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ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มไม่หวั่น

ปัญหาการเมือง

เทรนด์อาหารและไวน์ของออสเตรเลียในปี 2014

นวัตกรรมอาหารธรรมชาติและออร์แกนิค



สถาบันอาหาร จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดของภาครัฐ โดย 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชน โดย 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อ

หาองค์กรท่ีทำาหน้าที่ เป็นแกนนำาในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงได้

มอบหมายให้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ดำาเนินการศึกษา เพื่อหาข้อเสนอแนะและ

ความจำาเป็นในการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานที่จะ

เป็นแกนนำาในภารกิจดังกล่าว

    จากผลการศึกษา ได้มีข้อสรุปและเสนอแนะ 

ให้มีหน่วยงานใหม่ ที่จะเป็นองค์กรนำาในการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

ในรูปแบบของ “สถาบัน”  โดยมีภารกิจเป็นแหล่ง

ให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยีการ

บริการด้านการตรวจวิเคราะห์การประสานความ

ร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความ

สามารถของอุตสาหกรรมอาหารกอบในช่วงเวลา

ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม มีดำาริที่สอดคล้อง

และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงได้นำาเสนอเรื่องการ

จัดตั้ง “สถาบันอาหาร” เข้าสู่วาระการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี และมีมติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบ องค์กรเครือข่าย 

ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวง

อุตสาหกรรมตามคำาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 

440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539   

ABOUT AS

สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชั้นนำาในด้านการสร้าง

คุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร

ของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยการ

บริการที่เป็นเลิศ

สร้างคุณค่าด้านวิชาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้

ที่ล้ำาสมัยทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ

ของภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมอาหาร

“สถาบันอาหารดำาเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โปร่งใสมีคุณธรรมให้ความเคารพซึ่งกันและกันและมี

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย

การส่งมอบ

ความเป
็น
มา

พันธกิจ

ค่านิยม

วิสัยทัศน์
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 “สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองได้ส่งผล

เชิงจิตวิทยาต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมอาหารหดตัวลงในช่วงส้ันๆ

ก่อนที่จะกลับมาอยู่ในระดับท่ีมีความเชื่อมั่นอีก

ครั้ ง ในเ ดือนมกราคมที่ ผ่ านมาทั้ งนี้ เนื่ องจาก

ผู้ประกอบการได้ให้น้ำ�หนักกับปัจจัยภายนอกที่

จะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าปัจจัย

ในประเทศประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง

ไม่ได้เกิดความรุนแรงมากนักธุรกิจส่วนใหญ่ยัง

สามารถดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะ

ภาคการส่งออกที่ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าจะเป็น

ปัจจัยสำาคัญผลักดันการขยายตัวของธุรกิจในปีน้ี”

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สำารวจ

ความเชื่อมั่นผู้บริหารและผู้ประกอบการในภาค

อุตสาหกรรมอาหารในเดือนมกราคม 2557 จำานวน 

80 ราย ครอบคลุมกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลาง

เป็นหลัก พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาวะอุตสาหกรรม

อาหารไทยอยู่ที่ระดับ 53.7 ซึ่งมีค่ามากกว่า 50 แสดง

ให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น 

FOODFIGURE

ดัชนีความเชื่อมั่น

อุตสาหกรรมอาหารเพิ่ม 

ไม่หวั่นปัญหาการเมือง

โดยเฉพาะความเชื่อมั่นที่มาจากองค์ประกอบด้าน

ยอดคำาส่ังซื้อในอุตสาหกรรมท่ีเน้นส่งออกที่ดูจะมี

น้ำ�หนักมากกว่าด้านอื่น ทั้งนี้เนื่องจากได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว เงิน

บาทที่อ่อนค่าลง รวมทั้งปัจจัยที่เอื้ออำานวยในราย

สาขาซึ่งแตกต่างกันออกไป โดยอุตสาหกรรมสาขา

ที่ดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ไก่ อาหารทะเล

กระป๋อง ผักผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ขนมอบ

กรอบ รวมทั้ง

เครื่องปรุงรสอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่ อมั่น

อุตสาหกรรมอาหารที่ เน้นตลาดในประเทศอยู่ที่

ระดับ 49.7 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการบางส่วน

กังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่จะกระทบต่อการ

ดำาเนินธุรกิจ
ที่มา :

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หน้า 2



มีความเป็นออสเตรเลียมาก

ขึ้นในด้านการกิน โดยให้

ความสนใจกับรสชาติที่แท้

จริงของประเทศแห่งแสงแดด

ของพวกเขา พืชป่า เช่น ผัก

โขมนิวซีแลนด์ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่เป็นที่รู้จักของ

ชาวออสเตรเลีย พื้นเมืองดั้งเดิมมานับศตวรรษ ใน

อาหารเย็นในบรรยากาศแบบออสเตรเลีย

Neil Perry เชฟผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดใออสเตรเลีย

ชาว Rockpool แชมป์การทำาอาหารในแบบ

ออสเตรเลเซียนมาอย่าง

ยาวนาน กล่าวว่า “ผม

คิดว่าเราผสมผสานความ

เป็นเอเชียได้ดีกว่าทุกที่ใน

โลก ด้วยวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น” 

FOODTREND
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ของออสเตรเลียในปี 

2014

และยังมี … อาหารเอเชียสมัยใหม่ 

(Hipster Asian) Terry Durack นักวิจารณ์อาหารชั้น

แนวหน้าของออสเตรเลีย กล่าวว่าอาหารเอเชียสมัย

ใหม่กำาลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอาหารเอเชีย

มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกย่อง

ในรูป แบบอาหารออสเตรเลียสมัยใหม่ที่ไม่ซ้ำาแบบ

ใคร เขากล่าวว่า “คุณจะพบเห็นการผสมผสานกับ

ระหว่างฮอทดอกและกิมจิ ปลาหมึกปรุงรสด้วยเกลือ

และพริกไทย เบอร์เกอร์เป็ดปักกิ่ง ขนมปิ่ง (แพนเค้ก

แบบจีน) ไส้ซี่โครงสไตล์เกาหลี และค็อกเทล Singa-

pore Slang” 

แนวคิดขยะเหลือศูนย์

Joost Bakker เป็นเจ้าของร้านอาหาร ต้องการ

ให้ร้านอาหารในออสเตรเลียมุงเป้าไปที่แนวคิดขยะ

เหลือศูนย์ เขาเพิ่งสร้างร้านอาหารปลอดขยะขึ้นเป็น

แห่งแรกของโลก นำาธัญพืชปลอดสารที่ปลูกในท้อง

ถิ่นมาโม่เพ่ือทำาขนมปังนมปลอดสารสำาหรับกาแฟ

มาในถังสแตนเลสสตีลที่สามารถนำากลับไปใช้ใหม่

ได้ และเครื่องอบอาหาร Gaia ที่เปลี่ยนจากอาหาร

เหลือทิ้งให้กลายเป็นปุ๋ยที่อุดมด้วยแร่ธาตุและสะอาด

ได้ในชั่วข้ามคืน ปุ๋ยเหล่านี้ชาวนาจะนำากลับไปใช้เพื่อ

เพาะปลูกต่อไป 

http://www.australia.com/th/australias-food-
wine-trends-2014.aspx

Rockpool, ซิดนีย์, รัฐ

เครื่องปรุงพื้นเมืองชาว

ออสเตรเลเซียน

บ่มเพาะความเป็นเอเชีย, 

Tanunda, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

Piadina Slowfood, 

Lonsdale Street, 

เมลเบิร์น, รัฐวิกตอเรีย

เมือง Ballarat, 

รัฐวิกตอเรีย
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ลุกขึ้นแล้วทำาตัวให้สดชื่น : อาหารเช้าที่ทานได้

ตลอดทั้งวัน

   Terry Durack นักวิจารณ์และผู้สังเกตการณ์ด้าน

อุตสาหกรรมกล่าวว่าเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านอาหาร

เหล่านี้คือไข่และเบคอนม้วน, Baked Egg Shashou-

ka (ไข่ในซอสมะเขือเทศรสเผ็ด) และอะโวคาโดบด

กับมะนาวทาบนขนมปังเปรี้ยว ทั้งหมดนี้สามารถ

ขายได้ตลอดทั้งวัน

ลานเบียร์กลับมาอีกครั้ง

“ลานเบียร์” ค่อยๆ กลับมาอีกครั้ง ชมการรวม

ตัวกันกลางแจ้งของ Bright Young Things 

แ ห่ ง อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ที่

The Garden ในเพิร์ธ หรือ

โรงเบียร์ Cowraramup 

Brewery ในแหล่งปลูกไวน์ 

Margaret River ในรัฐเวส

เทิร์นออสเตรเลีย พบกับพวกเขานั่งเอนกายอยู่บนม้า

นั่งลายทางสีขาวสลับดำาพร้อม Bloody Mary ใน 

Bali Bar ใน Darwin, โรงแรมในบริสเบนในรัฐควีน

ส์แลนด์ หรือ Norfolk ของซิดนีย์ 

Torquay, รัฐวิกตอเรีย

http://www.australia.com/th/australias-food-
wine-trends-2014.aspx



สินค้าที่มีราคาสูงยังคงประสบปัญหาเนื่องจากความ

ตกต่ำ�ทางเศรษฐกิจ แต่ตลาดสินค้าธรรมชาติและ

ออร์แกนิคยังคงมีความได้เปรียบซึ่งผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือสินค้า

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากกว่า สำาหรับแนวโน้ม

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิคนั้น ส่วนใหญ่

เป็นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติหรือส่วนผสมออร์แกนิค

ในการผลิตเป็นอาหารในรูปแบบเดิมๆ หรือไม่ผ่าน

กระบวนการปรุงแต่งมากนัก อย่างไรก็ตามผู้บริโภค

ท่ีเคยรับประทานอาหารออร์แกนิคนั้นปรารถนา

ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกมากขึ้น และยังมีผู้บริโภค

อีกมากท่ีสนใจอาหารประเภทนี้ในส่วนเครื่องดื่ม 

สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการใช้สารให้กลิ่นรสใหม่ที่มีความ

น่าสนใจ พร้อมๆ กับการเปลี่ยนค่านิยมตามแบบเดิม

ให้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ

FOODINNOVATION

นวัตกรรมอาหาร

ธรรมชาติและออร์แกนิค

นวัตกรรมและแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จะช่วยพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางธรรมชาติและ

ออร์แกนิคให้เติบโตได้กลยุทธ์ลับที่ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต้องรู้คือลูกค้าต้องการบริโภคสิ่งที่

ดีกว่าในขณะเดียวกันก็ต้องการรักษาความสมดุล

ของโลกไว้ด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัวต้องให้

ความสำาคัญต่อผลิตภัณฑ์เดิมที่เป็นที่รู้จักเพื่อรักษา

ผู้บริโภคอาหารออร์แกนิคในปัจจุบันไว้แต่ในเวลา

เดียวกันก็ต้องเสนอผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มลูกค้าใหม่

โดยคำานึงถึงสุขภาพและเหตุผลในเชิงศีลธรรม

สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศสไตล์อิตาลี(เยอรมัน)เมนู

มังสวิรัติ100%พร้อมรับประทานไม่มีคอเลสเตอรอล 

อาหารออร์แกนิคมีส่วนประกอบของผงถั่วเหลือง

ธรรมชาติ

ที่มา : Food Today Magazine
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เนื้อเต้าหู้ (USA) มีกลิ่นรสถั่วน้อยมากและเนื้อสัมผัส 

เหมือนครีมข้นใช้สำาหรับทำาขนมหวานขนมอบและ

ไอศกรีม รวมทั้งเครื่องดื่ม น้ำ�สลัดและซุป

เครื่องดื่มถั่วเหลืองออร์แกนิค (UK) อุดมด้วยโอเมก้า 

3 ปราศจากแลกโตส และ คอเลสเตอรอล

FOODINNOVATION

นวัตกรรมอาหาร

ธรรมชาติและออร์แกนิค
อาหารธัญพืชปราศจากกลูเตน (UK) วางขายใน

บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 18 

เดือน

สารให้ความหวานจากน้ำ�ตาลไซลิทอล (UK) ให้

รสชาติและความรู้สึกเหมือนน้ำ�ตาลแท้มีดัชน ีน้ำ�ตาล

ต่ำ�ความหวานใกล้เคียงกับน้ำ�ตาลแต่มีแคลอร่ีเพียง 

60% ช่วยส่งเสริมสุขภาพฟันและเหงือก เหมาะกับผู้

ป่วยโรคเบาหวาน ที่มา : Food Today Magazine

หน้า 6 



“ข้ าว”พืช เศรษฐกิจสำ าคัญต่อการส่ งออกของ

ไทยด้วยเกษตกรไทยมีการปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 

ข้าวไทยได้ รับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและคุณภาพ

เป็ นที่ ย อมรั บจากผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โ ลกทำ า ให้ ข้ า ว

ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เรื่องที่ต้องตระหนักของ “คุณภาพ

ข้าว”ถือเป็นสิ่ง ท่ีสำาคัญต่อการแข่งขันในตลาด

โลกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค

เป็นสิ่งสำาคัญ

ยกระดับมาตรฐานข้าวไทย 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้

บริโภค

ในรอบปี 2556 มีกระแสข่าวเรื่องคุณภาพข้าว

ไทยอย่างต่อเนื่อง กรณีองค์การอาหารและยาของ

สหรัฐ (USFDA) กักสินค้าข้าวไทย เนื่องจากพบว่ามี

การใช้สารเคมีรมควันและบางแห่งมีมอดรวมถึงเชื้อ

ราและการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีโดยว่าข่าวสา

รบรรรจุถุงไม่มีคุณภาพและมีสารปนเปื้อน ส่งผลก

ระทบกับภาพรวมข้าวไทยทั้งระบบ อีกทั้งเป็นการ

ทำาลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

แน วท า ง ก า ร ยก ร ะ ดั บ ม าต ร ฐ านข้ า ว อ ย่ า ง

บูรณาการการทำางานด้านคุณภาพมาตรฐานข้าว

ตลอดห่วงโซ่อาหารถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการ

สร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพข้าวไทยได้อย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อให้ข้าวไทยได้รับการยอมรับจากทั่ว

โลก

FOODLAW & REGULATION

อันดับ

ผู้ส่งออก

ประเทศ

1

2

3

อินเดีย

เวียดนาม

ไทย

ทั่วโลก 39.11 38.37

10.25

7.72

6.94

10.50

7.20

7.00

ปี 2012 ปี 2013

(November)

ที่มา : USDA ERS-Rice : November 2013
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“โครงการปันน้ำาใจ 

ให้ครัวโรงเรียน”  ครั้งที่ 2

ACTIVITY

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอาหารร่วมกันถ่ายรูป

รวมกับคณะครูและนักเรียนบ้านต่อเรือ  

  ภาพเก็บตก นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล 

รองผู้อำานวยการสถาบันอาหาร แสดงความเอ็นดู

เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านต่อเรือ  

  มอบของ นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล 

รองผู้อำานวยการสถาบันอาหาร มอบทุนการศึกษา

และพัดลมเพื่อให้โรงเรียนนำาไปใช้เป็นประโยชน์

ต่อไป 

  วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันอาหาร ร่วมแบ่งบัน

น้ำ�ใจช่วยครัวโรงเรียนในการดำา เนินกิจกรรม 

ให้คำาปรึกษาและมอบทุนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง

โรงครัวท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะที่ให้กับโรงเรียน

บ้านต่อเรือ อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ

ให้น้องๆได้มีโรงครัวที่สะอาดและถุกสุขลักษณะที่ดี
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