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

รู้หรือไม่...	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบริโภคเกินวันละ	1	ซอง	อันตราย!!!	
 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จยอดฮิตของคนไทยและอาหาร  
ที่มีอยู่แทบจะทุกบ้าน โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ตามหอพัก หรือ  
อพาร์ตเม้นท์ต่างๆ เชื่อว่าไม่เคยมีใครไม่เคยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เพราะอาหารในยามฉุกเฉินบางคนเกิดหิวกลางดึกไม่รู้จะกินอะไร  
บางคนพอใกล้สิ้นเดือนกระเป๋าเริ่มแฟบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นอาหาร
ยอดฮิตที่คนไทยนิยมรับประทาน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วการ  
รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นควรรับประทานในปริมาณเท่าใด  
ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากกว่าวันละ 
1 ซอง เราขอเตือน!!! หากบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จบริโภคเกินวันละ 1 
ซอง จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของคุณ รวมถึงการรับประทานบะหมี่
กึ่งสำเร็จที่บางยี่ห้อมีการทำขนาดใหญ่มากกว่าปกติ 
 
ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มของการป่วยเป็นโรคไตเพิ่มสูงขึ้นอย่าง  
น่าตกใจ ซึ่งสาเหตุหลักๆ นั้นเกิดจากการที่ร่างกายได้รับโซเดียม  
มากเกินไป ปัญหานี้สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบอยู่มากนั่นเอง เช่น เครื่องปรุงรสต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลา ซอส เกลือ ซีอิ๊วขาว ผงชูรส เต้าเจี้ยว รวมถึง
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย 
 
โดยปกติแล้วปริมาณโซเดียมสำหรับคนไทยที่ควรบริโภคต่อวันคือ 

2,400 มิลลิกรัม ปริมาณโซเดียมที่แนะนำสำหรับผู้ชายคือ 475 - 
1,475 มิลลิกรัม ส่วนผู้หญิง 400 - 1,200 มิลลิกรัม แต่ปัจจุบันมี  
คนไทยจำนวนมากที่บริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่แนะนำจำนวนมาก 
ส่งผลให้คนไทยนั้นเป็นโรคไต และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น และ
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของโรค  
ดังกล่าวจึงควรหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะการ
บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ในปีๆ หนึ่งการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ของคนไทยนั้นสูงถึง 2,000 ตัน/ปี ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการที่
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นหาซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว และราคาถูก  
แต่ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 1 ซอง เนื่องจากจะทำให้ร่างกายได้รับ
โซเดียมมากเกินไป และสิ่งที่ตามมาคือ จะทำให้ไตทำงานหนักขึ้น 
เนื่องจากไตนั้นมีหน้าที่ควบคุมปริมาณโซเดียมเพื่อรักษาสมดุล
ของเหลวในร่างกาย 
 
การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คือ รับประทานไม่เกิน 1 ซอง ต่อวัน และควรเติมผักต่างๆ ไข่ เนื้อสัตว์ 
เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และไม่ควรกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
แบบดิบๆ เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ผ่านการต้มให้สุกนั้นเมื่อ  
รับประทานเข้าไปจะทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปพองตัวภายในกระเพาะ
อาหารและอาจทำให้มีอาการท้องอืดได้ 
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Food	Law	&	Regulation	
เรียบเรียงโดย นางสาวสุจิตต์  ภิญโญ ติดต่อ: sujit@nfi.or.th 

ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร	(Food	Products	Standards)	
TFDA	ไต้หวัน	กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์
เนย	ครีม	เนยเทียม	และผลิตภัณฑ์เนยเทียม		

ที่มา:  
1. Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare’s Taiwan. Regulations Governing the Product Names and 
Labeling of Prepackaged Butter, Cream, Margarine and Fat Spreads. www.consumer.fda.gov.tw/Law/Detail.aspx?nodeID=518&
lang=1&lawid =696. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2560. 
2. Selerant. Taiwan Changes Labeling Rules for Butter, Cream, Margarine and Fat Spreads. www.resources.selerant.com/  
food-regulatory-news/taiwan-changes-labeling-rules-for-butter-cream-margarine-and-fat-spreads. สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2560. 
สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ www.facebook.com/NFI.FIC 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและ  
สวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and 
Drug Administration: TFDA) ได้ประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนด  
ชื่อผลิตภัณฑ์ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนย (Butter), ครีม (Cream), เนยเทียม 
(Margarine) และผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat Spreads) โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
1. ชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนยและครีมต้องตรงตามข้อกำหนด  
ดังต่อไปนี้ 
 • เนย (Butter): ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปอิมัลชัน (Emulsion) ชนิด Water-in-Oil  
ประกอบด้วยเนยเพื่อบริโภคที่ทำจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนที่เป็นไขมันของนม ซึ่ง
ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ การกวนและการปรับแต่ง ซึ่งต้องมีปริมาณไขมันนม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 • ครีม (Cream): ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยไขมันที่แยกจากนม และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปอิมัลชัน (Emulsion) ชนิด Oil-in-Water อยู่ในสถานะของเหลว
และมีปริมาณไขมันนมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
2. เนยเทียม (Margarine) และผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat Spreads) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากส่วนที่เป็นไขมัน และมีสถานะเป็นของเหลวที่ทำจากการผสมของไขมันเพื่อบริโภค
น้ำมัน น้ำและวัตถุเจือปนอาหาร แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นอิมัลชัน (Emulsion) 
โดยชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากเนยเทียม (Margarine) และผลิตภัณฑ์เนยเทียม 
(Fat Spreads) ต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 
 • ปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้ชื่อว่า “เนยเทียม (Margarine)” 
 • ปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ใช้ชื่อว่า 
  “ผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat Spreads)” 
 • คำว่า “เนยพืช (Vegetable butter)” ต้องไม่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 
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ชื่อผลิตภัณฑ์:  บีซาว พลัส 
ผู้คิดค้นและพัฒนา: บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 
รางวัลที่ได้รับ:  รางวัลเหรียญทองในงาน Seoul International Invention Fair 2016  
แนวคิดของผลิตภัณฑ์:	 ปัจจุบันการดื้อยาปฏิชีวนะในสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งกระแสอาหารจากธรรมชาติที่กำลัง

เป็นที่นิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทีมวิจัยจึงมองเห็นทางออกโดยอ้างอิงภูมิปัญญาที่ว่า บำรุงแม่ให้ผลิต
น้ำนมคุณภาพดีย่อมทำให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงนำมาสู่การพัฒนาสารเสริมอาหารเพิ่มคุณภาพน้ำนม  
ให้แม่สุกร 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: บีซาว พลัส เป็นสารเสริมอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมให้แม่สุกร ส่งผลต่อเนื่องให้ลูกสุกรมีภูมิ
ต้านทานโรคเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ยาปฏิชีวนะลดลง ลดปัญหาการดื้อยาในสัตว์ รวมถึงการ  
ดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

ความเห็น: ประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญในการทำอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จึงควรให้ความสำคัญและปรับตัวโดยลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ดื้อยาปฏิชีวนะในสัตว์ ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

NFI	Food	Innovation	
เรียบเรียงโดย นางสาวธนาภรณ์  สว่างวงษ์ ติดต่อ: thanaporn_s@nfi.or.th 

ที่มา: “บีซาวพลัส” ออร์แกนิคเพื่อแม่หมู. www.eureka.bangkokbiznews.com/detail/634663. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ www.facebook.com/NFI.FIC 
 

“บีซาว	พลัส”	นวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยั่งยืน	

ภาพจาก: venturebeat.com
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อาหารออแกนิคนับเป็นหนึ่งในอาหารจำพวก	 Future	 Food			
จะประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้	
1. การรับประทานอาหารออแกนิค นอกจากจะช่วยต้านโรคต่างๆ เช่น 
มะเร็ง ภูมิแพ้ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
แล้วยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไป 
เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการยังคงความสมบูรณ์ และมีความสด  
ได้นานกว่าอาหารทั่วไป 
 
2. หากรับประทานอาหารออแกนิคตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ จะช่วย  
ลดความเสี่ยงต่อโรคทั้งหลาย เช่น หอบหืด ออทิสติก ภูมิต้านทาน
บกพร่อง และโรคมะเร็ง ที่จะเกิดขึ้นกับลูกน้อย และยังช่วยทำให้คุณแม่  
มีสุขภาพที่แรงอีกด้วย 
 
3. อาหารออแกนิคจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารทั่วไป โดย
พืชผักที่ปลูกด้วยวิธีออแกนิคจะมีวิตามินซีสูงกว่าพืชที่ปลูกทั่วไปถึง 
27% มีธาตุเหล็กมากกว่า 21% และมีแมงกานีสมากถึง 29% เลย  
ทีเดียว (ผลการวิจัยโดย The Soil Association ประเทศอังกฤษ) 
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ
ระหว่างอาหารออแกนิคกับอาหารในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป (ทดสอบโดย
การเลือกใช้แอปเปิ้ล, ลูกแพร์, มันฝรั่ง, ข้าวโพด, ข้าวสาลี) และพบว่า
ปริมาณของแร่ธาตุในอาหารออแกนิคจะมีมากกว่าอาหารทั่วไปดังนี้ 
แคลเซียมมากกว่า 63%, ธาตุเหล็กมากกว่า 73%, ฟอสฟอรัสมากกว่า 
91%, โพแทสเซียมมากกว่า 125%, แมกนีเซียมมากกว่า 118%, 

โมลิบดีนัมมากกว่า 178%, สังกะสีมากกว่า 60%, โครเมียมมากกว่า 
78% และยังพบว่าสารปรอทซึ่งเป็นสารพิษที่พบได้ในอาหารทั่วไปจะมี
ปริมาณที่ค่อนข้างสูง แต่กลับพบในอาหารออแกนิคน้อยกว่าอาหาร
ทั่วไปถึง 29% ส่วนงานวิจัยของสมิธ-สแปงเกลอร์ และคณะผู้วิจัย  
ได้ทบทวนผลการศึกษากว่า 230 ฉบับ ซึ่งเปรียบเทียบสุขภาพของคน  
ที่รับประทานอาหารออแกนิคกับคนที่รับประทานอาหารทั่วไป ทีมนักวิจัย
ได้พบว่า ปริมาณของวิตามินในผลิตภัณฑ์ออแกนิคแทบไม่มีความ  
แตกต่างกัน ยกเว้นฟอสฟอรัสที่อาหารออแกนิคจะมีปริมาณมากกว่า
เพียงเล็กน้อย ส่วนสารอาหารในกลุ่มโปรตีนและไขมันในนม พบว่า ไม่ว่า
จะเป็นนมออแกนิคหรือนมทั่วไปก็มีปริมาณของโปรตีนและไขมัน  
ไม่ต่างกัน แต่ในบางการศึกษาก็ระบุว่า นมออแกนิคจะมีกรดไขมัน  
โอเมก้า 3 มากกว่า แต่เนื่องจากหลักฐานการศึกษาที่น้อยมาก จึงทำให้
ไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน 
 
4. อาหารออแกนิคจำพวกผักและผลไม้ จะมีความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลง
ต่ำกว่าร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักและผลไม้ทั่วไป ในขณะที่หมู
และไก่อินทรีย์นั้น จะมีสารต้านแบคทีเรียน้อยกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไป 33%   
แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าปริมาณของสารที่ตกค้างซึ่งเกิดจากการ  
ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในสินค้าบางชนิดนั้นยังมีค่า เกินกว่า  
ที่กฎหมายกำหนด ฉะนั้นก่อนจะนำผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์มารับประทาน 
ควรจะล้างให้สะอาดเสียก่อน ไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารออแกนิค  
หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเอง 
 

Future	Food	
	

ข้อดีของอาหารออแกนิคที่ไม่ควรพลาด	
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5. อาหารออแกนิคผลิตมาจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์   
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
ทั้งยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง สารป้องกันเชื้อรา หรือแม้แต่ปุ๋ยเคมี 
 
6. อาหารออแกนิคมีรสชาติที่ดีกว่า มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า
อาหารที่ผลิตจากระบบเกษตรทั่วไปที่มีการใช้สารต่างๆ หรือแม้แต่  
ในด้านการแปรรูป อาหารออแกนิคก็จะผ่านการแปรรูปน้อยกว่า  
ทั้งนี้เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุด 
 
7. สัตว์ที่ เลี้ยงในระบบเกษตรอินทรีย์จะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือ  
สารเร่งการเจริญเติบโต แม้กระทั่งอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงก็ต้องเป็น
อาหารสัตว์ออแกนิค ที่ผลิตจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์ โดยไม่มี
การใช้สารปรุงแต่ง เช่น สีผสมอาหาร สารกัดบูด จึงทำให้ผลผลิต
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนม ไข่ เนื้อสัตว์ จะไม่มีสารสังเคราะห์ที่อาจ  
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 
 
8. ในการผลิตอาหารออแกนิคแปรรูป จะมีข้อกำหนดห้ามใช้สารเคมี
สังเคราะห์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสารให้สี สารกันบูด 
สารแต่งกลิ่นและรส รวมไปถึงกรรมวิธีการแปรรูปก็ต้องเป็นวิธี  
ที่ปลอดภัย ห้ามใช้วิธีการที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น การฉาย
รังสี การฟอกสีให้ขาว การหมักโดยใช้สารเร่ง เป็นต้น 
 
9. เกษตรกรผู้ปลูกจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากสารเคมี 
เพราะในระบบเกษตรอินทรีย์จะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายใดๆ เลย 
 
10. ในระบบเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และ  
สัตว์ปีก จะให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของสัตว์ ให้ความ
เป็นธรรมชาติแก่สัตว์เลี้ยง ไม่กักขังสัตว์ให้อยู่กันอย่างแออัด ไม่กุด
อวัยวะหรือทำการทรมานสัตว์ ไม่เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงด้วย
วิธีใดๆ และดูแลสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์โดยพิจารณาจากธรรมชาติ
ของสัตว์ จึงทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตอย่างเป็น
ธรรมชาติ และมีความเป็นอยู่ที่สมควรแก่อัตภาพ 

11.  หลักการสำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรอินทรีย์คือ การอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของดิน น้ำ และอากาศ เกษตรกรจะต้อง
ทำให้ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
 
12. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี
ต่างๆ จึงทำให้ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีพืชและสัตว์ต่างๆ อยู่หลากหลาย
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณพื้นบ้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาหาร
หรือยาได้ รวมไปถึงสัตว์ต่างๆ ทั้งที่อยู่ใต้ดินและอยู่บนดินหรือตาม
ต้นไม้ต่างๆ เช่น นก ปลา แมลง ไส้เดือน เป็นต้น แม้ว่าส่วนหนึ่งของ  
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจเป็นศัตรูพืช แต่ก็มีสัตว์ที่คอยควบคุมแมลงศัตรูพืช
เหล่านี้อยู่เช่นกัน เช่น กบ กิ้งก่า แมงมุม เป็นต้น ด้วยความหลากหลาย
นี้เองจึงทำให้ฟาร์มออแกนิคมีเสถียรภาพจากการรบกวนของโรค  
และแมลงศัตรูพืช เพราะธรรมชาติจะควบคุมกันเอง 
 
13. การผลิต การขนส่ง และการใช้สารเคมีต่างๆ ทางการเกษตรจะ
ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน แต่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ปฏิเสธการใช้สารเหล่านี้ จึงทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกน้อยลง อีกทั้งระบบเกษตรอินทรีย์ยังช่วยลดการปล่อย  
ก๊าซเรือนกระจก และฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยังช่วยตรึงและเก็บกัก
คาร์บอนในรูปของอินทรียวัตถุบนดินและใต้ดิน รวมทั้งในชีวมวลต่างๆ 
ซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกลดลง 
 
14. ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการซื้อ
สารเคมีหรือยากำจัดแมลงศัตรูพืช และช่วยลดปริมาณการนำเข้าของ
สารเคมีจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง 
 
15. เกษตรกรที่ผลิตอาหารออแกนิคจะได้รับการประกันราคาผลผลิต 
ได้ราคาที่ยุติธรรม ทำให้เกษตรมีรายได้มากขึ้น จึงช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเกษตรทั่วไป  
ที่ เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ ทำให้ขาดทุนและเป็นหนี้สิน 
สำหรับผู้บริโภคก็จะได้รับประทานอาหารออแกนิคที่มีความปลอดภัย  
มีคุณภาพ และราคายุติธรรม 
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HALAL	
ฮาลาล 

ตลาดใหม่ของเครื่องดื่มชูกำลังกับความสำเร็จของผู้บุกเบิก	

กลายเป็นสินค้าใหม่ที่มาปิดช่องว่างในตลาดของโลกไปแล้ว สำหรับเครื่องดื่มชูกำลังราคาคุ้มค่า (Value-Priced 
Energy Drinks) จากการรายงานของ Euromonitor 
 
สถานการณ์ปัจจุบันของเครื่องดื่มชูกำลังคือ มีราคาต่อหน่วยในช่วงปี 2554 - 2559 ลดลงเฉลี่ย 0.41 
เหรียญฯ ต่อลิตร ซึ่งรุนแรงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือ Soft Drink 
 
สาเหตุหลักๆ Matthew Barry นักวิเคราะห์สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มประจำ Euromonitor ให้ทัศนะว่า เป็นการ  
ปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ซึ่งมีความต้องการแหล่งพลังงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวัน แต่ที่
ผ่านมาติดปัญหาที่ราคาจำหน่ายของเครื่องดื่มดังกล่าวสูงเกินไป เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้สูง 
หรือนักเรียนในโรงเรียนหรู ตลอดจนนักท่องเที่ยว ซึ่งการเกิดขึ้นของเครื่องดื่มชูกำลังราคาคุ้มค่านี้ เป็นการ
สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก 
 
กรณีศึกษาเปรู และโคลัมเบีย 
The Aje Group ในเปรู ได้ออกเครื่องดื่มชูกำลังต้นทุนต่ำในชื่อ “VOLT” ซึ่งคุณ Barry กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการ
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก Red Bull เนื่องจากผู้บริโภคที่เลือกซื้อ VOLT ส่วนใหญ่นั้น เป็นกลุ่มผู้บริโภค
หน้าใหม่ ซึ่งไม่เคยซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาก่อน เช่นเดียวกันกับที่ Vive 100 ที่จำหน่ายใน Quala SA โคลัมเบีย 
ซึ่งจับผู้บริโภคกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลาง-ต่ำ 
 
และสถานการณ์ในโคลัมเบียก็ไม่ต่างกันนัก กล่าวคือ มีเครื่องดื่มชูกำลังไม่กี่ยี่ห้อในท้องตลาด และเป็นที่นิยมในผู้
บริโภคกลุ่มที่มีรายได้สูง ซึ่งยังมีผู้บริโภคจำนวนมากต้องการเข้าถึงเครื่องดื่มชูกำลัง แต่ยังไม่มีผลการศึกษา
วิจัยมารองรับ 
 
สำหรับในประเทศอียิปต์นั้น ก่อนที่จะมีเครื่องดื่มชูกำลังราคาคุ้มค่า และมี Red Bull ครองตลาดอยู่นั้น   
มีปริมาณการบริโภคราว 0.2 ลิตร ต่อคนต่อปีเท่านั้น ซึ่งก็เช่นกันที่ผู้บริโภคคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้มั่งคั่ง 
 
แต่การเปิดตัวของเครื่องดื่มชูกำลังต้นทุนต่ำ ก็ใช่ว่าจะไม่กระทบกับรายใหญ่ ซึ่งคุณ Barry ให้ข้อมูลไว้ว่า  
ส่วนแบ่งด้านปริมาณการจำหน่ายของ Red Bull เปรู ในรอบ 5 ปี ลดลงจากร้อยละ 80 ในปี 2554 แตะระดับ
ร้อยละ 16 หรือลดลงราว 5 เท่า ในปี 2559 ซึ่งยักษ์ใหญ่อาจมียุทธวิธี หรือกลยุทธที่ซ่อนอยู่ ก็เป็นไปได้ 

ที่มา: Energy drinks still largely unaffordable for most of the world with Egypt being  largest untapped market. 
www.beveragedaily.com. Mary Ellen Shoup. 08 March, 2017. 
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NFI	Activities	Corner	
กิจกรรมเด่น  

อีเว้นท์ใหญ่แห่งปี	“World	Food	Expo	2017”	

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร จับมือกลุ่มเซ็นทรัลผนึกเครือข่ายรัฐเอกชน จัดอีเว้นท์ใหญ่
แห่งปีสานพลังประชารัฐ “World Food Expo 2017” ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-9 เม.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 
10.00-22.00 น. ณ ลานสแควร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จับมือเครือข่ายพันธมิตรหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - ททท. - 
เอสเอ็มอีแบงค์ - สสว. - ไทยเบฟเวอเรจ - สิงห์ คอร์เปอเรชั่น - เบทาโกร และภาคสังคม ภายใต้  
วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก” ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหาร  
แห่งชาติตอบโจทย์ยุค 4.0 โชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 
งาน “World Food Expo 2017” นี้จัดขึ้นเป็นปีแรก มีเป้าหมายในการจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อ
สร้างการรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคต เป็นงานเดียว  
ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของไทยได้ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ รวมเกือบ 200 ร้าน  
มาให้เลือกช็อปเลือกชิมกันอย่างจุใจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และการค้าอาหารไทยอย่างครบวงจร
อำนวยความสะดวกให้นักลงทุน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ ตอกย้ำภาพครัวไทย
ครัวของโลก โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 4 โซน ได้แก่  
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1.	 โซน	Santorini	ประกอบด้วยเวทีกิจกรรม และการแสดงดนตรี 
ภายใต้แนวคิดยก Santorini เมืองตากอากาศสุดโรแมนติกมาไว้  
ใจกลางลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์  
 
2.	 โซน	Street	Food	และ	Food	Truck	 เป็นการยกระดับอาหารไทย
ในรูปแบบ Street Food ร้านอาหารริมทางให้มีความสากล และ
โมเดิร์นขึ้นด้วยการตกแต่งร้านที่ดึงดูดใจ และเพิ่มมูลค่าของเมนู
อาหารด้วยรูปแบบของแพคเกจที่ทันสมัย สะดุดตา ประกอบด้วย  
ร้าน Street Food 48 ร้าน และ Food Truck 24 คัน 
 
3.	โซน	Food	Industry	จำนวน 109 บูธ เป็นการจัดแสดงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพของการผลิต
อาหาร การสาธิตการปรุงอาหารในรูปแบบ Thai Fusion Food  
โดยอาศัยนวัตกรรมการผลิตอาหารและวัตถุดิบการแปรรูปอาหาร  
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดสำหรับการเป็นอาหาร
อุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์เมนู
อาหารไทยสุดบรรเจิดจากเชฟร้านอาหารชื่อดังที่จะหมุนเวียนมาโชว์
ฝีมือ และปรุงอาหารพิเศษสุดให้กับผู้เข้ามาร่วมงานได้ลิ้มรสชาติ

อาหารไทย พิเศษสุดกับ The Lost Recipe อาหารไทยโบราณที่หายไป 
หรืออาหารต้นตำรับชาววัง หรืออาหารท้องถิ่นดั้งเดิมที่หา  
รับประทานได้ยากมากในปัจจุบันทั้งคาวและหวาน อาทิ แกงสิงหล, 
แกงนอกหม้อ, ต้มปลาร้าหัวตาล, แกงชักส้ม, น้ำพริกลูกมะมาด,  
น้ำพริกสับปะรด, กุ้งจ่อมทรงเครื่อง, แกงหมูพริกขี้หนู, กระทงทอง, 
ข้าวเกรียบยาหน้า, ปลาแห้งแตงโม และส้มฉุน เป็นต้น โดยมีเชฟฝีมือดี
จาก รร.สอนอาหารครัววันดี, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ร้าน Blue 
Elephant และพ่อครัวแม่ครัวจากแหล่งชุมชนต้นฉบับรังสรรค์ออกมา
ให้ได้ชิมกัน 
 
4.	 โซน	Food	Cluster	Pavilion	of	Thai	Leader	Cluster	พบกับ  
ผู้ผลิตชั้นนำแถวหน้าระดับประเทศ ที่จะขนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ มานำเสนอ สร้างบรรยากาศในรูปแบบ Beach Bar ริมทะเลยาว
เต็มพื้นที่ ประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม
ชั้นนำของประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานครั้งนี้ อาทิ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น 
จำกัด และบริษัท เบทาโกร จำกัด เป็นต้น 
 



NFI	Member	
ตารางฝึกอบรมประจำเดือน 

15	กุมภาพันธ์	2560
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 1/2560)

9	มีนาคม	2560
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (รุ่นที่ 1/2560)

4	เมษายน	2560
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (รุ่นที่ 1/2560)

27	เมษายน	2560
เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

7	มิถุนายน	2560
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) (รุ่นที่ 2/2560)


