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อาหารเพื่ อ อนาคต

ค�ำน�ำ
ก้าวต่อไปของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยอยู่ตรงไหน
เป็นที่รู้กันว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยนั้น
เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยง
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุน
ผลผลิ ต จากภาคการเกษตร ซึ่ ง เป็ น อาชี พ
หลั ก ของคนไทย ตลอดจนเกื้ อ หนุ น ให้ เ กิ ด
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ มากมายจนเป็น
เครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่ทสี่ ร้างงานและ
กระจายเม็ดเงินลงไปภูมิภาคต่างๆ มาอย่าง
ยาวนาน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกของเราก�ำลัง
เผชิญการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หลายต่อ
หลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็น “สภาวะโลกร้อน” ซึง่
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างชัดเจน
ท�ำให้ปริมาณผลผลิตลดลงและไม่สม�่ำเสมอ
ควบคุมไม่ได้ ส่งผลเป็นลูกโซ่ไปยังอุตสาหกรรม
อาหารซึง่ เป็นอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
“ปัญหาจ�ำนวนประชากรล้นโลก” จากการ
คาดการณ์พบว่าปี 2070 จ�ำนวนประชากรจะ
เพิม่ ขึน้ ถึง 10,500 ล้านคน นัน่ ท�ำให้ปริมาณ
อาหารหรือวัตถุดบิ ส�ำหรับผลิตอาหารทีม่ อี ยูใ่ น
วันนีไ้ ม่เพียงพอส�ำหรับประชากรโลกอีกต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่
จุดเริม่ ต้นของการ “ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ทีส่ ”ี่
ทีเ่ ทคโนโลยีลำ�้ สมัยต่างๆ ทัง้ ปัญญาประดิษฐ์
หุน่ ยนต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ เครือ่ งพิมพ์
สามมิติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
วัสดุศาสตร์ และอืน่ ๆ จะเข้ามามีบทบาทและ
เปลีย่ นโฉมทุกภาคส่วนไปจากทีเ่ ราคุน้ เคยกัน
มาก่อน

ด้วยเหตุนนี้ โยบายของภาครัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 หรือ
แผนแม่บทต่างๆ ล้วนให้ความส�ำคัญและวาง
ทิศทางเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพราะนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหา สร้าง
สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ได้อกี หลายเท่าตัว
ในแง่ของผูป้ ระกอบการ นวัตกรรมจะช่วย
ลดต้นทุนในระยะยาว การบริหารจัดการวัตถุดบิ   
ปรับกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
สร้างผลิตภัณฑ์และประโยชน์อกี มากมาย เพือ่
ให้เห็นภาพชัดขึ้นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะ
พาทุกคนไปสูโ่ ลกของ “อาหารเพือ่ อนาคต” ทัง้
เทรนด์อาหารที่ก�ำลังมา กระบวนการท�ำงาน
ของนักวิจยั ความส�ำเร็จของนักธุรกิจจากการ
ใช้นวัตกรรมเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ และยังได้รจู้ กั
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ หรือ สวทช. ซึง่ เป็นหนึง่ ในหน่วยงานที่
ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอด
นวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ
อย่างครบถ้วน
ถึงเวลาพาอุตสาหกรรมอาหารของเรา
ก้าวสูอ่ นาคตกันแล้ว
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จุดเริม่ ต้นนวัตกรรมอาหาร
ปัญหาเกษตรกรรมมหภาคและความมัน่ คงด้านอาหาร
ท�ำให้ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสูย่ คุ การผลิตอาหาร
ด้วยเทคโนโลยี

ท�ำไม “ไข่ขาวต้ม” จะเป็นแท่งไม่ได้
นวัตกรรมช่วยเปลีย่ นไอเดียให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ Eighty Eight ได้จริง

ข้าวกล้องไทยป๊อปได้
เพิม่ มูลค่าวัตถุดบิ ในประเทศด้วยงานวิจยั
จนได้เป็นขนมทางเลือก Grainey สุดอร่อย

อุตสาหกรรมอาหารไทยอยูต่ รงไหน
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยและแนวทาง
พัฒนาใหม่ของภาครัฐสูก่ ารปรับตัวของผูป้ ระกอบการ

6 นวัตกรรมอาหารเปลีย่ นโลกทีน่ า่ จับตามอง
ส�ำรวจนวัตกรรมอาหารสุดทันสมัยทีข่ บั เคลือ่ น
อุตสาหกรรมอาหารทัว่ โลกให้กา้ วหน้าไปกว่าเดิม
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จุดเริ่มต้นนวัตกรรมอาหาร

หากคุณอยากรู้จักประเทศไหนสักประเทศให้ดีขึ้น
ให้รู้จักผ่าน “อาหาร”
เพราะอาหารเป็นวัฒนธรรมที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
มนุษยชาติ เนือ่ งจากมนุษย์คอื สัตว์ประเภทเดียวในโลก
ที่รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และปรุงอาหาร เพื่อ
“ความอร่อย” มิใช่เพียงแค่กนิ เพือ่ อิม่ ท้องหรือมีชวี ติ รอด
อาหารจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ และเมื่อเราพูดถึงวิกฤติที่
เกี่ยวข้องกับอาหารจึงไม่ได้มีแค่มิติของการขาดแคลน
แต่มีอีกหลายมิติที่ซ้อนทับกันอยู่มาก

หากพูดถึงเรื่องอาหารของประเทศไทยแล้วจะเห็นได้ว่าเรามีภาพลักษณ์เป็นประเทศที่
ร�ำ่ รวยในเรือ่ งการกินเป็นอย่างมาก และมีฝมี อื ในการสร้างสรรค์อาหารสารพัดอย่าง โดยเฉพาะ
ผัดไทย แกงมัสมัน่ ต้มย�ำกุง้ หรือส้มต�ำ ซึง่ มีรสชาติถกู ปากนานาชาติจนบัดนีก้ ลายเป็นอาหาร
ทีค่ นทัว่ โลกรูจ้ กั ดี ยังไม่นบั รวมผลไม้ทขี่ นึ้ ชือ่ และเป็นทีน่ ยิ มอีกหลากหลายชนิด
อีกมิติหนึ่งของประเทศไทยคือการเป็นผู้แข่งขันรายส�ำคัญในอุตสาหกรรมอาหารโลก
เราส่งออกทัง้ ข้าว กุง้ แช่แข็ง ไก่ ผลไม้ตา่ งๆ เราเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ อี ตุ สาหกรรมประมง
ที่ใหญ่ติดอันดับโลก ความเป็นประเทศที่ “ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว” ยังเป็นภาพลักษณ์ที่
คนไทยทุกคนจดจ�ำมาจนถึงทุกวันนี้
แม้ว่าในปัจจุบันร้อยละ 70 ของพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถึงกระนั้นก็
ยังน่าเป็นห่วงว่าเกษตรกรของประเทศไทยกลับไม่ได้เป็นอาชีพทีม่ คี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรได้รับเงินสนับสนุนคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนักของงบประมาณในแต่ละปี
อุตสาหกรรมเกษตรจึงยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีต�่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
ประเภทอืน่ ๆ ซึง่ นัน่ อาจเป็นภาพสะท้อนถึงวิถกี ารท�ำงานของเกษตรกรส่วนใหญ่ทยี่ งั คงต้อง
ท�ำการเกษตรแบบเดิมเหมือนสมัยที่ปู่หรือพ่อของพวกเขาท�ำอยู่ ซึ่งดูเป็นเรื่องขัดแย้งกัน
อย่างมากกับภาพลักษณ์ของอาหารไทยในสายตาคนต่างชาติ ดังนัน้ ความท้าทายของเกษตรกร
และผู้ที่ท�ำงานอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตอาหารก็คือ ท�ำอย่างไรจะให้อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศนีอ้ ยูร่ อดต่อไปได้ทา่ มกลางการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยต่างๆ มากมาย
เราจะอยูร่ อดอย่างไรในสถานการณ์ทที่ กุ อย่างเปลีย่ นไป ทัง้ กระบวนการผลิต สภาพอากาศ
และรสนิยมของผูบ้ ริโภค
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เกษตรกรรมมหภาค
เกษตรกรไทยก�ำลังเผชิญกับอะไร
หากถามว่าเกษตรกรไทยต้องการอะไรมากทีส่ ดุ ใน
ตอนนี้ ค�ำตอบอาจไม่ใช่เงิน สิง่ ทีเ่ กษตรกรไทยต้องการ
คือความรู้ เทคโนโลยี และการตลาด ทีช่ ว่ ยให้พวกเขา
สามารถผลิตและขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม รวมทัง้ เตรียมพร้อมเพือ่ จะรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงของโลก อย่างไรก็ตามการจะเดินไปข้างหน้า
ได้ถกู ทางนัน้ เราต้องมาท�ำความเข้าใจกับสิง่ ทีผ่ า่ นมา
เสียก่อนว่าเกิดอะไรขึน้ กับเกษตรกรไทย
แม้วา่ อาหารไทยจะมีความหลากหลายของรสชาติ
และหน้าตา แต่กระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร
ของไทยกลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม เพราะเกษตรกรถูก
ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดีย่ วมาเป็นเวลานาน นับตัง้ แต่
เริม่ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก
ซึ่งเน้นการผลิตพืชเชิงเดี่ยวแบบเน้นปริมาณ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการบริโภคในระดับโลก
เรียกได้วา่ เป็นคลืน่ ลูกที่ 1 ของการเปลีย่ นแปลงในการ
ท�ำเกษตรกรรมแบบสมัยใหม่ เทคโนโลยีทใี่ ช้ในยุคนัน้
คือปุย๋ เคมีและเครือ่ งจักรกลทางการเกษตร เวลาต่อมา
ก็เริ่มมีระบบจ้างแรงงานท�ำงานในไร่ส�ำหรับการท�ำไร่
ขนาดใหญ่ รวมถึงการท�ำ  Contract Farming ฯลฯ ซึง่
เป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของระบบการเกษตรใน
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ประเทศไทยทีก่ ำ� ลังจะผลักดันตัวเองเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
การผลิ ต อาหารอย่ า งจริ ง จั ง หากมองในแง่ ดี ก็ คื อ
เกษตรกรดูเหมือนจะมีโอกาสในการท�ำมาหากินมากขึน้
ทว่าเมื่อมีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบ เพราะอีกด้าน
หนึ่งนั้นสิ่งที่ตามมากับการพัฒนาคือ ทั้งหมดท�ำให้
ต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตรสูงขึน้ ปัญหาโรคระบาด
เริม่ ตามมา เพราะการปลูกพืชเชิงเดีย่ วท�ำให้ศตั รูตาม
ธรรมชาติทั้งวัชพืชและแมลงมีมากขึ้น ปัญหาแมลง
รบกวนเริม่ ดือ้ ยา และเกิดความผันผวนของธรรมชาติ
ซึง่ ท�ำให้เกษตรกรไทยต้องพึง่ พาเทคโนโลยีจากภายนอก
อย่างเดียว จึงตกเป็นเครื่องมือของบริษัทขนาดใหญ่
การท�ำ  Contract Farming ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อมาจึง
ท�ำให้เกษตรกรส่วนมากถูกผูกขาดอยู่กับบริษัทเพียง
ไม่กี่ราย และยังส่งผลต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิด
ปัญหาตามมา เนือ่ งจากการปลูกพืชเชิงเดีย่ วเป็นเวลา
นานท�ำให้ดินเสื่อมสภาพ และเกษตรกรเองไม่ได้มี
ทางเลือกมากพอที่จะท�ำการเกษตรแบบอื่นๆ การท�ำ
เกษตรกรรมลักษณะนี้ท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถน�ำ
องค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเพื่อปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง ความไม่รู้ท�ำให้เกษตรกรเริ่มไม่
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำการเกษตรจึงเกิดปัญหา
หนี้สินตามมา เกษตรกรเริ่มเป็นหนี้และอยู่ในสภาพ
ติดล็อก คือจะกลับไปปลูกพืชแบบเดิมก็ไม่ได้เพราะมี
หนีส้ นิ จะก้าวไปข้างหน้าเพือ่ ให้ทนั โลกก็ไม่ได้อกี เพราะ
ไม่มคี วามรูท้ มี่ าจากความเข้าใจอย่างแท้จริง
แล้วเราจะเดินไปทางไหนดี
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วิกฤติความมั่นคงทางอาหาร
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศไทย
ปี 2561 ประเทศไทยจัดอยู่ล�ำดับที่ 45 ของโลก
ในฐานะประเทศทีม่ คี วามมัน่ คงทางอาหาร ซึง่ วัดจาก
ความสามารถในการผลิตและการเลี้ยงดูประชากร
ในประเทศดูแล้วอาจไม่ได้เลวร้ายมากนักที่เราเป็น
ประเทศใน 50 อันดับแรกของโลกทีพ่ อเลีย้ งตัวเองได้
แต่กระนัน้ สิง่ ทีน่ า่ คิดส�ำหรับการเกษตรในบ้านเราก็คอื
ส่วนมากยังเป็นเกษตรกรรมที่เน้นการพึ่งพิงธรรมชาติ
การเพาะปลูกแบบอาศัยน�ำ้ ฝน ขาดการปรับตัวทีร่ วดเร็ว
พอทีจ่ ะรับมือเมือ่ เกิดภัยธรรมชาติขนึ้ ท�ำให้เราตกอยูใ่ น
สภาพตัง้ รับตลอดเวลามากกว่าจะเตรียมพร้อม ซึง่ นัน่
เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ห่วงส�ำหรับความมัน่ คงในอนาคต
ยกตั ว อย่ า งเช่ น การเกิ ด วิ ก ฤติ ภั ย แล้ ง ทั่ ว โลก
ในปี 2550-2551 ท�ำให้เกิดภาวะพืชผลทางการเกษตร
มีราคาสูงขึน้ กว่าปกติถงึ 30% ครัง้ นัน้ เกิดการจลาจล
แย่งชิงอาหารใน 32 ประเทศ และมีอย่างน้อย 2 รัฐบาล
ทีถ่ กู ประชาชนโค่นล้มเนือ่ งจากเหตุวกิ ฤติดงั กล่าว คือ
ประเทศเฮติ และประเทศมาดากัสการ์ อีกทั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อหน่วยอืน่ ๆ ของสังคมจนเกิดความปัน่ ป่วน
ระส�ำ่ ระสายในโลก ราคาพลังงานถีบตัวสูงขึน้ ตามวิกฤติ
อาหาร และท้ายทีส่ ดุ ทัว่ โลกจึงต้องหันกลับมาทบทวน

ถึงต้นตอของปัญหา ซึง่ แท้จริงแล้วทัง้ หมดเกิดจากภาวะ
แห้งแล้งทีม่ สี าเหตุจากความผิดปกติของสภาพอากาศ
ของโลกนัน่ เอง
ไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเกิดปัญหา
ภั ย แล้ ง อย่ า งหนั ก เมื่ อ ปี 2553 ภั ย แล้ ง ดั ง กล่ า ว
ครอบคลุมถึง 60 จังหวัด ทําลายพื้นที่การเกษตร
ไปเกือบ 2 ล้านไร่ สร้างมูลค่าความเสียหายประมาณ
6,000 ล้านบาท ปีถัดมาอุทกภัยใน ปี 2554 ก็ท�ำให้
สูญเสียพืน้ ทีเ่ พาะปลูกไปเกือบ 8 ล้านไร่ มูลค่าความ
เสียหายกว่า 32,000-54,000 ล้านบาท ทัง้ ภัยแล้งและ
ภัยน�ำ้ ท่วมทําให้ผลผลิตมีนอ้ ย ไม่พอต่อความต้องการ
ราคาจึงพุ่งสูงลิ่ว นอกจากนี้ยังเกิดโรคระบาดตามมา
เช่น เพลีย้ กระโดดทีเ่ ริม่ ดือ้ ยาท�ำความเสียหายให้นาข้าว
กว่า 8 แสนไร่ เกิดภาวะมะพร้าวแพง ยางพาราถูก ปาล์ม
ราคาผันผวน ฯลฯ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆ เหล่านีท้ าํ ให้องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations – FAO) ต้องเรียก
ประชุมฉุกเฉินเมือ่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 ก่อน
จะเปิดเผยว่า ดัชนีราคาอาหารโลกทัง้ ข้าวเจ้า ข้าวสาลี
ข้าวโพด ธัญพืชอื่นๆ ตลอดจนน�้ำตาลและเนื้อสัตว์
พุง่ สูงทุบสถิตอิ ย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน และสิง่ ทีน่ า่
เป็นห่วงกว่านัน้ คือ ทัง้ เกษตรกรและผูป้ ระกอบการด้าน
การเกษตรของประเทศไทยมองเรื่องนี้ว่าประเทศไทย
ได้ประโยชน์ แต่แท้จริงแล้วในระยะยาวหากเราไม่
เตรียมตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้น หรือเตรียม
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เกษตรกรไทยและผูป้ ระกอบการให้พร้อมส�ำหรับการ
เผชิญวิกฤติอาหารครัง้ ใหม่ (ซึง่ ไม่นา่ จะนานเมือ่ พิจารณา
จากความแปรปรวนของสภาพอากาศ) ประเทศไทยเรา
ก็อาจกลายเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเสียเอง ทัง้ ในแง่ของ
ผู้ผลิตอาหาร และภาพลักษณ์การเป็นดินแดนแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ของรสชาติ ยิง่ กว่านัน้ ปัจจุบนั สินค้า
การเกษตรทีส่ ง่ ออกของประเทศไทยยังคงเป็นรูปแบบ
สินค้าปฐมภูมิมากกว่าสินค้าแปรรูป ซึ่งถือเป็นเรื่อง
น่าเสียดายเมือ่ คิดถึงวัตถุดบิ ทีเ่ รามีวา่ สามารถแปรรูป
และต่อยอดได้อกี มาก แต่กลับไม่ถกู น�ำมาใช้ประโยชน์
เพือ่ เพิม่ มูลค่ามากเท่าทีค่ วร
แล้วประเทศไทยเราจะท�ำอย่างไรต่อไป
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ยุคของการเปลี่ยนความคิดและการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
ฝรัง่ เศสคือประเทศทีม่ ผี ลผลิตทางการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าเพือ่ ส่งออกมากทีส่ ดุ ในโลก และยังให้
ความส�ำคัญอย่างมากในเรือ่ งการรักษาสภาพแวดล้อม
ด้วยการก�ำหนดลิขสิทธิ์ทางภูมิศาสตร์ขึ้นเพื่อควบคุม
คุณภาพและเอกลักษณ์ของวัตถุดบิ ตัง้ แต่ดนิ น�ำ ้ อากาศ

ไปจนถึงการแปรรูปอาหาร ท�ำให้เกษตรกรของประเทศ
สามารถมีรายได้ทมี่ นั่ คง และมีอำ� นาจต่อรองในระบบ
เศรษฐกิจได้อกี ด้วย ถือเป็นความส�ำเร็จทีใ่ ช้ระยะเวลา
ในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมานับร้อยๆ ปี
ส่วนในประเทศไทยของเรา หลังจากเรียนรูแ้ ละผ่าน
การลองผิดลองถูกกับการท�ำการเกษตรแบบมหภาค
มาแล้ว ปัจจุบนั เกษตรกรบางส่วนเริม่ หันมาสนใจการท�ำ
การเกษตรแบบผสมผสานมากขึน้ ปฏิเสธไม่ได้วา่ การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นีส้ ว่ นหนึง่ มาจากการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีท่ รงปูทาง
เรือ่ งการเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการท�ำการเกษตร
แบบพอเพียงเพือ่ ต่อยอดไปสูก่ ารเกษตรแบบสหกรณ์
ค่อยๆ พัฒนาให้เกษตรกรเป็นผูค้ ดิ รูปแบบของการท�ำ
การเกษตรขึน้ เองและต่อรองกับโลกได้ แม้ปจั จุบนั ยัง
ท�ำได้แค่ในการเกษตรหน่วยเล็กๆ แต่กม็ แี นวโน้มว่าหาก
เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ ง เกษตรกรไทย
จะมีความรูค้ วามสามารถในการจัดการตนเองได้ดขี นึ้
ส่วนการเกษตรในระดับมหภาคทีต่ อ้ งก้าวต่อไป เรา
เริ่มเห็นการขยับตัวที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ
ทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกรในหลายๆ ด้านที่เป็น
ประโยชน์มากขึน้ เช่น การปรับปรุงพันธุพ์ ชื ให้สามารถ
ต้านทานสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนได้มากขึน้ เริม่ มีการ
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย

ส�ำหรับการผลิตทางการเกษตร เป็นต้นว่า การเตือนภัย
การระบาดของแมลงศัตรูพชื การพัฒนาความรูใ้ นด้าน
ชีววิทยาเพือ่ ลดการพึง่ พาสารเคมีให้นอ้ ยลงในระยะยาว
รวมถึงมีความพยายามในการคัดเลือกเชือ้ พันธุกรรมพืช
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจัดเป็นหน่วยเก็บพันธุกรรม และสนับสนุน
ชุมชนให้รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นไว้เพื่อใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ มีการจัดตั้งระบบคัดเลือกลักษณะที่
ปรากฏอย่างรวดเร็ว (High Throughput Phenotyping
Screening) เพื่อศึกษาสรีรวิทยาของพืช และให้เกิด
ความรูไ้ ปสูก่ ารปรับปรุงพันธุแ์ ละงานทางด้านเทคโนโลยี
เกษตรแม่นยํา มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึน้
เพือ่ เป็นคลังส�ำหรับการแก้ปญ
ั หาระยะยาว และสร้าง
เครือข่ายของเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
ฝ่ายผูบ้ ริโภคเองก็กำ� ลังตืน่ ตัวเกีย่ วกับการหวนกลับ
สูธ่ รรมชาติ และมองหาสิง่ ทีป่ ลอดภัยให้ตวั เองมากทีส่ ดุ
แน่นอนว่าความต้องการทีจ่ ะหวนกลับไปหาธรรมชาติ
ลักษณะนี้ก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นในการช่วย
ประหยัดทรัพยากร เพือ่ ความยัง่ ยืน และเพือ่ จะไม่ทงิ้
ภาระให้คนรุน่ หลัง
ทั้งหมดล้วนเป็นภาคใหม่ของการเกษตรไทยที่น่า
ติดตามแบบไม่ควรกะพริบตา

โลกที่หิวโหย
300 ล้านคนเป็นตัวเลขของเด็กๆ ทัว่ โลกทีย่ งั อยูใ่ นภาวะ
ขาดแคลนอาหาร (อ้างอิงจากตัวเลขขององค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO)
The Most Innovative Country in Food Tech

สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
คือ 5 ประเทศทีม่ กี ารลงทุนเรือ่ งนวัตกรรมอาหารสูงทีส่ ดุ
ในโลก
Tech in Food Industry

Big Data, การใช้สว่ นประกอบใหม่ๆ ในการปรุงอาหาร
และเทคโนโลยีการผลิต อาหารเพื่อ ทดแทนสิ่ง เดิม
เป็น 3 เรือ่ งทีผ่ ผู้ ลิตให้ความสนใจมากในอุตสาหกรรม
การเกษตรแบบมหภาค
From Lab to Table

Biotechnologies Applied to Food, Farming
Technology และ Artificial Foods เป็นนวัตกรรม
ด้านอาหารที่เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาเรื่องอาหาร
ไม่พอเลี้ยงคนได้ เนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่าใน
ค.ศ. 2100 โลกอาจมีประชากรอยูร่ าว 10,000 ล้านคน
ข้อมูล:
นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชยั มูลนิธเิ กษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย)
หจก.ธนาพริน้ ติง้ 2551, อาหาร ชีวติ หรือสินค้า, www.sathai.org
ศรุดา นิติวรการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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อุตสาหกรรมอาหารไทยอยู่ตรงไหน

เรารู ้ กั น มาโดยตลอดว่ า อุ ต สาหกรรมอาหารไทยเป็ น
อุ ต สาหกรรมหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ แต่ เ มื่ อ ต้ อ ง
เผชิ ญ ปั จ จั ย เสี่ ย งและการเปลี่ ย นแปลงอี ก นานั ป การที่ จ ะ
ถาโถมเข้ามา จึงได้เวลากลับมาทบทวนและท�ำความเข้าใจ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อมองหาโอกาส
ใหม่ ๆ ในการขั บ เคลื่ อ นธุ รกิ จ สู ่ อ นาคต ลึ ก ลงไปกว่ า นั้ น
ยังจะได้เห็นการท�ำงานของบรรดานักวิจัย นักวิชาการ และ
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของเหล่านักธุรกิจที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงเทรนด์อาหาร
มาแรงในปัจจุบัน ทั้งหมดคือกุญแจที่ไขไปสู่เส้นทางแห่ง
โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทย
13

การเติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยในปัจจุบัน
อย่างที่รู้กันดีว่า “อุตสาหกรรมอาหาร” นับเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่มีความส�ำคัญกับประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ไม่เพียงกระจายรายได้ให้เกษตรกรซึ่งเป็น
อาชีพหลักของคนไทย แต่ยังก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ไปยังธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนซึง่ ท�ำให้เกิด
ต�ำแหน่งงานใหม่ๆ มากมาย ทัง้ ยังสร้างความมัน่ คงทาง
ด้านอาหารให้กบั ประเทศ และสร้างรายได้ให้ประเทศ
มหาศาล ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมอาหารจึงได้รับการ
สนับสนุนตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ในปี 2504 อย่างต่อเนือ่ งจนมาถึงปัจจุบนั
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่า
อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ย้อนหลัง 10 ปี ตัง้ แต่ปี 2544-2554 มีมลู ค่าการส่งออก
เติบโตขึ้นถึง 10 เท่า และจากรายงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมพบว่า ปีทผี่ า่ นมาอุตสาหกรรมอาหารไทย
สร้างมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1.015 ล้านล้านบาท และ
ประเมินกันว่ามูลค่าส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทย
ปี 2561 จะเติบโตขึน้ ไปที่ 1.12 ล้านล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
10% เลยทีเดียว
โดยมีสาเหตุเนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัวชัดเจน
เป็นปัจจัยสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
ร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโต
ต่อเนือ่ งหลากหลายมิติ เช่น การมุง่ เน้นการขยายตลาด
ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะตลาดในอาเซียน จีน
แอฟริกา และตะวันออกกลาง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
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สอดรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภคทัง้ ในกลุม่ อาหาร
พร้อมรับประทาน อาหารส�ำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ หรือในกลุม่ อาหารทีค่ าด
ว่าจะเป็นอาหารเพือ่ อนาคต
จากการส่งออกอาหารทีเ่ ติบโตขึน้ ท�ำให้ประเทศไทย
ติดอันดับผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับที่ 14 ของโลก และเป็น
ผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับ 1 ในภูมภิ าคอาเซียน ตามมาติดๆ
ด้วยประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ไม่เพียงเท่านั้น
เมือ่ ส�ำรวจรูปแบบสินค้าอาหารส่งออกของประเทศไทย
จะพบว่า ประเภทของสินค้ามีแนวโน้มพัฒนาไปสูก่ าร
เป็นสินค้าอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทานมากขึน้ โดย
ในปี 2541 สัดส่วนส่งออกสินค้าอาหารส�ำเร็จรูปพร้อม
รับประทานมีเพียง 35% ส่วน 65% เป็นการส่งออก
อาหารสด วัตถุดิบ และแปรรูปขั้นต้น แต่ในปี 2559
สินค้าอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทานมีสดั ส่วนส่งออก
เทียบเท่ากับกลุม่ สินค้าอาหารสด วัตถุดบิ และแปรรูป
ขัน้ ต้นมาอยูท่   ี่ 50% เลยทีเดียว
แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะฉายภาพให้เห็นถึงการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารไทย แต่
เป็นการอาศัยปัจจัยภายนอกทัง้ ในเรือ่ งการลงทุนและ
ความเชีย่ วชาญจากต่างประเทศเป็นหลัก ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือการส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตรหรือ
การแปรรูปโดยไม่ได้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขนั้ สูง
นอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นอีกประเทศที่ก�ำลังเข้า
สู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุน่ ยนต์ อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชวี ภาพ และอืน่ ๆ
เป็นตัวสร้างการเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ระดับฐานรากของ
โครงสร้างทั้งหมดของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนชุมชน
ของเราและวิถชี วี ติ ของเรา

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นรัฐบาลวางแนวทางพัฒนา
เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม โดยใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยจึง
ต้องให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้งานวิจัยและ
นวัตกรรมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการผลิตจากกิจกรรม
การผลิตที่มีมูลค่าต�่ำสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นให้กับ
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจ พร้อมเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันส�ำหรับยุคต่อไปเช่นกัน

โอกาสและความหวังในยุคต่อไป
ถ้าถามถึงแนวทางพัฒนาของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารไทยมากทีส่ ดุ คงไม่แคล้วนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นส่วนผสมกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ด้าน หรือ
S Curve กลายมาเป็นโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือ EEC เพราะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพและเน้ น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากภายใน
ลดความเหลื่อมล�้ำ  น�ำประเทศหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยใช้วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรมอย่างชัดเจน
ส�ำหรับ EEC นี้จะครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 5 กลุม่ อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ  อตุ สาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
ระดับสูง อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และอีก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรม
การผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจ�ำวัน

อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและ
เคมีชวี ภาพ และอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
นอกจากนั้นรัฐบาลยังตั้งเป้าหมายภายใน 10 ปี
ต่อจากนีว้ า่ อาหารของไทยภายใน 10 ปีตอ่ จากนีจ้ ะ
สามารถก้าวขึน้ ไปเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารติดอันดับ
1 ใน 10 ของโลก และตัง้ เป้าตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ 20 ปี ผลักดันให้ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5
ของโลก
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศโดยใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นโอกาสและความท้าทายทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ควรเริ่มต้นประยุกต์ใช้ เพื่อปรับตัวและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารของตัวเอง
ในทันทีทนั ใด โดยหนึง่ ในหน่วยงานทีพ่ ร้อมสนับสนุน
ภาคเอกชนเรือ่ งงานวิจยั และนวัตกรรมได้ครบวงจรคือ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หรือ สวทช. ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมไปด้วย
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านอาหารโดยเฉพาะ
และมีหอ้ งปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมือ และบริการต่างๆ เพือ่
สนับสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ผูป้ ระกอบการอาหารไทย และสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศไทยในเวทีโลก
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ สวทช. ยังให้ความส�ำคัญกับประเด็น
“อาหารเพือ่ อนาคต” โดยบรรจุในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6
ขององค์กรอย่างชัดเจน โดยแผนดังกล่าวจะให้ความ
ส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ อนาคตต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ คี วามปลอดภัยและคุณภาพสูง
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สารเสริมอาหารจากธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วย อาหารส�ำหรับผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีเพือ่ การผลิตอาหารและรองรับมาตรฐานด้าน
ความยัง่ ยืน ตลอดจนอาหารฟังก์ชนั (Functional Food)
และสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredient)
ซึง่ ล้วนเป็นอุตสาหกรรมใหม่ทจี่ ะได้รบั ความนิยมสูงและ
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
ทั้งหมดนี้คงจะท�ำให้เห็นแล้วว่า นับตั้งแต่นี้ไป
อุตสาหกรรมอาหารจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะงานวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะเข้ามา
มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นชนิดที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้อกี ต่อไป

ประโยชน์ที่แท้จริง
ของการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม
ปฏิเสธไม่ได้ว่างานวิจัยและนวัตกรรมช่วยสร้าง
ผลิตภัณฑ์และมูลค่ามากกว่าเดิม แต่มากกว่านัน้ ยังช่วย
ให้ผู้ประกอบการข้ามขีดจ�ำกัดการเพาะปลูกและการ
แปรรูปอาหาร รูปแบบการค้าในโลกยุคใหม่ ตลอดจน
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป มาส�ำรวจกันว่างานวิจยั
และนวัตกรรมมีประโยชน์กบั ธุรกิจอาหารอย่างไรบ้าง
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เมือ่ เราใช้งานวิจยั ควบคูก่ บั นวัตกรรมไม่วา่ จะเป็น
เครือ่ งจักรกล ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
การบริหารจัดการระบบการผลิตทีท่ นั สมัย ย่อมท�ำให้
ผลผลิตเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์อาหารได้รบั การรับรอง
ความปลอดภัย รวมไปถึงสินค้ามีความหลากหลาย
และแปลกใหม่ เช่น กระบวนการผลิตน�ำ้ ส้มสายชูจาก
เนือ้ มังคุดในขัน้ ตอนเดียวและสูตรจุลนิ ทรีย์ MV-F1 ที่
สวทช. พัฒนาขึน้ จนกลายมาเป็นกระบวนการอย่างง่าย
และลดระยะเวลาการหมักจาก 1 ปีเหลือเพียง 2 เดือน
รวมทัง้ น�ำ้ ส้มสายชูทไี่ ด้จากกระบวนการนีย้ งั มีคณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

เพิม่ ขึน้ จากปี 2006 ถึง 70% แต่สวนทางกับผลผลิต
ทางการเกษตรที่ลดลง เพราะเป็นผลมาจากปัญหา
สภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงทีท่ วีความรุนแรงเพิม่ ขึน้
ด้ ว ยเหตุ น้ี ส ตาร์ ต อั พ ทั่ ว โลกจึ ง ยิ่ ง ใช้ ง านวิ จั ย และ
นวัตกรรมในการผลิตอาหารเพือ่ อนาคต เช่น การผลิต
เนือ้ สัตว์ในห้องปฏิบตั กิ าร (อ่านต่อได้ที่ “เทรนด์อาหาร
ของโลกอนาคต”) ซึง่ จะสร้างความยัง่ ยืนทางด้านอาหาร
และยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการเลีย้ งสัตว์ลงได้ เป็นต้น
3. ลดปัญหาปริมาณการทิง้ อาหาร
ข้ อ มู ล จากองค์ ก ารอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ FAO รายงานว่า แต่ละปีมอี าหารทิง้
มากมายเกือบ 1,300 ล้านตัน ซึง่ มากกว่าปริมาณอาหาร
ที่ต้องช่วยเหลือคนยากคนจนผู้หิวโหยทั่วโลก 1,000
ล้านคน ด้วยเหตุนหี้ ลายฝ่ายจึงพยายามหาแนวทางน�ำ
ของเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ และสร้าง
ผลิตภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาคุณค่าอาหารให้ได้นานที่สุด
เช่น บริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผลร่วมกับ สวทช. วิจยั การน�ำกาก
น�ำ้ ตาลทีเ่ หลือมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ หรือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ควบคุมการผ่านของก๊าซและไอน�ำ้ ส�ำหรับ
ผลิตผลสด หรือ ActivePAK ผลงานของศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ถุงดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติ
ท�ำให้รกั ษาความสดและคุณค่าของผลิตผลสดได้นาน
ยิง่ ขึน้ จึงลดปริมาณผักสดทีเ่ น่าเสียลงได้ เป็นต้น

4. ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุม่
ทุกวันนีค้ วามต้องการอาหารของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป
จากเดิม และมีความต้องการอาหารทีเ่ ฉพาะตัวมากขึน้
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารปลอด
สารเคมี อาหารส�ำหรับคนลดน�ำ้ หนัก อาหารส�ำหรับผู้
แพ้อาหาร อาหารส�ำหรับคนสูงอายุ ผูป้ ระกอบการจึง
ต้องตืน่ ตัวและปรับกระบวนการผลิตเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์
อาหารที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย เช่น
ไส้กรอกไขมันต�ำ่ ส�ำหรับคนรักสุขภาพ, ขนมปังแซนด์วชิ
และครัวซ็องปราศจากกลูเตนส�ำหรับผู้ท่ีแพ้กลูเตน,
ไส้เบอร์เกอร์เห็ดส�ำหรับผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติหรือเจ
2. เพิม่ ความมัน่ คงด้านอาหาร
ทั้งหมดเป็นผลงานการวิจัยจากความร่วมมือระหว่าง
ในปี 2050 จ�ำนวนประชากรโลกจะเพิ่มปริมาณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ
มากกว่า 9,000 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการอาหาร ภาคเอกชน เป็นต้น
16

Food for Future

17

3.

6 นวัตกรรมอาหารเปลี่ยนโลกที่น่าจับตามอง
ไม่ว่าโลกใบนี้เผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแค่ไหน การวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยี
ด้านอาหารก็ยังคงเดินหน้าให้เท่าทันเสมอ แถมหลายต่อหลายนวัตกรรมกลายมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารอยู่ในเวลานี้ มาส�ำรวจกันว่า
นวัตกรรมอาหารมาแรงที่สุดตอนนี้มีอะไรกันบ้าง

1.

2.

EDIBLE MATERIAL
แพ็กเกจจิ้งกินได้ลดขยะ
นี่เป็นอีกเทรนด์ที่มาแรงไม่แพ้
กัน โดยทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดคิดค้น WikiCell ซึง่ ได้รบั
แรงบันดาลใจมาจากผลแอปเปิล
ที่ มี เ พี ย งเปลื อ กบางห่ อ หุ ้ ม เนื้ อ
แอปเปิลเอาไว้ แถมเปลือกนัน้ ก็ยงั
กินได้อีกต่างหาก ทีมนักวิจัยเลย
ทดลองคิดค้นเปลือกหุม้ เลียนแบบ
ธรรมชาติ และประสบความส�ำเร็จ
ในทีส่ ดุ
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BIOFILM
อวสานพลาสติกหุ้มอาหาร
WikiCell เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 ชัน้
ทีส่ ามารถรับประทานได้ โดยชัน้ ใน
ท�ำหน้าทีห่ อ่ หุม้ และพยุงอาหารหรือ
ของเหลว ด้วยการน�ำส่วนผสมจาก
ธรรมชาติ เช่น ช็อกโกแลต ผลไม้
ถัว่ เมล็ดธัญพืช ฯลฯ มาผสมเข้ากับ
แคลเซียมและ Chitosan (ไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติจากเปลือกหอย
หรือกุ้ง) หรือ Alginate (สารสกัด
จากสาหร่าย) เพือ่ ให้เกิดการจับตัว
เป็นเปลือกนิม่ ๆ
ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกนั้นจะ
ท�ำหน้าทีป่ กป้องเปลือกชัน้ ใน โดย
มี 2 ชนิดให้เลือก ขึ้นอยู่กับการ
ใช้งาน ชนิดแรกผลิตจาก Isomalt
หรื อ สารให้ ค วามหวานชนิ ด หนึ่ ง
สามารถรับประทานได้โดยน�ำไป
ล้างก่อน คล้ายกับการล้างแอปเปิล
ส่วนชนิดทีส่ องนัน้ ผลิตด้วยชานอ้อย
หรือมันส�ำปะหลัง ซึ่งกินไม่ได้แต่
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และ
สามารถน�ำมาใช้ทดแทนบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษแข็งที่ใช้บรรจุอาหารใน
ปัจจุบันได้ เพียงแกะออกแล้วทิ้ง
คล้ายเปลือกส้มนัน่ เอง

หนึ่งในเทรนด์มาแรงในยุโรป
ตอนนี้คือ “การเลิกใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติ ก ” โดยซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ที่
ด�ำเนินการน�ำร่องไปแล้วมีชื่อว่า
Ekoplaza ตัง้ อยูใ่ นกรุงอัมสเตอร์ดมั
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ที่ ไ ด้ อ อก
แคมเปญร่วมกับกลุ่ม A Plastic
Planet ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่
รณรงค์ เ รื่ อ งสิ น ค้ า พลาสติ ก ใน
สหราชอาณาจักรมานานกว่าหนึง่ ปี

โดย Ekoplaza ได้คัดเลือกสินค้า
ในชีวติ ประจ�ำวันกว่า 700 รายการ
ที่ปราศจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก
มาวางขาย โดยสินค้าเหล่านีจ้ ะถูก
ห่อหุ้มด้วยวัสดุทางชีวภาพที่ท�ำมา
จากต้นไม้และย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ
Biofilm นัน่ เอง
เหตุผลที่ท�ำไมซูเปอร์มาร์เก็ต
ในยุโรปถึงได้กลายเป็นผู้บุกเบิก
สถานภาพการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
ปลอดถุงพลาสติก ก็เพราะปัจจุบนั
ปัญหาการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรป
สามารถท�ำส�ำเร็จได้เพียง 6% ของ
การใช้พลาสติกทั้งหมดในภูมิภาค
ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา
และ Ekoplaza เองก็รู้ดีว่าธุรกิจ
ค้าปลีกหรือร้านขายของช�ำต่างๆ
เป็นต้นตอส�ำคัญในการยืน่ พลาสติก
ไปสู ่ มื อ ผู ้ บ ริ โ ภคในรู ป แบบของ
หีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แม้ลูกค้า
จะน�ำถุงผ้ามาชอปปิงแล้วก็ตาม แต่
ก็ตอ้ งหยิบแพ็กเกจจิง้ พลาสติกกลับ
บ้านไปอยู่ดี ดังนั้นเพื่อเป็นการตัด
ไฟแต่ต้นลม Ekoplaza จึงขอเป็น
โมเดลต้นแบบแก่ซูเปอร์มาร์เก็ต
ทัว่ ยุโรป โดยวางแผนจะขยายโซน
ไร้พลาสติกไปใน 74 สาขา ภายใน
สิน้ ปี 2561 นีใ้ ห้ได้

FOOD
STRUCTURE
DESIGN
ศิลปะแห่งการออกแบบ
โครงสร้างอาหาร
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการที่หลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทยก�ำลัง
ก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุจะส่งผลกระทบ
หลายด้ า นตั้ ง แต่ โ ครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจไปจนถึงโครงสร้างอาหาร
ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในการ
ออกแบบโครงสร้างอาหาร เพือ่ ให้ได้
อาหารที่ดีและน่ารับประทานมาก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ นอกจากจะเป็นเทคโนโลยี
ทีท่ ำ� ให้อาหารดูดี และมีเนือ้ สัมผัส
ทีด่ แี ล้ว ยังสามารถให้กลิน่ รสชาติ
และสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วย
ท�ำให้เทคโนโลยีออกแบบโครงสร้าง
อาหารต้องอาศัยความรู้ด้านต่างๆ
มาเกีย่ วข้องเป็นจ�ำนวนมาก จึงถือ
เป็นงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และ
วิ ศ วกรรมวั ส ดุ ที่ ก� ำ ลั ง มาแรงใน
พ.ศ. นี้
ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้าง
อาหารทีว่ จิ ยั เสร็จและวางจ�ำหน่าย
แล้ว เช่น งานวิจยั ไส้กรอกไขมันต�ำ่
ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ที่ท�ำ
ร่วมกับบริษัทเบทาโกร ซึ่งท�ำให้
ไส้กรอกมีปริมาณไขมันต�ำ่ กว่า 5%
จากที่ปกติแล้วไส้กรอกทั่วไปจะมี
ไขมันอยูป่ ระมาณ 20-30% โดยไม่
ท�ำให้รสสัมผัสนุ่มลิ้นของไส้กรอก
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้สารที่
ใส่ทดแทนไขมันเข้าไปยังช่วยเพิ่ม
เส้นใยอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพด้วย
นอกจากนีย้ งั มีขนมปังแซนด์วชิ
และครัวซ็องปราศจากกลูเตน โดย
ใช้ฟลาวข้าวเป็นองค์ประกอบหลัก
ซึ่งในสูตรต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้น
มีการเติมส่วนผสม Starch ธรรมชาติ
Starch ดัดแปร และไฮโดรคอลลอยด์
เพื่อให้แป้งที่พัฒนาขึ้นมามีสมบัติ
วิสโคอิลาสติกที่เหมาะสม ท�ำให้
ขนมปังขึน้ ฟูขณะหมักและไม่ยบุ ตัว
เมือ่ อบ และเมือ่ อบเสร็จก็กลายเป็น
ครัวซ็องเนือ้ ดีรสชาติอร่อยเหมาะกับ
การรับประทาน
นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างของก้าวแรก
ทีเ่ ราจะได้รบั ประทานอาหารทีผ่ า่ น
การออกแบบโครงสร้าง ซึง่ หลังจากนี้
น่าจะมีผลิตภัณฑ์ตามมาอีกมาก
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4.

5.

MYCOPROTEIN
โปรตีนสายพันธุ์ใหม่ไร้ไขมัน
และคอเลสเตอรอล

PROBIOTIC FOOD
การพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
ของโพรไบโอติก

ในยุคทีผ่ คู้ นหันมาใส่ใจสุขภาพ
และการกินกันมากขึน้ เราจึงได้เห็น
การกินทีเ่ น้นผัก ผลไม้ และหลีกเลีย่ ง
เนือ้ สัตว์ แต่ยงั มีวธิ อี นื่ ทีด่ ไี ม่แพ้กนั
คือ โปรตีนทางเลือก หรือมัยคอโปรตีน
(Mycoprotein) ที่เกิดขึ้นจากการ
หมั ก บ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ ป ระเภทฟั ง กั ส
(Fungus) และน� ำ มาขึ้ น รู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ และเมือ่ ไม่
ได้ทำ� จากเนือ้ สัตว์ มัยคอโปรตีนจึง
ไม่มคี อเลสเตอรอล ไขมันอิม่ ตัวต�ำ่
และให้พลังงานแคลอรีต�่ำกว่าเมื่อ
เทียบกับเมนูอาหารประเภทเดียวกัน
ทีใ่ ช้เนือ้ สัตว์เป็นส่วนประกอบ
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อีกหนึง่ จุดเด่นของมัยคอโปรตีน
คือ ไม่มสี ว่ นประกอบจากถัว่ เหลือง
จึ ง ปราศจากทั้ ง กลิ่ น และรสชาติ
เหมาะกับการใช้ประกอบอาหาร
ทุกประเภท ใครที่ชอบกินมังสวิรัติ
แต่ไม่ถูกโรคกับกลิ่นของถั่วเหลือง
จึงน่าจะกินอาหารได้อร่อยยิง่ ขึน้ กัน
ก็คราวนี้ โดยเฉพาะ Texture ของ
มัยคอโปรตีนมีลักษณะคล้ายกับ
เส้นใยเนือ้ สัตว์ น�ำไปท�ำเป็นกับข้าว
แบบไหนก็เคี้ยวอร่อยเหมือนเคี้ยว
เนื้อสัตว์อย่างไรอย่างนั้น ปัจจุบัน
มีผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากมัยคอโปรตีน
ออกสูท่ อ้ งตลาดแล้วหลายรูปแบบ
ไม่วา่ จะเป็นแบบชิน้ แบบบด และ
แบบนักเก็ต จึงช่วยให้นักกินสาย
สุขภาพ Enjoy Eating ได้มากขึน้

โพรไบโอติกเป็นค�ำทีเ่ ราคุน้ หูกนั
มานาน เพราะผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
จ�ำนวนมากในท้องตลาดมีการน�ำ
โพรไบโอติกมาเป็นส่วนประกอบ
อย่างเช่นนมเปรี้ยว โยเกิร์ต หรือ
น�้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์
โพรไบโอติก ทีอ่ ดุ มด้วยเชือ้ จุลนิ ทรีย์
มี ชี วิ ต ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกาย
แม้วา่ จะได้รบั ความนิยมอยูแ่ ล้ว แต่
อุตสาหกรรมอาหารโพรไบโอติกก็ยงั
พบปัญหาเรือ่ งจ�ำนวนจุลนิ ทรียท์ มี่ กั
ลดลงไปในระหว่างทีเ่ ดินทางมาถึง
ล�ำไส้ เพราะต้องเจอกับสภาพความ
เป็นกรดทีร่ นุ แรงในกระเพาะอาหาร
จนจุลนิ ทรียเ์ หลือไม่มากพอทีจ่ ะท�ำ
หน้าทีเ่ สริมสร้างภูมคิ มุ้ กันและสร้าง
สมดุลให้กบั ระบบทางเดินอาหารได้
ด้วยเหตุนนี้ กั วิทยาศาสตร์จงึ คิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า “การใช้
พาหนะห่อหุ้มน�ำส่ง” (Protective
Delivery Vehicle) เพื่อช่วยน�ำส่ง

6.
จุ ลิ น ทรี ย ์ มี ชี วิ ต ทั้ ง หมดให้ ม าถึ ง
เป้าหมายได้อย่างปลอดภัย โดย
พาหนะที่น�ำมาห่อหุ้มจุลินทรีย์นี้
ท� ำ จากวั ส ดุ โ พลิ เ มอร์ ช นิ ด พิ เ ศษ
ที่ ย ่ อ ยสลายได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
(Biopolymer) และสามารถทนต่อ
สภาพกรดในกระเพาะอาหาร จึง
ช่วยปกป้องจุลินทรีย์ขณะที่ผ่าน
เข้าไปในกระเพาะอาหารได้ และ
เมื่อเข้ามาถึงล�ำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะ
เป้าหมาย โพลิเมอร์ที่ห่อหุ้มก็จะ
สลายตัวไปพร้อมกับปล่อยจุลนิ ทรีย์
ที่มีชีวิตทั้งหมดออกมาท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษนี้
จะมี ป ระโยชน์ กั บ อุ ต สาหกรรม
อาหารโพรไบโอติกแล้ว นักวิจยั ยัง
คาดว่าโพลิเมอร์ดังกล่าวยังน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในทางคลินกิ ได้อกี ด้วย
เช่น ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
ในล�ำไส้ เพื่อรักษาโครงสร้างและ
สภาวะของกระดู ก ให้ มี สุ ข ภาพ
ที่ดี หรือน�ำมาใช้ห่อหุ้มตัวยาที่มี
ความเสถียรต�่ำ ซึ่งมักจะสลายตัว
ก่อนส่งไปถึงล�ำไส้ เป็นต้น เท่ากับว่า
การพัฒนาโพรไบโอติกนั้นช่วยเอื้อ
ประโยชน์ให้ทั้งแวดวงอาหารและ
ยาไปในตัว

HIGH PRESSURE
PROCESSING
พิฆาตจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค
ถนอมอาหารผ่านความดันสูง
จากการใช้ความดันสูงในแวดวง
อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก เหล็ก
และซูเปอร์อัลลอยด์ สู่การน�ำมา
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ 20			
ส�ำหรับการแปรรูปอาหารด้วย
ความดันสูง หรือ High Hydrostatic
Pressure (HHP) หรือ Ultra High
Pressure (UHP) เป็นเทคโนโลยีการ
ใช้ความดันสูงเพือ่ การถนอมอาหาร
(Food Preservation) ท�ำให้อาหาร
มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึน้ และ
นานกว่าการเก็บอาหารกระป๋องหรือ
บรรจุภัณฑ์ทั่วไป โดยใช้ความดัน
ทีส่ งู กว่าความดันบรรยากาศ และมี
ผลเทียบเท่าการแปรรูปอาหารด้วย
ความร้อนในแบบพาสเจอไรซ์ แต่
ด้วยความทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ าหารเพิม่ ขึน้
น้อยมาก จึงท�ำให้ลดการสูญเสีย
คุณภาพอาหารได้ดีกว่า รักษาสี
กลิ่น และเนื้อสัมผัสของอาหารไว้
ได้เต็มคุณค่ายิง่ ขึน้
นอกจากนี้ประโยชน์ของการ
ถนอมอาหารโดยใช้ความดันสูงยัง
ช่วยท�ำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุ

ของการท�ำให้อาหารเน่าเสีย เช่น รา
ยีสต์ แบคทีเรีย และท�ำลายจุลนิ ทรีย์
ที่ก่อโรคอย่างแบคทีเรียและปรสิต
ซึง่ เป็นสาเหตุของอันตรายในอาหาร
และยังมีสว่ นช่วยยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าของ
เอนไซม์ที่จะท�ำให้อาหารเน่าเสีย
จึงท�ำให้สามารถเก็บรักษาอาหาร
ไว้ได้นาน
ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ลิต
และแปรรูปโดยใช้กระบวนการนี้
และประสบผลส�ำเร็จในทางการค้า
อย่างเช่นอาหารพร้อมรับประทาน
(Ready to Eat) อาหารที่เป็นกรด
อย่างแยม โยเกิร์ต น�้ำผลไม้ และ
อาหารทะเล เช่น หอยนางรม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การใช้ความดันสูง
ในปัจจุบันยังมีข้อจ�ำกัดในระดับ
อุ ต สาหกรรมอยู ่ ที่ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ
อุปกรณ์ ซึ่งต้องมีการออกแบบให้
อุปกรณ์ทนต่อแรงดันที่สูงมาก จึง
ยังต้องท�ำการพัฒนาและปรับปรุง
ต่อไปในอนาคต
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เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยวิทยาศาสตร์
ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ
นักวิจัยอาวุโสและผู้อ�ำนวยการหน่วยวิจัยโพลิเมอร์

กุญแจสู่อนาคต
ของอุตสาหกรรมอาหารไทย
อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารมีความส�ำคัญมาก
ส�ำหรับประเทศไทย การปรับตัวจึงนับว่าเป็นสิ่งที่
ผูป้ ระกอบการไม่ควรมองข้ามและไม่ควรเสียเวลาไปกับ
การลองผิดลองถูก จึงเป็นที่มาของบทสัมภาษณ์
นักวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญของ สวทช. และนักธุรกิจรุน่ ใหม่
ทีใ่ ช้งานวิจยั ต่อยอดความส�ำเร็จ ทัง้ หมดนีค้ อื กุญแจ
ที่ไขสู่อนาคตส�ำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างดีเยี่ยม
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เมือ่ พูดถึงการวิจยั “อาหาร” คนทัว่ ไปมักนึกถึงการ
เปลีย่ นสีสนั หน้าตา และรสชาติใหม่ๆ เท่านัน้ ทัง้ ทีจ่ ริง
แล้วนักวิจยั สามารถน�ำเอาองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
เชิงลึกมาต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ มี ลู ค่าสูง
กว่าเดิม ทัง้ ยังมีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งในตลาดและ
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้เข้าใจกว่าเดิม
ดร.อศิรา เฟือ่ งฟูชาติ นักวิจยั จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ซึง่ มีความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ของภาคเอกชน จะมาช่วยไขข้อข้องใจทั้งหมดผ่าน
บทสัมภาษณ์ตอ่ ไปนี้
Q: หน้าที่หลักของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติคอื อะไร
A: งานหลักของที่นี่คือการศึกษาวิจัยและพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีวสั ดุ ไม่วา่ จะเป็นโพลิเมอร์ เซรามิก โลหะ
และวัสดุอนื่ ๆ ทีม่ คี วามน่าสนใจ เช่น วัสดุเพือ่ พลังงาน
และวัสดุเพือ่ สิง่ แวดล้อม
Q: วัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบั อาหารได้อย่างไร
A: ท�ำความเข้าใจก่อนว่าหัวใจของวัสดุศาสตร์คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ และฟังก์ชนั จาก
ตรงนีเ้ องทีเ่ ราเอาไปประยุกต์กบั อาหารได้ เพราะอาหาร
มีโครงสร้างและองค์ประกอบทีซ่ บั ซ้อนมาก ไม่วา่ จะมีทงั้
โปรตีน น�ำ 
้ และไขมัน จึงถือเป็นวัสดุทเ่ี ข้าใจยากทีส่ ดุ
ดังนัน้ เมือ่ ทีมวิจยั ของเราค้นคว้าเกีย่ วกับโพลิเมอร์
และงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมบัติเชิงรีโอโลยี หรือ
Rheological Properties ซึง่ เป็นการศึกษาสมบัตกิ าร
ไหลและการเสียรูปของวัสดุเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว เราจึง
ศึกษาต่อไปว่าอาหารเชือ่ มโยงกับสมบัตเิ ชิงรีโอโลยีได้
อย่างไร จนมาพบว่าเนื้อสัมผัสของอาหารมีความนุ่ม
ความหนืด และการไหลเหมือนกับคุณสมบัตทิ สี่ อื่ ด้วย
รีโอโลยีนนั่ เอง เราจึงท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเนือ้ สัมผัส
ของอาหารตรงนี้

Q: ผลงานวิจัยด้านอาหารที่โดดเด่นที่สุดในช่วง
ทีผ่ า่ นมาคืออะไร และผลงานชิน้ นัน้ มีกระบวนการ
และประสบความส�ำเร็จอย่างไรบ้าง
A: งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
เนือ่ งมาจากอาหารเหล่านีม้ กั มีเนือ้ สัมผัสไม่คอ่ ยดี เวลา
คนทัว่ ไปรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดความรูส้ กึ อิม่ กาย
แต่ไม่อิ่มใจ ทีมวิจัยของเราจึงใช้ความเชี่ยวชาญด้าน
รีโอโลยีซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐานของการไหลและการ
เสียรูปของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพือ่ สุขภาพให้มคี ณ
ุ ภาพเนือ้ สัมผัสทีด่ ขี น้ึ ได้
หนึง่ ในโครงการทีข่ อพูดถึงคือ “ไส้กรอกไขมันต�ำ่ ”
ทีต่ วั เองเข้าไปมีสว่ นร่วมกับ ดร.นิสภา ศีตะปันย์ ซึง่ เป็น
หัวหน้าโครงการ และภาคเอกชนอย่างบริษทั เบทาโกร
โดยมีเป้าหมายคือท�ำให้ไส้กรอกทีม่ ไี ขมันถึง 20-30%
มีปริมาณไขมันต�ำ่ ลง โดยยังคงมีเนือ้ สัมผัสใกล้เคียงกับ
ไส้กรอกทัว่ ไป
เมื่อศึกษาอย่างละเอียดจึงได้รู้ว่า ไขมันมีหน้าที่
ส�ำคัญในไส้กรอกหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัว
เสริมแรงในไส้กรอกท�ำให้เนือ้ สัมผัสดีได้ ไหนจะเป็นตัว
หล่อลืน่ ท�ำให้รสู้ กึ นุม่ ชุม่ ลิน้ และยังปล่อยกลิน่ ชวนกิน
อีกต่างหาก เมื่อเป็นอย่างนี้ทีมวิจัยจึงต้องค้นคว้าหา
ส่วนประกอบอื่นๆ มาทดแทนไขมันที่เราดึงออกมา  
จนในที่สุดเราจึงแทนที่ด้วยส่วนผสมจากสารทดแทน
ไขมัน โดยน�ำไฟเบอร์หรือใยอาหารจากพืชมาใช้ และ
ใช้ศาสตร์เชิงรีโอโลยีมาเชือ่ มโยงกับลักษณะโครงสร้าง
ของไส้กรอกไขมันต�ำ ่ เพือ่ ให้สารดังกล่าวท�ำหน้าทีค่ ล้าย
กับไขมัน
ความส�ำเร็จของงานวิจยั ชิน้ นีท้ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการ
ย่นเวลาในการลองผิดลองถูกลงไปได้มาก ทีส่ ำ� คัญทีน่ ่ี
(เอ็มเทค) มีนกั วิจยั และเครือ่ งไม้เครือ่ งมือทีพ่ ร้อมท�ำงาน
วิจัยเชิงลึก อีกทัง้ ยังมีกระบวนการท�ำงานทีเ่ ป็นระบบ
ครบถ้วน เราจึงได้สูตรไส้กรอกไขมันต�่ำที่มีเนื้อสัมผัส
คล้ายกับไส้กรอกทัว่ ไปออกมา
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Q: งานวิจยั ทีท่ ำ� อยูใ่ นตอนนีม้ ชี นิ้ ไหนทีน่ า่ สนใจบ้าง
A: อีกโครงการที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “ขนมปังจาก
แป้งปราศจากกลูเตน” เนือ่ งจากขนมปังทัว่ ไปมักท�ำมา
จากแป้งข้าวสาลีซงึ่ มีโปรตีนชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่ากลูเตน
(Gluten) ซึง่ ช่วยให้ขนมปังมีความฟูและเหนียวนุม่ แต่
ส�ำหรับคนแพ้กลูเตนจะก่อให้เกิดผลเสียได้ ด้วยเหตุนี้
เราจึงอยากลองเอาแป้งที่ปราศจากกลูเตนมาใช้ท�ำ
ขนมปังเพือ่ เป็นทางเลือกส�ำหรับคนกลุม่ นีบ้ า้ ง
ช่วงแรกเราทดลองน�ำแป้งข้าวมาใช้ทดแทน เพราะ
โปรตีนในข้าวเป็นคนละชนิดกัน แต่กลับไม่มคี ณ
ุ สมบัติ
เหนียวนุม่ เหมือนแป้งข้าวสาลี ทีมวิจยั จึงลองเติมสาร
ไฮโดรคอลลอยด์ โดยเฉพาะสารจ�ำพวกพอลิแซ็กคาไรด์
ซึง่ ต่างมีคณ
ุ สมบัตจิ บั ตัวได้ดแี ละเป็นส่วนผสมส�ำหรับ
ใส่ในอาหารทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว เพือ่ ทดสอบว่าส่วนผสมชนิด
ไหนท�ำให้ตัวแป้งโดมีสมบัติเชิงรีโอโลยีคล้ายคลึงกับ
แป้งโดของขนมปังทัว่ ไปมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ เรายังต้อง
ปรับวิสโคอิลาสติกหรือคุณลักษณะที่มีความยืดหยุ่น
และหนืดเพือ่ ให้สามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทอี่ ยูใ่ น
แป้งโดเหมือนขนมปังทัว่ ไป เพือ่ ให้เนือ้ แป้งขยายตัวขึน้
เวลาเอาไปหมักและอบนัน่ เอง
ในทีส่ ดุ เราสามารถพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตน
ที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงขนมปังทั่วไปได้
ทั้งยังได้รับความสนใจจากภาคเอกชนในการร่วมกัน
ต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Premix เพือ่
ให้ผู้บริโภคซื้อกลับไปท�ำขนมปังที่บ้านได้ นอกจากนี้
เรายังได้ท�ำการวิจัยร่วมกับไบโอเทคและอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพือ่ พัฒนาขนมปังปราศจาก
กลูเตนจากฟลาวมันส�ำปะหลัง
Q: ธุรกิจอาหารประเภทไหนทีเ่ หมาะกับการเข้ามา
ท�ำงานวิจยั ร่วมกับเอ็มเทคและด้านวัสดุศาสตร์
A: ถ้ามองในเรือ่ งคุณภาพของเนือ้ สัมผัสก็สามารถวิจยั
ค้นคว้าอาหารได้เกือบทุกประเภท แต่ทเี่ หมาะทีส่ ดุ น่าจะ
เป็นอุตสาหกรรมอาหารทัว่ ไปและกลุม่ ธุรกิจอาหารฝรัง่
เช่น ไส้กรอก มายองเนส ขนมปัง เพราะองค์ประกอบ
อาหารชัดเจนกว่าอาหารสไตล์อนื่ ๆ
Q: เวลาทีผ่ ปู้ ระกอบการเข้ามาท�ำวิจยั กับเอ็มเทค
ต้องมีงบประมาณเท่าไร
A: ไม่ได้สูงอย่างที่หลายคนคิด เพราะอุตสาหกรรม
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อาหารเป็นอุตสาหกรรมทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ
ดังนั้นการจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งจึงสูงมากไม่ได้
เพราะจะท�ำให้ตน้ ทุนทางเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการ
สูงตามไปด้วย และส่งผลให้ราคาอาหารสูงตามไปด้วย
ดังนัน้ สวทช. จึงมอบหมายให้นกั วิจยั ศึกษาค้นคว้าวิจยั
พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดไว้ก่อน นอกจากนั้น
ห้องปฏิบตั กิ ารและเครือ่ งไม้เครือ่ งมือต่างๆ ก็เป็นสิง่ ที่
ภาครัฐลงทุนไว้อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การท�ำงานร่วมกับบริษทั
เอกชนจะเป็นการต่อยอดจากพืน้ ฐานดังกล่าวจนออก
มาเป็นสูตรอาหารทีต่ า่ งกันไปตามโจทย์ทไี่ ม่เหมือนกัน
อย่างเช่นโครงการเล็กๆ ทีม่ รี ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน
งบประมาณอยูท่ ี่ 200,000-300,000 บาทเท่านัน้
Q: ผู้ประกอบการที่เข้ามาท�ำงานวิจัยกับเอ็มเทค
ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
A: ความพร้อมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือความพร้อมในเรือ่ งคน
เพราะหากบริษัทสามารถน�ำนักวิจัยหรือพนักงานใน
ห้องปฏิบตั กิ ารมาเรียนรูร้ ว่ มกันกับเราได้ พวกเขาก็จะ
เข้าใจไอเดียของเราตัง้ แต่ตน้ จนจบ และสามารถต่อยอด
สิง่ ใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้เพิม่ ขึน้ อีกมากมาย
Q: ต่อจากนีเ้ ทรนด์อาหารทีม่ าแรงทีส่ ดุ คืออะไร
A: เทรนด์สขุ ภาพยังอยูใ่ นความสนใจของผูบ้ ริโภคมาก
ทีส่ ดุ แต่ตอ่ ไปจะเน้นผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากธรรมชาติมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ หรือไม่กป็ ลอดสารเคมี ดังนัน้ อุตสาหกรรม
อาหารในเมืองไทยจึงต้องกลับไปดูแลตัง้ แต่ตน้ นัน่ คือ
การเพาะปลูก เพราะหากผูป้ ระกอบการสามารถควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัยได้แล้ว ผลิตภัณฑ์จะสามารถ
ส่งออกได้มากขึน้
อีกเทรนด์คือ 3D Food Printing อย่างที่รู้กันว่า
ปัจจุบนั นีม้ เี ครือ่ งพรินเตอร์เล็กๆ ทีส่ ามารถพรินต์อาหาร
ออกมาได้แล้ว แต่ตอ่ ไปเราจะสามารถออกแบบสูตรเพือ่
ผลิตอาหารได้เอง โดยเขียนสูตรอาหารเป็น Code ทาง
คอมพิวเตอร์ แล้วส่งมายัง 3D Food Printer เช่น การ
เขียนสูตรขาหมูให้เป็น Code จากนัน้ เราก็ใส่ Code นัน้
เข้าไปในพรินเตอร์ซงึ่ มี Edible Ink หรือหมึกทีส่ ามารถ
กินได้ แค่นเี้ ราก็พรินต์ขาหมูออกมากินได้แล้ว แต่ความ
ท้าทายต่อไปคือ อาหารทีพ่ รินต์ออกมาจะต้องมีลกั ษณะ
และรสสัมผัสเหมือนอาหารจริงๆ ให้ได้ ส�ำหรับเทรนด์นี้
น่าจะเกิดขึน้ อีกไม่เกิน 10 ปีขา้ งหน้า
25

ต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจัยสุดล�้ำ
ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

เป็นเวลา 60 ปีแล้วทีบ่ ริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
โลดแล่นอยูใ่ นแวดวงอุตสาหกรรมอาหารไทย เริม่ ต้นจาก
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์เนยจากประเทศออสเตรเลีย จากนัน้
จึงต่อยอดสูก่ ารมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองภายใต้แบรนด์
“อิมพีเรียล” และ “อลาวรี”่ ทุกวันนี้ KCG มีสนิ ค้ามากกว่า
2,000 รายการ และพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วยการสร้าง
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อม
ร่วมงานกับ สวทช. เพือ่ วิจยั และค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ฟังดูนา่ สนใจไม่นอ้ ย ว่าแล้วคุณลลานา ธีระนุสรณ์กจิ
จึงให้เกียรติมาพูดคุยถึงการท�ำงานของ KCG ตลอดจน
ความส�ำเร็จทีไ่ ด้รว่ มงานตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา
Q: อยากให้เล่าถึงศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารของ KCG ว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไร
A:  ผูบ้ ริหารของเราให้ความส�ำคัญกับงานวิจยั พัฒนา
มากๆ จึงได้อนุมตั ใิ ห้สร้าง KCG Excellence Center
ขึ้นมา โดยมีหน้าที่หลักในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ของ KCG ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่เพียง
เท่านัน้ ศูนย์แห่งนีย้ งั ใช้คดิ ค้นผลิตภัณฑ์และสูตรอาหาร
ใหม่ๆ ตามความต้องการและไอเดียของลูกค้าของเรา
จากสมัยก่อนเราขายแต่วตั ถุดบิ ให้ลกู ค้า ก็เปลีย่ นมา
เป็นการออกแบบสินค้าใหม่จากวัตถุดบิ ของเราให้แทน
ตรงนีช้ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวก สร้างความแตกต่าง และ
เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าของลูกค้า ทีส่ ำ� คัญสินค้าทีไ่ ด้รบั
การคิดค้นยังพร้อมแข่งขันและมีโอกาสประสบความ
ส�ำเร็จด้วย การท�ำงานส่วนนีถ้ อื ว่าท้าทายมาก เพราะท�ำให้
เราต้องคิดพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่วนเป้าหมาย
ของศูนย์นคี้ อื การวิจยั และพัฒนาสินค้าให้มมี ลู ค่าเพิม่
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขณะเดียวกันต้อง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากทีส่ ดุ
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Q: การท�ำงานของนักวิจยั ใน KCG Excellence Center
เป็นอย่างไร
A: นอกจากนักวิจัยจะพัฒนาสินค้าใหม่ หรือ New
Product Development ให้กบั KCG และลูกค้าแล้ว
เรายังส่งเสริมให้นกั วิจยั คิดนอกกรอบและคิดอะไรใหม่ๆ
หรือ New Innovation Product อยูต่ ลอด โดยจะต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทไี่ ม่มอี ยูใ่ นบริษทั และในเมืองไทย
มาก่อน ส�ำหรับการท�ำงานในส่วนนีจ้ ะต้องร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ
ตรงนี้มีข้อดีมากๆ คือ เป็นโอกาสที่ Food Scientist
ของเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
มาก่อน ที่ผ่านมาเราได้ท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไปถึง
การท�ำงานร่วมกับนักวิจัยจากเอ็มเทคในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามโจทย์ของเรา เห็นได้เลยว่าองค์กรเรา
ตืน่ ตัวและให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยูต่ ลอดเวลา
Q: อะไรเป็นจุดเด่นของ สวทช. ทีท่ ำ� ให้ KCG สนใจ
ทีจ่ ะร่วมงานกัน
A: หลังจากเราร่วมงานกับ สวทช. มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว
พบว่า สวทช. เปิดรับและเข้าใจโจทย์ลกู ค้าอย่างแท้จริง
รวมถึงนักวิจัยมีความสามารถสูงมาก ท�ำให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เราต้องการได้ ไหนจะอุปกรณ์
และเครือ่ งมือต่างๆ ทีเ่ ขาใช้กม็ คี วามทันสมัย ทีส่ ำ� คัญ
ยังมีกระบวนการท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรืน่ เสร็จตามก�ำหนด
เวลา และงานก็มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความส�ำคัญในธุรกิจอาหารมาก เพราะสร้างความแตกต่าง
จนลูกค้าเปลี่ยนมาซื้อสินค้าและคู่แข่งยากที่จะเลียนแบบ ทั้งยังท�ำให้เราครองส่วนแบ่ง
การตลาดได้นานกว่าอีกด้วย
Q: กระบวนการท�ำงานร่วมกับ สวทช. เป็นอย่างไร
A: เริม่ จากโจทย์ของเราต้องชัดเจนก่อน จากนัน้ พูดคุยกับ
ทีมนักวิจยั ถึงสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ลักษณะสินค้า กลุม่ ลูกค้า
ราคา จ�ำหน่ายทีไ่ หน เลยไปถึงเรือ่ งการขนส่งและการ
เก็บรักษา หลังจากนัน้ พวกเขาจะศึกษา ค้นคว้า และ
กลับมาน�ำเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์วา่ จะไปใน
ทิศทางไหน ใช้เวลานานแค่ไหน งบประมาณเท่าไหร่
ตรวจสอบทางเคมีอะไรบ้าง สุดท้ายเราจะดูรายละเอียด
ต่างๆ ก่อนตกลงเซ็นสัญญาท�ำงานร่วมกัน และเมือ่ งาน
เริม่ ต้นแล้วจะมีกระบวนการติดตามความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนือ่ ง และทีมนักวิจยั จะน�ำเสนอผลงานทุก 2 เดือน
พร้อมทั้งค�ำแนะน�ำต่างๆ กระบวนการจะเป็นแบบนี้
จนสุดท้ายได้เป็นผลิตภัณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูบ้ ริโภค
Q: ความร่วมมือกันท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
A: มีท่ีท�ำส�ำเร็จออกมาแล้วหลายตัว โดยผลิตภัณฑ์
ล่าสุดที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้คือ ซีโร่แฟตมายองเนส
(Zero Fat Mayonnaise) ซึง่ เกิดขึน้ มาจากกระแสใส่ใจ
เรือ่ งสุขภาพของคนไทยทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ เราเลยคิดถึง
เมนูทกี่ นิ ง่ายอย่างสลัด แล้วพบว่าน�ำ้ สลัดทีบ่ ริโภคคูก่ บั
ผักสลัดมีปริมาณไขมันสูง ท�ำให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่าไม่ได้
บริโภคสลัดเพื่อสุขภาพ อีกทั้งน�้ำสลัดยังมีแคลอรีสูง
จากตรงนี้เราเลยอยากท�ำซีโร่แฟตมายองเนสที่ดีต่อ
สุขภาพและมีรสชาติอร่อยด้วย ว่าแล้วเราเลยปรึกษา
กับทางเอ็มเทคของ สวทช. โดยมีโจทย์ไปว่า ต้องการ
มายองเนสเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับคนไทย ทั้งรสชาติ
เนือ้ สัมผัส และหน้าตาอาหาร เช่น รสชาติเปรีย้ วหวาน
ตัวเนื้อมายองเนสต้องเกาะกับผักสลัด สีต้องดูน่ากิน
การเก็บรักษาต้องไม่เปลีย่ นสภาพหรือเกิดการแยกชัน้
เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทกลูเตนฟรีเบรด
(Gluten Free Bread) และกลูเตนฟรีครัวซ็อง (Gluten
Free Croissant) เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ท�ำขึ้นจาก
เแป้งข้าวซึง่ ไม่มกี ลูเตน เพือ่ เป็นทางเลือกส�ำหรับคนไทย
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ที่แพ้กลูเตนให้สามารถรับประทานขนมปังได้ และ
อีกหนึ่งความตั้งใจของเราคือ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
ย่อยสลายได้ (Biodegradable) เพราะอย่างทีร่ กู้ นั ว่า
ปัญหาขยะพลาสติกทวีความรุนแรงมากขึ้น และเรา
อยู่ในโลกนี้ร่วมกัน เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการ
ดูแลสิง่ แวดล้อมและดูแลโลกด้วยการใช้ Recyclable
Packaging อันนีก้ เ็ ป็นอีกหนึง่ โปรเจกต์ทเี่ ราอยากจะ
ท�ำวิจยั ร่วมกับทาง สวทช. ในอนาคต
Q: ประโยชน์ที่ได้รับจากความร่วมมือระหว่างกัน
คืออะไร
A: ในแง่ของงานวิจัยน่าจะเป็นเรื่องเวลาและโอกาส
ในการท�ำธุรกิจ เพราะทีมนักวิจัยสามารถท�ำงานวิจัย
ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ มีกรอบเวลาชัดเจน และมี
ประชุมติดตามผลกันต่อเนือ่ ง ดังนัน้ เมือ่ งานวิจยั ใช้เวลา
ไม่นาน เราจะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด
ได้เร็วขึน้ หรือตรงตามแผนธุรกิจทีว่ างไว้
ทีส่ ำ� คัญการท�ำงานร่วมกับ สวทช. ท�ำให้งบประมาณ
ไม่บานปลายเท่ากับการวิจัยเอง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทั้ง
บุคลากรเฉพาะทาง ห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนเครือ่ งไม้
เครือ่ งมือต่างๆ หากเป็นเรือ่ งการลดต้นทุนก็นา่ จะเป็น
ในส่วนนีม้ ากกว่า
ข้อดีอีกอย่างคือ สวทช. สามารถสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (New Product Creation)
ทีม่ คี วามแตกต่างจากสินค้าในตลาดทัว่ ไป เพราะสินค้า
บางอย่างต้องอาศัยความรูเ้ ชิงลึกและเทคโนโลยีขนั้ สูง
เท่านัน้ ความแตกต่างตรงนีจ้ ะท�ำให้คนอืน่ ท�ำเลียนแบบ
ได้คอ่ นข้างยาก และเราสามารถครองตลาดได้นานกว่า
สุดท้ายคือ การท�ำงานของนักวิจยั สวทช. ช่วยลด
ความเสี่ยง เพราะการลดความเสี่ยงถือเป็นหัวใจหนึ่ง
ของธุรกิจการผลิตอาหาร อาหารที่ได้ต้องมีคุณภาพ
ไม่มอี นั ตรายใดๆ ซึง่ สวทช. ท�ำให้เราได้ดเี ยีย่ มสมกับ
ทีเ่ ราได้รบั ความไว้วางใจจากผูบ้ ริโภคมาตลอด 60 ปี

Q: ผู ้ ป ระกอบการทั่ ว ไปอาจจะมี ค วามคิ ด ว่ า
งานวิจยั ลงทุนค่อนข้างสูง จึงไม่เห็นความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องท�ำงานวิจยั คุณคิดเห็นอย่างไร
A: แม้หลายคนอาจคิดว่าการท�ำวิจยั ต้องใช้เงินทุนสูง
แต่คา่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนหรือ Return on
Investment ก็สงู มากเช่นกัน ในเมือ่ ทุกอย่างต้องมีการ
ลงทุนอยูแ่ ล้ว เราก็ตอ้ งมาดูวา่ สิง่ ทีเ่ ราท�ำนัน้ คุม้ ค่าหรือไม่
การทีท่ าง KCG ร่วมงานวิจยั กับ สวทช. อาจมีคา่ ใช้จา่ ย
ทีส่ งู กว่าการท�ำวิจยั ภายในองค์กร แต่เมือ่ เปรียบเทียบ
ระยะยาวดูแล้ว การให้ทาง สวทช. เป็นผู้ท�ำงานวิจัย
จะท�ำให้งานมีความรวดเร็ว ตรงตามเป้าหมาย และ
มัน่ ใจในคุณภาพได้มากเช่นกัน
สิง่ ทีอ่ ยากแนะน�ำอีกอย่างคือ Time to Market เป็น
เรือ่ งส�ำคัญมาก ใครท�ำก่อนได้กอ่ น เพราะถ้าเราอยูใ่ น
ตลาดก่อน เป็นเจ้าแรกในตลาด เราตัง้ ราคาได้ คนเชือ่ ถือ
เรา เราก็จะมีโอกาสมากกว่า และโอกาสประสบความ
ส�ำเร็จก็มากตามไปด้วย ดังนัน้ ถ้างานวิจยั ท�ำให้เราอยู่
ในจุดนัน้ ได้ ท�ำไมเราจะไม่ลงทุนล่ะ และต่อให้ประสบ

ความส�ำเร็จแล้วเราต้องไม่หยุดพัฒนา เราต้องมีความ
สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา และต้องตามเทรนด์อาหาร
และเทรนด์ของผูบ้ ริโภคด้วย
Q: สุดท้ายในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความ
ส�ำเร็จ คิดว่างานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมคี วาม
ส�ำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารมากแค่ไหน
A: นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความส�ำคัญในธุรกิจ
อาหารเป็นอย่างมาก แม้นวัตกรรมจะเป็นสิง่ ใหม่ แต่ใน
ความใหม่นนั้ ก็มหี ลายระดับ ใหม่จากการพัฒนาสิง่ เดิม
หรือใหม่แบบทีย่ งั ไม่มใี ครเคยท�ำ อย่างไรก็ดี ความใหม่
นัน้ ก็ตอ้ งเป็นความใหม่ทลี่ กู ค้าสนใจและตลาดต้องการ
ด้วย ยิง่ ถ้าไม่มคี แู่ ข่งทางการตลาด มีความแตกต่างจน
ท�ำให้ลกู ค้าหันมาสนใจ และเปลีย่ นมาซือ้ สินค้าของเรา
ได้ยงิ่ ดี ทัง้ หมดนีจ้ ะเกิดขึน้ ก็ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีและ
งานวิจัย ซึ่งจะท�ำให้คู่แข่งยากที่จะเลียนแบบ เราจึง
ครองส่วนแบ่งการตลาดได้นานกว่านัน่ เอง
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ก้าวต่อไปของอาหารเพื่ออนาคต
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อ�ำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
ต่อให้อยูห่ า่ งไกลจากวงการวิทยาศาสตร์กไ็ ม่มใี คร
ไม่รจู้ กั สวทช. เพียงแต่หลายคนอาจคิดว่างานวิจยั ของ
หน่วยงานนี้เป็นการพัฒนาอาหารในปัจจุบัน ทว่าใน
ความเป็นจริง สวทช. ยังมีงานวิจยั เพือ่ อนาคตมากมาย
หนึง่ ในนัน้ คืออาหารเพือ่ อนาคต ซึง่ สอดรับกับนโยบาย
ทีร่ ฐั วางเป้าหมายให้อตุ สาหกรรมอาหารมุง่ ไปสูก่ ารผลิต
อาหารทีใ่ ช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน้ นีจ่ งึ เป็น
ทีม่ าที่ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน มาบอกเล่าถึงงานวิจยั
อาหารเพือ่ อนาคตของ สวทช. ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นทิศทางของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคตอันใกล้ที่ก�ำลังจะ
มาถึงเร็วๆ นี้
Q: ช่วยเล่าถึงงานวิจยั สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศของ สวทช. ว่าเป็นอย่างไร
A: อย่างทีร่ กู้ นั ว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความส�ำคัญต่อประเทศไทยมากๆ ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งอาหารส�ำหรับคนไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศ
เป็นจ�ำนวนมหาศาล เราจึงพยายามให้นกั วิจยั เกีย่ วกับ
อาหารใช้ความสามารถในการท�ำงานเพื่อตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมนีใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ
ที่ผ่านมาเราได้ท�ำงานวิจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารหลายส่วนด้วยกัน แต่ตอนนีง้ านหลักๆ คือการ
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สร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า “อาหารฟังก์ชันและ
อาหารสุขภาพ” หรือ “Functional Food and Healthy
Food” แต่ไม่ใช่แค่การผลิตอาหารเท่านัน้ เรามีความ
ต้องการยกระดับ “การผลิตส่วนประกอบอาหาร” หรือ
“Functional Ingredient” ในอาหารเหล่านีใ้ ห้กลายมา
เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึง่ จะช่วยเพิม่ มูลค่า
ให้กบั อุตสาหกรรมอาหารไทยได้มหาศาล
Q: ถ้าอย่างนัน้ ในส่วนของ Functional Ingredient
จะเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้าง
A: ในส่วนของ Functional Ingredient ทีเ่ รามุง่ เน้นจะ
เป็นสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ชิงหน้าทีพ่ เิ ศษ ซึง่ ท�ำให้อาหาร
มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากขึน้ ช่วยป้องกันโรค หรือท�ำให้
อาหารมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น
กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามสามารถในการกินอาหารน้อยลง
ดังนัน้ อาหารจะถูกปรับให้เข้ากับอายุทมี่ ากขึน้ ของคน
กลุม่ นี้ โดยอาจจะปรับให้บดเคีย้ วง่าย ดูดซึมง่าย หรือใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งบริโภคคาร์โบไฮเดรตประเภท Low GI
(Low Glycemic Index) ซึง่ เป็นคาร์โบไฮเดรตทีจ่ ะถูก
เปลี่ยนเป็นน�้ำตาลได้น้อย จึงช่วยป้องกันภาวะการมี
น�ำ้ ตาลในเลือดสูง
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เราต้องการยกระดับ “การผลิตส่วนประกอบอาหาร” หรือ
“Functional Ingredient” ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยได้อีกมหาศาล

Q: นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแล้ว ภาคส่วนอืน่ ๆ
ได้รบั อานิสงส์จากสิง่ นีอ้ ย่างไรบ้าง
A: ปกติแล้วเวลาโรงงานผลิต Functional Ingredient
มักน�ำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ทัง้ ๆ ทีใ่ นประเทศไทย
มีวตั ถุดบิ มากมาย ดังนัน้ รัฐบาลและ สวทช. จึงสนใจ
น�ำวัตถุดบิ ทางการเกษตรของไทยซึง่ มีอยูม่ ากมายและ
มักจะขายในราคาถูกมากๆ มาเปลีย่ นเป็น Functional
Ingredient ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งการท�ำเช่นนี้ไม่เพียง
ตอบโจทย์เรือ่ งสร้างอุตสาหกรรม Functional Ingredient
แต่ยงั ยกระดับอุตสาหกรรมอืน่ ๆ และภาคเกษตรไปใน
คราวเดียวกัน ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ แทนทีเ่ รา
จะขายข้าวกิโลกรัมละ 20-30 บาท ถ้าเราสามารถรูไ้ ด้
ว่าในข้าวมีสารอาหารอะไรบ้างที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ หรือผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ก็จะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ข้าวได้  ซึง่ กลไกตรงนีจ้ ะต้องใช้ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์จากนักวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระดับสูงต่างๆ เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง
ให้ได้
Q: ผูป้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
อาหารจะปรั บ ตั ว ไปเป็ น อุ ต สาหกรรมใหม่ ไ ด้
อย่างไร
A: เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้ Functional Ingredient
ออกไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ให้ได้มากทีส่ ดุ หนึง่ ในนัน้ คือโรงงาน
การผลิตจะต้องมีมาตรฐานระดับสากล ซึง่ เราจะร่วมมือ
กับพันธมิตรในการลงทุนสร้างโรงงานที่ผลิตส่วนผสม
อาหารทีไ่ ด้มาตรฐาน ส่วนอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก
และขนาดกลางที่ไม่มีเงินมากพอที่จะน�ำมาลงทุน
สร้างโรงงานใหม่ เราจะสนับสนุนให้ดดั แปลงหรือต่อเติม
บางส่วน เพือ่ ให้รองรับกับกระบวนการใหม่ให้มากขึน้
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ การเพิม่ กระบวนการผลิตส่วนผสม
อาหารใหม่ๆ เข้าไปจะท�ำให้พวกเขาท�ำรายได้มากขึน้
จากแค่ผลิตอาหารขายอย่างเดียวเท่านัน้

ก็จะเน้นทีอ่ าหาร อาหารสัตว์ เอ็มเทคก็จะเป็นเรือ่ งของ
อาหารพิเศษ หรือการปรับโครงสร้าง (Structure) ของ
อาหารต่างๆ ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผู้บริโภค
เฉพาะกลุ่ม เพราะฉะนั้นในแง่การท�ำงานเราจะเดิน
หน้ากระดานเลย ไม่โฟกัสเรือ่ งไหนเป็นพิเศษ จุดเด่น
อีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ เมื่อเราเดินหน้ากระดานไป
พร้อมกัน ก็จะเกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ เกิด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนการ
ท� ำ งานโดยผสมผสานศาสตร์ ค วามเชี่ ย วชาญของ
นักวิจัยจากทุกศูนย์แห่งชาติมาใช้ประโยชน์ ดังนั้น
ไม่ว่าจะงานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยของภาคเอกชน
ก็สามารถท�ำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Q: นับจากนี้มีการตั้งเป้าหมายการท�ำงานต่อไป
อย่างไรบ้าง
A: สิง่ ทีเ่ ราพยายามท�ำคือ การน�ำของทีม่ อี ยูใ่ น Pipeline
ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์บางอย่าง หรืออะไร
ต่างๆ ทีเ่ รามีอยูแ่ ต่ยงั ไปไม่ถงึ ปลายทาง ก็จะผลักดัน
ท�ำทุกอย่างให้ลลุ ว่ งจนส�ำเร็จ เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะท�ำให้เกิดธุรกิจใหม่
ขึน้ มาอีกมากมาย
อีกอย่างหนึ่งคือ การดึงนักวิจัยของเรามาท�ำเรื่อง
Functional Ingredient มากขึน้ มาช่วยกันวางรากฐาน
เพือ่ ทีจ่ ะผลิตของใหม่ๆ ออกมาเพิม่ เติมจากของทีม่ อี ยู่
ใน Pipeline เรามีความคาดหวังว่าในปี 2563 จะเกิด
ผลงานในอีก 10 อุตสาหกรรมให้ได้เห็นกันแน่นอน

Q: สุดท้ายคิดว่าความท้าทายของการท�ำงานวิจยั
อยูต่ รงไหน
A: ความท้าทายอย่างหนึง่ ในชีวติ ของการเป็นนักวิจยั
คือการใช้ความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีที่ตนเองมีอยู่มาท�ำประโยชน์ให้กับประเทศ
อย่างเต็มที่ จากผลงานทีผ่ า่ นมาผมคิดว่าเราเป็นทีร่ จู้ กั
และได้รบั การยอมรับจากสังคม จากพันธมิตร และจาก
Q: กลับมาทีภ่ าพรวมของ สวทช. จากประสบการณ์ หน่วยงานรัฐอื่นๆ ทุกวันนี้กลายเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่อง
คิดว่าจุดเด่นของทีน่ ค่ี อื อะไร
งานวิจยั และนวัตกรรมอาหารก็ตอ้ งมาที่ สวทช. ก่อน
A: ส�ำหรับจุดเด่นในการท�ำงานของ สวทช. คือ แต่ละ นับจากนีเ้ ราต้องรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และผลิตผลงาน
ศูนย์แห่งชาติมพี นั ธมิตรของตัวเอง นาโนเทคก็จะเน้น ออกมาให้มากขึน้ ตามไปด้วย
ไปทีส่ มุนไพร มีเรือ่ งอาหารสัตว์อยูบ่ างส่วน ไบโอเทค
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บ่มเพาะนักธุรกิจสู่ความส�ำเร็จ
ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ไม่มีนักธุรกิจคนไหนไม่อยากประสบความส�ำเร็จ
แต่การท�ำงานเพียงคนเดียวท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
อาจใช้เวลานานกว่าจะส�ำเร็จตามทีห่ วังไว้ คงจะดีกว่า
ถ้ามาขอค�ำแนะน�ำจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ของ สวทช. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจสูค่ วามส�ำเร็จมากว่า 17 ปีเต็ม ปัจจุบนั มี
คุ ณ ศั น สนี ย ์ ฮวบสมบู ร ณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยและ
ทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญคอยช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
และก�ำจัดจุดอ่อนต่างๆ ของธุรกิจ พร้อมแนะน�ำให้รจู้ กั
ผู้ประกอบการจนกลายเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เติบโตไป
พร้อมกันอย่างยัง่ ยืน และนีค่ อื หน่วยงานทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ควรท�ำความรูจ้ กั มากทีส่ ดุ ในเวลานี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เรายังเป็นอีกหนึ่งกลไกส�ำคัญ
ในการน�ำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปเพิม่ มูลค่าให้กบั
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีหรือคนทีส่ นใจอยาก
ท�ำธุรกิจเทคโนโลยีอกี ด้วย

Q: ช่วยยกตัวอย่างโครงการทีส่ นับสนุนผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารว่ามีอะไรบ้าง
A: โครงการเร่งการเติบโตของผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือ Food Acceleration
Program เพราะเป็ น โครงการที่ มุ ่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
ของตัวเอง พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การ
Q: หลายคนอาจไม่รจู้ กั ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี เข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญ ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถด้าน
อยากให้คณ
ุ ช่วยอธิบายให้ฟงั หน่อย
การแข่งขันด้านการตลาดอีกด้วย
A: ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี หรือ Technology
Business Incubation Center (BIC) เป็นหนึง่ หน่วยงาน Q: อะไรคือจุดเด่นทีส่ ดุ ของโครงการนี้
ของ สวทช. ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ 17 ปีทแี่ ล้ว โดยมีหน้าทีห่ ลัก A: เรามีจดุ แตกต่างจากทีอ่ นื่ ๆ 3 อย่างด้วยกัน อย่างแรก
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือคนที่มีแนวคิดท�ำธุรกิจ คือ เราเป็นศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี จึงโฟกัสไปที่
โดยใช้ฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถ การเติบโตของธุรกิจ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับคนที่
จัดตัง้ ธุรกิจ พร้อมการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและมี อยากท� ำ ธุ ร กิ จ อยู ่ แ ล้ ว อย่ า งที่ ส อง เราคื อ พี่ เ ลี้ ย ง
ศักยภาพในการเติบโต
ทางธุรกิจที่มีเครือข่ายที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งยังสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่อยากน�ำงานวิจัย มากประสบการณ์ หลากหลายด้านในการจะเข้าไป
ผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกมาท�ำ ช่วยพิจารณาว่า อะไรคือแก่นที่จะท�ำให้ธรุกิจเติบโต
เป็นธุรกิจ นอกจากนัน้ ยุคนีย้ งั เป็นยุคของกิจการแบบ ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ เพราะในมุมของผูป้ ระกอบการ
สตาร์ตอัพ เราจึงเพิ่มบทบาทเข้าไปช่วยส่งเสริมและ อาจมองไม่ออกว่าท�ำไมสินค้าของเขาถึงขายได้น้อย
สนับสนุนให้สตาร์ตอัพสามารถจัดตัง้ หรือท�ำธุรกิจตรง หรือขายได้มากแต่ไม่มเี งินเหลือเป็นก�ำไร เราจึงเข้ามา
ตามคอนเซปต์ของเรา คือสามารถท�ำงานได้เร็วและ วินจิ ฉัย วิเคราะห์ธรุ กิจเพือ่ ปิดช่องว่างและเสริมความ
ขยายให้เติบโตได้
แข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ กิ จ การของเขา จุ ด เด่ น สุ ด ท้ า ยคื อ
เรายังมีโครงการมากมายเพือ่ บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ เราเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อไปยังกลไกสนับสนุนอื่นๆ
พร้อมกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่ง พัฒนาธุรกิจ และ แม้ว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีจะไม่ได้สนับสนุน
บริการปรึกษาจากนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย โดยตรงเองก็ตาม แต่เราจะช่วยเข้ามาดูวา่ มีกลไกของ
ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจหลักๆ ที่เราก�ำลังท�ำอยู่ และ ภาครัฐและภาคเอกชนใดทีจ่ ะช่วยให้เขาได้มกี ารพัฒนา
เนื่องจากเราท�ำงานภายใต้หน่วยงาน สวทช. และ ธุรกิจ ขายได้มากขึน้ ได้กำ� ไรมากขึน้
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Q: โครงการนี้จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
และศักยภาพที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ
ในด้านใดบ้าง
A: อย่างทีบ่ อกว่าเป้าหมายของเราอยูท่ กี่ ารเพิม่ ยอดขาย
ของธุรกิจ ดังนัน้ ในโปรแกรมจะมีการคัดสรรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ ปี ระสบการณ์และนักธุรกิจแถวหน้ามาประเมินและ
ปิดช่องว่างต่างๆ ของธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นกระบวนการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ รสชาติ การประชาสัมพันธ์ เลยไปถึงการขาย
ทีส่ ำ� คัญผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านีย้ งั คอยให้คำ� ปรึกษาเพือ่
เพิ่มโอกาสในการท�ำธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการอาหารภายใต้
คอนเซปต์ “High Growth High Value” เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์
ของเขามีมลู ค่าจนเกิดเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
75% ของมูลค่าโครงการแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างไร และ
การเข้าร่วมโครงการเป็นหน้าทีแ่ ละภารกิจของผูบ้ ริหาร
ทีจ่ ะต้องเข้ามาร่วมกิจกรรม เป็นการท�ำงานร่วมกัน ระยะ
เวลาของโครงการอยูท่ ปี่ ระมาณ 6-8 เดือน สุดท้ายเรายัง
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการในด้านอืน่ ๆ อีกด้วย
Q: นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยียังมีการช่วยสนับสนุนส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ อย่างไรบ้าง
A: เรามีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการที่น่าสนใจ
หลายโครงการ ได้แก่ โครงการเถ้าแก่นอ้ ยเทคโนโลยี
โดยร่วมมือกับบริษทั สามารถ คอร์ปอเรชัน่ เพือ่ บ่มเพาะ
คนรุน่ ใหม่อายุระหว่าง 20-35 ปีทมี่ ไี อเดียอยากท�ำธุรกิจ
เทคโนโลยีของตัวเอง และผลักดันให้เกิดขึน้ จริงให้ได้
โครงการต่อมาเรามีการร่วมมือกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพื่อบ่มเพาะคนท�ำงานที่อยากท�ำธุรกิจ
หรือบุคคลทั่วไป โดยเน้นบ่มเพาะธุรกิจทั่วไปและ
เทคโนโลยี ซึง่ แยกย่อยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ไอที และธุรกิจเทคโนโลยี

อีกโครงการทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือ โครงการสร้าง
ผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ Startup
Voucher ซึง่ ปีนเี้ ข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยเราจะสนับสนุน
ด้านการเงินให้ผปู้ ระกอบการทีม่ สี นิ ค้าพร้อมจ�ำหน่าย
ให้สามารถขยายตลาดเป็นจ�ำนวน 75% ของมูลค่า
โครงการ แต่ไม่เกิน 800,000 บาทต่อโครงการต่อราย
ส�ำหรับการท�ำกิจกรรมทางด้านการตลาดตัง้ แต่จดั แสดง
สินค้า จัดงานเปิดตัว ไปจนถึงส่งเสริมการขาย
นอกจากนี้เรายังมีโครงการสนับสนุนนักวิจัยหรือ
คนทีอ่ ยากน�ำงานวิจยั ออกไปเพือ่ ท�ำเป็นธุรกิจจริง โดย
เป็นโครงการที่มีข้อบันทึกตกลงกับสถานทูตอังกฤษ
เพื่อส่งนักวิจัยหรือสนับสนุนคนที่อยากน�ำงานวิจัยมา
ท�ำธุรกิจ โดยได้รบั โอกาสศึกษาเรียนรูเ้ ทคโนโลยีในเชิง
พาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และยังมีโครงการร่วมมือกับไต้หวัน
นัน่ คือ Taiwan Startup Gateway ส�ำหรับคนทีอ่ ยาก
ขยายตลาดไปสูต่ ลาดไต้หวันหรือตลาดจีน โดยเราจะส่ง
ผูป้ ระกอบการไปศึกษาและท�ำความรูจ้ กั ตลาดไต้หวัน
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และจัดแสดงสินค้าที่งาน Meet
Taipei
Q: จากประสบการณ์แล้วคิดว่าความท้าทายของ
ผูป้ ระกอบการอาหารในยุคนีย้ งั มีอะไรบ้าง
A: จริงแล้วๆ มีทั้งความท้าทายและโอกาส เพราะใน
ยุคนีต้ ลาดของธุรกิจอาหารมีความชัดเจนมากขึน้ เช่น
กลุม่ กินอาหารคลีน อาหารออร์แกนิก ซีฟดู้ หรือตอนนี้
สังคมไทยก�ำลังเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู วัย อาหารของ
ผู้สูงวัยก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ตรงนี้
ท�ำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจประกอบธุรกิจอาหารได้
ง่ายขึน้
แต่ความท้าทายคือ ผูบ้ ริโภคกลุม่ ไหนทีม่ ปี ริมาณ
มากพอทีจ่ ะเข้าถึง ขายได้ และประกอบธุรกิจประสบ
ความส�ำเร็จได้ ตรงนีผ้ ปู้ ระกอบการต้องมองให้ออกให้ได้
หรือถ้าจับจุดได้แล้วและสินค้าขายดีกต็ อ้ งมาดูตอ่ ว่าจะ
ผลิตทันหรือไม่ การผลิตมีคณ
ุ ภาพเพียงพอกับผูบ้ ริโภค

เป้าหมายของเราคือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งในแง่สร้างรายได้ที่ดี สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และประสบความส�ำเร็จในระดับโลก
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กลุ่มนั้นหรือเปล่า จะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรที่
พอเหมาะพอควรในการท�ำให้ธรุ กิจมีกำ� ไรเหลือมากพอ
ให้ธรุ กิจของตัวเองเติบโตได้
และในทางกลับกัน สิง่ ทีเ่ รามองเห็น คนอืน่ ก็มองเห็น
ได้เหมือนกัน ดังนัน้ ใครท�ำได้เร็วและท�ำให้นา่ สนใจได้
มากกว่า ย่อมประสบความส�ำเร็จได้เร็วกว่า ดังนัน้ ถ้ามี
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนอืน่ ๆ มาเป็นทีป่ รึกษาย่อมท�ำให้โอกาสใน
การพัฒนาและเติบโตมีมากกว่าการท�ำทุกอย่างด้วย
ตัวเองคนเดียว
อีกประเด็นหนึง่ ทีอ่ ยากฝากไว้คอื ผูป้ ระกอบการต้อง
รูจ้ กั สินค้าของตัวเองให้ลกึ ซึง้ มากขึน้ กว่าเดิม อย่างเช่น
ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคใส่ใจเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ และอยากรู้
เรือ่ งข้อมูลโภชนาการ (Nutrition) ทีอ่ ยูใ่ นอาหาร ขนม
หรือแม้แต่เครือ่ งดืม่ ว่าให้ประโยชน์ตอ่ ร่างกายอย่างไร
ในส่วนนีเ้ ป็นเรือ่ งของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทจี่ ะเข้าไป
บอกได้วา่ อาหารหรือขนมนีใ้ ห้ปริมาณแคลอรีเท่าไร มี
สารอาหารอะไรบ้าง เรือ่ งของคุณค่าทางอาหารจะท�ำให้
สินค้ามีมาตรฐานและมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ ด้วย ตรงนีก้ เ็ ป็น
อีกเรือ่ งทีเ่ ป็นทัง้ โอกาสและความท้าทายด้วยเช่นกัน

Q: คาดหวั ง หรื อ ตั้ ง เป้ า กั บ ศู น ย์ บ ่ ม เพาะธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีอย่างไรบ้าง
A: เป้าหมายของเราคือ การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ของประเทศให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในแง่สร้างรายได้
ที่ดี สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาต่อเนื่อง สามารถ
เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การได้มโี อกาส
เข้าไปร่วมทุน หรือแม้แต่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลก
และเมือ่ ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้ขนาดนัน้ ก็จะ
กลายมาเป็นตัวอย่างให้ผปู้ ระกอบการรุน่ หลังได้ศกึ ษา
และเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการท�ำธุรกิจเทคโนโลยี
ของตนเองให้ก้าวหน้าได้เช่นเดียวกัน โดยเราจะเป็น
ตัวกลางในการให้รนุ่ พีเ่ หล่านีม้ าเป็นทีป่ รึกษา คอยให้
ค�ำแนะน�ำแก่นกั ธุรกิจรุน่ หลัง พานักธุรกิจรุน่ หลังๆ เข้าสู่
ตลาด และยังรับงานของกันและกันจนกลายมาเป็น
เครือข่ายนักธุรกิจทีเ่ ติบโตไปพร้อมๆ กัน ทัง้ หมดนีจ้ ะ
ท�ำให้ภาพรวมของธุรกิจประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายใน
ระยะยาวของเรานัน่ เอง
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1. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. NCTC

เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย
สามารถวิเคราะห์งานทีม่ คี วามซับซ้อนได้ โดยมีทมี วิจยั
ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมกันนัน้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทดสอบ
อย่างรอบด้านด้วยการท�ำงานประสานกับศูนย์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 20 แห่ง รวม NCTC เพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยของสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารให้มีมูลค่าสูงขึ้น
ผ่านห้องปฏิบตั กิ ารสุดล�ำ ้ ช่วยให้ภาคเอกชนลดค่าใช้จา่ ย
ในการส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบยังต่างประเทศ โดย
ในส่วนของการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร แบ่งออก
เป็นกลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารย่อย 3 ห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่
1. กลุ ่ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารลั ก ษณะเฉพาะทาง
ชีวภาพ (Biological Characterization Property
Laboratory) รองรับการวิเคราะห์ทดสอบทุกบริการ ดังนี้
วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อเพิ่มอัตราการดูดซึมสารโภชนาการ การย่อยใน
ร่างกาย ด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีวิธี
ปฏิบตั งิ านตาม NSTDA Standard Method

R&D Facilities for Food Industry
ในยุคทีค่ วามต้องการของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ผูป้ ระกอบการอาหาร
จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพือ่ ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจึงเป็นกุญแจส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ ช่วยสร้างเครือข่ายตลอด Value Chain ในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารเพือ่ เชือ่ มโยงความเชีย่ วชาญและความสามารถของผูผ้ ลิต หน่วยงานวิจยั
หน่วยงานสนับสนุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้องเข้าด้วยกัน น�ำมาซึง่ การลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้า ด้วยเหตุนี้
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงมี “นิคมวิจยั ส�ำหรับเอกชน” ส�ำหรับท�ำวิจยั พัฒนา
และให้บริการด้านนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร ประกอบด้วยหลายหน่วยงานดังนี้
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2. กลุ ่ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารลั ก ษณะเฉพาะทาง
กายภาพ (Physical Characterization Property
Laboratory) เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
ประกอบด้วย
2.1 ห้องปฏิบตั กิ าร Microscopy  วเิ คราะห์ลกั ษณะ
ของพืน้ ผิวของตัวอย่างต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
เนือ้ สัตว์ เปลือกกุง้ เซลลูโลส วุน้ เป็นต้น และวิเคราะห์
องค์ประกอบของธาตุในอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ มั ผัส
อาหาร
2.2 ห้องปฏิบตั กิ าร X-Ray Technique วิเคราะห์
หาขนาดและลักษณะรูปร่างของสารโมเลกุลใหญ่ เช่น
คอลลาเจน โปรตีน เป็นต้น
2.3 ห้องปฏิบตั กิ าร Material Property วิเคราะห์
คุณสมบัตทิ างความร้อนต่างๆ ของอาหารและสารใน
อาหาร เช่น อุณหภูมทิ คี่ งตัว อุณหภูมทิ อี่ อ่ นตัว อุณหภูมิ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงสภาพทางเคมี เป็นต้น รวมทัง้ วิเคราะห์หา

Thermal Desorption System (TD)

จุดหลอมเหลวของอาหารต่างๆ เช่น มาการีน เจลลี่ วุน้
เป็นต้น และยังวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตทิ างความร้อนในการ
ปรับปรุง ออกแบบ จัดการ แปรรูป และบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
3. กลุ ่ ม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ท างเคมี
(Chemical Analysis Laboratory) เพื่อทดสอบ
คุณสมบัตทิ างเคมี ประกอบด้วย
3.1 Gas Chromatography and Mass
Spectrometry Lab วิเคราะห์หาสารปนเปือ้ นอันตราย
ในอาหารและของเหลว เช่น ยาฆ่าแมลง ยาพิษจาก
เชือ้ รา ยาปฏิชวี นะ สารตกค้างในเนือ้ สัตว์หรือในอาหาร
ทะเล เป็นต้น
3.2 Elemental Analysis Lab วิเคราะห์เพื่อหา
ปริมาณของโลหะหนักทีป่ นเปือ้ น รวมทัง้ แร่ธาตุทเี่ ป็น
องค์ประกอบในอาหาร
ภายในมี เ ครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ แ ละทดสอบต่ า งๆ
เช่น Gas Chromatography-Mass Spectrometry
(GC-MS) with Headspace Samplers (HS), Gas
Chromatography-Mass Spectrometry/Mass
Spectrometry (GC-MS/MS), Liquid ChromatographyMass Spectrometry/Mass Spectrometry (LC-MS/
MS), Thermal Desorption System (TD), Inductively
Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy
(ICP-AES), Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry (ICP-MS), Small Angle X-Ray
Scattering (SAXS), Field Emission Scanning
Electron Microscope (FE-SEM) รวมถึงเครื่องมือ
เตรียมตัวอย่างทีม่ เี ทคโนโลยีลำ�้ สมัย เช่น Robotic &
Multipurpose Sample Preparation System,
Microwave Digestion เป็นต้น
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3. BIOTEC
Bioprocessing Facilities
โครงสร้างพื้นฐานของไบโอเทคที่เตรียมสนับสนุน
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ง านวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นา
กระบวนการผลิตสารเมตาบอไลต์และสารมูลค่าสูง
จากจุลินทรีย์สู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รองรับงานที่
เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์ที่ผ่านการ
ตัดต่อพันธุกรรม (GMM) ในระดับขยาย
4. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย
ทางชีวภาพ
Biosensing Technology Unit
2. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
ท�ำงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มุ่งเน้น
Food and Feed Innovation Center การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ความปลอดภัยทางอาหาร และการตรวจวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้าง คุณภาพอาหาร โดยวิจยั และพัฒนาตัวอย่างทีม่ คี วาม
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน จ�ำเพาะเจาะจง การพัฒนาเทคโนโลยีชดุ ตรวจทีส่ ามารถ
ทั้งยังคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และต่อยอด ตรวจสารบ่งชี้ทางชีวภาพได้ทีละหลายตัวพร้อมๆ กัน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ใน และการตรวจสารก่อโรคปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนทดสอบและพัฒนาระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารมีความปลอดภัย และเพิม่ ศักยภาพ
ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ ในการแข่งขันทางการค้า พร้อมกันนี้ได้พัฒนาวิธีการ
ใช้ส�ำหรับการทดลองในภาคสนาม และการประเมิน วิเคราะห์สารชีวโมเลกุล (Metabolites) การตรวจ
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึง่ จะผลักดันผลงานวิจยั ให้ คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการตรวจสารเมตาโบไลต์
ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วและ การตรวจสารอาหารเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
คงเหลือสารอาหารทีต่ อ้ งการ และการตรวจสารอาหาร
นอกจากนีย้ งั ประสานงานจัดหาและรับเทคโนโลยี ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการให้บริการเชิงพาณิชย์ในการตรวจวัด
จากต่างประเทศ สร้างพันธมิตรวิจยั ร่วมกับหน่วยงาน ระดับ Biomarker
ต่างประเทศ เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยีจาก
ส�ำหรับงานวิจยั ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรมุง่ เน้น
ต่างประเทศให้เหมาะสมกับผูป้ ระกอบการในไทย ตลอด ไปทีก่ ารพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินจิ ฉัยเพือ่ ส่งเสริม
จนบริการทางวิชาการในด้านการเป็นทีป่ รึกษา ทัง้ ยังมี อุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ
การบริการด้านเทคนิค การบริการเช่าเครือ่ งมือส�ำหรับ เศรษฐกิจ โดยการค้นหาสารบ่งชีท้ างชีวภาพทีม่ คี วาม
ภาครัฐและเอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ จ�ำเพาะ และสามารถตรวจได้ทลี ะหลายตัวพร้อมๆ กัน
ฝึกอบรมเฉพาะทางให้กบั บุคลากร เพือ่ ยกระดับความ เช่น การน�ำเทคโนโลยีแบบอะเรย์ไม่วา่ จะเป็นแอนติบอดี
สามารถทางเทคนิคของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ อะเรย์หรือบีดอะเรย์เพื่อเป็นชุดตรวจเชื้อก่อโรคในพืช
และทักษะเพิม่ ขึ้น ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้าน ทีละหลายๆ ชนิด พร้อมกันนีย้ งั มุง่ เน้นเรือ่ งการตรวจโรค
การประเมินความเสีย่ งเชิงปริมาณ เพือ่ ก�ำหนดเกณฑ์ ในปลาและกุง้ และการตรวจความสมบูรณ์พนั ธุข์ องกุง้
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นจนถึง โดยการใช้ดีเอ็นเอไมโครอะเรย์ Next Generation
ปลายทางการผลิต
Sequencing และ In Silico Methods ท�ำการศึกษาใน
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ระดับ Genomics และ Transcriptomics เพือ่ ศึกษา
หาสารชีวโมเลกุลที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้ง
กุลาด�ำ การใช้เทคโนโลยี Bead Array ศึกษาประชากร
แบคทีเรียในล�ำไส้กงุ้ เพือ่ หาตัวบ่งชีถ้ งึ แบคทีเรียกลุม่ ที่
มีประโยชน์ และอาจพัฒนาเป็น Probiotics ในการ
เพิม่ ภูมคิ มุ้ กันสัตว์นำ 
�้ เช่น กุง้ กุลาด�ำ  การใช้เทคโนโลยี
แลมป์รว่ มกับวัสดุนาโน ร่วมกับเทคโนโลยี Microfluidics
และแลมป์เปลีย่ นสี (LAMP-color) รวมทัง้ การพัฒนา
เทคโนโลยี Electrochemical Sensor เพื่อการตรวจ
วินจิ ฉัยเชือ้ ก่อโรคในสัตว์นำ�้
5. หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี
แปรรูปมันส�ำปะหลังและแป้ง
หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อด�ำเนินการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับมันส�ำปะหลังและแป้ง
ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมมันส�ำปะหลังและแป้ง
และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ในทางตรงและทางอ้อม
ต่อภาครัฐและภาคเอกชน โดยทีมงานมีความเชีย่ วชาญ
ด้านการวิเคราะห์สมบัติโครงสร้าง เคมีกายภาพของ
คาร์โบไฮเดรตเชิงลึก เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพือ่ สุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีพนื้ ฐานด้าน
เอนไซม์ย่อยแป้งเพื่อสนับสนุนการสร้างอาหารเพื่อ
สุขภาพ การดัดแปรแป้งมันส�ำปะหลังด้วยวิธที างเคมี
ส�ำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

6. หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
และชีววัสดุ Biodiversity and
Biotechnological Resource Unit
ด�ำเนินงานวิจยั และพัฒนาด้านความหลากหลาย
ของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย และส่งเสริมการ
ต่อยอดงานวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง
กับทรัพยากรชีวภาพ โดยมุง่ เน้นการศึกษาวิวฒ
ั นาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานของ
จุลนิ ทรีย์ รวมถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างจุลนิ ทรีย์ สิง่ มีชวี ติ
เจ้าบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนการวิจยั และพัฒนา
จุลนิ ทรียอ์ ย่างเป็นระบบ (Systems Microbiology) เช่น
การพัฒนาระบบการท�ำงานของจุลินทรีย์ในการผลิต
โปรตีนเป้าหมายโดยอาศัยการสร้างความสามารถด้าน
Bioinformatics, Molecular Biology และ Synthetic
Biology เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
และการพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนเป้าหมายเพือ่
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ยังมี
ศูนย์ชวี วัสดุประเทศไทยทีใ่ ห้บริการชีววัสดุตา่ งๆ ได้แก่
จุลนิ ทรีย์ พลาสมิด และแอนติบอดี ผ่านทางเว็บไซต์
www.tbrcnetwork.org โดยมีจ�ำนวนจุลินทรีย์ที่มี
ข้อมูลการน�ำไปใช้ประโยชน์สำ� หรับให้บริการมากกว่า
10,000 สายพันธุ์
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7. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์
(Polymer Physic Laboratory)
เพี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยความเชี่ ย วชาญทางด้ า น
Rheological and Mechanical Studies in Food
Development  ทีส่ ามารถปรับแต่งคุณภาพเนือ้ สัมผัส
อาหารให้เป็นไปตามต้องการ โดยอาศัยความเชีย่ วชาญ
ด้านรีโอโลยีและสมบัตวิ สิ โคอิลาสติกมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหรือไขมันต�่ำ 
ให้มคี ณ
ุ ภาพเนือ้ สัมผัสไม่ตา่ งจากสูตรดัง้ เดิม ตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มายองเนสปราศจากไขมัน
ไส้กรอกไขมันต�่ำ  แป้งชุบทอดลดการอมน�้ำมัน และ
ขนมปังปราศจากกลูเตน นอกจากนีท้ างห้องปฏิบตั กิ าร
ฟิสกิ ส์โพลิเมอร์ยงั วางแผนทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�ำหรับผูส้ งู อายุและอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานใน
อนาคต
8. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
(Plastic Technology Lab)
         มีความเชีย่ วชาญการวิจยั พัฒนาและการให้บริการ
ด้านเทคนิคโดยอาศัยความสามารถและความเชีย่ วชาญ
ของบุคลากร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์วิเคราะห์สมบัติ
พืน้ ฐานของวัสดุ เพือ่ สร้างฐานความรู้และทักษะด้าน
การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน ส�ำหรับกิจกรรมของห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
พลาสติกประกอบไปด้วย 3 กลุม่ หลัก คือ 1. กลุม่ พัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 2. กลุม่ พลาสติกผสม
และคอมพาวนด์  3. กลุม่ เทคโนโลยีฟลิ ม์ พลาสติกสําหรับ
บรรจุภณ
ั ฑ์
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นอกเหนือไปจากหน่วยงานของ สวทช. แล้วยังมี
บริการและการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกซึง่ เป็น
เครือข่ายส�ำหรับสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งดังต่อไปนี้
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้บริการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์คอยให้ค�ำแนะน�ำ
ตามหลักวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการ
ศึกษาและค้นคว้าอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี
การแยก การสกัด การท�ำให้เข้มข้น และการท�ำให้
บริสทุ ธิ์ เทคโนโลยีการห่อหุม้ สารส�ำคัญส�ำหรับอาหาร
เพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปโดยใช้ความดันสูง
เทคโนโลยีการผสมและขึ้นรูป เทคโนโลยีการตรวจ
ประเมินคุณภาพอาหารและวิทยาการผูบ้ ริโภค เทคโนโลยี
การบรรจุและโลจิสติกส์ส�ำหรับห่วงโซ่การผลิตสินค้า
อาหาร เทคโนโลยีการออกแบบเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
สัมผัสอาหารส�ำหรับระบบการผลิตอัตโนมัตซิ งึ่ ต้องเป็น
Hygienic Design

2. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร
กระทรวงสาธารณสุข จนได้รบั การยอมรับจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ สามารถวิเคราะห์ตวั อย่างอาหาร
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนได้ โดยปัจจุบนั สามารถวิเคราะห์อาหาร
เพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ได้มากกว่า 25 ชนิด พร้อมทัง้ ให้บริการการวิเคราะห์
สารอาหาร การวิเคราะห์เพือ่ ท�ำฉลากโภชนาการทัง้ ไทย
และต่างประเทศ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์
การวิเคราะห์สารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร
การวิเคราะห์จลุ นิ ทรียใ์ นอาหาร และการวิเคราะห์ทาง
ชีววิทยา
3. ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารเทคโนโลยี ก ารหมั ก
(Fermentation Technology Research & Service
Center, FTC)
ให้บริการขยายขนาดการผลิต (Upscaling) และ
Downstream Processing ด้านการหมัก ส�ำหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยจากภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนผูป้ ระกอบการตัง้ แต่ระดับ OTOP, SME ไป
จนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ พร้อมทั้งให้บริการเป็น
ทีป่ รึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และรับบริการท�ำวิจยั ทีต่ อ้ งใช้
เทคโนโลยีการหมัก นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ส�ำหรับการผลิต ได้แก่ Fermenter และ Freeze Dryer
เป็นต้น

4. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหารด้วย
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และประสาทสัมผัส ได้แก่
คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ด้ า นประสาทสั ม ผั ส
ของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Sensory
Evaluation) รวมถึงคุณภาพและองค์ประกอบของ
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร และคุณภาพและความ
ปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารและสารเติมแต่งด้วย
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
ให้บริการการวิจัยและพัฒนาครบวงจรแก่ภาค
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตัง้ แต่
การพัฒนาสารสกัดหรือสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารและเสริมอาหาร ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งจักรแปรรูปอาหาร ไปจนถึง
การขยายก�ำลังการผลิตระดับห้องปฏิบตั กิ ารสูก่ ารผลิต
เชิงพาณิชย์
6. สถาบันอาหาร
ให้บริการการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
อาหารทัง้ ในด้านการผลิต การพัฒนารูปแบบการปรับปรุง
มาตรฐานและคุณภาพ บริการการตรวจ การวิเคราะห์
การทดสอบ และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำทางวิชาการด้าน
อุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร และให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการในการจัดตัง้
ระบบคุณภาพ HACCP
Food Firm
บริษัทเอกชนชั้นน�ำของทั้งไทยและต่างประเทศ
ไว้วางใจใช้พื้นที่และบริการใน “อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย” ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่การวิจัยด้านอาหาร
การเกษตร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดืม่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารทางการเแพทย์
อาหารสุขภาพ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหาร จึงท�ำให้ทนี่ เี่ ป็นพืน้ ทีแ่ ห่งนวัตกรรมอาหาร
ทีค่ รบวงจรอย่างแท้จริง
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“นวัตกรรม” สร้างความส�ำเร็จ
เรื่องราวของ 3 นักธุรกจรุ่นใหม่กับ 3 ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดไอเดียให้
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายได้จริง และสร้างยอดขายจนได้รบั รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
2018 เป็นเครือ่ งการันตีความส�ำเร็จ ทัง้ หมดไม่เพียงเห็นเส้นทางความส�ำเร็จ แต่ยงั เป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำหรับคนที่อยากใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ตลอดจนธุรกจของตัวเอง

ท�ำไม “ไข่ขาวต้ม” จะเป็นแท่งไม่ได้
สพ.ญ.สุนทรี ศรีวานิชภูมิ

Creator Awards
รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ทันทีทเี่ ห็นผลิตภัณฑ์อาจชวนให้นกึ ถึงเต้าหูร้ สชาติ
ใหม่ แต่อย่าเพิง่ ด่วนสรุปไป เพราะเจ้าแท่งสีขาวเนียน
ไร้ทตี่ นิ คี้ อื “ไข่ขาวต้ม” ทีน่ วัตกรรมได้เข้าไปเปลีย่ นให้
กลายเป็นอาหารพร้อมกินทุกทีท่ กุ เวลา แถมเก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็นได้ถงึ 45 วัน และยังปราศจากสารกันบูดอีกด้วย
ปั้นมูลค่าไข่ขาวเทียบเท่าไข่แดง
เสียงร้อง “เอ้กอีเอ้ก...เอ้ก” คือแรงบันดาลใจเริม่ ต้น
ของชือ่ แบรนด์ “Eighty Eight” สือ่ ถึงความสดใหม่และ
กระบวนการแปรรูปที่คงคุณค่าสารอาหารไว้แบบไม่
ตกหล่น สพ.ญ.สุนทรี ศรีวานิชภูมิ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ไข่สุข จ�ำกัด กล่าวให้ฟังถึงจุดเริ่มต้น
ของชือ่ แบรนด์ ก่อนเล่าต่อว่าช่วงปี 2558 เธอมองหา
โอกาสใหม่ๆ และเนือ่ งด้วยครอบครัวท�ำขนมฝอยทอง
ขาย ท�ำให้มไี ข่ขาวเป็นจ�ำนวนมาก แม้เส้นทางของไข่ขาว
จะสามารถไปต่อได้อกี หลากหลาย แต่ดว้ ยคุณสมบัตทิ ี่
ให้ได้มากกว่านัน้ ท�ำให้คณ
ุ สุนทรีมองว่าการสร้างมูลค่า
เป็นค�ำตอบทีเ่ หมาะกว่า
เธอไม่รอช้า ทดลองแปรรูปจากการโฮมเมดด้วย
ตัวเอง แต่ก็ยังเจอกับอุปสรรคมากมาย และเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ง่ายๆ แต่สุดท้ายไม่ตอบโจทย์เรื่องของ
การพกพา เธอกลับมาเรียบเรียงความคิดและรวบรวม
ข้อมูลเพิม่ จนตกผลึกและค้นพบว่ารูปแบบหลอดเต้าหู้
ตอบโจทย์ทงั้ โปรดักต์และไอเดีย Ready to Eat
พอได้ไอเดียแล้วก็พยายามเริ่มท�ำด้วยตัวเอง ซื้อ
เครือ่ งท�ำเต้าหูม้ าทดลอง แต่กย็ งั ไม่ได้ผลลัพธ์ทอี่ ยากได้
เพราะมีตวั แปรบางอย่างทีเ่ ราไม่เข้าใจ เลยเริม่ มองหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาช่วย ตระเวนติดต่อไปตามฝ่ายวิจยั
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคโนโลยีแก่ SME ซึ่งทุกที่ให้ค�ำตอบว่าต้องใช้
เวลาวิจยั 6 เดือนถึง 1 ปี เพราะด้วยวัตถุดบิ ซึง่ เป็นไข่ขาว
ถือเป็นโจทย์ทไี่ ม่งา่ ยนัก    
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ด้วยความที่เป็นนักสู้ แม้จะมืดแปดด้าน แต่ด้วย
ความเชือ่ มัน่ ว่าต้องท�ำได้ เธอเบนเข็มมามองหานักวิจยั
ตามโรงงานผลิตอาหารแทน เพราะมองเห็นคุณค่าใน
ประสบการณ์ของคนเหล่านั้นที่ต้องแก้โจทย์จากไลน์
การผลิตทุกวัน จนเจอเจ้าหน้าที่ R&D ของโรงงานทีไ่ ด้
มาตรฐานทัง้ HACCP, GMP, ISO และส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาช่วยพัฒนาและผลิต
ผนวกกับประสบการณ์งานสัตวแพทย์ทผี่ า่ นมา อีกทัง้
ยังเป็นคนรักการออกก�ำลังกาย ท�ำให้เธอมีความรูด้ า้ น
โภชนาการจนกลายเป็นอาชีพใหม่ทเี่ ธอใช้เรียกตัวเองว่า
Veterinary Innovation Entrepreneur (ผูป้ ระกอบการ
ด้านนวัตกรรมทีม่ คี วามรูด้ า้ นแพทยสาธารณสุข) ท�ำให้
ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างพิถีพิถัน ทั้งยังต้องแก้โจทย์
ใหม่ทกุ วันตลอดระยะเวลา 6 เดือนทีพ่ ฒ
ั นา กว่าจะได้
โปรดักต์ทสี่ มบูรณ์ บรรจุในแพ็กเกจสวยงามพร้อมกิน
อย่างเช่นทุกวันนี้ ทัง้ ยังขยายฐานการตลาดด้วยการส่ง
“Lean Chip by 88” ขนมไข่ขาวอบกรอบปราศจากกลูเตน
Healthy Snack ทีต่ อบโจทย์สขุ ภาพและความอร่อยอีก
4 รสชาติ ให้คนรูจ้ กั และรัก Eighty Eight มากขึน้
จงกล้าและเดินหน้าสู้
ภาพส�ำเร็จของ Eighty Eight ในวันนีก้ บั ก�ำลัง
การผลิต 5,000 หลอดต่อสัปดาห์เกิดจากไอเดีย
น�้ำพักน�้ำแรง และความมานะของหญิงเก่งที่กล้า
ยืนหยัดและบากบัน่ มากพอทีจ่ ะสร้างฝันจนส�ำเร็จ
คุณสุนทรีแชร์มมุ มองไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ถ้าวันนี้คุณอยากให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
คุณต้องกล้าแตกต่างและมีสไตล์เป็นของตัวเอง
อย่ากลัวแม้ว่าสิ่งที่ท�ำจะเป็นของใหม่ ควรศึกษา
และใส่นวัตกรรมลงไป ธุรกิจจะได้เปลี่ยนจากฝั่ง
Red Ocean มาอยูใ่ นฝัง่ Blue Ocean นัน่ จะท�ำให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนเกิดขึน้ ได้จริงๆ”
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ข้าวกล้องไทยป๊อปได้
โสรัจ มหรรณพกุล

รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
“ขนม” เป็นสิง่ หอมหวานส�ำหรับทุกคน แต่เป็นสิง่
“ต้องห้าม” ของคุณโสรัจ มหรรณพกุล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ฟูลเกิล้ จ�ำกัด ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ Grainey ทีต่ งั้ ใจ
ลดน�ำ้ หนักตัวจาก 130 กิโลกรัมลงครึง่ หนึง่ นัน่ จึงกลาย
มาเป็นจุดเริม่ ต้นไอเดียขนมส�ำหรับควบคุมน�ำ้ หนักซึง่
แปรรูปมาจากข้าวไทยทีม่ ปี ญ
ั หาผลผลิตล้นตลาดทุกปี
แม้ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะท�ำออกมา แต่นวัตกรรมและการ
วิจยั มีสว่ นท�ำให้ขา้ วกล้องป๊อป Grainey ทีต่ อบโจทย์
ผูต้ อ้ งการลดน�ำ้ หนักส�ำเร็จออกมาได้

คุณโสรัจเล่าให้ฟงั ถึงอุปสรรคระหว่างการพัฒนาว่า
เรือ่ งแรกคือเทคโนโลยีการผลิต เพราะโจทย์ยากทีเ่ จอ
คือจะท�ำอย่างไรให้ได้เนือ้ สัมผัสเหมือนขนมทัว่ ไป สอง
คือการตลาด เนือ่ งจากเป็นขนมทางเลือก การสือ่ สารถึง
ประโยชน์ถอื เป็นเรือ่ งใหม่ เขาออกงานประชาสัมพันธ์ให้
คนได้ทดลองชิม ท�ำโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ ขนาน
ไปกับการประกวดตามรายการต่างๆ ซึง่ ผลลัพธ์กถ็ อื ว่า
น่าชืน่ ใจ เพราะมีการตอบรับทีด่ ขี นึ้ มาก
ปัจจุบนั Grainey มีสดั ส่วนยอดขายระหว่างในและ
ต่างประเทศอยูท่ ี่ 50:50 โดยในประเทศจ�ำหน่ายหลาย
ปั้นดินให้เป็นดาว
ช่องทาง เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต,
ใครจะคิดว่าจากการเสาะหาขนมทีก่ นิ แล้วไม่อว้ น เดอะมอลล์, โลตัส ฯลฯ ส่วนตลาดต่างประเทศส่งออกไป
จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียธุรกิจในวันนี้ และด้วย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ซึง่ เป็น 4 ตลาดหลัก
เห็นคุณค่าของ “ข้าวกล้อง” ของดีของไทยทีแ่ ม้จะผ่าน รองลงมาคือ ลาว กัมพูชา ดูไบ
การแปรรูปก็ยงั ให้ประโยชน์แก่สขุ ภาพ ผนวกกับตลาด
เอเชียที่ยังมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้ผู้บริโภคน้อยและ ดรีมทีมสร้างสินค้าน�้ำดี
ไอเดียปัน้ ดินให้เป็นดาว ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทีช่ ว่ ยเพิม่
หลังจากปลุกปั้น Grainey มาหลายปีท�ำให้
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ขา้ วไทยจึงเกิดขึน้
คุณโสรัจได้ขอ้ คิดว่า ธุรกิจทีด่ ตี อ้ งมี 3 ประสานหลัก
ข้าวกล้องหอมมะลิถูกคัดสรรเพื่อน�ำมาป๊อปให้ คือ นักคิด นักวิจยั และนักธุรกิจ โดยกระบวนการ
ข้าวกล้องพองตัว (เหมือนข้าวโพดคัว่ ) จากนัน้ น�ำมารีด จะเริ่มต้นจากนักคิด (ผู้คิดไอเดียใหม่) จากนั้น
เป็นแผ่นบางเฉียบ น�ำไปเพิ่มรสชาติ แล้วอบลมร้อน จะรับช่วงต่อโดยนักวิจยั (ผูเ้ ปลีย่ นไอเดียเป็นสินค้า
ไล่ความชืน้ และเพิม่ ความกรอบ จนได้เป็นข้าวกล้องป๊อป ทีจ่ บั ต้องได้) และสุดท้ายคือนักธุรกิจ (ผูป้ ระเมินว่า
ทีก่ นิ อร่อย ไม่อว้ น มีไฟเบอร์สงู แคลอรีตำ 
�่ แถมยังช่วย สินค้านั้นจะขายได้จริงในราคาที่สมเหตุสมผล
ลดน�ำ้ ตาลในเลือดอีกด้วย
หรือไม่)
“ช่วงเริม่ ต้นผมศึกษาและเข้าไปขอค�ำปรึกษาจาก
“บ้านเรามีทงั้ นักคิดและนักวิจยั ทีเ่ ก่งมากๆ แต่
ทัง้ สถาบันอาหาร (National Food Institute: NFI) และ สิ่งที่จะท�ำให้โปรเจกต์ต่างๆ ขายได้จริงจะต้อง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รบั ความช่วยเหลือ อาศัยศาสตร์จากนักธุรกิจมาเป็นส่วนผสมด้วย
อย่างดีจากทัง้ นักวิจยั ทีใ่ ห้ความรูเ้ รือ่ งไลน์การผลิตและ คือ คิดดี ท�ำได้ ขายได้จริง และส�ำหรับผมจะต้อง
มาตรฐานต่างๆ และนักการตลาดทีใ่ ห้ไอเดียด้านธุรกิจ ขายดีดว้ ยถึงจะเรียกสินค้านัน้ ว่านวัตกรรม”
เช่น การออกบูททัง้ ในและต่างประเทศ แต่ในขัน้ ตอน
ผลิตจริง ด้วยความทีเ่ ครือ่ งจักรเป็นเทคโนโลยีใหม่ ผม
เลยต้องลุยทดลองเองเป็นหลัก”
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พุดดิ้งพกพา อิ่มจบครบสุขภาพ
ดร.บวร วิเชียรสินธุ์

Creator Awards
รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
3 ปีทแี่ ล้วเขาตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำไมตลาดเอเชียถึงมี
อาหาร Healthy ทางเลือกให้ผบู้ ริโภคอย่างจ�ำกัด และ
บ้านเราแม้จะโด่งดังเรื่อง Street Food แต่กลับไม่มี
อาหารแพ็กเกจกะทัดรัดรับประทานสะดวก สะอาด
ปลอดภัย ให้คนได้เลือกมากนัก
และเพราะไม่ ป ล่ อ ยให้ ค� ำ ถามนั้ น เกิ ด ขึ้ น และ
ลอยหายไป ดร.บวร วิเชียรสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิชไวย์ กรุ๊ป จ�ำกัด เลือกที่จะสละบางสิ่งเพื่อ
สร้างสิง่ ทีใ่ หญ่กว่า เขาสละงานด้านการเงินอันมัน่ คงที่
สหรัฐอเมริกา ข้ามทวีปหอบความฝันกลับมา เพื่อหา
ค�ำตอบของสิ่งที่ตัวเองเคยถามไว้ ทั้งหมดเป็นที่มา
ของ Taste’n Time พุดดิง้ โภชนาการเพือ่ สุขภาพ ทีว่ นั นี้
อายุเข้าขวบปีที่ 3 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

เพราะคนเคยชินกับการอุน่ อาหารก่อนรับประทาน แต่
ของเราไม่ตอ้ งอุน่ รับประทานได้เลย ขณะทีป่ ระเด็นนี้
กลับไม่เป็นปัญหาในกลุม่ ประเทศทีม่ สี นิ ค้าเหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว
คุณบวรขยายความว่า แม้ตลาดไทยจะเข้าถึงได้
รวดเร็วกว่า แต่สร้างความเข้าใจได้ยากกว่า ขณะทีใ่ น
ต่างประเทศจะมีเรื่องของระยะทางและกฎเกณฑ์ของ
ประเทศนัน้ ๆ แต่ความเข้าใจในสินค้าจะดีกว่า ถือเป็น
ความท้าทายบนเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกัน
“ตลาดไทยไม่เหมือนตลาดต่างประเทศ จึงต้องมี
การเปลีย่ น Brand Position ด้วยการแบ่งเป็น Segment
มากขึน้ ได้แก่ กลุม่ เด็กและผูใ้ หญ่ รวมถึงเปลีย่ นหน้าตา
ของแพ็กเกจด้วย เร็วๆ นีน้ า่ จะได้เห็นกัน”
ปัจจุบนั สัดส่วนยอดขาย Taste’n Time อยูท่ ี่ 80:20
(80 คือตลาดส่งออก และ 20 คือตลาดในประเทศ)
อาหารแพ็กเกจจิ๋ว เรื่องใหม่ที่ไม่ใหม่
โดย Kick Off ส่งออกไปยังจีนและฮ่องกง และก�ำลังท�ำ
ก่อนจะไปถึงขัน้ ตอนวิจยั คุณบวรศึกษาความเป็น ข้อตกลงกับประเทศอืน่ ๆ เพิม่ เติม
ไปได้ด้วยการปรึกษาผู้รู้ด้านการตลาด เมื่อวิเคราะห์
เรียบร้อยและตัดสินใจเดินหน้า เขาขอค�ำปรึกษาจากทัง้ คีย์หลักคือเข้าใจผู้บริโภค
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และส�ำนักงาน
สามขวบปีถอื เป็นระยะฟูมฟักพอดีๆ ทีส่ ามารถ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จากนัน้ จึงเริม่ วิจยั และพัฒนา ให้ภาพความเป็นไปของตลาดได้ คุณบวรได้แชร์
คัดสรรส่วนผสมทีด่ ตี งั้ แต่โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน มุมมองว่า ธุรกิจจะด�ำเนินไปด้วยดีมากน้อยแค่ไหน
วิตามิน เกลือแร่ เพิม่ วิตามิน B1, B2, B6, B12 และ อยูท่ คี่ วามเข้าใจในตัวผูบ้ ริโภค หากท�ำส่วนนีไ้ ด้ดี
โฟเลต เลือกวิธยี ดื อายุอาหารโดยไม่ใช้สารกันบูด ท�ำให้ จะช่วยลดระยะเวลาการทดลองและช่วยประหยัด
สามารถเก็บได้นานเป็นปีโดยไม่ต้องแช่เย็น ผลลัพธ์ ค่าใช้จา่ ยได้ ส่วนเรือ่ งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบนั
สุ ด ท้ า ยคื อ นวั ต กรรมพุ ด ดิ้ ง เพื่ อ สุ ข ภาพที่ อิ่ ม อร่ อ ย มีหลายหน่วยงานทีเ่ ริม่ ตืน่ ตัวและให้การสนับสนุน
สารอาหารครบ บรรจุในแพ็กเกจขนาดเล็ก รับประทาน ด้านการวิจยั มากขึน้ ถือว่าดีกว่าแต่กอ่ นมาก
สะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์วันที่แสนเร่งรีบของคนยุค
“ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจตลาดนี้ คุณต้องมี
ปัจจุบนั แบบทีย่ งั ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน
ความอดทน เพราะผลิตภัณฑ์กลุม่ อาหารมักใช้เวลา
ระหว่างที่พัฒนาโปรดักต์ก็เจอปัญหาที่ต้องแก้ ในการสร้างการยอมรับมากกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
หลายจุด ตัง้ แต่กระบวนการเปิดตัวที่ Delay ไปจากที่ อืน่ ๆ ต้องเตรียมตัวและท�ำการบ้านให้ดี สุดท้ายคือ
ตัง้ ใจไว้ แต่ปญ
ั หาทีใ่ หญ่กว่าคือการสร้างความยอมรับ คุณต้องเร็ว ต้องปล่อยสินค้าออกมาให้ทันช่วงที่
ในกลุม่ ผูบ้ ริโภค หลายคนตัง้ ค�ำถามว่าท�ำไมอาหารถึง คนก�ำลังเรียกหา จึงจะช่วยให้ธรุ กิจส�ำเร็จได้”
ออกมาในรูปแบบนี้ และยังมีเรื่องวิธีการรับประทาน
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4 เคล็ดลับ
พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคใหม่
1.
หันกลับมาโฟกัส Product ใน 4P

โดย
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
เทรนเนอร์ที่ Dots Academy

หากเราได้ ติ ด ตามแวดวงธุ ร กิ จ กั น มา
พักใหญ่ๆ ก็พอจะรู้ดีว่า ช่วงทศวรรษ
ที่ ผ ่ า นมานั ก ธรุ กิ จ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
นวั ต กรรมมากขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
เพราะนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่เพียงเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเท่านั้น แต่ก�ำลัง
พลิกโฉมอุตสาหกรรมและต่อยอดให้เกิด
สิง่ ใหม่ๆ มากมายทีส่ ามารถลบล้างสินค้า
และบริการแบบเดิมๆ ได้หมดสิ้น ดังนั้น
นักธุรกิจจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวและสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเปิด
โอกาสใหม่ ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ จนอยู ่ ร อดใน
ยุคใหม่ที่ก�ำลังคืบคลานเข้ามา แต่ถ้ายัง
ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นจากตรงไหน ลองน�ำเคล็ดลับ
ตรงนี้ไปปรับใช้กัน
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ถ้าเรากลับไปพืน้ ฐาน Marketing Mix แล้ว
เราก็จะรูก้ นั ดีวา่ 4P ประกอบไปด้วย Product,
Price, Place และ Promotion แต่ยคุ ทีผ่ า่ นๆ มา
เรามักให้ความส�ำคัญกับ Price และ Place กัน
อย่างเข้มข้นเพือ่ สร้างยอดขายเป็นกอบเป็นก�ำ
ทว่ายุคต่อไป P ทีเ่ ราควรโฟกัสจริงๆ กลับ
เป็น Product เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้สร้าง
โลกการค้าแบบไร้พรมแดนขึ้นมาจนเกิดเป็น
E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ท�ำให้เราสามารถขายของทีไ่ หนก็ได้โดยไม่ตอ้ ง
วุน่ วายกับท�ำเล สถานที่ หรือแม้แต่คา่ เช่าแบบ
เดิมๆ อีกต่อไป ขณะที่ Price หรือราคาก็ตอ้ ง
ท้าชนกับราคาจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั่วโลกซึ่ง
อาจจะมีความได้เปรียบมากกว่า เช่น ต้นทุน
แรงงานถูกกว่าท�ำให้ตงั้ ราคาได้ถกู กว่า เป็นต้น
ราคาสินค้าของเราย่อมเผชิญการแข่งขันอย่าง
หนักหน่วงไม่แพ้กนั
แล้วอะไรจะท�ำให้องค์กรของเราอยูร่ อดได้
ค�ำตอบคือ “ผลิตภัณฑ์” เพราะเป็นสิง่ ทีล่ กู ค้า
ให้ความสนใจ ให้ความส�ำคัญ และเป็นเหตุผล
ทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคหันมาซือ้ สินค้าของเราได้  ด้วย
เหตุนี้แล้วผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องกลับมา
ส�ำรวจผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างรอบด้าน และ
หาช่องทางต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม
จนเกิดเป็นจุดเด่นทีไ่ ม่มใี ครเหมือนให้ได้
การให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ยังตรง
กับที่นักการตลาดปัจจุบันมักพูดกันเสมอคือ
“เราควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสินค้า
เป็นส�ำคัญ เพราะถ้าสินค้าของเราตอบโจทย์
ลูกค้า ตอบสนองความต้องการ ก็จะท�ำให้
โอกาสของธุรกิจเรามีชยั ไปกว่าครึง่ แล้ว”
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3.
เข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานในการสร้างนวัตกรรม

ด้วยเหตุนี้เองเราจะเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมนั้น
2.
เน้นนวัตกรรมที่ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ “ดีขึ้น” น�ำไปสูก่ ารสร้างโอกาสมากมายให้กบั การตลาดของตัว
หัวใจส�ำคัญอย่างหนึง่ เวลาเราเรียกว่า “นวัตกรรม”
นั้นไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่อง “ใหม่” หรือไม่เคยมี
มาก่อนเท่านัน้ แต่สงิ่ ส�ำคัญคือ มันพยายามแก้ปญ
ั หา
ที่มีอยู่ หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
“ดีกว่าเดิม”
ค�ำว่า “ดีกว่าเดิม” อาจพูดกันง่ายๆ ได้วา่ ผูบ้ ริโภค
ก็ใช้ชีวิตของเขามาได้ตลอด เพียงแต่นวัตกรรมใหม่
ที่ว่านี้จะท�ำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปได้ดีกว่าเดิมใน
เรือ่ งนัน้ ๆ (ทีน่ วัตกรรมก�ำลังแก้ปญ
ั หา) เช่น สามารถแก้
ปัญหานี้ ได้งา่ ยขึน้ เร็วขึน้ สะดวกขึน้ ตอบสนองความ
ต้องการนีไ้ ด้ดกี ว่าวิธกี ารก่อนๆ ทีเ่ คยใช้อยูน่ นั่ เอง
ลองนึกตัวอย่างง่ายๆ อย่างทีถ่ พู นื้ แบบทีเ่ ป็นแผ่น
ส�ำเร็จรูป ใช้แล้วทิง้ ได้เลย ก็เป็นสินค้าทีอ่ อกแบบมาเพือ่
ท�ำงานเดิม ทีเ่ ราท�ำกันอยูแ่ ล้วในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
นัน่ ก็คอื ถูบา้ น แต่มนั สามารถแก้ปญ
ั หามากมายทีค่ น
ถูพนื้ ประสบปัญหา เช่น ไม่ชอบซักไม้ถพู นื้ บ่อยๆ หรือ
ต้องมาบิดให้หมาด ฯลฯ แน่นอนว่าถ้าเราสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้จริง ก็ย่อมจะ
ท�ำให้กลุม่ เป้าหมายรูส้ กึ ประทับใจและหันมาใช้สนิ ค้า
ของเรามากกว่าเดิมไปโดยปริยาย
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ธุรกิจเอง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั ตัวธุรกิจ สร้างความแตกต่างเมือ่ ต้องเทียบ
กับคูแ่ ข่ง หรืออาจจะถึงขัน้ การสร้างตลาดใหม่ทคี่ นอืน่
ยังไม่ได้เข้าไปครอบครองเลยทีเดียว

เมือ่ เราต้องสร้างนวัตกรรมให้กบั สินค้าหรือบริการ
ของเรา บ้างก็จะบอกว่าเราต้อง “คิดใหม่” หรือสร้าง
สิง่ ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนเลย แต่บางคนก็อาจคิดในอีกทาง
หนึ่งว่า เป็นการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อ
ไม่วา่ จะแนวทางไหนก็ได้
แต่ไม่วา่ คิดแบบไหน สิง่ ส�ำคัญคือต้องเข้าใจตรงกัน
ว่านวัตกรรมจะต้อง “แก้ปัญหา” หรือสิ่งที่เรียกว่า
Pain ของผูบ้ ริโภค ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนอง
“ความต้องการ” หรือ Need ได้ด้วย เพราะที่ผ่านมา
มีหลายต่อหลายผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดแล้วเกิดสิ่งใหม่
แต่กลับท�ำยอดขายไม่ได้เลย เพราะผลิตภัณฑ์นนั้ ไม่ได้
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเลย
แม้แต่นอ้ ย
เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว เวลาจะสร้างนวัตกรรมใดๆ นัน้
จึงต้องให้ความส�ำคัญมากกับการเข้าใจกลุม่ เป้าหมาย
หรือลูกค้าของเราว่า คาดหวังอะไร ต้องการอะไร
มีปญ
ั หากับอะไร และพยายามหา “วิธกี ารแก้ปญ
ั หา”
ให้เกิดขึน้ ให้ได้นนั่ เอง ซึง่ เราอาจสรุปแนวทางหลักๆ ได้
เช่น
- สามารถท�ำลายข้อจ�ำกัดเดิมทีเ่ คยมีอยู่
- สามารถลดเงือ่ นไข หรือลดข้อจ�ำกัดเดิมทีม่ ลี ง
- สามารถเพิม่ มาตรฐาน หรือประโยชน์ให้เพิม่ ขึน้
แน่นอนว่าสามข้อข้างต้นทีก่ ล่าวมานีย้ อ่ มวนกลับไป
ทีค่ วามต้องการของกลุม่ เป้าหมาย และถ้าเราสามารถ
พัฒนาสินค้าหรือบริการทีต่ อบโจทย์เรือ่ งดังกล่าวได้กจ็ ะ
ยิง่ ท�ำให้เพิม่ โอกาสทีส่ นิ ค้าของเราจะมีความได้เปรียบ
กว่าคนอืน่ นัน่ เอง

4.
นวัตกรรมสร้างการตลาดด้วยตัวเอง

อยากให้จำ� ไว้เสมอว่า การตลาดไม่ใช่เรือ่ งของการ
โฆษณา (แม้วา่ หลายๆ คนอาจมีภาพเข้าใจว่าอย่างนัน้ )
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันที่มาจากตัว
สินค้าหรือบริการนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างสิน้ เชิง
โดยเฉพาะเรือ่ งของการตลาดทีไ่ ม่จำ� เป็นจะต้องท�ำ
ในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป ถ้าผลิตภัณฑ์มนี วัตกรรมที่
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้จริงๆ ผูบ้ ริโภค
จะเป็นคนแนะน�ำและบอกต่ออย่างรวดเร็วด้วยตัวของ
ผูบ้ ริโภคเอง
ทีก่ ล่าวเช่นนีเ้ พราะโลกปัจจุบนั เชือ่ มโยงเข้าถึงกัน
ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ จึง
สลายข้อจ�ำกัดแบบเดิมๆ ทีว่ า่ การตลาดนัน้ ต้องอาศัย
การโปรโมตจากสื่อใหญ่ จากสื่อที่มีความสามารถ
ครอบคลุมเยอะอย่างโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หรือแม้แต่
การทุ่มงบประมาณให้กับการโปรโมตด้วยการหว่าน
เม็ดเงินมหาศาล
ทว่าสือ่ ออนไลน์สามารถท�ำหน้าที่ “แพร่กระจาย”
ข้ อ มู ล และประสบการณ์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคมากมายที่
เกีย่ วกับสินค้าและบริการต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่าง
Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube นีเ่ อง
ที่ท�ำให้นักการตลาดหลายคน (รวมทั้งผู้เขียนเอง)
พูดกันเสมอว่า วันนีห้ ากเราท�ำสินค้าหรือบริการให้ดแี ละ
ถูกใจผูบ้ ริโภคแล้ว เราอาจใช้งบประมาณไม่เยอะมาก
ในการโปรโมต หากแต่ตัวผู้บริโภคเองนั่นแหละที่จะ
ช่วยกันโปรโมตให้เรา ไม่วา่ จะเป็นการแชร์ การแนะน�ำ 
โพสต์บอกต่างๆ และนีอ่ าจจะมีอานุภาพมากกว่าการ
ท�ำโฆษณาและการตลาดแบบเดิมๆ เสียอีก
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FUTURE
เทรนด์อาหารของโลกอนาคต

บรรดานั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ากทั่ ว โลก
ต่ า งก� ำ ลั ง มุ ่ ง มั่ น กั บ การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งสรรค์
อาหารใหม่ด้วยนวัตกรรมสุดล�้ำ และบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับถนอมอาหารรูปแบบใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการอันหลากหลาย ทั้งอาหารสุขภาพ
อาหารเพื่อผู้สูงอายุ อาหารเฉพาะบุคคล รวมทั้ง
การผลิ ต อาหารให้ เ พี ย งพอกั บ การบริ โ ภค
ของประชากรในอนาคต เรามาดูกันว่าปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีใดบ้างที่มีความน่าจะเป็นทางเลือก
ในการบริโภคของคนรุน่ ใหม่ใน 10-20 ปีขา้ งหน้า
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1.
3D FOOD
PRINTING
นวัตกรรมพิมพ์ก่อนกิน
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตทิ ำ� ให้
เรารู้สึกตื่นเต้นมาได้พักใหญ่ ด้วย
คุณลักษณะพิเศษที่สามารถผลิต
สิง่ ของได้เหมือนจริง โดยเริม่ น�ำมา
ใช้งานครอบคลุมทุกวงการไม่วา่ จะ
เป็นการแพทย์ เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ
สถาปัตยกรรม รถยนต์ และในไม่ชา้
จะมาสูอ่ ตุ สาหกรรมอาหาร
ใช่แล้ว เราก�ำลังเข้าสู่ยุคสมัย
ที่นึกอยากจะกินอะไรก็ใส่วัตถุดิบ
ลงในเครือ่ งพิมพ์สามมิติ แล้วขึน้ รูป
รอเพียงไม่กนี่ าทีกพ็ ร้อมเสิรฟ์ ได้ใน
ทันที โดยบริษทั Food Ink ได้นำ� ร่อง
เทคโนโลยีนี้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่
ปลายเดือนกรกฎาคมปี 2559 ด้วย
การทดลองเปิดร้านอาหารป๊อปอัพ
ขึน้ เป็นเวลา 3 วัน ในย่านชอร์ดติ ช์
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย
บริการลูกค้าด้วยเมนูอาหารทีท่ ำ� ขึน้
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2.
จากเครือ่ งพิมพ์สามมิติ 9 รายการ
รังสรรค์โดยเชฟทีเ่ คยท�ำงานในร้าน
อาหารระดับมิชลินสตาร์ Boscana
ประเทศสเปน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอืน่ ๆ ใน Food Ink เพือ่ ให้เมนู
แต่ ล ะจานพิ ม พ์ อ อกมาได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ
ส�ำหรับหลักการท�ำงานของการ
ท�ำอาหารด้วยเครือ่ งพิมพ์สามมิตกิ ็
ไม่ตา่ งอะไรกับการทีพ่ อ่ ครัวใช้ถงุ บีบ
กับขนมเค้ก เพียงแต่สว่ นผสมจะถูก
บีบออกมาและขึน้ รูปโดยแขนกลของ
เครื่องพิมพ์สามมิติที่มีระดับความ
แม่นย�ำละเอียดเกินกว่าทีม่ นุษย์จะ
ท�ำได้ ก่อนจะน�ำอาหารทีพ่ มิ พ์เสร็จ
แล้วมาผ่านการอบ ทอด หรือปรุงสุก
ในรูปแบบอืน่ ๆ ก่อนทีจ่ ะเสิรฟ์ ให้กบั
แขกทีน่ งั่ อยูบ่ นเฟอร์นเิ จอร์ทที่ ำ� ขึน้
จากเครือ่ งพิมพ์สามมิติ และกินด้วย
ช้อนกับส้อมที่ท�ำจากเครื่องพิมพ์
สามมิตดิ ว้ ยเช่นกัน
ปัจจุบนั ได้เริม่ มีการน�ำนวัตกรรม
ดังกล่าวไปใช้ทดลองผลิตอาหาร

SUPER FOOD
ที่สุดแห่งอาหารซึ่งวิวัฒน์ขึ้น
ในห้องทดลอง
และของหวานเมนูงา่ ยๆ และประสบ
ความส�ำเร็จแล้ว เช่น พิซซ่า พาสตา
แฮมเบอร์เกอร์ สปาเกตตี ซูชิ คุกกี้
บิสกิต เค้ก ฯลฯ ซึง่ นอกจากจะช่วย
ลดขัน้ ตอนและความยุง่ ยากในการ
ประกอบอาหารแล้ว ยังตอบโจทย์
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยการ
เลือกวัตถุดิบที่ดี เช่น ผักใบเขียว
หัวบีตรูต แคร์รอต เพิ่มเข้าไปใน
ส่วนผสมส�ำหรับปรุงอาหารเพือ่ เพิม่
คุณค่าทางโภชนาการ
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีท่ า้ ทายนักวิจยั
เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อาหารสามมิติ
คือ อาหารทีไ่ ด้จากเครือ่ งดังกล่าวจะ
ต้องมีรสชาติ เนือ้ สัมผัส และหน้าตา
เหมือนกับอาหารที่มนุษย์คุ้นเคย
กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้จะต้อง
อาศัยเวลา ความรูห้ ลากหลายสาขา
วิชา และวิทยาศาสตร์ขนั้ สูงในการ
พัฒนาตัง้ แต่โครงสร้างอาหารเลยไป
จนถึงการผลิตอาหารของเครือ่ งพิมพ์
สามมิตใิ ห้กา้ วหน้าขึน้ อีกขัน้ จนพิมพ์
อาหารจริงๆ ออกมาได้

อาหารแห่งอนาคตเริ่มต้นใน
ห้องแล็บของนักวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหารสุดทันสมัยของบริษทั Food
Startups รุ่นใหม่หลายต่อหลาย
แห่งทีก่ ล้าคิดและกล้าลงมือท�ำ เช่น
บริษทั Hampton Creek Foods ที่
มีพันธกิจในการเปลี่ยนให้มนุษย์
เลิกล้มความจ�ำเป็นในการบริโภค
อาหารที่มาจากสัตว์ โดยเน้นการ
วิเคราะห์และวิจยั พืชผักหลากหลาย
ชนิดเพือ่ น�ำเอาจุดเด่นมาผสมพันธุ์
กันทางเคมี เพือ่ ให้เกิดสารอาหารที่
จะมาทดแทน
ล่ า สุ ด พวกเขาสามารถสร้ า ง
สารอาหารทดแทนไข่ไก่ลักษณะ
คล้ายแป้งในชือ่ Beyond Eggs ขึน้
โดยเมือ่ ลองน�ำ  “สิง่ ทดแทนไข่” ไป
ใช้ผสมในการท�ำขนมหรืออาหารใน
กระบวนการผลิตอาหาร กลับไม่กอ่
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางรสชาติ

พร้อมปราศจากข้อเสียของไข่ไก่
อย่างเรื่องคอเลสเตอรอล แถมยัง
สามารถปรับปรุงสูตรให้ดขี นึ้ ได้หาก
จ�ำเป็น รวมถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์
อย่าง Just Mayo มายองเนสที่ไร้
ส่วนผสมของไข่ไก่ แต่กลับมีรสชาติ
ไม่ตา่ งจากมายองเนสทัว่ ไป ทีก่ ำ� ลัง
ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆ
อีกหนึง่ บริษทั ทีน่ า่ จับตามองคือ
Soylent ทีค่ ดิ ค้นอาหารเหลวส�ำหรับ
บริโภคด้วยการดืม่ และให้พลังงาน
ถึง 550 แคลอรีตอ่ การดืม่ หนึง่ ครัง้
พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่
เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์
ในทุกด้าน และแม้จะยังมีไขมันอยู่
แต่ก็มีในปริมาณที่น้อยก�ำลังพอดี
แถมยังไร้คอเลสเตอรอลอีกด้วย จึง
ไม่แปลกที่ Soylent จะมองตัวเอง
เป็นอาหารทางเลือกทีเ่ หมาะส�ำหรับ
ทุกคน
ส่วนอีกหนึ่งความหวังที่สั่งตรง
จากห้องแล็บนักวิทยาศาสตร์นั้น
ได้แก่ Cultured Meat, Lab-Grown

Meat หรื อ เนื้ อ สั ง เคราะห์ โดย
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อของสัตว์ในห้องแล็บจาก
เซลล์ต ้น ก�ำเนิด ถือ เป็น แนวคิด ที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งรักษา
สิ่งแวดล้อม และลดการฆ่าสัตว์
เพือ่ น�ำมาท�ำเป็นอาหารโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ลักษณะของเนื้อเยื่อที่ได้จาก
ห้องแล็บมีหน้าตาไม่ตา่ งกับเนือ้ บด
ที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์ โดยผลการ
ทดลองพบว่า เนื้อเยื่อจากเซลล์
ต้นก�ำเนิดของวัว 1 ตัว สามารถผลิต
เนือ้ ในห้องแล็บได้มากถึง 10 ตัน
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3.

4.

SMART
PACKAGING
บรรจุภัณฑ์อาหารอัจฉริยะ

SMART ALGAE
สาหร่ายพลังสูงดีต่อสุขภาพ

ไม่ใช่แค่ย่อยสลายหรือกินได้
เท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์อาหารของ
โลกอนาคตจะต้องฉลาดล�้ำขนาด
บอกเราได้ว่า เมื่อไรคือช่วงเวลา
ที่เหมาะหรือไม่เหมาะในการกิน
อาหารที่บรรจุอยู่ในนั้น นี่คือสิ่งที่
สถาบันวิจยั วัสดุและวิศวกรรมหรือ
IMRE ก� ำ ลั ง ค้ น คว้ า และทดลอง
โดยนักวิจัยก�ำลังพัฒนาเซนเซอร์
ที่ประกอบด้วย Nanocapsules
มีหน้าทีต่ รวจจับอุณหภูมขิ องอาหาร
ที่สูงเกินไปหรืออาหารมีรสเปรี้ยว
เมื่อพบสิ่งผิดปกติแล้วเปลือกของ
แคปซูลจะสลายตัวและเปลี่ยนสี
ทันที
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นอกเหนือจากนั้นนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ในอังกฤษยัง
ร่วมมือกับบริษทั เทคโนโลยี Novalia
ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อม
หน้าจอโพลิเมอร์แอลอีดีซึ่งแสดง
ข้อความง่ายๆ และนับวันถอยหลัง
ก่อนจะถึงวันหมดอายุ หลังจากนี้
พวกเขาจะพัฒนาให้ข้อมูลเหล่านี้
สามารถพิมพ์บนพืน้ ผิวอื่นๆ ทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมให้ได้
และถ้าอยากฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ในอาหารก็ท�ำได้ในทันที เพียงใช้
กระดาษฉาบ Anti-bacterial Silver
Nanoparticle ในการท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้วยอนุภาคระดับนาโนจึงตรงเข้า
จัดการเชื้อโรคได้ทันทีชนิดที่ไม่ท�ำ
ให้อาหารเน่าเสียได้อย่างแน่นอน
ทัง้ ยังสามารถดูดซับออกซิเจนเอาไว้
จึงท�ำให้อาหารสดใหม่อยู่เสมอได้
อีกด้วย
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะเหล่านี้จะ
ช่วยลดการสูญเสียอาหารได้มาก
และช่วยให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจว่าอาหาร
เหล่านัน้ กินได้จริงๆ นัน่ เอง

อย่างทีเ่ รารูก้ นั ว่าสาหร่ายทะเล
น�ำมาเป็นอาหารได้ทงั้ ส�ำหรับมนุษย์
และสัตว์ ทัง้ ยังสามารถเพาะเลีย้ งได้
ในทะเลแทนทีจ่ ะเติบโตบนแผ่นดิน
หรือน�ำ้ จืด ซึง่ เป็นทรัพยากรทีก่ ำ� ลัง
ร่อยหรอและเสื่อมสภาพลงทุกวัน
วงการวิจยั จึงมุง่ เน้นให้ความสนใจ
ไปยังการเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่ขึ้น
ตามทะเลสาบและชายทะเล ซึ่ง
ไม่เพียงตอบโจทย์ในการแก้ปญ
ั หา
วิกฤติการณ์อาหารโลกเท่านัน้ แต่ยงั
เติมเต็มปัญหาขาดแคลนเชือ้ เพลิง
ไปในตัว เพราะสาหร่ายบางชนิด
สามารถผลิ ต น�้ ำ มั น ที่ มี คุ ณ ภาพ
ใกล้เคียงกับน�ำ้ มันปิโตรเลียม อีกทัง้
คุณสมบัติการสังเคราะห์แสงของ
สาหร่ายยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลก
ร้อนอีกด้วย

5.
คาดการณ์กันว่าบนโลกใบนี้มี
สาหร่ายประมาณ 3 แสนถึง 10 ล้าน
สายพันธุ์ โดยสายพันธุท์ เี่ ราคุน้ เคย
กันเป็นอย่างดีอย่าง Spirulina นัน้
มีสารย้อมสีฟ้าตามธรรมชาติ เรา
จึงน�ำมาใช้เติมสีสันในหมากฝรั่ง
และไอศกรีม และใช้รับประทาน
เป็นอาหารเสริมในรูปแบบยาเม็ด
Spirulina จึงได้รับฉายาว่าอาหาร
แห่งอนาคต เนือ่ งจากประกอบด้วย
สารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์กว่า 50 ชนิด
ทัง้ วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน
ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดก๊าซ
เรือนกระจกได้ดว้ ย
แต่ถ้าจะกินสาหร่ายให้อร่อย
ราวกับกินเบคอน ต้องเป็นสาหร่าย
Dulse เท่านัน้ เพราะสาหร่ายทะเล
สีแดงชนิดนี้ที่ชาวยุโรปเคยน�ำไป
ใช้ประโยชน์แค่ป่นเป็นผงแล้วโรย
บนอาหาร ได้ถูกพลิกโฉมขึ้นใหม่
โดยนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแห่ง
รั ฐ โอเรกอน สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ไ ด้
ท�ำการพัฒนาสายพันธุ์จนเมื่อน�ำ 
Dulse ไปทอดแล้วมีรสชาติเหมือน
เบคอนไม่มผี ดิ และยังคงคุณค่าทาง
โภชนาการต�ำรับสาหร่ายเอาไว้ได้
ครบถ้วน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของการกินสาหร่ายให้อร่อยล�้ำได้
ต่อไปในอนาคต  

PERSONALIZED
FOOD
ศิลปะการออกแบบอาหาร
ที่มีสรรพคุณเฉพาะบุคคล
แม้อาหารเฉพาะบุคคลจะไม่ใช่
เรื่องใหม่ แต่ในอนาคตนักวิจัยได้
ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะผลิตอาหารเฉพาะ
บุคคลซึง่ เกิดจากการน�ำข้อมูลด้าน
สุขภาพของแต่ละบุคคลมาท�ำการ
วิเคราะห์ แล้วออกแบบขึ้นมาเป็น
อาหารแต่ละจานแต่ละมือ้ กันเลย
แน่นอนว่าการจะท�ำเช่นนี้ได้
ต้องอาศัยข้อมูลทางชีววิทยาจ�ำนวน
มาก และต้องใช้เทคโนโลยีตระกูล
ที่ ล งท้ า ยด้ ว ย -omics ทั้ ง หลาย
เช่น Genomics เพื่อศึกษาข้อมูล
ทางด้านพันธุกรรม Proteomics
ศึ ก ษาโปรตี น ทุ ก ชนิ ด ไปจนถึ ง
Nutrigenomics และ Nutrigenetics
ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร
กับพันธุกรรมของแต่ละคนได้

ปัจจุบนั มีหอ้ งแล็บบางแห่งเริม่
บุกตลาดสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง
ดังกล่าวนีแ้ ล้ว โดยใช้วธิ เี ก็บตัวอย่าง
ดีเอ็นเอจากน�ำ้ ลายของผูใ้ ช้ เพือ่ น�ำ
ไปวิเคราะห์หาเอกลักษณ์เฉพาะ
ทางด้านพันธุกรรม แล้วน�ำไปพัฒนา
เป็นแนวทางในการวางแผนการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ซึ่งในการตรวจนั้นจะครอบคลุมถึง
ปริมาณวิตามินต่างๆ ในร่างกาย
ความสามารถในการดู ด ซึ ม และ
ย่อยอาหารของร่างกาย ฯลฯ แม้จะ
มีราคาสูง แต่ในอีกไม่เกิน 10 ปีนี้
การออกแบบอาหารเฉพาะบุคคลจะ
กลายเป็นเรือ่ งธรรมดาทีร่ าคาถูกลง
และใช้งานทัว่ ถึงอย่างแน่นอน
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รู้จัก สวทช.
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) เป็นหน่วยงานในก�ำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 สวทช. มุ่งผลักดัน
ให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจ
ระดับโลก โดยน�ำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
สามารถด�ำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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โดย สวทช. ได้ดำ� เนินงานผ่านการท�ำงาน
ร่วมกันของศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC), ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NANOTEC) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร
สวทช. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
เพือ่ เชือ่ มโยงให้นกั วิทยาศาสตร์ไทยได้ทำ� งาน
กันอย่างใกล้ชดิ และเข้าถึงความต้องการของ
ทัง้ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง
และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
เป็นผูค้ ดิ ค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้
รวมถึงสร้างเสริมการวิจยั พัฒนา ออกแบบ และ
วิศวกรรม (R&D, Design and Engineering,
RDDE) จนสามารถถ่ายทอดสูก่ ารใช้ประโยชน์
(Technology Transfer, TT) พร้อมทัง้ ส่งเสริม

ด้านการพัฒนาก�ำลังคน (Human Resource
Development, HRD) และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science
and Technology Infrastructure, S&T INFRA)
ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานทุกส่วน
โดยหน่วยงานทั้งหมดตั้งอยู่ใน “อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย” หรือ Thailand
Science Park ซึง่ นับเป็นนิคมวิจยั ทีค่ รบวงจร
แห่งแรกของประเทศ พร้อมให้บริการพืน้ ทีจ่ ดั ตัง้
ห้องปฏิบัติการวิจัยคุณภาพสูงหรือที่ดินเปล่า
เพื่อสร้างศูนย์วิจัยและบริการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น บริการ
วิเคราะห์ทดสอบ บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
บริการสนับสนุนธุรกิจด้านการเงินและการลงทุน
และบริการอืน่ ๆ มากมาย
จากความมุง่ มัน่ ในการท�ำงานตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมา สวทช. ประสบความส�ำเร็จในการ
ผลักดันงานวิจยั มาเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์และ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้เร็วขึน้ ในต้นทุนที่
ต�ำ่ ลงมาก ทัง้ หมดส่งผลให้ประชาชนมีทางเลือก
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในราคาที่
ต�ำ่ ลง ทัง้ ยังดีตอ่ สุขภาพและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ในขณะที่
ผูป้ ระกอบการเองก็ได้รบั ประโยชน์จากการผลิต
สินค้าใหม่ๆ ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การจัดการวัตถุดบิ การขนส่ง ซึง่ ช่วย
ลดขั้นตอนและต้นทุน แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ
ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดให้เกิดความ
แตกต่างและเป็นผู้น�ำตลาด จนกลายเป็น
ความแข็งแกร่งพร้อมก้าวสูเ่ วทีการค้าในระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลกได้เป็นอย่างดี
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บริการ สวทช.

สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

Sustainable Growth
R&D Intensive
Technology

โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
ทางวิทยาศาสตร์และ
นิคมวิจัยของประเทศ

Intensive

Skill Intensive

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
Labor Intensive

การเพิ่มบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ
SMEs/Startup

การเงิน ภาษี
และมาตรการส่งเสริม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
รับจ้างวิจยั และร่วมวิจยั
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชวี ภาพ ไบโอเทค
โทร. 0-2564-6700 ต่อ 3301-3303
E-mail: bbd@biotec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอ็มเทค
โทร. 0-2564-6500 ต่อ 4717, 4782, 4786
E-mail: bdd-cs@mtec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เนคเทค
โทร. 0-2564-6900 ต่อ 2346, 2351-2354
E-mail: business@nectec.or.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นาโนเทค
โทร. 0-2564-7100 ต่อ 6680
E-mail: bdv@nanotec.or.th
ถ่ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให้ใช้สทิ ธิ
ส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
(Technology Licensing Office, TLO)
โทร. 0-2564-7000 ต่อ TLO
E-mail: tlo@nstda.or.th
www.nstda.or.th/tlo
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การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม
ให้คำ� ปรึกษาเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and
Technology Assistance Program, ITAP)
โทร. 0-2564-7000 ต่อ ITAP
E-mail: itap@nstda.or.th
https://itap.nstda.or.th
วิเคราะห์และทดสอบ
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
(NSTDA Characterization and Testing
Service Center, NCTC)
โทร. 0-2117-6850
E-mail: nctc.nstda@gmail.com
www.facebook.com/LabNCTC
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic
Products Testing Center, PTEC)
โทร. 0-2117-8600 ต่อ 8611-8614
(ฝ่ายการตลาด)
E-mail: sales@ptec.or.th
www.ptec.or.th
www.facebook.com/pages/PTEC-Nstda/
116568788399748

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในบ้าน
และเซรามิกอุตสาหกรรม
(Industrial Ceramic and Houseware
Product Testing Center, CTEC)
โทร. 0-2564-6500 ต่อ 4215
E-mail: savittree.kongkeatvanit@nstda.or.th
www2.mtec.or.th/th/special/cdm/
pdfconvert.html
ศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขนั้ สูง
(National Advanced Nano-characterization
Center, NANC)
โทร. 0-2117-6500 ต่อ 6567, 6600
E-mail: iss@nanotec.or.th
www2.nanotec.or.th/th/?page_id=11072

ให้คำ� ปรึกษา/แก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมด้านการออกแบบ
การผลิตและการทดสอบ การอบรม
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ
วิศวกรรม (Design & Engineering
Consulting Service Center, DECC)
โทร. 0-2564-6310-11
E-mail: info@decc.or.th
(ติดต่องานโครงการต่างๆ งานให้คำ� ปรึกษา)
E-mail: marketing@decc.or.th
(ติดต่อฝ่ายการตลาด งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ)
www.decc.or.th

เงินร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี
งานศูนย์ลงทุน
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1340-1345
E-mail: nic@nstda.or.th
www.nstda.or.th/nic
เงินกูด้ อกเบีย้ ต�ำ่ สวทช.
งานสนับสนุนการวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม
ภาคเอกชน (CDP)
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1308, 1334-1339
E-mail: cdp@nstda.or.th
www.nstda.or.th/cdp
ยกเว้นภาษี 300% ส�ำหรับงาน R&D
งานกระตุน้ การวิจยั และพัฒนาภาคเอกชน
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1328-1332,
1631-1634
E-mail: rdc@nstda.or.th
www.nstda.or.th/rdp

บริการรับรองธุรกิจเทคโนโลยี
เพือ่ ยกเว้นภาษีเงินได้
งานศูนย์ลงทุน
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1340-1345, 1353
หรือ 1359
E-mail: nic@nstda.or.th
www.nstda.or.th/nic
เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของ สวทช.
งานสนับสนุนการวิจยั พัฒนา และวิศวกรรม
ภาคเอกชน (CDP)
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1308, 1334-1339
E-mail: cdp@nstda.or.th
www.nstda.or.th/cdp
บัญชีนวัตกรรมไทย
งานส่งเสริมนวัตกรรมสูเ่ ชิงพาณิชย์
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71390-71394
E-mail: ins@nstda.or.th
www.innovation.go.th/contactus
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กลไกส่งเสริมธุรกิจ
SMEs/Startup
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชัน้ 5
99/31 หมูท่ ี่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1508-1515
E-mail: bic@nstda.or.th
www.nstda.or.th/bic
โครงการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั
สูเ่ ชิงพาณิชย์ (Thailand Tech Show)
โทร. 0-2564-8000
E-mail: contact@thailandtechshow.com
www.thailandtechshow.com
โครงการสร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher)
ศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชัน้ 5
99/31 หมูท่ ี่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1508-1515
E-mail: bic@nstda.or.th
www.nstda.or.th/bic
โครงการด�ำเนินกิจกรรมผลักดัน
ผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(Research Gap Fund/Research Gap
Fund-TED Fund)
ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 71694, 71699
E-mail: gapfund@nstda.or.th
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การเพิม่ บุคลากรด้าน ว และ ท
และการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรม

โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ
ทางวิทยาศาสตร์และ
นิคมวิจัยของประเทศ

สถาบันวิทยาการ สวทช.
(NSTDA Academy)
โทร. 0-2644-8150 ต่อ 81886-81887
E-mail: nsa@nstda.or.th
www.nstdaacademy.com
www.facebook.com/NSTDAacademy

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(Thailand Science Park, TSP)
โทร. 0-2564-7222 และ 0-2564-7200
ต่อ 5360, 5362-5363
E-mail: customerrelation@sciencepark.or.th
www.sciencepark.or.th
www.facebook.com/THAILANDSCIENCEPARK

โครงการทุนนักวิจยั แกนน�ำ
โทร. 0-2644-8150 ต่อ 81832-81833,
81810, 81882
E-mail: chair@nstda.or.th
www.nstda.or.th/ChairProfessor
www.facebook.com/ChairProfessor
GrantsNSTDA

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
(Software Park Thailand, SWP)
โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1411, 1454
E-mail: fms@swpark.or.th
www.swpark.or.th
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
(Food and Feed Innovation Center)
โทร. 0-2117-8031
Call Center: 0-2564-8000
E-mail: ffic@biotec.or.th

Call Center โทร. 0-2564-8000
E-mail: mkt@nstda.or.th
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อาหารเพื่ออนาคต

