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รายงานการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 
ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Food) 

ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2552   

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

เจาหนาที่สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  ประกอบดวย  นางณัฐิยา มุติตาภรณ  

และนายบวร กิติไพศาลนนท ไดเขารวมการสํารวจขอมูลตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ ระหวางวันที่ 18 – 22 

มีนาคม 2552 ณ ประเทศออสเตรเลีย  พรอมเจาหนาที่จากสถาบันอาหาร ภายใตโครงการศูนยสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธอุตสาหกรรมอาหาร ในสวนของการจัดทํารายงานการศึกษาตลาดอาหารเพื่อ

สุขภาพโลก ซึ่งการสํารวจขอมูลเชิงลึกในคร้ังนี้ ไดทําการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถามใน

ลักษณะ Field survey โดยสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรที่อยูในอุตสาหกรรมและผูที่เกี่ยวของตามลักษณะของ

ขอมูล ครอบคลุมการศึกษาพฤติกรรม/ความตองการบริโภคสินคา Functional Food ผลิตภัณฑที่ไดรับความ

นิยม และแนวโนมในอนาคต โดยมุงหวังใหเปนขอมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาตอยอดของผูประกอบการไทยใน

การเขาไปเจาะตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดออสเตรเลียตอไป 

1. ผลการสํารวจขอมูลสรุปได ดังนี้ 

1.1 ภาพรวมตลาด Functional Food (อาหารเพื่อสุขภาพ) ในออสเตรเลีย 

• ออสเตรเลีย ใหความหมายของ Functional Food คือ อาหารที่ชวยเสริมสุขภาพ

รางกายของมนุษย นอกเหนือจากอาหารทั่วไป ตัวอยางของ Functional Food เชน โปรไบโอติก ไฟโตสเตอรอล 

(Phytosterols : สเตอรอยดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในพืช พบมากในน้ํามันพืช สาหราย ขาวโพด และถ่ัวเหลือง  

มีคุณสมบัติชวยลดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน และเสนเลือดในสมองตีบ) และผลิตภัณฑที่มีการเพิ่มสารอาหาร

ตางๆ ไมวาจะเปนแคลเซียม และวิตามิน รวมถึงเคร่ืองด่ืมพิเศษตางๆ เชน Sports Drinks 

• มูลคาตลาดสินคา Functional Food ของออสเตรเลีย แมวาจะไมมาก เมื่อเทียบกับ

ญ่ีปุน โดยมูลคาตลาดประมาณ รอยละ 1 ของมูลคาตลาดโลก และคาดการณวาในป 2553 ตลาด 

Functional Food จะมีมูลคาเพิ่มข้ึนถึง 167 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งญ่ีปุนเปนประเทศที่มีมูลคาตลาด

สูงสุดประมาณ รอยละ 33 ของมูลคาตลาดโลก อยางไรก็ตาม ออสเตรเลีย ถือวาเปนตลาดที่มีศักยภาพ

และมีโอกาสเติบโตมาก จากการวิจัยของหนวยงาน International Food Information Council (IFIC) ของ

ออสเตรเลีย พบวา ความตองการบริโภคสินคา Functional Food เพิ่มมากข้ึน และมีอัตราการขยายตัวสูง 

ซึ่งเปนผลมาจากความใสใจในสุขภาพของผูบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน  
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• การนําเขาสินคา Functional Food ของออสเตรเลีย มีกฎระเบียบ/ขอบังคับที่

เขมงวด ซึ่งจะตองมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุน สามารถพิสูจนดวยวิธีทางวิทยาศาสตรได วาเปนอาหารที่

ใหประโยชนตอรางกาย และจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการกลาวอางสรรพคุณบนฉลากดวย  

• การควบคุมการนําเขาสินคาอาหารนอกจากจะเปนไปตามขอกําหนดทาง
ศุลกากรแลว การจําหนายอาหารในออสเตรเลียจะถูกควบคุมตาม Food Standards Australia New Zealand 

(FSANZ) ดวย โดยกฎหมายฉบับนี้จะแยกเปนขอกําหนดของแตละชนิดสินคา สําหรับ Functional Food ปจจุบัน

ยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุม ซึ่งจะพิจารณาสินคาเปนกรณีไป ตัวอยางเชน อาหารที่เติมวิตามิน

หรือแรธาตุ จะพิจารณาตามกฎหมายดาน Vitamin and Mineral เปนตน 

• การจําหนายสินคา Functional Food ในออสเตรเลีย มีชองทางการจัดจําหนาย

ที่สําคัญ คือ รานคาปลีก เชน รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเกต โดยมีลูกคาหลัก คือ กลุมผูบริโภคที่ชอบ

ทดลองสินคาใหมๆ ซึ่งจะตองคํานึงถึงการผลิตผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการ สวนผสมที่ไดรับการ

ยอมรับ ความเขาใจในประโยชนที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ และตราสินคาที่นาเช่ือถือ ดังนั้น ตลาดขายปลีก

สินคา Functional Food   จึงยังเปนชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะกับผูผลิตที่ตองการจะสงออกสินคา 

ไปยังออสเตรเลีย 
 

                          
 

                                               

                                       • 

  

ผลิตภัณฑเครื่องด่ืม 
                                          เพื่อสุขภาพท่ีวาง 
                                          จําหนายในราน 
                                          สะดวกซ้ือ 
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• สินคา Functional Food ในออสเตรเลียจะมีราคาสูงกวาสินคาอาหารปกติมาก 

บางสินคามีราคาสูงกวาถึง 2 เทาของสินคาปกติ ข้ึนอยูกับการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับประโยชนของ

อาหารนั้นๆ และผูบริโภคยังตองการความม่ันใจวาอาหารที่ซื้อคุมคากับเงินที่จายเพิ่มหรือไม จึงเปนเร่ืองที่

ผูผลิตจะตองสรางความเชื่อมั่นในสินคา โดยเฉพาะการไดรับการรับรองสินคาจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ

ในออสเตรเลียวา สินคา Functional Food ใหประโยชนกับผูบริโภคมากกวาอาหารที่พบทั่วไป  

• ตัวอยางสินคา Functional Food ที่ไดรับความนิยมในออสเตรเลีย เชน 

- สาร Bioactive จากผลิตภัณฑเนื้อสัตวและนม ไดจากการนํา Bioactive 2 ชนิด 

คือ สาร Dermatan-Sulfate จากเนื้อสัตว ซึ่งมีคุณสมบัติปองกันการอักเสบ และสาร Glycomacropeptide 

(GMP) จากผลิตภัณฑนม มาผสมกัน แลวนําสารผสมที่ไดไปใสในอาหาร 

- ผลิตภัณฑนมเพื่อสุขภาพ  สําหรับผูบริโภคผลิตภัณฑนม แตตองการลดไขมัน

อ่ิมตัวและคลอเรสเตอรอล ซึ่งมีการคิดคนผลิตภัณฑที่ไดจากการผสมสาร โอเมกา 3 และไขมันไมอ่ิมตัวที่ได

จากพืช จึงเปนผลิตภัณฑนมที่บริโภคไดโดยปลอดภัยจากโรคหัวใจ เพราะมีสวนผสมของโอเมกา 3 และ

ไขมันไมอ่ิมตัว 

- โปรตีนจากขาวสาลีและสตารช ผลิตจากการนําโปรตีนขาวสาลีมาผาน

กระบวนการ Hydrolysate ใหได Glutamine มากกวา 30% ซึ่งสาร Glutamine จะชวยเรงการซอมแซมสวน

ที่สึกหรอของรางกายจากความเครียด การออกกําลังหรือบาดแผล 
 

       
 

 

 

                                                                                             • 

  

ตัวอยางสินคา Functional Food  
                                                                                                 ในกลุมผลิตภัณฑนม 
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1.2 การสัมภาษณหนวยงาน Dairy Innovation Australia Ltd. 

  

ลักษณะองคกร 

• Dairy Innovation Australia Ltd. เปนหนวยงานเอกชน โดยการสนับสนุน                

                                                  จากกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนมหลายแหงในออสเตรเลีย  

                                               เพื่อทําการวิจัยเชิงกลยุทธโดยเนนกระบวนการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑนม  

                                               รวมถึงการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑตามความ 

                                                  ตองการของภาคเอกชน แตจะไมทําวิจัยตลาด ซึ่งบริษัทเอกชนแตละราย 

                                                  สามารถดําเนินการเองได ในสวนของงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จะแบง

ออกเปน 4 สวน คือ การวิจัยสวนประกอบและสวนผสมอาหาร กระบวนการผลิต อาหารเพื่อสุขภาพ และ

อาหารจากการหมัก 

• บริษัทฯ รวมมือกับภาคเอกชนและรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนมใน

ออสเตรเลีย โดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

                                                                                  ภาคเอกชน และจากภาครัฐบางสวน เชน การผลิต 

                                                                                  ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การพัฒนาผลิตภัณฑ 

                                                                                  และนวัตกรรม พฤติกรรมการบริโภคกับปจจัยดาน 

                                                                                  ราคาและรสชาติ ความสะดวกในการบริโภค การ 

                                                                                  สรางผลิตภัณฑใหมโดยการเติมสารที่มีประโยชน  

                                                                                  เชน Phytosterols  และการปรับกระบวนการผลิต 

                                                                                  และวิธีผลิตแบบใหม เชน การกรองนม  ซึ่งจะชวย 

รักษาคุณคาของน้ํานมดิบโดยไมใชความรอน และสามารถยืดอายุน้ํานมดิบกอนเขาสูกระบวนการแปรรูปนมได 

  
• บรรยากาศการสัมภาษณ Dairy Innovation Australia Ltd. 
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ขอมูลอุตสาหกรรมนม 

  

• ปจจุบันอุตสาหกรรมนมของออสเตรเลีย มีผูผลิตกวา 40 ราย สวนใหญ 

                                      เปนเกษตรกรผูเล้ียงโคนมที่รวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ และทําการแปรรปูนมใน 

                                      โรงงาน สําหรับผลผลิตน้ํานมดิบรวม ประมาณ 1 ลานตันตอป กวารอยละ 50 จะ 

                                      นํามาผลิตนมผงเพื่อสงออก  ซึ่งใชเทคโนโลยีในการผลิตแบบ Spray dry  โดยมี 

                                         เคร่ืองจักรขนาดใหญ กําลังการผลิต 1 ลานลิตรตอวัน   ผลิตภัณฑนมสวนใหญที่ 

                                      จําหนายในประเทศจะเปนผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรซ ที่มีความสดใหมและ 

                                      หลากหลาย มากกวาผลิตภัณฑนมยู.เอช.ที. สําหรับผลิตภัณฑนมที่เปนสินคา  

Functional Food จะเปนผลิตภัณฑที่นําสวนผสมสําคัญมาใสในนม เชน  น้ํามันปลา Phytosterols อินนลิูน 

โฟรเลท และคอลลาเจน โดยเฉพาะโฟรเลทเปนสวนผสมเดียวท่ีกฎหมายของออสเตรเลียใหการ
รับรองวามีประโยชนตอสุขภาพของสตรีมีครรภและสมองของทารกในครรภ  

               

• โรงงานผลิตนมผงท่ีใชเทคโนโลยีในการผลิตแบบ Spray dry 

ขอมูลตลาด Functional Food 

• ตลาดสินคา Functional Food ในออสเตรเลียมีขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถ

เติบโตไดอยางรวดเร็วเหมือนในประเทศญ่ีปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ โดยเฉพาะปญหาเร่ืองการสําแดง

สินคาและการกลาวอางสรรพคุณของอาหาร จะตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุน นอกจากนี้ การ

จัดทํามาตรฐานสินคายังเปนไปไดยาก ตัวอยางเชน การสําแดงสินคานมวา เปนผลิตภัณฑนมไขมันตํ่า 

จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณข้ันตํ่า และโภชนาการที่ไดจากการบริโภคดวย  

• จุดขายของสินคา Functional Food ในออสเตรเลีย สวนใหญจะเนน

เกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหารของรางกาย การบริโภคแลวไมอวน เชน ผลิตภัณฑนมที่มีหลากหลาย

ประเภท ไดแก นมไขมันเต็ม และนมพรองมันเนย สําหรับนมที่ผสมวิตามิน เกลือแร และสารที่มีประโยชน 
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ตอรางกาย ประเภท Phytosterols อาจไมสําแดงวาเปนสินคานม นอกจากนี้ อาหารที่มีสรรพคุณในการ

สรางภูมิคุมกันใหรางกายที่ไดรับความนิยมบริโภคสูง  ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑนมอัดเม็ด ที่ผลิตจากนม

น้ําเหลืองของแมโค และผลิตภัณฑ Lacto Ferme ที่สกัดจากหางนม โดยมีการสําแดงวาเปนผลิตภัณฑที่มี

ประโยชนในการปองกันแบคทีเรีย และเสริมสรางภูมิคุมกัน ซึ่งบางผลิตภัณฑจะข้ึนทะเบียนเปนผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ทั้งนี้ การสกัดสารอาหารสําคัญออกจากน้ํานม จะตองคํานึงถึงนมสวนที่เหลือจากการสกัดวา

จะสามารถนําไปใชประโยชนอยางไรตอไป และมีความคุมคาหรือไมเมื่อเปรียบเทียบกับการนําน้ํานมทุกสวน

ไปใชบริโภคไดทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

                      • รานจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภท  Supplementary  food 

• เนื่องจากกฎหมายของออสเตรเลียและนิวซีแลนดที่ เกี่ยวของกับอาหาร 
แบงเปน 2 กฎหมาย คือ กฎหมายอาหาร และกฎหมายผลิตภัณฑกึ่งยา จึงเปนปญหาสําคัญในเร่ืองของการ

ตีความตามกฎหมายท่ีจะเปนขอกําหนดของสินคา Functional Food ใหมีความชัดเจน ประกอบกับการ

ตีความสินคาดังกลาวในออสเตรเลียจะไมรวมถึงวิตามิน สารอาหาร อาหารที่อยูในรูปของแคปซูล อาหาร

อัดเม็ด ซึ่งมีขอกําหนดของกฎหมายใหเปนเภสัชโภชนาการ (Nutri-Ceutical) หรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

(Supplementary food) 
 

   

                                         • มอบของที่ระลึกและถายรูปรวมกัน   
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1.3 การสัมภาษณหนวยงาน Food Science Australia 

ลักษณะองคกร 

• Food Science Australia เปนหนวยงานทีจ่ดัต้ังข้ึนโดยการรวมทนุระหวาง 

                                              ภาครัฐ และองคการวิจัยวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย 

                                              เพื่อดําเนินการวิจัยผลิตภัณฑอาหาร โดยเนนผลิตภัณฑ Functional Food  

                                              วิทยาศาสตรการอาหาร ความปลอดภัยและความม่ันคงทางอาหาร นวัตกรรม 

                                              อาหาร การออกแบบผลติภัณฑ รวมทัง้ใหการสนบัสนนุและสงเสริมธรุกจิอาหาร 

                                              เพื่อสุขภาพ 

• ปจจุบัน Food Science Australia มีเจาหนาที่กวา 6,500 คน ในศูนยวิจัย 

จํานวน 4 แหง กระจายตามเมืองสําคัญทั่วประเทศ ซึ่งงานวิจัยของหนวยงานฯ สามารถจดสิทธบิตัรไดแลวกวา 

3,900 ผลงาน โดยมีบริษัทเอกชนช้ันนําไดนําผลงานวิจัยไปตอยอดในเชิงพาณิชยมากกวา 90 แหง และ

ในขณะนี้ยังมีโครงการที่อยูระหวางการวิจัย ประมาณ 300 โครงการ 

    
การเยี่ยมชมโรงงานตนแบบ และรับฟงนําเสนอขอมูลองคกร                                   • 

• ภาครัฐและเอกชนจะใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ จํานวน 54 

ลานดอลลารออสเตรเลียตอป ซึ่งหนวยงานฯ ไดเปดโอกาสใหเอกชนเขามาใชพื้นที่และเชาโรงงานตนแบบ 

เคร่ืองมือและอุปกรณในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เพื่อทําการผลิตและการวิจัยของบริษัทเอกชน โดยมี

คาใชจายไมสูงนัก รวมทั้งยังเปดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการอาหารใหกับผูสนใจทั่วไปดวย 

• เทคโนโลยีในการผลิตของหนวยงานฯ ไดแก 

- การบรรจุสวนประกอบอาหารเขาไปในผลิตภัณฑ 

- การปรับเปล่ียนสวนผสม จุลินทรีย และอาหาร เพื่อชวยระบบยอยอาหาร 

- การทดสอบรสชาติและการรับรส 

- การทดสอบผลิตภัณฑอาหาร 
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• ตัวอยางผลิตภัณฑที่ผลิต เชน 

- Micromax @ Tuna oil โดยใชเทคโนโลยี Microencapsulated ในการผลิต 

ซึ่งจะนําน้ํามันปลาใสไวในโมเลกุลของคารโบไฮเดรต ในรูปแบบของขนมปงโอเมกา 3 โดยทําการผลิตตาม

ความตองการของบริษัทผูผลิตขนมปง 

-  Heat stable milk powder เปนกระบวนการผลิตนมใหมีความเสถียรมากข้ึน 

เพื่อยืดอายุนม ซึ่งหนวยงานฯ ไดวิจัยใหกับบริษัทผูผลิตนมผงของออสเตรเลีย 

- Growth factor extract โดยบริษัท TGR Biosevence ขอใหทําการวิจัยเพื่อ

แยกเนยออกจากหางนม ซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผล ชวยการทํางานของลําไสในเด็ก เพิ่มพลังงานใหกับ

นักกีฬา และดูดซับธาติเหล็กเขาสูรางกาย 

- การอบขนมโดยใชเตาอบ CFD Modeling of baking oven โดยปรับปรุง

เทคนิคการผลิตใหสามารถลดตนทุนการผลิต และมีคุณภาพดีข้ึน 

        

                 • การนําเสนอขอมูลตัวอยางผลิตภณัฑที่ทําการวจิัยและผลิตใหกบับริษัทเอกชน  
                   เชน  Growth factor extract  ที่ผลิตใหกับบริษัท TGR Biosevence  

ขอมูลตลาด Functional Food 

• ตลาดสินคา Functional Food ในออสเตรเลีย จะแบงตามประเภทของสินคา เชน 

ผลิตภัณฑนม ไดแก โยเกิรตเติมสารโปรไบโอติก เคร่ืองด่ืม น้ําผักผลไม เนื้อสัตว ไข ซีเรียลและขนมปง โดย

สามารถแบงสัดสวนมูลคาตลาดในแตละผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑนม รอยละ 43   ซีเรียล  รอยละ 19    เคร่ืองด่ืม 

รอยละ 14   น้ํามันพืช รอยละ 12   ถั่วเหลือง รอยละ 7   เบเกอรร่ี รอยละ 2   ไข รอยละ 1  และอ่ืน  ๆรอยละ 2  

• การคาดการณการเติบโตของมูลคาตลาด Functional Food ของโลก ในป 2008 มี

มูลคา 75 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยในป 2010 คาดวามูลคาตลาดโลก จะเพิ่มเปน 100 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในสวนของตลาดสหรัฐฯ มีมูลคาสินคา Functional Food กวา 20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ แบงตามประเภทของ

ผลิตภัณฑที่สงผลตอสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑที่สงผลตอระบบทางเดินอาหาร มูลคา 6.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ระบบทางเดินหายใจ และหัวใจ มูลคา 5.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ระบบคุมกันรางกาย มูลคา 2.6 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ ระบบกระดูก มูลคา 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และการควบคุมน้ําหนัก มูลคา 0.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
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           • ผลิตภัณฑ  Functional Food ประเภทตางๆ เชน ซีเรียล ขนมปง และขนมอบกรอบ 
              วางจําหนายในรานสะดวกซ้ือ และรานคาเฉพาะทาง  

         

• การนําเสนอขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับสารที่เติมใน Functional Food 

แลวสงผลดีตอรางกายที่สําคัญ เชน 

- โอเมกา 3 เพื่อการทํางานของหัวใจ และสมอง  

- โปรไบโอติก เพื่อการทํางานของระบบทางเดินอาหาร ภูมิคุมกันรางกาย 

- วิตามิน และสารตานอนุมูลอิสระ เพื่อลดโอกาสของโรคมะเร็ง 

- เกลือแรตางๆ เชน แคลเซียม เพื่อการทํางานของกระดูก 

• กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ Functional Food ซึง่ออสเตรเลียไดกาํหนด

ระดับการสําแดงสรรพคุณของอาหาร เปน 3 ระดับ คือ 

- การสําแดงสวนประกอบทางโภชนาการ (Nutrient Content) จะเปนการระบุ

วามีสารอาหารอะไร ในปริมาณเทาใด 

- การสําแดงทั่วไป (General Level) จะระบุวา ผลิตภัณฑนั้นๆ ดีตอสุขภาพ 

และควรรับประทานปริมาณเทาใด 

- การสําแดงข้ันสูง (High Level) จะสามารถระบุสรรพคุณในการปองกัน / รักษา 

ซึ่งการสําแดงวา การบริโภคผลิตภัณฑแลวสามารถรักษาโรคไดนั้น จําเปนตองมีหลักฐานและขอมูลทาง

วิทยาศาสตรรองรับเปนกรณีๆ ไป โดยในปจจุบันออสเตรเลียจะยอมรับเฉพาะสารโฟรเลท เทานั้นวา 

มีประโยชนสําหรับสตรีที่ต้ังครรภ   สําหรับกฎระเบียบการนําเขาสินคา Functional Food จะเปนไปตาม

หลักเกณฑของหนวยงาน Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) 
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• ปจจัยที่กําหนดอัตราการเติบโตของสินคา Functional Food คือ กระแส

การบริโภคที่เกิดจากการบอกตอของผูบริโภค การโฆษณา และการกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมาย เชน 

อาหารสําหรับนักกีฬา รวมถึงชองทางการกระจายสินคา โดยเฉพาะการจําหนายในรานคาเฉพาะทางจะ

ไดรับการตอบรับที่ดีกวารานจําหนายสินคาอาหารทั่วไป 
 

                 

                                          • มอบของที่ระลึกและถายรูปรวมกัน   
 

1.4 การสัมภาษณหนวยงาน The Department of Primary Industries (DPI) 
DPI Science Research and Development 

ลักษณะองคกร 

• DPI เปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีโครงสรางขององคกรแบงเปน 2 สวนงาน  

                                               คือ Future Farming System Research และ Bioscience Research Division  

                                               โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ รวมถงึสวสัดิภาพสัตว  

                                               การควบคุมคุณภาพอาหาร และการวิจัยโภชนาการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับการ 

                                           พัฒนาสินคา Functional Food ในดานการวิจัยและพัฒนา และการจับคู 

                                               สารอาหารกับผลิตภัณฑที่จะชวยเสริมประโยชนและดีตอสุขภาพ 

ขอมูลตลาด Functional Food 

• การลงทุนในสินคา Functional Food ของออสเตรเลียยังมีไมมากนัก 

และมีอัตราการเติบโตที่ชากวาในยุโรป สหรัฐฯ และเอเซีย เนื่องจากกฎหมายไมเอ้ืออํานวย โดยเฉพาะ

ปญหาเกี่ยวกับการสําแดงสินคาที่หลายประเภทยังคงใชหลักการเดียวกัน กลาวคือ สหภาพยุโรป มี

หนวยงานกํากับดูแล คือ European Food Safety Authority : EFSA ที่จะใชหลักฐานเปนตัวกําหนด และ

ตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุน สําหรับสหรัฐฯ มี FDA ที่กําหนดใหสําแดงสินคาในลักษณะทั่วไป 

และไมเขมงวดเทากับสหภาพยุโรป ในขณะที่ญ่ีปุนจะมีหนวยงานที่ใหการรับรองผลิตภัณฑทีเ่ปนอาหารเพือ่

สุขภาพกลุมพิเศษ หรือที่เรียกวา FOSHU : Food for Specified Health Use  
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• การผลิตสินคา Functional Food จะแบงตามวิธีการผลิตได 3 วิธี คือ 

- การดึงสวนประกอบที่ไมดี หรือส่ิงที่ไมเปนประโยชนตอสุขภาพ  

ออกจากอาหาร เชน น้าํตาล และไขมัน 

- การปรับเปล่ียนองคประกอบทางเคมีของอาหาร 

- การเติมสารที่เปนประโยชนเขาไปในอาหาร และกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ 

• ความตองการบริโภคสินคา Functional Food เกิดจากปจจัยสนับสนุน 2 ปจจัย คือ 

- Science push เกิดจากการผลักดันทางวิทยาศาสตร โดยมีการคนควา วจิยัและ

พัฒนา กอใหเกิดนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ Functional Food ใหมๆ ซึ่งจะตองมีการศึกษาพฤติกรรมของ

ผูบริโภคควบคูไปดวย 

- Consumer pull เกิดจากความตองการของผูบริโภคเอง ซึ่งสงผลตอการเติบโต

ของสินคา Functional Food โดยตรง  

• Functional Food  ที่ไดรับความนิยมในออสเตรเลีย เชน นมและผลิตภัณฑที่เติม

สารโปรไบโอติก และโอเมกา 3 เชน เนย และมาการีน ผลิตภัณฑซีเรียลที่เติมสาร Prebiotic เชน วิตามิน 

โฟเลท และเกลือแร นอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ Functional Food ในธุรกิจอุตสาหกรรมแลว ใน

การผลิตวัตถุดิบผลิตผลทางการเกษตร เกษตรกรยังใหความรวมมือในการปรับปรุงผลผลิต การเพาะปลูก 

และการเลี้ยงสัตว ใหผลผลิตมีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มข้ึนมากกวาปกติ ซึ่งเปนผลมาจาก

สินคาเกษตรนําเขามีคุณภาพตํ่าและไมปลอดภัย โดยเฉพาะการนําเขาจากจีน จึงมีการวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตภาคเกษตรในประเทศเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคา เชน ผักผลไมที่มีแรธาตุสูง เชน แอปเปล 

และบร็อคโคร่ี 

          

  

                                                                                             

                                                                                                             • บรรยากาศการ 
                                                                                                               สมัภาษณและ 
                                                                                                               รวมหารอื   
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• ปจจัยที่สงผลใหสินคา Functional Food เติบโตจะขึ้นอยูกับผูบริโภคเปนหลัก 

วาจะเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพที่มีราคาสูงกวาสินคาอาหารทั่วไป ซึ่งในอดีตราคามิใชปจจัยหลักในการ

เลือกซื้อ แตสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาสินคา Functional Food มาก

ข้ึน นอกจากนี้ การโฆษณามีผลตอการเลือกซื้อสินคาอาหารเชนกัน เนื่องจากการใหขอมูลอยางตอเนื่อง 

และมีแหลงขอมูลรองรับ จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได อยางไรก็ตาม นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

มักมีการลอกเลียนแบบกันไดงาย เพราะเทคโนโลยีและการลงทุนไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนใน

อุตสาหกรรมยา ซึ่งปจจุบันการนําเขา Functional Food ในออสเตรเลียยังมีไมมากนัก เนื่องจากมีบริษัทขามชาติ

เขามาผลิตสินคาในประเทศมากข้ึน 

ขอมูลอุตสาหกรรมนม 

• เนื่องจากผลิตภัณฑนมเปนผลิตภัณฑ Functional Food ที่ไดรับความนิยมใน

ออสเตรเลีย หนวยงานภาครัฐและเอกชนจึงเล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมนม ต้ังแต

ระดับฟารมเล้ียงโคนม โดยใหทุนสนับสนุนเพื่อทําการวิจัยการเล้ียงโค และอาหารสัตว ซึ่งปจจุบันอยู

ระหวางการศึกษาวิจัยอาหารเลี้ยงโคที่มีธาตุซีรีเนียม โดยผานกระบวนการสรางของยีสตใหแมโค

กิน ซ่ึงจะทําใหโปรตีนในน้ํานมมีธาตุซีรีเนียมโดยไมตองเติมสารดังกลาวภายหลัง ทั้งนี้ มีผลงาน 

วิจัยเกี่ยวกับประโยชนของซีรีเนียมวา สามารถลดปริมาณเช้ือไวรัสที่กอใหเกิดปญหาในระบบทางเดิน

หายใจ และยังชวยสรางภูมิตานทานโรค 
 

   

                     • ปศุสัตวที่สําคัญในออสเตรเลีย เชน โคนม โคเน้ือ แกะ และหมู   
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การสัมภาษณบริษัท SALKAT Australia PTY. LTD. 1.5 
ลักษณะองคกร 

  

• บริษัท SALKAT เปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาจากประเทศสหรัฐฯ  

                                                 และสหภาพยุโรป  โดยนําเขาสินคาประเภทสวนผสมอาหาร  (Food  

                                                 Ingredients) จําหนายใหกับบริษัทผูผลิตของออสเตรเลียและนิวซีแลนด และ 

                                                 อยูระหวางการพิจารณาขยายการนําเขาสินคาจากประเทศในแถบเอเซีย 

• นอกจากธุรกิจอาหารที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสวนผสมอาหาร 

                                             สําหรับใชผลิต Functional Food แลว บริษัทฯ ยังทําตลาดใหกับธุรกิจ 

                                             ประเภท Personal Care , Home & Fabric Care และ Pharmaceutical 

โดยการพัฒนาธุรกิจในลักษณะของ Supply Chain Management ในแตละสวนของการนําเขา การจัดเก็บ

สินคา และชองทางการจัดจําหนาย 

• ในสวนของ Food Ingredients ที่บริษัทฯ จัดจําหนาย จะครอบคลุมใน

อาหารประเภทตางๆ คือ ผลิตภัณฑนม เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี ซีเรียล Confectionery ขนม ผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Nutritional Supplements) ซุป  ซอส  และเคร่ืองปรุงรส 

• สวนผสมอาหาร วิตามิน / สารอาหาร ที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย  

ซึ่งเปนทีน่ิยมนําไปผสม/เติม ในกระบวนการผลิตสินคา Functional Food ไดแก 

- Matcha Green Tea Products 

- 100% Natural Sugar Replacement Systems 

- Natural Mould Inhibitors 

- Rice Proteins 

- Specialist Enzymes 

- Natural Vitamin E , AO’s , Omega 3’s 

- Inulin , Pea Protein Isolates & FOS 

- Beta Glucan 

- Moulds , Yeasts , Starter Cultures 

- Functional Whey Powders , GOS 

- Natural Sweeteners , Fructose 
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- Maltodextrin , Starches & Tru-Bran Fibre 

- High Temperature Chain Oils 

- Organic salts and organic acid blends – acetates 

- Microencapsulation of Phytosterol , Iron , Calcium 

- Soy Protein Isolates 

- Apple Fibre , Antioxidants 

  

    

                                                   

                                                                                              • สวนผสมอาหารที่นําไปผสม 

                                                                                                เติมในกระบวนการผลิตสินคา 

                                                                                                Functional Food 

 

 

ขอมูลตลาด Functional Food 

• การเติบโตของสินคา Functional Food มีปจจัยดานการตลาดเปนตัวกําหนด 

และมีการแขงขันระหวางผูผลิตดวยกันเองสูง โดยใชกลยุทธทางการตลาดและใชส่ือโฆษณาในทุกรูปแบบ

ทั้งส่ือโทรทัศน วิทยุ บิลบอรด หนังสือ และเว็บไซต อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนายังเปนส่ิงที่จําเปนใน

การทําตลาดสินคา โดยเฉพาะการใหความรูแกผูบริโภคจะเปนการช้ีนําการตลาดในอนาคต ในสวนของ

ผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มีประมาณ 10 ราย ซึ่งจะใชกลยุทธในการทําตลาด 

คือ การเปนผูแทนการคา และสรรหาผูกระจายสินคาที่มีเครือขายของสินคาที่หลากหลาย โดยอาศัย

ความสัมพันธกับผูกระจายสินคาเพื่อเขาสูตลาด 

• กระแสความนิยมสินคา Functional Food ในออสเตรเลีย มีแนวโนมใน

ผลิตภัณฑที่ใหสรรพคุณดานการปองกันโรค ซึ่งการนําพืช/สมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางยา (Phytochemical) 

มาเปนสวนผสมในอาหาร มีแนวโนมที่จะเติบโตไดอีกมาก ประกอบกับการมีรายงานทางวิทยาศาสตร

สนับสนุน จึงชวยสรางกระแสความตองการบริโภคของตลาดเพิ่มมากข้ึน ทําใหผูผลิตหลายรายผลิตสินคา

ใหมรองรับกระแสความตองการของผูบริโภคในแตละกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูบริโภคที่เปนเด็กหรืออยู

ในวัยเจริญพันธุ 
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• การบริโภคสินคา Functional Food ของออสเตรเลีย ยังเปนที่ตองการในกลุม

อาหารเพื่อการบริโภคในชีวิตประจําวัน สินคาที่มีความโดดเดนและเปนสินคายอดนิยมของชาวออสเตรเลีย 

คือ สินคาที่มีคุณประโยชนสําคัญตามทฤษฎีการควบคุมน้ําหนัก โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีคาดัชนี 

Glycemic ตํ่า แบบ Low carb สําหรับผูที่มีปญหาโรคเบาหวาน และการจัดสมดุลยของรางกายในเร่ือง

ความตานทานอินซูลิน ระดับพลังงาน การเจริญอาหาร และระดับน้ําตาลในเลือด ลวนเปนปญหาสําคัญ

ของชาวออสเตรเลียในปจจุบัน ดังนั้น อาหารที่มีคาดัชนี Glycemic ตํ่า จึงเปนที่ตองการของตลาดมาก และ

ยังคงมีแนวโนมความตองการที่ตอเนื่อง ตัวอยางที่เห็นเดนชัดสําหรับผลิตภัณฑกลุมนี้ คือ สารสังเคราะหที่

ใหความหวานแทนน้ําตาล  
 

  

   
   

                                                             •  สินคา  Functional Food 
                                                          ที่มีคาดัชนี Glycemic ตํ่า 

 

 

 

นอกจากนี้ ในเร่ืองของ Gluten - free ยังเขามาในกระแสของ Functional Food 

เชนเดียวกับ Fat – free , Low – crab และ Cholesterol – free ซึ่งจะเห็นไดตามฉลากสินคาอาหารใน

ปจจุบัน เนื่องจาก Gluten เปนโปรตีนที่มีในธัญพืชจําพวก ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวไรย ประกอบกับ

แนวโนมของผูบริโภคที่เกิดอาการแพตอ Gluten มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ผูผลิตอาหารจึงใหความสําคัญ

กับแนวโนมนี้ 
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                                                    •  สินคา  Gluten – free , Fat – free 
                                                       และ Low – fat ที่เขามาในกระแส 
                                            ของสินคา Functional food 
 

2. ขอคิดเห็น 
2.1 จากการสํารวจขอมูลตลาด Functional Food ในออสเตรเลีย จะเห็นวา ไทยมีโอกาส

ที่จะนําผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพเขาสูตลาดออสเตรเลียได ซึ่งสินคาที่ไดรับความนิยม คือ กลุมสินคา

สมุนไพร โดยที่สมุนไพรของไทยมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งในรูปของสมุนไพรสด และ

สําเร็จรูป เนื่องจากความนิยมในอาหารไทยที่มีสวนผสมอาหารเปนสมุนไพร ซึ่งสามารถรณรงค

ประชาสัมพันธใหชาวตางชาติตระหนักถึงคุณคาของสมุนไพรไทย ประกอบกับการมีรานอาหารไทยต้ังอยูใน

ประเทศออสเตรเลียจํานวนมาก ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑอาจประยุกตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือ

สวนผสมในอาหารประเภทตางๆ นอกจากนี้ ผลของความตกลงการคาเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ยัง

สงผลใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยหลายรายการมีภาษีนําเขาที่ลดลง จึงเปนปจจัยสนับสนุนใหการ

สงออกสินคาอาหารและสมุนไพรไทยมีโอกาสที่ดีข้ึน  
   

                                                                  •  สินคาอาหารไทยที่มี 

                                                                    มีสวนผสมอาหารเปน 

                                                                    สมุนไพร ที่ไดรับความ 

                                                                    นิยมในออสเตรเลีย 

แมวาสมุนไพรจะมีโอกาสเขาไปในตลาด Functional Food ในออสเตรเลียได 

อยางไรก็ตาม ยังขาดขอมูล/หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่จะสนับสนุนถึงประโยชนและคุณคาของสมุนไพร

ไทย รวมถึงขอมูลปริมาณการบริโภคที่จะกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย ตลอดจนสรรพคุณของสมุนไพรที่

จะสงผลตอสุขภาพในดานใดบาง ซึ่งในเร่ืองนี้จะเกี่ยวของกับการสําแดงสินคาและการกลาวอางกฎหมาย 

รวมทั้งการส่ือสารใหผูบริโภคเขาใจถึงประโยชนของสมุนไพร หากไทยมีการศึกษาวิจัย/ทดลองทาง

วิทยาศาสตรโดยมีหลักฐานสนับสนุนแลว จะเปนการสรางความม่ันใจและศักยภาพใหสมุนไพรไทย

สามารถเขามามีสวนแบงตลาดในสินคา Functional Food ของออสเตรเลียและตลาดโลกได 
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2.2 เนื่องจากคานิยมของผูบริโภคชาวออสเตรเลียที่ตองการเลือกซ้ือสินคา

อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศจากแหลงที่เช่ือถือได และตองการใหสินคาที่จําหนายในทองตลาด 

มีการระบุสัญลักษณวา เปนสินคาที่ผลิตในประเทศ (Australian Grown logo) ซึ่งปจจุบันออสเตรเลียกําหนด 

ใหนําสัญลักษณดังกลาวติดบน                                                  ฉลากบรรจุภัณฑอาหารทุกชนิด 

ที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศ                                                  โดยเฉพาะการแสดงแหลงที่มาของ

สินคาอาหาร ทั้งนี้ หนวยงานที่                                                      เกี่ยวของของไทยอาจพจิารณานาํมาใช

เปนรูปแบบปฏิบัติเพื่อสงเสริมให                                                     ผูประกอบการไทยหันมาใชวัตถุดิบใน

ประเทศผลิตสินคา Functional                                                       Food  มากข้ึน  โดยเฉพาะพืช ผัก ผลไม  

สมุนไพร สวนผสมและสารอาหาร                                                     ทีห่ลากหลาย เพือ่ลดการพึง่พาวตัถดิุบ

นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะชวย                                                    ใหผูบริโภคมั่นใจแหลงที่มาของสินคา 

รวมทั้งใหผูประกอบการปฏิบัติ                                                        ตามกฎหมายระบุแหลงที่มา  และใน 

อนาคตอาจสงเสริมการใชสัญลักษณในลักษณะดังกลาวกับสินคาสงออกไดดวย โดยเฉพาะสินคา Functional 

Food ที่มีลักษณะเฉพาะของไทย ไดแก เคร่ืองด่ืมประเภทน้ําขาวกลองงอก น้ํามังคุด และผลิตภัณฑนมที่มี 

สารเมลาโตนินสูง (Bed time milk) เปนตน  

2.3 ผูผลิตสินคา Functional Food ของออสเตรเลีย และประเทศผูนําตลาดตาง

สรางสรรคผลิตภัณฑบนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาที่มีขอมูล/หลักฐานทางวิทยาศาสตรมารองรับ โดย

ตระหนักถึงความเปนไปได การเขากันได หรือความคงตัวของสูตรที่เติมสารอาหารเขาไป หรือลดสารอาหาร

บางชนิดลง รวมทั้งการเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑเพื่อรักษาคุณภาพ ตลอดจนความ

พยายามที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑใหเกินกวาส่ิงที่ผูบริโภคคาดหวัง เชน บรรจุภัณฑที่สวยงาม สะดวกใช 

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จะชวยกระตุนการบริโภคสินคาเพิ่มข้ึน และจะเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับ

ผลิตภัณฑและเปนเอกลักษณของสินคาในธุรกิจ Functional Food 

    

ผลิตภัณฑซอสมะเขือเทศในบรรจุภัณฑที่สะดวกใช                                  •  
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                                                                                                             • ขอมูลโภชนาการบน 

                                                                                                               บรรจุภัณฑอาหาร 

 

  
 

      
        •  ตัวอยางบรรจุภัณฑที่รักษาคุณภาพอาหาร 

2.4 จากภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบันที่ชะลอตัว แมสินคาอาหารจะไมไดรับ

ผลกระทบโดยตรงในเชิงเศรษฐกิจมากนัก แตในเชิงจิตวิทยาพบวา ความรูสึกของผูบริโภคไดรับผลกระทบ

อยางมาก จะเห็นไดจากการเลือกที่จะออมมากกวานําเงินไปใชจาย โดยเฉพาะการซื้อสินคาอาหารที่

ฟุมเฟอย รวมถึง Functional Food ที่มีราคาสูงกวาผลิตภัณฑอาหารทั่วไป และหันมาเลือกซ้ือเฉพาะสินคา

อาหารที่จําเปนและคุมคาในการบริโภคมากที่สุด อยางไรก็ตาม การบริโภคสินคาอาหารของออสเตรเลีย

และในตลาดโลกนอกจากจะเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจขางตน แตยังคงสอดคลองเปนไปตามกระแสโลก

ดวย โดยเฉพาะกระแสรักและหวงใยสุขภาพ กลาวคือ การบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ สงผลใหอัตราการ

เติบโตของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพโลกยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่อง เห็นไดจากการมีผลิตภัณฑ 

Functional Food ใหมๆ เกิดข้ึนหลากหลาย เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเอง 

 

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