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 จำกนโยบำยรัฐบำลท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ สู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่   
Value–Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเฉพำะกลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งจัดเป็น 1 ใน 5 

กลุม่เทคโนโลยแีละอตุสำหกรรมเป้ำหมำย ทีมี่ควำมส�ำคัญในกำรปฏริปูเศรษฐกจิในมวลรวม เนือ่งจำกโครงสร้ำงเศรษฐกจิของประเทศไทยมพีืน้ฐำน 

มำจำกภำคเกษตรกรรม ที่พึ่งพำรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตทำงกำรเกษตรและส่งออกในรูปของวัตถุดิบไปยังต่ำงประเทศ และในช่วงทศวรรษ 

ที่ผ่ำนมำ ปัญหำรำคำผลผลิตตกต�่ำ ขำดเสถียรภำพและมีปริมำณเกินควำมต้องกำรของตลำดโลกได้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรำยได ้

ภำคครวัเรอืนทีไ่ม่แน่นอนและเพียงพอต่อกำรด�ำรงชพี ซึง่หำกน้อมน�ำ ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัรชักำลที ่9  มำใช้ 

เป็นแนวทำงแก้ปัญหำ โดยใช้หลัก 3 ประกำรได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายาม

เริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจ�ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความ

สามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการณ์เส่ียงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสำนกับ

แนวคิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ด้วยกำรผลิตสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง “นวัตกรรม” โดยน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำง

สรรค์ใหม่ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกวัตถุดิบทำงกำรเกษตร ที่ผลิตได้เองภำยในประเทศ สู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำรที่มีมูลค่ำสูง 

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลำดอุตสำหกรรมอำหำรโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์ Functional food  ก็เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำรประเภทหนึ่งที่น่ำสนใจ 

และก�ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง โดยเฉพำะผู้บริโภคในกลุ่มคนท�ำงำนและคนรุ่นใหม่ ที่สนใจดูแลสุขภำพร่ำงกำย ดังน้ันกำรพัฒนำภำคกำรผลิต

อำหำรแปรรูปพื้นฐำน สู่ ผลิตภัณฑ์ Functional food จึงเป็นแนวทำงที่เหมำะสมต่อกำรน�ำมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพภำคกำรผลิตอำหำรและ

กำรเกษตรของประเทศในปัจจุบัน
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ความหมายของ Functional food

 องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ(Food and Agriculture Organization of the United Nation ; FAO) ได้ให้ควำมหมำย 

ของ Functional food ว่ำ “เป็นอาหารที่บริโภคเหมือนอาหารปกติโดยทั่วไป โดยประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological active  

component) ท่ีบ�ารงุสุขภาพหรอืลดความเสีย่งในการเกดิโรคเรือ้รงั (Chronic disease)” โดยสำรประกอบทีใ่ห้เกดิผลทำงสรรีวทิยำเรำเรยีกว่ำ 

Physiologically Active Component  หรอื Functional ingredient  สำมำรถแบ่งได้หลำยกลุม่ด้วยกัน ทีส่�ำคญัได้แก่  กลุม่เส้นใยอำหำร (dietary 

fiber)  น�้ำตำลโอลิโกแซคคำไรด์ (oligosaccharides)  เปปไทด์ (peptide) เชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม lactic acid bacteria  กรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่ม

โอเมก้ำ 3 (omega 3 – polyunsaturated fatty acid) สำรพฤกษเคมี (phytochemicals)และ กลุ่มเกลือแร่และวิตำมินต่ำง ๆ (Mineral and 

Vitamin) ตวัอย่ำง Functional ingredient ทีพ่บในผลติภณัฑ์ Functional food ทีจ่�ำหน่ำยในท้องตลำดเช่น ไลโคปีน ลทูนี ในผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่

เพื่อสุขภำพและน�้ำผลไม้ สำรกำบำ กรดไขมันโอเมก้ำ 3, 6, 9 ในผลิตภัณฑ์นมและน�้ำนมถั่วเหลือง แอล-คำร์นิทีน สำรสกัดจำกถั่วขำว ในผลิตภัณฑ์

เครือ่งดืม่ส�ำหรบันกักฬีำและกำแฟควบคุมน�ำ้หนกั คอลลำเจน แอล-กลตู้ำไธโอน  สำรสกดัจำกโกจเิบอร์รี ่ในเครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพควำมงำม เป็นต้น

 ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วเช่น สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ญี่ปุ่น เกำหลี ออสเตรเลียและประเทศในสหภำพยุโรป อุตสำหกรรมอำหำร  

Functional food มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นอย่ำงมำก ดูจำกภำพรวมของตลำดอำหำร กลุ่ม 

Functional food ทั่วโลกในปี  ค.ศ. 2013 ประเทศญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลำด  40 % เป็นอันดับ 1 ตำมด้วยสหรัฐอเมริกำ 38 %  กลุ่มประเทศสหภำพ

ยุโรป 14 % ออสเตรเลีย 2 % และประเทศอื่นๆ อีก 6 % และจำกผลส�ำรวจ Euro monitor พบว่ำมูลค่ำตลำดอำหำรและเครื่องดื่มสุขภำพของโลก 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วยอตัรำเฉลีย่ร้อยละ 6-7 ต่อปี คำดว่ำในปี 2560 มลูค่ำจะสงูถงึ 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรฐั โดยมตีลำดใหญ่ทีส่ดุได้แก่  จนี บรำซลิ 

และสหรัฐอเมริกำ ตำมล�ำดับ 

ภาพรวมของตลาดอาหาร กลุ่ม Functional food ทั่วโลกในปี  ค.ศ. 2013 
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 ในประเทศไทย จำกข้อมลูศนูย์วจิยักสกิรไทยพบว่ำ มลูค่ำของอำหำรเพือ่สขุภำพ ในปี 2558 จะอยูท่ีป่ระมำณ 161,000 ล้ำนบำท คำดว่ำจะมี

อตัรำกำรเตบิโตร้อยละ 6.0 ต่อปี จนถงึปี 2560 โดย Functional food มส่ีวนแบ่งทำงกำรตลำดมำกทีสุ่ดถงึ ร้อยละ 60 คดิเป็นมลูค่ำประมำณ 96,600 

ล้ำนบำท ตัวอย่ำงผลติภณัฑ์ทีว่ำงจ�ำหน่ำยตำมท้องตลำดภำยในประเทศได้แก่ เครือ่งดืม่น�ำ้ผักผลไม้เพือ่สขุภำพ เครือ่งดืม่เพือ่สขุภำพควำมงำม เคร่ืองดืม่ 

ส�ำหรับนักกีฬำ เครื่องดื่มชูก�ำลัง ผลิตภัณฑ์นมและนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์สำรสกัดต่ำงๆเช่น โสม ซุปไก่สกัด เห็ดสกัด ผักผลไม้สกัด 

เข้มข้น เป็นต้น  จำกข้อมลูดงักล่ำวจะเหน็ได้ว่ำ ตลำดของอำหำร กลุ่ม Functional food ยงัมโีอกำสขยำยตวัและเตบิโตในตลำดอุตสำหกรรมอำหำร

โลกอีกมำกในอนำคต  ดังนั้นกำรสนับสนุนและกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทย ตั้งแต่ระดับชุมชน SME จนถึงระดับภำคอุตสำหกรรม ในกำรพัฒนำ 

ผลิตภัณฑ์ Functional food โดยใช้ข้อได้เปรียบในด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และวัตถุดิบทำงกำรเกษตรภำยในประเทศมำใช้เป็นจุดแข็งใน

กำรสร้ำงศกัยภำพของภำคกำรผลติ จงึเป็นภำรกจิทีเ่ร่งด่วน ทีต้่องอำศัยควำมร่วมมอืในทกุภำคส่วน ทัง้ภำครฐั หน่วยงำนกำรศึกษำ และภำคเอกชน 

เพือ่ขบัเคลือ่นภำคกำรผลติ Functional food ให้เป็นไปตำมแนวทำงแผนยทุธศำสตร์กำรจดักำรด้ำนอำหำรแห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบำยและ

แผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรจัดกำรด้ำนอำหำรในประเทศ

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดโลก     

 กองผลิตภัณฑ์อำหำรและวัสดุสัมผัสอำหำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร เป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และ

พัฒนำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม รวมถึงกำรประยุกต์หลักวิชำกำรและเทคโนโลยี ให้เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรแก ่

ภำคชุมชนและภำคอุตสำหกรรม ขอน้อมน�ำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 มำใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ Functional food ให้ได้คุณภำพ มำตรฐำนตำมกฎหมำย เพื่อร่วมสนับสนุนและ

ผลักดันภำคกำรผลิตของประเทศให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม น�ำมำสู่กำรสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสม 

และพอเพียงต่อกำรด�ำรงชีพอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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