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ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวย นางสาวสุนิสา  ตามไท และ

นางสาวลดาวัลย  ยืนนาน  และผูแทนสถาบันอาหาร ประกอบดวย  ดร.อมร  งามมงคลรัตน  

นางสาวอรอนงค  มหัคฆพงศ และนางสาวจารุวรรณ  เจตเกษกิจ  ไดรวมกันสํารวจและจัดเก็บ

ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพกลุม Functional Food  ณ ประเทศเกาหลีใต  ระหวางวันที่ 19 - 24 

เมษายน  2552  ซึ่งเปนกิจกรรมภายใตโครงการศูนยสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ

อุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) ปงบประมาณ 2552  เพื่อรวบรวมขอมูลมาทําการ 

ศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในกลุม 

Functional Food  ของประเทศไทย  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตอยอดและยกระดับใหกับ

ผูประกอบการไทยดานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาดบนพื้นฐานความพรอมดานวัตถุดิบ

ที่หลากหลาย  สวนสาเหตุในการเลือกประเทศเกาหลีใต เพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูลคร้ังนี้ 

เนื่องจากเปนประเทศตนแบบประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพอยางตอเนื่อง  และตลาดมีการขยายตัวสูง  ทั้งนี้  การสํารวจขอมูลอุตสาหกรรมดังกลาว 

ไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจาก  นายอภิรักษ  แพพวง  อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝายพาณิชย) 

ประจํากรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต  ในการใหขอมูลภาพรวมของประเทศ และติดตอประสาน

หนวยงานใหกับคณะสํารวจไดเขาพบและสัมภาษณผูเกี่ยวของในวงการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพ  ซึ่งผลการสํารวจขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ สรุปได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะสํารวจขอมูล ถายภาพรวมกับ 

ทานอัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝายพาณิชย)  

นายอภิรักษ  แพพวง 
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1. นิยามอาหารเพื่อสขุภาพ Functional Food 

1.1 นิยามอาหารเพื่อสุขภาพ Functional Food ของประเทศเกาหลีใต คือ  
อาหารที่ผานกระบวนการผลิตหรือแปรรูปในรูปแบบที่เปนเม็ด แคปซูล ผง หรือน้ํา  โดยมีสวนผสม

หรือสารที่ทําหนาที่ใหคุณประโยชนตอสุขภาพรางกาย   

1.2 นิยามอาหารเพื่อสุขภาพ Functional Food ของประเทศไทย คือ  อาหาร

ที่ใหประโยชนตอสุขภาพรางกายมากกวาอาหารปกติ  โดยการเติมสารที่เปนประโยชนตอรางกาย

ลงไป หรือการลดสารที่เปนประโยชนนอยออกไป 
 
2. ภาพรวมประเทศเกาหลใีต 

•   เกาหลีใต  เปนประเทศอุตสาหกรรมใหมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยาง   
กาวกระโดด  มีความเปนชาตินิยมสูง  เศรษฐกิจพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคอยูในเกณฑดี  

โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจเนนอุตสาหกรรมหนัก และเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตเพื่อสงออก  

เปนหลัก  ทําใหสินคาของเกาหลีใตมีจําหนายในตลาดทั่วโลก  เชน  เรือเดินสมุทร  รถยนต  เคร่ืองจกัร  

สินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองมือส่ือสาร นอกจากนี้ภาครัฐยังเนนใหการสนับสนุนและ

สงเสริมดานการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม  การจัดการในสมาคมการคาตาง ๆ  รวมทั้งมีกฎระเบียบ

ขอบังคับและบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดตอการคอรัปชั่นอยางเขมงวด 

•   ปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตที่สําคัญ 

คือ  ประเทศเกาหลีใตใชมาตรการตางๆ ในการปกปองตลาดดวยมาตรการภาษีและมิใชภาษี  

โดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐานสุขอนามัยตอสินคาเกษตรกรรมของประเทศอื่น  ไดแก  ขาว จะบังคับ 

ใชมาตรฐานขาวของประเทศสหรัฐอเมริกา  ทําใหการนําเขาขาวจากไทยเพื่อการขายปลีกยากข้ึน  

รวมทั้งมีการจัดเก็บภาษีสินคานําเขาจากไทยบางรายการในอัตราที่สูงมาก  เชน  กุงแชเกลือ  

ปลาหมึกแชแข็ง  ขาวแปรรูป และไมอัด  สําหรับผลไมอนุญาตใหนําเขาผลไมจากไทยเพียง 6 รายการ  

คือ  ทุเรียน  กลวยหอม  มะพราว  สับปะรด  องุน  และมะมวงน้ําดอกไม  นอกจากนี้  ยังมีปญหา

อุปสรรคการคาแรงงานของตางชาติ  โดยกฎหมายเกาหลีใต อนุญาตใหขายแรงงานไดเฉพาะงาน

กรรมกร หรือเรียกวา 3D  ไดแก  งานยากลําบาก (Difficult)  งานสกปรก (Dirty)  งานเส่ียงอันตราย 

(Dangerous) ดวยเหตุผลที่ชาวเกาหลีใตไดรับการปลูกฝงใหเกลียดงานประเภทดังกลาว  

•   การดําเนินธุรกิจในเกาหลีใต  จะอยูในกลุมบริษัทเพียงไมกี่ราย  ไดแก  กลุมซัมซุง  

แอลจี  และฮุนได  ซึ่งธุรกิจของแตละกลุมจะเปนในลักษณะครบวงจร  เร่ิมจากของใชต้ังแตต่ืนนอน

จนถึงเขานอน  โดยเฉพาะกลุมซัมซุง ในปจจุบันผลิตรถยนตนั่งสวนบุคคลออกสูตลาดซึ่งไดรับการ

ตอบรับจากผูบริโภคภายในประเทศเปนอยางดี  
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•   ชาวเกาหลีใต จะใหความสําคัญกับสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง โดยจะเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชนกับรางกายเปนหลัก  อาหารพื้นบานที่นิยมบริโภคทั่วไป  ไดแก  ตมจืดใสปลา  

ซุปถั่วงอกหัวโต  ซุปกิมจิ  และไกตุนโสม  เปนตน 

•   รานอาหารไทยในกรุงโซล มีจํานวน 5 ราน  โดยมีการเปล่ียนมือคอนขางบอย  

สําหรับผูบริโภคที่นิยมเขารานอาหารไทยจะเปนตางชาติ มิใชคนเกาหลี  

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาพรวมตลาดอาหารเพื่อสขุภาพกลุม Functional Food ของประเทศเกาหลีใต 

•   การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ Functional Food จะเนนวัตถุดิบที่มาจาก

ธรรมชาติ  และมีผลการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรรับรองคุณประโยชน 

•   ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของโลกมีมูลคาประมาณ 143,000 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  แบงเปน  Functional Food รอยละ 36  Dietary Supplement รอยละ 34  Organic 

Product รอยละ 21 และ Natural Personal Care รอยละ 9  ซึ่งประเทศเกาหลีใตมีสวนแบงใน

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของโลกประมาณรอยละ 0.9 โดยประเทศที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุด คือ 

สหรัฐอเมริกา รอยละ 40  รองลงมา ไดแก ยุโรป รอยละ 30 และญ่ีปุน รอยละ 18  และหาก

พิจารณามูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศ  ผลิตภัณฑ Functional Food มีมูลคาประมาณ 

515 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2550  หรือคิดเปนรอยละ 2.06 ของมูลคาตลาดอาหารทั้งหมด

ในประเทศ   

•   ผลิตภัณฑ Functional Food ที่มีมูลคาการจําหนายสูงสุด  ไดแก  ผลิตภัณฑที่

ทําจากโสมแดง (โสมมี 4 ประเภท เรียกช่ือตามวิธีแปรรูปกอนเก็บรักษา  ไดแก  โสมแดง  โสมขาว   

โสมแหง และโสมสกัด  สําหรับโสมแดงเกิดจากการนําเอารากโสมสดมาตัดแขนงรากออก จากนั้น

ทําความสะอาด และนําไปผานการอบไอน้ําประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งสุก โสมจะมีสีที่

เหลืองข้ึนจนเกือบจะใส แลวจึงนําไปอบใหแหงเปนข้ันตอนสุดทายของการทําโสมดิบ ถือวาเปนโสม

ชนิดที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพ  โดยตองมีอายุ 6 ปเต็ม จึงมีฤทธิ์ทางยาสูงสุด) ผลิตภัณฑ

- ไกตุนโสม และซุปกิมจ ิ

อาหารพื้นบานชาวเกาหลี 
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วานหางจระเข  และผลิตภัณฑเสริมอาหาร สวนผลิตภัณฑที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด  ไดแก  

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  ผลิตภัณฑประเภท EPA/DHA (Eicosapentaenoic Acid/ Decoxahexaenoic 

Acid ) ผลิตภัณฑวานหางจระเข  ผลิตภัณฑประเภทเสริมสมรรถภาพทางรางกาย และผลิตภัณฑ

กลูโคซามีน 

•   อาหารเพื่อสุขภาพของเกาหลีใต มีกฎหมาย Health Functional Food รองรับ

โดยตรง  เพื่อบังคับใชกับผูผลิตในประเทศ และผูนําเขา ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภค  โดยการ

ผลิตสินคาประเภทดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตกอน  รวมถึงการจําหนาย  และการนําเขา ทัง้นี ้ตองม ี

การตรวจสอบสวนประกอบสินคาในการออกฤทธ์ิตอรางกาย  การกลาวอางสรรพคุณตองไมเกินจริง  

และหามมิใหมีการโฆษณาถึงสรรพคุณในดานการปองกันรักษาโรค เนื่องจากไมใชผลิตภัณฑยา

สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศเกาหลีใต หลังจากผานการตรวจสอบตาง ๆ ตามกฎระเบียบ

ขอบังคับแลว จะไดเคร่ืองหมายรับรองวาเปน Health Functional Food 

 

 

 
 

 

4. การเขาพบและสัมภาษณเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน 

4.1 Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) 

1) ลักษณะองคกร 

•   เปนหนวยงานภายใตการกํากับของรัฐบาล ไดรับงบอุดหนุนจาก

รัฐบาล และมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยมีสาขาในสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกา  จีน  และสิงคโปร  ซึ่งหนวยงานดังกลาว   

ไดกําหนดวิสัยทัศนในการเปนผูนําดาน Bio-Health  อันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในป 2558 

•   มีหนาที่ใหการสนับสนุน สงเสริม  ใหคําปรึกษาแนะนําดานนโยบาย

อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ  การวิจัยพัฒนา  การถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  

ยา  เคร่ืองสําอาง  บริการทางการแพทย  และเครื่องมือทางการแพทย  รวมทั้งใหการประเมินและ

ทดสอบผลิตภัณฑ และพัฒนาบุคลากร   

•   ออกเคร่ืองหมายรับรองสําหรับผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบเปนประโยชน
ตอสุขภาพ (Goods of Health)  และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่ใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการ 
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•   การดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา  บริษัทที่มาขอรับบริการ 

จะตองเสียคาบริการ  แตจะมีอัตราคาบริการถูกกวาบริษัทเอกชนซ่ึงมีการดําเนินงานในลักษณะ

เดียวกัน  โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแตละตัวจะใชเวลาประมาณ  5-6 ป  สําหรับบริษัทใด 

ที่จะผลิตผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตัวใหม  ตองยื่นคํารองในการผลิต  โดยหนวยงานจะจัดสงเจาหนาที่

เขาไปตรวจสอบทุกข้ันตอนการผลิตจนถึงการจัดจําหนาย  เพื่อใหไดผลการรับรองทางวิทยาศาสตร 

และการรับรองผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค    

 

  

 

 

 

 

 

  2) ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพกลุม Functional Food 

•   การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหาอุปสรรคของอาหาร

เพื่อสุขภาพ Functional Food ดังนี้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

จุดแข็ง 
- พัฒนาเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร และ 

   Bio อยางตอเนื่อง 

- ขยายการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 

   เพิ่มข้ึน 

- รวมตัวเปนเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐ 

   และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- มีแหลงวัตถดิุบจากธรรมชาติ 

- มีกฎหมาย Health Functional Food  

  รองรับ 

จุดออน 
- นโยบายรัฐ และงบประมาณ 

- ขอจํากัดดานการขาย ชองทางการ 

   จัดจําหนาย และการโฆษณา 

- ขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานสําหรับการ 

  ทดสอบผลิตภัณฑในทาง Clinical Trial 

  และการทดสอบในสัตว 

 ผลิต (New Health Technology)  เพื่อสรางความเช่ือมั่นและความปลอดภัยกับผูบริโภค 

- ตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 

GH  ซึ่งมีสวนประกอบเปนประโยชน

ตอสุขภาพ ไดจากสาหรายคลอเรลลา 
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•   การบริโภคผลิตภัณฑ Functional Food ในประเทศเกาหลีใต นิยม

บริโภคผลิตภัณฑที่มีสารจําพวก CLA (Conjugated Linoleic Acids) ซึ่งเปนสารผสมของกรดไขมัน

ไมอ่ิมตัว  มีสรรพคุณในการเผาผลาญอาหาร  ลดไขมันในชองทอง  ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลี

เซอไรด  รวมทั้งตานมะเร็ง  และสารอีกจําพวกหนึ่งที่ไดรับความนิยม  คือ  สารที่เพิ่มสมรรถภาพทาง

รางกาย  ทั้งนี้  สวนใหญจะนิยมบริโภคในรูปแคปซูล และเม็ด  โดยเฉล่ียกลุมผูบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพจะอยูในชวงอายุ 40 ปข้ึนไป และเนนที่เพศหญิง  

•   พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื ่อสุขภาพ   เก ิดจากแนวคิดของ       

ชาวเกาหลีในเร่ืองความกตัญูและใหความเคารพตอผูใหญ  โดยลูกหลานจะมีความเปนหวง

สุขภาพของพอแมหรือญาติผูใหญ  จึงเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมาใหรับประทาน  โดย

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายทั่วไป  จะเนนทําใหสุขภาพรางกายโดยรวมแข็งแรง  ไดแก  ผลิตภัณฑจาก

โสมแดง และวานหางจระเข  สําหรับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  จะพิจารณาจาก

เคร่ืองหมายการรับรองของหนวยงานภาครัฐ  สวนการโฆษณาผลิตภัณฑสวนใหญจะผานชองทาง

ส่ือโทรทัศน  ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อดวย 
 

 

 

      

 

 

 

  

โอกาส 
- ผูบริโภคหวงใยสุขภาพเพิม่ข้ึน 

- ตลาดอาหารสุขภาพ Functional  Food 

  ของโลกขยายตัว 

- ผูประกอบการไดวิจัยพฒันาผลิตภัณฑ 

   ใหม ๆ ออกสูตลาดเพิ่มข้ึน 

 
 

ปญหาอุปสรรค 
- นําเขาวัตถุดิบอาหาร 

- มีผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐานออกมา 

  จําหนายปะปนในทองตลาด สงผลให  

  ผูบริโภคมีมุมมองเชิงลบเกี่ยวกับความ 

  ปลอดภัยของผลิตภัณฑ Functional Food  

- ตลาดชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ 
 

- ดร. อมร  งามมงคลรัตน  สถาบันอาหาร 

ผูนําทีมในการสํารวจขอมูล  มอบของที่ระลึก

ใหกับผูบริหาร KHIDI 
- ถายภาพรวมกันบริเวณหนาตึก KHIDI 
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4.2 Korea Food & Drug Administration (KFDA) 

1) ลักษณะองคกร 

•   เปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร  การแสดงฉลากอาหาร  รวมทั้งควบคุมมาตรฐานและคุณลักษณะของอาหาร  สารเจือปน  

ภาชนะบรรจุ  ฉลาก  เคร่ืองมือ  ยกเวนอาหารประเภทเนื้อ  สัตวปก และผลิตภัณฑนม ซึ่งจะมี

หนวยงานเฉพาะเร่ืองปศุสัตวเปนผูออกกฎหมายและบังคับใช  โดยควบคุมกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑจากสัตว  รวมทั้งควบคุมการนําเขา 

•   มีหนาที่ในการข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตอาหารและยา และข้ึนทะเบียน

อาหารและยา  โดยออกกฎระเบียบขอบังคับ  ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของ

อาหารและยาใหไดมาตรฐาน ทั้งสินคาที่ผลิตในประเทศและสินคาที่นําเขา  ไดแก  ส่ิงเจือปนใน

อาหาร  ฉลาก  ภาชนะบรรจุ  โดยแยกกฎหมายเปน 2 ฉบับ คือ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร และ

กฎหมายเกี่ยวกับยา  มีสํานักงานใหญในกรุงโซล 2 แหง และสํานักงานยอยตามเมืองใหญของ

เกาหลีอีก 6 แหง 

•   กําหนดกฎระเบียบขอบังคับใชสําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพ Functional 

Food  โดยเฉพาะ  แยกตางหากจากกฎหมายเก่ียวกับอาหารและยา  และมีการประกาศใช

กฎหมายต้ังแตป พ.ศ. 2547  ซึ่งมีระดับความเขมงวดของระเบียบขอบังคับอยูตรงกลางระหวาง

กฎหมายอาหารกับกฎหมายยา  โดย KFDA จะตรวจสอบขอมูลสินคาต้ังแตข้ันตอนการยื่นขอผลิต 

กระบวนการผลิตจนถึงการใหเคร่ืองหมายรับรอง และการจัดจําหนาย ซึ่งจะเนนการตรวจสอบสาร    

ที่ออกฤทธิ์ในรางกาย  การกลาวอางสรรพคุณถูกตองตามผลการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งตรวจสอบสินคาที่นําเขา เพื่อใหไดสินคาที่มีความปลอดภัยและนาเช่ือถือกับผูบริโภค  

•   ออกเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ Health Functional Food    

•   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร และรับเร่ืองรองเรียนผลกระทบจากการใชและการรับประทานผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

- โปสเตอรสุขอนามยัในการ 

รับประทานอาหาร 
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2) ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพกลุม Functional Food 

•   ผลิตภัณฑ Functional Food  ในมุมมองของ KFDA หมายถึง  อาหาร

ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ทําใหรางกายแข็งแรง  โดยแบงวัตถุดิบเปน 2 ชนิด คือ  วตัถดิุบด้ังเดิม  

เชน  โสมแดง  วานหางจระเข  และวัตถุดิบที่ไดจากการคนควาวิจัย  เชน  สารสกัดจากวัตถุดิบตาม

ธรรมชาติประเภทตาง ๆ   

•   บริษัทในเกาหลีใตที่ผลิตผลิตภัณฑ Functional Food  มีจํานวน 377 

ราย  บริษัทนําเขา  2,422  ราย และบริษัทจัดจําหนาย  51,900  ราย  โดยสินคาที่มีการผลิตมากที่สุด  

ไดแก  ผลิตภัณฑจากโสมแดง  วานหางจระเข  โสม และอาหารเพื่อเพิ่มสารอาหารแกรางกาย  โดย

คาดวา  ในอนาคตผลิตภัณฑจากโสมแดง  จะยังคงขยายตัวตอเนื่อง 

•   ผลิตภัณฑ Functional Food ที่อนุญาตใหผลิตและจําหนายไดตาม

กฎหมาย  Health Functional Food  ประกอบดวย 37 ประเภท  ไดแก  1) ผลิตภัณฑเสริมอาหาร     

2) แลคโตบาซิลลัส  3) โสมแดง  4) กลูโคซามีน  5) โสม  6) วานหางจระเข  7) ยีสต   8) สาหราย

คลอเรลลา  9) Chito oligosaccharide  10) EPA/DHA  11) Linoleic acid  12) พอรพโพลิส  13) เห็ด  

14) เอนไซม  15) ไคโตซาน  16) คลอโรฟลล  17)  Soft-shelled turtle  18)  สาหรายสไปรูไลนา        

19) เลซิติน  20) ละอองเกสรดอกไม  21) เบตาแคโรทีน  22) Squalene  23) Octacosanol       

24) แอบปริคอท  25) Embryo Bud Oil  26) นมผ้ึง  27) Alkoxy Glycerol  28) Alkoxy Glycetol  

29) โปรตีน  30) น้ํามันเมล็ดองุน  31) Eel Oil  32) Embryo Bud  33) Green Tea Extract 

Fermented  34) โปรตีนถั่วเหลือง  35) Phytosterol  36) Fructo oligosaccharide  37) Red yeast  

โดยอยูในรูปผง  แคปซูล  เม็ด  ซีรัม  ของเหลว  วุน  แผน  และแทง          

•   หลักเกณฑการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ Functional 

Food  ที่สําคัญโดยสรุป คือ  การระบุสรรพคุณตองเปนจริงตามผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร    

มีความปลอดภัยกับผูบริโภค  และคุณภาพไดมาตรฐาน  โดยจะใชขอมูลประกอบการวิเคราะหจาก

หองปฏิบัติการทดสอบ  และขอมูลจากเอกสารที่ยื่นขอผลิตหรือจําหนาย  เพื่อตรวจสอบ

สวนประกอบสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชนตอรางกาย  และผลขางเคียง  สําหรับผลิตภัณฑ GMOs 

(Genetically Modified Organisms) หากตรวจสอบตามหลักเกณฑแลวเขาขายเปนผลิตภัณฑ 

Functional Food  สามารถใหเคร่ืองหมายรับรองวาเปน  Health Functional Food  ได 

•   การผลิตผลิตภัณฑ Functional Food  จะตองไดรับการรับรองตาม

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และไดเคร่ืองหมายรับรองวาเปน Health 

Functional Food จากหนวยงาน KFDA  สวนการติดฉลาก  จะตองระบุ สรรพคุณที่เปนประโยชน
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ตอรางกายใหสอดคลองตามผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร และมิใหนําลักษณะเดนของสินคามาใช

เปนช่ือผลิตภัณฑ  หากตรวจสอบพบจะมีบทลงโทษทั้งจําและปรับ ทั้งนี้  ผูที่มีหนาที่ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ Functional Food ที่วางจําหนายตามทองตลาด  จะตองมีประสบการณดานอาหารและยา 

อยางนอย 3 ป และตองผานการอบรมดานอาหารและยาดวย  ในสวนของบริษัทผลิต/ผูขายและ 

ผูนําเขาตองไดรับการอบรมเชนเดียวกัน  โดยผูขายตองเขาอบรมปละไมนอยกวา  4  ชั่วโมง  ผูนําเขา 

ตองอบรมไมนอยกวา  8  ชั่วโมง  และบริษัทที่ผลิตตองสงพนักงานเขาอบรมไมนอยกวา  6  ชั่วโมง

ตอป 

•   การนําเขาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ Functional 

Food  สวนใหญเปนพวกผลิตภัณฑบํารุงรางกาย วิตามินและเกลือแรตาง ๆ จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา  โดยระยะเวลาในการขออนุญาตนําเขา รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและตรวจ

วิเคราะหสารอาหาร  ประมาณ 11 วัน  และตองติดฉลากภาษาเกาหลีกอนวางจําหนายใหกับ

ผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Korea Health Supplements Association (KHSA) 

                               1) ลักษณะองคกร 

•   เปนหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหดําเนินการจัดต้ังในรูป
สมาคม  มีจํานวนสมาชิก 150  บริษัท  ประกอบดวย  บริษัทขนาดเล็ก กลาง และใหญ  มีรายได

เปนของตนเองจากคาบริการหองปฏิบัติการทดสอบ  การฝกอบรม  และการเก็บคาสมาชิกเปนราย 

ไตรมาส  จํานวน 400,000 วอน  หรือประมาณ 10,800 บาท 

•   ทําหนาที่สงเสริมใหเกิดการคาระหวางสมาชิก  บริการหองปฏิบัติการ

ทดสอบวิเคราะหสินคาที่รัฐบาลไมสามารถใหบริการได  ฝกอบรม  แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  และ

- เจาหนาที่ KFDA ใหรายละเอียดขอมูลองคกร 
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ใหคําปรึกษาแกสมาชิก  เชน  การสงเสริมการขาย  การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ  รวมทั้ง       

ใหขอเสนอแนะแกหนวยงานภาครัฐ  และสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดงานแสดงสินคาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  นอกจากนี้ยังเปนเครือขายของรัฐในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับ Functional Food  แกผูบริโภคในประเทศ 

                               2) ขอมลูตลาดอาหารเพื่อสุขภาพกลุม Functional Food 

•   คาดการณวา   การขยายตัวของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพกลุม 

Functional Food  ในประเทศเกาหลีใต  อีก 3-5 ป  จะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 10  สําหรับ

ในปจจุบันตลาดยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลก   

•   ผลิตภัณฑ Functional Food  ที่เปนที่นิยมและมียอดจําหนายสูง      

ในกลุมผูบริโภค และมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง  ไดแก  ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนักที่มีสาร 

CLA (Conjugated Linoleic Acids)  ผลิตภัณฑที่มีเสนใยสูง  ผลิตภัณฑเพื่อความงามที่มีสวนผสม

ของสาร CoQ10 (Coenzyme Q10)  ผลิตภัณฑบํารุงตับ  ผลิตภัณฑคลายเครียด  ผลิตภัณฑที่ได

จากวัตถุดิบธรรมชาติ  เชน  โสม  และวานหางจระเข 

•   ปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ คือ 

     -  ผูบริโภค ไมทราบถึงลักษณะอาหารเพื่อสุขภาพในแตละกลุมวามี   

กี่ประเภทอะไรบาง  และประโยชนจากอาหารแตละประเภทอยางแพรหลาย  เนื่องจากมีกฎ

ขอบังคับในการโฆษณาผลิตภัณฑที่เขมงวด  เชน  ไมใหมีการโฆษณาสรรพคุณในการปองกันรักษาโรค 

       -  ผูผลิต  มีขอจํากัดในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูตลาด  

เนื่องจากตองอาศัยเวลาและงบประมาณสูง  อีกทั้งกฎระเบียบขอบังคับในการผลิตสินคาใหได

มาตรฐานนั้น มีข้ันตอนรายละเอียดคอนขางมาก  ทําใหปฏิบัติตามไดยาก 

•   แนวทางการปรับตัวของผูประกอบการในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ     

มีดังนี้ คือ ตอยอด/สรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบเดิมที่ผลิตเปนอาหารทั่วไป  เพิ่มชองทางการตลาด  

ขยายตลาด และเนนการทําตลาดในแตละกลุมผูบริโภค  ในสวนบริษัทผูผลิต และบริษัทผูขายควรมี

แนวความคิดแบบ WIN : WIN ในการรวมมือพัฒนาสินคากันอยางจริงจัง  ลดชองวางระหวาง

บ ริษัทขนาดใหญกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่ อแก ไขปญหาการตัดราคาสินค า 

และสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง  รวมถึงการสรางความ

แตกตางใหกับตัวสินคาเพื่อรองรับตลาดผูสูงอายุและกลุมวัยรุน 

•   แนวโนมชองทางการตลาด  จะเปนระบบแฟรนไชส (Franchise)  และ 

Home Shopping มากข้ึน  รวมทั้งศูนยการคาที่มีขนาดใหญจะเปนจุดสําคัญในการจําหนายสินคา 
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และมีการแขงขันที่รุนแรงในการชวงชิงสวนแบงตลาด  นอกจากน้ี  บริษัทขนาดใหญที่ไดรับ

เคร่ืองหมายรับรองสินคาวาเปน Health Functional Food  จากหนวยงานภาครัฐ (KFDA) จะเปดราน

จําหนายผลิตภัณฑ Functional Food เพิ่มข้ึน  สําหรับชองทางการจําหนายในรูปแบบ Internet 

Shopping จะเร่ิมอ่ิมตัวลงสงผลตอสินคาที่ขายผานชองทางดังกลาว  เชน  โสม จะมีราคาปรับ

ลดลง  เนื่องจากจะเกิดการตัดราคาของผูประกอบการดวยกันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 บริษัท DAESANG  

                               1) ลักษณะองคกร  

•   บริษัทฯ กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2502 ทําการผลิตและจําหนายอาหารหลาย

ประเภท  จําแนกไดเปน  ผลิตภัณฑอาหารทั่วไป  อาหารเพื่อสุขภาพ  แปงและสารใหความหวาน

ผลิตภัณฑชีวภาพ  และกาแฟ  จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยการผลิตสินคามทีัง้ผลิต

เปนตราสินคาของบริษัทฯ และรับจางผลิต  มีบริษัทในเครือจํานวน 25 บริษัท จํานวนพนักงาน 

2,700 คน  และมีบริษัท Wellife  ซึ่งเปนบริษัทในเครือทําหนาที่ขายผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  

ในเกาหลีใต 

•   บริษัทฯ เปนผูนําดานเทคโนโลยีชีวภาพใหญเปนอันดับ 3 ของโลก 

(อันดับ 1 คือ บริษัทอายิโนะโมะโตะ  อันดับ 2 คือ บริษัทเคียวฮา) และเปนอันดับ 1 ในประเทศ

เกาหลีใต  โดยมีศูนยวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ มีจํานวนพนักงาน 125 คน  ทําหนาที่

ในการศึกษาคนควา และผลิตสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย ไดแก  Amino acid , Nucleic 

acid , L-Glutamine , L-Arginine , Aspartame  เปนตน  รวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ 

                               2) ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศเกาหลีใต 

•   มุมมองของบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Functional Food  หมายถึง  

อาหารที่มีความพิเศษเหนือกวาอาหารโดยทั่วไปซ่ึงจะเกี่ยวของกับทางการแพทย และการบํารุง

- บรรยากาศระหวางสัมภาษณ 

ผูบริหารสมาคม KHSA 
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สุขภาพ รวมถึงการไดรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐ (KFDA) โดยอาหารเพื่อสุขภาพจะมีทั้งที่

บริโภคกันมาแตด้ังเดิม  เชน  โสม  และไดจากการวิจัยพัฒนาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมที่ไดรับการ

ยอมรับและรับรอง   

•   บริษัทฯ เร่ิมผลิตอาหารเพื่อสุขภาพต้ังแตป 2542  ไดแก สาหราย     

คลอเรลลา  กรดอะมิโน  และผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก  โดยผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและ     

การยอมรับจากผูบริโภคมาจนถึงปจจุบันและเปนผลิตภัณฑที่สําคัญของบริษัทฯ คือ สาหราย      

คลอเรลลา  มีคุณประโยชนมากมายตอสุขภาพรางกาย  จากผลงานวิจัยคนควาทางวิทยาศาสตร   

ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  อาทิ  มีโปรตีนและวิตามิน  ทําใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง         

ขับสารพิษ  เพิ่มความสามารถในการจดจํา  และปองกันกระดูกพรุน  มีจําหนายทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  โดยบริษัทฯ ใชงบประมาณและเวลาเพื่อการคนควาวิจัยคุณประโยชนเปนจํานวนมาก  

และมีคูแขงในตางประเทศสําหรับผลิตภัณฑสาหรายคลอเรลลา  ไดแก  ญ่ีปุน  ไตหวัน  และ

อินโดนีเซีย  ในสวนการวิจัยและพัฒนายังคงมีการคนควาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ทํามาจาก

สาหรายคลอเรลลา รวมทั้งคุณประโยชนเพิ่มเติมตลอดเวลา  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนา

ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพสําหรับผูปวยที่ รับประทานอาหารไมได และผูสูงอายุที่ไดรับ

สารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณคาทางโภชนาการ

ครบถวน  มีทั้งแบบด่ืมไดทันที  และใหทางสายยาง  โดยเคร่ืองด่ืมประเภทนี้ของบริษัทฯ มียอดจําหนาย 

อันดับ 1 ของประเทศ  ภายใตยี่หอ Nu Care  มีการเติบโตรอยละ 20 ตอป  จําหนายในประเทศ

ทั้งหมด  สําหรับในอนาคตมีแผนการจําหนายในตลาดตางประเทศดวย 

 

 

 

 

 

•   บริษัทฯ มีความเห็นวา  ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่มีขนาดใหญ จะเปน

ผลิตภัณฑจากโสม  โดยเฉพาะโสมแดงที่ยังไมไดแปรรูป  รัฐบาลจะผูกขาดตลาดทั้งหมด เนื่องจาก

มีนโยบายจัดจําหนายเพียงผูเดียว  สวนตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่มีขนาดตลาดใหญรองลงมา  คือ  

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  เชน  วิตามิน   

 

 
เคร่ืองด่ืมสําหรับผูปวย ยีห่อ Nu Care 
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ตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของบริษทัฯ ภายใตตราสินคาตาง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของบริษัทฯ  แบงเปน     

2 ระบบ  คือ  ระบบ Offline  และระบบ Online  สําหรับระบบ Offline ผูบริโภคสามารถเห็นและ

สัมผัสสินคาไดจริง โดยจําหนายใหกับโรงพยาบาล  รานขายยา  หางสรรพสินคา  ขายตรงถึงบาน  

สวนระบบ Online ผูบริโภคเห็นสินคาเปนรูปภาพ  จําหนายในลักษณะ Home Shopping ผาน

โทรทัศน อินเตอรเนต  และโทรศัพท  ซึ่งชองทางการจัดจําหนายระบบหลังนี้มีการขยายตัวอยาง

รวดเร็ว   

•   แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดของบริษทั  

                                           -  ระยะส้ัน  มีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑจากสาหรายคลอเรลลา เพื่อ

การปองกันรักษาภูมิแพ  เนื่องจากมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรยืนยันวาสามารถขับสารพิษออก

 

สาหรายคลอเรลลา 
 

โสมแดง 

 
 

วานหางจระเข 

 
น้ํามนัอิฟนิง่พริมโรส 

 
 

วิตามนิ 

 
 

ขนมสําหรับผูควบคุมน้าํหนกั 
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จากรางกายได  ผลิตภัณฑและเคร่ืองสําอางชะลอความชรา  เนื่องจากในปจจุบันประชากรประเทศ

เกาหลีใตมีอายุเฉล่ียเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะผูหญิง  อีกทั้งผลิตภัณฑประเภทนี้กําลังไดรับความนิยมสูง  

และผลิตภัณฑอาหารสัตว  โดยนําไปเปนหัวเช้ือผสมในอาหารสัตว  เนื่องจากมีโปรตีนสูง   

                                           -  ระยะยาว  มีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ทําจากสาหราย

คลอเรลลา หรือมีสวนผสมของสาหรายคลอเรลลา  ไดแก  อาหารประเภทเสน  กิมจิ  นมขวด  นมผงเด็ก  

เบเกอร่ี  ขนมขบเค้ียว  เคร่ืองด่ืม รวมทั้งสบู สวนในดานการตลาดจะขยายตลาดไปยังสหภาพยุโรป  

ญ่ีปุน และจีน  นอกจากนี้ จะมีการคนควาวิจัยประโยชนของสาหรายคลอเรลลาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง  

อาทิ  ตานมะเร็ง  ชะลอความชรา  หยุดการหลุดรวงของเสนผม 

•   มุมมองของบริษัทฯ ตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอาหารเพ่ือ

สุขภาพ  คือ  การวิจัยและพัฒนาที่จะนํามาซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่สามารถนําไปขอรับการ

รับรองจากหนวยงานภาครัฐ  เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑและ

คุณประโยชนที่จะไดจากการบริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆ อยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 บริษัท  Pulmuone 

      1) ลักษณะองคกร    

•   บริษัทฯ ต้ังโรงงานผลิตอาหารเมื่อป พ.ศ. 2527 ในประเทศเกาหลีใต 

และขยายการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2534  ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ

จําหนายอาหารทั่วไป (เชน  ไขไก  สาหราย  กิมจิ  บะหมี่สําเร็จรูป  ถั่วงอก  เกี๊ยว  เคร่ืองปรุงรส  

เตาหู)  อาหารเพื่อสุขภาพ น้ําแร  เคร่ืองสําอาง  เทคโนโลยีชีวภาพ  ภัตตาคาร  โดยเนนการผลิต

สินคาระดับพรีเมี่ยม  ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความสดใหม และผลิตภัณฑไมมีการใสสีและ  

- ถายภาพรวมกับ

ผูบริหารของบริษัทฯ 
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สารกันบูด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเนนดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยมียอดขายในกลุมผลิตภัณฑ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพเปนอันดับ 1 ของประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตัวอยางผลติภัณฑเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
   

• ในสวนของโรงงานผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีผลิตภัณฑที่

แตกตางกับประเทศเกาหลีใตบาง  แตหากเปนผลิตภัณฑตัวเดียวกัน จะปรับรสชาติใหเปนสากล

มากข้ึน 

•   ศูนยวิจัยและพัฒนาดานอาหารของบริษัทฯ กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2532       

มีกลยุทธในการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละระดับ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน  โดยศูนยวิจัยและพัฒนา  ประกอบดวย  พนักงานจํานวน 100 คน  ซึ่งมี
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ความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ

อาหารเสริม  อาหารทั่วไป  เทคโนโลยี  การออกแบบผลิตภัณฑ  ตัววัตถุดิบ  ผลิตภัณฑข้ันสุดทาย 

และการตลาด  สําหรับคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จะมากกวาบริษัทผลิตอาหาร

ทั่วไป 2 เทา แตนอยกวาบริษัทที่ผลิตยา 

•   บริษัทฯ มีตราสินคาสําหรับผลิตภัณฑทั่วไป ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 

และผลิตภัณฑ Organic  ไดแก  Pulmuone , SOGA , I’ m Real  , Natural House Organic และ 

ORGA  สวนตราสินคาผลิตภัณฑ Functional Food ของบริษัทฯ มี 4 ชนิด  ไดแก  Greenche ,  

Pulmuone Green Juice  ,  Full Vita  และ  P&D  

•   ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP  HACCP  ISO9000  ISO14000   

 2) ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศเกาหลีใต 

•   มุมมองของบริษัทฯ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของคนเกาหลีใต         

ในปจจุบันจะนิยมบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชนตอสุขภาพรางกาย  โดยเนนอาหารที่มาจาก

ธรรมชาติ และมีความเปนพรีเมี่ยมมากข้ึน ซึ่งแตเดิมบริโภคอาหารที่ทําจากแปงเปนสวนใหญ  

เนื่องจากในอดีตคนเกาหลีใตไดเผชิญความยากลําบากในการดําเนินชีวิตประจําวัน และความอดอยาก 

จากภาวะสงคราม   

•   ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของบริษัทฯ ที่สําคัญ  ไดแก  ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร  ผลิตภัณฑบํารุงรางกาย  ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก  เคร่ืองสําอาง  โดยชองทางการ         

จัดจําหนายจะเนนการทําตลาดแตละตราสินคาที่แตกตางกัน  ดังนี้ 

           -  Greenche  เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ  มีราคาสูง   

ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑในกลุมนี้  เนื่องจากผูบริโภคมีกําลังซื้อ และมีจํานวนมากข้ึน  

โดยมีชองทางการจําหนายแบบ Door to Door  และจะมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสู

ตลาด 1-2 ผลิตภัณฑตอป   

 

 

 

 

 
                  - CoQ10     - น้าํวานหางจระเขสกัดเขมขน 
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- Full Vita  เปนผลิตภัณฑสําหรับวัยรุนถึงวัยทํางาน  เนนการเติม

สารอาหารลงไปในผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีชองทางการจําหนายแบบ Shop in Shop 

และ Internet  โดยจะมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ  9-10 ผลิตภัณฑตอป 
 

 

 

 

 

 

                                                     

                          
 
 
 
 

                    -  ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก               - ผลิตภัณฑบํารุงสายตา 
 

    -  Pulmuone Green Juice  มีชองทางการจําหนายแบบ Home Delivery 
 

                          

 

 

 
 

 
 

    -  P&D มีชองทางจําหนายทาง Internet  และ Home Shopping 

 

 

 

 

 

 

•   ทั้งนี้  ในการโฆษณาจะเนนชองทางการจําหนายสินคาแบบ Door to 

Door  เนื่องจากมีสัดสวนการจัดจําหนายสูงสุดประมาณรอยละ 90  ประกอบดวย ผลิตภัณฑ

อาหารเสริม รอยละ 60  ผลิตภัณฑบํารุงรางกาย รอยละ 30 และผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก รอยละ 

10  โดยในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดจากอาหารเพื่อสุขภาพ ประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ      

ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑในประเทศเกาหลีใต  หากรวมรายไดจากการ

จําหนายผลิตภัณฑทั่วไป  บริษัทฯ มีรายไดเปน 10 เทาของรายไดจากอาหารเพื่อสุขภาพ  

   - น้าํผัก 

  

 

- ผลิตภัณฑควบคุมน้าํหนัก 
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•   สําหรับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหม  บริษัทฯ พิจารณาจากวัตถุดิบ    

ตัวใหม ๆ  คูแขง  ความตองการของบริษัทในเครือ และของลูกคา  สวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

เพื่อสุขภาพของผูบริโภคจะคํานึงถึงคุณภาพ  ประโยชนที่จะไดรับ  ตราสินคา  ตัววัตถุดิบ และราคา 

เปนหลัก  นอกจากนี้  การเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศกับการนําเขา ผูบริโภคจะพิจารณาจาก 

วัตถุดิบที่มีในประเทศนั้น  เชน  ผลิตภัณฑจากโสม  จะเลือกซ้ือของที่ผลิตไดภายในประเทศ       

หากเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารจําพวกวิตามิน จะซ้ือที่ผลิตจากตางประเทศที่นาเช่ือถือโดยเฉพาะ

ประเทศสหรัฐอเมริกา   

•   ตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของบริษัทฯ ที่ขายดีเปนอันดับ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

•   คูแขงของบริษัทฯ ดานผลิตภัณฑ  คุณภาพ  และการกระจายสินคา  

ไดแก  บริษัทแอมเวย  และบริษัทยาตาง ๆ  รวมทั้งรัฐบาลที่จะเปนคูแขงในเร่ืองโสมแดง 

•   ปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การโฆษณาสินคา  

ไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่  เนื่องจากกฎหมาย Health Functional Food  เขมงวด บริษัทฯ    

จึงเลือกใชวิธีการใหขอมูลในลักษณะขาวสารแทน  อีกทั้ง โสมแดง จะถูกผูกขาดโดยรัฐบาลในการ

ดูแล ควบคุม และจัดจําหนาย  โดยผูบริโภคจะใหความเช่ือถือคุณภาพโสมแดงของรัฐบาลมากกวา 

ซึ่งหากมองในดานการลงทุนแลว  การควบคุมของภาครัฐอยางเขมงวด อาจเปนอุปสรรคตอการเขา

มาลงทุนของตางชาติ 

 

- ผลิตภัณฑ Rosenbin สําหรับผูหญิงวัยทอง 

  ประกอบดวย  น้ํามนัอิฟนิง่พริมโรส Soyact  

  แคลเซียมจากเปลือกหอยเชลล และน้าํทบัทิม 

- ผลิตภัณฑน้าํกระเทียมดํา 
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•   มุมมองของบริษัทฯ ตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอาหารเพ่ือ

สุขภาพ  ไดแก  ความรวดเร็วในการคนหาวัตถุดิบมาใชในการผลิต  วัตถุดิบตองมาจากธรรมชาติ

โดยเนนที่ความสดใหม   การวิจัยและพัฒนา  และบริการหลังการขาย   

•   แนวโนมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในเกาหลีใต  คาดวา  ภายใน 5 ป 

จะขยายตัวไมตํ่ากวา 3 เทาของมูลคาการจําหนายในปจจุบัน แตในชวงนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกและ

เกาหลีใตเองชะลอตัว  สงผลใหความตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพลดลง  เนื่องจากราคา

ผลิตภัณฑคอนขางสูง  สวนผลิตภัณฑที่คาดวา จะเติบโตตามความตองการของผูบริโภคที่เร่ิมเขาสู

สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) จะมุงเนนที่ผลิตภัณฑเพื่อการปองกันโรคเปนสําคัญ  ผลิตภัณฑ

บํารุงสุขภาพทั่วไป  และผลิตภัณฑเพื่อความสวยงาม  โดยอยูในรูปของสารสกัดเขมขน และ

แคปซูล     

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. เขารวมงานแสดงสินคา Int’l Natural and Health Product Expo 2009 

•   งานแสดงสินคา Int’l Natural and Health Product Expo 2009 เปนงาน

แสดงผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพใหญที่สุดในประเทศเกาหลีใต  โดย

กําหนดจัดข้ึนเปนประจําทุกป  ระยะเวลา 4 วัน  ระหวางวันที่  23-26  เมษายน  2552  ณ  aT Center  

กรุงโซล 

 

- ถายภาพรวมกับผูบริหารบริษัทฯ 
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•   ลักษณะงาน แบงเปน 2 ชั้น  มีจํานวนบูธเขารวมประมาณ 150 บูธ  แตละบูธ 

ตางนําเสนอผลิตภัณฑของตนเองที่ผลิตในประเทศและนําเขา  พรอมทั้งใหชิมและทดสอบผลิตภัณฑ  

โดยบูธสวนใหญเปนของบริษัทเกาหลีใตเกือบทั้งหมด  สําหรับการจัดแสดงสินคา  แบงเปน 2 กลุม  

ไดแก  กลุมวัตถุดิบ  เชน  สวนผสมในอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ Functional Food  ยาและ  

เคร่ืองสําอาง  สารสกัดจากพืชและสมุนไพร  สวนผสมที่ได รับการรับรองวาเปน organic  

เทคโนโลยีการผลิต  และกลุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เชน  ผลิตภัณฑ Functional Food  ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร  เชน  วิตามินและเกลือแรตาง ๆ  ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ organic  ผลิตภัณฑ

สมุนไพร  ผลิตภัณฑบํารุงรายกายสําหรับผูที่ออกกําลังกาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

•   ส่ิงที่นาสนใจภายในงาน  พบวา  การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจะเนน

วัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ หรือสารสกัดจากธรรมชาติ  โดยมีผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร

รับรอง  เชน  โสมแดง  วานหางจระเข  สําหรับผลิตภัณฑที่พบมากในงาน  ไดแก  ผลิตภัณฑบํารุง

รางกายโดยรวมใหแข็งแรง และผลิตภัณฑเพื่อความสวยงาม  ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก             

- บริเวณดานหนา  

    ทางเขางาน 

- บรรยากาศภายในงาน 
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ซึ่งผลิตภัณฑสวนใหญไดรับการรับรองวาเปน Health Functional Food  และหากบูธใดมีการจัด

ใหชิม แจก และทดสอบผลิตภัณฑจะมีผูสนใจเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภาครัฐ

มารวมออกบูธดวย  อาทิ  KFDA เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย     

ในการบริโภคอาหาร  เชน  การเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ  ชนิดของ

สารเจือปนในอาหารประเภทตาง ๆ  การรักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร  โดยรูปแบบการ

นําเสนอจะเปนภาพการตูน ทําใหงายตอการเขาใจ นาอาน  และสีสันสดใสเหมาะกับทุกเพศทุกวัย   
 

 

 

 

•   หนวยงานภาครัฐที่นาสนใจอีกแหง คือ หนวยงานรับรองคุณภาพผลผลิต     

ทางการเกษตรตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ซึ่งเปนระบบการผลิตที่

ครอบคลุมต้ังแตพื้นที่การเพาะปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว  

เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงตามความตองการ และมีความปลอดภัยตอการบริโภค  

โดยหนวยงานดังกลาวจะใหเคร่ืองหมายการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร/ระดับการใชปริมาณ

สารเคมีในผลผลิตที่ไมเปนอันตรายตอการบริโภค  จัดทําคูมือเปรียบเทียบระหวางคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตรของเกาหลีใตกับตางประเทศ เพื่อเปนการยืนยันวาผลผลิตของเกาหลีใตมีคุณภาพ

ดีกวาตางประเทศ  พรอมทั้งนําสินคาเกษตรที่ไดรับมาตรฐาน GAP มาแสดงดวย   

 

 

-ตัวอยางเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธความปลอดภัยในการบริโภค
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•   ภายในงานยังมีหนวยงานใหคําปรึกษาและบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  และ
บริการอบสมุนไพรซ่ึงมีผูสนใจลงทะเบียนเปนจํานวนมาก  รวมทั้งมีบูธออกแบบบรรจุภัณฑเขารวม

แสดงในงานคร้ังนี้ดวย  โดยจากการสังเกตบรรจุภัณฑที่ใชหอหุมสินคา  พบวา  มีการออกแบบที่เนน

ความสวยงาม  คงทน  สะดุดตา  ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคใหเขามาชมสินคาไดเปน

อยางดี 

 

 

 

 

                         

                   - บริการอบสมุนไพร                        - บริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ 
 

•   ตัวอยางผลิตภัณฑทีพ่บภายในงาน 

                                 1) ผลิตภัณฑจากโสม  เปนยาอายุวัฒนะ  บํารุงรางกาย  บํารุงการไหลเวียน

โลหิต  ลดคอเลสเตอรอล  ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  และกําจัดสารพิษ      

 

 

- สินคาเกษตรตามมาตรฐาน GAP - สัญลักษณรับรองปริมาณสารเคมีตกคางทีย่อมรับได 
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                               2) ผลิตภัณฑจากวานหางจระเข  ชวยระบบการยอยอาหาร  ควบคุมระดับน้าํตาล

ในเลือด  และทําใหสุขภาพรางกายโดยรวมแข็งแรง 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24       

                               3) ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพรางกายโดยรวมใหสมบูรณแข็งแรงประเภทตาง ๆ 
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                            4) ผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนัก  มีสวนประกอบการของสาร CLA (Conjugated 

Linoleic Acids)  และสาร HCA (Hydroxy Citric Acids) ยับยั้งการเปล่ียนแปงและน้ําตาลใหเปน

ไขมัน  กําจัดของเสีย  สรางสาร serotonin  ทําใหรูสึกอ่ิมเร็ว  และลดคอเลสเตอรอล 
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5)  กรดไขมันโอเมกา 3  บํารุงสมอง  ตับและระบบประสาทเกี่ยวกับการ

พัฒนาการเรียนรู รวมทั้งการมองเห็น   

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                 6) กลูโคซามนี  ชวยในการเคล่ือนไหวและความยดืหยุนของขอตอ     

 

 

  

  

 

 



 27       

 

 

 

 

 

 

                              7)  แคลเซียม  เสริมสรางและบํารุงกระดูกใหแข็งแรง  ชวยใหการทาํงานของ

กลามเนื้อหวัใจและระบบประสาทเปนปกติ  รวมทั้งลดอาการปวดกอนมปีระจําเดือน 

 

 

 

 

 
 

                                 8)  Lutein และวิตามนิเอ  บํารุงสายตา  
 

 

 
           
 
 

 



 28       

9) ผลิตภัณฑเพื่อความงาม  มีสวนผสมของน้ํามันอิฟนิ่งพริมโรส ชวยบํารุง

ผิวพรรณ  ลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต  โคเอ็มไซมคิวเทนและคอลลาเจน   ลดร้ิวรอยและ

ชะลอความชรา  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10) ผลิตภัณฑบํารุงสมรรถภาพรางกาย  ตะพาบน้ําผงอัดเม็ด/แคปซูล 
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6. สํารวจตลาดอาหารเพือ่สุขภาพและอาหารทัว่ไป 

6.1 ซูเปอรมารเก็ต 

•   การสํารวจอาหารเพื่อสุขภาพในซูเปอรมารเก็ต  พบวา  มีผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพหลากหลาย  จําหนายปะปนกับผลิตภัณฑทั่วไปตามหมวดหมูสินคา เชน  น้ํามันสําหรับใช

ประกอบอาหารที่สกัดจากเมล็ดองุนแดงและเขียว (Grape Seed Oil)  ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑ 

Functional Food  ตามกฎหมาย Health Functional Food  วางรวมกับสินคาประเภทน้ํามันพืช

ทั่วไป  นอกจากนี้ซูเปอรมารเก็ตบางแหงจะมีการแบงพื้นที่เพื่อจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ  

โดยเฉพาะ  ไดแก  ผลิตภัณฑจากธรรมชาติและ Organic  เชน  ขาว  ธัญพืช  ไขไก  ผักผลไมสด  

ผลิตภัณฑนมและน้ําผลไม  กาแฟ  ผลิตภัณฑ Functional Food  เชน  โสมสกัดในรูปน้ํา ผง หรือ

แคปซูล  วานหางจระเขสกัดเขมขน  ผลิตภัณฑจากผ้ึง  สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่สวนใหญจะ

นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใตยี่หอสินคา GNC Livewell จะจัดวางอยูในมุมที่ใกลกับ

พื้นที่จําหนายผลิตภัณฑภายในประเทศ 

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- รานจําหนายผลิตภัณฑจากธรรมชาติและ Organic  ในซูเปอรมารเก็ต 
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•   ในสวนอาหารทั่วไป  จะจัดวางสินคาตามหมวดหมูในลักษณะเดียวกับ

ประเทศไทย  เชน  หมวดอาหารสด  หมวดเคร่ืองด่ืม  หมวดขนมขบเค้ียว  สําหรับสินคาจาก

ประเทศไทยที่พบในซูเปอรมารเก็ต  คือ  สับปะรดกระปอง และฟรุตคอกเทลกระปอง   

 

 

 

 

- รานผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพผลิตในประเทศ - รานผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

จากตางประเทศ 

- ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพทีผ่ลิตในประเทศ 
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•   อาหารพรอมรับประทาน (Ready to eat) มีจําหนายในตูแชจํานวนมากและ 

หลากหลายชนิด  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีการดําเนินชีวิตประจําวันที่เรงรีบ

เชน  วัยทํางาน  วัยรุน  อีกทั้งลักษณะครอบครัวของชาวเกาหลีใตจะเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น  

ซึ่งจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการขางตน ทราบวา ตลาดอาหาร 

พรอมรับประทาน มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนแตยังนอยกวาอาหารสด  เนื่องจากพื้นฐานชาวเกาหลีใตจะ

นิยมบริโภคอาหารที่ประกอบใหม ๆ และสดมากกวาอาหารสําเร็จรูปที่ใสสารกันบูด  ทําใหผูบริโภค

หลีกเล่ียงการบริโภค  

•   ซูเปอรมารเก็ตบางแหงจะเนนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  โดยลดปริมาณการใช 

ถุงพลาสติกลง  สังเกตไดจากมีมุมบริการกลองกระดาษสําหรับผูบริโภคบรรจุส่ิงของตาง ๆ โดยไมมี

คาใชจายใด ๆ  เพียงแตตองบริการตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สับปะรดกระปอง และ 

ฟรุตคอกเทลกระปอง 

จากประเทศไทย 
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6.2 ตลาดขายสงผักและผลไม   

•   การสํารวจตลาดขายสงผักและผลไม  พบวา  มีการจําหนายตลอดทั้งวัน

โดยสวนใหญจะมีการซื้อขายชวงเชามืดเชนเดียวกับปากคลองตลาดและตลาดไทของประเทศไทย  

ผักและผลไมที่พบมีความสมบูรณมาก  สด  ใหม  และมีการระบุระดับคุณภาพของผลผลิตขาง

บรรจุภัณฑวามีคุณภาพอยูในเกรดใด  เชน  ปานกลาง ดี และดีมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บรรยากาศตลาดผัก 

- มันฝร่ังที่ขางกลองระบุ     

ระดับเกรดคุณภาพ 
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•   ชนิดของผักที่วางจําหนายจะเปนผักใบเขียว  เชน  กะหลํ่าปลี  ผักกาด  ใบงา  

ประเภทหัว  เชน  มันฝร่ัง  หัวบีท  ไชเทา  เห็ด  ถั่วงอกหัวโต  โดยการจําหนายผักประเภทใบเขียว

บางชนิด จะนําลําตนออกใหเรียบรอยเหลือแตใบเรียงซอนกันในกลอง เพื่อปองกันผักไมใหช้ํา  โดยจะ 

ไมปดฝากลองแตจะใชพลาสติกหุม เพื่อใหผูซื้อสามารถมองเห็นสินคา  สวนผลไมที่วางจําหนาย  

ไดแก  สตรอเบอร่ี  แตงประเภทตาง ๆ  สม  แอปเปล และกีวี  เปนตน 

 

 

 

 

 
 

•   ผูบริโภคเกาหลีใตจะนิยมบริโภคผักและผลไมที่ผลิตในประเทศ  เนื่องจาก

มีความเช่ือมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยสูง  อีกทั้ง นโยบายรัฐจะกีดกันทางการคาทั้งในรูป

ภาษีและมิใชภาษีในสินคาเกษตร   

- บรรยากาศตลาดผลไม 
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•   ตลาดขายสงผักและผลไม  จะมีรานขายของสดและของแหงแทรกอยูดวย  

ไดแก  ปลาเล็กปลานอยตากแหง  ปลาหมึก  เตาหู  และกิมจิ   

 

 

 

 

                 
 

 
7. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

7.1 ตลาดผลิตภัณฑ Functional Food  ในประเทศเกาหลีใต  ไดรับความนิยมจาก

ผูบริโภคภายในประเทศเปนอยางมาก  เนื่องจากความหวงใยสุขภาพรางกายของตนเองและญาติ

ผูใหญ  สืบเนื่องจากในอดีตที่ชาวเกาหลีใตเคยผานภาวะสงคราม  และความยากลําบากอดอยาก

มากอน  สงผลใหในปจจุบันมีการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึนเร่ือย ๆ  

ประกอบกับชาวเกาหลีใตมีอายุเฉล่ียเพิ่มข้ึน  ทําใหตลาดผลิตภัณฑ Functional Food  ขยายตัว

ตามความตองการของผูบริโภค  ซึ่งจะเนนผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติ  ไดแก  โสมแดง  

วานหางจระเข  สาหรายคลอเรลลา  รวมทั้งผลิตภัณฑเสริมอาหาร  ไดแก  วิตามินประเภทตาง ๆ  

จากขอมูลขางตนสงผลใหภาครัฐตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบริโภค จึงกําหนดกฎหมาย 

Health Functional Food  ข้ึน  เพื่อรองรับสําหรับผลิตภัณฑ Functional Food  โดยใหความสําคัญ

กับคุณประโยชนของวัตถุดิบที่นํามาผลิตตองไดรับผลการรับรองวิจัยทางวิทยาศาสตร  ซึ่งจะมีผล

สําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค  ดังนั้น  ผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑ 

Functional Food และนักลงทุนไทยที่ตองการขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลีใต  จึงควรศึกษา

กฎระเบียบขอบังคับของกฎหมาย Health Functional Food โดยละเอียด  เนื่องจากมีรายละเอียด

ข้ันตอนการผลิตและการตรวจสอบสินคานําเขาที่เขมงวด  เพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศเปน

สําคัญ   

7.2 ขณะนี้ กระแสหวงใยในสุขภาพของประชากรโลกกําลังมาแรง ทําใหประเทศ

ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารทั่วโลกตางคนควาวิจัยนําสารสกัดจากพืชและสัตวมาผสมในอาหาร        

ในลักษณะอาหารเพื่อสุขภาพ และที่กําลังมาแรงตอบรับกระแสความตองการของผูบริโภคทั่วโลก

คือ Functional Food  ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมเดิม ๆ  โดยการ 

เติมสารสกัดเพื่อบํารุงสุขภาพ ความสวยงาม หรือปองกันโรคลงไปในตัวผลิตภัณฑ  ประกอบกับ 

 



 35       

ปจจุบันทุกประเทศเร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุ และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ปรับเปล่ียน ประเทศผูผลิต

อาหารสําคัญอยางไทย  ควรจับกระแสดังกลาวมาเปนโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ

สุขภาพ Functional Food  ของไทย  เพื่อสรางคุณคาเพิ่มและขยายชองทางการตลาดทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศบนพื้นฐานศักยภาพดานการผลิตและความหลากหลายทางชวีภาพ

ในภูมิภาค  โดยเห็นวา หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองประสานรวมมือกันดานการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีอยางจริงจัง และปลดเปล้ืองกฎระเบียบที่ไมเอ้ืออํานวยตอการลงทุน อีกทั้งควร

พิจารณาการกําหนดหรือแบงกลุมอาหารเพื่อสุขภาพใหชัดเจนในระดับสากล และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคอยางทั่วถึงเพื่อเปนการกระตุนความ

ตองการของผูบริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจตอไป 

7.3 ผลการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อใหวัตถุดิบที่นํามาผลิตไดรับการ

รับรองถึงคุณประโยชนตอสุขภาพรางกาย  เปนประเด็นสําคัญในการสงออกผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพของไทยไปยังเกาหลีใตและประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนขอมลู

ผลการศึกษาวิจัยถึงคุณประโยชนของสารสกัดสําคัญจากวัตถุดิบที่มีในประเทศใหไดการรับรองทาง

วิทยาศาสตรเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับผลิตภัณฑ  ทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบของประเทศมีความไดเปรียบ

ในดานความหลากหลายทางชีวภาพและมีศักยภาพในการผลิต  เชน  สมุนไพรตาง ๆ  ซึ่งมีการ 

ศึกษาถึงคุณประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  อีกทั้ง  มีความนาเสียดายวา 

ตางชาติไดนําวัตถุดิบของเราไปศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรและจดสิทธิบัตรเปนของตนเอง  เชน  

พืชสมุนไพรเปลานอย โดยญ่ีปุน และมะระข้ีนก โดยสหรัฐอเมริกา ไดนําไปยื่นจดสิทธิบัตรเรียบรอยแลว 

และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐในเกาหลีใต ทราบวา มีการนําพืชสมุนไพร

บางชนิดของไทยมาทําการคนควาวิจัยดวย  

7.4 หนวยงานภาครัฐของเกาหลีใต จะใหความสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริม

ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร  เชน  Bio Technology  Nano 

Technology  รวมทั้งแตละบริษัทจะมีศูนยวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง  โดยมีการคนควาวิจัย

เพื่อใหไดผลิตภัณฑใหม ๆ  ตลอดเวลา  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพื่อใหสินคา

นาเช่ือถือและปลอดภัย รวมถึงแขงขันได แมวาจะตองใชงบประมาณและระยะเวลานานในการ

ดําเนินการ แตก็คุมคากับการลงทุน  สวนปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงานของภาครัฐ       

ในสวนที่เปนกฎหมาย  Health Functional Food  คือ  การโฆษณาผลิตภัณฑ  ไมสามารถกลาวอาง 

สรรพคุณในการปองกันรักษาโรคได   
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