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สถาบันอาหารจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 และคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม  
ที่ 440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 ในรูปแบบขององค์กรเครือข่าย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการ เทคนิควิศวกรรม และข้อมูลองค์ความรู้ ตลอดจนดำเนินงานวิจัยนโยบาย 
เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน 
 
บทบาทหน้าที	่
1. สำรวจรวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร 
2. ส่งเสริมและจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารทั้งในด้านการผลิตการพัฒนารูปแบบ
การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ 
3. ศึกษาวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและ  
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล 
4. สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการด้านการตรวจการวิเคราะห์การทดสอบและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
อาหาร 
5. ประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
6. ดำเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการนำผลงานการศึกษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
วิสัยทัศน์  
สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ 
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สร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ  
ของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร 

ก้าวแรกแห่งสถาบันอาหาร		
National Food Institute 
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โครงการแนะนำเพื่อผู้ประกอบการ	
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน
โครงการจากรัฐบาล เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการ  
ที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทย 
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที ่ 
ตอบสนองความเชื่ อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทาง  
ที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก ดังนี้ 
 
1. โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) กิจกรรมพัฒนาขีดความ
สามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันการขยายตลาดการค้าและการลงทุน ทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4 กลุ่มหลักคือ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุข
ภาพ หรือ Functional Foods, อาหารทางการแพทย์ หรือ Medical Foods, 
อาหารอินทรีย์ หรือ Organic Foods และอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทาง
นวัตกรรม หรือ Novel Foods ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลด  
ใบสมัครได้ที่ www.nfi.or.th/news-detail.php?id=1306 
 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร 
(Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิต
สินค้าอาหารฮาลาลด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล
ให้สอดคล้องตามหลักการศาสนาและมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยม ี 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม (สถาน
ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 55 สถานประกอบการ และพื้นที่อื่นๆ 
จำนวน 110 สถานประกอบการ) ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.nfi.or.th/news-detail.php?id=1312 
 
3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อ
เป็นครัวอาหารของโลก กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับ
มาตรฐานโรงงานอาหารของไทย เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันและ  
การส่งออก ได้แก่ HACCP, GMP, ERC, ISO 22000 และ ISO 17025 เป็นตน้ 
เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ   
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nfi.or.th/news-detail.php?id=1327 
 

เทรนด์อัพเดต	
NFI Update 
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คณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีประกาศ Corrigendum to Commission 
Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending 
Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of 
sampling of large lots, spices and food supplements, 
performance criteria for T-2, HT-2 toxin and citrinin and 
screening methods of analysis เพื่อขอปรับแก้ไขในส่วนของ
ตาราง 4.3.1.1 (a) ว่าด้วย การกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติในการตรวจ
หาการปนเปื้อนของสารอัลฟลาทอกซิน (Aflatoxins)  
 
ตามที่ สหภาพยุโรปได้เคยปรับแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจ
วิเคราะห์เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารไมโคทอกซินในเครื่องเทศ

และอาหารเสริม รวมทั้งมาตรฐานการตรวจหาสารทอกซิน T-2, HT-2  
และ Citrinin ในสินค้าอาหาร ตาม Commission Regulation (EU) 
No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 
401/2006 as regards methods of sampling of large lots, 
spices and food supplements, performance criteria for T-2, 
HT-2 toxin and citrinin and screening methods of analysis 
โดยขณะนี้ได้มีการแก้ไขในส่วนของหน่วยวัดค่าลำดับความเข้มข้น   
ซึ่งจากเดิม EU กำหนดให้ใช้หน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)   
โดยกำหนดใหม่ให้เป็นไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (µg/kg) แทน ดังตาราง 
 

Food	Law	&	Regulation	
เรียบเรียงโดย นางสาวจุรีรัตน์ ปาคำลี ติดต่อ: Chureerat @nfi.or.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0519R(01)&from=EN 
ที่มา: www.thaieurope.net 
สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ www.facebook.com/NFI.FIC 

ด้านเกณฑ์การปฏิบัติในการตรวจหาการปนเปื้อน	(Methods	of	Sampling)	
EU	แก้ไขหน่วยวัดค่าตรวจวิเคราะห์สารอัลฟลาทอกซิน	
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ชื่อผลิตภัณฑ์:  Hello Egg หรือไข่อัจฉริยะ (Smart Egg) 
ผู้คิดค้นและพัฒนา: IoT Technology Company RnD64 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์: Hello Egg หรือไข่อัจฉริยะ (Smart Egg) มีความสูงขนาด 8 นิ้ว ทำด้วยพลาสติกคุณภาพสูง สีดำมันวาว  

การทำงานของ Hello Egg จะทำงานร่วมกับเว็บไซต์ Eggspert และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สามารถตั้งค่าการ
บริโภคอาหารตามที่ต้องการ หรือปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น งานเลี้ยงอาหารค่ำ อาหารสำหรับผู้บริโภค
มังสวิรัติ ผู้แพ้กลูเตน ผู้แพ้แลกโตส หรือผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก การใช้งานเพียงตั้งค่าความต้องการ
เมนูอาหารในแต่ละมื้อก็จะแสดงออกมาบนหน้าจอในรูปแบบของวีดิโอที่มีทั้งภาพและเสียง ที่จะระบุวัตถุดิบที่ใช้และ
ขั้นตอนการทำอาหาร อีกทั้งยังสามารถโปรแกรมเพลงที่ต้องการฟังเวลาประกอบอาหาร หรือฟังข่าวสาร   
การพยากรณ์สภาพอากาศ และตั้งเวลาการใช้งานตามที่ต้องการได้อีกด้วย 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: 1. ผู้ช่วยในการวางแผนมื้ออาหาร สามารถบอกสัดส่วนของส่วนผสม และบอกวิธีการปรุงอาหาร 
 2. สามารถวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารในแต่ละมื้อที่ผู้บริโภคจะได้รับ  
 3. อำนวยความสะดวก และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้ 
 4. Hello Egg มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 
 5. สามารถตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ Eggspert และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ แม้จะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งการได้ 
ความเห็น:  เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกอย่างบนโลกของอินเตอร์เน็ต Hello Egg  

ผู้ช่วยที่เข้าใจและใส่ใจในทุกมื้ออาหารของคุณ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประกอบอาหาร   
รวมทั้งยังสามารถวางแผนการบริโภคให้ถูกหลักโภชนาการได้อีกด้วย 

NFI	Food	Innovation	
เรียบเรียงโดย นางสาวสุจิตต์  ภิญโญ ติดต่อ: sujit@nfi.or.th 

ที่มา: FoodBev Media. ‘Smart egg’ plans your meals and shows you how to cook them.  
www.foodbev.com/news/smart-egg-plans-your-meals-and-tells-you-how-to-cook-them/. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560. 
สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ www.facebook.com/NFI.FIC 

“Smart	Egg”	ผู้ช่วยควบคุมโภชนาการของอาหารในแต่ละมื้อ	

ภาพจาก: venturebeat.com
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อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ หรือ Functional Foods ชื่อก็บอก
อยู่ในตัวแล้วว่า เป็นอาหารที่เราสามารถจะบริโภคเข้าไปเพื่อช่วยทำ
หน้าที่บางอย่างเฉพาะ ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราได้ 
ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอาหารจำพวก Future Food เช่น ผลิตภัณฑ์ 
Functional Sugar เป็นต้น 
 
Functional	Sugar	Products	
ใครเหมาะกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี	้
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพจาก บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  
มีคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกใหม่ของ  
ความหวาน ผลิตจากอ้อยคุณภาพ รสหวาน หอม อร่อย ให้ทุกเมนู
โปรดของคุณเป็นเมนูสุขภาพง่ายๆ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับ 
• คนทันสมัยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ 
• ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก  
• ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  
• อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพื่อ 
 สุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
 

คุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพ	
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพจาก บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด มี 2 
ชนิด ได้แก่ น้ำตาลพาลาทีน มีรสหอมหวาน อร่อย มีเนื้อสัมผัสเหมือน
น้ำตาลทราย และน้ำเชื่อมโอลิโกไลท์ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทั้ง 2 ชนิด 
ผลิตจากอ้อยคุณภาพดีแต่ละชนิดมีจุดเด่น ดังนี้  
 
 
 

Future	Food	
	

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพ	

ที่มา: functionalsugar.com/product.php 
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ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีมฮาลาลประเทศไทย 
ประกอบด้วย ดร.วินัยดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 
ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย และพล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ 
เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไป
ร่วมประชุม SMIIC ที่สำนักงานใหญ่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 
SMIIC หรือ Standard and Metrology Institute for Islamic 
Countries เป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยา ภายใต้
องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือโอไอซี (OIC) 
 
ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 10 ของ SMIIC (The 10th General 
Assembly of SMIIC) ครั้งนี้ได้มีการประกาศให้ประเทศไทยเข้าเป็น
สมาชิกขององค์กร และนับเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมซึ่งได้
ถูกรับรองให้เป็นสมาชิกขององค์กรภายใต้โอไอซีแห่งนี้ ซึ่งถือเป็น
เกียรติยศอย่างสูงของวงการฮาลาลประเทศไทย 
 
นอกจากนัน้ SMIIC จะใชก้ระบวนการรบัรองฮาลาลของประเทศไทยเปน็
แนวทาง เนื่องจากประเทศไทยมีกระบวนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล  

อย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสูง ตาม
แนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” 
 
ทั้งนี้ วันที่ 1 มกราคม 2560 คือวันแรกที่ฮาลาลประเทศไทยเริ่มดำรง
ฐานะสมาชิกสามัญของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับ
ประเทศอิสลาม องค์การความร่วมมืออิสลาม (SMIIC/OIC) อย่าง  
เต็มรูปแบบ 
 
ที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ของ OIC แต่ก ็ 
ไม่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมหน่วยงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยา
ของ OIC ที่มีชื่อว่า SMIIC ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ประเทศไทย  
เกิดปัญหาด้านการส่งผลิตภัณฑ์เข้ากลุ่มโอไอซี 57 ประเทศ ทว่าเมื่อ
ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป 
 
ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยประกาศเดินหน้าผลักดันแผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น  
ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลโลกติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกภายในปี 2563 
จากปัจจุบันที่มีการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลเป็นอันดับที่ 13   
ของโลก 

HALAL	
ฮาลาล 

ฮาลาลไทย	เข้าเป็นสมาชิกองค์กรเครือ	“โอไอซี”	สำเร็จ	

ที่มา: www.publicpostonline.net/12386 
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นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการ
สถาบันอาหาร ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวหนูน้อยยุวทูต
อาหารไทยตะลุยแดนสิงคโปร์ โครงการสร้างยุวทูต
อาหารไทยสู่สากล ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย 
สถาบันอาหาร เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา 
 

NFI	Activities	Corner	
กิจกรรมเด่น  

หนูน้อยยุวทูตอาหารไทยตะลุยแดนสิงคโปร์	
	



หลักสูตร/กฎหมายและฉลากอาหาร

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป 
(EU Food Information Regulation)
           

ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(Food Labeling)  (ฉบับ 367/2557) (รุ่นที่ 1/2560)
        
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร
(รุ่นที่ 1/2560) 

NFI	Member	
ตารางฝึกอบรมประจำเดือน 

27	ก.พ.	60

22	มี.ค.	60

28	มี.ค.	60


