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‘นมผงตราหมี’ นําชม “ศูนย์วจิัยเนสท์เล่” ที่สวสิเซอร์แลนด์ 
เบือ้งหลังความสาํเร็จ สูตรนมผงคุณภาพเพื่อภมูิคุ้มกันที่ดีสาํหรับเดก็วัย 1 - 6 ปี  

 ปรัชญาผลิตภณัฑ์ “ภมูิคุ้มกันที่ดี ช่วยให้ร่างกายแขง็แรง พร้อมเตม็ที่ในการเรียนรู้”  

 นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอก็ซ์เปิร์ท ชูจุดเด่น “มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ L-PROTEXTUS”    
และ “PREBIO 1 ใยอาหารธรรมชาต”ิ ช่วยเสริมสร้างระบบภมูคุ้ิมกันที่ดี  

 
 

กรุงเทพฯ (28 มี.ค. 54) – เม่ือเร็วๆ นี ้นมผงตรา
หมี แอดวานซ์ เอก็ซ์เปิร์ท โดยบริษัท เนสท์เล ่
(ไทย) จํากดั ผู้ เช่ียวชาญนมผงสําหรับเดก็วยั 1 - 6 
ปี นําชม “ศูนย์วิจยัเนสท์เล่” ณ เมืองโลซานน์ 
และ “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์เนสท์
เล่” ณ เมืองโคโนลฟิงเก้น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เพ่ือเผยให้เห็นถึงการให้ความสําคญัและการทุ่มเท
ด้านการวิจยัและพฒันา ตลอดจนการค้นคว้าด้าน
เทคโนโลยีชัน้สงูทางการผลติ โดยทีมผู้ เช่ียวชาญ
ของเนสท์เล ่เพ่ือนวตักรรมนมผงคณุภาพเช่นนมผง

ตราหมี สตูรแอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท ทัง้นีใ้นแตล่ะปี เนสท์เลจ่ดัสรรงบสนบัสนนุด้านการวิจยัและพฒันา
นวตักรรมผลติภณัฑ์ จํานวนถงึ 1.9 พนัล้านสวิสฟรังก์ หรือกวา่ 60,000 ล้านบาท  
 

“นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท มี
สว่นประกอบสําคญัคือจุลินทรีย์มาก

คุณประโยชน์ L-PROTEXTUS (แอล-โพร
เทคทสั) มีคณุสมบตัใินการช่วยปรับสมดลุในระบบ
ทางเดนิอาหาร ป้องกนัการตดิเชือ้ และลดอาการ
ท้องผกูท้องเสียในเดก็ ค้นคว้าวิจยัโดย
ศนูย์วิจยัเนสท์เล ่ (Nestlé Research Center) ณ 
เมืองโลซานน์ หนึง่ในศนูย์วจิยัด้านอาหารและ

โภชนาการท่ีใหญ่ท่ีสดุและทนัสมยัท่ีสดุของโลก 
การค้นพบดงักลา่วนบัเป็นหนึง่ในนวตักรรมชิน้เอก

ของเรา โดยนมผงตราหมีนําเข้าจลุนิทรีย์ แอล-โพรเทคทสัโดยตรงจากฐานการผลติ ณ เมืองโคโนฟิงเก้น 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือมาตรฐานและคณุภาพท่ีเราให้ความสําคญัสงูสดุ” คุณจันทรา โรจน์เจริญศักดิ์ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภณัฑ์โภชนาการสาํหรับเดก็โต บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จาํกัด กลา่ว 
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นอกจากนี ้นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท ยงัมีคณุประโยชน์จาก PREBIO 1 (พรีไบโอวัน) ใยอาหาร
จากธรรมชาต ิพร้อมด้วย DHA (ดเีอชเอ) และ ARA (เออาร์เอ) ซึง่ช่วยบํารุงระบบประสาทและสมอง โดย
สตูรของเรามีทัง้สององค์ประกอบในสดัสว่นท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัมี โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ซึง่ชว่ย
สง่เสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองสําหรับเดก็ 
 
ดร. นพวรรณ ชินะโชต ิผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการและจุลชีววทิยา บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)จาํกัด กลา่ว
วา่ “เทคโนโลยีและกระบวนการการผลตินบัเป็นอีกหนึง่องค์ประกอบท่ีนมผงตราหมีให้ความสําคญั ค้นคว้า
เทคโนโลยีทางการผลติและควบคมุคณุภาพโดยศนูย์พฒันาเทคโนโลยีผลติภณัฑ์เนสท์เล ่ (Product 

Technology Center) ณ เมืองโคโนฟิงเก้น อาทิ 
เทคโนโลยีการระเหยนํา้ออกจากนม ซึง่เป็น
กระบวนการถนอมรักษานมสด โดยทําให้เป็นผง
แห้ง หรือ “นมผง”ท่ียงัคงคณุคา่ทางโภชนาการไว้
อยา่งครบถ้วน และเทคโนโลยีการเก็บรักษา
จลุนิทรีย์ L-PROTEXTUS ท่ียงัมีชีวิตไว้ในสภาพ
คล้ายการจําศีล เพ่ือให้สามารถคงประสทิธิภาพการ
ทํางานและเก็บไว้ได้นาน โดยพร้อมทํางานอีกครัง้
เม่ือละลายในนํา้ต้มสกุในอณุหภมูิไมเ่กิน 40 องศา  
 

ความสําเร็จของนวตักรรมผลติภณัฑ์เช่นนมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท มีหวัใจหลกัอยูท่ี่ ‘สตูรนวตักรรม
ลํา้ยคุ และเทคโนโลยีทางการผลติท่ีก้าวลํา้นําหน้า’ โดยในแตล่ะปี เนสท์เลจ่ดังบประมาณกวา่ 1.9 พนัล้าน
สวิสฟรังก์ หรือกวา่ 60,000 ล้านบาท เพ่ือทุ่มเทในการค้นคว้าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ มี
โภชนาการท่ีเหมาะสม และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทัว่โลก  
 
ศนูย์วิจยัเนสท์เล ่ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีความรับผิดชอบหลกัคือ การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ท่ี
มีคณุภาพเป่ียมด้วยคณุคา่ทางโภชนาการ และคํานงึถึงสขุภาพของผู้บริโภคเป็นสําคญั เป็นศนูย์กลางทํางาน
ร่วมกบัเครือขา่ยศนูย์พฒันาเทคโนโลยีผลติภณัฑ์อีก 28 แห่งทัว่โลก ทําการวิจยัทางวทิยาศาตร์และค้นคว้า

เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาและเพิ่มคณุคา่ให้กบั
ผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ์ท่ีเกิดจากการวิจยัและ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ืองของเนสท์เล ่ ล้วนเป็นผลมา
จากความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ถงึความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ ตามรูปแบบ
ไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนไป 

 

ดร. นพวรรณ กลา่วเสริม “ผู้ เช่ียวชาญด้าน
โภชนาการของนมผงตราหมีในประเทศไทย ทีม
วิจยัผู้บริโภค รวมถึงผู้บริหารผลติภณัฑ์ จะทํางาน
อยา่งใกล้ชิดกบัศนูย์วิจยัเนสท์เล ่ และศนูย์พฒันา
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เทคโนโลยีผลติภณัฑ์เนสท์เล ่  ท่ีสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือนําเสียงความต้องการและข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีได้รับจาก
การสํารวจกบักลุม่คณุแมท่ี่เลือกใช้ผลติภณัฑ์นมผงตราหมี มาประเมินและประชมุหารือ เพ่ือร่วมกนัพฒันา
นวตักรรมนมผงคณุภาพสงูท่ีคณุแมม่องหาเพ่ือลกูๆ โดยหนึง่ในตวัอยา่งความร่วมมือชิน้สําคญัจนเกิดเป็น
นวตักรรมผลติภณัฑ์ท่ีโดดเดน่ก็คือ นมผงสตูรคณุภาพตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท”  
 
 “นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท ผลติภณัฑ์นวตักรรมคณุภาพจากเนสท์เล ่ ท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณุ
แมท่ัว่ไทย เรามีความมุง่มัน่ในการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัเพ่ือสขุภาพท่ีแข็งแรงและพฒันาการท่ีดีของเดก็วยั 1-6 
ปี การให้ความรู้ด้านการเลีย้งดลูกูอยา่งเหมาะสมจงึเป็นพนัธกิจหลกัท่ีเราให้ความสําคญัเสมอมา ทกุๆ 
กิจกรรมของเราไมว่า่จะเป็นโฆษณา โปรโมชัน่ กิจกรรมเสริมสร้างสมัพนัธ์กบัผู้บริโภค ล้วนตอบรับกบั
เจตจํานงค์ดงักลา่ว และความเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านนมผงสําหรับเดก็วยั 1- 6 ปีของตราหมีอยา่งชดัเจน” คณุ
จนัทรา กลา่ว 
 
คณุจนัทราเสริมตอ่ไปวา่ “เดก็ในวยั 1-6 ปีเป็นช่วงวยัท่ีมีพฒันาการสําคญัทัง้ทางร่างกาย สมอง อารมณ์ และ
สงัคม การมีระบบภมูิคุ้มกนัท่ีดีจงึเป็นสิง่ท่ีสําคญัยิ่งตอ่การเปิดประสบการณ์เรียนรู้อยา่งไร้ขีดจํากดัสําหรับเดก็ 
เดก็ท่ีมีภมูิคุ้มกนัดี ร่างกายก็จะแข็งแรง ไมเ่จ็บป่วยงา่ย สง่ผลให้พฒันาการทัง้ทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ 
และสงัคมเป็นไปได้ดีกวา่” 
 
นมผงตราหมี แอดวานซ์ เอก็ซ์เปิร์ท รวมคณุคา่สารอาหารอนัมีประโยชน์สําหรับเดก็วยั 1-6 ปี มีให้เลือก  
2 สตูร คือ สูตร 1 พลัส (สําหรับเดก็วยั 1 ปีขึน้ไป) และ สูตร 3 พลัส (สําหรับเดก็วยั 3 ปีขึน้ไป) โดยมี
จําหน่าย 2 รส คือ รสจืด และรสนํา้ผึง้  
 
นมผงตราหมี ได้รับความไว้วางใจจากคณุแมช่าวไทยจากรุ่นสูรุ่่นมากวา่ 78 ปี จงึทุ่มเทด้านวิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือนวตักรรมผลติภณัฑ์ท่ีสงูด้วยคณุภาพและคณุประโยชน์ในการเสริมสร้าง
พฒันาการท่ีดีสําหรับเดก็ไทย 
 
จากการสํารวจโดยบริษัท เอซี นีลเสน็ (ประเทศไทย) จํากดั ในปี 2553 ตลาดนมผงสําหรับเดก็วยั 1-6 ปี                
ในประเทศไทยมีมลูคา่ประมาณ 5,960 ล้านบาท เนสท์เลค่รองอนัดบัหนึง่โดยมีสว่นแบง่ตลาดรวมราว 50% 
โดยนมผงตราหมีมีสว่นแบง่ทางตลาดประมาณ 21%  

 
เนสท์เล่ บริษัทผู้ผลติอาหารรายใหญ่ท่ีสดุในโลก มีพนกังานกวา่ 250,000 คน ผลติผลติภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมกวา่ 10,000 ชนิด เนสท์เล ่ มีความมุง่มัน่ในการนําเสนอผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคณุภาพ
และมีมาตรฐานท่ีถกูต้องตามหลกัโภชนาการ พร้อมทัง้ยกระดบัคณุภาพชีวิตผู้บริโภคให้มีความสมดลุ เนสท์เล่
เช่ือวา่การวิจยัจะช่วยให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานสงูด้านโภชนาการ
และความปลอดภยั ซึง่ช่วยให้ผู้บริโภคมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ตามไปด้วย ความเป็นเลศิทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรม เป็นแรงขบัเคลื่อนให้เกิดความเป็นเลศิทางการผลติ ตามเจตจํานงค์ขององค์กร คือ 
“Good Food, Good Life”  


