
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ง

ประเทศไทย (วว.) เริ่มน�ากระบวนการจัดการความรู้มาสนับ-

สนุนในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรนวัตกรรม

อย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหาร

สุขภาพ (ศนอ.) หรือ ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร (ศทอ.) ในสมัยเมื่อ 

10 ปีก่อน เป็น 1 ในหน่วยงานน�าร่องที่ได้น�าการจัดการความรู้ 

“KM” หรือ Knowledge Management มาสนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.โศรดา วัลภา ซ่ึงปัจจุบันเป็น

ผู้บริหาร FISP เป็นท่านหนึ่งซึ่งร่วมในคณะกรรมการบริหาร

จัดการความรู้ของ วว. รุ ่นบุกเบิก หากเราย้อนหลังกลับไป

ดูร่องรอยของผลผลิตท่ีได้จากการจัดการความรู ้ของ ศนอ. 

ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นก�าเนิดของโรงงานน�าร่องแปรรูป

อาหาร จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการจัดการความรู้เก่ียวกับการแปรรูป

อาหารมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยในระยะเริ่ม

แรกเป็นการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ศนอ. เกี่ยวกับวิธี

การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร เครื่องมือ

ในการผลิตอาหาร จนไปสู่องค์ความรู้เรื่องระบบการผลิตและ

บรรจุแบบปลอดเชื้อ จากนั้นได้มีการร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ในลักษณะของการบูรณาการข้ามหน่วย-

งานทั้งในส่วนของกระบวนการแปรรูปอาหาร และการบริหาร

จัดการเชิงธุรกิจ กับ ส�านักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(สจท.) จนท�าให้เกิดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการบริหารจัดการ

โรงงานแปรรูปอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างครบ

วงจรขึ้น ซึ่งนอกจากจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในสายการ

ผลิต แล้วยังรวมไปถึงองค์ความรู ้ในเรื่องการบริหารจัดการ 

จนเกิดเป็นนวัตกรรมโปรแกรมการค�านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ี

อลิสรา คูประสิทธิ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

FISP

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ฉบับนี้จะพาท่านไปรู ้จักกับ 
Best practices ทางการวิจัยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่น�
ไปสู่นวัตกรรมงานบริการในลักษณะ Total Solution 
ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) 
“FISP” โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร หรือ Food 
Innovation Service Plant

ต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้านวงการแปรรูปอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 25614

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์



เกริ่นมายาวเหยียดขนาดนี้ ถ้าจะไม่ลงลึกเกี่ยวกับ 

FISP ท่านก็คงสงสัยว่าจะได้อะไรจากผลผลิตการจัดการความรู้

เรื่องนี้

จากการศึกษาและประเมินการน�าองค์ความรู้ของ วว. 

ไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ เราพบว่า ใน สตาร์ตอัป (startup) ซึ่ง

มีขนาดของกิจการที่เล็ก และมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่จับต้องไม่

ได้เพราะเน้นเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาหรือไอเดียใหม่ๆ ในการ

สร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารนั้น ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือหรือ

แม้แต่กระบวนการจ�าลองที่จะยืนยันว่าไอเดียหรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่คิดได้นั้นจะสามารถน�าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต

เดิมหรือกระบวนการให้บริการเดิมให้มีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐานเพิ่มขึ้นได้อย่างไร มากน้อยแค่ไหน ต้องลงทุนเท่าไหร่

จึงจะคุ้มทุน 

 หรือแม้แต่ในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs - Small and Medium Enter-

prises) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น หรือ OTOP ซึ่งมีกิจการ

เกี่ยวกับการผลิตหรือแปรรูปอาหาร และมีสินทรัพย์ที่จับต้องได้ 

ช่วยให้สามารถวางแผนได้ว่าต้องมีการใช้จัดเตรียมงบประมาณ

ด�าเนินงานเท่าไรให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ก่อนเริ่มด�าเนิน-

การ ระหว่างการด�าเนินงาน และระหว่างการผลิต ซ่ึงผลจาก

การจัดการความรู้น้ีนอกจาก ศนอ. จะได้ความรู้ตามสายงาน 

(functional Knowledge) แล้ว วว. ยังได้องค์ความรู้ที่เป็น

ความรู้หลัก (core Knowledge) ส�าหรับการบริหารจัดการ

โรงงานต้นแบบ เกิดการน�าความรู ้ไปต่อยอดสู ่การสร้าง

นวัตกรรมโปรแกรมการค�านวณต้นทุนส�าหรับใช้ในโรงงาน

แปรรูปอาหาร และเกิดนวัตกรรมงานบริการ FISP อีกด้วย
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เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ โรงงานส�าหรับผลิตอาหาร

อยู่แล้วนั้น ก็มักประสบปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้

การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารท่ีมีอยู่เดิม

ไล่ตามมาตรฐานคุณภาพใหม่ไม่ทัน อีกทั้งยังพบกับข้อจ�ากัด

ของเงินทุนท�าให้ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ขาดกระบวนการในการ

ด�าเนินการเชิงคุณภาพ หรือแม้แต่ขาดการพัฒนาต่อยอด

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเดิมที่มีอยู ่อัน

เนื่องจากความไม่สามารถในการยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ขึ้นจากการขาดทุนเพราะผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแข่งขันทางการ

ตลาดได้

FISP จึงเป็นค�าตอบอีกทางหนึ่งที่จะช่วย SMEs และ 

OTOPs ให้มีสายการผลิตหรือเครื่องจักรที่ได้ทันสมัยและได้

มาตรฐานสากล รวมทั้งช่วย startup ให้มีความสามารถในด้าน 

Trading (หรือ การจัดหาสินค้าและบริการครบวงจร) และ En-

trepreneurship (หรือ การสร้างธุรกิจที่แปลกใหม่ ได้ผลก�าไร 

สามารถแข่งขันในตลาดได้) 

งานบริการของ FISP ประกอบไปด้วย

งานด้านการบ่มเพาะเทคโนโลยีอาหาร (food tech-

nology incubation) นั่นคือ การน�าเทคโนโลยีและงานวิจัย

ของ วว. ไปพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมเพื่อช่วยการด�าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาธุรกิจ 

การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน ทักษะการผลิตและการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการผลิต การเก็บรักษาสภาพและคุณภาพ

อาหาร มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นไปที่ลักษณะงาน 2 

ประเภทต่อไปนี้
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	สายการผลิตอาหารที่ใช้เทคโนโลยีการท�าแห้ง หรือ

ที่เรียกว่าอาหารแห้ง (dried food) อาทิ 

1) การท�าแห้งด้วยวิธีออสโมซิส (osmotic dehydra-

tion) 

2) การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze-dried) 

3) การท�าแห้งด้วยวิธีการทอดในสุญญากาศ (vacu-

um fried)

	สายการผลิตและบรรจุเครื่องดื่ม ซึ่งแยกเป็น 

1) ระบบการบรรจุกล่องกระดาษแบบ FFS (Form-

Fill-Seal หรือ กระบวนการบรรจุที่เริ่มตั้งแต่ท�าการขึ้นรูปกล่อง 

เติมเครื่องดื่มลงไปในกล่อง และปิดผนึก) โดยใช้เทคโนโลยีการ

บรรจุแบบปลอดเช้ือโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงเป็น

ระยะเวลาสั้นๆ (UHT - Ultra-High-temperature process-

ing หรือ Ultra-Heat-Treatment) และเทคโนโลยีการบรรจุ

เย็นแบบปลอดเชื้อ (aseptic cold filling) 

2) ระบบการบรรจุร้อนแบบปลอดเชื้อในขวดแก้วด้วย

หม้อฆ่าเชื้อแบบใช้น�้าร้อนพ่นฝอย (water spray retort)

นอกจากนี้ FISP ยังให้บริการในส่วนของ 1) การผลิต

เพื่อทดลองตลาด 2) การตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ไม่ว่า

จะเป็นในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการ อาหารปลอดภัย และ

ความมีประสิทธิภาพของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (func-

tional ingredients) 3) บริการให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบ

โรงงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน GMP (Good 

Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Point หรือมาตรฐานการจัดการด้านการควบคุมการ

ผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการ

บริโภคอาหาร) และ 4) การอบรมความรู้และทักษะทางด้านการ

จัดการธุรกิจและเทคโนโลยีอาหาร

แล้วไปรู ้จักกับ FISP ให ้ลึกมากขึ้นโดยตรงกับ 

บทสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา จากคอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ 

ในฉบับนี้กันต่อได้เลยค่ะ 
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