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C t l F k N ti l F d I d t D l t f th F tConceptual Framework: National Food Industry Development for the Future

Vision: Thailand as the Kitchen of the World through Public-Private Cooperation
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ภารกิจสถาบนัอาหารกบั ภารกิจสถาบนัอาหารกบั SDGSDG

 การขบัเคลื่อน Food Warrior ของสถาบนัอาหาร เป็นการพฒันาและเชื่อมโยง ภาคการผลิต
บคคลากรจากสถาบนัการศึกษาหรือสาขาอื่น รวมถึงบคคลาในอตสหกรรมอาหาร โดยเพิ่มพนบุคคลากรจากสถาบนการศกษาหรอสาขาอน รวมถงบุคคลาในอุตสหกรรมอาหาร โดยเพมพูน
ทกัษะที่จาํเป็นเฉพาะดา้น ให้เหมาะสมและพร้อมทาํงานในภาคการผลิตอาหาร โดยในดา้นหนึ่ง
สถาบนัฯจะรับทราบความตอ้งการของอุปสงคข์องภาคการผลิตอาหารถึง ระดบัทกัษะ การพฒันา
ของบคคลากรที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นอนาคต ส่วนอีกดา้นหนึ่งสถาบนัรับร้ถึงการผลิตกาํลงัแรงงานที่ของบุคคลากรทจาเปนตองใชในอนาคต สวนอกดานหนงสถาบนรบรูถงการผลตกาลงแรงงานท
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ในระบบสถาบันการศึกษา แล้วเติมเต็มช่องว่างความรู้ 
(Knowledge Gap) ผา่นแผนและหลกัสูตรอบรม Food Warrior ของสถาบนัฯ โดยโครงการอบรม
และพฒันาความร้ไดด้าํเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งได้ปรับปรงและออกแบบให้และพฒนาความรูไดดาเนนการมาตลอดระยะเวลาทผานมา ซงไดปรบปรุงและออกแบบให
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการปัจจุบนัของภาคการอาหารอยูส่มํ่าเสมอ

  Food Warrior จึงเติมเต็มการผลิตในภาคอุดมศึกษา และความตอ้งการของภาคการผลิต 
(M t hi D d ith S l ) อนัเป็นเป้าหลกั (Ulti t G l) ของการผลิตบคคลากรใหเ้กิด(Matching Demand with Supply) อนเปนเปาหลก (Ultimate Goal) ของการผลตบุคคลากรใหเกด
ความยัง่ยนื (Sustainable Growth)



ภารกิจสถาบนัอาหารกบั ภารกิจสถาบนัอาหารกบั SDGSDG

 ปัจจุบนั สถาบนัอาหารไดด้าํเนินงานโดยพฒันา Food Warrior มาเป็นลาํดบั โดยมี

้การจดัการอบรมทั้งในหอ้งเรียนและการอบรมในสถานทาํงาน (On-Job Training: 
OJT) ในหลกัสูตรต่างๆ เช่น อบรมดา้นหลกัสูตร HACCP หลกัสูตรการตลาดของ

ิ ั ั ิ โ ่ ื ั ่ ี่ใ ้ธุรกิจอาหาร หลกัสูตรการพฒันาธุรกิจอาหาร ฯลฯ โดยร่วมมือกบัหน่วยงานทีให้
ความรู้ต่างๆ ทั้ง บริษทัที่ปรึกษา รวมถึง มหาวทิยาลยั

 ในอนาคต สถาบนัอาหาร และ อดมศึกษาไทย อาจเชื่อมโยงจากหอ้งเรียนส่โรงงาน ในอนาคต สถาบนอาหาร และ อุดมศกษาไทย อาจเชอมโยงจากหองเรยนสูโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร อยา่งเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดบัอุตสาหกรรม
อาหารไดต้ามแนวทางพฒันาอตสาหกรรมอาหารในอนาคตแลว้ ยงัเป็นการบรรลอาหารไดตามแนวทางพฒนาอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตแลว ยงเปนการบรรลุ
แนวทาง ของ SDG 4



ภารกิจสถาบนัอาหารกบั ภารกิจสถาบนัอาหารกบั SDGSDG
ทั้งนี้ สถาบนัอาหารไดม้ีส่วนร่วมในการสนบัสนุน SDG  อื่น โดยเป็นหุน้ส่วนการ

พฒันากบัองคก์รพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ในหลายโครงการ เช่น

 The UN Joint Programme on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong 
Son (UNPAF 2007-2011). 

◦ Training on Agro processing of sub sector (Soybean Sugarcane Garlic) (MDG)◦ Training on Agro-processing of sub-sector (Soybean, Sugarcane,  Garlic) (MDG)

 South-South Cooperation on the Energy-Saving and Environmentally-Friendly Industry 
(Regional Project: Thailand and Indonesia) ปี 2561 (SDG 9: Industry, Innovation and ( g j ) ( y,
Infrastructure)

 นอกจากนี้ สถาบนัอาหารยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการร่วมกบั UNIDO ตาม SDG 9

่อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ Smart factory ดา้นสิ่งแวดลอ้ม
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