
 

ศิระ ศิลานนท์ และ สลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

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

   โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. 
   (TISTR Food Innovation Service Plant)

บทสัมภาษณ์ 
ดร.โศรดา วัลภา  นักวิจัยอาวุโส 
ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

วว. โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ หรือ InnoFood (Expert Centre of Innovative 
Health Food) ยกระดับงานบริการวิจัยของไทยจากระดับห้องปฏิบัติการจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ ได้
เร่ิมเปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) ไปเมื่อวันที ่
22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารมาตรฐาน เพื่อให้บริการผู้ประกอบการได้อย่างครบ
วงจรตั้งแต่เริ่มต้นวิจัยจนผลิตออกสู่ตลาดเป็นแห่งแรกของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

FISP
ท�ำควำมรู้จักกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ฉบับนี้ จึงพา

ท่านมาท�าความรู้จักกับ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร โดยได้

รับโอกาสเข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา ผู้จัดการ

โรงงานและนักวิจัยอาวุโส ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหาร

สุขภาพ วว. 

FISP ก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

โครงการโรงงานบริการนวัตกรรม วว. ตั้งขึ้นเพื่อมุ่ง

แก้ไขปัญหาปลายทางการวิจัยของประเทศ ท่ีแต่เดิมการแปลง

งานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาด (translational 

technology) นั้น มักประสบปัญหาใหญ่ๆ 2 ประการ คือ

ผู้ประกอบการท่ีรับถ่ายทอดงานวิจัยมาแล้ว การจะ

ลงทุนสร้างโรงงานและเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ทันสมัย มี

ราคาสูง โดยเฉพาะส�าหรับผู้เริ่มต้นท�าธุรกิจ ซ่ึงอาจมีความ

เสี่ยงจากการที่ยังไม่ทราบผลตอบรับของตลาดผลิตภัณฑ์ที่แท้

จริง ท�าให้ในบางผลิตภัณฑ์วิจัยที่รับถ่ายทอดไป อาจไม่สามารถ

ด�าเนินการผลิตจริงได้ในทันที

นักวิจัยทุกแห่งวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ เมื่อ

ถ่ายทอดน�าไปขยายก�าลังการผลิตระดับโรงงานแล้ว อาจได้

ผลลัพธ์หรือสารส�าคัญออกมาไม่ตรงกับในงานวิจัย เพราะ

สภาวะและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการกับในโรงงานนั้นแตกต่าง

กัน จึงไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์วิจัยน้ันออกสู่ตลาดได้จริง ต้อง

กลับมาวิจัยเพื่อปรับปรุงใหม่

ส่งผลให้งานวิจัยของประเทศไม่สามารถต่อยอดและ

ออกสู่ตลาดได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ วว. จึงตัดสิน

ใจสร้างโรงงานบ่มเพาะเทคโนโลยีขึ้น เพื่อต่อยอดงานวิจัยตั้งแต่

ระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) ให้ขยายขึ้นมาเป็นโรงงาน

ผลิตเชิงพาณิชย์ (commercial scale) ให้นักวิจัยของ วว. 

พัฒนาขยายผลในระดับโรงงานให้ได้ผลวิจัยเชิงพาณิชย์ที่แท้

จริง และพร้อมส�าหรับถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการใหม่หรือ start 

up ได้ทดลองผลิตออกสู่ตลาดจริง ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนลงทุนตั้ง

โรงงานผลิตด้วยตัวเอง 

บริการของ FISP

บริการของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ประกอบด้วย

1. บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

2. บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์

ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค และเครื่องดื่ม

3. บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค 

และเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน 

4. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และรับรอง

ระบบคุณภาพ

5. บริการประเมินอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

6. บริการที่ปรึกษาด้านการผลิตและวางสายการผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร

7. บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและด้านการ

ประกอบธุรกิจอาหาร

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ประกอบการมีความพร้อมมาใน

ระดับใดที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร หากมีแนวคิด มีสูตร หรือ

มีต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่อยากจะผลิต (prototype) และมีฐาน

ลูกค้าท�าตลาดเองได้ แต่ยังไม่มีโรงงาน ไม่มีเครื่องจักรเฉพาะ ก็

สามารถมาเริ่มกับโรงงาน FISP ได้เลย แต่ถ้ายังไม่มี เราก็จะส่ง

ไปเร่ิมที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) เพื่อ

ท�าวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการก่อน ให้ได้ข้อมูลสภาวะการผลิต 

(processing condition) มาขยายสู่การบ่มเพาะเทคโนโลยี

ที่ทางโรงงานจะด�าเนินการให้จนถึงขั้นตอนการผลิตและตรวจ

สอบคุณภาพ (Quality Control - QC) ก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาด

22 มิถุนายน 2561 ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นประธานเปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว.
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โรงงาน FISP วว. ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต

ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

(Good Manufacturing Practice - GMP) โดยส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) เรามีทีมนักวิจัยและพัฒนา ที่มี

ทักษะและประสบการณ์กว่า 30 ปี ในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร เพื่อการผลิตอาหารในระดับ

อุตสาหกรรม และมีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยครบครัน 

สามารถผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส�าหรับให้บริการผู้ประกอบ-

การทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มครบวงจร 

ซึ่งในปัจจุบันโรงงานมี 2 สายการผลิตหลัก ได้แก่

1. สายการผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มบรรจุกล่อง UHT 

พาสเจอร์ไรส์ และสเตอริไรส์ ในขวดแก้วหรือภาชนะบรรจุอื่น

2. สายการผลิตอบแห้ง ท้ังผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ มีทั้ง

อบแห้งธรรมดา อบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) และ

การทอดแบบสุญญากาศ ซ่ึงจะช่วยลดน�้าหนักผลิตภัณฑ์ในการ

ส่งออก เก็บรักษาได้นานหากใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

ดร.โศรดา วัลภา 

ผู้จัดการโรงงาน FISP และนักวิจัยอาวุโส 

ก�าลังการผลิตของ FISP

     -  เครื่องจักรเพื่อการผลิตผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง  1,200  กิโลกรัม/ครั้ง 

     -  เครื่องจักรเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร freeze dry   200 กิโลกรัม/ครั้ง 

     -  เครื่องทอดสุญญากาศ   15  กิโลกรัม/ครั้ง 

     -  เครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่อง UHT  1,000  ลิตร/ชั่วโมง 

     -  เครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว   500  ลิตร/ชั่วโมง
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 และหลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ได้รับผลตอบ

รับหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้ากลับมา เราจะช่วยปรับปรุงและ

พัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งโดยปกติเราจะดูแลการ

ผลิตให้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี แล้วจะมาพิจารณาทบทวนร่วม

กันว่า ผู้ประกอบการแข็งแกร่งพอท่ีจะสามารถผลิตได้เองหรือ

ยัง เราก็จะช่วยเป็นที่ปรึกษาในการตั้งโรงงานให้ต่อไป

ช่วยเสริมแกร่ง ผู ้ประกอบการตามนโยบายของ   
กระทรวงวิทย์ฯ อย่างไร

FISP เป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยท�าหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้

ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามีนวัตกรรมมีเอกลักษณ์

มากขึ้นด้วยบริการอย่างครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

(one-stop service) ท้ังให้ค�าปรึกษาและช่วยด�าเนินการขอ

จดทะเบียน อย. ให้กับลูกค้า รวมถึงส่งต่อบริการหรือร่วม

กับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้าน

จับคู่ธุรกิจ บริการทดสอบ และรับรองคุณภาพ ท้ังกับหน่วย

งานศูนย์เชี่ยวชาญต่างๆ ของ วว. ส�านักงานนวัตกรรมแห่ง

ชาติ หอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่นๆ เพื่อ

สนับสนุนธุรกิจและเปิดช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าออกสู่

ตลาดมากขึ้น 

FISP มีความเชื่อมโยงกับ Food Innopolis อย่างไร

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food 

Innopolis (FI) เป็นหนึ่งในซูเปอร์คลัสเตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้

ความเห็นชอบ และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด�าเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารของเอเชีย โดยมุ่งเน้นที่จะ

ดึงดูดบริษัทผู้ผลิตหรือวิจัยพัฒนาอาหารช้ันน�าของโลกมาลงทุน

ในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการของไทยในทุกระดับตั้งแต่ Startup และ SMEs 

ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ของไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่

มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก เพื่อยกระดับความ

สามารถของ Startup และ SMEs ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าและการ

จ้างงานแรงงานฐานความรู้ของไทยให้เพิ่มมากขึ้น 

FISP เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านการผลิต

อาหารของ FI ที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายงาน เราสามารถ

ประสานและส่งต่อความต้องการลูกค้าที่เราไม่มีบริการ ไป

ยังเครือข่ายความร่วมมือของ FI ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

กับมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนอ่ีนๆ และทาง FI ก็ช่วย

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการที่เรามากขึ้น

แผนงานของ FISP ในอนาคต 

เราเน้นเร่ืองการสร้างมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการท�าตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการ

ไทย นอกจากนั้นเราก�าลังศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงมาให้บริการ

เพิ่มขึ้น เช่น non-thermal processing หรือการฆ่าเชื้อโดยไม่

ใช้ความร้อน การขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์ฟังก์ชัน ซึ่งยังต้อง

มีการลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่มาให้บริการเพิ่มเติมต่อไป 

สอบถามรายละเอียดและขอรับบริการจาก FISP ได้ที่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โทร. 0 2577 9700-9704, 0 2577 9177 หรือ e-mail : fisp@tistr.or.th หรือ Line ID : fisp_tistr

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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