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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มีนาคม 2019

พชรพจน์ นันทรามาศ อภินันทร ์สู่ประเสรฐิ

การแข่งขันในโลกธุรกิจท่ีทวคีวามรุนแรงขึ้น ท าให้ก าไรของธุรกิจท่ีเน้น 

Mass market มีแนวโน้มลดลง ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจท่ี

ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ง่าย จึงมีค าถามว่า แล้ว SMEs ใน

ธุรกิจอาหารจะปรับตัวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และสรา้งความแตกต่างกับ

คู่แข่งในตลาดได้อย่างไร 

บทความน้ีน าเสนอ Functional Foods ซึ่งเป็นหน่ึงในอาหารแห่งอนาคตท่ี

ภาครฐัต้องการส่งเสรมิ และเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจของผู้ประกอบการ 

SMEs ในการยกระดับไปสู่ธุร กิจอาหาร ท่ี มี มูลค่าเ พ่ิม สูง ข้ึน ท้ัง น้ี 

Functional Foods มีนิยามท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่โดยท่ัวไป

หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงในการส่งเสรมิสุขภาพ

ด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากคุณประโยชน์ทางโภชนาการของอาหารท่ัวไป 

ท่ีส าคัญ คือ การยังคงสภาพเป็นอาหาร ไม่ใช่แคปซูลหรอืเป็นผงเหมือนยา 

และไม่มีข้อจ ากัดในการบรโิภค

ส าหรบัประเทศไทย ตลาด Functional Foods มีขนาดประมาณ 68,000 

ล้านบาท โดยมีลักษณะเป็น Niche market เพ่ือตอบสนองพฤติกรรม

ผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ออกก าลังกาย ผู้ใส่ใจความงาม จึงเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าไปเจาะตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่

ยังเข้าไม่ถึง หรอืยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้น าตลาดอย่างชัดเจน 

นอกจากน้ี ผู้บรโิภคในกลุ่มน้ีมักให้ความส าคัญกับคณุค่าและประโยชน์ของ

สารอาหารท่ีได้รบัมากกว่าปัจจยัทางด้านราคา

เราแนะน าให้ผู้ประกอบการท่ีต้องการก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Functional Foods 

เร ิม่จากการศึกษาเทรนด์ตลาดในแต่ละกลุ่ม โดยอาจเร ิม่จากอาหารกลุ่มท่ี

ให้พลังงานสูง กลุ่มควบคุมน้าหนัก และกลุ่มเสรมิภูมิคุ้มกัน และควรท า

ความรูจ้ักกับ Enablers ท่ีส าคัญได้แก่ 1) ผู้ผลิต Functional Ingredients

และ 2) หน่วยงานวจิยัจากภาครฐัหรอืสถาบนัการศึกษา ซึ่งเราได้รวบรวมไว้

บางส่วนในบทความน้ี เพ่ือให้สามารถวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คณุภาพตรงความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น



Krungthai Macro Research3

Content >>

Section 1

Section 2

Section 3

Functional Foods คืออะไร?

ท ำไมกำรยกระดับมำเป็น Functional Foods 

ถึง น่ำสนใจ?

ในกำรยกระดับจำก Basic Foods 
มำเป็น Functional Foods ต้อง 

เตรยีมตัวอย่ำงไร? รูจ้กัใครบ้ำง? 

Background photo created by freepik 
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FUNCTIONAL FOODS

1.Functional Foods คืออะไร?
อาหารเสรมิสุขภาพเฉพาะด้านท่ี

Milk

เพ่ิม สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์

ลด สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์น้อย

วติามิน

โปรตีน

คอลลาเจน

น้าตาล

เกลือ

โซเดียม

หรอื

2.ท ำไม Functional Foods 
ถึงน่ำสนใจ?

3X
อตัราก าไร 

สูงกวำ่
Basic Foods

ก าลังเติบโต

จากเทรนด์ 

สุขภำพ

Niche Market 

ท าให้มี

โอกำส
ทางธุรกิจอกีมาก

Profit 

Opportunity

Trend

$

3.ควรรูจ้กัใครบ้ำง?

หน่วยงานรฐัและมหาวทิยาลัย บรษัิท Functional Ingredients
ให้ค าแนะน าด้าน R&D ให้ค าแนะน าด้าน สารอาหาร

- รสชาติ
- การรกัษาคุณสมบัติของสารอาหาร
- ได้มาตรฐาน

- เทรนด์ตลาด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์

Vectors graphics designed by freepik 
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ตลาด Functional Foods จะเป็นโอกาสหน่ึงของ SMEs 

ในการยกระดับไปสู่ธุรกิจอาหารท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจะ

ช่วยสรา้งความแตกต่างกับคู่แข่งในตลาด และเพ่ิมอัตรา

ก าไรให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในบทความน้ีจะน าเสนอ 

3 ประเด็นท่ีผู้ประกอบการควรรู ้ก่อนท่ีจะเข้ามาในธุรกิจ 

Functional Foods ท่ีจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการ

ประสบความส าเรจ็ในตลาดน้ีได้ง่ายขึ้น

Background photo created by freepik 

3 ประเด็นท่ีต้องรูห้ากต้องการก้าวสู่ธุรกิจ 

Functional Foods
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ในโลกของอาหารแห่งอนาคต (Future Food) อาจจ าแนกระดับการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์อาหารออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Basic Foods, Functional

Foods และ Medical Foods ซึ่ งก่อนท่ี ผู้ประกอบการจะก้าวเข้าสู่ตลาด 

Functional Foods ควรเข้าใจลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ Functional 

Foods เพ่ือท่ีจะน ามาปรบัใช้กับสินค้าของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้

เข้าใจตลาดน้ีมากข้ึน ในบทความส่วนน้ี จะอธิบายนิยาม รวมท้ังยกตัวอย่าง

เปรยีบเทียบในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังน้ี

ภำพท่ี 1  ความแตกต่างของ Basic Foods Functional Foods และ Medical Foods

BASIC
FOODS

FUNCTIONAL
FOODS

MEDICAL
FOODS

MASS

TYPE TARGETDESCRIPTION

1
Functional Foods คืออะไร?

Background photo & Vectors graphics created by freepik 

NICHE

PATIENT
ค าแนะน าแพทย์

ProteinVitamin

สารอาหารท่ีเปน็ประโยชน์

Collagen

สารอาหารท่ีประโยชน์น้อย

เกลือน้าตาล โซเดียม

ท่ีมา : วเิคราะห์และรวบรวมข้อมูลโดย Krungthai Macro Research
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Functional Foods1 มีนิยามท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่โดยท่ัวไป

หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีท าหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงในการส่งเสรมิสุขภาพด้าน

ต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากคุณประโยชน์ทางโภชนาการของอาหารท่ัวไป (Basic Foods) 

โดยเปน็การเพ่ิมสารอาหารท่ีเปน็ประโยชน์ต่อรา่งกาย หรอืบางงานวจิัยครอบคลุม

ไปถึงการลดสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์น้อยออกไป เช่น น้าตาล เกลือ 

• มีสภาพทางกายภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร คือ ไม่อยูใ่นรูปแคปซูล หรอืเปน็

ผงเหมือนยา และเป็นอาหารท่ีได้หรอืดัดแปลงจากวัตถุดิบธรรมชาติ

• สามารถบรโิภคเป็นอาหารประจ าวันไม่มีข้อจ ากัดเหมือนยา หรอืบรโิภคได้

ไม่จ ากัดปรมิาณ และเวลา

• มีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีให้ผลโดยตรงในการท างานของระบบต่าง ๆ 

ในรา่งกาย 

ซึ่งจากนิยามดังกล่าวข้างต้นท าให้ Functional Foods ต่างจาก Basic 

Foods ซึ่ งเป็นอาหารท่ัวไป ในขณะท่ี Medical Foods ซึ่ งเป็นอาหารทาง

การแพทยท่ี์ควรใชต้ามค าแนะน าของแพทย์ ซึ่งแม้ไม่มีคุณสมบัติในการรกัษาโรค

โดยตรง แต่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรกัษา หรอืบรรเทาอาการของโรค เช่น 

ผู้ท่ีเป็นเบาหวาน ผู้ท่ีมีภาวะขาดสารอาหารรุนแรง หรอืผู้ต้องการสารอาหาร

เพ่ิมข้ึนหลังผ่าตัด และแม้ธุรกิจ Medical Foods จะเป็นอีก Sub-Sector 

ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่าธุรกิจ Basic Foods และ 

Functional Foods รวมท้ังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยากกว่า 

แต่เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและ R&D ข้ันสูง จึงยังเป็นข้อจ ากัด

ของผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าสู่ตลาด ดังน้ัน การยกระดับของ SMEs จาก

ธุรกิจ Basic Foods ไปสู่ธุรกิจ Functional Foods จึงมีโอกาสมากกว่า

1จากบทความเรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ.ของ ดร.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยมหิดล (2009)

ลักษณะของ Functional Foods คือ

จากภาพท่ี 1 Basic Foods เป็นอาหารท่ีให้สารอาหารข้ันพ้ืนฐานท่ีรา่งกายต้องการ

จึงท าให้ผู้บรโิภคทุกเพศ ทุกช่วงอายุ สามารถรบัประทานได้ เช่น นม ขนมปัง และ

เคร ื่องด่ืม ขณะท่ี Functional Foods เป็นอาหารท่ีให้คุณค่าทางอาหาร

เฉพาะเจาะจง เช่น ผู้ท่ีออกก าลังกายมีความต้องการสารอาหารจ าพวกโปรตีน

เพ่ือสรา้งกล้ามเน้ือ ดังน้ัน นม High Protein จึงเป็น Functional Foods ท่ี

ตอบสนองความต้องการผู้บรโิภคกลุ่มน้ี ส่วน Medical Foods เป็นอาหารท่ี

เหมาะส าหรบัผู้ป่วย ท่ีควรได้รบัค าแนะน าจากแพทย์ ตัวอย่างเช่น นมส าหรับ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมปรมิาณน้าตาลในเลือด เป็นต้น
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Functional Foods ในชีวติประจ ำวนั?
นมท่ีเป็น Functional Foods จะเพ่ิมสารอาหารท่ีมีประโยชน์ หรอืลดสารอาหาร

บางประเภทเพ่ือตอบโจทย์ผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่ม อาทิ นม High Protein ส าหรบั

ผู้ท่ีออกก าลังกายเป็นประจ า และต้องการสร้างกล้ามเน้ือ นม Lactose Free 

ส าหรบัผู้แพ้นมวัว หรอืโยเกิรต์ไขมันต่าผสมคอลลาเจน ส าหรบัผู้ท่ีต้องการดูแล

น้าหนักและบ ารุงผิวพรรณ ขณะท่ี Basic Foods ยังเป็นการชูจุดขายพ้ืนฐาน

ของผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมเพียงอย่างเดียว ส่วน 

Medical Foods จะเป็นนมผงส าหรบัผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งต้องควบคุม

ระดับน้าตาลในเลือด 

Protein

Basic Foods Functional Foods Medical Foods 

นม นมเพ่ิมโปรตีน นมส าหรบัผู้ป่วยเบาหวาน

รู้หรือไม่ บรษัิท Start Up ชื่อ Sleep Well เห็น Pain Point ในกลุ่มนักเดินทาง

และนักท่องเท่ียวท่ีมักนอนไม่หลับเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมของการนอนท่ีไม่คุ้นเคย เช่น บน

เคร ื่องบิน หรอืโรงแรม ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอและอาจเกิดเป็นความเครยีด จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์

นมกล่ินวนิลาท่ีมีส่วนผสมของน้าผ้ึงและวาเลอเร ี่ยน ซึ่งเป็นสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติช่วยในการ

ผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับได้ง่าย หรอื โทฟุซัง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทยท่ีเป็นเจ้าแรก ๆ 

ของนมถ่ัวเหลืองแบบพาสเจอไรส์ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ผู้บรโิภคเฉพาะ

กลุ่มมากข้ึน เช่น การเพ่ิมโปรตีน หรอื การเพ่ิมงาด าซึ่งมีแคลเซียมสูง ส่งผลให้ปัจจุบัน โทฟุซังมี

ส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ในตลาดนมถ่ัวเหลืองแบบพาสเจอไรส์ หรอื บรษัิท แดร ีโ่ฮม ท่ีมีการ

วจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม Bed Time Milk ซึ่งมีระดับสารเมลาโทนินธรรมชาติสูง ช่วยให้นอนหลับ

สนิท ซึ่งปัจจุบันวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซูเปอรม์ารเ์ก็ตชั้นน าของไทย

นม :

Vectors graphics designed by freepik 
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เน้นผลิตภัณฑ์ท่ีปราศจากน้าตาล หรอืใช้สารแทนความหวานเป็นส่วนผสมแทน

น้าตาล รวมท้ังการเพ่ิมสารสกัดท่ีมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ เช่น ช็อกโกแลตท่ีมี

ส่วนผสมของโปรไบโอติก รวมท้ังวติามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เพ่ือตอบโจทย์

ผู้บรโิภคท่ีต้องการดูแลสุขภาพในเร ื่องการย่อยและระบบขับถ่าย ขณะท่ี Basic 

Foods ยังเน้นเฉพาะความหลากหลายของรสชาติและวัตถุดิบ 

Basic Foods Functional Foods 
ช็อคโกแลต ช็อคโกแลตเพ่ิมโปรไบโอติก

Basic Foods Functional Foods 
ซีเรยีล ซีเรยีลเพ่ิมโปรไบโอติก

ลูกอม :
หมำกฝรัง่ 

และช็อกโกแลต

รูห้รอืไม่ บรษัิท Morinaga ในญ่ีปุ่น คิดค้นนวัตกรรมลูกอม Shield Lactic Acid Bacteria

ท่ีช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรยีท่ีเป็นสาเหตุของโรคหวัด เพ่ือทดแทนการใช้ผ้าปิดปากและช่วยเพ่ิม

ภูมิต้านทานให้กับรา่งกาย เน่ืองจากเห็นโอกาสทางการตลาดจากการท่ีคนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ท างาน

หนัก ส่งผลให้รา่งกายอ่อนแอ จึงนิยมใช้ผ้าปิดปากเพ่ือป้องกันเชื้อแบคทีเรยีต่าง ๆ เข้าสู่รา่งกาย

ซีเรยีล : เป็นการอบแห้งเมล็ดธัญพืชท่ีมีประโยชน์หลายชนิด แล้วใส่สารอาหารท่ีมีประโยชน์

เพ่ิมเติม เช่น วติามิน และโปรไบโอติค ขณะท่ีผู้ประกอบการ Basic Foods ใน

กลุ่มน้ีจะเป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชท่ีแปรรูปข้ันต้น ท าให้ยังไม่มีมูลค่าเพ่ิมมากนัก

รูห้รอืไม่ ในช่วงปลายปี 2018 บรษัิท Kellogg’s ได้ออกผลิตภัณฑ์ซีเรยีลแบบ 3 In 1 ซึ่งมี

ส่วนผสมท้ังพรไีบโอติกส์ โปรไบโอติกส์ และไฟเบอรอ์ยู่ด้วย เพ่ือขยายตลาดลูกค้าท่ีให้ความส าคัญกับระบบ

การย่อยอาหารโดยเฉพาะ ซึ่ งช่วยสร้างความแตกต่างจากซี เร ยีลท่ัวไปในท้องตลาด ท่ีปัจจุ บัน

มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง

Probiotic

Probiotic
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Amino

Basic Foods Functional Foods 
เครื่องด่ืม เครื่องด่ืมเพ่ิมกรดอะมิโน

ขนมปัง :

Basic Foods Functional Foods 
ขนมปัง ขนมป้งเพ่ิมวติามิน

Vitamins

เพ่ิมคุณค่าของสารอาหารเพ่ิมเติมในขนมปัง เช่น การผสมแคลเซียมและวติามิน

ในขนมปัง ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง ขณะท่ี Basic Foods จะเป็นขนมปังแผ่น

และขนมปังใส่ไส้ท่ัวไป

การเติมสารอาหารหรอืสารสกัดท่ีมีประโยชน์ลงในเคร ื่องด่ืม เพ่ือตอบสนอง

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น น้าผลไม้ผสมกรดอะมิโนจ าเป็น เช่น น้าผลไม้ผสมสาร

ลิวซีน (leucine) และครเีอทีน (Creatine) เพ่ือเสรมิสร้างกล้ามเน้ือ และ

ลดอาการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย ขณะท่ี Basic Foods ในกลุ่มน้ี

ส่วนใหญ่เป็นการผลิตน้าด่ืม หรอืผักผลไม้ท่ัวไป 

เครื่องด่ืม :

รู้หรือไม่ ในปี  2015 แบรนด์ Marks and Spencer มีการเพ่ิมวติามิน D ใน

ผลิตภัณฑ์ขนมปัง  เน่ืองจากเล็งเห็นว่าผู้บรโิภคชาว UK ถึง 78% กังวลว่าจะไม่ได้รับวติามินท่ี

เพียงพอในแต่ละวัน 

รู้หรือไม่ Tech Startup ใน ไทย ท่ี โฟ กัส ด้ าน  Food Biotechnology อย่ า ง 

JuiceInnov8 มีการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดน้าตาล (Sugar Reduction Technology) ใน

น้าผลไม้ 100% หรอื บรษัิท เวลิด์คลาสนิวทรชิั่น จ ากัด ท่ีวจิัยและพัฒนาสูตรเคร ื่องด่ืมให้พลังงาน 

ชื่อ ดีเวอร ์เอนเนอรจ์ี้ เจล ท่ีมีส่วนประกอบจากสารอาหารจากธรรมชาติ 100% ท่ีช่วยเสรมิรา่งกาย

นักกีฬาและผู้ท่ีออกก าลังกายให้ดูดซึมได้ง่าย และเปล่ียนเป็นพลังงานในรา่งกายได้รวดเรว็ ซึ่งสินค้า

ดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรลัจากการน าไปใช้ฟื้ นฟูรา่งกายให้นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า อะคาเดม่ี 

ท่ีอดอาหารเป็นเวลานาน

Vectors graphics designed by freepik 
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ขนมปังกรอบ :     
สแน็คบำร์

Basic Foods Functional Foods 

สแน็คบาร์ สแน็คบารเ์พ่ิมโปรตีน

Protein

เพ่ิมสารอาหารท่ีมีประโยชน์ เช่น ขนมปังกรอบผสมผลไม้หรอืธัญพืชต่าง ๆ หรอื

ผลิตเป็นสแน็คบารท่ี์มีโปรตีนสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บรโิภคท่ีเรง่รบี 

แต่ยังต้องการเสรมิสร้างกล้ามเน้ือ ขณะท่ี Basic Foods ในกลุ่มน้ีจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบ ซึ่งมีส่วนผสมของแป้งและน้าตาลเป็นหลัก 

รูห้รอืไม่ บรษัิท Exo เป็นบรษัิท สตารท์อัพในอเมรกิาออกผลิตภัณฑ์โปรตีนบารท่ี์

ผลิตจากจิ้งหรดีซึ่งมีโปรตีนสูง โดยบรษัิทสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ 4 ล้านดอลลาร์สรอ. 

(130 ล้านบาท) ในปี 2016 ขณะท่ีบรษัิท BugMo ในญ่ีปุ่นก็เปิดตัวโปรตีนบาร์เพ่ือสุขภาพโดยใช้

โปรตีนจากผงจิ้งหรดีบดละเอียดภายใต้ชื่อ 'BugMo Cricket Bar' ส าหรบัผู้ท่ีเล่นกีฬาและผู้ท่ีออก

ก าลังกายเป็นประจ า

Vectors graphics designed by freepik 
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Krungthai Macro Research มองว่า Functional Foods จะช่วยยกระดับไปสู่

อาหารท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้มีอัตราก าไรท่ีดีกวา่ Basic Foods ขณะท่ีตลาดซึ่ง

ก าลังเติบโตจากการให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพท่ีดี (Health & Wellness) 

ของผู้บรโิภคในยุคปัจจุบัน และแนวคิดท่ีว่าการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาโรค

นอกจากน้ี ยังมีช่องวา่งทางการตลาดอีกมาก จากการท่ีตลาดมีลักษณะเป็น Niche 

market เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่มมาก ข้ึน รวมไปถึง 

Functional Foods เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม S-Curve ท่ีภาครฐัให้การสนับสนุน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการเข้าไปเจาะ

ตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเข้าไม่ถึง และยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเป็น

ผู้น าตลาดอย่างชัดเจน 

2
ท ำไมกำรยกระดับมำเป็น Functional Foods 
ถึง น่าสนใจ?
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7.3%

2.8%

Functional foods basic foods

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research โดยใช้ข้อมูลอัตราก าไรสุทธิเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลัง  จาก www.reuters.com  

2กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการค านวณมาจากบรษัิทท่ีท าธรุกิจอาหารรายใหญ่ของโลกจ านวน 10 บรษัิท ประกอบด้วยบรษัิทท่ีท าธรุกิจ Functional

Fooods ได้แก่ Danone ,Grupo Bimbo, PepsiCo ,Kellogg ,Nestle และบรษัิทท่ีท าธรุกิจ Basic Foods ได้แก่ Tyson Foods ,JBS

,Cargill ,Pilgrim's Pride ,Kraft Heinz

27 27
40 50

63

นม นมไขมัน 0% Lactose Free นมทีท าให้หลับงา่ย High Protein

BASIC FUNCTIONAL

ราคาต่อกล่อง: บาท

Krungthai Macro Research มองว่า Functional Foods จะเป็นโอกาสของ 

SMEs เน่ืองจากจะช่วยยกระดับไปสู่อาหารท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ท้ังยังช่วยสรา้ง

ความแตกต่างจากคู่แข่ง และลดการแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาด Basic Foods 

นอกจากน้ี ยังช่วยเพ่ิมอัตราก าไรให้กับธุรกิจ โดยพบว่า อัตราก าไรของ

ผู้ประกอบการในต่างประเทศท่ีท าธุรกิจ Functional Foods จะสูงกว่าธุรกิจ 

Basic Foods ถึงเกือบ 3 เท่า2 โดยผู้ประกอบการ Basic Foods จะมีอัตราก าไร

เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8% ขณะท่ีผู้ประกอบการ Functional Foods จะมีอัตราก าไรเฉล่ีย

สูงถึง 7.3%

นอกจากน้ี จะเห็นได้ว่าในตลาด Functional Foods มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ประเภทเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกค้าท่ีต่างกัน และในแต่ละประเภทน้ันก็มีราคาท่ี

แตกต่างกันไป สะท้อนให้เห็นว่าเทรนด์ของตลาดมีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ เช่น 

ผลิตภัณฑ์นม กลุ่มนมไขมัน 0% ท่ีมีราคาแทบไม่แตกต่างจากนมพรอ้มด่ืมท่ัวไป 

คือ 27 บาท/กล่อง ในขณะท่ีนม High Protein มีราคาสูงกว่านมพรอ้มด่ืมท่ัวไป คือ 

อยู่ท่ี 63 บาท/กล่อง 

“ 3X “

หมายเหตุ : ส ารวจจากนมย่ีห้อ ดัชมิลล์ และ Dairy home แต่เน่ืองจากในท้องตลาดผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีปรมิาตรท่ี
แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถเปรยีบเทียบราคาได้ Krungthai Macro Research จึงค านวณราคาต่อกล่องท่ีปรมิาตร 350 
มิลลิลิตร  

ท่ีมา : วเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

1. เพรำะ Functional Foods ช่วยยกระดับไปสู่อำหำรท่ีมี
มูลค่ำเพ่ิมสูงข้ึน ท ำให้มีอตัรำก ำไรท่ีดีกวำ่ Basic Foods 

ภำพท่ี 2 อัตราก าไรของผู้ประกอบการในต่างประเทศท่ีท าธุรกิจ Functional Foods จะสูงกว่าธุรกิจ Basic 

Foods ถึงเกือบ 3 เท่า

ภำพท่ี 3 เปรยีบเทียบราคานมแต่ละประเภท
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ท่ีมา : วเิคราะห์โดย Krungthai Macro Research

ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรศึกษาเทรนด์ตลาดด้วย เน่ืองจากความเต็มใจท่ีจะจ่าย

(Willingness to Pay) ของผู้บรโิภค Functional Foods มีความแตกต่างกันใน

แต่ละผลิตภัณฑ์ โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มใหญ่ 

(Mass) เช่น นมไขมันต่า หรอื ขนมปังเสรมิวติามิน จะมีราคาไม่แตกต่างจาก 

Basic Foods มากนัก ในทางกลับกัน อาหารท่ีตอบสนองของผู้บรโิภคท่ีความ

ต้องการเฉพาะกลุ่ม (Niche) เช่น โปรตีนบาร ์หรอื นม High protein เป็นกลุ่มท่ีมี

ราคาสูงกว่า Basic Foods มากถึง 200–400% การพิจารณาความต้องการของ

ตลาดจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสประสบความส าเร็จใน

ตลาด Functional Foods มากข้ึน 

ภำพท่ี 4 ความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness To Pay) ของผู้บรโิภคใน Functional Foods 

MASS NICHE

BASIC FOODS นม Low fat

ขนมปังเสรมิ
วติามิน

100%

ขนมปัง
ผสมธญัพืช

100%

นม Lactose free

151%

นมช่วยการนอนหลับ

183%
นม High 
Protein

238%

112%

187%

โปรตีนบาร์
Functional 

Foods
ราคาสูงกวา่

Basic Foods

ราคา
ใกล้เคียงกัน

เทียบราคา Functional Foods กับ 
Basic Foods ใน Category เดียวกัน

Vectors graphics designed by freepik 
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2. เพรำะตลำด Functional Foods ก ำลังเติบโต

ของผู้บรโิภค

ชาวจนีท่ีมีบุตรต้ังแต่อายุ 

4-12 ปี ต้องการซื้ออาหาร

และเครื่องด่ืมท่ีช่วยเสรมิ

พัฒนาการทางสมอง 

(Mintel, 2019)

ประเทศไทย

ของผู้บรโิภค

ในเมืองใหญ่ต้องการมี

โภชนาการท่ีดีขึ้น 

(Mintel, 2018)

ของผู้บรโิภค

น้าผลไม้ในสหรฐัฯ อยากให้

เพ่ิมสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพเพ่ิมเติม

(สถาบนัอาหาร)

ของผู้บรโิภคใน

สหภาพยุโรปมองวา่ปรมิาณ

คอลเลสตอรอลในอาหารมี

ผลมากต่อการตัดสินใจซื้อ 

(Nielsen) 

ประเทศพัฒนาแล้ว

32%

46%

ประเทศก าลังพัฒนา

53%

ของผู้บรโิภคใน

เมืองใหญบ่รโิภค 

Functional Foods 

and Drinks อย่างน้อย 

1 ครัง้ต่อสัปดาห์ 

(สถาบนัอาหาร)

81%

ของผู้บรโิภค
คนไทยมองหาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือบ ารุงสมอง
(Mintel, 2018)

38%

79%

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจากสถาบันอาหาร, Nielsen 2015, Mintel 2018

4จากการส ารวจค่าใช้จ่ายในการรกัษาโรคโดยประมาณในโรงพยาบาลเอกชน พบวา่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม (ผ่าตัดใหญ่มะเร็ง + เคมีบ าบัด)  
มีค่าใช้จ่ายในการรักษา 900,000 บาท โรคหัวใจ (การผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ ท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ) มีค่าใช้จ่ายในการรักษา 
900,000-1,200,000 บาท หรอืโรคกรดไหลย้อน (การผ่าตัดหูรูดกระเพาะอาหาร) มีค่าใช้จ่ายในการรกัษา 80,000-100,000 บาท

จากการให้ความส าคัญกับการมีสุขภาพท่ีดี (Health& Wellness) ของผู้บรโิภค

ในยุคปจัจุบัน และแนวคิดท่ีวา่การปอ้งกันโรคดีกวา่การรกัษาโรค จากค่าใช้จ่ายใน

การรักษาโรคท่ีมีราคาสูง4 ท าให้ผู้บรโิภคมองหาอาหารท่ีช่วยเสรมิสุขภาพ

เฉพาะด้านมากข้ึน ส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด Functional Foods โดย 

Euromonitor ประเมินว่าตลาด Functional Foods ของโลกมีมูลค่าประมาณ 

1.8 แสนล้านดอลลารส์รอ. และคาดว่าในปี 2018-2022 จะเติบโตเฉล่ียปีละ 5% 

ส าหรบัไทยคาดว่าตลาด Functional Foods ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก 

ซึ่ ง Euromonitor ประเมินว่ามูลค่าตลาด Functional Foods ในไทยอยู่ ท่ี

ประมาณ 68,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2018-2022 จะเติบโตเฉล่ียประมาณ

ปีละ 4% 

ภำพท่ี 5 พฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ัวโลกก าลังมองหาอาหารท่ีช่วยเสรมิสุขภาพเฉพาะด้าน 
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นอกจากน้ี ผู้บรโิภคท่ีใส่ใจในสุขภาพส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าอาหาร

แต่ละประเภทมีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีให้ผลโดยตรงในการท างานของ

ระบบต่าง ๆ ในรา่งกายอยา่งไร สะท้อนวา่ Functional Foods อาจสามารถเข้าถึง

ผู้บรโิภคท่ีใส่ใจสุขภาพได้มากกว่า Basic Foods โดยจากรายงาน Food and 

Health Survey 2018 ของ The International Food Information Council 

(IFIC) พบว่า มีผู้บรโิภคในสหรัฐฯ เพียง 4 คน ใน 10 คน ท่ีรู้ว่าอาหารแต่ละ

ประเภทมีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีให้ผลโดยตรงในการท างานของระบบ

ต่าง ๆ ของรา่งกาย

38%
รูว้า่อาหารแต่ละ

ประเภทมีสารอาหาร
อะไร

ท่ีมา : Food and Health Survey 2018 ของ The International Food Information Council (IFIC) 

ภำพท่ี 6 มีผู้บรโิภคไม่ถึงครึ่งท่ีรูว้า่อาหารแต่ละประเภทมีส่วนประกอบของสารอาหารท่ีให้ผลโดยตรงในการ
ท างานของระบบต่าง ๆ ของรา่งกาย 
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3. Functional Foods มีท่ีวำ่งในตลำดให้จบัจองอกีมำก

Krungthai Macro Research มองว่า ตลาด Functional Foods ยังมีช่องว่าง

ทางการตลาดอีกมาก เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีลักษณะเป็น Niche market เพ่ือ

ตอบสนองพฤติกรรมผู้บรโิภคเฉพาะกลุ่ม จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ 

SMEs ในการเข้าไปเจาะตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเข้าไม่ถึง และยังไม่มี

ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้น าตลาดอย่างชัดเจน อีกท้ัง เน่ืองจากผู้บรโิภคใน

กลุ่มน้ีให้ความส าคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของสารอาหารท่ีได้รับมากกว่า

ปัจจัยทางด้านราคา จึงยอมจ่ายในราคาท่ีแพงกว่า ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs

สามารถหลีกเล่ียงการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ 

หากดูแนวโ น้มจากรายงาน Food and Health Survey 2018 ของ The 

International Food Information Council (IFIC) จ ะ พ บ ว่ า  Health 

Benefits จากอาหาร 3 อันดับแรก ท่ีผู้บรโิภคในสหรฐัฯ มองหามากท่ีสุด ได้แก่ 

กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มควบคุมน้าหนัก และกลุ่มท่ีให้พลังงาน 

ตามล าดับ ขณะท่ีในไทย Functional Foods หมวดท่ีน่าจับตามองส่วนใหญ่ยัง

สอดคล้องกับเทรนด์ในต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มท่ีให้พลังงาน กลุ่มควบคุม

น้าหนัก และกลุ่มเสรมิ ภู มิคุ้ มกัน (BOX1 : มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 

Consumer Health Nutrition) ส่วนหน่ึงมาจากผู้บรโิภคไทยในปัจจุบันมี

ความเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับวธิีการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยเฉพาะในการควบคุม

น้าหนัก และการออกก าลังกาย ขณะท่ีไลฟ์สไตล์ของผู้บรโิภคท่ีต้องเผชิญกับ

มลพิษ ความเครยีดจากการท างานหนัก แต่ต้องการทางเลือกท่ีไม่ใช่ยา จะช่วย

ผลักดันให้ Functional Foods ในหมวดท่ีช่วยภูมิคุ้มกันมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
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หมวดประสาทและสมอง

หมวดท่ีให้พลังงานและควบคุมน้าหนัก หมวดหัวใจและหลอดเลือด

หมวดเสรมิภูมิคุ้มกัน

หมวดย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

หมวดกระดูกและข้อ

หมวดสายตา หมวดผิวพรรณ

ให้พลังงาน
และสรา้ง
กล้ามเน้ือ

ควบคุมน้าหนัก

ช่วยให้
หลับงา่ย

ชะลอความแก่
และท าให้อายุ

ยืนขึน้

ลดไขมันและ
น้าตาลในเลือด

ลดอาการ
บาดเจ็บหลัง

แข่ง

เพ่ิมความจ าและ
บ ารงุสมอง

ท าให้
อารมณ์ดี

ชะลอการ
เส่ือมของ
กระดูก

ชว่ยให้หุ่น 
Fit & Firm

เสรมิ
พัฒนาการ
ส าหรบัเด็ก

เล็ก

ช่วยระบบ
การย่อย

บ ารงุสายตา

ช่วยสมาน
แผล

ช่วยในการ
ขับถ่าย

เสรมิ
ภูมิคุ้มกันใน
รา่งกาย

ท่ีมา : วเิคราะห์และรวบรวมข้อมูลโดย Krungthai Macro Research

ภำพท่ี 7  ตลาด Functional Foods ยังมีช่องวา่งทางการตลาดอีกมาก เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีลักษณะเป็น 

Niche market
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ท่ีมา: ประมวลจากกระทรวงอุตสาหกรรม , Mckinsey 2016

Robotics Medical Hub Aviation Biofuels and 
Biochemical

Affluent 
Medical & 
Wellness 
Tourism

Smart 
Electronics

Agriculture 
and 

Biotechnology

Next 
Generation 
Automotive

Seed new 
Growth

Engines
New 

Sectors

Strengthen 
Existing 
Sectors

Functional 
Foods

Medical 
Foods

Organic 
Foods

Novel FoodsFood for 
the Future

4 อา้งองิจากเป้าหมายของภาครฐัตามแผนกลยุทธ์พัฒนาอตุสาหกรรมอาหารแปรรูป ปี 2017-2026

4. เพรำะ Functional Foods เป็นหนึ่งในอำหำรแห่งอนำคต
ท่ีภำครฐัต้องกำรส่งเสรมิ

Krungthai Macro Research มองวา่ จากการท่ีธรุกิจ Functional Foods เป็น

หน่ึงในอาหารแห่งอนาคตซึ่งเปน็อุตสาหกรรมเปา้หมายในกลุ่ม S-Curve จึงท าให้

ได้รบัประโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุนของภาครฐั โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 

SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีจะได้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ 

เพ่ือผลักดันให้ GDP อุตสาหกรรมอาหารของไทยบรรลุตามเป้าหมายท่ี 1.35 ล้าน

ล้านบาท ภายในปี 2026 เช่น การสนับสนุนการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมโดย

รว่มกับหน่วยวจิัยจากภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษา การให้สิทธิประโยชน์ส าหรบั

ผู้ลงทุนด้านอาหารอนาคต อาทิ การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ ากัด

วงเงนิ และลดหย่อนได้อีก 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี เป็นต้น หรอืการสนับสนุนให้

เกิดปัจจัยเอ้ือเพ่ือให้เกิดการลงทุนในประเทศ เช่น World Food Valley ซึ่ง

ประกอบด้วย พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบ One-Stop-Services & 

Incubation Center และ Food Academy และโครงการเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) ซึ่งหากเป็นไปตามท่ีภาครัฐต้ังเป้าหมายไว้ คาดว่า

ภายในปี 2021 จะมีผู้ประกอบการอาหารท่ีมีนวัตกรรมอาหารประมาณ 9,000 

ราย และมี Food Tech Startup 100 ราย4

ภำพท่ี 8 อุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-curve
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BOX 1

หมวดท่ีน่าจับตามองจะเป็นหมวด Sport Nutrition และ Weight Management

เน่ืองจากในยุคน้ีมี Influencer มาให้ความรูท้ั้งในด้านการออกก าลังกาย และความ

นิยมท่ีเพ่ิมข้ึนในการกินอาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวกับการดูแลน้าหนัก เช่น 

Low Carb, High Protein, Ketogenic Diet, Intermitted Fasting, High Fiber, 

Paleo Diet, Water Fasting ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก 

เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารท่ีไม่เหมือนกัน นอกจากน้ี ภาษีน้าตาลท่ีจะ

เก็บเพ่ิมมากข้ึนในช่วงปลายปีน้ี จะส่งผลให้ผู้ผลิตปรบัสูตรโดยการลดปรมิาณน้าตาล

ลง และดึงดูดผู้บรโิภค โดยการพัฒนาสินค้า Functional มากข้ึน

นอกจากสรรพคุณของตัวสารสกัดเอง ผู้บรโิภคเร ิ่มตระหนักถึงเร ื่อง Clean Label

ซึ่ งครอบคลุมความหมายในวงกว้าง เช่น ปราศจากสีสังเคราะห์ สารกัน บูด 

(Preservative) สารให้ความหวาน ฮอรโ์มน GMO รวมท้ังรูท่ี้มาท่ีไปของสินค้าและ

สารสกัด (Traceability) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความเชื่อถือได้ เป็นต้น 

จะเป็นส่ิงท่ีผู้บรโิภคพิจารณาเพ่ิมข้ึน 

ได้แน่นอน เน่ืองจากเจ้าใหญ่จะเน้นไปในการพัฒนาสินค้าท่ีเป็น Multi-Personal 

Use คือ ใช้ได้ส าหรบัทุกเพศ ทุกวัย แต่ขณะท่ีปัจจุบัน เราจะเห็นคนพูดถึงแนวคิด

“Personalized”, “On Demand”, “Just For Me” เป็นท่ีแพรห่ลายในทุก ๆ ธุรกิจ 

เช่นเดียวกับธุรกิจ Functional Foods ซึ่งมีหลายหมวดหมู่ ต้ังแต่ สมอง ตา ข้อ 

กระดูก ภูมิคุ้มกัน ความสวยงาม น้าหนักส่วนเกิน หัวใจ และอายุ กับไลฟ์สไตล์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน จึงต้องการสารอาหารท่ีแตกต่างกันไป ท าให้ตลาดมี

ลักษณะเป็น Fragmented Market หรอื ตลาดแยกย่อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

รายใหญ่ไม่สามารถลงมาเล่นได้ในทุกตลาด จึงเป็นโอกาสของ SMEs ท่ีจะมองหา

ช่องว่างของความต้องการของผู้บรโิภคในแต่ละหมวดของสุขภาพ หรอืแตกไลน์

สินค้าจากผลิตภัณฑ์หลักของตัวเอง

มุมมองจากผู้เช่ียวชาญด้าน 
Consumer Health Nutrition

เทรนด์อะไรของ Functional Food ท่ีจะมาอย่างชดัเจนในอกี 1-2 ปี

ข้างหน้า ?

แล้วผู้ประกอบการ SME จะเข้าไปในตลาดน้ีได้จรงิหรอื ?

คุณอนรรฆพันธุ ์ด่ันเจรญิ 
Business Development & Marketing Manager
Lonza (Thailand) Co., Ltd
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ผู้ประกอบการ SMEs อาจเร ิม่จากการวเิคราะห์ทิศทางตลาดควบคู่กันไปกับโอกาสท่ีจะ

น ามาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์หลักของตน เม่ือได้ตลาดเป้าหมายว่าจะเจาะตลาดไปยัง

ผู้บรโิภคท่ีดูแลสุขภาพใน Function ไหนแล้ว จึงเลือก Functional Ingredient ท่ีมี

สรรพคุณส่งผลต่อประสิทธิผลของร่างกาย เช่น การส่งเสรมิภูมิคุ้มกัน ช่วยลดการ

อักเสบ เน้นการใช้ไขมันมาให้พลังงาน หรอืช่วยปรับสมดุลความดัน รวมท้ังเลือก

กลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุหรอืตามพฤติกรรมของผู้บรโิภค ผู้ประกอบการท่ีเร ิม่ต้น

จาก Basic foods อาจต้องท าความเข้าใจในเร ื่อง Functional Ingredient เพ่ิมข้ึนเพ่ือ

มาพัฒนาสินค้า เช่น ท าไมต้องมีการเสรมิแอลคารนิ์ทีน หรอืท าไมต้องใส่วติามินบี 3 

หรอืการใช้ส่วนผสมหลายตัวช่วยเสรมิฤทธิ์กันอย่างไร สามารถน ามาประยุกต์กับสินค้า

ตัวเองได้หรอืไม่ ส่วนผสมของผู้ผลิตน้ีต่างจากอีกเจ้าอย่างไร หรอื Ingredient ตัวไหน

ท่ีก าลังมาแรงในตลาดของแต่ละหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ท่ีส าคัญการเป็น 

Strategic Partnership กับมหาวทิยาลัยหรอืหน่วยงานภาครฐั รวมท้ังการรว่มมือกับ 

Health Ingredient Producer ท่ี มีคว ามน่า เชื่ อ ถือ ใน ด้านงานว จิั ยจะช่ วย ให้

ผู้ประกอบการ SMEs ประสบความส าเรจ็ในตลาดน้ีได้ง่ายข้ึน

Lonza สวสิเซอร์แลนด์ เป็นบรษัิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ผลิต L-Carnitine และ 

Vitamin B3 อันดับ 1 ของโลก มีความเชี่ยวชาญในด้าน Health Ingredients ท่ีช่วยดูแล

สุขภาพ เช่น UCII คอลาเจนไทพ์ทู ท่ีช่วยส่งเสรมิสุขภาพข้อเข่า L-Optizinc สังกะสีท่ีมี

การดูดซึมได้เรว็ Resistaids ไฟเบอรท่ี์เกิดจากการหมักจากเปลือกต้นลาชจากอเมรกิา

เหนือท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมภูมิต้านทานโรค Optiberry ส่วนผสมของเบอรร ี่ 6 ชนิดท่ี

ครอบคลุมสุขภาพหลายด้าน เช่น การมองเห็น ลดไขมันเลวในเลือด Super Citrimax

สารสกัดจากส้มแขกท่ีมีส่วนช่วยลดความอยากอาหาร Seditol สารสกัดท่ีมีส่วนผสมของ

เปลือกแมคโนเลีย ช่วยส่งเสรมิด้านการนอนหลับ เป็นต้น 

ผู้ประกอบการ SMEs ท่ียังเป็น Basic Foods จะเริ่มอย่างไร ?

บรษัิท Lonza ท าธุรกิจด้านไหนบ้าง ?
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Krungthai Macro Research มี Checklist เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีแนวทางใน

การเตรยีมตัวเพ่ือก้าวเข้าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เป็น Functional Foods และ

แนะน าให้ท าความรูจ้ักและเป็น Partnership กับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ผลิต Functional Ingredients และ 2) หน่วยงานวจิัยจาก

ภาครฐัหรอืสถาบันการศึกษา  ในการช่วยท า R&D เพ่ือลดความเส่ียงในการท า 

R&D เอง และยังช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงความต้องการ

ของตลาดได้ง่ายข้ึน 

3
ในกำรยกระดับจำก Basic Foods มำเป็น 
Functional Foods ต้อง เตรยีมตัว
อย่างไร? รูจ้กัใครบ้าง? 
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จากบทท่ีแล้วจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันผู้บรโิภคมีความต้องการท่ีหลากหลาย ดังน้ัน

ในข้ันตอนแรก การส ารวจตลาดจึงเป็นเคร ื่องมือส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการ

เข้าใจความต้องการของผู้บรโิภคมากข้ึน  โดยศึกษาผ่านเทรนด์ผลิตภัณฑ์ใน

ต่างประเทศก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีแนวทางใน

การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บรโิภคได้ เม่ือผู้ประกอบการเห็นถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว 

จากน้ันข้ันตอนถัดไป คือ ศึกษาว่าสารอาหารอะไรท่ีช่วยเสรมิสุขภาพในตลาดกลุ่ม

ดังกล่าว เช่น หากสนใจในตลาด Functional Foods กลุ่มท่ีให้พลังงานส าหรบั

ผู้ท่ีออกก าลังกาย อาจเร ิม่จากหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับสารอาหารในกลุ่มดังกล่าว 

เช่ น  Clinical Sports Nutrition (Australia Healthcare Medical) (2015) 

ของ Louise Burke และ Vicki Deakin เป็นต้น และข้ันตอนสุดท้ายท่ีส าคัญ

ท่ีสุด คือ การขอรับค าปรกึษาจากหน่วยงานรฐั สถาบันการศึกษา หรอื บรษัิท 

Functional Ingredient ท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการท า R&D ผลิตภัณฑ์ ให้  

“อรอ่ย มีประโยชน์ และได้มาตรฐาน”

1) ส ารวจความต้องการของตลาด

2) ศึกษาสารอาหารท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บรโิภค

ศกึษาผ่านเวบ็ไซด์ เช่น
http://www.nutritionaloutlook.com/trends-business
https://www.mintel.com/

ศกึษาผ่านเวบ็ไซด์ หรอื หนังสือเก่ียวกับสารอาหาร
เช่น Performance Nutrition(2016) ของ Kevin Currell
หรอื Clinical Sports Nutrition (Australia Healthcare
Medical) (2015)ของ Louise Burke และ Vicki Deakin

3) ขอรบัค าปรกึษา เพ่ือท า R&D
ติดต่อ หน่วยงานรฐั สถาบันการศกึษา 
และ บรษัิท Functional ingredient

CHECKLIST
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ส่วนใหญ่เป็นบรษัิทแม่จากต่างประเทศ ซึ่งในการเลือกท่ีจะเป็น Partner กับ 

Functional Ingredients รายใด อาจพิจารณาเบ้ืองต้นจากชื่อเสียงและความ

เชี่ยวชาญของประเภทสารอาหาร ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบรษัิท เช่น Lonza เป็น

ผู้น าสารอาหารประเภท L-Carnitine และ Vitamin B3 รวมท้ังพิจารณาจาก

รายชื่อลูกค้าท่ีผู้ผลิต Functional Ingredients เคยให้บรกิารในช่วงท่ีผ่านมา

ในเบ้ืองต้นผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก ๆ ยังคงต้องศึกษาและท าความเข้าใจ

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหาร ให้ได้ตามมาตรฐานส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากพบว่าปัญหา

ส าคัญท่ีท าให้ผู้ประกอบการ Basic Foods ไม่สามารถยกระดับตัวเองมาสู่ธุรกิจ 

Functional Foods ได้ มาจากการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน รวมท้ังเกิดส่วนสูญเสีย

ระหว่างกระบวนการผลิตมาก และเน่ืองจากการวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น

หัวใจส าคัญท่ีจะช่วยผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์จาก Basic Foods เป็น 

Functional Foods ไ ด้  ดั ง น้ัน  ผู้ประกอบการจึ งควรจะ รู้จั ก  และเป็น 

Partnership กับผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม ดังน้ี

1) ผู้ผลิต Functional Ingredients

เป็น Functional Foods ต้องรูจ้กัใครบ้ำง ?

Omega-3

Vitamins

Carotenoids Vitamin C

Protein

L-Carnitine

Vitamin B3
Beta Glucan

ภำพท่ี 9 ผู้ผลิต Functional Ingredient และ ตัวอย่างสารอาหาร
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รวมถึงผู้ประกอบการยังควรศึกษาคุณประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่าง ๆ ของ

สารอาหารแต่ละชนิด (Box 2 : มาท าความรูจ้ักกับประโยชน์ของสารอาหารแต่ละ

ชนิด) เพ่ือท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลจาก The Journal Nutrition และ www.fooddive.com 

มาท าความรูจ้กักับประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละชนิดBOX 2

เช่น Omega-3, 

Antioxidants, Amino 

Acids

ประสาทและสมอง

เช่น Omega-3, 

phytosterols, Fibre, 

Antioxidants

หัวใจและหลอดเลือด

เช่น Minerals, Vitamins, 
Protein, Amino Acids, 
Antioxidants, Botanicals

กระดูกและขอ้

เช่น Herb Extracts, 

Fibre, Proteins, Fatty 

Acids

ควบคมุนา้หนัก

เช่น Fiber, Probiotics

ย่อยอาหารและระบบ

ขับถ่าย

เช่น Proteins, Amino 

Acids ,Minerals, 

Vitamins

กล้ามเน้ือ

เช่น Vitamins, 

Minerals, Omega 3

สายตา

เช่น Vitamins, 

Collagen, CoQ10

ผิวพรรณ

เช่น Vitamins, Minerals

ภูมิคุ้มกัน

Vectors graphics designed by freepik 
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น้าผลไม้น้าตาลต่าจากผลไม้ 100%

• ใช้นวัตกรรม ออโตโคนัสสตารท์เตอร์ ท่ีเปล่ียนน้าตาลในน้าผลไม้

ให้เป็นน้าตาลท่ีดีต่อสุขภาพ พรอ้มท้ังเปล่ียนกรดบางตัวให้มีความ

เปร ีย้วลดลง จึงท าให้น้าผลไม้มีความหวานสมดุลกับความเปร ีย้ว 

ในขณะท่ีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ในน้าผลไม้ยังคงอยู่

• กระบวนการน้ีมีความปลอดภัย ต้นทุนต่า และไม่ซับซ้อน

• สามารถปรบัใช้ได้กับน้าผลไม้ทุกชนิด

เครื่องปรุงโซเดียมต่า

• ลดปรมิาณโซเดียมและน้าตาลลงประมาณ 40-78% โดยใช้เกลือ

โปแทสเซียมแทนโซเดียมและใช้สารทดแทนความหวานแทน

น้าตาลท าให้ผลิตภัณฑ์ยังคงรสชาติ

• ผลงานวจิัยพบว่าอาหารรสเค็มมีความสัมพันธ์กับโรคความดัน

โลหิตสูง รวมท้ังเป็นปัจจัยสู่โรคอ่ืน ๆ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต 

ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์โซเดียม และน้าตาลต่า จึงเหมาะกับผู้มีความดัน

โลหิตสูง และผู้ท่ีรกัสุขภาพ

หน่วยงานวจิัยจากภาครัฐหรอืสถาบันการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญ และสามารถให้

ค าปรกึษาเก่ียวกับการท า R&D มีหลายแห่ง เช่น ภาควชิาเทคโนโลยีทางอาหาร 

คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหิดล และ

สถาบันอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการอาจเลือกพิจารณาเบ้ืองต้นจากผลงานวจิัย

ในช่วงท่ีผ่านมา จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีวจิัยและพัฒนาจนออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ 

รวมท้ังเง ื่อนไขในการสนับสนุนเงนิทุน 

โดยก่อนท่ีจะเร ิม่พูดคุย ขอรบัค าปรกึษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานวจิัย 

ผู้ประกอบการควรศึกษาและท าความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับเร ื่องต่อไปน้ี5

 กำรรกัษำรสชำติ สี กล่ิน เช่น ในการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้าตาล 

การใช้เกลือโปแตสเซียมคลอไรด์ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ หรอืการ

ใช้โปรตีนพืชทดแทนโปรตีนจากเน้ือสัตว์ เป็นต้น จ าเป็นต้องรูห้น้าท่ีของ

สารอาหารน้ัน ๆ ในอาหาร โดยสารท่ีใช้ทดแทนน้ันควรจะมีหน้าท่ี

ท่ีใกล้เคียงกับน้าตาล เกลือ หรอืไขมัน เน่ืองจากน้าตาลในอาหารมีหน้าท่ี

ให้ความสมดุลของกล่ินรสในอาหาร (Flavor Balance) ให้สี (ปฏิกิรยิา 

Maillard Reaction) ให้ปรมิาตร (Volume) กับอาหาร เป็นต้น ในขณะ

ท่ีเกลือมีหน้าท่ีท่ีส าคัญ คือ การให้กล่ินรสในอาหาร นอกจากน้ี ไขมันมี

หน้าท่ีในการให้กล่ินรส ให้ความเป็นครมี (Creaminess) ให้เน้ือสัมผัส 

(Texture) และเก่ียวกับเสถียรภาพของอิมัลชันในอาหาร จึงเป็นความ

ท้าทายของผู้ประกอบการท่ีต้องคงลักษณะ รสชาติ สี กล่ิน ให้ใกล้เคียง

กับผลิตภัณฑ์อาหารเดิม

2) หน่วยงำนวจิยัจำกภำครฐัหรอืสถำบันกำรศึกษำ 

5อา้งองิจากบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร. กิติพงศ์ อศัตรกุล ภาควชิาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ตัวอย่ำงงำนวจิยัจำกสถำบันกำรศึกษำ
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โดยสรุป Functional Foods เป็นตลาดท่ีผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสประสบ

ความส าเรจ็ได้ไม่ยาก  จากเทรนด์ของผู้บรโิภคท่ีมีความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

ท าให้ผู้ประกอบรายย่อยสามารถเจาะตลาดซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ยังเข้าไม่ถึง 

เพียงผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจความต้องการของผู้บรโิภค และสารอาหารเบื้องต้น 

รวมท้ังรว่มมือกับผู้เชี่ยวชาญท้ังภาครฐัและเอกชนเพ่ือท า R&D อย่างไรก็ดี เป็นท่ีแน่นอน

ว่าในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ Functional Foods ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ผลก็คือ Life Cycle ของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ท่ีออกสู่ตลาดอาจไม่ยาวนัก ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญ

กับการท า R&D อยา่งต่อเน่ือง รวมท้ังตระหนักอยูเ่สมอว่าผู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ได้อยา่งรวดเรว็จะเป็นผู้น าในตลาดน้ีได้อยา่งยัง่ยนื 

 กำรรกัษำเสถียรภำพ (Stability) ของสารอาหารระหว่างกระบวนการผลิต

ก่อนถึงมือผู้บรโิภค เน่ืองจากการเติมสารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อรา่งกาย 

เช่น ใยอาหาร (Fiber) สารพฤกษเคมี (Phytochemical) พรไีบโอติก 

(Prebiotic) สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เป็นต้น อาจเกิดการ

สูญเสียหรอืการเปล่ียนแปลงระหว่างกระบวนการผลิตหรอืการเก็บรกัษา

และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ทางชี วภาพ ผู้ประกอบการจึงต้องใ ห้

ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพของสารเชิงหน้าท่ีก่อนถึงมือ

ผู้บรโิภค โดยปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาคุณค่าของสารอาหาร

ก้าวหน้าไปมาก เช่น เทคโนโลยี Encapsulation ซึ่งเป็นกระบวนการ

สรา้งช้ันป้องกันสารส าคัญน้ัน ๆ จากปฏิกิรยิา หรอืสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ใน BOX 3 : การป้องกันสารอาหารเชิงหน้าท่ีให้ยังคง

มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation)) 
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BOX 3

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Functional Foods จะต้องมีการเติมสารต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อรา่งกายลง

ไปในอาหาร อย่างไรก็ตาม สารเหล่าน้ีอาจเกิดการสูญเสียหรอืการเปล่ียนแปลงระหว่างกระบวนการ

ผลิตหรอืการเก็บรักษา ซึ่งส่งผลต่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังน้ัน จะท าอย่างไรท่ีจะป้องกัน

สารอาหารเชิงหน้าท่ี (FunctionalIngredient) ในระหว่างกระบวนการผลิตให้มีเสถียรภาพของสารเชิง

หน้าท่ีก่อนถึงมือผู้บรโิภค ซึ่ง เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation) จะช่วยตอบโจทย์

ในเร ื่องน้ี

เอนแคปซูเลชัน (Encapsulation) คือ กระบวนการท่ีสรา้งชั้นป้องกัน (Barrier) 

ซึ่งมีสารส าคัญหรอืสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Bioactive Compound) เช่น สารต้าน

ออกซิเดชันหรอืสารต้านการเจรญิของจุลินทรย์ีท่ีอยู่ภายใน โดยชั้นป้องกันน้ีสามารถ

ป้องกันปฏิกิรยิาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับสารส าคัญน้ัน ๆ รวมถึงป้องกันจาก

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ค่าความกรด-ด่าง และอากาศ (ออกซิเจน) 

เป็นต้น นอกจากน้ี เอนแคปซูเลชันยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารส าคัญ

ภายใต้ภาวะท่ีเหมาะสม ปัจจุบันมีวธิีส าหรบัการท าเอนแคปซูเลชันหลากหลายวธิี 

โดยวธิีท่ีเหมาะสมต่อการท าเอนแคปซูเลชันน้ันข้ึนอยู่กับชนิดของสารส าคัญท่ีอยู่

ภายในชั้นป้องกัน และผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีมีสารส าคัญอยู่ภายในชั้นป้องกัน 

(Capsule) รวมท้ังการเลือกสารท่ีใช้ท าชั้นป้องกัน (Capsule Wall Material) 

ยังส่งผลต่อสารส าคัญท่ีถูกหุ้มไว้ (Encapsulated Substance) ส่วนสารท่ีใช้ในการ

ท าชั้นป้องกันส่วนใหญ่ คือ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยสารท่ีใช้ท าชั้นป้องกัน

เหล่าน้ีจะส่งผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น ขนาด รูปรา่ง และโครงสรา้ง

ของแคปซูล ซึ่งสามารถบอกถึงเสถียรภาพระหว่างกระบวนการผลิต การเก็บ และ

การบรโิภค ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับตัวอย่างในการเทคโนโลยี

เอนแคปซูเลชัน (Encapsulation) ได้แก่ การท าเอนแคปซูเลชันโพรไบโอติก 

(จุลินทรยี์ท่ีมีประโยชน์ต่อรา่งการคนเม่ือบรโิภคในปรมิาณท่ีเพียงพอ) ในผลิตภัณฑ์

อาหารหลากหลายชนิด เพ่ือเป็นการป้องกันการถูกท าลายของโพรไบโอติกระหว่าง

การเก็บรักษาหรอืการขนส่ง หรอืป้องกันการเกิดสารพิษหรอืสารท่ีไม่ ต้องการ 

ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีระหว่างการเก็บรกัษา 

การป้องกันสารอาหารเชิงหน้าท่ีให้
ยังคงมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ
เอนแคปซูเลชัน (Encapsulation)

โดย ผศ.ดร. กิติพงศ์ อัศตรกุล 
ภาควชิาเทคโนโลยีทางอาหาร 
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

แอนแคปซูเลชนั (Encapsulation) คืออะไร?
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ท้ังน้ี เทคนิคในการท าเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation) ท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารใน

ปัจจุบันมี 3 วธิี ได้แก่

1. การท าแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drying) คือ  การท าแห้งแบบพ่นฝอยสารละลายอิมัลชันท่ีมี

ส่วนผสมของสารท่ีใช้ท าชั้นป้องกันและสารส าคัญ โดยการท าแห้งแบบน้ีจะส่งผลแคปซูลมีขนาด

เล็กหรอืเรยีกว่าไมโครแคปซูล (Microcapsule) วธิีน้ีเป็นวธิีท่ีค่าใช้จ่ายไม่สูง และใช้เวลาน้อย 

และเป็นวธิีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการท าเอนแคปซูเลชันสารต่าง ๆ เช่น สารหอมระเหย 

สารให้สี วติามิน และโพรไบโอติก เป็นต้น 

2. Phase Separation หรือ Coacervation วธิีน้ีเป็นการเตรยีมแคปซูลท่ีมีการใช้กันอย่าง

แพรห่ลาย โดยวธิีน้ีมีหลักการ คือ การเปล่ียนแปลงสภาวะการละลายของระบบคอลลอยด์ 

ซึ่งประกอบด้วยสองวัฏภาค คือ ภาคของสารส าคัญหรอืสารแก่น (Core Material) และ

วัฏภาคของสารท่ีใช้ท าชั้นป้องกัน (สารหุ้ม) ส่งผลให้สารท่ีใช้ท าชั้นป้องกันแข็งตัวและสามารถ

ห่อหุ้มสารส าคัญไว้ได้ 

3. Polymerization คือ การเชื่อมต่อสารของโมโนเมอร์หรอืโพลิเมอร์สายส้ันท่ีบรเิวณผิว

ของแคปซูลและท าให้เกิดเปลือกของโพลิเมอรท่ี์สามารถห่อหุ้มสารส าคัญหรอืสารแก่นไว้ได้ 

โมโนเมอร์ส่วนใหญ่ท่ีใช้จะอยู่ในกลุ่ม Isocyanates และ Acid Chlorides โดยสามารถใช้

โมโนเมอรช์นิดเดียวหรอืหลายชนิดรว่มกันได้ โดยเร ิม่ต้นจากการละลายโมโนเมอรใ์นวัฏภาค

น้าท่ีมีสารส าคัญ (ของเหลว) กระจายตัวอยู่ จากน้ันเติมสารห่อหุ้มเพ่ือเรง่ให้เกิดกระบวนการ 

Polymerization เพ่ือสรา้งผนังแคปซูล ข้อดีของวธิีน้ี คือ ได้อนุภาคแคปซูลขนาดเล็ก 

ดังน้ัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Functional Foods โดยใช้เทคนิคเอนแคปซูเลชันจึงจ าเป็นต้อง

พิจารณาคุณสมบัติของสารส าคัญว่ามีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงคุณสมบัติและชนิดของสารท่ี

ใช้ท าชั้นป้องกัน เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกวธิีเอนแคปซูเลชันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถ

รกัษาคุณสมบัติท่ีมีประโยชน์ของสารส าคัญจากภาวะการผลิตต่าง ๆ และการเก็บรกัษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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