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ส ำนักงำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนด้ำนอำหำรแห่งอินเดีย (FSSAI) เปิดตัวโลโก้ส ำหรับอำหำรมังสวิรัติ 

 

ส ำนักงำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนด้ำนอำหำรแห่งอินเดีย (FSSAI) ได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ส ำหรับรำยกำรอำหำร
มังสวิรัติ ซึ่งโลโกนีจ้ะช่วยให้ผู้บริโภคระบุรำยกำรอำหำรที่ท ำจำกพืชได้ง่ำยขึ้น  

โลโก้ใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของร่ำงกฎเกณฑ์ฉบับแรกของ FSSAI ส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรมังสวิรัติ ซึ่งเรียกว่ำกฎระเบียบ
ด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนของอำหำร (อำหำรมังสวิรัติ) 2021  (ปี พ.ศ 2564) 

FSSAI เป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำนอำหำรของอินเดียภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรครอบครัว ได้ก ำหนด
รำยกำรอำหำรที่อยู่ในหมวดอำหำรมังสวิรัติ ตำมค ำจ ำกัดควำม อำหำรวีแก้น (Vegan) หมำยถึง อำหำรที่ไม่ปรุงแต่งโดยใช้  
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'ส่วนผสม สำรเติมแต่ง และเครื่องช่วยแปรรูปใดๆ ที่มำจำกสัตว์ รวมทั้งนมและผลิตภัณฑ์นม ปลำ สัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ ไข่
หรือผลิตภัณฑ์ไข่ น้ ำผึ้งหรือผลิตภัณฑ์จำกผึ้ง วัสดุ ของแมลง เช่น ไหม สีย้อม ไคติน/ไคโตซำน ฯลฯ หรือส่วนผสมที่ท ำให้
กระจ่ำงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มำจำกสัตว์ เช่น ถ่ำนกระดูกที่ใช้ในกำรฟอกน้ ำตำล ไอซินกลำสในเบียร์ใส เป็นต้น ' และ
เช่นเดียวกับควำมแตกต่ำงที่ท ำขึ้นส ำหรับอำหำรมังสวิรัติและอำหำรที่ไม่ใช่มังสวิรัติ ตอนนี้อำหำรมังสวิรัติจะแสดงด้วยโลโก้  
สีเขียวและตัวอักษร 'V' มีต้นไม้สีเขียวเล็กๆ และค ำว่ำวีแก้นใต้ตัวอักษร  

ตำมค ำแถลงของ FSSAI สี 'สีเขียว' และใบไม้ "แสดงว่ำส่วนผสม/ผลิตภัณฑ์มีต้นก ำเนิดจำกพืช ตัวอักษร 'V' ระบุว่ำ
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็น 'มังสวิรัติ'  

 
ข้อเสนอแนะและควำมเห็นของส ำนักงำนฯ  

อินเดียมีประชำกรมังสวิรัติมำกที่สุดในโลก โดยเกือบ 30% ของประชำกรเป็นมังสวิรัติ ครอบครัวชำวอินเดียทุกคน
มักจะมีผัก สลัด ถั่วเลนทิลอยู่ในเมนูอำหำร ก่อนหน้ำนี้อินเดียมีโลโก้ส ำหรับอำหำรมังสวิรัติ (จุดสีเขียว) และอำหำรที่ไม่ใช่
มังสวิรัติ (จุดสีน้ ำตำล) ซึ่งปัจจุบันอินเดียนิยมกำรบริโภคมังสวิรัติมำกข้ึน เนื่องจำกประชำกรส่วนใหญ่ประกอบด้วยคนรุ่นมิล
เลนเนียลที่เต็มใจทดลองอำหำรประเภทใหม่ๆ และตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2564 
ส ำนักงำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนด้ำนอำหำรแห่งอินเดีย (FSSAI)”  ได้มีโลโก Vegan ออกมำเพ่ือให้ผู้บริโภคสังเกตุ
เครื่องหมำยบนบรรจุภัณฑ์ได้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงอำหำรมังสวิรัติและอำหำรที่ไม่ใช่มังสวิรัติง่ำยขึ้น ทั้งนี้ กระแสกำร
บริโภคมังสวิรัติในอินเดียเริ่มได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ หลำยบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์จำกพืช เครื่องดื่ม
จำกพืช และอ่ืนๆ โดยล่ำสุดมีกำรร่วมทุนระหว่ำง Imagine Meats และ Genelia Deshmukh ได้น ำเสนอเนื้อสัตว์จำกพืช 
(Plant base meat) ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำกผู้บริโภคอินเดีย นอกจำกนี้ ยังมีแบรนด์ยอดนิยมอ่ืน ๆ ได้แก่ 
Urban Platter, RAW Pressery, Epigemia, Ahimsa Food, Vegeta Gold เป็นต้น  โดยเป้ำหมำยส ำหรับผลิตภัณฑ์
อำหำรจำกพืชไม่ใช่แค่คนทำนมังสวิรัติเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้บริโภคทั่วๆ ที่ไม่ใช่มังสวิรัติแต่มองหำอำหำรท ำจำกพืชมำก
ขึ้นด้วย นอกจำกนี้ ประชำกรจ ำนวนมำกในอินเดียขำดโปรตีน หลำยๆ บริษัทจึงมุ่งเจำะตลำดผู้บริโภคกลุ่มนี้ซึ่งพร้อมเปิดรับ
สินค้ำอำหำรทำงเลือกใหม่ๆ  ที่ดีต่อสุขภำพ ในอุตสำหกรรมอำหำรอินเดียได้พัฒนำไปมำก ผู้บริโภคมังสวิรัติมีทำงเลือก
หลำกหลำยขึ้น เช่น มีเมนู Vegan Burger, Vegan Pizza, Vegan Biryani นอกจำกนี้ ในร้ำนอำหำรต่ำงๆ ตำม 
Supermarket  ยังมชีั้นวำงสินค้ำที่เป็นมังสวิรัติให้เลือกหลำกหลำย ซึ่งรำคำอำหำรมังสวิรัติในอินเดียมีรำคำใกล้เคียงกับเมนู
ทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่อำหำรมังสวิรัติหำกเทียบกับ KFC และ McDonalds หลำยแบรนด์จัดส่งสินค้ำถึงบ้ำนผ่ำนแอพออนไลน์ 
Grocery ต่ำงๆ เช่น BigBasket ซึ่งได้รับควำมนิยมมำก ดังนั้น ตลำดสินค้ำมังสวิรัติอินเดียจึงเป็นตลำดที่น่ำจับตำมองอย่ำง
มำก ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถน ำเสนอผลิตภัณฑ์อำหำรมังสวิรัติส ำเร็จรูป วัตถุดิบปรุงอำหำรมังสวิรัต และเครื่องปรุงรส
ต่ำง ๆ ที่มีรสชำติและรูปแบบหลำกหลำยเข้ำสู่ตลำดอินเดีย เนื่องจำกชำวอินเดียเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำไทยอยู่แล้ว โดย
ควรศึกษำกฏระเบียบกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรแปรรูป โลโก้ ฉลำกบรรจุภัณฑ์ของอินเดียซึ่งมีรำยละเอียดต่ำงๆ มำก 
 
แหล่งที่มำข้อมูล Food Safety and Standards Authority of India, 6 กันยำยน 2564 และส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำใน  
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