ ที่ 4.58
ระดับประเทศ
ผู้ประกอบการประเมินว่าสามารถทำ�ให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในด้านอาหารปลอดภัย ในฐานะครัวอาหาร
ปลอดภัยของโลก ในระดับ “ดีมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.53 และประเมินว่าการดำ�เนินโครงการฯ จะสามารถลดข้อกีดกัน
ทางการค้า นำ�ไปสู่การสร้างรายได้เข้าประเทศไทยได้มากขึ้น ในระดับ “ดีมาก” เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.48
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The indicator of Enhancing Thai Halal Food Project in the fiscal year of 2016 was at 2 levels,
which were output level and outcome level. The results of the project evaluation according to both
indicators were as follows:
Summary of evaluation results according to the output indicator
The project on the promotion and development of halal food industry in the fiscal year has
specified 4 output indicators. The result of project implementation of the National Food Institute in the
fiscal year of 2016 showed “passed for all indicators” in all issues.
Output
Indicator

Performance

1. Halal Food entrepreneurs’
nationwide have been developed.

280 persons

329 persons

passed criteria

2. New Halal food products have
been researched and developed.

35 products

37 products

passed criteria

3. Leveraging personnel’s
knowledge

not less
than 1200

1,359

passed criteria

4. Bringing entrepreneurs to
participate in Thai Halal Food
Uniqueness Exhibition at the
international level or Business
Matching

not less
than twice

more than
twice

passed criteria

Summary of evaluation results of outcome indicators
The outcome indicators of the project were at 3 levels: establishment/service users level, industry
level, and national level.
Establishment/service user level
98.70% of entrepreneurs identified that they could benefit from the activities to consistently
enhance the capacity of establishment/personnel within the next 5 years. 98.71 % of entrepreneurs
identified that they could use the knowledge and benefits from the activities to increase sales volume/
income. It is expected to increase their income on average of 21.42% per year. While 80.52% of entrepreneurs identified that they could use the knowledge and benefits from the activities to reduce their
costs and expected that costs would be reduced on average of 14.34 percent per year.
Industry level
Entrepreneurs assessed that they could make halal products of Thailand gain confidence in the
level of “very good” with the average value at 4.58
National level
Entrepreneurs envisioned that they could make Thailand gain confidence in food safety as
a Safe Kitchen of the World, at the level of “very good” with the average value at 4.53 and project
implementation could reduce the trade barriers and create more income for Thailand at the level of
“very good”, including the average value of 4.48.
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ภาพรวมผลการประเมินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
คณะที่ปรึกษาได้ใช้แนวคิดการประเมินผลสำ�เร็จของโครงการตาม CIPP Model และประเมินผลประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากโครงการตามแนวคิดของ Balance Scorecard โดยใช้วิธีสำ�รวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมใน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ประเมินโครงการ ดังนี้
CIPP Model ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่
1.) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
2.) การประเมินการวิจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
3.) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4.) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
C – Context Evaluation : ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
จากผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินประเด็น
“วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม” และประเด็น “กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ” ที่ระดับ “ดีมาก” โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.53 และ 4.51 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบในแต่ละกิจกรรมจะพบว่า กิจกรรมที่ 7 และ 11 มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวม

I – Input Evaluation : ผลการประเมินด้านปัจจัยป้อน
พบว่า ประเด็นด้าน “บุคลากร/เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ �ำ เนินงานในกิจกรรมมีความรับผิดชอบ” มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดที่ 4.43 ขณะที่
ประเด็นด้าน “ความเหมาะสมของงบประมาณดำ�เนินงานโครงการ” มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.13 ทัง้ นี้ พบว่ากิจกรรมที่ 11
มีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ของภาพรวมในทุกประเด็น ส่วนกิจกรรมที่ 4 และ 6 มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของภาพรวมในทุกประเด็น

P – Process Evaluation : ผลการประเมินด้านกระบวนการ
พบว่า ประเด็นด้าน “ขั้นตอนกระบวนการของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์โครงการ” มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดที่ 4.32 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ขณะที่ประเด็นด้าน “ความเหมาะสมของระยะเวลาโครงการ” มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่
4.01 อยูใ่ นระดับ “ดี” ซึง่ หากพิจารณาในแต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ 3 และ 11 มีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ของภาพรวม
ในทุกประเด็น
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Overall result of project evaluation according to the input from the participants.
The Advisory board has implemented the concept of project’s success evaluation according to
the CIPP Model, and evaluated the benefits that the participants gained from the project according to
Balance Scorecard concept, by surveying the feedback from participants in the group activities of establishment
development. The participants evaluated the project as follows:
CIPP Model consisted of 4 aspects of evaluation;
1.) Context Evaluation
2.) Input Evaluation
3.) Process Evaluation
4.) Product Evaluation
C – Context Evaluation : result of context evaluation
With regard to context evaluation for the overall project, the participants assessed the issue of
“the suitability of project’s objectives” and “activity in accordance with demand” at the level of “very
good” with average values of 4.53 and 4.51 respectively. When comparing each activity, it was found that
activity 7 and 11 had less average value than an overall value.
Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Suitability of project
objectives
Activities/project in
accordance with needs

I – Input Evaluation
It showed that the issue of “the responsibility of personnel/staff, those who operated the
activities” having the highest average value of 4.43 while for the issue of “suitability of the project
budget” it had the least average value at 4.13. It was found that activity 11 was below average value
than an overall average value for all aspects, but activity 4 and 6 had a higher average value than an
overall value in all aspects.

Suitability of resources used
in the project (personnel,
related equipment)

Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Suitability of personnel/staff
in the activity
Responsibility of personnel/
Staff
Suitability of budget to
implement the project
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P – Product Evaluation : ผลการประเมินด้านผลผลิต
พบว่า ทุกประเด็นได้รบั ผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” โดยประเด็นด้าน “สินค้าฮาลาลของไทยได้รบั ความเชือ่ มัน่ ”
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.58 รองลงมาเป็นประเด็น “สามารถยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรได้” ค่าเฉลี่ยที่ 4.56 และประเด็น
“ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในด้านอาหารปลอดภัย ในฐานะครัวอาหารปลอดภัยของโลก” ค่าเฉลี่ยที่ 4.53 ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมที่ 7 และ 11 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมในทุกประเด็น ขณะที่กิจกรรมที่ 3 มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมเกือบทุกประเด็น ยกเว้นประเด็น “สามารถยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรได้”

สำ�หรับการประเมินในแง่ของประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คณะผู้วิจัยประเมินผล
ตามแนวคิด Balance Scorecard ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1) ด้านการเงิน/ผลประกอบการ (Financial Perspective)
2) ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Perspective)
4) ด้านการเรียนรู้ (Learning and Growth)
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P – Process Evaluation:
It showed that “process of the project aligned with its goals/objectives” had the highest average
value at 4.32 at the level of “very good” while the aspect of “the suitability of project’s timeline” had
the lowest average value at 4.01 at the level of “good”. Considering each activity, it was found that
activity 3 and 11 had a lower average value than an overall value in all aspects.
Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

1. Suitability of project timeline
2. Process of project in
accordance with project
objectives
3. Efficiency of process to
implement the project

P – Product Evaluation:
The result showed that all aspects were evaluated at the level of “very good”, especially “halal
products of Thailand gained confidence” had the highest average value at 4.58, followed by the aspect
of “ability to leverage the knowledge of personnel” with the average value being at 4.56 and the issue of
“Thailand received confidence in terms of food safety as a Safe Kitchen of the World” with the average
at 4.53 respectively. It was found that activity 7 and 11 had a lower average value than an overall value,
while activity 3 had less average value than an overall value in almost all aspects except in the aspect
of “ability to leverage the knowledge of personnel”.
Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Success and benefits of project
Completing activities respectively
as planned in the beginning of
project
Performance achieved objectives
as informed at the beginning
Ability to leverage production
standard
Ability to enhance personnel’s
knowledge
Ability to reduce trade barrier
to gain more national income
Halal products of Thailand
gain confidence
Thailand gains confidence in terms
of safety food as Safe Kitchen of
the World

In terms of benefits, the participants gained from joining the project. The research team has evaluated
according to the concept of a Balance Scorecard in 4 perspectives which are:
1) Financial Perspective
2) Customer Perspective
3) Internal Business Perspective
4) Learning and Growth
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Financial : ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับด้านการเงิน/ผลประกอบการ
พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั ทัง้ 2 ด้านในระดับ “ดีมาก” โดยในด้าน “การได้รบั มาตรฐาน/
ความรู้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น” มีค่าเฉลี่ยที่ 4.34 และประเด็น “สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ เช่น
ลดต้นทุน ลดระยะเวลา” มีค่าเฉลี่ย 4.25 ทั้งนี้ หากพิจารณารายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ 7 และ 11 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของภาพรวมทั้ง 2 ประเด็น

Customer : ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับด้านลูกค้า
พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประเมินทัง้ 2 ประเด็น (สามารถเพิม่ ภาพลักษณ์/ความน่าเชือ่ ถือ และลูกค้ามีความพึงพอใจ
ต่อบริการและผลิตภัณฑ์มากขึ้น) อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยที่ 4.59 และ ที่ 4.49 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ พบว่ากิจกรรมที่ 3,
7 และ 11 มีค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 ประเด็นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวม

Internal Process : ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับด้านกระบวนการภายในองค์กร
พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประเมินทัง้ 2 ประเด็น (“มีมาตรฐานในการทำ�งานทีด่ ขี นึ้ ” และ “มีกระบวนการดำ�เนินงาน
ภายในที่ดีขึ้น”) ในระดับ “ดีมาก” มีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 และที่ 4.53 ตามลำ�ดับ ซึ่งหากพิจารณารายกิจกรรมพบว่า กิจกรรม
ที่ 11 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวม

Learning and Growth : ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับด้านการเรียนรู้
พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการประเมินประโยชน์ในด้าน “มีความรูใ้ นด้านทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ มากขึน้ ” ทีค่ า่ เฉลีย่ 4.57
อยู่ในระดับ “ดีมาก” และประเมินประโยชน์ในด้าน “มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในสถานประกอบการได้เพิ่มมากขึ้น” ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ “ดีมาก” เช่นกัน ซึ่งโดยหากพิจารณารายกิจกรรม
พบว่า กิจกรรมที่ 7 และ 11 มีค่าเฉลี่ยในประโยชน์ด้านการเรียนรู้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวม
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Financial: evaluation result of financial benefits / performance
It was found that the participants evaluated the benefits at two levels “very good” in terms of
“received standard/ knowledge to be able to create more income” with the average value at 4.34 and
the aspect of “enhancing the management capacity such as reducing cost, time” with the average value
at 4.25. In case of considering each activity, it was found that activity 7 and 11 had a lower average value
than an overall value in both aspects.
Being standardized/knowledge, 		
capability enhancement increase
income for entrepreneurs

Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Ability to enhance management
capability (reduce cost, time)

Customer: evaluation result in terms of customer perspective
It was found that the participants evaluated 2 aspects (ability to enhance good image/confidence
and the customers were more satisfied with services and products) at the level of “very good” with the
average value at 4.59 and 4.49 respectively. It was found that activity 3, 7 and 11 had a lower average
value on both perspectives than an overall value.
Ability to increase good
image/confidence for
entrepreneur establishments

Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Customer satisfaction for with
your services and products/
establishments

Internal Process: evaluation result of benefits gains from internal process
It was found that the participants evaluated 2 perspectives (“ better working standard” and “better
internal process”) at the level of “very good” with the average value at 4.57 and 4.53 respectively.
Considering each activity, it was found that activity 11 had a lower average value than an overall value.
Better internal work process
(work quality, management,
safety food process)

Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Better work standard

Learning and Growth: Evaluation result of the benefits from learning
It was found that the participants evaluated the benefits in terms of “gaining more knowledge from
participating in the activity” with the average at 4.57 and at the level of “very good” and evaluated the
benefits in terms of “more problem solving skills and planning to solve possible problems in the establishment” with the average value at 4.49 at the level of “very good” as well. Considering each activity, it was
found that activity 7 and 11 had less average value in terms of benefits from learning than that of overall.
Annual Report 2017

สถาบันอาหาร

83

ทั้งนี้ หากพิจารณาภาพรวมการประเมินในแง่ของประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการเข้าร่วมโครงการตาม
แนวคิด Balance Scorecard ทัง้ 4 ด้านข้างต้น พบว่า ประโยชน์อนั ดับที่ 1 ทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการได้รบั คือ การเข้าร่วมโครงการ
สามารถเพิ่มภาพลักษณ์/ความน่าเชื่อให้กับตนเองและสถานประกอบการได้ (ค่าเฉลี่ย 4.59) รองลงมาคือ มีมาตรฐานใน
การทำ�งานที่ดีขึ้น และมีความรู้ในด้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.57)
นอกจากการประเมินผลสำ�เร็จของโครงการตาม CIPP Model และประเมินผลประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
จากโครงการตามแนวคิดของ Balance Scorecard ข้างต้น ผู้ประกอบการได้มีการประเมินผลการดำ�เนินงานหลังจากได้
เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอาหาร ดังนี้
การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ

คาดการณ์ผลการดำ�เนินงานหลังเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประกอบการร้อยละ 98.71
1. ยอดขาย / รายได้ (ต่อปี)
ระบุว่าสามารถนำ�องค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับตลอดกิจกรรมไป
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดเพิ่มยอดขาย / รายได้ ได้
โดยผู้ประกอบการคาดว่า
ยอดขาย / รายได้จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 21.42 ต่อปี
ผู้ประกอบการร้อยละ 80.52
2. ต้นทุน (ต่อปี) ที่คาดว่าจะลดลง
ระบุว่าสามารถนำ�องค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับตลอดกิจกรรมไป
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อยอดลดต้นทุนได้
โดยผู้ประกอบการคาดว่า
ต้นทุนจะลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.34 ต่อปี
ผู้ประกอบการร้อยละ 100 ระบุว่าสามารถนำ�องค์ความรู้
3. ศักยภาพของบุคลากรที่คาดว่า
และประโยชน์ที่ได้รับตลอดกิจกรรมไปต่อยอดเพิ่มศักยภาพ
จะเพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ
การดำ�เนินงานของบุคลากร
โดยผู้ประกอบการคาดว่าศักยภาพของบุคลากร
จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 33.39
ผู้ประกอบการร้อยละ 98.70 ระบุว่า
4. การต่อยอดเพิม่ ศักยภาพของ
สามารถนำ�ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
สถานประกอบการ/บุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ไปต่อยอดเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการ/บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ข้างหน้า
ภายใน 5 ปี ข้างหน้า

*หมายเหตุ: ประเมินผูป้ ระกอบการจำ�นวน 155 ราย จากผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 329 ราย
การดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาร้านอาหารฮาลาลอนามัย ใส่คุณภาพและความปลอดภัย ประสบผลสำ�เร็จคิดเป็น
ร้อยละ 95
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Overall Project

Activity 3

Activity 4

Activity 6

Activity 7

Activity 11

Have more knowledge from
participating in activities
Better problem solving skills
or planning skills to solve
problems that may occur
in the establishment

Nonetheless, considering the overall assessment in terms of benefits that the participants gained
from joining the project according to 4 aspects of the Balance Scorecard concept, it was found that the
number one benefit gained was that participating in the project could help enhance a good image/
confidence for themselves and entrepreneurs (average value at 4.59), followed by having better working
standards and greater knowledge from the attended activities (same average value at 4.57).
Apart from the evaluation of project success according to CIPP Model and benefits that participants gained from Balance Scorecard concepts as aforesaid. Entrepreneurs have evaluated the operating
results after participating in the activities with the National Food Institute as follows:
Assessment of cost-effectiveness
of the project

1. Sales volume / income (per
year) was expected to increase
after joining the activities

2. Costs (per year) were expected to reduce after participating
in the activities
3. People capability was expected to increase after joining the
program
4. Consistent capability enhancement of establishment/personnel
within the next 5 years

Projection of operating results after participating in the activities

98.71 % of entrepreneurs
identified that they could bring knowledge and benefits gained
from the activities to increase their sales / income
Entrepreneurs expected their sales / income will grow
on average by 21.42% per year
80.52% of entrepreneurs
identified that they could apply knowledge and benefits gained
from the activities to reduce their cost
Entrepreneurs expected that costs would be reduced on average
by 14.34 percent per year
100 % of entrepreneurs identified that they could apply knowledge and
benefits gained from the activities to increase people capabilities
Entrepreneurs expected that people capabilities would increase
on average of 33.39%
98.70% of entrepreneurs identified that they could consistently
increase the capabilities of establishment / people
within the next 5 years

*Notes: evaluated 155 out of 329 entrepreneurs who participated in the activities.
The activity on developing hygiene halal restaurants to be safe and of good quality achieved 95 percent.
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โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก
ได้รับงบสนับสนุนจำ�นวน 136.65 ล้านบาท
จากสำ�นักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโครงการ
สนั บ สนุ น ผู้ ผ ลิ ต อาหารของไทยให้ เข้ า สู่ ร ะบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของโลก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาค
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม
2. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลผลิ ต
การเกษตรของไทยในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ กระแส
การบริโภคของตลาดโลก เพื่อสร้างความรับรู้ให้อาหารไทย
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่นิยมทั่วโลกทั้งด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ
3. สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการและปลอดภัยสำ�หรับ
ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
2. ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ทีผ่ ลิต
และแปรรูปอาหาร
3. ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหาร
4. ตัวแทนการค้า ผู้นำ�เข้า ผู้แปรรูป และธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารทั้งในและต่างประเทศ
5. ผู้บริโภคทั่วไป
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโรงงานอาหารของไทยเพื่อ
สร้างศักยภาพในการส่งออก
กิจกรรม 1.1 การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ระบบด้าน
ความปลอดภัยอาหาร (HACCP)
ดำ � เนิ น การรั บ สมั ค ร สำ � รวจความพร้ อ ม และ
คัดเลือกผูป้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยมีสถานประกอบการ
สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 64 โรงงาน และคัดเลือกเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดจำ�นวนทั้งหมด 53 โรงงาน
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ให้ คำ � ปรึ ก ษาแนะนำ � การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบการ
วิเคราะห์อันตราย ณ จุดวิกฤต ที่ต้องควบคุม (HACCP) ใน
กระบวนการผลิตให้กบั สถานประกอบการและผูป้ ระกอบการ
ทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการจำ�นวนทัง้ สิน้
53 แห่ง
กิจกรรม 1.2 : การประยุกต์ใช้ระบบ BRC / ISO
22000 / FSSC 22000 / ISO ในกระบวนการผลิตของ
โรงงาน
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ระบบด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (BRC) ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
เพื่อสร้างศักยภาพในการส่งออกโดยเข้าให้คำ�แนะนำ�แก่
ผูป้ ระกอบการทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ
จำ�นวน 9 วันทำ�งาน / 1 โรงงานทั้งสิ้น 32 แห่ง
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ระบบด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (ISO 22000) ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานเพือ่ สร้างศักยภาพในการส่งออกโดยเข้าให้ค�ำ แนะนำ�
แก่ผปู้ ระกอบการทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ
จำ�นวน 9 วันทำ�งาน / 1 โรงงานทั้งสิ้น 21 แห่ง
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ระบบด้านความ
ปลอดภัยอาหาร (ISO/IEC 17025) ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานเพือ่ สร้างศักยภาพในการส่งออก โดยเข้าให้ค�ำ แนะนำ�
แก่ผปู้ ระกอบการทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ
จำ�นวนทั้งสิ้น 11 แห่ง

Thailand Food Quality to the World
The project involved supporting Thai food
manufacturers, whilst aiming to meet the international food safety standards, receiving 136.65
million baht of financial support from the Office of
Permanent Secretary, Ministry of Industry.
Objectives
1. To leverage the food production in the
industry and food service businesses in Thailand
for good quality, safety and appropriate nutritional
benefits.
2. To create added value for Thai agricultural
products and to be aligned with global consumption
trends whilst promoting Thai food to be internationally
recognized and popular worldwide for its quality,
safety and nutritional benefits.
3. To create recognition for Thailand as a
food production source that is nutritious and safe
for consumers.
Target Groups
1. Entrepreneurs in the food industry
2. Community enterprise operators and
SMEs that manufacture and process food
3. Service providers associated with food
services
4. Commercial agents, importers, food
processors, domestic and international food retailers
5. General consumers

selected according to the specified criteria.
Providing advice on the adaptation of
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) in
the manufacturing processes to the establishments
and entrepreneurs who participated in the project
on sites. There were 53 plants in total.
Activity 1.2 Adaptation of BRC / ISO 22000 /
FSSC 22000 / ISO in manufacturing processes of
factories.
The provided activity was a consultation about
the food safety system (BRC) in the manufacturing
processes of the factories, to enhance the capacity
of their exports. Provide advice to entrepreneurs who
joined in the program at the site for 9 working days/
1 factory. There were 32 establishments.
The counseling activity on the introduction of
food safety system (ISO 22000) in the manufacturing
process for imports. Advice was provided at the
establishment for 9 working days/factory. There
were 21 factories in total.
The counseling activity on the introduction
of food safety system (ISO/IEC17025) in the
manufacturing process of factories was to enhance
the capacity of exports. Advice was provided at the
establishment. There were 11 factories in total.

Activity 1 : Develop food factories in Thailand
to enhance the capabilities for imports.
Activity 1.1 Provide consultation and
introduce the food safety system (HACCP).
Preceding the recruitment process, there was
an inspection on readiness and selection of entrepreneurs to join in the project. There were 64 factories
that signed up in this project and 53 of which were
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กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพผลิตและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Productivity & Environment)
กิจกรรม 2.1 การลดต้นทุนที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity
รับสมัครสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการภายใต้
กิจกรรมการลดต้นทุนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย Green Productivity ทัง้ หมด 47 โรงงาน จากแผนเดิม
45 โรงงาน
ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ใิ นหัวข้อ “การลด
ต้นทุนกระบวนการผลิตทีย่ งั่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม”

เมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์
จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรม 180 ราย ทั้งนี้ยังไม่ได้ดำ�เนินการ
ขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการ
กิจกรรม 2.2 ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรม
อาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Good Practices on Productivity and Continuous
Improving to Carbon Label)
แนะนำ�ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก่สถานประกอบการ โดยจัดบรรยาย In-house training เรื่องการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำ�หรับผลิตภัณฑ์ การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ปี ระเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และกำ�หนด Functional unit พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและหน่วย
สนับสนุนการผลิต และประชุมทีมงานเพื่อเตรียมการเก็บ
ข้อมูลจำ�นวน 196 คน
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กิจกรรม 2.3 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001:2004 (Environmental Management System :
EMS)
ดำ � เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
“ข้ อ กำ � หนด ISO14001:2015 การจั ด ทำ � เอกสารและ
การตรวจติ ด ตามภายในระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม”
(Internal Auditor Training Crouse) เมือ่ วันที่ 1 - 3 มีนาคม
2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรม
จำ�นวน 147 ราย

นอกจากนี้ สถาบันอาหารได้สนับสนุนการตรวจ
รับรองการขึน้ ทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการการดำ�เนินกิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการผลิต
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Productivity & Environment)
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาธุรกิจอาหารไทยและ
ผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
การส่งเสริมระบบเครือข่ายในธุรกิจอาหารไทย
1. ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา รวมให้
คำ�ปรึกษาจำ�นวนวันทำ�งาน 275 วัน
2. จัดอบรมพัฒนาฝีมอื พ่อครัวแม่ครัว โดยมีผเู้ ข้า
อบรมทั้งสิ้น 82 คน

Activity 2 : To enhance productivity and
create a “Friendly Environment”.
Activity 2.1 Sustainable cost reduction
and implementation of “Friendly Environment”
by “Green Productivity”.
- Enrollment of establishments in the
program under the activity of sustainable cost
reduction and “Friendly Environment” by “Green
Productivity” were 47 factories from a plan of 45.
The workshop was conducted under the
concept of “Cost reduction in manufacturing
processes sustainably and Friendly Environment”
during 11 - 13 March 2016 in Chiang Mai. 180
participants attended, but there was not yet a process
to register entrepreneurs as “Green” industries.

In addition, the National Food Institute had
supported the certification of registering “Green”
industry to entrepreneurs who have participated
in the program. The activity was to enhance the
capacity of production and friendly environment.
Activity 3 : Develop Thai food businesses and
Thai chefs to be safe and meet the
international standards to promote the
Thai food business network system.
1. Experts provided advice on site. A total
of 275 working days.
2. Training was conducted to develop
the skills of male and female chefs. There were
82 participants.
Male and female Chefs training activity:

Activity 2.2 To enhance the competitiveness of the food industry in Thailand. Reducing
cost and “Friendly Environment” (Good Practices
on Productivity and Continuous Improving to
Carbon Label).

Training was conducted to develop the
skills of female and male chefs during 6 - 9 July
2016 at The Grand Fourwings Convention Hotel and
was executed during 8 - 9 July 2016 at Chef Jaguar
Studio Cookery and Catering. There were 82 participants.

Recommended relevant information on
the project to the establishment by organizing
in-house training in carbon footprint evaluation
for products, selected products for carbon
footprint evaluation and identified functional
unit as well as observing the manufacturing
process and support units, whilst setting up
meetings with 196 team members to prepare
for the data collection.

Activity 4 : In-depth research activity on
the linkage between raw materials and
competitors at regional level responding
to the trade liberalization AEC.

Activity 2.3 Environmental Management
System (EMS) ISO 14001:2004
There were 147 participants that attended
the workshop on “Requirement ISO 14001:2015,
Preparing and Internal Auditor Training Crouse” on
1 – 3 March 2016, at Royal River Hotel, Bangkok.
There were 147 participants attended.

1. The study of relevant secondary data.
2. The study of primary data by in-depth
interviews with individuals and organizations in
Thailand. (Continued)
3. The Study of primary data by in-depth
interviews with individuals and organizations in
Singapore during 5 – 8 July 2016.
4. Summarize, analyze and synthesize
secondary and primary data to prepare the Draft
Final Report.
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กิจกรรมหลักที่ 5 การวิจัยและประเมินความเสี่ยง
ด้านอาหารปลอดภัย

กิจกรรมอบรมพ่อครัวแม่ครัว
ดำ�เนินการจัดอบรมพัฒนาฝีมือพ่อครัวแม่ครัวใน
วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟรวิงค์
คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) และลงมือปฏิบตั จิ ริงในวันที่ 8 - 9
กรกฎาคม 2559 ณ Chef Jaguar Studio Cookery and
Catering โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 82 คน
กิจกรรมหลักที่ 4 วิจัยเชิงลึกการเชื่อมโยงวัตถุดิบ
และคูแ่ ข่งขันในระดับภูมภิ าคเพือ่ รองรับการเปิดเสรี
ทางการค้า AEC
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคล/หน่วยงานในประเทศไทย (ต่อ)
3. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคคล/หน่วยงานในประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5 - 8
กรกฎาคม 2559
4. นำ � ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ แ ละข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ม าสรุ ป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำ�ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เพื่อนำ�เสนอในเดือนสิงหาคม 2559

90

Annual Report 2017

สถาบันอาหาร

1. สุม่ เก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคจำ�นวน 25
ตัวอย่าง ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลเพือ่ ตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้าง และเชื้อก่อโรคปนเปื้อนทางห้องปฏิบัติการ
2. จัดทำ�บทความคอลัมน์ “มันมากับอาหาร” เพือ่
ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและอั น ตรายที่ มี ใ นอาหาร
จำ�นวน 5 บทความ เผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เว็บไซต์
FOOD SAFETY และเว็บไซต์สถาบันอาหาร
3. สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ�แข็งบดและน้ำ�แข็งหลอดใน
จังหวัดนครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ชุมพร และสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 82 ตัวอย่าง
และส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคปนเปื้ อ นทาง
ห้องปฏิบัติการ
4. สุ่มเก็บตัวอย่างพริกแห้งและเครื่องเทศแห้งใน
จังหวัดกาญจนบุรแี ละกรุงเทพฯ จำ�นวน 113 ตัวอย่าง และส่ง
ตรวจวิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ จากเชื ้ อ ราอะฟลาท็ อ กซิ น และ
ออคราท็อกซิน เอ ปนเปื้อนทางห้องปฏิบัติการ
5. ดำ�เนินการประเมินความเสีย่ งตามแนวทางของ
Codex ขั้นตอนที่ 1 การระบุอันตราย และ ขั้นตอนที่ 2
การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย
6. จั ด ฝึ ก อบรม on-the-job training แก่
บุคลากรสถาบันอาหารและเจ้าหน้าที่จากสำ�นักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เรือ่ ง “การวิจยั และประเมินความเสีย่ งด้าน
จุลชีววิทยา กรณีศึกษาเชื้อก่อโรคในน้ำ�แข็ง”
7. ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และ 3
การประเมินความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับสารพิษจาก
เชื้ อ ราผ่ า นการบริ โ ภคพริ ก แห้ ง และเครื่ อ งเทศที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ และความเสี่ยงของคนไทยต่อการได้รับ
เชื้อก่อโรคในน้ำ�แข็ง
8. สำ�รวจแหล่งสะสมนำ�้ แข็งบริโภค 1 แห่ง และ
โรงงานผลิตน�ำ้ แข็ง 1 แห่งในเขตบางคอแหลมและเขตพระนคร
9. จัดการสัมมนา “การประเมินความเสี่ยงด้าน
อาหารปลอดภัย” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
สถาบันอาหาร ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก” ปี 2559
วันที่ 29 กันยายน 2559

Activity 5 : Research and risk evaluation of
food safety.
1. 25 samplings of food for consumption
were collected randomly in Bangkok Metropolitan
Region to inspect chemical residues and pathogenic
contaminations in a laboratory environment.
2. 5 articles were prepared for columns on
“It comes with food” to provide knowledge about
the risks and dangers of food to be distributed in
the Thai Rath newspaper, FOOD SAFETY, and
National Food Institute websites.
3. 82 samples of crushed ice and ice
cubes were randomly tested in Nakhon Ratchasima,
Prachuab Kirikan, Petchburi, Samut Sakorn, Chumporn
and Surat Thani and sent to a laboratory for
analyzing pathogens that create contaminations.
4. 113 random samples of dried chilies
and dried spices in Kanchanaburi province were
collected and sent to a laboratory for analyzing
the contamination of mycotoxins, aflatoxin and
ochratoxin A in Bangkok.
5. The risk was assessed according to the
guidelines of Codex, step 1 on Hazard Identification
and step 2 on Hazard Characterization.
6. On-the-job training was conducted
for personnel in the National Food Institute and
officers from Health Department (Bangkok
Metropolitan Administration). There was also a
research and risk assessment of microbiological
pathogens in ice case study.
7. Adoption of the 2nd and 3rd progress
report, on the risk assessment of Thai people that
acquire mycotoxins from dried chilies and dried
spices that are domestically produced.
8. Inspection of one ice for consumption
storage, including one ice plant in the Bang Koh
Leam and Pranakon areas.
9. On 29 September 2016, a seminar was
conducted involving “Risk assessment of food
safety” at the Thai Food Heritage Center on the
2nd floor of the National Food institute under the
project of Thailand Food Quality to the World 2016.

Activity 6 : To promote the development
and enhancement of food production to be
heat sterilized by implementing production
processes in accordance with international
standards.
Entrepreneurs were taught by conducting
4 training seminars to enhance their knowledge of
entrepreneurship.
The first training seminar was conducted at
King Mongkut’s Institute of Technology. Collaborating
with 3 agencies, the objectives were to leverage
knowledge, understanding of the personnel in Thai
sealed food industry and the utilization of heat
sterilization (Low Acid Canned Food and Acidified
Food, LACF/AF).
The second training seminar was at the
Royal River Hotel, Bangkok.
The third training seminar was at the Royal
River Hotel, Bangkok.
The fourth training seminar was at the Royal
River Hotel, Bangkok.
Activity 7 : To develop the standards of
primary processes at establishments, whilst
linking its export production.
Entrepreneurs were recruited from 35 factories.
However, 34 entrepreneurs participated in the project
because one entrepreneur from the Kao San Hom
Company Limited withdrew from the project.
Activities aimed to raise the standards
of Thai rice to improve safety for consumers.
• Provided training on Thai Industrial Standards
(TIS) 2581-2556. Out of 85 people, 68 passed the
assessment.
• Being audited for the certification of
Quality Management system for rice mill plant
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กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนโดยการกำ�หนดกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานสากล

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานข้าวสารไทยเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ฝึกอบรมพัฒนาผูป้ ระกอบการ ดำ�เนินการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้ประกอบการจำ�นวน 4 ครั้ง
ครัง้ ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับความรูค้ วามเข้าใจ ของบุคลากรในอุตสาหกรรม
อาหารทีบ่ รรจุในภาชนะปิดสนิท และใช้ความร้อนในการฆ่าเชือ้
(Low Acid Canned Food and Acidified Food, LACF/
AF) ของไทย
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

• ให้คำ�แนะนำ�อบรมด้านมาตรฐาน มอก. 25812556 จำ�นวน 85 ราย มีผู้ผ่านการประเมินจำ�นวน 68 ราย
• เข้าตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพสำ�หรับโรงสีขา้ ว มอก. 2581-2556
โดยสถาบันอาหาร จำ�นวน 10 วันทำ�งาน
• ให้คำ�แนะนำ�มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการบริหารงานคุณภาพสำ�หรับโรงสีข้าว มอก.25812556 จำ�นวน 10 สถานประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมครัวไทยและสร้างอัตลักษณ์
อาหารไทย โดยเน้นธีม : Thailand Quality
Food to the World

กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ
แปรรูปขั้นต้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับการผลิต
เพื่อการส่งออก
รับสมัครผูป้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 34
โรงงาน จากเดิม 35 โรงงาน เนื่องจากมีผู้ประกอบการขอ
ออกจากโครงการ 1 ราย คือ บจก.เก้าแสนหอม
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• ร่วมจัดงาน Smart SME Expo 2016 ระหว่าง
วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้ประกอบการร่วมออกบูธในครั้งนี้
เป็ น ผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มโครงการกิ จ กรรมการพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรมอาหารและเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ฯ
โดยคั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มโครงการจำ � นวน
20 ราย ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานในครั้งนี้ มียอด
สั่งซื้อค้าปลีกและค้าส่งมูลค่ากว่า 426,830 บาท นอกจากนี้
ยั ง มี คู่ ค้ า ที่ ส นใจจะนำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปจำ � หน่ า ยในพื้ น ที่
ต่างจังหวัดและต่างประเทศกว่า 59 ราย
• ร่วมจัดงาน Thailand Industry Expo 2016
“มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ภายใต้แนวคิด “เสริม
ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสูอ่ นาคต” ระหว่าง
วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

under TIS 2581-2556 by the National Food Institute
in 10 working days.
• Provided advice to 10 establishments on
Product Quality Management standard for rice mill
plant under TIS 2581-2556.

the World) in the form of a gala dinner. There were
diplomats from different countries, distinguished
guests at the national level, in government and
private sectors as well as media joining in the events
at Plaza Athenee Hotel, Bangkok on 24 August 2016.

Activity 8 : To promote Thai kitchen and
create the uniqueness of Thai food by the
focusing theme: Thailand Quality Food to
the World.

Activity 9 : A learning activity for executives
in the food industry and development of
a virtual market system.

• Co-organized Smart SME Expo 2016
during 30 June – 3 July 2016 at Challenger 3, Impact
Muang Thong Thani. Entrepreneurs who exhibited
at the booths were those who joined in the food
industry network development and business linkage
activities. Twenty entrepreneurs who joined in the
activities were selected to participate in this event.
Throughout the whole event, the value of total
orders from wholesale and retail businesses was
more than 426,830 baht. In addition, there were
more than 59 business partners who showed their
interest to buy products and sell in other provincial
areas and overseas.
• Co-organized the event of Thailand
Industry Expo 2016, “Buy Thai products so as to
use good quality products” under the theme of
“Enhance competency of Thai industry, Challenges
of the Future” during 26 – 31 July 2016 at Challenger
Hall 1-3 at the Impact Exhibition and Convention
Center, Muang Thong Thani.
• Co-supporting in organizing the TRAFS
2016 during 4 - 7 August 2016 at Hall 102-103
Bitec, Bangna. The National Food Institute had
selected 10 entrepreneurs who participated in the
program of the Institute to exhibit at the booths
and sell the products at the event.
• Organized “Authentic Thai Food for the
World” to promote the project, “Promote Thai food
Standard and the Uniqueness of Thai Food Taste
to the Industry Sector” (Authentic Thai Food for

• Conducted the training in Global Food
Business Development for Executives during 18
August – 23 September 2016 with a total of 54
participants.
• Conducted an Innovative Food
Entrepreneur Programme (iFEP) course and developed
61 entrepreneurs, gaining more knowledge about
innovation to enhance their capability of
competitiveness, and created the Innovative Food
Entrepreneur network to link to business.
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• ร่วมสนับสนุนจัดงาน TRAFS 2016 ระหว่าง
วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2559 ณ ฮอลล์ 102 - 103 ไบเทค
บางนา สถาบันอาหารได้ท�ำ การคัดเลือกผูป้ ระกอบการภายใต้
โครงการของสถาบันอาหารจำ�นวน 10 ราย เพื่อออกบูธ
จัดแสดงและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน
• จัดงาน “Authentic Thai Food for the
World” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ“ส่งเสริมมาตรฐาน
อาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทย
สู่ภาคอุตสาหกรรม” ในรูปแบบกาลาดินเนอร์ โดยมีคณะ
ทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติระดับประเทศ
จากภาครัฐและเอกชน และสือ่ มวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม
พลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้สำ�หรับผู้บริหาร
ในอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาระบบ
ตลาดเสมือนจริง
• ดำ�เนินการจัดอบรมหลักสูตร Global Food
Business Development for Executive ระหว่างวันที่ 18
สิงหาคม – 23 กันยายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
จำ�นวน 54 คน
• จัดหลักสูตร Innovative Food Entrepreneur
Programme (iFEP) พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้
ด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สามารถนำ�องค์ความรู้ไปยกระดับ
ศักยภาพเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน จำ�นวน 61 ราย
และก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการ Innovative Food
Entrepreneur มีการเชื่อมโยงธุรกิจ
• กรณีศกึ ษาเครือ่ งปรุงรส ภายใต้โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (TQW)
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถนำ�ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีและเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมเครือ่ งปรุงรส ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
อาหาร สร้างมูลค่าการส่งออกอาหารของไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ได้ขยายขอบเขตงานและงบประมาณ โดยนำ�ระบบสารสนเทศ
หรือ Big Data เข้าจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง เป็นฐานข้อมูล
Technology Readiness ทีพ่ ร้อมใช้แบบ Real time ทำ�ให้
ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา
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• A case study of condiments under the
development project on Thai Quality Food to
the World. (TQW) 2016.
Entrepreneurs can obtain commercial benefits by using the data of information technology and
machinery for condiments, whilst fostering innovative
food and creating more value to food exports. Thus
the scope of work and budget has been expanded
by using information technology or Big Data to store
data consistently in the mentioned project or in the
database. Ensuring Technology Readiness is available
in the form of real time, enabling entrepreneurs to
get access anywhere and anytime.

The development of an e-Marketplace
system in www.thailandfoodmarket.com is an
essential tool and a channel for entrepreneurs
in the Thai food industry to be able to fully
present the food products in the e-Marketplace,
incorporating both images and details of the
products and companies. Another important aspect
is that Thailandfoodmarket.com can be another
sales channel for buyers or consumers both
domestic and overseas that can directly and rapidly
contact entrepreneurs to order the desired food
from www.thailandfoodmarket.com.
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• ดำ�เนินการพัฒนาระบบ e-Marketplace ใน
www.thailandfoodmarket.com
การพัฒนาระบบ e-Marketplace ใน www.
thailandfoodmarket.com เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญซึง่ เป็นช่องทาง
ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทย สามารถนำ�
ผลิตภัณฑ์อาหารมานำ�เสนอในระบบ e-Marketplace
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ได้อย่างครบถ้วน ทัง้ ภาพและรายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
หรือองค์กร ที่สำ�คัญคือ Thailandfoodmarket.com ยัง
เป็นช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่สนใจ
จากผู้ประกอบการใน Thailandfoodmarket.com ได้
โดยตรง สะดวก และรวดเร็ว

กิจกรรมการดำ�เนินงานตอบแทนสังคม
CSR : Corporate Social Responsibility

ที่มา: www.บทความดีดี.com

งานสนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเยีย่ มพสกนิกรในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ
ทัว่ ประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ทจี่ ะให้ประชาชนอยูด่ มี สี ขุ ตามสมควรแก่อตั ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบอาชีพด้าน
การเกษตรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวน
จิตรลดา” ภายในบริเวณพระตำ�หนักจิตรลดารโหฐานอันเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับ เมื่อปี พ.ศ. 2504
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำ�เนินงานโดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการเกษตรภายใต้ โ ครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดา ได้ มี ก ารค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการ
นำ�เข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศและนำ�วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้กระบวนการผลิต
ที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป
สถาบันอาหาร องค์กรเครือข่ายสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจในการให้บริการด้านวิชาการ เทคนิค
วิศวกรรมและข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนดำ�เนินงานวิจัยนโยบาย เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรม ตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชน ได้สนองแนวพระราชดำ�ริโดยให้การสนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ทั้งทางด้านระบบคุณภาพ ระบบการดำ�เนินงานและการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก าร สถาบั น อาหารได้ เข้ า ดำ � เนิ น กิ จ กรรมสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด ให้ กั บ หน่ ว ยงานและ
โครงการต่าง ๆ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งได้เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มจากหน่วยงาน
หลักของโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผลไม้ รวมทั้งหน่วยงาน
สนับสนุนต่าง ๆ อาทิ งานควบคุมคุณภาพ งานประกันคุณภาพ จนถึงปัจจุบัน สถาบันอาหารได้ดำ�เนินกิจกรรมสอบเทียบ
เครื่องมือวัดให้แก่หน่วยงานและโครงการต่าง ๆ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดารวมจำ�นวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน ได้แก่
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Supporting for the Activities under the Royal Chitralada Projects
From the visits made by His Majesty King Bhumibol Adulyadej to the people in various parts
throughout the country, the King wished his people to be in a state of well being, especially those engaged
in agriculture, which is considered the main occupation of the country. The Royal Chitralada Projects, as
a result, were initiated in Chitralada Villa, which is the royal residence, in 1961.
The Royal Chitralada Projects were carried out based on the philosophy of “sufficiency economy”
of King Rama IX, attaching importance to sustainable improvements to the quality of life of farmers,
helping them become self-reliant while conserving natural resources and environment.
Research studies with scientific method in several areas were undertaken for development of
agricultural products under the Royal Chitralada Projects, in particular the processing of domestic agricultural products to reduce foreign imports and utilization of agricultural residues, using easy but efficient
production process, saving time and reducing expenses, and dissemination of body of knowledge to
agriculturists and the interested public.
The National Food Institute under the Ministry of Industry has the mission in providing academic
service, engineering techniques, and body of knowledge, as well as conducting policy research for the
promotion of industry competition, to meet the needs of public and private sectors. The Institute, in
response to the royal initiative, provides supports to the Royal Chitralada Projects, in terms of quality
system, operations and production systems, product quality control, product development and research,
including personnel development.
In servicing area, since 2005, the National Food Institute has provided instrument calibration
for various departments and projects in the Royal Chitralada Projects, starting from the core functions,
i.e. dairy products, fruit products, as well as different support functions, e.g. quality control and quality
assurance. Up to the present time, the National Food Institute has performed instrument calibration for
20 units under the Royal Chitralada Projects, namely;
1. Applied Microbiology
2. Applied Algal Research
3. Algal Cultivation
4. Pasteurized Fruit Juice Plant
5. Canned Fruit Juice Plant
6. Dehydrated Fruit Products
7. Fuel Products Plant
8. The Model Rice Mill
9. Milk Collection Center
10. UHT Milk Plant
11. UHT Milk Quality Control
12. Milk Tablet Plant
13. Powdered Milk Plant
14. Cheese Plant
15. Honey Section
16. Drinking Water Section
17. Vehicle Section
18. Quality Control Section
19. Quality Assurance Section
20. Product Research and Development
		
In this regard, the National Food Institute performs all the tasks in order to support the Royal
Chitralada Projects and to respond to His Majesty’s initiative. Furthermore, the National Food Institute
also supports activities in various areas of the Royal Chitralada Projects, e.g. personnel development
by providing training in different fields, publication of the Royal Chitralada Projects in its magazine, and
industrial consulting service in implementation of quality control, etc.
In 2010, the National Food Institute was assigned the task of adding economic value to Thailand’s
food industry under the 2012 Strong Thailand Project implemented by the government, of which 30
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1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

งานจุลชีววิทยาประยุกต์
งานเพาะเลี้ยงสาหร่าย
โรงน้ำ�ผลไม้กระป๋อง
โรงผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
งานศูนย์รวมนม
งานควบคุมคุณภาพโรงนมยูเอชที
งานโรงนมผง
งานน้ำ�ผึ้ง
งานยานพาหนะ
งานประกันคุณภาพ

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

งานสาหร่ายประยุกต์
โรงน้ำ�ผลไม้พาสเจอร์ไรส์
งานผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง
โรงสีข้าวตัวอย่าง
งานโรงนมยูเอชที
งานโรงนมอัดเม็ด
งานโรงเนยแข็ง
งานน้ำ�ดื่ม
งานควบคุมคุณภาพ
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทัง้ นี้ สถาบันอาหารได้ทลู เกล้าถวายงานทัง้ หมด เพือ่ สนับสนุนงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และเพือ่ สนอง
แนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ทางสถาบันอาหารยังสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ
ของโครงการส่วนพระองค์ อาทิ การพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาผ่านวารสารของสถาบันอาหาร และการให้บริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมในการจัดระบบคุณภาพต่าง ๆ เป็นต้น
และในปี พ.ศ. 2553 สถาบันอาหารได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินโครงการเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรม
อาหารของไทย ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของทางรัฐบาล ซึ่งได้คัดเลือกบริษัทหรือหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน 30 บริษทั ซึง่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นหนึง่ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก โดยทีมนักวิชาการของสถาบัน
อาหารได้เข้าให้คำ�ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ซุปครีมสาหร่ายเกลียวทอง” ตามกรอบแนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย” ซึ่งทางโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้นำ�สาหร่ายเกลียวทองมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ และเพิ่มความคล่องตัวของผู้บริโภคในการเลือก
รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับชีวิตในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้าง
อาชีพเลี้ยงตัวและพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานโครงการพัฒนาตาม
พระราชดำ�ริต่าง ๆ มากมาย ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ยังช่วยให้ประชาชน
ชาวไทยได้บริโภคอาหารดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงอีกด้วย โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำ�วันของ
คนไทย และเป็นสินค้าส่งออกที่สำ�คัญ

ข้าวไทยเพื่อคนไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มักจะมี
พระราชดำ�ริหาหนทางพัฒนาพันธ์ุข้าวไทยให้เหมาะสมในการเพาะปลูก
ของแต่ละภูมภิ าค ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับข้าวไทย ด้วยการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ดังจะเห็นได้จาก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ�แปลงนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เมื่อได้ทดลองปลูกและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มี
คุณภาพดีแล้ว ก็จะพระราชทานให้เกษตรกรนำ�ไปปลูกขยายพันธุต์ อ่ ไป รวม
ทั้งใช้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างยุ้งฉางและ
โรงสีขา้ วตัวอย่างทีโ่ ครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพือ่ ทำ�การทดลอง
สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ชาวนานำ�
แบบอย่างไปดำ�เนินการตาม
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companies or agencies were selected to participate in the project and the Royal Chitralada Projects was
one of those selected. A team of technocrats from the National Food Institute had provided advice on
developing “spirulina cream soup” under the concept of “creativity adds value to Thailand products”.
The Royal Chitralada Projects had furthered developed spirulina into a new product in response to the
need of consumers with more concern about their
health, as well as giving consumers more flexibility
in choosing food that suits their present lifestyle.

Processed Food under the
initiative of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej

Due to his determination to improve Thai
farmers’ livelihood in remote areas for a better
life with own employment and self-reliance, His
Majesty King Bhumibol Adulyadej had granted a
number of royal initiative projects. In addition to
an increase of income for farmers, this also gives
Thai people a chance to consume good quality food at an inexpensive price, especially rice, a staple
food of Thai people and major export product.

Thai Rice for Thai People

His Majesty King Bhumibol Adulyadej always came up with an idea to improve varieties of Thai
rice to suit cultivation in each region, as well as the processing to add economic value to Thai rice by
using new technology. As it can be seen that an experimental field has been set at Chitralada Villa since
1961, after the experiment and development of rice strains for good quality, they will be given to farmer
for further cultivation. The rice seeds will also be distributed in the Royal Ploughing Ceremony. Later on,
in 1971, barn and model rice mill were built at Chitralada Villa. Rice was hulled there for experiment, as
an example for farmers.
Since the Royal Chitralada Projects have demonstration plot and rice mill, there will be broken-milled
rice. To avoid waste, in 1996, the canning factory made a study and processed the broken-milled rice into
pork and chicken–rice-cream soup as a ready meal. The process begins with boiling the broken-milled rice,
seasoning, and canning before putting through an exhauster at a temperature of 90-100o Celsius, and a
sterilizer at an temperature of 115o Celsius for 62 minutes. Accordingly, the canned congee has a shelf life
of 6 months. It can be prepared easily by microwave heating without any need for seasoning. The pork
and chicken–rice-cream soup are one of 7 kinds of product put in the Chitralada Offering Set, which can be
bought from every branch of Golden Place shop or the shop in Chitralada Villa.

Build on Dairy Industry

“Suan Chitralada Milk Collection Center” was set up, taking raw milk from Suan Chitralada Milk
Cow Plant, Nongpho Milk Cow Cooperative and other milk cow cooperatives to produce pasteurized
milk for selling to members and the general public. They are in 200 ml bag and 500 and 1,000 ml bottle,
which can be selected from a variety of flavors, e.g. plain, vanilla, sweet vanilla, cocoa, sweet with salacca
flavor, coffee, etc. In addition, to reduce tooth decay in Thai children, the Royal Chitralada Projects also
developed fluoridated milk production technology, the first one of the country, in the form of pasteurized
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ด้วยความทีโ่ ครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีแปลงนาสาธิตและโรงสีขา้ ว จึงมีปลายข้าวเหลือจากการสีและเพือ่ ไม่ให้
ทรัพยากรสูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์ ในปี พ.ศ. 2539 โรงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องได้ศกึ ษาและทดลองนำ�ปลายข้าวทีเ่ หลือจาก
การสีขา้ วมาแปรรูปผลิตเป็นโจ๊กหมูและโจ๊กไก่บรรจุกระป๋องพร้อมบริโภคได้ทนั ที โดยเริม่ ต้นจากต้มปลายข้าว ปรุงรส และบรรจุ
กระป๋องก่อนนำ�เข้าเครือ่ งไล่อากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส และเข้าเครือ่ งฆ่าเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 115 องศาเซลเซียสนาน 62
นาที ทำ�ให้โจ๊กบรรจุกระป๋องมีอายุการเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน วิธกี ารรับประทานก็ไม่ยงุ่ ยากเพียงอุน่ ให้รอ้ นด้วยไมโครเวฟ แล้ว
รับประทานได้เลยโดยเเทบไม่ตอ้ งปรุงอะไรเพิม่ โจ๊กหมูและโจ๊กไก่บรรจุกระป๋องยังเป็นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ 7 ชนิดทีบ่ รรจุในเครือ่ ง
สังฆทานจิตรลดา ซึง่ สามารถหาซือ้ ได้ทร่ี า้ นโกลเด้นเพลซทุกสาขา หรือร้านในพระราชวังสวนจิตรลดา

ต่อยอดอุตสาหกรรมนม

“ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา” รับนมดิบจากโรงโคนมสวนจิตรลดา สหกรณ์โคนมหนองโพ และสหกรณ์โคนมอืน่ ๆ นำ�
มาผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์จำ�หน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไป ทั้งแบบบรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร และแบบบรรจุ
ขวด 500 และ 1,000 มิลลิลิตร มีให้เลือกบริโภคหลากหลายรสชาติ อาทิ รสจืด รสหวานกลิ่นวานิลลา รสโกโก้ รสหวาน
กลิน่ สละ รสกาแฟ เป็นต้น และเพือ่ ลดปัญหาฟันผุของเด็กไทย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดายังได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีการผลิต
นมผสมฟลูออไรด์เป็นแห่งแรกของประเทศในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรส์ขนาดถุงละ 200 มิลลิลิตร มีปริมาณฟลูออไรด์
0.5 มิลลิกรัม/ถุงตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ� จำ�หน่ายให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการนมฟลูออไรด์
นอกจากนีโ้ ครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดายังได้ผลิตนมยูเอชทีรสจืดกล่องสีเหลืองประทับตรา “จิตรลดา” เป็นนมโคสด
แท้ 100% ไม่ผสมนมผง ไม่ปรุงแต่งรส และไม่เติมน�ำ้ ตาล เพือ่ ให้คนไทยได้ดม่ื นมทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหารอย่างเต็มเปีย่ ม ซึง่ โรงนม
ยูเอชที สวนจิตรลดา มีกำ�ลังการผลิตนมอยู่ที่วันละ 24 ตัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เพื่อแปรรูปน้ำ�นมดิบเป็นนมผงให้เก็บไว้ได้นานขึ้น อันเป็นการแก้วิกฤตน้ำ�นมดิบล้นตลาด ณ เวลานั้น
และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้พฒ
ั นาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตนมผง โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดบรรจุ
ซองทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษคือ เก็บได้นาน มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง และทีส่ �ำ คัญมีราคาถูก ทรงทำ�เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน
ปัจจุบนั นมอัดเม็ดสวนดุสติ เป็นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมจากผูค้ นมากมายหลายประเทศ เพราะมีรสชาติหวานมัน
และเคี้ยวเพลินอร่อยลิ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชื่นชอบนมอัดเม็ดสวนดุสิตเป็นพิเศษ ต้องซื้อหานมอัดเม็ดที่
มีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีน ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “นมพระเจ้าอยู่หัว” ติดมือเป็นของฝากกลับบ้าน จนเกิดปรากฏการณ์
กรุ๊ปทัวร์จีนกว้านซื้อนมอัดเม็ดจิตรลดาไปจนหมด ร้านค้าที่จำ�หน่ายนมอัดเม็ดก็ขายดิบขายดีจนถึงขนาดต้องเข้าคิวซื้อ
และจำ�กัดจำ�นวนการซื้อเพียง 20 ซอง เรียกได้ว่าขายดีจนหาซื้อได้ยากหรือแทบขาดตลาด เพราะผลิตไม่ทันกำ�ลังซื้อของ
ผู้บริโภค ซึ่งโรงนมอัดเม็ดสวนดุสิตสามารถผลิตได้ประมาณ 60,000 ซองต่อวันเท่านั้น
เคล็ดลับที่ทำ�ให้นมอัดเม็ดสวนดุสิตมีรสชาติหวานมัน
ถูกใจผู้บริโภคคือ ใช้นมผงสำ�หรับชงให้เด็ก จึงไม่มีการแยกไขมัน
ออกจากนม ซึง่ ต่างจากนมอัดเม็ดยีห่ อ้ อืน่ ทีใ่ ช้หางนมในการผลิต
และแต่งรส แต่งสี แต่งกลิ่น
ด้านมูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชาวไทยภู เขาในด้ า นต่ า งๆ ให้
สามารถทำ�กินเลี้ยงชีพตนเองได้ ก็ทำ�การผลิตมอสซาเรลล่าชีส
จากนมกระบือพันธุ์เมซานา (Mehsana) ที่สภานมแห่งชาติ
อินเดียได้น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี พ.ศ. 2539 เนื่องในพระราชวโรกาสที่
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อลดปริมาณการนำ�เข้า
เนยแข็งหรือชีสจากต่างประเทศทีม่ รี าคาสูง บวกกับมีความพร้อม
ด้านวัตถุดิบนมที่มีถึง 3 ชนิด ได้แก่ นมวัว นมควาย และนมแพะ
แม้การผลิตในระยะแรกจะยังไม่ประสบความสำ�เร็จ แต่
ทางโครงการฯ ยังคงทำ�การทดลองและวิจัยผลิตภัณฑ์จากนม
อย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมาแม้จะไม่มีโรงงานผลิตเป็นของ
ตัวเองก็ตาม กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2558 “โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม
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milk in 200 ml bag, with 0.5 milligram of fluoride per bag as suggested by the World Health Organization,
for selling to schools under the fluoridated milk project.
Furthermore, the Royal Chitralada Projects also produce UHT plain milk in a yellow carton under
“Chitralada” brand, 100% pure cow milk, no powdered milk, unflavored, and no sugar added, so that
Thai people can drink milk with high nutritional value. Suan Chitralada UHT Milk Plant can produce milk
of 24 tons per day.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej had a small powdered milk plant built in 1969 to turn
fresh milk into powdered milk so that it could be stored for a longer time. It was a solution to the
surpluses in the milk market at that time. The Royal Chitralada Projects had also made further
development based on the powdered milk production technology by converting into milk tablet
with special features; long-time storage and high nutritional value, and cheap. His Majesty has set
an example to his people.
Presently, Suan Dusit milk tablet is a popular product among people of several countries,
because of its sweet and creamy taste. In particular, Chinese tourists like Suan Dusit milk tablet so
much that they have to buy the milk tablet, which
they call in Chinese and can be translated into Thai
as “King’s milk tablet” back home as a souvenir. This
is to the extent that there had been incidents that all
milk tablets were bought up by Chinese group tour.
The milk tablets are selling like hot cakes to the point
that people have to queue up and with a quota of
20 packets only. It can be said that the product is
difficult to find or almost in short supply, because
production capacity falls behind the purchasing
power. Suan Dusit Milk Tablet Plant has production
capacity of only about 60,000 packets per day.
The secret that makes Suan Dusit milk tablet
having sweet and creamy taste is the using of baby powdered milk, so there is no separation of fat
from milk. This is different from other brands that use milk whey and with flavor and color added.
The Royal Project Foundation with the objective of helping Thailand’s hill tribe people in
various aspects so that they can be self-reliant, also produces mozzarella cheese from milk of
Mehsana buffalo presented to His Majesty by the Indian Dairy Association in 1996, on the occasion
of the 50th anniversary of His Majesty the King’s accession to the throne. The purpose is to reduce
foreign importing of cheese which is expensive, and also with 3 types of milk readily, i.e. cow milk,
buffalo milk, and goat milk.
Though the initial stage of production is unsuccessful, the Foundation continues to make trial
and research on dairy products over the past 8 years, even without any factory of its own. Until 2015,
“Royal Project Artisan Dairy House” under the supervision and development of produce and services
of the Royal Project Foundation was set up in the compound of the Royal Project Produce Center,
Tambon Mae Hia, Amphoe Muang, Chiang Mai. It produces dairy products without using machine in
the production process, as well as finding, testing and developing dairy products. In the future, there
will be a program to pass the knowledge of cheese production at the household level on to dairy
farmers as an income increase. The Royal Project Artisan Dairy House is the only one in Asia that can
produce cheese using 3 types of animal milk. Those who are interested in buying cheese made by
Thai people can go to any branch of the Royal Project Shop.
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มูลนิธิโครงการหลวง” (Royal Project Artisan Dairy House) ภายใต้การดูแลและพัฒนาผลิตผลอาหารและบริการของ
มูลนิธโิ ครงการหลวง ก็ได้กอ่ กำ�เนิดขึน้ ในบริเวณศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์
จากนมทีไ่ ม่ผา่ นเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิต รวมถึงคิดค้น ทดลองและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม ซึง่ ในอนาคตจะมี
โครงการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการผลิตชีสสูร่ ะดับครัวเรือนเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ให้นม เพือ่ เป็นการสร้างรายได้
ให้เพิ่มมากขึ้น โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแห่งนี้นับเป็นโรงผลิตแห่งเดียวในเอเชียที่สามารถผลิตชีสโดยใช้น้ำ�นมสัตว์ได้ถึง
3 ชนิด หากสนใจอยากซื้อชีสฝีมือคนไทยนี้ให้ไปได้ที่ร้านค้าโครงการหลวงทุกสาขา

อาหารแปรรูปจากประมงบนพื้นที่สูง

นอกจากปลานิ ล ที่พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดชทรงนำ � มาเพาะเลี้ย งในพระตำ � หนั ก
จิตรลดารโหฐานและได้พระราชทานพันธุป์ ลาแจกจ่ายแก่พสกนิกรทัว่ ประเทศนำ�ไปเลีย้ งกันอย่างแพร่หลายแล้ว พระองค์ยงั ทรง
มีพระราชดำ�ริให้มลู นิธโิ ครงการหลวงร่วมมือกับกรมประมง ทำ�การ
ทดลองเลีย้ งและขยายพันธุป์ ลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียน
พันธุ์ไซบีเรียบนยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอด
ทั้งปี เพื่อให้เกษตรกรนำ�ไปเพาะเลี้ยงสำ�หรับการบริโภคและขาย
เพิ่มรายได้
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งเป็น 1 ใน 38 สถานีของ
มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้เริ่มวิจัยปลาเรนโบว์เทราต์ในปี พ.ศ.
2541 โดยนำ�เข้าไข่ปลาชนิดนีจ้ ากเยอรมนีมาเพาะพันธุ์ แต่ลม้ เหลว
อยู่หลายครั้งกว่าจะฟักไข่ปลาให้เป็นตัวและเพาะเลี้ยงได้ และ
ใช้เวลาถึง 1 ปีจึงสามารถจับมาขายได้ โดยเริ่มจำ�หน่ายเมื่อปี
พ.ศ. 2547
ปลาเรนโบว์เทราต์เป็นปลาน้ำ�จืดที่มีรสชาติดีและเป็น
ที่นิยมบริโภค มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูงมากกว่าปลาน้ำ�จืดชนิด
อื่น และในเนื้อปลายังมีโปรตีนถึง 27% นอกจากแล่ขายสด ทางโครงการหลวงยังนำ�มาแปรรูปเป็นปลาเรนโบว์เทราต์
รมควัน ปลาเรนโบว์เทราต์รมควันเย็น ปลาเรนโบว์เทราต์หมักสมุนไพรดิว และนำ�ไข่ปลาเรนโบว์เทราต์มาแปรรูปเพื่อถนอม
อาหารเรียกว่า เรดคาร์เวียร์ ลูกค้าทีร่ บั ซือ้ ผลิตภัณฑ์ปลาเรนโบว์เทราต์สว่ นใหญ่เป็นโรงแรมและร้านอาหารในกรุงเทพฯ และ
เชียงใหม่ อีกทั้งยังมีจำ�หน่ายที่ร้านค้าของโครงการหลวงและห้างสรรพสินค้า
ปั จ จุ บัน หน่ ว ยวิ จัย ประมงนำ้� จื ด บนพื้น ที่สูง อิ น ทนนท์ ส ามารถเพาะเลี้ย งปลาเรนโบว์ เ ทราต์ ไ ด้ ป ระมาณปี ล ะ
100,000 ตัว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่โตขึ้นทุกปี แม้จะช่วยลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศได้ถึงปีละ
18-20 ตันก็ตาม
สำ�หรับปลาสเตอร์เจียนพันธุ์ไซบีเรีย ได้นำ�ไข่มาฟักและทดลองเพาะเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ผลปรากฏว่าปลา
เติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศบนดอยอินทนนท์ สามารถผลิตไข่คาเวียร์รสเลิศที่มีมูลค่าสูง บรรจุในกระปุกขนาด 100 กรัม
ด้วยสนนราคากระปุกละ 5,000 บาท ผู้สนใจต้องสั่งซื้อโดยตรงกับฝ่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง หรือไปลิ้มลองรสชาติ
ได้ ที่ ค รั ว โครงการหลวงในอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชี ย งใหม่ และสโมสรอิ น ทนนท์ สถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท์
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปปลาสเตอร์เจียนเป็นปลาสเตอร์เจียนฟิลเล่ย์รมควันเย็นจำ�หน่ายที่ร้านค้า
ของโครงการหลวงอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
หลายร้อยหลายพันโครงการ ซึง่ ดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของเกษตรกร ให้พงึ่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน พร้อมกับอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ
ไม่ได้ทพี่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้พระราชทานโครงการต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนชาว
ไทยตลอดการครองราชย์ 70 ปี
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Processed Food from Highland Fisheries

In addition to Nile tilapia cultivated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej at Chitralada Villa
and distributed to people all over the country for cultivating, His Majesty also initiated cooperation
between the Royal Project Foundation and Department of Fisheries for cultivation and breeding of
rainbow trout and Siberian sturgeon on Doi Inthanon where the climate is cool all year round. The purpose
is to distribute to farmers for cultivation as food and put on sale for income increase.
The Royal Agricultural Station – Inthanon, 1 of 38 stations of the Royal Project Foundation, started
the research on rainbow trout in 1998 by importing the fish from Germany for cultivation. However, it
failed several times before fish eggs could hatch and possible for rearing, taking 1 year to be able to put
up for sale, which have been available since 2004.
The rainbow trout is a freshwater fish with good
taste and being popular. It has omega–3 higher than
other kinds of freshwater fish, and with 27% protein
in its flesh. Apart from selling fresh, the Royal Project
also processes the fish into smoked rainbow trout,
cold smoked rainbow trout, rainbow trout marinated
in dill. The roes of rainbow trout are processed for
preservation, called red caviar. Most of the customers
for rainbow trout are hotels and restaurants in Bangkok
and Chiang Mai. They are also available at the Royal
Project shops and department stores.
Presently, the Highland Fisheries Research Unit on Doi Inthanon can cultivate about 100,000 rainbow
trout per year, not enough for the growing market. It can, however, help reduce foreign import of 18-20
tons approximately per year.
For Siberian sturgeon, the hatching and cultivation started in 2005. It came out that the fish
can thrive well in the climate on Doi Inthanon. It can produce excellent caviar of high value, packed
in a 100 gram jar at Baht 5,000 each. Those who are interested must place order directly with the
Marketing of the Royal Project Foundation or can have a taste at the Royal Project Kitchen in Royal Park
Rajapruek, Chiang Mai, and Inthanon Club, Royal Agricultural Station - Inthanon, Amphoe Chom Thong,
Chiang Mai. Moreover, the sturgeon fish is also processed into cold smoked sturgeon fillets, which are up
for sale at the Royal Project shops.
These processed food products are only some examples of quality products from several
thousand royal initiative projects, undertaken under the philosophy of “sufficiency economy”, attaching
importance to sustainable improvement of the quality of life of farmers for self reliance, along with
natural conservation. It is His Majesty’s boundless and gracious kindness for granting a number of projects
for the benefit of Thai people throughout his 70-year reign.
ข้อมูลอ้างอิง / Reference
- มูลนิธโิ ครงการหลวง www.roralprojectmarket.com
- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ http://www.royal-inthanon.com
- หัวข้อ “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” การให้บริการพืน้ ทีโ่ ฮมเพจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ http://web.ku.ac.th
- เครือข่ายกาญจนาภิเษก http://kanchanapisek.or.th
- โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา http://www.scc.ac.th
- ไทยรัฐออน์ไลน์ www.thairath.co.th
- ผูจ้ ดั การ Online http://www.manager.co.th

- OpenRice https://th.openrice.com
- 38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง
http://www.thairoyalprojecttour.com
- TNEWS HEADSHOT http://headshot.tnews.co.th
- เดลินวิ ส์ www.dailynews.co.th
- บทความดีดี www.บทความดีด.ี com
- http://il258natthamon.blogspot.com
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งานสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม CSR ในการดำ�เนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพผู้ผลิตและบริการอาหารไทย
โครงการความร่วมมือระหว่างโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้และสถาบันอาหาร
กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเพือ่ สร้างอาชีพผูผ้ ลิตและบริการอาหารไทย ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 24 กันยายน 2559 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาผูป้ รุงและประกอบอาหาร หรือพ่อครัว/แม่ครัว ให้สามารถรังสรรค์
เมนูอาหารดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงรสชาติของอาหารแต่ละเมนูให้ถูกปากผู้บริโภคมากที่สุด อันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วย
รักษาฐานลูกค้าของธุรกิจบริการอาหารเอาไว้ได้ โดยหัวข้อการฝึกอบรมมีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2) มาตรฐานของซอสปรุงรสและน้ำ�จิ้ม
3) การออกแบบและกำ�หนดพื้นที่การผลิตและจัดเตรียมอาหาร
4) การกำ�หนดสูตรอาหาร
5) การกำ�หนดราคาอาหาร
6) การออกแบบเมนู
7) พื้นฐานการหั่น
8) การควบคุมคุณภาพด้านอาหาร
9) การพัฒนาธุรกิจเพื่อการจัดการร้านอาหาร
10) การทดลองปฏิบัติจริงในการจัดเตรียม ปรุง และเสิร์ฟอาหาร
11) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้จำ�นวน 21 คน และมีรายละเอียด
ผลการดำ�เนินการกิจกรรมดังนี้
1) ผลการฝึกอบรม
		 การดำ�เนินการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ
		 1. การอบรมภาคทฤษฎี จัดขึ้นที่ห้องประชุม 4 สถาบันอาหาร
		 2. การอบรมภาคปฏิบตั ิ จัดขึน้ ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์
			 สถาบันอาหาร
		 3. การทดสอบความสามารถผูเ้ ข้าร่วมอบรมด้วยการสอบภาคปฏิบตั ิ การเตรียม ปรุง เสิรฟ์ และนำ�เสนอ
			 อาหารไทย จัดขึน้ ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์ สถาบัน
			 อาหาร และร้านอาหารบ้านไทย อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
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Phra Dabos Project for the Southern Border Provinces
CSR Activities in Organizing the Training Course on Professional Development
for Thai food Manufacturers and Service Providers
Cooperation Program between Phra Dabos Project for the Southern Border Provinces
and the National Food Institute
The training course on professional development for Thai food manufacturers and service providers,
from 15 August – 24 September 2016, was held for the purpose of developing food preparers or
cooks, enabling them to create food menu that can attract consumers and with pleasant tastes to their
liking, which are the main factors to maintain a customer base of food service business. The topics of
training were as follows:
1) Fundamental knowledge about the products
2) The standard of condiments and sauces
3) Designing and setting of food manufacturing and preparation area
4) Setting of recipe
5) Food pricing
6) Menu Design
7) Basic knife skills
8) Food quality control
9) Business development for restaurant management
10) Practice in preparing, cooking and serving food
11) Field trip
There were 21 participants from Phra Dabos Southern Border Province School. The detailed results
of activities are as follows:
1) Result of the training
The training was conducted in 3 sessions, namely;
1. Theoretical training, held at Meeting Room 4, National Food Institute
2. Practical training, held at the Research Center for Development of Product and Production
		 Process of Commercial Food Product, National Food Institute
3. Practical examination of participants in preparing, cooking, serving and presenting Thai
		 food, held at the Research Center for Development of Product and Production Process
		 of Commercial Food Product, National Food Institute, and Thai Food Heritage
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ภาพบรรยายการฝึกอบรมวันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2559

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยดร.อรสุดา เจริญรัถ
ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

กล่าวปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรม โดยนายอรรถวิทย์ วิทยกุล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการงานที่ปรึกษา

กิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ

กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันอาหาร

กิจกรรมการบรรยายภาคทฤษฎี
ณ ห้องประชุม 4 สถาบันอาหาร

กิจกรรมการทดสอบความสามารถผู้เข้าร่วมอบรมด้วยการสอบ
ภาคปฏิบัติ การเตรียม ปรุง เสิร์ฟ และนำ�เสนออาหารไทย

กิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัติ
และปิดการอบรม โดยนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันอาหาร
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Activities for theoretical training at Meeting Room 4,
National Food Institute

Activities for practical examination of participants in
preparing, cooking, serving and presenting Thai food

Tea Oil and Plant Oils Development Center, Chiangrai Province
CSR Activities for the Implementation and Application of GMP/HACCP
In the Production Process of Oils and Mixed Oils
At Tea Oil and Plant Oils Development Center, Amphoe Mae Sai, Chiang Rai Province
(Chaipattana Foundation)
Provision of consultancy service for the implementation and application of GMP/HACCP in
the production and extraction processes of oils and mixed oils
The Tea Oil and Plant Oils Development Center had participated in the Program for Thailand Food
Quality to the World, the application of HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point in the production
and extraction processes of oils and mixed oils in the budget year of 2016. In this regard, the National
Food Institute had provided consultancy service for the preparation of GMP/HACCP under the Codex
Alimentarius Commission, from February - August 2016, and receiving GMP/HACCP certification in the
range of oils and mixed oils in August 2016.
For the consistency and efficiency of the system, the National Food Institute has made assessment
and monitoring of the application of GMP/HACCP after system certification. The schedule of the work is
from December 2016 to October 2017.

Assessment for the purpose of applying for the certification of GMP/HACCP in the range of oils and mixed oils on 30 August 2016
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งานสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำ�มันและพืชน้ำ�มัน อ.แม่สาย
จ.เชียงราย (มูลนิธิชัยพัฒนา)
กิจกรรม CSR ในการดำ�เนินการและประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP ในกระบวนการผลิตน้ำ�มันและน้ำ�มันผสม
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำ�มันและพืชน้ำ�มัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (มูลนิธิชัยพัฒนา)
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาในการจัดทำ�และประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP ในขอบข่ายสายการผลิตและสกัดน้ำ�มัน
และน้ำ�มันผสม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำ�มันและพืชน้ำ�มันได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้
เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก (Thailand Food Quality
to the World) กิจกรรมประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์
อันตราย ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) ในกระบวนการผลิต
และสกัดน้ำ�มันและน้ำ�มันผสมในปีงบประมาณ 2559
โดยทางสถาบันอาหารได้เข้าดำ�เนินงานให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�ในการจัดทำ�ระบบ GMP/HACCP ตาม Codex
Alimentarius Commission ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง
การเข้าให้คำ�ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำ�มันและพืชน้ำ�มัน
เดือนสิงหาคม 2559 และได้รับการตรวจรับรองระบบ
GMP/HACCP ในขอบข่ายน้ำ�มันและน้ำ�มันผสมในเดือน
สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานตามระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทาง
ที่ปรึกษาสถาบันอาหารจึงได้เข้าตรวจประเมินและติดตามการดำ�เนินงานประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP ภายหลังจาก
การตรวจรับรองระบบ โดยมีกำ�หนดการดำ�เนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึงตุลาคม 2560

110

Annual Report 2017

สถาบันอาหาร

ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันอาหาร
1. วิสัยทัศน์

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร เป็นหน่วยงานให้บริการ
ความรู้ทางด้านวิชาการ รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นเลิศ และ
สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรเฉพาะทาง อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และต่างประเทศ

2. เป้าหมาย

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรโดยตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสนับสนุนทุกระดับอย่างครบวงจร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ ลู ก ค้ า ของฝ่ า ยฝึ ก อบรมเพื่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย
2.1. OTOP, SME, ผู้ส่งออก อาทิ
• ผู้ผลิตวัตถุดิบ พืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์
• ผู้ผลิต/นำ�เข้าสารปรุงแต่งและวัตถุเจือปนในอาหาร
• ผู้ผลิตอาหาร แปรรูปอาหาร อาหารสำ�เร็จรูปต่าง ๆ และเครื่องดื่ม
• ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
• ธุรกิจ Food Services
• ผู้นำ�เข้า - ส่งออก
• ธุรกิจ Logistics ฯลฯ
2.2. กลุ่มผู้ผลิตอาหารฮาลาล เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับรองฮาลาล จากสำ�นัก
คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�
จังหวัด
2.3. ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากภาครัฐ ทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
ในแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ ซึง่ มี
หน้าทีแ่ ละบทบาทในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับดูแล และตรวจสอบสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป
2.4. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ คณะการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตร คณะประมง เป็นต้น
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Department of Food Industry Training, National Food Institute
1. Vision

The Department of Food Industry Training, National Food Institute is a department that provides
technical knowledge and education, whilst promoting excellence to the public, as well as teaching expertise
to its technical staff. The agency is widely recognized internationally, among ASEAN countries and abroad.

2. Goal

Strive to fulfill the needs and provide solutions for the industrial sector. Impart promoting literacy in
both theoretical and practical developments in the food industry whilst providing comprehensive support.
Target Groups
Target groups or customers of the Department of Food Industry Training in food, agricultural
processing, and other support industries consist of
2.1. OTOP, SME, exporters such as
• Agricultural and livestock suppliers
• Food additives manufacturers and importers
• Delicatessen and beverage manufacturers, • Packagers
including food processors
• Exporters and importers
• Foodservice businesses
• Logistics businesses, etc.
2.2. The manufacturers of halal food, staff and halal certification officers from the Central Islamic
Council of Thailand and Provincial Islamic Committee.
2.3. Administration officials, academics from the government who work within the food industry
in each ministry, such as the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Science and Technology,
Ministry of Commerce, Ministry of Industry, Ministry of Public Health, Ministry of Foreign Affairs, etc., which are
responsible for developing, supporting and overseeing subjects related to food and the processing agricultural
products.
2.4. Faculty and staff in academic institutions and vocational training who associate with the
Faculty and Department of Food Science and Technology, Faculty of Engineering, Department of Logistics
Management, Faculty of Business Administration, Faculty of Agriculture, Faculty of Fisheries, and so on.
2.5. Students in vocational schools and higher level education institutions who associate with
the Faculty and Department of Food Science and Technology, Faculty of Engineering, Department of Logistics
Management, Faculty of Agriculture, Faculty of Fisheries, and so on.
2.6. Independent Consultants and Consulting Firms.
2.7. Government agencies such as the Provincial Chamber of Commerce, Municipality, Provincial
Administration Organization (PAO), Subdistrict Administration Organization (SAO), and the private sector in local
regions who is involved in promoting agricultural product processing and development, including food vendors
and restaurants, Restaurant And Good Product Association, SME Association, and so on.
2.8. Multiple associations whose roles are to support and develop the same group of business
associations such as Thai Food Processors’ Association, Thai Frozen Food Association, etc.
2.9. Customers from various entities within the ASEAN Economics Community (AEC) such as Laos,
Myanmar, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei and Timor-Leste, including AEC + 3, i.e.
China, South Korea and Japan.
Other courses are ISO 9001:2015, Rules and Regulations for the Exportation of Halal Food, Production
Efficiency Improvement, Foodex, Water Management, Development of Standards for Agricultural Products in
the Supply Chain, Root Cause Analysis, Strategies for the Enforcement of Intellectual Property Rights.
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2.5. นักศึกษาระดับปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ คณะการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตร คณะประมง เป็นต้น
2.6. บริษัทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาอิสระ
2.7. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิน่ ตามภูมภิ าคต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอาหาร เกษตรแปรรูป ร้านอาหาร และภัตตาคาร เช่น หอการค้าจังหวัด
เทศบาลจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำ�บล ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ชมรม SME ฯลฯ
2.8. สมาคมต่าง ๆ ทีม่ หี น้าทีแ่ ละบทบาทในการสนับสนุนและช่วยพัฒนากลุม่ ธุรกิจ
เดียวกันให้เข้มแข็ง เช่น สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสำ�เร็จรูป สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นต้น
2.9. ลูกค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น
สปป.ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และติมอร์-เลสเต
รวมถึง AEC+3 ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

สรุปผลการดำ�เนินงาน 5 ปี
กลุ่มหลักสูตร

2556
(คน)

2557
(คน)

2558
(คน)

2559
(คน)

2560
(คน)

Food Safety Management

1,876

1,282

2,687

2,995

1,572

Laboratory Test

640

413

354

355

548

Product Development and Processing

310

211

804

826

819

Food Law and Regulation

409

246

636

691

1,064

Low Acid Can Food

199

126

57

151

43

กลุ่มหลักสูตรอื่นๆ

134

-

2,738

797

1,566

กลุ่มหลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่ ISO 9001:2015, กฎระเบียบและข้อกำ�หนดเพื่อการส่งออกอาหารฮาลาลฯ, การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตฯ, Foodex, การจัดการน้ำ�ฯ, การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรในระบบห่วงโซ่อุปทาน, การวิเคราะห์
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา, กลยุทธ์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาฯ
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งานสร้างความร่วมมือ
และบันทึกความร่วมมือ (MOU)
กับต่างประเทศ

งานสร้างความร่วมมือและ
บันทึกความร่วมมือ (MOU)
กับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
• กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศที่มีบทบาทสำ�คัญในเวทีโลก
• ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์และภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันในเวทีสากล
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยและต่างประเทศ
เป้าประสงค์หลัก สอห.
• มีโครงการ/กิจกรรมอันเกิดจากความร่วมมือด้านการวิจยั พัฒนาและบริการในอุตสาหกรรมอาหารกับต่างประเทศ
ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
• เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการด้านอุตสาหกรรมอาหารกับต่างประเทศ
• สอห. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล
• พนักงาน สอห. ได้พัฒนาศักยภาพและมีประสบการณ์ในระดับสากล
• ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารขยายโอกาสทางการค้ามากขึ้น

ความร่วมมือทีม
่ ก
ี ารลงนามสัญญาร่วมกันระหว่างสถาบันอาหาร กับ
Japanese Consumer’s Cooperative Union (JCCU) ประเทศญีป
่ น
ุ่
Research and Inspection Service for JCCU
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับศูนย์ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสหกรณ์ผู้บริโภคประเทศ
ญีป่ นุ่ (JCCU Inspection Center) เพือ่ พัฒนาความสามารถ
การตรวจวิเคราะห์สารกำ�จัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างของ
ห้องปฏิบัติการสถาบันอาหารให้มีขีดความสามารถทั้งด้าน
บุคลากร/เครือ่ งมือ/มาตรฐานของวิธที ใี่ ช้วเิ คราะห์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ JCCU
เป้าหมาย: เพื่อเป็นตัวแทนของ JCCU ในการให้
บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในอาหารให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ไทยในการผลิตอาหารตามมาตรฐานของ JCCU ซึง่ เป็นสหกรณ์ผบู้ ริโภคทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในญีป่ นุ่ มีสมาชิกกว่า 26 ล้านคน
ทั่วญี่ปุ่น และมีสหกรณ์ (CO-OPs) ที่เป็นสมาชิกของ JCCU ถึง 619 แห่ง
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Cooperation and Memorandum of Understanding (MOU) Between Nations
Strategic Partnership Forming Strategy with Foreign Countries
• Strengthen cooperation and strategic partnerships with international agencies that play a major
role on the world stage.
• Promote constructive role and positive image of the National Food Institute at the international level.
• Support networking and business collaboration between Thailand’s industry and other nations.
Mission:
• Organize projects or activities to create cooperation on research and development in the food
industry with several nations and beneficial to the food industry in Thailand.
• Promote the international network of collaborative research and development in the food industry.
• Make the National Food Institute recognized internationally.
• Improve the skill levels of staff to meet the international level standard.
• Create more trade opportunities for entrepreneurs in the food industry.

Memorandum of Understanding (MOU) between National Food Institute and
Japanese Consumer’s Co-operative Union (JCCU), JAPAN
Research and Inspection Service for JCCU
OBJECTIVE: To establish cooperation in the academic area between NFI and Japanese Consumer’s
Co-operative Union and to improve the National Food Institute Laboratory’s ability to detect pests and
pesticide residue in all areas, including personnel, tool, and analysis methods by following JCCU’s standard.
GOAL: NFI represent JCCU in providing chemical analysis of food service for business operators
in Thailand to produce food that has the same standard as JCCU’s. JCCU is the largest consumer
cooperatives in Japan, representing more than 26 million people and 619 Cooperative (CO-OPs) members.
BENEFITS: The National Food Institute can develop its testing ability to meet testing standards
of JCCU and to be entrusted as a pesticide residues in food analysis agency in Thailand before JCCU
distributes it to the Japanese market.

Memorandum of Understanding (MOU) between National Food Institute and Japanese
International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), JAPAN
Collaboration on Agricultural Research
OBJECTIVE: To establish cooperation in the academic area between NFI and JCCU and to
improve the National Food Institute Laboratory’s ability i.e. pesticide residue detection in all areas such
as personnel, tool, and analysis methods following JCCU’s standard.
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ประโยชน์ทไี่ ด้รบั : สถาบันอาหารได้พฒ
ั นาขีดความสามารถการตรวจวิเคราะห์ได้ตรงตามมาตรฐานของ JCCU จน
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์สารกำ�จัดแมลงและศัตรูพืชตกค้างในสินค้าอาหารไทย ก่อนที่ JCCU จะนำ�
เข้าไปจำ�หน่ายในตลาดญี่ปุ่น

ความร่วมมือต่างประเทศทีม่ กี ารทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันอาหาร กับ
Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญีป่ นุ่
Collaboration on Agricultural Research
วัตถุประสงค์: เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้าน
ข้อมูล ประกอบด้วยการแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านการวิจัยอาหารและเกษตร ด้านเทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบอาหาร การแลกเปลีย่ นข้อมูลทัว่ ไปและการแลกเปลีย่ น
นักวิจยั ซึง่ จะมีสว่ นสำ�คัญในการต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย
และญีป่ นุ่ อันจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารร่วมกัน
กิจกรรม:
1. การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์และ
ด้านการวิจัยการเกษตรและอาหาร
3. การทำ�วิจัยร่วม

นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่ ว มเป็ น
สั ก ขี พ ยานในพิ ธ ี ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ระหว่ า ง
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันอาหาร และ Dr. Masa
Iwanaga, President of JIRCAS ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านเกษตรวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะกรรมการสถาบันอาหาร ตลอดจนคณะผู้แทนจาก JIRCAS เข้าร่วม
ด้วย ภายใต้การนำ�ของนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในการ
ไปโรดโชว์ด้านการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันอาหาร กับ
OTAGAI Forum Association ประเทศญี่ปุ่น
การส่งเสริมความร่วมมือ OTAGAI Project Concept
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยและญี่ปุ่น
เป้าหมาย: เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอาหารระดับ
SMEs ใหม่ ๆ ในอนาคต
กรอบความร่วมมือ/กิจกรรม: สร้างความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลีย่ นข้อมูลและกิจกรรมทีส่ นับสนุนให้เกิดการ
เชือ่ มโยงเครือข่ายผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีไทยและญีป่ นุ่ ได้ใช้ประโยชน์ภายใต้ OTAGAI Project ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ ให้ทงั้ สอง
ประเทศเกิดการพัฒนาธุรกิจระดับเอสเอ็มอีใหม่ ๆ ในอนาคต
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ACTIVITIES:
1. Researcher Exchange Program
2. Economics information and research exchange of agriculture and food
3. Joint Research Program

Memorandum of Understanding (MOU) between National Food Institute and
OTAGAI Forum Association, JAPAN
Collaboration on OTAGAI Project
PURPOSE: To promote and develop the agricultural and food industries of Thailand and Japan.
GOAL: For the future development of new food businesses at SME level.
SCOPES/ACTIVITES: Promote cooperation and information exchange activities that encourage
Thailand and Japan SME operator network under OTAGAI Project, which aims to allow both countries to
develop future new businesses at SME level.

Memorandum of Understanding (MOU) between National Food Institute and
Japan Halal Development & Promotion (JAHADEP), JAPAN
Promotion and Development of Halal Food
OBJECTIVE:
1. To promote understanding of the standard production of halal food and halal
certification mark to entrepreneurs, Japanese residents in Thailand and Japanese investors
who are interested to build a production base in Thailand.
2. To provide information of the procedure for obtaining halal certification for Japanese entrepreneurs.
SCOPES: NFI will provide information on the procedure for obtaining halal certification, production
process and market trend to promote understanding of the standard production of halal food and halal
certification mark to Japanese entrepreneurs and investors who are interested to build a production
base in Thailand. JAHADEP will broadcast such information to Japanese entrepreneurs through seminars,
relevant authorities and the media to encourage the investment of halal food in Thailand.

Memorandum of Understanding (MOU) between National Food Institute and
Food Industry Research and Development Institute (FIRDI), TAIWAN
Promotion of research and technology transfer of sterile (aseptic) food production process
Collaboration scopes between National Food Institute and Food Industry Research and
Development Institute are:
• Cooperation in the promotion of research, technology transfer, training, laboratory analysis and calibration.
• Cooperation in joint research projects.
• Cooperation in information exchange and research that promote security.
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ความร่วมมือต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันอาหาร กับ
Japan Halal Development & Promotion (JAHADEP) ประเทศญีป
่ น
ุ่
การส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต
อาหารฮาลาลและเครื่ อ งหมายฮาลาลแก่
ผูป้ ระกอบการชาวญีป่ นุ่ ในประเทศไทย รวมทัง้
นั ก ลงทุ น ชาวญี่ ปุ่ น ที่ มี ค วามสนใจมาสร้ า ง
ฐานการผลิตในประเทศไทย
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
ขั้นตอนการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่น
กรอบความร่วมมือ:
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลและเครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นใน
ประเทศไทย ตลอดจนนักลงทุนญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามสนใจมาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย โดยสถาบันอาหารจะสนับสนุนข้อมูล
เกีย่ วกับกระบวนการ ขัน้ ตอนการขอรับรองเครือ่ งหมายฮาลาล ข้อมูลด้านการผลิตและแนวโน้มการตลาดในประเทศไทย และ
ทาง JAHADEP จะเป็นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไปยังผูป้ ระกอบการญีป่ นุ่ ผ่านทางการสัมมนาให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้เกิดการลงทุนด้านอาหารฮาลาลในประเทศไทย

ความร่วมมือต่างประเทศทีม
่ ก
ี ารทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันอาหาร กับ
Food Industry Research and Development Institute (FIRDI) ประเทศไต้หวัน
การส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารด้วยระบบปลอดเชื้อ
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
• ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการวิจยั การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการฝึกอบรม
• ความร่วมมือด้านการทำ�โครงการวิจัยร่วมกัน
• ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
งานวิจยั ทีส่ ง่ เสริมงานด้านความปลอดภัยอาหาร
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่ วมเป็นสั กขี พยานพิ ธีลงนามบันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน
อาหาร กับ Dr. Tony J. Fang รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Research and Development
Institute) ณ สถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เมืองซินจู๋ ประเทศ
ไต้หวัน

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

Laboratory 4.0
โดยศูนย์บริการห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นช่วงเป็น
ยุคสมัย เมื่อมี ‘เครื่องกล’ และ ‘เครื่องจักรไอน้ำ�’ โลกก็เข้า
สู่ยุคอุตสาหกรรม ‘ไฟฟ้า’ และ ‘สายการผลิต’ ทำ�ให้เกิด
อุตสาหกรรมยุคทีส่ อง คือมี ‘การผลิตแบบปริมาณสูง’ ถัดมา
คอมพิวเตอร์, IT และ ‘ออโตเมชัน่ ’ (automation) ก็น�ำ โลก
สูย่ คุ ‘Industry 3.0’ คือมีการนำ� ‘หุน่ ยนต์’ และ ‘ชุดกลไก’
เข้ามาทำ�งานแทนมนุษย์
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคการใช้เทคโนโลยีท่เี รียกว่า
‘Industry 4.0’ กล่าวคือ เป็นยุคทีม่ กี ารใช้ประโยชน์รปู แบบใหม่
ของสหวิทยาการที่รวมเป็น Cyber-Physical System
(CPS) ซึ่งนำ�มาใช้กับโรงงานหรือห้องปฏิบัติการ แล้วเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์มากขึ้น โดยมีวิทยาการหลักที่
เกี่ยวข้อง เช่น computing, networking, information
technology (IT), automation, Internet of Things,
cloud computing เป็นต้น
Industry 4.0 นอกจากหมายถึงยุคแล้ว ยังหมายถึง
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ของสหวิทยาการในการ
ผลิตสินค้าของโรงงาน หรือของระบบใดในการทำ�งานก็ได้
ในเรือ่ งของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ทัง้ อุตสาหกรรม
และห้องปฏิบัติการมักก้าวเคียงกันไปเสมอ หากเป็นโรงงาน
ก็นิยมเรียกโรงงานที่มี Industry 4.0 ว่า smart factory
หากเป็นห้องปฏิบัติการก็เรียกว่า smart lab
Lab 4.0 หรือ smart lab และ Industry 4.0 มี
ความเหมือนกันคือ มุ่งประโยชน์ต่อโลกในอนาคตมากขึ้น
โดยอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยี CPS เพื่อประโยชน์
หลายด้ า นที่ เ ป็ น ไปได้ โ ดยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ธรรมชาติ
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สิ่ ง แวดล้ อ มและมนุ ษ ย์ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งความปลอดภั ย และ
สุขภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดขึ้นโดยรบกวน
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ และคงเป้าประสงค์เดิม
เช่น ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของงานและเศรษฐกิจ แต่ท�ำ
ได้ดีขึ้น
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศทีร่ เิ ริม่ และเป็นต้นแบบ
Industrie 4.0 หรือ Industry 4.0 มีอุตสาหกรรม โรงงาน
และห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น Industrie 4.0 และใช้ CPS ในการ
ทำ�ให้เกิด smart factory และ smart lab แล้ว CPS มี
ความหมายอย่างไร? Cyber-Physical System (CPS) หมายถึง
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการรวม-ประสานของ ‘โลกไซเบอร์’
และ ‘สภาพกายภาพ’
เทคโนโลยีของ CPS มีด้วยกันหลายอย่างดังที่
กล่าวมาแล้ว คือ computing, networking, information
technology (IT), automation, Internet of Things,
cloud computing เป็นต้น ซึ่งถูกนำ�มาใช้กับการทำ�งาน
ของ lab มากเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อควบคุม/จัดการ/สั่งงาน
ของอุ ป กรณ์ แ ละเป็ น เครื่ อ งมื อ ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า ง
อัตโนมัติจากระยะไกล เพื่อรับข้อมูลและสื่อสารระหว่าง
ผูเ้ กีย่ วข้อง อุปกรณ์ และเครือ่ งมือ รวมไปถึงการจัดการข้อมูล
ทรัพยากร และอื่น ๆ
เทคโนโลยีออโตเมชั่น หรือ automatic control
คือ หุ่นยนต์ แขนกล หรือชุดกลไกที่ทำ�งานได้เองแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำ�งาน ซึ่งอาจ
ควบคุมจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต โดย automation
จะทำ�งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ�

Laboratory 4.0
by Food Industry Laboratory Service Center
National Food Institute
The Industrial Revolution has been developing
and transiting with from period to period. Once
“machine” and “steam engine” were introduced,
the world had stepped into the first industrial
revolution. The second industrial revolution came
with “electricity” and “assembly line” and ushered
in the age of mass production. The third revolution,
with computers, IT and “automation”, it brought
the world into “Industry 3.0” with robots and
machines began to replace humans in a growing
array of activities.
And now we are entering the “Industry 4.0”
era, in which Cyber-Physical System (CPS), such as
computing, networking, information technology (IT),
automation, Internet of Things, cloud computing,
is implemented in factories or laboratories which
allow them to work more effectively.
Not only that Industry 4.0 refers to the
industrial revolution era, it also refers to technology
which makes use of those cyber-physical systems
in the production or any operating processes of a
factory. In the fields of science and technology,
industry and laboratory always move along
together. If it is an Industry 4.0 production plant, it is
usually referred as smart factory. If it is a laboratory,
it is referred as smart lab.
Lab 4.0, i.e. smart lab and Industry 4.0 have
the same meaning. It emphasizes to benefit the
future world with a versatility using science and
CPS technology to achieve the goals with efficiency
while having concerns about nature, environment,
public safety and health.
Germany is the first country that initiates
and creates Industry 4.0 prototype. The country
already has Industrie 4.0 plants and laboratories

that implement CPS to make smart factories and
smart labs. What does CPS mean? Cyber-Physical
System (CPS) refers to a system that involves a
combination and synchronization of the “cyber
world” and “physical environment”.
As previously mentioned, there are many
CPS technologies such as computing, networking,
information technology (IT), automation, Internet of
Things, cloud computing, etc. These technologies
are integrated into a lab as much as possible to
remotely control, operate, command, receive and
communicate with equipment and tools, including
data acquisition, etc.
Automation or automatic control is the use
of a robot, a mechanical arm or a mechanism that
automatically works properly, quickly and accurately
by itself through a computer-controlled system
which may be remotely controlled via the internet.
Cloud computing technology is the use of
IT resources such as application, storage, service,
server, etc. of service providers. Labs or organizations
will pay for the service or it may be a free service
such as Google Cloud Computing. Cloud computing
is more useful since professional service providers
will handle system protection, prevention,
improvement, including installation, troubleshooting
as well as providing faster advices.
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เทคโนโลยี cloud computing คือ การใช้ทรัพยากร
ด้าน IT (application, storage, service เป็นต้น) ของผู้ให้
บริการ โดย lab หรือองค์กรจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้ใช้บริการ
หรือเป็นบริการทีใ่ ห้ใช้ฟรี เช่น Google Cloud Computing
ซึ่ง cloud computing ให้ประโยชน์ได้มากกว่า เพราะมี
มืออาชีพเข้ามาจัดการดูแล แก้ไข ป้องกัน ปรับปรุง และ
ติดตั้ง รวมถึงให้คำ�แนะนำ�ที่รวดเร็วกว่า และมีปัญหาหลาย
อย่างน้อยกว่า เช่น การเสื่อม การล้าสมัย การสูญหายของ
ข้อมูล การถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมทั้งการแชร์ข้อมูล การ
เชือ่ มโยง และการใช้ Internet of Things ก็ดกี ว่าการมีระบบ
ทรัพยากร IT เองของ lab หรือองค์กร
ห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไปควรใช้บริการฟรีของ Google
Cloud Computing (cloud.google.com) ให้เต็มที่ เพราะ
เป็นบริการที่ให้ใช้ฟรีอยู่แล้ว ตัวอย่างที่เห็นชัดของ cloud
computing คือ ลดการใช้หรือเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ
ได้มาก อีกทั้งยังสามารถค้นหา จัดเก็บ บันทึก และแชร์ได้
รวดเร็ว และอยู่ได้ถาวรกว่าเก็บในรูปกระดาษ, DVD, flash
drive, external hard disk เป็นต้น สามารถเก็บได้ในรูป
ของไฟล์หรือรูปภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล
ทุกรูปแบบยังสามารถให้ความเห็นหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้
แบบเฉพาะกลุ่ม และกำ�หนดได้ว่าจะให้ใคร ให้กลุ่มใด หรือ
ให้ทกุ คนเห็นได้ เลือกยอมรับการปรับแต่งเพิม่ เติม หรือเลือก
ย้อนกลับไป version เก่าก็ได้ จึงทำ�ให้การสื่อสารและการ
จัดการข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
ชัดเจน อีกทั้งยังเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์หลายอย่างได้
เช่น smartphone, tablet, computer หรืออื่น ๆ และ
ใช้ได้ทั้ง Windows, iOS, และ Android การเข้าถึงด้วย
อุ ป กรณ์ ห ลากหลายจากที่ ใ ดในโลกช่ ว ยลดปั ญ หาจาก
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ระบบล่ม ฮาร์ดิสก์เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย หรือไฟดับ
ได้ เพราะสามารถใช้ smartphone จัดการแก้ไขหรือแชร์
ข้อมูลได้
Lab 4.0 ควรมีลักษณะดังนี้
(1) Interoperability: ชุดกลไก อุปกรณ์ ตัวรับ
สัญญาณ มนุษย์ และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง สามารถเชื่อมต่อ
และสือ่ สารกันได้ผา่ นระบบ Internet of Things (IoT) หรือ
Internet of People (IoP)
(2) Information transparency: information
systems สร้าง ‘สภาพเสมือนจริง’ ของ ‘สภาพการทำ�งานจริง’
จากข้อมูลของ ‘เครื่องตรวจวัด’ และสามารถ ‘ปรับข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์’
(3) Technical assistance: มีความสามารถในการ
สนับสนุนให้มนุษย์สามารถตัดสินใจดำ�เนินการและแก้ไข
ปัญหาได้ และช่วยเหลือมนุษย์ในงานที่ยากเกินไป หรือ
ไม่ปลอดภัย
(4) Decentralized decision-making: มี cyberphysical system ซึ่งสามารถตัดสินใจทำ�งานทั่วไปได้เอง
และทำ�งานได้เองมากขึ้นเท่าที่เป็นไปได้
ปัญหา
การรับหรือปรับเป็น Lab 4.0 เป็นการเปลีย่ นแปลง
ครั้งใหญ่และย่อมมีปัญหาที่ท้าทายหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น
ปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สู ง ขึ้ น
เพราะมีการรวมระบบใหม่เข้าด้วยกัน และต้องยอมให้มี
การเข้าถึงมากขึ้นด้วย ยิ่งกว่านั้น องค์ความรู้ในการผลิต
สินค้าที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งในด้าน
ความปลอดภัยของระบบ IT

•

There are fewer issues, such as failures,
outdated system, data loss and cyber-attacks.
Moreover, sharing information, linking to and usage
of the Internet of Things are better than the system
of a lab or organization owning IT resources.
Typical laboratories should utilize these
free services such as Google Cloud Computing
(cloud.google.com) to the fullest. One of the obvious
advantages of cloud computing is the reduction of
paper document usage and storage. You also can
record, store, and share data quickly and more
permanently store them than in the form of paper,
DVD, flash drive, external hard disk, etc. It can
store files, both still and moving images. All data
formats can be allowed for a particular group or
for everyone to see, comment, customize, accept,
reject any changes or even choose to return to the
previous version. This results in a faster, easier and
clearer way of communication and information
management. Data can be accessed from multiple
devices such as smartphone, tablet, computer,
or others and is available for Windows, iOS, and
Android platforms. With access from a variety of
devices anywhere in the world, it will reduce the
problems caused by system and hard disk crashes,
PC failures or power outage, since smartphone can
be used to manage, edit, or share data.
Lab 4.0 should have the following
characteristics:
1) Interoperability: is a system, equipment,
receiver, human or many other things that can connect
and communicate with each other through the
Internet of Things (IoT) or Internet of People (IoP).
2) Information transparency: is an information
system that can create a “virtual copy” of the
actual “physical world” from the data reporting
from “sensor” and can be updated to exploit at will
(contextualize information).
3) Technical assistance: has abilities to
encourage people to make decisions and take
action to fix problems, and help people in difficult
situations or unsafe jobs.

Internet of Things (IoT)

4) Decentralized decision-making: has a
cyber-physical system, which can make decisions
and work on their own (autonomous) as much as
possible.
Problems:
Lab 4.0 refinement is a big change and of
course comes with many challenges such as:
• More issues with data security: by putting
new systems together, it also allows higher number
of accesses. Thus, the risk of know-how breach
becomes one of the problems in IT system security.
• There is a need to strengthen the
stability of the whole system to sustain smooth and
successful cyber-physical communication which is
difficult to achieve and maintain.
• Reduction of personnel from concerned
units that supervise the overall production process
may become a hindrance.
• It has always been a concern for the
high- income group of people who can lose a job
when automation is implemented.
• Technical issues avoidance that halts
production process and cause high damage has
always been a major concern.
Moreover, lack of experience and human
resources to create and operate the new system
have always been a key problem. In addition to this,
stakeholders and the shareholders are reluctant
to have to invest heavily in the new technology
of Industry 4.0. However, the profit from Industry
4.0 may be able to ease the concern of those
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ข้อดีของ Lab 4.0
การใช้ระบบในการควบคุมการผลิตงานจะมีความ
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสม่ำ�เสมอมากกว่า และผล
การทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือจะส่งผลให้การบริการของ
Lab มีรายรับมากขึน้ รวมทัง้ มีสว่ นแบ่งการตลาดและผลกำ�ไร
มากขึ้นตามไปด้วย

Cyber-Physical System

•

มีความจำ�เป็นในการเพิ่มความเสถียรของทั้ง
ระบบให้มากขึ้น เพื่อการสื่อสารแบบ cyber-physical
communication อย่างราบรื่นสำ�เร็จผล ซึ่งเป็นเรื่องยาก
ทั้งในการไปให้ถึงและดูแล
ปัญหาด้านการดูแลระบบรวมของกระบวนการ
ผลิต ซึง่ มีบคุ ลากรจากหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดูแลลดลง
อาจเป็นอุปสรรค
งานของบุคลากรที่มีรายได้สูงหายไป เป็นเรื่อง
น่ากังวลเสมอเมื่อมีการนำ� automation มาใช้
การหลีกเลีย่ งปัญหาด้านเทคนิคทีท่ �ำ ให้กระบวน
การผลิตต้องหยุดชะงักและเกิดความเสียหายสูง มักเป็น
ข้อกังวลที่สำ�คัญเสมอมา

•
•
•

ยิง่ กว่านัน้ การขาดประสบการณ์และทรัพยากรบุคคล
ในการสร้างและใช้งานระบบใหม่กเ็ ป็นปัญหาสำ�คัญทีส่ บื เนือ่ ง
ต่อมา และเรือ่ งทีย่ งั คงเป็นปัญหาคือ ความลังเลใจของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียและผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงทุนอย่างมากกับเทคโนโลยีใหม่ของ
ระบบ Industry 4.0 แต่ผลกำ�ไรจาก Industry 4.0 สามารถลบ
ความกังวลของหลายโรงงานได้ สภาพการทำ�งานทีม่ อี นั ตรายสูง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานย่อมเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่
ซึง่ ปัญหานีจ้ ะหมดไปหรือลดลงเมือ่ ใช้เทคโนโลยีใหม่น้ี
เมื่อข้อมูลทุกด้านและทุกระดับของกระบวนการ
ผลิตและขนส่งเป็นสิ่งที่ต้องมีความชัดเจน supply chain
ทัง้ หลายควรมีการควบคุมอย่างชัดเจน และต้องเป็นส่วนหนึง่
ของการเตรียมความพร้อม
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Lab 4.0 อาจใช้ประโยชน์ CPS
ตัวอย่างของ Industry 4.0 เช่น มีการนำ�หุ่นยนต์
หรือชุดกลไก ต่อเชือ่ มอินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้ระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีความสามารถสูงหลายด้าน (เช่น ทั้งจำ�ทั้งคิด และเรียนรู้
ได้เอง) เข้าควบคุมจากระยะไกล โดยมนุษย์ปอ้ นข้อมูลเพียง
เล็กน้อย แต่ระบบสามารถทำ�งานได้อย่างสมบูรณ์และอัตโนมัติ
ไม่วา่ เป็นงานแบบใด -- ยาก ง่าย มาก น้อย หลากหลาย หรือ
ซับซ้อน -- เกิดผลดีหลายประการ โดยเฉพาะประสิทธิภาพ
การผลิต (อัตราการผลิต คุณภาพ ความเที่ยง ความแม่น
ฯลฯ) และผลดีด้านอื่น เช่น การประหยัดแรงงาน พลังงาน
วัสดุอปุ กรณ์ ค่าใช้จา่ ย และทรัพยากรมนุษย์ smart factory
ที่มี Industry 4.0 จึงก้าวหน้า ล้ำ�สมัย และได้เปรียบกว่า
โรงงานอื่น
ในช่วงวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา
ห้องปฏิบตั กิ าร Analytica ทีน่ ครมิวนิกได้จดั ให้มผี เู้ ชีย่ วชาญ
นำ�เสนอ integrated automation และ digitization
solution นอกจากนัน้ ยังมีการนำ�เสนอทางทฤษฎีแี ละปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เน็ตเวิร์กที่จำ�เป็นต่อการเป็น smart laboratory
เทคโนโลยี แ นวใหม่ นี้ เ ปิ ด โอกาสหลายอย่ า งให้
ห้องปฏิบตั กิ ารมีความสามารถมากยิง่ ขึน้ ระบบ automation
และชุดอุปกรณ์ทรี่ ว่ มกันทำ�งานเป็นระบบใหม่เพิม่ ศักยภาพ
ให้กบั ห้องปฏิบตั กิ ารได้อย่างหลากหลาย คือ ได้กระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคงที่ กล่าวคือ สามารถนำ�ไป
ใช้เพือ่ validation และได้ขอ้ มูลครบถ้วนชัดเจนในการจัดการ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป งานที่ต้องทำ�ของห้องปฏิบัติการ
คือ การเปลีย่ นแปลงห้องปฏิบตั กิ ารจากกระบวนการ/ขัน้ ตอน
ให้เป็นแบบอัตโนมัติ และรวม laboratory information
management systems (LIMS) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้
ห้องปฏิบตั กิ ารมีความเป็น ‘Think Factory’ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการทำ�งานมากขึ้น

factories whose working condition are dangerous
to the health and safety of workers. The problem
will be reduced or go away with the use of this
new technology.
Since information in all aspects at all levels
of production and transportation is needed to be
clear, all supply chains should be clearly regulated
and must be a part of the preparation process.
Advantages of Lab 4.0
With lab 4.0, production control is more
efficient and reliable. Reliable test results will affect
in a revenue and profit increase as well as market
share expansion.

be used to validate and ensure data management. The
next task will be to transform a variety of processes
into automated ones and to integrate laboratory
information management systems (LIMS) to make
‘Think Factory’ more efficient.
The term “Industrie 4.0” had been used
previously, but was revived and had a significant
effect at the Hanover Fair in 2011. In October 2012,
the ‘Working Group on Industry 4.0’ presented a set
of Industry 4.0 implementation recommendations to
the German government.
Industry 4.0 Workgroups consist of the
following 5 subgroups:

Lab 4.0 may take advantage from CPS
The examples of Industry 4.0 such as robots
or machines that connected to the internet can be
remotely controlled by a computer system with
advanced multiple capabilities (e.g. self-learningthinking and remembering). This requires nominal
inputs by human, but the system is fully functional and
automated no matter what kind of a job is - any
difficulty, diverse or complex, massive or minor. This
will have good benefits in many respects, especially in
production efficiency, i.e. accuracy, precision, quality,
production rate, etc. Other benefits are energy and
materials saving, less labor cost and human resource
consumptions. Therefore, Industry 4.0 smart factory
is a breakthrough innovation and an advantage over
other factories.

On April 8, 2013 at the Hanover Fair, the
final report of the Working Group Industry 4.0 was
presented.

During May 10 - 13, 2016, Analytica Laboratory
in Munich has allowed experts to make presentations
of integrated automation and digitization solution.
Corresponding tools, software and networking solutions
that satisfy the prerequisites for smart laboratory were
also presented in theory and in practice.

It was reported that India would immensely
benefit from Industry 4.0 since it has been announced
that Cincinnati, Ohio, will be an ‘Industry 4.0
demonstration city’. This will bring confidence to
investors and therefore invest in production innovation
there. The question is not “Will Industry 4.0 Technology
really happen?”, but rather be “How soon?”

This new technology has opened up
unimaginable opportunities and capabilities in the
laboratory. Automation and integrated modules working
together at the optimized levels make it possible to
develop a process that is efficient and stable, i.e. it can

It is highly possible that those who dare to
take on this new technology would be beneficial,
but those who try to evade the change will have
to leave the field eventually.

WG1 -- The Smart Factory
WG2 -- The Real Environment
WG 3 – The Economic Environment
WG 4 – Human Beings and Work
WG 5 – The Technology Factor

Hanover Fair or Hannover Messe in German
is the world’s biggest industrial fair. It is held on
Hanover Fairground in Hanover, Lower Saxony,
Germany. Normally, there are about 6,500 exhibitors
and 250,000 visitors.

Annual Report 2017

สถาบันอาหาร

127

Industrie 4.0 เคยถูกนำ�มาใช้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่
การนำ�กลับมาใช้ที่เริ่มมีผลสำ�คัญคือที่งาน Hanover Fair
ปี 2011 และในเดือนตุลาคม 2012 ‘Working Group 4.0’
ได้น�ำ เสนอ ‘ชุดคำ�แนะนำ�ปรับใช้ Industrie 4.0’ ต่อรัฐบาล
เยอรมนี

มีรายงานแนะน�ำว่า อินเดียคงจะได้ประโยชน์อย่าง
มหาศาลจากการเริ่ ม ลองใช้ Industry 4.0 และเมื อ ง
ซิ น ซินแนติ รัฐโอไฮโอ ได้ประกาศเป็น ‘Industry 4.0
demonstration city’ แล้ว เพือ่ ให้ความมัน่ ใจกับการลงทุน
และการสร้างนวัตกรรมในการผลิตที่นั่น

Industry 4.0 Workgroups มี 5 กลุ่มย่อย
ด้วยกันดังนี้

ค�ำถามคงไม่ ใ ช่ “เทคโนโลยี Industry 4.0
มาแน่ หรือ?” แต่ควรเป็น “มาเร็วเพียงใด?”

WG1 -- The Smart Factory
WG2 -- The Real Environment
WG 3 – The Economic Environment
WG 4 – Human Beings and Work
WG 5 – The Technology Factor

แนวโน้มทีเ่ ป็นไปได้สงู คือ ผูท้ กี่ ล้ารับเทคโนโลยีใหม่
นี้คงได้ผลประโยชน์ และผู้ที่หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง คง
ต้องออกจากวงการ

รายงาน Working Group Industry 4.0 ฉบับ
สุดท้ายถูกนำ�เสนอในงาน Hanover Fair ในวันที่ 8 เมษายน
2013
Hanover Fair ในภาษาเยอรมันคือ Hannover
Messe เป็นงานแสดงอุตสาหกรรมทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก ซึง่ จัด
ขึน้ ที่ Hanover Fairground ในเมืองฮันโนเวอร์ รัฐโลว์เออร์แซกโซนี ประเทศเยอรมนี ปกติมผี จู้ ดั แสดง 6,500 ราย และ
ผู้เข้าชม 250,000 คน
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งบการเงิน

Financial Highlights

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินอุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Financial Highlights
Industrial Development Foundation for National Food Institute
ข้อมูลทั่วไป

General Information

สถาบั น อาหารจั ด ตั้ ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2539 ตามคำ�สัง่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 440/2539 เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2539 เป็ น
สถาบันเครือข่ายภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและประสานงานการดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศด้วยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ทีอ่ ยูข่ องสถาบันตามทีจ่ ดทะเบียนไว้ คือ เลขที่ 2008
ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

The National Food Institute was inaugurated
on October 15, 1996 following approval of cabinet
resolution of its establishment. Through ministerial order
440/2539 issued on November 28, 1996 by the Ministry
of Industry, the National Food Institute became one
of its independent organizations. The purpose of the
institute is to promote development with collaboration
between public and private sectors and coordinate
support to resolve food industry-related problems.
Address: 2008, Soi Arun Amarin 36,
Bangyeekhan, Bang Phlad, Bangkok 10700

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ
ซึง่ ออกและประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพ”)
ในระหว่างปี 2554
การแสดงรายการในงบการเงินได้ท�ำ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึก
ตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
ทัง้ นี้ งบการเงินของสถาบันฯ ได้จดั ทำ�เป็นภาษาไทย
และมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งการจัดทำ�งบการเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำ�รายงานใน
ประเทศ

130

Annual Report 2017

สถาบันอาหาร

Financial Statement Preparation
Criteria
This financial statement is prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards for
Non-Publicly Accountable Entities, issued and
published by the Federation of Accounting Professions
(FAP) in 2011. The financial activities in this financial
statement have been prepared to meet the requirements
of the Department of Business Development dated
on September 28, 2011 issued under the Accounting
Act in 2000. This financial statement is prepared
according to historical cost method, except as
disclosed in the notes of the financial statement. The
financial statement of the institute has been prepared
in Thai. The unit of currency is baht. The preparation
of the financial statement follows domestic report
objectives.

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Industrial Development Foundation for National Food Institute
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
Statement of Financial Position as of September 30, 2017
สินทรัพย์
Assets

หน่วย : บาท
Unit : Baht

สินทรัพย์หมุนเวียน
2560
2559
Current Assets
2017
2016
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
400,373,631.51
448,874,635.79
Cash and cash equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
110,252,969.84
94,750,000.00
Temporary investment
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
166,667,995.04
64,983,174.26
Account receivables and other receivables, net
ครุภัณฑ์รอโอนคืน
23,254,422.36
Waiting for transfer
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9,117,714.65
3,864,193.52
Other current assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
709,666,733.40
612,472,003.57
Total current assets
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets		
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
3,071,041.75
1,892,237.70
Deposit accounts with obligations at financial institutions
เงินลงทุนระยะยาว
16,700,000.00
16,700,000.00
Long-term investment
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
119,011,018.16
96,098,985.85
Property, plant and equipment, net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
4,304,801.62
5,063,542.82
Intangible assets, net
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
63,220.00
63,220.00
Other non-current assets
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
143,150,081.53
119,817,986.37
Total non-current assets
รวมสินทรัพย์
852,816,814.93
732,289,989.94
Total assets
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อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Industrial Development Foundation for National Food Institute
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
Statement of Financial Position as of September 30, 2017
หนี้สินและกองทุน
Liabilities and Funds
หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities

2560
2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

2559
2016

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
234,926,672.68
133,106,820.55
Account payables and other payables
รายได้รับล่วงหน้า
16,723,417.54
6,623,180.56
Unearned revenue
เงินอุดหนุนรัฐบาลรอตัดบัญชี
46,840,721.85
57,263,327.98
Deferred government grants
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10,331,421.21
3,580,751.66
Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน
308,822,233.28
200,574,080.75
Total current liabilities
		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities		
ประมาณการหนีส้ นิ สำ�หรับผลประโยชน์ของพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ
7,652,024.00
8,359,135.00
Provisions for employer benefits upon retirement
เงินคำ�้ ประกัน
2,969,333.92
6,605,250.99
Guarantee
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
10,621,357.92
14,964,385.99
Non-current liabilities
รวมหนี้สิน
319,443,591.20
215,538,466.74
Total liabilities
		
เงินกองทุน
Funds		
เงินทุนสถาบัน
245,181,300.00
245,181,300.00
Institute capitals
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
288,191,923.73
271,570,223.20
Revenues over expenses
รวมเงินกองทุน
533,373,223.73
516,751,523.20
Total funds
รวมหนี้สินและเงินกองทุน
852,816,814.93
732,289,989.94
Total liabilities and funds
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อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Industrial Development Foundation for National Food Institute
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
Statement of Financial Position as of September 30, 2017
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
Revenues and Expenses

หน่วย : บาท
Unit : Baht

รายได้
2560
2559
Revenues
2017
2016
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล
262,062,606.13
316,772,420.79
Government grants
รายได้จากการประกอบกิจการ
273,507,306.59
135,676,986.73
Operating revenues
รายได้อื่น
15,619,337.09
15,011,541.36
Other incomes
รวมรายได้
551,189,249.81
467,460,948.88
Total revenues
		
ค่าใช้จ่าย
Expenses		
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
190,638,389.70
238,885,843.54
Direct overhead from government grants
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการประกอบกิจการ
207,904,965.19
59,559,356.49
Direct operating expenses
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่นจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
618,617.28
1,041,040.69
Other operating expenses from government grants
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินการอื่นจากการประกอบกิจการ
135,405,577.11
97,410,721.84
Other operating expenses
รวมค่าใช้จ่าย
534,567,549.28
396,896,962.56
Total expenses
		
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายประจำ�ปี
16,621,700.53
70,563,986.32
Annual revenues over expenses
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อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Industrial Development Foundation for National Food Institute
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน ณ วันทีี่ 30 กันยายน 2560
Statement of Changes in Capital as of September 30, 2017
รายได้มากกว่า
Revenues over expenses

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
Balance as of October 1, 2015
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี
Annual revenues over expenses
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
Balance as of September 30, 2016
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสำ�หรับปี
Annual revenues over expenses
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
Balance as of September 30, 2017
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เงินทุนสถาบัน
Institute Capital
245,181,300.00
-		
245,181,300.00
-		
245,181,300.00

หน่วย : บาท
Unit : Baht

ค่าใช้จ่าย
Expenses
201,006,236.88

รวม
Total
446,187,536.88

70,563,986.32

70,563,986.32

271,570,223.20

516,751,523.20

16,621,700.53

16,621,700.53

288,191,923.73

533,373,223.73

อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560
1. อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2560
อุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2560 ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
6.3 เป็นอัตราการขยายตัวในระดับสูง โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
สินค้าอาหาร ทีข่ ยายตัวได้อย่างร้อนแรง โดยกลุม่ สินค้าหลัก
ที่มีการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ไก่ (+8.9%) กุ้ง (+4.7%) ปลาแช่แข็ง (+16.7%) สับปะรดกระป๋อง (+51.3%) น�้ำผลไม้
(+10.3%) นำ�้ มันพืช (18.1%) นำ�้ ตาล (+2.9%) ส�ำหรับอัตรา
การใช้ก�ำลังการผลิตอุตสาหกรรมอาหารโดยรวมอยูท่ รี่ อ้ ยละ
49.3 เพิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 46.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ส�ำคั ญ ในภาพรวมที่ ส ่ ง ผลท�ำให้
อุตสาหกรรมอาหารไทยในไตรมาสที่ 4/2560 ขยายตัวเพิม่ ขึน้
อย่างมาก เพราะมีความต้องการสินค้าในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ในด้านการส่งออกสินค้าอาหารไทย
ในรูปเงินบาทมีมูลค่า 270,504 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.7 ส่วนการส่งออกในรูปดอลลาร์มีมูลค่า 8,108
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.9 การส่งออก

ขยายตัวสูงเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส�ำคัญเริ่ม
ฟืน้ ตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่ จีน รวมถึง
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกา ท�ำให้มีความ
ต้องการสินค้าอาหารขยายตัวตามไปด้วย ขณะทีก่ ารบริโภค
ภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากที่
ขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
อุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2560 ได้รับปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องจากแนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ต้นทุนการผลิตทีย่ งั อยูใ่ นระดับตำ�่
ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง
การส่งออกไก่ยังได้รับอานิสงส์จากกรณีการระบาดของ
โรคไข้ ห วั ด นกในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก และปั ญ หา
ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นความปลอดภั ย เนื้ อ สั ต ว์ ข องบราซิ ล
ประกอบกับความต้องการสินค้าอาหารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เพื่ อ รองรั บ เทศกาลเฉลิ ม ฉลองในช่ ว งปลายปี มี ส ่ ว น
กระตุ้นให้การส่งออกอาหารไทยในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปีขยายตัวได้ดี
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2. อุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2560
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2560 ขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.6 ตามการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกและเพื่ อ
รองรั บ อุ ป สงค์ ใ นประเทศ อั ต ราการใช้ ก�ำลั ง การผลิ ต
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 53.4
จากร้อยละ 51.6 ในปีก่อน ขณะที่ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 2.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ อัตราขยายตัว
ในปีก่อนที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.8
การส่งออกสินค้าอาหารไทยในปี 2560 มีปริมาณ
33.34 ล้านตัน มูลค่า 1,015,816 ล้าน บาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.8 และร้อยละ 6.9 ตามล�ำดับ
โดยมี ป ั จ จั ย สนั บ สนุ น ส�ำคั ญ จากความต้ อ งการสิ น ค้ า ใน
ตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น หลังจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ส�ำคัญเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
ญี่ ปุ ่ น รวมถึ ง จี น ขณะที่ เ ศรษฐกิ จ และการค้ า ในกลุ ่ ม
ประเทศตะวั น ออกกลางและแอฟริก าก็เ ริ่มปรับ ตัว ดีขึ้น
ท�ำให้ มี ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า อาหารเพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ย
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าข้าว อาหารทะเล และผักผลไม้
กระป๋อง
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ส�ำหรับปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญต่อการส่งออกอาหาร
ไทยในปี 2560 มีดังนี้
- ความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว
- ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
ต่ อ เนื่ อ ง โดยฉพาะตลาดในอาเซี ย น จี น และ
ตะวันออกกลาง
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการ
ของผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในกลุ ่ ม อาหารพร้ อ มรั บ ประทานและ
อาหารเพื่อสุขภาพ
- ผู้ผ ลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีก าร
ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพและความ
ปลอดภัย (Food safety) จนสามารถขยายธุรกิจไปสู่
ตลาดส่งออกได้
- ผลผลิตสินค้าเกษตรไทยเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ
ที่เอื้ออ�ำนวย ท�ำให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการป้อนโรงงาน
แปรรูป
- ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มลดลงตามราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ราคาพลังงานอยู่ในระดับต�่ำไม่กระทบต้นทุน
สินค้า

สินค้าอาหารส่งออกในกลุ่มสินค้าหลัก 10 รายการ
มี สั ด ส่ วนส่ ง ออกรวมกันร้อยละ 60.3 ของมูลค่าอาหาร
ส่งออกรวมในปี 2560 โดยมีขา้ วเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 1
มีสัดส่วนส่งออกร้อยละ 17.2 รองลงมา ได้แก่ ไก่ (ร้อยละ
10.0) น�้ำตาลทราย (ร้อยละ 9.0) กุ้ง (ร้อยละ 6.9) ปลาทูน่า
กระป๋อง (ร้อยละ 6.9) แป้งมันส�ำปะหลังดิบ (ร้อยละ 3.5)
สับปะรด (ร้อยละ 2.4) เครือ่ งปรุงรส (ร้อยละ 2.2) มะพร้าว
(ร้อยละ 1.7) และอาหารพร้อมรับประทาน (ร้อยละ 0.6)
ส่วนสินค้าในกลุม่ อืน่ ๆ มีสดั ส่วนร้อยละ 39.7 ประกอบ
ด้วยสินค้าส�ำคัญทีม่ สี ดั ส่วนส่งออกใกล้เคียงหรือสูงกว่าสินค้า
หลักแล้วในปัจจุบัน อาทิ นมและผลิตภัณฑ์นม ผลไม้สด
น�้ำผลไม้ รวมทั้งขนมขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
กลุม่ สินค้าทีค่ าดว่าจะเป็นอนาคตของประเทศไทยเพราะการ
ส่งออกมีแนวโน้มเติบโตสูงแม้วา่ ในเชิงมูลค่ายังไม่มากก็ตาม
เช่น อาหารส�ำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพ (Functional food) หากได้รับการสนับสนุน
และผลักดันการส่งออกอย่างจริงจัง สินค้าในกลุม่ ดังกล่าวจะ
เป็นสินค้าทีม่ ศี กั ยภาพสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึน้
ในอนาคต
กลุ่มสินค้าหลักที่การส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและ
มูลค่า ได้แก่ ข้าว ไก่ กุ้ง เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์มะพร้าว
และอาหารพร้อมรับประทาน โดยการส่งออกข้าวได้รบั ปัจจัย
สนับสนุนจากความต้องการข้าวในประเทศผู้บริโภคข้าว
ส�ำคัญเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะแอฟริกาและตะวันออกลาง การ
ส่ ง ออกไก่ ข ยายตัวเพิ่มขึ้นเพราะได้รับ อานิสงส์จากการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกในภูมิภาค รวมทั้งบราซิลมีปัญหา
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ การส่งออก
กุ้งเพิ่มขึ้นตามความต้องการกุ้งในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ปริมาณวัตถุดิบกุ้งไทยที่ฟื้นตัวจากโรค EMS สวนทางกับ
ประเทศคู่แข่งบางรายที่ก�ำลังเผชิญปัญหาดังกล่าว

ในขณะที่การส่งออกน�้ำตาลทรายมีปริมาณลดลงแต่
มูลค่าขยายตัวสูงขึน้ ตามราคานำ�้ ตาลทรายในตลาดโลกทีอ่ ยู่
ในระดับสูงในครึ่งแรกของปี1 เช่นเดียวกับการส่งออกปลาทูนา่ กระป๋องทีป่ ริมาณส่งออกลดลงแต่มลู ค่าขยายตัวเพิม่ ขึน้
หลังจากทีผ่ ผู้ ลิตมีการปรับราคาจ�ำหน่ายสูงขึน้ สอดคล้องกับ
ต้นทุนวัตถุดิบทูน่าที่เพิ่มขึ้นเกือบ 100% จากปีก่อน ส่วน
การส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด (กระป๋องและน�้ำสับปะรด)
เพิ่ ม ขึ้ น ในเชิ ง ปริ ม าณหลั ง จากมี ค วามต้ อ งการจากต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ภ าวะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สับปะรดมีราคาอ่อนตัวลงมากตามราคาวัตถุดิบสับปะรด
โรงงาน
สินค้าหลักทีก่ ารส่งออกหดตัวลงทัง้ ปริมาณและมูลค่า
มีเพียง 2 กลุ่มสินค้า คือ แป้งมันส�ำปะหลังดิบ (Native
Starch) และน�้ำผลไม้ (ไม่รวมน�้ำสับปะรด) โดยการส่งออก
แป้งมันส�ำปะหลังดิบหดตัวลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีก่อน
เพราะการส่งออกไปตลาดหลักอย่างจีนต้องเผชิญการแข่งขัน
รุนแรงจากผู้ส่งออกเวียดนามที่ใช้ข้อได้เปรียบจากการส่ง
สินค้าผ่านชายแดนท�ำให้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (13%)
ขณะที่ตลาดส่งออกส�ำคัญอันดับ 2 อย่างอินโดนีเซียมีการ
หดตัวมากเช่นกัน เพราะผลผลิตมันส�ำปะหลังอินโดนีเซียมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นท�ำให้มีความต้องการน�ำเข้าลดลง ส่วน
การส่งออกน�้ำผลไม้หดตัวลง เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่มีการ
ปรับปรุงระบบการผลิตน�้ำมะพร้าวให้สอดรับกับมาตรฐาน
ใหม่ที่ประกาศใช้โดย European Fruit Juice Association
(AIJN) ส่งผลให้ก�ำลังการผลิตลดลงในช่วงสั้นๆ คาดว่าจะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายปี 2560 หรือต้นปีหน้า
ตลาดอาหารส่งออกอันดับ 1 ของไทยอยู่ในอาเซียน
โดยมีสัดส่วนส่งออกร้อยละ 27.1 รองลงมาได้แก่ ประเทศ
ญี่ปุ่น ร้อยละ 13.3 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10.9 แอฟริกา
ร้อยละ 9.8 จีน ร้อยละ 9.0 และสหภาพยุโรป (รวมสหราช-
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อาณาจักร) ร้อยละ 8.8 ส่วนตลาดในตะวันออกกลาง โอเชียเนีย
อเมริกาใต้ และอินเดีย มีสัดส่วนส่งออกต�่ำกว่าร้อยละ 4.0
ในแต่ละตลาด ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีหลังพบว่า สินค้าอาหาร
ของไทยลดการพึ่งพิงตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
สหภาพยุโรปลง และมีการกระจายการส่งออกไปตลาดใหม่ๆ
มากขึ้ น โดยเฉพาะตลาดภายในภู มิ ภ าคที่ มี ค วามตกลง
ทางการค้า ได้แก่ อาเซียน และจีน โดยในช่วง 10 ปีก่อน
สั ด ส่ ว นส่ ง ออกไปตลาดอาเซี ย นและจี น รวมกั น มี เ พี ย ง
ร้อยละ 20.3 แต่ ป ั จ จุ บั น ทั้ ง สองตลาดมี สั ด ส่ ว นส่ ง ออก
สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 36.1
3. ตาแหน่งของสินค้าไทยในตลาดโลก
ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับที่ 14 ของโลก
ลดลง 1 อันดับ จากอันดับที่ 13 ใน ปี 2559 โดยมีสว่ นแบ่ง
ตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 2.35 ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งใน
บรรดา 20 ประเทศผู้น�ำในการส่งออกอาหารโลกพบว่า
ประเทศส่วนใหญ่มีอันดับคงที่จากปีก่อน มีเพียง 4 ประเทศ
ที่มีอันดับดีขึ้น ได้แก่ บราซิล ออสเตรเลีย เวียดนาม และ
รัสเซีย ส่วนประเทศที่มีอันดับโลกแย่ลงมี 6 ประเทศ ได้แก่
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เยอรมนี จีน อินเดีย เม็กซิโก โปแลนด์ รวมถึงไทยด้วย ทัง้ นี้
ประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารรายใหญ่อันดับ 1 และ 2 ของโลกไม่
เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์
ส่วนบราซิลขยับขึน้ จากอันดับที่ 5 ไปอยูอ่ นั ดับที่ 3 ของโลก
แม้จะเผชิญกับวิกฤติความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเนื้อ
สัตว์สง่ ออก แต่กม็ สี นิ ค้าอาหารอืน่ ๆ ทีส่ ามารถส่งออกได้เพิม่ ขึน้
4. แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561
ภาพรวมการส่งออกอาหารไทยในปี 2561 คาดว่าจะ
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.12 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่ม
ขึน้ ร้อยละ 8.7 เพราะประเมินว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยใน
ปี 2561 จะยังได้รบั ปัจจัยสนับสนุนต่อเนือ่ งจากแนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ต้นทุนการผลิตทีย่ งั อยูใ่ นระดับตำ�่
ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ ปัจจัย
สนับสนุนส�ำคัญประกอบด้วย
1) เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ จะท�ำให้
มีความต้องการน�ำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น จากรายงาน
World Economic Outlook ฉบับล่าสุดในช่วงต้นเดือน
ตุลาคมทีผ่ า่ นมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประเมิน

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ว่าจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 จากร้อยละ 3.6 ในปี 2560
2) ผลผลิตสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
สภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวย ฝนที่ตกชุกตั้งแต่ต้นปีท�ำให้มี
ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนเพียงพอกับการท�ำเกษตรกรรมในช่วงหน้าแล้ง
โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้องได้ประเมินว่า ในปีการผลิต 2560/61 ผลผลิตสินค้า
เกษตรส�ำคัญของไทยหลายรายการจะมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ได้แก่
ข้าว อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน กุ้ง ไก่ ส่วนผลผลิตมัน
ส�ำปะหลังและข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มแี นวโน้มลดลง
3) ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มลดลงตามราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ โดยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อยู่ในเกณฑ์ต�่ำจะ
ส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย
โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ส�ำคัญ 3 รายการ ได้แก่

ราคาข้าวโพด ราคากากถั่วเหลือง และราคาปลาป่น ที่ยังคง
มีทิศทางราคาอ่อนตัวลงต่อเนื่อง
4) ราคาสินค้าส่งออกของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ท�ำให้ผู้ส่งออกไทยได้รับอานิสงส์จากภาวการณ์ดังกล่าว
โดยในปี 2561 IMF ได้คาดการณ์วา่ สินค้าเกษตรในตลาดโลก
หลายรายการจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง ข้าว ไก่ และกุ้ง
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่คาด
ว่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย
5) ราคาวัตถุดบิ อยูใ่ นระดับต�ำ่ ไม่กระทบต้นทุนสินค้า
แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและวัตถุดิบในตลาดโลกยังคง
เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดในช่วงปี
2551-2557 สถานการณ์ ร าคาดั ง กล่ า วจึ ง ยั ง ไม่ ก ดดั น
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
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อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561

1. การผลิ ต อุ ต สาหกรรมอาหารไทยไตรมาส
		 ที่ 1 ปี 2561
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี
2561 ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.3 อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
เพิม่ สูงขึน้ เป็นร้อยละ 69.5 จากร้อยละ 65.2 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยสาขาอุตสาหกรรมการผลิตส�ำคัญที่เพิ่ม
สูงขึน้ ได้แก่ ไก่สดและไก่ปรุงสุก ปลาทูนา่ กระป๋อง น�ำ้ ตาลทราย และน�้ำมันปาล์ม โดยการผลิตไก่แปรรูปได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากความต้องการในตลาดโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การผลิต
ทูนา่ กระป๋องเพิม่ ขึน้ หลังจากต้นทุนวัตถุดบิ อ่อนตัวลง ขณะที่
ปริมาณอ้อยโรงงานและนำ�้ มันปาล์มดิบทีอ่ อกสูต่ ลาดมากใน
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ช่วงดังกล่าว ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มปริมาณการผลิต
และสต็อกสินค้า
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตส�ำคัญที่หดตัวลง ได้แก่
กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง และแป้งมันส�ำปะหลัง โดยการ
ผลิตกุง้ ลดลงตามการส่งออกหลังจากผลผลิตกุง้ ในตลาดโลก
โดยเฉพาะประเทศคูค่ า้ คูแ่ ข่งเพิม่ สูงขึน้ ท�ำให้มคี วามต้องการ
น�ำเข้าลดลง การผลิตสับปะรดกระป๋องลดลงจากการที่
ประเทศคู่ค้าชะลอการน�ำเข้าเพราะเชื่อว่าปริมาณวัตถุดิบ
สับปะรดโรงงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จะท�ำให้ได้รบั ราคาทีถ่ กู ลงอีกใน
อนาคต ส่วนการผลิตแป้งมันส�ำปะหลังลดลงตามปริมาณ
วัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต�่ำในปีก่อน

2. การส่งออกสินค้าอาหารไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
สถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารไทยไตรมาส 1
ปี 2561 มีมูลค่า 239,719 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.3
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการแข็งค่าของ
เงินบาททาให้รายได้จากการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง
ส่งผลให้การส่งออกโดยภาพรวมขยายตัวเพิ่มไม่มากนัก
เมือ่ เทียบกับมูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ทมี่ มี ลู ค่าการส่งออก
7,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.9 จาก
ความต้องการในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากความต้องการสินค้าในตลาด
โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกทีข่ ยายตัว ประกอบกับ
สถานการณ์ปริมาณวัตถุดบิ และราคาสินค้าเกษตรกรโดยรวม
ยั ง คงเอื้ อ ต่ อ การด�ำเนิ น งานของโรงงานแปรรู ป อาหาร
อย่างไรก็ตาม เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่าขึน้
ส่งผลท�ำให้รายได้สง่ ออกในรูปเงินบาทเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
สินค้าส่งออกที่ขยายตัวโดดเด่นในช่วง 3 เดือนแรกของปี
2561 ได้แก่ ข้าว ไก่ มันส�ำปะหลัง เครื่องปรุงรส และ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว
การส่งออกข้าวได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการ
ข้าวในประเทศผูบ้ ริโภคข้าวสาคัญทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะกลุม่
ประเทศในแอฟริก าและตะวันออกกลาง การส่งออกไก่
มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งจากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่าง
ญี่ ปุ ่ น สหภาพยุโรป และตลาดในอาเซียน การส่งออก
มั น ส�ำปะหลั ง ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มากจากความต้ อ งการ

แป้งมันส�ำปะหลังในตลาดโลกทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
จากผู ้ น�ำเข้ า รายใหญ่ อ ย่ า งจี น ไต้ ห วั น มาเลเซี ย
และญี่ ปุ ่ น ในขณะที่การส่งออกน�้ำตาลมีมูลค่าการส่งออก
ลดลงตามการอ่อนตัวของราคาน�้ำตาลในตลาดโลก แต่
ปริมาณการส่งออกเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากประเทศผูบ้ ริโภคนำ�้ ตาล
ส�ำคัญของตลาดในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก มี
แนวโน้มความต้องการน�้ำตาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนการ
ส่ ง ออกทู น ่ า กระป๋ อ งมี ป ริ ม าณส่ ง ออกลดลงเล็ ก น้ อ ย
โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มรับจ้างผลิต (OEM) ภายใต้
แบรนด์คคู่ า้ เนือ่ งจากคูค่ า้ ชะลอการน�ำเข้าเพือ่ รอดูแนวโน้ม
ราคาที่คาดว่าจะถูกลงตามราคาวัตถุดิบทูน่า
สินค้าที่มีการส่งออกหดตัวลงทั้งปริมาณและมูลค่า
มีเพียง 2 กลุม่ สินค้า คือ กุง้ และผลิตภัณฑ์สบั ปะรด โดยการ
ส่งออกกุ้งลดลงเนื่องจากผลผลิตกุ้งในตลาดโลกเพิ่มสูงขึน้
ตลาดเกิดการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้น�ำเข้าหลักอย่าง
สหรัฐฯ หันไปน�ำเข้ากุ้งที่มีราคาถูกกว่าจากประเทศคู่แข่ง
อย่ า งอิ น เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย และเอกวาดอร์ ม ากขึ้ น ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์สับปะรดมีการส่งออกลดลง เนื่องจากประเทศ
ผู ้ น�ำเข้ า มี ก ารชะลอการสั่ ง ซื้ อ และรั บ ส่ ง มอบสิ น ค้ า เพื่ อ
รอราคา ประกอบกับผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยยังเผชิญ
กับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศคู่แข่ง
อย่ า งฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละอิ น โดนี เ ซี ย ที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต
เพิ่ ม ขึ้ น เช่นกัน
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3. ตลาดส่งออกสินค้าอาหารไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ตลาดส่งออกอาหารไทยในช่วงไตรมาสแรกปี 2561
พบว่ากลุ่มประเทศ CLMV ยังคงเป็นตลาดส่งออกอาหาร
อันดับที่ 1 ของไทย มีสัดส่วนร้อยละ 15.4 รองลงมา ได้แก่
ญีป่ นุ่ (12.9%) อาเซียนเดิม (12.5%) สหรัฐอเมริกา (9.8%)
แอฟริ ก า (9.7%) จี น (9.7%) สหภาพยุ โ รป (6.0%)
ตะวันออกกลาง (3.7%) โอเชียเนีย (3.2%) สหราชอาณาจักร
(3.0%) และเอเชียใต้ (2.8%) หากพิจารณาจากมูลค่าส่งออก
ในรู ป ดอลลาร์ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า ตลาดส่ ง ออกหลั ก ของไทย
มี อั ต ราการขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในเกื อ บทุ ก ตลาด (ยกเว้ น
ตะวันออกกลาง)
ตลาดส่งออกหลักของไทยส่วนใหญ่ในไตรมาส 1 ปี
2561 มี อั ต ราการขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ตลาด (ในรู ป
ดอลลาร์) เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า ตลาดที่ขยายตัวสูงมาก
ได้แก่ กลุม่ ประเทศเอเชียใต้ (+112.7%) ทีม่ กี ารส่งออกขยายตัวสูง
จากการส่ ง ออกน�้ ำ มั น พื ช ไปยั ง ประเทศอิ น เดี ย เป็ น หลั ก
รองลงมาได้แก่ แอฟริกา (+18.1%) เพิ่มขึ้นจากการส่งออก
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ข้าวเป็นหลัก ตลาดอาเซียนเดิม (ASEAN- 5) (+15.8%) จาก
การส่งออกข้าว น�้ำตาลทราย และมันส�ำปะหลังที่เพิ่มขึ้น
และจี น ที่ ไ ด้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการกลั บ มาน�ำเข้ า
มั น ส�ำปะหลังจากไทย หลังจากมีการลดการน�ำเข้าในปีกอ่ น
ตลาดส่งออกที่มีอัตราขยายตัวสูง ได้แก่
✓ อาเซียนเดิม (+15.8%) สินค้าหลักที่ขยายตัวดี
ได้แก่ ข้าว น�้ำตาลทราย และแป้งมันส�ำปะหลัง
✓ สหรัฐอเมริกา (+10.0%) สินค้าหลักทีข่ ยายตัวดี
ได้แก่ ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
✓ ญีป่ นุ่ (+7.7%) สินค้าหลักทีข่ ยายตัวดี ได้แก่ ไก่
ทูน่ากระป๋อง ข้าวโพดหวานแปรรูป
✓ แอฟริกา (+18.1%) สินค้าหลักที่ขยายตัวดี
ได้แก่ ข้าว และน�้ำตาลทราย
✓ จีน (+13.5%) สินค้าหลักที่ขยายตัวดี ได้แก่
แป้งมันส�ำปะหลัง ผลไม้สด กุ้ง ปลาแปรรูป
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4. แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วงทีเ่ หลือ
		 ปี 2561
ภาพรวมการส่งออกอาหารไทยในครึ่งแรกของปี
2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมากในรูปดอลลาร์
สหรัฐฯ ส่วนในรูปเงินบาทขยายตัวต�่ำเพราะการแข็งค่า
ของเงินบาทยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าในช่วงดังกล่าว
โดยการส่งออกอาหารไทยในครึ่งแรกของปี 2561 คาดว่า
จะมีมูลค่า 507,844 ล้านบาท หรือ 15,850 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ฯ ขยายตั วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 10.3
ในรูปเงินบาท และในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล�ำดับ โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ การเกษตรหลายรายการที่ มี
ปริ ม าณเพิ่ ม สู ง ขึ้ น สอดรั บ กั บ ความต้ อ งการของโรงงาน
แปรรูป โดยสินค้าส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และ
ส่งผลบวกต่อภาพรวมการส่งออกอาหารไทยในช่วงครึ่งปี
แรก ได้ แ ก่ ข้ า ว ไก่ แป้ ง มั น ส�ำปะหลั ง เครื่ อ งปรุ ง รส
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากแป้ง และอาหารปรุงแต่ง
เป็นหลัก ส่วนการส่งออกกุง้ และผลิตภัณฑ์สบั ปะรดมีแนวโน้ม
ชะลอตัว แต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยครึ่งหลังปี 2561
คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยการส่งออกเติบโต
สูงกว่าครึ่งปีแรก ส่วนการผลิตและการบริโภคขยายตัว
เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ลดลง แนวโน้มการผลิตและการบริโภค
ในอุตสาหกรรมอาหารไทยในครึ่งหลังของปี 2561 คาดว่า
จะขยายตัวต�่ำกว่าครึ่งแรกเล็กน้อย โดยได้รับผลกระทบ
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จากราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และจะกระทบต่อ
ต้ น ทุ น สิ น ค้ า ในภาคธุ ร กิ จ รวมถึ ง ความสามารถในการ
จับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริโภค การส่งออกอาหารไทยในครึง่ หลัง
ของปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าส่งออก 562,156 ล้านบาท
หรือ 17,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6
และร้อยละ 9.8 ในรูปเงินบาทและในรูปดอลลาร์ สหรัฐฯ
ตามล�ำดั บ โดยมู ล ค่ า ส่ ง ออกในรู ป เงิ น บาทมี อั ต ราการ
ขยายตั ว สู ง กว่ า ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกตามค่ า เงิ น บาทที่
อ่ อ นตั ว ลง
อุ ต สาหกรรมอาหารไทยในปี 2561 คาดว่ า จะ
ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตามภาวะการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ
ทั้งในประเทศและตลาดโลก โดยในครึ่งปีแรกภาคธุรกิจ
มีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท ส่วนในครึ่งปีหลัง
การผลิตและการบริโภคจะถูกแรงกดดันจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออก
ในครึ่งปีหลังจะคลายตัวจากการแข็งค่าของเงินบาท แต่
ค่าเงินบาท รวมทั้งเศรษฐกิจโลกยังเสี่ยงกับความผันผวน
อั น เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ก ารเมื อ งโลก ในภาพรวม
อุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2561 คาดว่าการผลิตจะ
ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.3 ส่ ว นปริ ม าณการบริ โ ภค
ภายในประเทศคาดว่ า จะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.3
ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะมีมูลค่า 1,070,000 ล้านบาท
หรือ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.3 และร้อยละ 10.0 ในรูปเงินบาทและในรูปดอลลาร์
ตามล�ำดับ

ปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของภาคธุรกิจรวมทัง้ การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ในครึ่งปีหลัง และทั้งปี 2561 ได้แก่
✓ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสาคัญมีแนวโน้ม
ฟืน้ ตัวต่อเนือ่ ง โดย IMF ได้ปรับเพิม่ คาดการณ์ GDP โลกปีนี้
เป็นร้อยละ 3.9 จากเดิมคาดการณ์ไว้ทรี่ อ้ ยละ 3.5 เมือ่ เดือน
ตุลาคม 2560 โดยเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างสหรัฐฯ
ญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และ 1.2 ตามล�ำดับ
ส่วนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะจีน อินเดีย
และอีกหลายประเทศในอาเซียน ยังคงเป็นเครือ่ งจักรส�ำคัญ
ที่สุดในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
✓ ผลผลิตวัตถุดบิ การเกษตรทีม่ เี พียงพอต่อความ
ต้องการแปรรูป โดยในช่วงไตรมาสแรก ผลผลิตภาคเกษตร
ของไทยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 8.5 เพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้าทั้ง
สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ และสาขาประมง
✓ นโยบายสนับสนุนการส่งออกเชิงรุกของรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเพิ่มช่องทางการค้าต่างๆ อาทิ เร่ง
ส่ ง เสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ โดยร่วมมือกับอาลีบาบาผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลาง E-commerce และ จัดการจับคูธ่ รุ กิจ (Business
Matching)
ส�ำหรับปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของภาคธุรกิจรวมทัง้ การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ในครึ่งปีหลัง ได้แก่

✓ สถานการณ์ ก ารเมื อ งโลกที่ ยั ง คงมี ค วามไม่
แน่ น อนสู ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น สถานการณ์ ข องกลุ ่ ม ประเทศ
ตะวันออกกลาง หรือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และ
เกาหลี เ หนื อ รวมถึ ง การตอบโต้ ท างการค้ า ระหว่ า ง
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 1 และ 2 ของโลกอย่าง
สหรัฐฯ กับจีนที่จะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
✓ ความผันผวนของค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูง
ขึ้น หลังจากที่แข็งค่าต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนับตั้งแต่ปี
2559 เป็นต้นมา เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
อุตสาหกรรมส่งออกอาหารไทยสูญเสียรายได้สูงถึง 80,000
ล้านบาท
✓ ต้นทุนการผลิตที่มาจากต้นทุนค่าจ้างที่ปรับตัว
สูงขึน้ ตามการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ตำ�่ ในช่วงเดือนก่อนหน้า
รวมถึงราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กระทบต่อภาค
ธุรกิจและผูบ้ ริโภคทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ อาจเป็นปัจจัย
ทีผ่ ลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย
โดยเฉพาะกลุ่มพืชพลังงานทดแทน เช่น ข้าวโพด น�้ำตาล
มันส�ำปะหลัง ถั่วเหลือง และปาล์มน�้ำมัน เป็นต้น
✓ ภาวะการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ ในภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ เงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาอ่อนตัวอีกครั้งหนึ่ง
นับตัง้ แต่กลางเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา หากผูป้ ระกอบการสามารถ
บริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงินได้
จะช่วยให้สถานการณ์การแข่งขันด้านราคาของสินค้าอาหารไทย
และรายได้ทไี่ ด้รบั จากการส่งออกในรูปเงินบาทปรับตัวดีขนึ้
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