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      สวัสดีสมาชิกวารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

(ACFS Early Warning) ทุกทาน ฉบับปที ่  14 ประจำไตรมาส

เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ติดตามสถานการณ “การกลาวอาง

ทางสุขภาพและอาหารท่ีอางเร่ืองสุขภาพ” ท่ีเปนประเด็นท่ีสงผลกระทบ

ตอทิศทางการตลาด อุตสาหกรรมอาหาร วิจัย นวัตกรรม ตลอดจนถึง

พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคอาหาร สรางพื้นที่แขงขันสำหรับ

ผูผลิต Startup ทั่วโลก และทำใหประเทศพัฒนาหลายแหงตองเรง

ออกกฎหมายรองรับอยางเปนทางการ

      ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานการกลาวอางทางสุขภาพ

และอาหารที่อางเรื่องสุขภาพ สถานการณสินคาเพื่อสุขภาพ มาตรการ

และอุปสรรคทางการคา รวมถึงกฎระเบียบ-กฎหมายที ่เกี ่ยวของ

ตออุตสาหกรรมทางเกษตรและอาหารเพื่อเผยแพรขาวสารและอีเมล

ขาวสารท่ีทันตอเหตุการณผานชองทางเว็บไซต http://warning.acfs.go.th

และแฟนเพจ Facebook “Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร”

(@acfsearlywarning) โดยไมมีคาใชจายในการสมัครสมาชิก ทั้งนี้

หากมีขอเสนอแนะหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอกองบรรณาธิการ

ไดที่ acfsearlywarning@gmail.com
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15ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

Í¹Ò¤µµÅÒ´ÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ¹
áÅÐâÀª¹àÀÊÑª

¨Ñº¡ÃÐáÊ NTBs

µÅÒ´ÍÒËÒÃà¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾:
à·Ã¹´�ÍÒËÒÃ·Õ่¡ÓÅÑ§à»š¹¡ÃÐáÊ

ã¹»˜¨¨ØºÑ¹

¼ÙŒàÅ‹¹ÃÒÂãËÞ‹
Function Foods

µÒÁµÔ´¡ÃÐáÊ FFC
àÁ×่ÍâÅ¡ËÁØ¹´ŒÇÂà·Ã¹´�ÊØ¢ÀÒ¾

“FFC Thailand”
¡ŒÒÇÊÓ¤ÑÞ¼ÅÔµÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾ä·Â

¢‹ÒÇÊÑ้¹·Ñ¹âÅ¡!!!!!
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ÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ¹ã¹ËÅÒÂ»ÃÐà·ÈÁÕá¹Çâ¹ŒÁàµÔºâµ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´ÊÙ§ ¶Ö§ÃÐ´Ñº
ÃŒÍÂÅÐ 10 µ‹Í»‚ ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò â´Âà©¾ÒÐã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂá»«Ô¿�¡
·Õà่ÈÃÉ°¡Ô̈ àµÔºâµµ‹Íà¹×Í่§ »ÃÐªÒ¡ÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞµ‹Í¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾
¡ŒÒÇÊÙ‹ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ áÅÐÁÕÀÙÁÔ»̃ÞÞÒÊ×º·Í´à¡ÕÂ่Ç¡ÑºÊÁØ¹ä¾ÃÊÒÃÊ¡Ñ́
¸ÃÃÁªÒµÔ ÁÒáµ‹Í´Õµ

¤Ò´¡ÒÃ³�àµÔºâµà©ÅÕÂ่ã¹Ê‹Ç¹¢Í§à¤Ã×Í่§ ×́Á่¿̃§¡�ªÑ¹ ÁÕá¹Çâ¹ŒÁÍÂÙ‹ã¹ÍÑµÃÒ
·Õ่µ่Ó¡Ç‹ÒÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ¹ (»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 3-4 µ‹Í»‚)

อนาคตตลาดอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
คาดการณ์เติบโตตลาดโภชนเภสัช อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน และอาหารเสริม

ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°
(»ÃÐÁÒ³ 5.5 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·)

170,000
ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°
(»ÃÐÁÒ³ 3.5 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·)

100,000

ตลาดอาหารฟังก์ชัน ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชัน

27%
ÀÙÁÔÀÒ¤Í×่¹æ

35%
ÍàÁÃÔ¡ÒàË¹×Í

38%
àÍàªÕÂá»«Ô¿�¡

40%
àÍàªÕÂá»«Ô¿�¡

60%
ÀÙÁÔÀÒ¤Í×่¹æ

คาดการณ์เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7-9 ต่อปี
โดยมูลค่าทั่วโลกอาจเพิ่มสูงถึง 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

(17 ล้านล้านบาท) ในปี 2571

ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×่Í§´×่Á¿˜§¡�ªÑ¹

• ÍÒ¨ãªŒÇÑµ¶Ø´Ôº¾×้¹°Ò¹·Ñ่Çä»áµ‹ÁÕ¡ÒÃà¾Ô่ÁàµÔÁÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·Õ่ÁÕ¤Ø³¤‹Ò
·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃËÃ×ÍÊÃÃ¾¤Ø³µ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ËÃ×ÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ
ä»¨¹¶Ö§ÁÕÊÃÃ¾¤Ø³·Õ่à»š¹»ÃÐâÂª¹�à©¾ÒÐ´ŒÒ¹ à¾×่ÍÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾Ô่Á

* »ÃÐÁÇÅ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂµÅÒ´â´ÂãªŒÊ¶ÔµÔ»‚°Ò¹ 2563 (2020) ¢Í§ Euromonitor, Bloomberg, Fortunebusinessinsights,
MarketresearchPVT áÅÐ ExpertMarketResearch

2563 2571

âÀª¹àÀÊÑª (Nutraceuticals)

• âÀª¹àÀÊÑª·Õ่ÁÕÊÃÃ¾¤Ø³Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ã¹ËÅÒÂµÅÒ´ÁÕ¡ÒÃµÕ¤ÇÒÁ
·Ò§¡®ËÁÒÂâ´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃ¢Ö้¹·ÐàºÕÂ¹ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡ÑºÍÒËÒÃàÊÃÔÁáÅÐ
ÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ¹ 
• Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÁÕ¡ÒÃ¡Å‹ÒÇÍŒÒ§·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃËÃ×ÍÊÒÃÍÍ¡Ä· Ô̧ ์áµ‹äÁ‹̈ Óà»š¹
µŒÍ§¢Ö้¹·ÐàºÕÂ¹ã¹ÅÑ¡É³Ðà´ÕÂÇ¡ÑºÂÒ

2563 2571

คาดการณ์เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6-10 ต่อปี
โดยมูลค่าทั่วโลกอาจเพิ่มสูงถึง 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

(25 ล้านล้านบาท) ในปี 2571
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      เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุข

ของแคนาดา (Health Canada) ประกาศผลักดัน

การแสดงปายคำเตือนสารอาหารท่ีมีขอกังวลตอสุขภาพ

ไดแก น้ำตาล โซเดียม และไขมันอ่ิมตัว เพ่ือใหขอมูล

สำหรับอาหารบรรจุหีบหอทั้งหมดที่มีน้ำตาล เกลือ

และไขมันอิ่มตัวในระดับสูง พรอมกับแสดงขอความ

เกี่ยวกับ "สารอาหารที่นากังวล" ในอาหารแปรรูป

ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท แตมีขอยกเวนใหกับอาหาร

บางชนิด เชน นมสด ไข ปลาที่ไมผานการแปรรูป

และเนื ้อ โดยใหระยะเวลาปรับตัว/เปลี ่ยนผาน

เพื่อการเตรียมพรอมของภาคอุตสาหกรรมเปนเวลา

3 ป ทั้งนี้ การเพิ่มฉลากนี้ไมไดหมายถึงการจำแนก

อาหารวาดีตอสุขภาพหรือไมดีตอสุขภาพ

      การแสดงฉลากสารกอภูมิแพ ถือเปนมาตรการ

คุมครองผูบริโภคจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งใน

กระบวนการจัดหา รวบรวม แปรรูป และจำหนาย

อาหาร เนื่องจากการปนเปอนหรือมีสวนประกอบ

ท่ีอาจเปนอันตรายถึงชีวิต โดยหลังจากท่ีสหรัฐอเมริกา

ไดเพ่ิม “งา” เปนสารกอภูมิแพสำคัญ ลาสุดเม่ือเดือน

มิถุนายน 2565 ท่ีผานมา สำนักงานคุมครองผูบริโภค

(CAA) ก็เตรียมเพิ่ม “วอลนัท” เปนสารกอภูมิแพ

ที ่บังคับติดฉลากรายการที่ 8 หลังจากพบผูปวย

เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก โดยรายการสารกอภูมิแพ

บังคับติดฉลากของญ่ีปุน ปจจุบัน ไดแก บัควีท ปู ไข

นม ถั่วลิสง กุง และขาวสาลี และแนะนำใหแสดง

20 รายการ เชน หอยเปาฮื้อ กีวี พีช แซลมอน

จับกระแส

NTBs

á¤¹Ò´Ò´Ñ¹ ¡Á. »‡ÒÂàµ×Í¹ÊÒÃÍÒËÒÃ
·Õ่ÁÕ¢ŒÍ¡Ñ§ÇÅµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾

ÞÕ่»Ø†¹àµÃÕÂÁºÑ§¤ÑºµÔ´©ÅÒ¡
ÇÍÅ¹Ñ·¡‹ÍÀÙÁÔá¾Œ

ที่มารูปภาพ : https://www.consumerthai.org/consumers-
news/ffc-news/247-infomation/datafood
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ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ: เทรนด์อาหารที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน

      กระแสรักสุขภาพ กำลังเขามามีบทบาท

ในสังคมยุคใหม ทั้งจากความเจริญทางเศรษฐกิจ

ของประเทศกำลังพัฒนาท่ีสงผลใหผูคนจำนวนมาก

ไดรับการศึกษา ยกระดับรายได และเร่ิมใหความสำคัญ

ตอการมีชีวิตยืนยาวอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะ

การบริโภคอยางสมดุล รักษสิ ่งแวดลอม และ

เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือลดความเส่ียงจากโรคระบาด

และโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable

Diseases: NCDs) ซึ ่งถือเปนภัยเงียบที่คุกคาม

และเปนสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตกวาครึ ่ง

ของประชากรทั่วโลก

      นอกจากนี ้ ชีว ิตวิถ ีใหม (New Normal)

หลังการระบาดของ COVID-19 ยังกอใหเกิด

การพัฒนานวัตกรรมสินคาและธุรกิจบริการ

ที่ตอบสนองผูบริโภคในหลายรูปแบบ เชน บริการ

ท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับการเว นระยะห างทางส ังคม

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และธุรกิจดูแลสุขภาพ

ซ่ึงหน่ึงในน้ัน คือ ธุรกิจอาหารสุขภาพ (Health Food)

ท่ีเติบโตควบคูกับอาหารแหงอนาคต (Future Food)

และอาหารใหม (Novel Food) ยกระดับตอยอด

ธุรกิจการเกษตรและภูมิปญญาทองถิ่นสูการตลาด

แนวใหม
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      สวนประกอบที่มีคุณคาทางโภชนาการและ

สรรพคุณเหลานี้ ยังไดรับการพัฒนาไปสูการเปน

อาหารวัตถุประสงคพิเศษ (Foods For Special

Dietary Uses หรือ FSDU) ภายใตขอกำหนด

คุณลักษณะและหลักฐานรับรองทางวิทยาศาสตร

เชน อาหารทางการแพทย (Food for Special

Medical Purpose; FSMP) หรืออาหารพรอมรับประทาน

เพ่ือการรักษา (ready-to-use therapeutic food;

RUTF) ซึ่งจากความจำเปนของการกำหนดอาหาร

เฉพาะโรคหรืออาการทำใหปจจุบันมีการพัฒนา

สาขาวิชาชีพเฉพาะดานวิทยาศาสตรสุขภาพสมัยใหม

แยกจากนักโภชนาการ คือ “นักกำหนดอาหาร”

(Dietitian) ท่ีตองมีความรูความสามารถในการประเมิน

ภาวะความตองการโภชนาการของผูปวย

      จาก “อาหารสุขภาพ” ท่ีอดีตอาจมีการตีความ

ใกลเคียงกับอาหารคลีน จึงมีการวิจัยและพัฒนา

แนวทางใชประโยชนและเปนโอกาสทางการตลาด

โดยเฉพาะตอประเทศไทยที่มีความหลากหลาย

ดานทรัพยากรชีวภาพและมีความพรอมดานธุรกิจ

รองรับตลาดเสนทาง ตั ้งแตธ ุรกิจการเกษตร

จนถึงอาหารแปรรูปท่ีสามารถพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม

สรางมูลคาท่ีมีอนาคตสดใส

ความหลากหลายและขอบเขตนิยาม “อาหารสุขภาพ” 

      ปจจุบันในแตละประเทศ ขอบเขตนิยาม “อาหารสุขภาพ” อาจมีความแตกตางกันเล็กนอยแตโดยพื้นฐาน

อาจกลาวไดวาตองเปนอาหารที่มีคุณประโยชนหรือเปน “อาหารฟงกชัน” ที่ผูบริโภคจะไดรับเพิ่มเติมมากกวา

ความ “อิ่ม-อรอย-ปลอดภัย” นั่นคือเปนอาหารที่มีจุดขายทั้งสวนที่เปนสารอาหารและมิใชสารอาหาร เชน

สารตานอนุมูลอิสระที่พบตามธรรมชาติในสวนประกอบแตละชนิดซึ่งสามารถชวยสงเสริมสุขภาพ เสริมสราง

ภูมิคุมกันหรือชะลอวัย
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      หน่ึงหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ “อาหารสุขภาพ”

นอกเหนือจากคุณคาโภชนาการและความปลอดภัย

คือ การแสดงขอมูลคำกลาวอาง (Claims) ซึ่งเปน

คำแนะนำหรือนิยามผลตอสุขภาพของผูบริโภค

บนฉลากโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรรองรับ

ซึ่งแนวทางสากลตามคูมือ Guidelines for Use

of Nutrition and Health Claims (CXG 23-1997)

ของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร

ระหวางประเทศ (Codex) ประกอบดวย การกลาวอาง

หนาที่ของสารอาหาร เปนการกลาวอางเกี่ยวกับ

บทบาทหรือหนาท่ีของสารอาหารท่ีมีผลตอรางกาย

ทั ้งด านการพัฒนา การเจร ิญเต ิบโต รวมถึง

ด  านการทำงานในส วนต างๆ ของร  างกาย

การกลาวอางหนาที่อื่น เปนการกลาวอางเกี่ยวกับ

คุณประโยชนไมวาจะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุน

การทำงานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย และ

การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

เป นการกล  าวอ  า ง เก ี ่ ยวก ับค ุณประโยชน 

ของสารอาหารที่มีสวนชวยในการลดความเสี่ยง

ของการเกิดโรค โดยจะตองปฏิบัติตามเงื ่อนไข

กำกับการกลาวอางของแตละประเทศเพ่ือใหถูกตอง

ตามกฎหมาย

      แตท้ังน้ี แมวาอาหารสุขภาพจะมีตลาดรองรับ

ที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื ่อจำหนายทั ้งในประเทศและสงออก จำเปน

ที่จะตองศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและ

กฎหมายรองรับอยางรัดกุม เพื่อใหสามารถสื่อสาร

คุณประโยชนของผลิตภัณฑโดยไมสรางความสับสน

ตอผูบริโภค เน่ืองจากโครงสรางกฎหมายแตละประเทศ

รวมทั ้งประเทศไทย ไดกำหนดขอจำกัดความ

แนวทางขึ ้นทะเบียน และสถานะทางกฎหมาย

ของอาหารส ุขภาพหร ืออาหารที ่ม ีสรรพคุณ

แตละประเภทไวแตกตางกัน เชน สหรัฐอเมริกา

ม ี ก ารจำก ั ดความสถานะของ โภชน เภส ั ช

(Nutraceuticals) อยูระหวางยาและอาหารเสริม

ในขณะที่จีนและอินเดีย ซึ่งมีภูมิปญญาการแพทย

แผนโบราณทำใหมีการนิยามอาหารที่มีสรรพคุณ

ทางการรักษา ฟ นฟู หรือบำบัดไวเพิ ่มเติมจาก

กฎหมายของประเทศอื่นๆ
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¼ÙŒ¹Óà·Ã¹´�ÇÔ¨ÑÂ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¤Ù‹¡ÒÃµÅÒ´

µÅÒ´¹Óà¢ŒÒ¡ÓÅÑ§«×้ÍÊÙ§
แคนาดา (40 ÅŒÒ¹¤¹)

บราซิล (220 ÅŒÒ¹¤¹)
áËÅ‹§ÇÑµ¶Ø´ÔºÍÒËÒÃâÅ¡

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (30 ÅŒÒ¹¤¹)
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§àª×้ÍªÒµÔáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

สหรัฐอเมริกา (340 ÅŒÒ¹¤¹)

ไทย (70 ÅŒÒ¹¤¹)

áËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÕÇÀÒ¾ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ
áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ BCG àªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่
Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่
Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่
Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่

เวียดนาม
FFC CAGR 7.9% ยูเครน

áËÅ‹§¸ÑÞ¾×ª¢Í§âÅ¡
FFC CAGR 12%

บัลแกเรีย
â¾ÃäºâÍµÔ¡-
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÕÇÀÒ¾

รู้หรือไม่
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ¹

¼ÅÔµä´ŒÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§?

Fortified
àµÔÁÊÒÃÍÒËÒÃà¾Ô่Á¨Ò¡·Õ่ÁÕµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ

Enriched
à¾Ô่ÁâÀª¹Ò¡ÒÃ·´á·¹·Õ่ÊÙÞàÊÕÂã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

Altered Å´ËÃ×Í»ÃÑºà»ÅÕ่Â¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºãËŒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ´Õ¢Ö้¹
ÃÇÁ·Ñ้§ Plant-based meat

Non-altered
äÁ‹ä´Œà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·Õ่ÁÕµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ

Enhanced »ÃÑºà»ÅÕ่Â¹¡ÒÃ¼ÅÔµãËŒä´ŒÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·Õ่ÁÕÊÃÃ¾¤Ø³
à¾ÔÁ่¢Ö¹้ â´Â»ÃÑºÊÀÒ¾¡ÒÃ»ÅÙ¡ ¼ÅÔµ à¾ÒÐàÅÕÂ้§ ËÃ×Í»ÃÑºà»ÅÕÂ่¹¾Ñ¹ Ø̧¡ÃÃÁ

บังกลาเทศ
FFC CAGR 10%

GDP
+5.0%

GDP
+2.6% GDP

+3.4% GDP
+4.2%

มอลโดวา
áËÅ‹§ÊÁØ¹ä¾Ã¸ÃÃÁªÒµÔ

GDP
+13.9%

?

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

¯และคูแ่ข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC
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เกาหลีใต้ (50 ÅŒÒ¹¤¹)
¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾
áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹·Õ่´Õ

อินเดีย (1.4 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹)
FFC CAGR 17% µ‹Íà¹×่Í§
ÈÒÊµÃ�ÍÒÂØÃàÇ· 5,000 »‚

จีน (1.4 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹¤¹)
áËÅ‹§ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒÍÒËÒÃ¿˜§¡�ªÑ¹

4,000 »‚

ญี่ปุ่น (120 ÅŒÒ¹¤¹)
µÅÒ´·Ñ¹ÊÁÑÂáÅÐÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

ไทย (70 ÅŒÒ¹¤¹)

áËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÕÇÀÒ¾ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ
áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ BCG àªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่
Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่
Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่
Function Foods
ผู้เล่นรายใหญ่

โปแลนด์
ÍÒËÒÃÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ´Ñ้§à´ÔÁ

สวีเดน
âÀª¹Ò¡ÒÃ
º¹¾×้¹°Ò¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

โมร็อกโก
ÍÒËÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹áººÍÒËÃÑº

àÁ´ÔàµÍÃ�àÃà¹ÕÂ¹-áÍ¿ÃÔ¡Ñ¹

·Õ่ÁÒ : https://www.ift.org/

เทรนด์
อาหารฟังก์ชัน

I. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
àª‹¹ ¼ÅäÁŒÍºáËŒ§¾ÃŒÍÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ãËŒÇÔµÒÁÔ¹áÅÐÊÒÃµŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ

III. สดชื่นแปลกใหม่
àª‹¹ ¢¹Áà¤Õ้ÂÇË¹Öº¾ÃŒÍÁÊÒÃÊ¡Ñ´¡Òá¿
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊ´ª×่¹á·¹¡ÒÃ´×่Á¡Òá¿

IV. ลดแป้งและน้ำตาล
àª‹¹ ¢¹Á¤Ø¡¡Õ้ÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔâÀ¤
Ketogenic

GDP
+5.7%

GDP
+7.2%

GDP
+4.8%

นอร์เวย์
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÍÒËÒÃà¾×่Í¡ÒÃ¡ÕÌÒ

GDP
+3.9%

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

¯และคู่แข่งสำคัญ
อนาคตตลาด FFC

V. โปรตีนทางเลือก
â´Âà©¾ÒÐ¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡¾×ª
ªÙ¨Ø´à´‹¹ÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ÊÑµÇ�-ÃÑ¡É�âÅ¡

II. อิ่มท้องแคลอรี่ต่ำ
àª‹¹ ¢ŒÒÇâÍ�µ¾ÃŒÍÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹á·¹â¨�¡
à¹Œ¹¨Ø´à´‹¹¡Ò¡ãÂáÅÐÍÔ่Á·ŒÍ§ÁÒ¡¡Ç‹Ò
ã¹»ÃÔÁÒ³à·‹Ò¡Ñ¹

·Õ่ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁã¹µÅÒ´ÊÒ¡Å
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พัฒนาการกฎหมาย FFC

ในตลาดสำคัญ

      วิกฤติระบาดใหญของ COVID-19 ถือเปนปจจัยกระตุนสำคัญใหคนหันมาใสใจสุขภาพมากขึ้น อาหารที่มี

คุณภาพและประโยชนนอกเหนือไปจากโภชนาการ เชน ลดความเหนื่อยลา เสริมสรางภูมิคุมกัน ซึ่งสวนใหญ

เปน Food with Function Claims (FFC) หรืออาหารที่อางอิงสรรพคุณ ไดรับความนิยมจากกลุมผูบริโภค

จำนวนมากในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมา และกลายเปนจุดเปล่ียนท่ีสำคัญของท้ังภาคอุตสาหกรรมอาหารและผูบริโภค

ทั่วโลก 

      งานวิจัยจากการรวบรวมขอมูลขนาดใหญหลายแหง เชน Markets and Markets ไดประเมินอัตราการเติบโต

ของตลาดอาหารแหงอนาคตที่มีการกลาวอางทางสุขภาพทั่วโลก วาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ย

ไมต่ำกวารอยละ 7 ตอป หรืออาจมีมูลคาระดับ 5 ลานลานบาททั่วโลกภายในป 2569 (2026) เนื่องจาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ใสใจสุขภาพ และแนวโนมนี้จะยังคงเติบโตควบคู

ไปกับพัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการดูแลสุขภาพ

ความเปนอยูที ่ดี (well-being) ตลอดจนถึงการเขาสูสังคมผูสูงอายุ

      ชวงเวลาท่ีผานมา หลายประเทศไดมีพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด

เปนผลใหประชาชนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

ตลอดจนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหตนเอง และนอกจากนี้

ยังมีหลายประเทศที่มีความพรอมดานทรัพยากร

ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูม ิป ญญา

ทำใหสามารถผลิตและจำหนาย FFC ทั้งภายใน

ประเทศและสงออกไดเปนจำนวนมาก หนวยงาน

กำกับดูแลของรัฐจึงตองพัฒนาทางการกฎหมาย

ทั ้งเพื ่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและ

คุมครองผูบริโภคไปพรอมกัน

เมื่อโลกหมุนด้วยเทรนด์สุขภาพ
ตามติดกระแส FFC
เมื่อโลกหมุนด้วยเทรนด์สุขภาพ
ตามติดกระแส FFC
เมื่อโลกหมุนด้วยเทรนด์สุขภาพ
ตามติดกระแส FFC
เมื่อโลกหมุนด้วยเทรนด์สุขภาพ
ตามติดกระแส FFC
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อินเดีย
ประเทศที่มีอารยธรรมทางอาหารและศาสตรอายุรเวท ที่เปนทั้งอาหาร ยารักษา และปองกันโรค

มากวา 5,000 ป ในยุคที่ทั่วโลกกลาวถึง FFC ยอมไมพลาดโอกาสที่จะพัฒนากฎหมายรองรับ

อุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อเขาสูตลาดโลก โดยสำหรับอาหารที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ

และสรรพคุณในการรักษา ชวงกลางป 2565 ที่ผานมา อินเดียไดพัฒนากฎหมายความปลอดภัย

และมาตรฐานที่ครอบคลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร โภชนเภสัชภัณฑ อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ

อาหารสำหรับวัตถุประสงคทางการแพทย อาหารฟงกชัน และอาหารใหม (Novel Food)

เปนการยกเครื่องเพื่อโอกาสความกาวหนาครั้งใหญ

ญี่ปุ่น
แมกฎหมายปจจุบันยังไมไดกำหนดนิยามชัดเจนเก่ียวกับอาหารเสริมหรือเพ่ือสุขภาพ แตเม่ือพิจารณา

เชิงคุณคาสามารถแบงอาหารสุขภาพเปน 2 กลุมใหญ คือ อาหารท่ัวไปและอาหารท่ีมีการกลาวอาง

ทางสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวย Foods for Specified Health Uses (FOSHU: อาหารเพ่ือสุขภาพ

ซึ่งใหผลจำเพาะทางสรีรวิทยาหรือสุขภาพ) Food with Nutrient Function Claim (FNFC:

อาหารท่ีกำหนดสรรพคุณทางโภชนาการ) และท่ีสอดคลองกับแนวโนมการตลาดปจจุบัน คือ Food with

Function Claims (FFC) หรืออาหารอางอิงสรรพคุณ ซ่ึงไดรับการประกาศเปนกฎหมายเม่ือป 2558

ใหสามารถระบุสรรพคุณสงเสริมสุขภาพโดยไมจำเปนตองผานการประเมินหรืออนุญาต แตตองแสดง

หลักฐานดานความปลอดภัยและสรรพคุณในข้ันตอนข้ึนทะเบียน และลาสุดเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2565

สำนักงานคุมครองผูบริโภคญี่ปุนไดเสนอรางแนวทางแสดงฉลากอาหารสุขภาพที่มีสาระสำคัญ

ครอบคลุม (1) อาหารชนิดเม็ดหรือแคปซูลท่ีสงเสริมสุขภาพ (2) แสดงตัวอยางคำกลาวอางท่ีอนุญาต

(3) แสดงตัวอยางคำกลาวอางสรรพคุณที่อาจใหผลไมแนนอน (4) แสดงตัวอยางคำกลาวอาง

ที่ผิดกฎหมายสำหรับอาหารฟงกชัน

เวียดนาม
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเผยแพรรางขอบังคับ

ทางเทคนิคแหงชาติ (QCVN) วาดวยขีดจำกัดที่อนุญาตของมลพิษอินทรียที ่ตกคาง (POPs)

ในวัตถุดิบอาหาร เชื้อเพลิง วัสดุ ผลิตภัณฑ สินคา และอุปกรณ โดยไดผานกระบวนการรับฟง

ความเห็นสาธารณะและเตรียมประกาศมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2566

จีน
หน่ึงในประเทศท่ีมีความพรอมดานภูมิปญญา สมุนไพร และการแพทยแผนโบราณ เปนตลาดอันดับตน

ของโลกดาน FFC และมีนโยบายสนับสนุนท้ังในระดับประเทศและมณฑล ลาสุดรัฐบาลจีนไดมีการหารือ

เกี่ยวกับขอกำหนดของอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อพิสูจนสรรพคุณบนพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร รวมทั้งพัฒนาแค็ตตาล็อกอาหารที่ไดรับอนุญาตใหกลาวอางทางสุขภาพและ

อาหารเสริม ถือเปนความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ทั่วโลกจับตามองเมื่อชวงตนป 2565
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ไต้หวัน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศกำหนดนิยามและ

ขอบเขตการแสดงโภชนาการบนฉลากอาหารสุขภาพ โดยมีขอบังคับใหแสดงปริมาณไขมันทรานส

คารโบไฮเดรต น้ำตาล ใยอาหาร และคำกลาวอางทางโภชนาการ (Nutrition Claims) และตอง

แสดงอัตราสวนใหชัดเจน รวมถึงกำหนดนัยสำคัญของหนวยวัดโภชนาการ สารอาหารพลังงาน

และวิตามิน-แรธาตุที่สำคัญ

ฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดประกาศระเบียบควบคุม

ผลิตภัณฑสุขภาพใหอยูภายใตคำจำกัดความของรัฐบัญญัติวาดวยสินคายา อุปกรณ เครื่องสำอาง

วัตถุอันตรายในครัวเรือน และอาหาร

ไทย
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใหเขาสูตลาดอาหารมูลคาสูง จึงมีการริเริ่ม

พัฒนาระบบ FFC Thailand (Food with Function Claims) เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร

ภาคเกษตร และทลายขอจำกัดในการพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหารมูลคาสูง โดยจะกลาวถึง

ตอไปในบทความ “FFC Thailand กาวสำคัญผลิตภัณฑสุขภาพไทย”
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ก้าวสำคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวสำคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวสำคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวสำคัญผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
      ดวยการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุและกระแสนิยมการดูแลสุขภาพ ตลาดผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทย

ดานสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟงกชัน และโภชนเภสัชภัณฑ (Nutraceuticals)

ในประเทศไทยจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในฐานะประเทศที่มีจุดแข็งทั้งดานความหลากหลายทางชีวภาพ

การผลิตสินคาเกษตร และการตอยอดภูมิปญญา “อาหารฟงกชัน” หนึ่งในอาหารแหงอนาคต จึงกลายเปน

ตัวแปรสำคัญของการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไปสูธุรกิจมูลคาสูง ภายใตความรวมมือวิจัย

และพัฒนาจากทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม 

      เพื่อใหสามารถรองรับการขับเคลื่อนอาหารฟงกชันอยางเปนระบบและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงรวมเสนอแนวทางจัดตั้งระบบ FFC Thailand (Foods with Function

Claim) ขึ้น โดยมีเปาหมายสนับสนุนการพัฒนากลไกยกระดับสินคาเกษตรและอาหารจากวัตถุดิบที่มีคุณคา

ไปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง ขยายตลาดอาหารฟงกชันหรืออาหารเชิงสุขภาพของไทยเพื่อเปดโอกาสตลาดโลก

และสอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ BCG โดยขอเสนอจัดตั้ง FFC Thailand

ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแหงชาติ (คกอช.) ที่เปนกลไกรวมปฏิบัติงานระหวาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ผานมา

      จุดมุงหมายของ FFC Thailand ท่ีสำคัญ นอกจากการสนับสนุนกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม

ยังชวยอำนวยความสะดวกภาคเอกชนท้ังการขออนุมัติคำกลาวอางทางสุขภาพ มาตรฐานคุณภาพ หรือการรับรอง

ซึ่งจะชวยเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

ลดความสับสนจากฉลากหรือโฆษณาชวนเช่ือท่ีเกินจริง โดยอางอิงกรณีศึกษาจากระบบ FFC ท่ีไดรับความรวมมือ

จากองคกรวิทยาศาสตร NARO ประเทศญี่ปุน ในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากระบวนการปฏิบัติของภาครัฐ

      ระบบ FFC Thailand จะเปนบริการออนไลนเพ่ือรับรองการกลาวอางทางสุขภาพ ท่ีครอบคลุมสินคาเกษตร

และอาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลิตภัณฑสมุนไพร บนเง่ือนไขหลักฐานทางวิทยาศาสตรและงานวิจัยรองรับ

และเช่ือมโยงผูเก่ียวของต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ พรอมวางระบบสุมตรวจผลิตภัณฑหลังออกสูตลาด ใหผูบริโภค

สามารถสืบคนเขาถึงขอมูลสินคาเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอทั้งผลิตภัณฑและระบบในภาพรวม ควบคูไปกับ

การดำเนินนโยบายสงเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาใหผลิตภัณฑอาหารฟงกชัน และสารออกฤทธิ์ที่สามารถ

นำไปผลิตเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Functional Ingredients) เขาสูตลาดผูบริโภคไปพรอมกับการสรางความรู

ความตระหนัก และกฎเกณฑการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานของผูประกอบการไทย

“FFC Thailand”“FFC Thailand”“FFC Thailand”“FFC Thailand”

FFC
Thailand
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FFC Thailand เป็นประโยชน์ต่อใคร?
      FFC Thailand เปนประโยชนตอทุกภาคสวน ต้ังแตเกษตรกรผูผลิต จนถึงผูประกอบการ ผูบริโภค หนวยงาน

ของรัฐ และภาคการศึกษา โดยมีหนวยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อน อาทิ

      โดยคาดวาเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียที่เขารวม FFC Thailand จะชวยใหเกิดการสนับสนุนและผลักดัน

การมีสวนรวมต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการยกระดับประเทศไทยไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพที่แข็งแกรงในระดับโลก

- สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กำหนดมาตรฐานสินคาเกษตร

ทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนศึกษาขอมูลวิชาการ-วิทยาศาสตร และกำหนด

นโยบายและแผนดานการวิจัย รับรองระบบงานดานคุณภาพและหองปฏิบัติการ

- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. (ARDA) เปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย

ศักยภาพสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่สามารถพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำกับดูแลและอนุญาตในการรับรอง FFC

โดยรวมกับแหลงทุนในการพัฒนาขอมูลงานวิจัย หลักฐานวิทยาศาสตร และฐานขอมูล

Positive List เชน สารออกฤทธิ์จากสมุนไพร เพื่อลดระยะเวลาและคาใชจายในการพิจารณา

อนุญาต และสรางกลไกการใหคำปรึกษาตอผูประกอบการเอกชน

- หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)

สรางกลไกความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนทุน

ในการพัฒนาวิจัย

การขอ FFC

- ยื่นขอเลขสารบบอาหารจาก อย.

- พิจารณาวาผลิตภัณฑอยูในเกณฑของ FFC หรือไม

- ศึกษาและเตรียมเอกสารรวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่จำเปน

- เมื่อไดรับเลขจดแจง จะตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของบนเว็บไซต FFC

- สุมตรวจและควบคุมผลิตภัณฑหลังออกสูตลาด

- ยื่นคำรองขอติดฉลาก FFC หากเอกสารครบถวนและถูกตอง จะใชเวลาออกเลขจดแจง

ไมเกิน 60 วัน
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

EU เตรียมยกระดับเฝ้าระวังตลาดดิจิทัล

เยอรมนีจี้ลดบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศรายได้สูงดีต่อโลก

      General Product Safety Regulation (GPSR)
หรือกฎระเบียบดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑท่ัวไป
ของสหภาพยุโรป เตรียมขยายขอบเขตตอบสนอง
พฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาซื้อของในตลาดออนไลน
มากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ประเทศ
สมาชิก EU ไดเห็นชอบเสนอสภายุโรปปรับปรุงกฎเกณฑ
สำหรับตลาดออนไลนใหทันสมัยและขยายความครอบคลุม
สำหรับธุรกิจออนไลน โดยในสวนของสินคาอาหาร
จะมีการยกระดับการเฝาระวังตลาด ขอกำหนดการเรียกคืน
สินคา มาตรการเยียวยาผูบริโภค ตลอดจนถึงนิยาม
ของผลิตภัณฑทำเทียม (food imitating products)
เพื่อใหแนใจวาการจำหนายสินคาทั้งในตลาดออนไลน
และออฟไลนเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของประชาคม

      “เปาหมายลดโลกรอนอาจบรรลุไดยาก หากประชากร
ทั่วโลกยังเพิ่มปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว ” รายงาน
จากมหาวิทยาลัยบอนนแหงเยอรมนี เผยแพรผลกระทบ
การบริโภคสินคาปศุสัตวในประเทศรายไดสูง โดยเฉพาะ
ในสหภาพยุโรปและสหร ัฐอเมร ิกาท ี ่อาจส ูงกว า
80 กิโลกรัมตอคนตอป จึงเห็นควรใหประเทศรายไดสูง
ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตวลง รวมทั้งใชแนวทาง
เพิ่มภาษีเนื ้อสัตวรวมกับการพัฒนาบทเรียนวาดวย
การบริโภคที่ยั ่งยืนในสถานศึกษา แตทั ้งนี ้ นักวิจัย
เห็นพองวา การเลี้ยงปศุสัตวยังคงมีความจำเปนสำหรับ
หลายพื้นที่ที ่ผลิตพืชเปนแหลงโปรตีนไดไมเพียงพอ
หรือมีความสำคัญตอการเปนแหลงรายได
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สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th

Facebook: Early Warning เตือนภัยสินค้าเกษตร @acfsearlywarning
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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

ปีที่ 14 รายไตรมาส เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565
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