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รายงานการสํารวจและจดัเก็บขอมลู 
อุตสาหกรรมสวนผสมอาหาร และตลาดอาหารเพือ่สุขภาพ 

ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2551   

-------------------------------------- 

เจาหนาที่ สร.2  ประกอบดวย นางสาวสุนิสา ตามไท  นางณัฐิยา มุติตาภรณ และ
นางสาวลดาวัลย ยืนนาน  ไดเขารวมการสํารวจขอมูลอุตสาหกรรมสวนผสมอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ 
ระหวางวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2551 ณ ประเทศญี่ปุน  พรอมเจาหนาที่จากสถาบันอาหาร ภายใตโครงการ
ศูนยสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีนายจุลพงษ ทวีศรี อัครราชทูต 
ที่ปรึกษา (ฝายอุตสาหกรรม) ประจํากรุงโตเกียว ใหคําปรึกษาและรวมสํารวจขอมูลพรอมหารือเกี่ยวกับ
สถานการณการผลิต การตลาด และแนวโนมของอุตสาหกรรมสวนผสมอาหารและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ  
รวมถึงการเขาเยี่ยมชมงานนิทรรศการ Health Ingredients Japan 2008 & Safety and Technology  
Japan 2008  ซึ่งผลการสํารวจขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิสรุปได  ดังนี้ 

1. สมาคม Japan Health Food & Nutrition Food Association (JHNFA) 

1.1 ลักษณะองคกร 

• เปนองคกรกลางในการประสานงานระหวาง ผูบริโภค ผูผลิต และภาครัฐ 
ที่ไมแสวงหากําไร  และไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีเจาหนาที่ จํานวน 21 คน (ไมรวม
ผูบริหาร) 

• ป 2551  มีจํานวนสมาชิก รวม 1,150 บริษัท สวนใหญสมาชิกของ
สมาคมฯ จะเปนผูผลิตรายใหญ และเปนผูนําในการผลิตและจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุน 

 

1.2 บทบาทหนาที่ 

• วิจัย สํารวจ และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับอาหารเพื่อสุขภาพ และ
โภชนาการอาหารทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําขอมูลมาเผยแพรใหสมาชิก และสาธารณชนไดทราบ 

• ออกระเบียบมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ 
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• สงเสริมใหมีการออกฉลากโภชนาการที่ถูกตอง รวมถึงควบคุมใหฉลาก

เปนไปตามมาตรฐาน 

• สนับสนุนและใหคําแนะนําแกบริษัทที่ตองการขอรับการรับรองให
ผลิตภัณฑเปนอาหารเพื่อสุขภาพกลุมพิเศษ หรือที่เรียกวา FOSHU : Food for Specified Health Use 
 

  � ตัวอยางผลิตภัณฑ  
  อาหารเพื่อสุขภาพที่ไดรบั 
  การรับรองจากสมาคม ฯ     

 
 

1.3 โครงสรางองคกร แบงเปน 5 ฝาย คือ 

• ฝายบริหาร (Administrative Department) ทําหนาที่บริหารจัดการองคกร
และสรางระบบขอมูลภายในสมาคมฯ 

• ฝายอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food Department) ทําหนาที่ออก
ระเบียบมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ และใหการรับรองผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพตางๆ 
ที่มายื่นขอการรับรอง โดยผลิตภัณฑใดที่ผานการรับรองจะไดรับเครื่องหมายรับรองจากสมาคมฯ เพื่อนําไป
แสดงในบรรจุภัณฑอาหาร 

• ฝายอาหารเพื่อสุขภาพกลุมพิเศษ (FOSHU Department) ทําหนาที่ให
คําแนะนําและสนับสนุนบริษัทที่จะนําผลิตภัณฑเพื่อขอรับการรับรองใหเปนอาหาร FOSHU 

• ฝายโภชนาการอาหาร (Nutrition Food Department) ทําหนาที่ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑอาหาร จัดทํา Journal of Nutritional Food พรอมใหการสนับสนุนบริษัท
ที่จะทําผลิตภัณฑเพื่อขอรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพในกลุม Food for 
Specified Dietary Uses 

• ฝายการศกึษาและฝกอบรม (Education and Training Department)  
ทําหนาทีอ่บรมและเปนที่ปรึกษาในดานคณุภาพอาหาร 
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1.4 ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุน 

• การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศญี่ปุนมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันมีประเภทผลิตภัณฑที่หลากหลาย และยอดขายของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดด 
เปนผลมาจากการตอบรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑดังกลาว เนื่องจากชาวญี่ปุนมีความใสใจในสุขภาพเปน
อยางมาก จึงมีความตองการอาหารเพื่อสุขภาพ และใหความสําคัญกับความปลอดภัยอาหาร  สําหรับแนวโนม
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุนจะอยูบนพื้นฐานการนําผลิตภัณฑจากธรรมชาติ  มาวิจัย
เพื่อใหไดส่ิงสกัดที่จะเอื้อคุณประโยชนตอรางกายมนุษย  และพัฒนาออกมาเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
จําหนายใหกับผูบริโภคในประเทศ 

• วัตถุดิบจากธรรมชาติ  อาทิ สม สาหราย กระเทียมดํา ขมิ้น ขาวเจา มัน 
เผือก กระหล่ํา โกจิเบอรี่ ถั่วเหลือง ใบหมอน และใบชา  ไดถูกนํามาวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยชั้นนําของ
ญี่ปุนและตางประเทศ จนเปนที่ประจักษถึงสรรพคุณวามีประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริง เพื่อนํามาเปน
สวนผสมในการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  ที่จะสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคตอไป 
 

   

� วัตถุดิบประเภทตางๆ ที่ใชในการผลิตผลิตภณัฑอาหารเพื่อสุขภาพ 

• ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จําแนกตามคุณประโยชนของอาหาร เชน 
ผลิตภัณฑเพื่อชวยในการยอยอาหาร (Anti-Oxidation) ผลิตภัณฑสําหรับผูเปนโรคภูมิแพ (Anti-Allergy) 
ผลิตภัณฑบํารุงกระดูก (Bone & Joint Health) ผลิตภัณฑเพื่อผอนคลายความตึงเครียด (Anti-Stress) ผลิตภัณฑ
สําหรับระบบลําไส (Intestinal Disorder) ผลิตภัณฑเพื่อการขับสารพิษออกจากรางกาย (Detoxification) 
ผลิตภัณฑบํารุงตับ (Liver Function) ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนักและการเผาผลาญอาหารในรางกาย (Diet 
&Metabolic Syndrome) ผลิตภัณฑบํารุงสายตา (Eye Care) ผลิตภัณฑเพื่อการผอนคลายกลามเนื้อ (Anti-
Inflammation) ผลิตภัณฑบํารุงสมอง (Brain Function) และผลิตภัณฑบํารุงความงาม (Beauty)  ทั้งนี้  การรับรอง
มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุน จะแบงเปน 3 กลุมที่มีมาตรฐานรับรอง คือ 
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                                                            � ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  
                                                            จําแนกตามคุณประโยชน อาทิ   
                                                            ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก 
                                                            ผลิตภัณฑสําหรับผูเปนโรค 
                                                            ภูมิแพ 
        

1) Health Foods ตามมาตรฐานของสมาคมฯ กําหนดวา อาหารในกลุมนี้
จะเปนอาหารที่มีคุณประโยชนที่มีสวนประกอบสําคัญจากธรรมชาติ โดยไมเติมสวนผสมอาหารใดๆ ไดแก 
Fermented protein , EPA , DHA , กลูโคซามีน , ไคโตซาน , Rice germ oil , วิตามินอ ี, แคลเซยีม ,  แลคโตบาซลัิส , 
ยีสต , สาหรายสไปรูลินา , โสม , กระเทียม , เห็ดชิตาเกะ , Royal jelly และ Gluconic acids เปนตน 

2) FOSHU เปนผลิตภัณฑที่ มี การเติมส วนประกอบอาหารที่ มี
คุณประโยชนตอรางกายเพิ่มเติม เพื่อใหมีคุณสมบัติที่ดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการปองกันมิใชเพื่อการรักษา
โรค ผลิตภัณฑที่สําคัญในกลุมนี้ เชน ผลิตภัณฑเพื่อควบคุมระดับน้ําตาล และคลอเรสเตอรอลในเลือด 

3) Food for Specified Dietary Uses เปนผลิตภัณฑที่มีการเติม
สวนประกอบอาหารที่มีคุณประโยชนตอรางกายเฉพาะกลุม เชน อาหารที่มีสรรพคุณทางยา อาหารสําหรับ
ผูหญิงตั้งครรภ อาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับผูสูงอายุ 

สําหรับการรับรองผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ กลุมที่ 1) สามารถขอ 
รับรองไดจากสมาคมฯ สวนกลุมที่ 2) และ 3) ขอรับการรับรองไดจากกระทรวงสาธารณสุข โดยผานทางสมาคมฯ 
ซึ่งผลิตภัณฑที่ผานการรับรองแลว จะไดรับเครื่องหมายรับรองเพื่อแสดงในบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนั้นๆ  

  

          

                                                                                                           � เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ FOSHU ของสมาคมฯ  
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ทั้งนี้ ในป 2551 มีผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองวาเปนอาหาร FOSHU 

กวา 700 รายการ สวนใหญเปนอาหารที่มีสรรพคุณในการบํารุงรักษาทอง รอยละ 51 ผลิตภัณฑควบคุมไขมัน 
รอยละ 24 ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพฟน รอยละ 14  โดยมีผูผลิตรายใหญ ไดแก บริษัท Toyo Shinyaku ซึ่งมี
ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง จํานวน 136 ผลิตภัณฑ บริษัท ยาคูลท (40 ผลิตภัณฑ) บริษัท อายิโนะโมโตะ (29 
ผลิตภัณฑ) บริษัท คาไลน (28 ผลิตภัณฑ) บริษัท ลอตเต (26 ผลิตภัณฑ) บริษัท คาโอ (22 ผลิตภัณฑ) บริษัท 
นิชชิน (22 ผลิตภัณฑ) และบริษัท แดนโคบาดี้ (22 ผลิตภัณฑ) เปนตน 

• การจําหนายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพของญี่ปุน จะผานชองทาง
การคาในซูเปอรมาเก็ตมากเปนอันดับ 1 โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 42.5 รองลงมา คือ การขายโดยสงตรงตาม
บาน รอยละ 33.2 รานสะดวกซื้อ รอยละ 16 รานขายยา/สถานพยาบาล รอยละ 2.7 การขายผานทางสื่อ
โทรทัศน วิทยุ และอ่ืนๆ รอยละ 5.6 ตามลําดับ แมวาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจะมีราคาสูงกวาสินคา
อาหารทั่วไป แตผูบริโภคสวนใหญยังคงเลือกบริโภคผลิตภัณฑดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ความ
นิยมในผลิตภัณฑอาหารอินทรีย และอาหารที่ไดจากธรรมชาติยังเพิ่มมากขึ้นดวย 
 

        
 

� บรรยากาศการสาํรวจขอมูลพรอมมอบของที่ระลึกแกผูบรหิารสมาคมฯ 

2. บริษัท S&B Food Inc. 

2.1 ขอมูลบริษัทฯ  

• บริษัทฯ เปนผูนําตลาดในอุตสาหกรรมสวนผสมอาหาร เครื่องเทศ  
                                        เครื่องปรุงรส และสมุนไพรในญี่ปุน  โดยในป 2550 มีสวนแบงตลาดมากกวา 
รอยละ 60 ของยอดขายทั้งหมดในอุตสาหกรรม  สําหรับผลิตภัณฑของบริษัทฯ กวารอยละ 90 เปน
ผลิตภัณฑเครื่องเทศและสมุนไพร ซ่ึงผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศในรูปแบบของผลิตภัณฑอบแหง มี
ยอดขายถึง รอยละ 70 สวนที่เหลือเปนผลิตภัณฑสด รอยละ 30 ของมูลคายอดขาย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ผลิตผลิตภัณฑพรอมรับประทาน/พรอมปรุงเพื่อสงออกมากกวา รอยละ 50 

 



- 6 - 

 

• ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะคิดคนผลิตภัณฑใหมออกสู
ตลาดในแตละป ประมาณ 100 ผลิตภัณฑ  ปจจุบันมีผลิตภัณฑกวา 900 ชนิด โดยจะมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ
ใหม (Re-new Packaging)  ในทุก 3 ป และเคยไดรับรางวัลบรรจุภัณฑยอดเยี่ยมจากการประกวดนวัตกรรม
บรรจุภัณฑญ่ีปุน ซึ่งบรรจุภัณฑดังกลาวจะเนนความสะดวกในการใชผลิตภัณฑของผูบริโภค เชน ขนาด
กะทัดรัด เปด-ปดงาย สะดวกตอการหยิบใชของแมบาน และสวยงามจากฉลากที่เปนภาพเขียนบนบรรจุภัณฑ 

• วัตถุดิบในการผลิต บริษัทฯ จะใชวัตถุดิบในประเทศเปนหลัก แตประสบ
ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งจะทําการรับซื้อวัตถุดิบจากแหลงผลิตหลายๆ แหลง สําหรับการนําเขามี
ปริมาณไมมากนัก โดยนําเขาจากประเทศจีน บราซิล และอื่นๆ รวมทั้งการนําเขา “ขาวหอมมะลิ” จากไทยปละ
ประมาณ 5 ตัน  เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑโจก/ขาวตมพรอมรับประทาน 

   

 

 

 

  

     � การวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑใหมของบริษัทฯ กวา 
                                                       100 ผลิตภัณฑตอป  

• การสงเสริมการขาย (Promotion) บริษัทฯ จะใชการโฆษณาผานสื่อ
ประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ซึ่งผูบริโภคใหการยอมรับในตราสินคาของบริษัทฯ ที่ไดรับความ
เชื่อถือในดานคุณภาพและความปลอดภัยสูง โดยบริษัทฯ จะทําการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ รอยละ 90 
และสงออก รอยละ 10 ในตลาดสําคัญ คือ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน และประเทศในตะวันออกกลาง 
 

         �  สัมภาษณและ  
       รวมหารอืกับฝายวิจัยฯ    
       ของบริษทัฯ 
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• เนื่องจากสภาวการณทางเศรษฐกิจที่สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
ต้ังแตป 2550 เปนตนมา บริษัทฯ จึงไดปรับราคาสินคาเพิ่มข้ึน และตอมาเมื่อเดือนเมษายน 2551 บริษัทฯ 
ไดทําการปรับราคาสินคาขึ้นอีก รอยละ 5  สงผลโดยตรงตอยอดขายในชวงแรก แตบริษัทฯ ไดดําเนินกลยุทธ
ดานการตลาดชวยใหยอดขายเขาสูระดับเดิมในปจจุบัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการเพิ่ม
การสงออก และรักษายอดขายภายในประเทศ โดยมุงเนนทําการผลิตและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ และ
ความปลอดภัยสูงเปนหลัก 

2.2 ขอมูลอุตสาหกรรมสวนผสมอาหารของญี่ปุน  

• ญ่ีปุนเปนประเทศที่นําผลิตภัณฑสวนผสมอาหารไปใชในอุตสาหกรรม
อาหารอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑอาหารประเภท เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑนม ที่จะ
วางจําหนายทั่วไปตามรานคาสะดวกซื้อ และซูเปอรมาเก็ต  ซึ่งผูบริโภคชาวญี่ปุนมองวา ผลิตภัณฑ
สวนผสมอาหาร เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส เปนสินคาประเภทของชําที่จําเปนตองใชในการปรุง/ประกอบ
อาหารในชีวิตประจําวัน 

• ผลิตภัณฑสวนผสมอาหารในญี่ ปุน  มิใช เพียงวัตถุดิบเคร่ืองเทศ 
เครื่องปรุงรสที่ใชเพื่อปรุงอาหาร แตจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑจากการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งอาจ
เปนวัตถุดิบสด หรือสารสกัดตามสูตรการผลิตสําหรับใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน การผลิตเครื่องดื่มน้ํา
ผักพรอมด่ืมโดยใชผงสกัดจากผักชนิดตางๆ ที่มีคุณคาและสารสําคัญจากผักอยูครบ นํามาละลายใน
สัดสวนที่เหมาะสม 
 

                                       �  การนําเครื่องเทศ 
                                                            เครื่องปรุงรสมาใช 
                                                           ประกอบอาหารใน 
                                                           ชวีิตประจาํวันของ 
                                                           ชาวญ่ีปุน 

• ในสวนของเครื่องเทศและสมุนไพร ผูบริโภคชาวญี่ปุนสวนใหญจะนิยม
บริโภคในลักษณะผลิตภัณฑอบแหงมากกวาผลิตภัณฑสด และมีความตองการสินคาที่หลากหลาย จูงใจ
ผูผลิตใหเกิดการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ  ทําใหมีผลิตภัณฑวางจําหนายเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปที่
ผานมา นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเครื่องเทศอินทรียยังไดรับความนิยมมากขึ้นในญี่ปุน และมีแนวโนมเติบโต
อยางรวดเร็วในอนาคต แมวาราคาผลิตภัณฑอินทรียจะสูงกวาผลิตภัณฑทั่วไปถึง รอยละ 20 ก็ตาม 
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• เนื่องจากตลาดเครื่องเทศและสมุนไพรเปนตลาดเฉพาะกลุม (Niche 
Market) ที่ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเปนอยางมาก หากตราสนิคาใดสามารถ
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคไดแลว จะไดรับการยอมรับและยึดมั่นในผลิตภัณฑ แมจะมีการปรับข้ึนราคา
สินคา ผูบริโภคจะยังคงใหความสําคัญและซื้อผลิตภัณฑเดิม 

4. งาน Health Ingredients Japan 2008 & Safety and Technology Japan 2008  
ณ Tokyo Big sight Exhibition Center  กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น 

4.1 การเยีย่มชมงาน 

• งาน Health Ingredients Japan 2008  & Safety and Technology 
Japan 2008 หรือเรียกสั้นๆ วางาน Hi/S-tec Japan 2008  เปนงานแสดงสินคาสวนผสมอาหารและเครื่องดื่ม
สุขภาพ ยาและเครื่องสําอาง รวมทั้งเทคโนโลยีเครื่องมือควบคุมคุณภาพ วิเคราะหและทดสอบที่ใหญที่สุด 
ในเอเชีย โดยจัดเปนประจําทุกป ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เปนครั้งที่ 19 มีระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน ระหวางวันที่ 
15-17 ตุลาคม 2551 

• ผูผลิตที่เขารวมแสดงสินคาในงานสวนใหญเปนบริษัทญี่ปุน และบริษัท
ตางชาติ เชน สหรัฐฯ แคนาดา จีน เกาหลีใต นิวซีแลนด ฟนแลนด ไตหวัน และอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 
ราย กวา 1,000 บูธ  นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาในหัวขอการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ความปลอดภัย
อาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย  ซึ่งผูสนใจจะตองเสียคาใชจายในการเขารวมสัมมนา 

• ภายในงาน Hi/S-tec Japan 2008 จัดโซนแสดงสินคาเปน 5 โซน ดังนี้ 
(1) Functional Ingredients  เชน  กรดอะมิโน เสนใยอาหาร กรดไขมัน  

กรดแลคติก น้าํแร เห็ด สารสกัดจากพืช โปรตีน สาหรายทะเล วิตามนิ Functional Glucide, Oligosaccharides, 
Peptides, Phospholipids, Yeast & Yeast Derivatives   

(2) Natural Food Ingredients ไดแก ผลิตภัณฑนม ไข ไขมันและน้ํามัน 
ผักและผลไม สมุนไพร น้ําผึง้ เนื้อสัตว ถั่วและธัญพืช อาหารปลอดสารพิษ อาหารทะเล เกลือ เครื่องเทศ
เครื่องปรุงรส และชา เปนตน 

(3) Food Additives  เชน  Antioxidants, Colours, Emulsifiers, 
Enzymes, Flavours, Gelling System, Hydrocolloids, Lubricating Agents, Preservatives, Seasonings, 
Solubilizing, Sourness, Stabilizer, Starch & Starch Derivatives, Sweeteners 

(4) เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพ        
การวิเคราะหและทดสอบ 

(5) การใหบริการดานขอมลู อาท ิขอมูลการคาและการตลาด การวจิัย
ทดสอบ การพฒันาผลิตภัณฑ ตลอดจนระบบประกันคณุภาพ  
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• บริษัทที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุนวาเปนผูผลิต
สินคา FOSHU อันดับ 1 คือ                                  บริษัท Toyo Shinyaku ผลิตสินคา FOSHU กวา 136 
ผลิตภัณฑ เปนสินคาประเภท                                     Functional Ingredients, Natural Food Ingredients และ 
Food Additives  รองลงมา                                     คือ บริษัท Yakult Pharmaceutical จํานวน 40  ผลิตภัณฑ 
เปนสินคาประเภท Functional                                    Ingredients  และ Food Additives ก็เขารวมงานครั้งนี้ดวย 

• ตัวอยางผลิตภัณฑภายในงาน 
 

         
 

� น้ําผักผลไมและพชืสมนุไพร ของบริษัท Toyo Shinyaku ที่มสีินคาไดรับการรับรอง  
FOSHU จากกระทรวงสาธารณสขุของญี่ปุนมากทีสุ่ด 

 

                               
 

   � สารสกัดจากเปลือกขาวพนัธุด้ังเดิมญี่ปุน                     � ขนมปงทําจากขาวญี่ปุน  
   มีสีดํา ลดความดัน บํารงุเลือดไปเลีย้งสมอง                          สําหรบัผูแพขาวสาล ี
 

                             
 

                     �  สารสกัดโปรตีน เสนใย โอเมกา-3 และน้ํามนั จากเมล็ดตน Flax หรือเรียกวา Linseed   
       ของบริษทัประเทศฟนแลนด เปนสวนผสมอาหาร เบเกอรี ่นม เครื่องด่ืม และเครื่องสําอาง 
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                                   � ผงผักตาง ๆ  เชน  มะเขือเทศ แครอท มะระ ใบหมอน  
                     ฟกทอง มะเขือมวง หัวไชทาว นําไปทาํขนม หรือสวนผสมอาหารตาง ๆ 

 
 

          
 
 

                 
 
 

                        
 
 
 

� ผลิตภัณฑตางๆ ของ
ประเทศแคนาดา โดยเติม
สารโอเมกา – 3  ในขนม
ขบเค้ียวและเครื่องด่ืม 

� สารสกัดจาก 
ตนกระบองเพชร 

ใหเสนใย  สวนดอกมี
สารตอตานอนุมูลอิสระ 
กระตุนการขบัถาย

� สกัดสารใหความหวาน 
จากหวั Beet /นํากากหัว Beet 
ผสมแอลกอฮอลแลวหมกั 

ทิ้งไวไดสาร sterol ใชลดไขมัน 
 

� ผลิตภัณฑจากขาวสาล ี
ผสมธัญพืช ผักและผลไม 
ลดความอวน เนื่องจากมี 

เสนใยสูง 
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  �  สารสกัดจากหญาหวาน  
   นํามาผลิตเปนชา ขนม 
        น้ําผลไม วิตามิน 

     � สาร Beta-cryptoxanthin  
    ที่ไดจากสารสสีมในผลสม   
เพิ่มโพแทสเซียม ชวยขบัสารพิษ 
ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงาน   
        บํารุงตับ ขับปสสาวะ 

    �  ยาคลูท
ผสมคลอลาเจน  
 

� นมผงเด็ก 
ผสมสาร DHA 
ธาตุเหล็ก และ 

อ่ืน ๆ 

� กระเทยีมหมัก          
ใชเปนเครื่องปรุงรส 

เครื่องด่ืม 

�  โยเกริตแบบเขมขน (นมวัวผสม 
กากน้าํนม) ลดไขมนัในเลือดชนิด 

ไมดีปรับลาํไสใหสมดุล 
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� หวัมันชนดิหนึ่ง พบในแถบลุมแมน้าํโขง 
เชน ไทย นํามาสกัดไดสารตอตานรอย
เหี่ยวยน โดยอาจารยจากจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย เปนผูวจิัยใหกับบริษทัญี่ปุน 

� ยสีตที่ไดจากการหมกัของผลมะละกอ 
ชนิดหนึ่ง ชวยลดออกซิเจนที่จะไปเกาะ 

กับไขมันเพื่อชะลอความเหี่ยวยน 

� แคลเซียมสกัดจากปะการัง 

�  สารกลูโคซามีน เปนโครงสรางหนวย
ยอยของไคตนิ และไคโตซาน สกดัจาก
เปลือกกุง กระดองป ูชวยรกัษาโรคขอ
อักเสบ บรรเทาอาการปวดและขอยึด 

ปองกันและทําใหขอตอแข็งแรง  
 

� เห็ด Maitake  สรางภูมคุิมกัน  
มีวิตามินดีสงู 
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• ผลิตภัณฑสวนผสมอาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ ยาและเครื่องสําอาง ที่จัด
แสดงในงานฯ สอดรับกับกระแสการรักษสุขภาพ  ซึ่งแนวโนมของตลาดจะเนนผลิตภัณฑที่มีสรรพคุณในการ
ตอตานอนุมูลอิสระ สารตอตานภูมิแพ การดูแลสุขภาพของกระดูกและขอตอ การลดแรงกระตุนความเครียด 
การลดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการยอย การขับสารพิษ การทํางานของตับ การควบคุมการเผาผลาญ
อาหารและการลดน้ําหนัก การดูแลปกปองตา การตอตานการอักเสบ/การติดเชื้อ เครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา/
ผูที่ออกกําลังกาย การทํางานของสมอง ปญหา/โรคของผูหญิง  และความงาม  
 

                
 

                                     
 

 
 
 
 
 

� สารสกัดจากใบสน  
ระงับกลิ่นเสือ้ผา ขยะ 
 ตูเย็น และสตัวเลีย้ง 

� สารสกัดจากเห็ดชนิดหนึ่ง 
ใหพลังงานสาํหรับสัตวทีสุ่ขภาพ

ออนแอ/สรางภูมิคุมกัน 
โดยผสมในอาหาร 
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4. ขอคิดเห็น 

4.1 แมวาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุนจะมีแนวโนมการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยดึงดูดใหนักธุรกิจและผูประกอบการจากนานาประเทศไปเจาะตลาดสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง แต
หากพิจารณาถึงชองทางในการทําตลาดสําหรับสินคาในกลุมนี้ ผูประกอบการคงตองใหความสําคัญกับ 
“ขอมูลสนับสนุนทางวิชาการที่เชื่อถือได” เนื่องจากการระบุสรรพคุณโดยเฉพาะการรักษาโรค ซึ่งไม
สามารถระบุในบรรจุภัณฑไดโดยตรงวามีคุณประโยชนอยางไร  แมวาผลิตภัณฑจะผานการรับรองแลว และ
กรณีที่ผลิตภัณฑมีสรรพคุณในการรักษาโรคจะระบุไดเพียงการควบคุมระดับของโรค เชน การควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงเรื่องของหนวยงานที่เปนที่ยอมรับในการรับรองสรรพคุณตางๆ 
รวมถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาวดวย 

4.2 การสรางคุณคาเพิ่ม (Value Creation) และนวัตกรรมใหกับวัตถุดิบสินคา
เกษตรของไทย เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  ซึ่งไทยมีวัตถุดิบที่หลากหลาย 
และมีศักยภาพในการผลิต แตยังขาดความพรอมในเรื่องของเทคโนโลยี การถายทอดความรูและงานวิจัยใน
เชิงพาณิชย  ทําใหวัตถุดิบสินคาเกษตรของไทยยังไมไดถูกนํามาใชเพิ่มมูลคามากนัก และยังไมไดรับการ
เผยแพรความรูความเขาใจใหกับผูบริโภคอยางทั่วถึง  อยางไรก็ตาม จากสภาพปญหาสินคาดอยคุณภาพ
จากประเทศจีนที่สรางความวิตกกังวลในกลุมผูนําเขาของญี่ปุน ซึ่งไดตระหนักถึงความไมมั่นคงจากการ
พึ่งพาแหลงนําเขาใหญจากจีนเพียงแหลงเดียว สงผลใหผูผลิตตองหันไปหาแหลงผลิต และ Supplier ที่
ผลิตสินคาคุณภาพดี แมจะมีราคาสูงกวา  อาจเปนการเพิ่มโอกาสของสินคาอาหารและวัตถุดิบทางการ
เกษตรของไทยที่จะไดรับประโยชนจากสถานการณดังกลาว ประกอบกับผลของ JTEPA ที่สงผลใหสินคา
เกษตรและอาหารของไทยหลายรายการมีภาษีนําเขาลดเหลือ รอยละ 0 ก็จะเปนขอไดเปรียบสําคัญของ
สินคาไทยในตลาดญี่ปุน 

4.3 จากกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของโลก สงผลใหประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกตางมุงคนควาวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่ดีตอสุขภาพทั้งในการ
ปองกันและการรักษาโรค โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไดใหความสําคัญกับการสรรหาสวนผสม
อาหารที่มีคุณภาพจากธรรมชาติมากขึ้น  ประเทศไทยจึงนับวามีความไดเปรียบจากการมีวัตถุดิบเครื่องเทศ
และสมุนไพรที่หลากหลาย ผนวกกับมีภูมิปญญาชาวบานที่คนพบสารสกัดจากพืชและสัตวในทองถิ่นเพื่อ
นํามาใชบําบัดรักษาโรค  จึงมีความเปนไปไดในการสงเสริมดานการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและคุณคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร สรางภูมิคุมกันและสุขภาพดีใหกับ
คนไทย และสรางรายไดจากการสงออกวัตถุดิบและสารสกัดจากธรรมชาติ  ซึ่งผลจากการสํารวจขอมูลเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและการวิเคราะหตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของญี่ปุนในครั้งนี้ จะชวยสรางความ
เขาใจและแนวทางในการกําหนดบทบาทดานการสงเสริม การวิจัยพัฒนา การผลิต และกําหนดตําแหนง
ทางการตลาดในผลิตภัณฑอาหารของไทยไดอยางเหมาะสมตอไป 
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4.4 ตลาดสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ สินคาอินทรีย สินคาเพื่อการ

รักษาและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสินคาที่สามารถ Recycle ได  จะเปนจุดขายสําคัญในตลาดญี่ปุน ซึ่ง
ผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศจะนํากระแสความตองการสินคาดังกลาว เปนแรงผลักดันในการประดิษฐ
คิดคน พัฒนาสินคา และบริการใหมๆ ซึ่งมิไดจํากัดเพียงรูปแบบ ราคา และประโยชนใชสอย  ทั้งนี้ นอกจาก
สินคาอาหารแลว สินคาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัย ยังไดรับความนิยมจากผูบริโภคดวย 
ไดแก เครื่องออกกําลังกายภายในบาน เครื่องเลนเกมเพื่อการออกกําลังกายจากบริษัทผูผลิตเกมชื่อดังอยาง 
Wii และ Ds Lite ยังสามารถใหความบันเทิงในครอบครัวที่ไดรับความนิยมอยางสูง  นอกจากนี้ อุปกรณและ
ชุดกีฬา เชน รองเทาผาใบที่ชวยสรางสมดุลในการเดิน และเครื่องแตงกายที่ชวยกระชับกลามเนื้อขาและหนา
ทอง ยังไดรับความนิยมเปนอยางมากเชนกัน  ซึ่งผูประกอบการไทยจําเปนตองใหความสนใจและติดตาม
แนวโนมการบริโภคสินคาในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และนําเสนอสินคาและบริการให
สอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภค เชน ตลาดญี่ปุน ดวย 

จากขอคิดเห็นขางตน เห็นควรที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ควร
ใหความสําคัญกับการสํารวจขอมูลตลาดเชิงลึก และพฤติกรรม/ความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น เพื่อ
ทราบแนวโนมความตองการผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น  
นอกจากนี้ การจัดแสดงสินคาในงาน Hi/S-tec Japan 2008  ยังไมพบผูประกอบการไทยเขารวมงานฯ   
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริม/สนับสนุนผูประกอบการเขารวมจัดแสดงสินคา ควรที่จะ
ประชาสัมพันธการจัดงานดังกลาว  พรอมใหคําแนะนําและสนับสนุนขอมูลใหผูประกอบการไทยเขา
รวมงานดวย  ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหกับสินคาเพื่อสุขภาพของไทยในตลาดญี่ปุน และเผยแพรสู
ตลาดโลกตอไป 
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