
 
  
 
                

 

November 4 of 4   

 

หน้า 1 ถึง 4 
 

แบบฟอร์มเอกสารองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม (FM-IN-SN-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล World Food Innovation Award 2018 ที่ FoodBev Media group ประกาศผลไปเมื่อต้น
ปี 2018 มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่น่าสนใจมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2018 ถือเป็นปีที่ 4 ของการจัดงาน โดยงาน
ประกาศรางวัลจัดขึ้นที่ Hotelympia ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารระดับโลก 

 ซึ่งแนวโน้มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในปี 2018 เราจะได้เห็นความแปลกใหม่มากขึ้นเดิม ทั้งรสชาติ 
(Flavour) แนวคิด (Concept) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาด (smart packaging designs) เทคโนโลยี
การผลิตที่ล้้าสมัย และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน 
 

 World Food Innovation Award สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผ่านผลิตภัณฑ์อาหาร 
จากผู้ผลิตอาหารทั่วโลก ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สิ่งที่เราจะได้จากการประกาศรางวัลนี้ก็คือ แนวโน้ม
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอาหารในอนาคต 
ส้าหรับรางวัล World Food Innovation Award ถูกจ้าแนกเป็นประเภทใหญ่ ดังนี้ 

 
 

ผู้ชนะรางวัลในหมวดนี้ก็คือ Buckley & Beale – Sprouted Genius Crackers  
Buckley & Beale นับเป็นเจ้าแรกในสหราช

อาณาจักรที่ผลิตแครกเกอร์จากธัญพืชงอก โดยผลิตจากแป้ง
ธัญพืชงอก ออร์แกนิค 100% และแป้งข้าวสาลีคุณภาพสูง ปรุง
รสชาติด้วยบีทรูท punchy salt และพริกไทย  

โดยธัญพืชงอกจะเปลี่ยนสภาพแป้งให้อยู่ ในรูปที่
ร่างกายย่อยและดูดซึมได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีสารอาหารที่
ส้าคัญเพ่ิมสูงขึ้นกว่าธัญพืชทั่วไป  

ที่มา: https://buckleyandbeale.com/brand/sprouted-genius/ 

เรียบเรียงโดย  
น.ส.นารีรัตน์  อนรรฆเมธี 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 

1. Best artisan product 

https://buckleyandbeale.com/brand/sprouted-genius/
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ผู้ชนะรางวัลในหมวดนี้ก็คือ Arla Protein Pouch ซึ่งผู้ผลิตอย่าง 
Arla ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ต้องการของว่างที่สะดวก
รวดเร็วไปพร้อมๆ กัน โดยเปลี่ยนจากโยเกิร์ตโปรตีนสูงบรรจุถ้วย ไปสู่ถุงเพาช์ 
(Pouch) ที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ ทุกเวลา รับประทานได้ง่ายต่างจาก
โปรตีนผงชนิดที่ต้องมาผสมนมและเขย่าก่อนดื่ม  

โดย 1 ถุง มีโปรตีน 20 กรัม แคลอรี่น้อยกว่า 150 กรัม ปัจจุบันวาง
จ้าหน่าย 2 รสชาติ คือ สตรอเบอรี่และมะม่วง  

ที่มา: https://www.arlafoods.co.uk/products-overview/new-brand/mango-pouch-200g-57745/ 

 
 

  
ผู้ชนะรางวัลในหมวดนี้ก็คือ Toddler Tray Meals ของแบรนด์ For Aisha เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

ส้าหรับเด็กวัย 10 เดือนถึง 3 ปี ซึ่งเป็นเด็กในวัยที่ต้องเพ่ิมพัฒนาการเรื่องการเคี้ยวอาหาร เนื่องจากเข้าสู่วัย
หย่านม Toddler Tray Meals จึงถูกพัฒนาให้มีลักษณะเป็นก้อนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาของฟันและ
เพดานปากของเด็ก โดยเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจากธรรมชาติและอุดมสารโภชนาการที่จ้าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของเด็ก  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
ที่มา: https://foraisha.com/babyfoods/ 

 
 
 
 
 

2. Best brand extension/limited edition 

3. Best children’s product 

https://www.arlafoods.co.uk/products-overview/new-brand/mango-pouch-200g-57745/
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Black Garlic Ketchup คือผู้ชนะในหมวดเครื่องปรุงรสที่ดีที่สุดไปในปี 2018 

ผลิตโดย Hawkshead Relish Company เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างกระเทียม
ด้า ซึ่งมากไปด้วยคุณประโยชน์กับมะเขือเทศสด นอกจากนี้ยังมีน้้ามันมะกอก บัลซามิก 
เครื่องเทศ เกลือ Anglesey Sea  

เหมาะกับเมนูเนื้อ ไก่ หรืออาหารทะเล วางจ้าหน่ายในขนาดบรรจุ 310 กรัม 
ในราคา £2.99 นอกจากนี้ยังมีซอสมะเขือเทศแบบออริจินัล (Ketchup) และซอส
มะเขือเทศผสมลูกพลัม (Damson Ketchup) ให้เลือกลองอีกด้วย   

 

ที่มา: https://www.hawksheadrelish.com/shop/products/black-garlic-ketchup 
 

 
 
 

ส้าหรับผู้ชนะในหมวดผลิตภัณฑ์ขนมนี้ค่อนข้าง
สร้างความประหลาดใจ เพราะเป็นผู้ผลิตเครื่องเทศ ราย
ใหญ่ ชื่อว่า KLG Spice โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลคือ 
Gold Cardamom Fruitas หรือ ผลกระวานสีทอง ซึ่ง
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ มีส่วนผสมส้าคัญ 
ได้แก่ ทอง 24K (บริโภคได้) หญ้าฝรั่น และขมิ้น  

ใช้รับประทานสด มีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วย
ให้ลมหายใจหอมสดชื่น  

 ที่มา: https://klgspice.com/ 

 
 
 ผลิตภัณฑ์ Free-from หมายถึง อาหารที่ปราศจากส่วนผสมที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับรางวัลในหมวดนี้ คือ ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวันออร์แก
นิคแบรนด์ Haché เป็นโปรตีนที่ผลิตจากเมล็ดทานตะวันออแกร์นิค 100% เหมาะ
ส้าหรับน้าไปเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูต่างๆ เช่น ใช้แทนเนื้อในแฮมเบอร์เกอร์ มี
ทลอฟท์ มีทบอล หรือลาซานญ่า เป็นต้น โดยในหนึ่งหน่วยบริโภคมีโปรตีนจากพืช 
11 กรัม และเส้นใยอาหาร 4 กรัม  
 
ที่มา: https://www.sunflowerfamily.us/product/sunflower-hache/ 

4. Best condiment/marinade 

5. Best confectionery product 

6. Best ‘free-from’ product 
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 ผลิตภัณฑ์ที่กวาดรางวัลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในฉบับหน้ายังมีผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศในหมวดเหล่านี้ 
เช่น Best health product, Best ingredient, Best new concept, Best organic product และ Best 
packaging design เป็นต้น 
 
ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมได้ที่  
- https://www.foodbev.com/news/world-food-innovation-awards-2018-winners-announced/ 
- https://buckleyandbeale.com/brand/sprouted-genius/ 
- https://www.arlafoods.co.uk/products-overview/new-brand/mango-pouch-200g-57745/ 
- https://foraisha.com/babyfoods/ 
- https://www.hawksheadrelish.com/shop/products/black-garlic-ketchup. 
- https://www.sunflowerfamily.us/product/sunflower-hache/ 
 

 

https://www.arlafoods.co.uk/products-overview/new-brand/mango-pouch-200g-57745/
https://foraisha.com/babyfoods/
https://www.hawksheadrelish.com/shop/products/black-garlic-ketchup

