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ที ่IGD เราเปรยีบเสมอืนหวัใจของอตุสาหกรรมอาหารและสนิคา้บรโิภคตา่งๆ ทีท่ำางานอยา่งใกลช้ดิกบับรษิทัผู้

ผลติอาหารเพือ่ชว่ยใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองความตอ้งการของสาธารณชน ผ่านกระบวนการคน้ควา้

วจิยั ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ และแนวปฏิบติัท่ีเปน็เลิศของพวกเรา การออกแบบโปรแกรมการรบัประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราในสหราชอาณาจักรนั้นได้มีส่วนในการนำาให้ผู้คนและองค์กรก้าวข้ามอุตสาหกรรม

อาหารด้วยกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำาหรับการเปลี่ยนแปลงและนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้น

เรารู้สกึดใีจเปน็อยา่งยิง่ทีก่ารคน้คว้าวิจยัในประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซียในนามขององคก์รอุตสาหกรรมอาหาร

แห่งเอเชีย (Food Industry Asia, FIA) ได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปีที่ผ่านมา โดยการวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นไปยังการ

พัฒนาปรับสูตรผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้นผ่านการพูดคุยกับทางบริษัทต่างๆ 

รวมถึงผู้บริโภค และพวกเรามีความยินดีที่องค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย (Food Industry Asia) ได้ขอ

ให้เราเข้ามาร่วมศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ที่ประเทศไทย

ผลการศกึษาวจิยัไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของสุขภาพต่อผูบ้ริโภคและอตุสาหกรรมในประเทศไทย เนือ่งจาก

โรคอว้นนัน้กำาลงัจะกลายเป็นปัญหาหลัก ผู้บรโิภคส่วนใหญจึ่งใหค้วามสนใจกับการมีภาวะโภชนาการท่ีด ี(Healthy 

Diet) โดยให้ความสำาคัญกับการควบคุมอาหาร และยังรู้สึกดีใจมากหากภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาปรับสูตร

อาหารใหมท่ีย่งัทำาใหร้สชาติของผลิตภณัฑค์งความอรอ่ยได้เหมอืนเดิม ทัง้นี ้จะเหน็ได้วา่ในภาคอตุสาหกรรมนัน้ 

บริษัทหลายแห่งกำาลังทำางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

รายงานฉบับน้ีได้สรุปถึงกระบวนการและคำาแนะนำาถึงสิ่งที่ควรเร่งดำาเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะ

มีประโยชน์ต่อท่าน  อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ความตั้งใจของเราในการ

สนับสนุนนโยบาย “เมืองไทยสุขภาพดี” (Healthy Thailand) กรุณาติดต่อ

เรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ซูซาน บาร์รัตต์
ประธานบริหาร IGD
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ด้วยแรงกดดันจากนโยบายของภาคส่วนต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเรียกร้องให้จัดการกับปัญหาโรคอ้วนและ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ

ใชช้วีติทีข่าดสมดลุ ภาคอุตสาหกรรมอาหารจึงได้ดำาเนินการหาแนวทางแกไ้ขต่างๆ ผา่นการคดิคน้นวตักรรมของ

สินค้า และการปรับสูตร เพื่อช่วยสะกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพ

ของสารอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่า ความพยายามในการคิดค้นนวัตกรรมและปรับสูตรใหม่ๆ เป็นการดำาเนินงาน

เโดยบริษัทแต่ละแห่งเองซ่ึงต้องเก็บเป็นความลับ และต้องอาศัยความต่อเนื่องและทำาเป็นวงกว้าง ภายใต้การ

สนบัสนนุของ IGD ในโครงการนี ้FIA ไดศ้กึษาทำาความเขา้ใจภาพรวมการพัฒนาตำารบัอาหารในประเทศไทย ซึง่

ผลการศกึษานี ้ยงัไดแ้สดงถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่การปรบัสตูรผลติภณัฑท์างเลอืกสขุภาพ กระบวนการขัน้

ตอนของอุตสาหกรรม การลำาดับความสำาคัญ และความท้าทายที่บริษัทต่างๆ ต้องพบเจอในกระบวนการต่างๆ

ทั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นการดำาเนินการครั้งแรกในประเทศไทย ผม

เชื่อว่า บทสรุปรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาค

อุตสาหกรรมและภาครัฐ ในการประเมินกระบวนการ และ

ตระหนกัถงึปัจจยัสนบัสนนุทีภ่าคธรุกจิตอ้งการ เพือ่ชว่ยใหก้าร

ปรับสูตรผลิตภัณฑ์สอดรับกับการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข

แมท โคแวค
ผู้อำานวยการบริหาร FIA
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ข้อมูลทางสถิติที่สำาคัญ
ปัญหาสุขภาพในประเทศไทย

มุมมองผู้บริโภค

11%

ของประชากรผู้ใหญ่เป็น

โรคอ้วน

32%

ของประชากรผู้ใหญ่

มีน้ำาหนักเกิน

10%
ของประชากรได้รับผลกระ

ทบจากโรคเบาหวาน

25%
ของประชากรได้รับผลกระทบ

จากภาวะความดันโลหิตสูง

82%
พอใจ ทีภ่าคอตุสาหกรรมมกีารพฒันา

หรือปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารทาง

เลือกสขุภาพ หากยงัคงรักษารสชาติ

ที่อร่อยเหมือนเดิม

น้ำาตาลคือสิ่งท่ีผู้บริโภคกังวลมาก

ที่สุด และอยากให้แสดง

ข้อมูลปริมาณ บน

บรรจุภัณฑ์49%

พอใจ ท่ีภาคอุตสาหกรรมมีการ

ทดแทนน้ำาตาลด้วย

สารให้ความหวานมีพลังงานต่ำาหรือ

ปราศจากพลังงาน

73%

99%

กำาลังพยายามที่จะปรับปรุง

การรับประทานอาหารของ

ตนเอง
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ผู้ผลิตอาหาร

การคงไว้ซึ่งรสชาติอร่อยตามเดิม1

2

3

ข้อจำากัดของงบประมาณ

การยอมรับของผู้บริโภค

ลดเกลือ1

2

3

ไม่เติมสี กลิ่นรสสังเคราะห์ หรือ

สารกันเสีย

การเสริมวิตามินและเกลือแร่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า1

2

3

ช่วยลดปัญหาทางสาธารณสุข

สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์/ธุรกิจ

จะยกระดับการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หากได้รับการ

สนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ

82%

ของบริษัทผู้เข้าร่วมฯ มีแสดงฉลาก

โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

(บางประเภทหรือทุกประเภท)

59%

มีการพัฒนาตำารับอาหารมากมาย และ

ปรับสูตร เพื่อให้เป็นอาหารที่ให้พลังงาน

ต่ำา หรือปราศจากพลังงาน

59%

3 ลำาดับความท้าทาย3 ลำาดับสำาคัญที่ต้องปฏิบัติ 3 ลำาดับแรงกระตุ้น
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ประเทศไทยกำาลังประสบปัญหาโภชนาการซ้ำาซ้อน โดยยังคงมีโรคที่

เกีย่วกบัภาวะขาดสารอาหารเรือ้รงั และการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของโรคอว้น

และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ปัจจุบัน

พบวา่ โรค NCDs ไดค้รา่ชีวิตของคนไทยมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ หรือคิดเป็น 7 ใน 

10 ของผูเ้สยีชีวิต โดยรอ้ยละ 23 ของผู้เสียชวีติมสีาเหตมุาจากโรคหัวใจ ซึง่

สามารถประมาณการคา่ใชจ่้ายมากกวา่ 360 ลา้นบาทตอ่ปี (12 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ) และร้อยละ 4 มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน

ประเทศไทยมผีูท้ีเ่ปน็โรคอว้นมากทีส่ดุเปน็อนัดบัสองในภมูภิาคเอเชยีตะวัน

ออกเฉยีงใต ้ในป ีพ.ศ. 2559  รอ้ยละ 32 ของประชากรผูใ้หญมี่ภาวะน้ำาหนกั

เกิน และ ร้อยละ 11 เป็นโรคอ้วน โดยเพิ่มจากปี พ.ศ. 2542 ที่มีเพียงร้อย

ละ 3.5   นอกจากนี้ ร้อยละ 10 ของเด็กที่มีอายุระหว่าง 10 – 19 ปี และ 

ร้อยละ 8 ของเด็กที่มีต่ำากว่าอายุ 5 ปีเป็นโรคอ้วน ทั้งนี้ อัตราสูงสุดของผู้

ป่วยโรคอ้วนอยู่ในกรุงเทพมหานครและแถบชานเมือง และเป็นผู้ที่มีรายได้

สงู อตัราของผูป้ว่ยโรคเบาหวานมีเพิม่ขึน้เช่นกนัโดย คดิเปน็รอ้ยละ 10 ของ

ประชากรซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2542 ที่มีเพียง ร้อยละ 6.5

ส่วนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย มีมากถึงร้อยละ 25 ซึ่งตรง

กับสัดส่วนของประชากรท่ีไม่มีกิจกรรมทางกาย หรือมีการออกกำาลังกาย

ที่เพียงพอ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 การบริโภคน้ำาตาลเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า การบริโภคผล

ไม้และผักมีจำานวนท่ีลดลง ในขณะที่ปริมาณในการบริโภคเกลือนั้นอยู่ที่ 

13 กรัมต่อวัน

ทั้งนี้ การเกิดโรคขาดสารอาหารลดลงจากร้อยละ 19 ในปี 2543 มาอยู่ที่

เพียงร้อยละ 9 ในปี พ.ศ. 2559  โดยอาจพบสูงขึ้นในแถบชนบทและพื้นที่

ซ่ึงมีรายได้น้อย  ส่วนภาวะโลหิตจางและโรคขาดวิตามินเอยังพบว่าเป็น

ปัญหาโภชนาการ โดยประมาณหนึ่งในสามของผู้หญิงยังมีภาวะโลหิตจาง

การตอบรับจากหน่วยงานราชการ
หนว่ยงานราชการพยายามรเิริม่โครงการเพือ่ลดปญัหาโภชนาการขาดและ

เกนิของประเทศ ตัง้แตก่ารเสริมโภชนาการในอาหารตลอดจนการเพ่ิมกจิกรรม

ทางกาย ในปีพ.ศ. 2560

ประเทศไทยได้เริ่มการจัดเก็บภาษีน้ำาตาลแบบ 6 ปี โดยในปี พ.ศ. 2564 

ภาษสีำาหรบัเครือ่งด่ืมท่ียงัมปีรมิาณเกนิกวา่ 6 กรมั/100 มลิลลิติรจะถกูเกบ็

เป็นสองเท่า และจะมีอัตราเพิ่มขึ้นไปอีกในปี พ.ศ. 2566

กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยได้เริ่มนำาตราสัญลักษณ์ “ทางเลือก

สุขภาพ” สำาหรับแสดงไว้ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่ 

ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่

ลดหวาน มัน เค็ม ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2554 สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา มีกฎหมาบฉลากหวาน มัน เค็ม หรือ GDA เป็นมาตรการ

บังคับสำาหรับสินค้าอาหาร 5 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมเด็กและช็อค

โกแลต เบเกอรี่ อาหารกึ่งสำาเร็จรูป (เช่น บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป) และ อาหาร

แช่เย็น แช่แข็งพร้อมบริโภค

การตอบรับจากภาค
อุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความ

พยายามในการเพิม่คณุคา่ทางโภชนาการของผลติภณัฑ ์

โดยการเพิม่สารอาหารทีเ่ปน็ประโยชนล์ดสว่นประกอบทีใ่ห้ความ หวาน มัน 

เค็ม และ พลังงานลง โดยใช้นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า 

นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการใช้ฉลาก GDA ภาคบังคับและโลโก้ทางเลือก

ด้านสุขภาพในภาคสมัครใจอีกด้วย

7

ทิศทางด้านสุขภาพใน
ประเทศไทย
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เห็นด้วย

ผลการวิจัยผู้บริโภคที่เราดำาเนินการในประเทศไทย พบว่า (ข้อมูลเพิ่มเติม 

ดูหน้า 22)

ระดับการรับรู้ในเร่ืองสุขภาพของคนไทยนั้นค่อนข้างสูง มีเพียงร้อยละ 1 

เท่านั้นท่ีบอกว่าไม่สนใจในเร่ืองการควบคุมน้ำาหนักตัวเพื่อสุขภาพ อีกกว่า

รอ้ยละ 90 เอาใจใสใ่นเรือ่งของการควบคมุน้ำาหนักตวั อยา่งไรก็ตาม มากกวา่

ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56) ที่ไม่ได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเท่าที่ควร 

และอีกกว่าร้อยละ 45 ที่รู้สึกว่าอาหารที่รับประทานควรจะดีต่อสุขภาพได้

มากกว่านี้แต่ก็พอยอมรับได้ และร้อยละ 50 ยอมรับว่าดูแลตัวเองเรื่องการ

บริโภคอาหารได้อย่างสม่ำาเสมอ

ผู้บริโภคหลายท่านไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ดีต่อสุขภาพได้ตามที่ควรจะเป็น

จากภาพแสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดมันจึงเป็นเรื่องที่สำาคัญสำาหรับบริษัท

ท่ีให้บริการด้านอาหารท่ีจะต้องทำาให้การรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ

นั้นมีความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หลายท่านเห็นว่า ค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะเป็นอุปสรรค โดยกว่าร้อยละ 80 

ของผู้ที่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้น มีความเชื่อว่าการรับ

ประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นมีจะต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าทั่วไป การ

ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าจึงเป็นทางออกที่สำาคัญท่ีจะช่วย

ลดผู้บริโภคลดหรือเลิกแนวคิดดังกล่าวได้

การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นจะต้อง
ใช้เงินมากกว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพ

34%
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้พอสมควร

ข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่

14%

1%

ข้าพเจ้าพยายามที่จะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

18%

ข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้เป็นครั้งคราว

ข้าพเจ้าไม่สนใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

11%

34%

22%

ทัศนคติของผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ

ไม่เห็นด้วย12%

ไม่แน่ใจ 15%

73%
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ทัง้นี ้ คนไทยใช้วธีิการทีห่ลากหลายในการปรบัปรงุคณุภาพการรบัประทาน

อาหารของตนเอง  ซึง่รวมถงึการเพิม่และลดการบรโิภคสารอาหารบางชนดิ  

ทำาให้เกิดโอกาสที่ดีสำาหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารที่จะสนับสนุนความต้องการ

สิ่งที่ท่านกำาลังปฏิบัติอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากการรับ
ประทานอาหารของท่าน

56%

49%

47%47%

41%

26%

24%

18%
การเพิ่มการบริโภค

ผักและผลไม้

เพิ่มการบริโภคใยอาหาร

การลดไขมัน ไขมันอิ่มตัว  ไขมันทรานส์ 

คอเลสเตอรอล และอาหารที่มีความมัน
การลดเกลือและ

อาหารที่มีรสเค็ม

การลดการบริโภค

แอลกอฮอลล์

การรับประทาน

อาหารที่สมดุล

ด้านสารอาหาร

การลดน้ำาตาลใน

เครื่องดื่ม

และเครื่องดื่มที่มี

รสหวาน

การลดน้ำาตาลใน

อาหารและอาหารที่

มีรสหวาน

ภาพนี้แสดงคำาทาง
เลือก 8 อันดับแรก

ของผู้บริโภคเหล่านั้น ทั้งในการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้  รวมถึงช่วย

ลดการบริโภคน้ำาตาล เกลือ และไขมัน
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สารอาหารถอืเปน็สว่นท่ีสำาคัญท่ีผูบ้รโิภคชาวไทยใช้ในการเลอืกซือ้สนิค้า 

คณุภาพ และรสชาต ิถอืเปน็ปจัจยัสามอนัดบัแรกของการเลือกสินคา้ (เฉลีย่

จากสินค้าทุกประเภท) การแสดงข้อมูลสารอาหารที่ชัดเจนและรวมถึงการ

บอกถึงส่วนประกอบต่างๆ จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก

ทัง้นีม้จีำานวนมากกวา่สามในสีส่ว่นทีเ่ห็นวา่การเพิม่หรอืลดสารอาหารในการ

ผลิตสินค้าให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนั้น เป็นปัจจัยสำาคัญในการเลือกซื้อสินค้า

ร้อยละ 97 นั้นดูข้อมูลสารอาหารบนบรรจุภัณฑ์บ้างเป็นบางครั้ง และกว่า

ร้อยละ 67 จะดูเป็นประจำา

จำานวนสัดส่วนร้อยละที่บ่งบอกถึงปัจจัยสำาคัญที่
ใช้ในการเลือกซื้ออาหารและสินค้าบริโภค

ทัศนคติต่อการแสดงฉลาก
อาหาร

ทั้งนี้ คะแนนที่สูงเหล่านี้มาจากการอ่านข้อมูลโภชนาการที่ติดอยู่ด้านหลัง

ผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 73 นอกจากนี้ร้อยละ 68 อ่านฉลากจีดีเอ ส่วนกลุ่มที่

ดูโลโก้ “ทางเลือกสุขภาพ” มีเพียงร้อยละ 42

น้ำาตาลจัดเป็นสารอาหารที่ผู้บริโภคกังวลมากที่สุด โดยร้อยละ 49 ตรวจ

สอบปริมาณน้ำาตาลในอาหาร  อีกกว่าร้อยละ 37 จะตรวจปริมาณพลังงาน

ที่มาจากน้ำาตาล และร้อยละ 36 ตรวจสอบปริมาณเกลือ

ทั้งนี้มีจำานวนเกือบจะ 2 ใน 3 (ร้อยละ 65) ของผู้บริโภคไม่รู้สึกมั่นใจเกี่ยว

กับคำาแนะนำาด้านโภชนาการท่ีได้รับจากแหล่งต่างๆ เนื่องจากไม่มีความ

สอดคลอ้งกัน นีค่อืปญัหารุนแรงทีม่าจากแหล่งข้อมลูออนไลนท์ีม่คีวามหลาก

หลายและมักจะเป็นข้อมูลที่มีความขัดแย้งกัน

Energy

410
kcal

0
g

22
g

310
mg

*21% *0% *34% *13%

Total sugar Total fat Sodium

Nutritive values per package

Consumption should be split into 2.5 times

*calculated as percentage of recommended daily intake

คุณค่าสารอาหารบนบรรจุภัณฑ์การบริโภคควรจะแบ่งออกเป็น 2.5 ครั้ง

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ความชัดเจนในการ
แสดงข้อมูลสาร

อาหารบนบรรจุภัณฑ์

83%

คุณภาพ

94%

รสชาติ

80%

การนำาส่วนผสมออก                       
เพื่อทำาให้มีสุขภาพ

ดีขึ้น

79%

ส่วนประกอบที่เพ่ิม                         
เพื่อทำาให้สขุภาพดีขึน้

76%

การรู้จักส่วนประกอบ
ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์

77%
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อคุณค่าทางโภชนาการที่ดีข้ึน 

หรือในที่นี้ขอเรียกว่า การปรับตำารับอาหาร ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง

ขวางในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย ผู้บริโภคจะรู้สึกดีต่อสินค้าท่ีมีการพัฒนาเพื่อ

ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น และจาก 8 ใน 10 ของผู้

บริโภคที่เข้าร่วมการสำารวจเห็นด้วยว่า ผู้ผลิตอาหารควรดำาเนินการในเชิง

รุก อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยด้วยเช่น

กัน จากการทีร่สชาตเิปน็หนึง่ในตัวเลอืกทีส่ำาคญัสำาหรบัการตัดสนิใจในการ

ซื้อสินค้า มาตรฐานที่สำาคัญของบริษัททั้งหลายถือปฏิบัติ คือการต้องเพิ่ม

คุณภาพของสารอาหารในอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติ

ดั้งเดิมตามที่ลูกค้าคาดหวัง

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะยอมรับ หากมีการปรับปรุง
ตำารับอาหารที่ให้ผลดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยัง
คงรักษารสชาติความอร่อยไว้เหมือนเดิม 

โดยทัว่ไป ผูบ้รโิภคเขา้ใจเรือ่งการใช้สารใหค้วามหวานแทนน้ำาตาลทีมี่พลงังาน

ต่ำา และ ครมีเทยีม ในผลติภณัฑอ์าหารเพือ่ทำาใหส้นิคา้นัน้ดตีอ่สขุภาพมาก

ขึน้ แปดในสบิคนรูส้กึดีกบัท่ี อย.ยกเลกิการอนญุาตใหใ้ชไ้ขมนัทรานส ์แมแ้ต่

คนทีไ่มไ่ดเ้นน้การรบัประทานอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพเปน็ประจำา  กเ็ปดิใจมาก

ขึน้กบัการใชส้ารใหค้วามหวานแทนน้ำาตาล หรือ ครมีเทยีม เพือ่ทำาใหส้นิคา้

นั้นๆ ดีต่อสุขภาพมากขึ้น 

นอกจากนั้น ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ของจำานวนผู้ทำาแบบสอบถาม

ทั้งหมด) ยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับทางเลือกของอาหารเพื่อสุขภาพที่มีขาย

อยู่ในประเทศไทย โดยมีเพียงแค่ร้อยละ 1 เท่านั้นที่เชื่อว่า บริษัทอาหารได้

นำาเสนอทางเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพียงพอ โดยภาคอุตสาหกรรมไม่มี

ความจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อีก

บริษัทด้านอาหารได้นำาเสนอสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ
เพียงพอโดยที่ไม่มีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ใดๆ

ทัศนคติต่อการพัฒนาปรับสูตร
ผลิตภัณฑ์

82%

บริษัทอาหารควรปรับปรุงตำารับอาหารให้มีคุณค่า
โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

81%

ไม่เห็นด้วย 52%

เห็นด้วย 1%

ไม่แน่ใจ47%
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ทั้งนี้ จากการสำารวจยังพบว่า มีหลากหลายเหตุผลในการดำาเนินการต่างๆ 

ที่ได้กล่าวมา อันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค

และนโยบายด้านสาธารณสุขที่นับได้ว่าเป็นแรงผลักดันระดับต้นๆ ที่ส่งผล

ให้เกิดการดำาเนินการเหล่านั้น 

ด้วยแรงผลักดันต่างๆ ร่วมกัน ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารได้เห็นความ

สำาคญัในการปรบัปรุงตำารบัอาหาร ซ่ึงบรษิทัหลายแหง่กก็ำาลงัดำาเนนิการอยู ่

ขณะที่บริษัทที่ไม่ดำาเนินการก็อาจมีความเสี่ยงที่จะตกขบวนได้

อะไรคือแรงกระตุ้นสำาคัญในการปรับปรุงตำารับ
อาหารของท่าน 

พวกเราได้ทำาการสำารวจผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย* (ดู

หน้าที่ 22 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม) โดยมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกในบริษัท 

4 แห่งจากทั้งหมดที่เข้าร่วมการสำารวจครั้งนี้เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพของบริษัท 

รอ้ยละ 88 ของบริษทัทีท่ำาการสำารวจนี ้ระบวุา่ ไดเ้ริม่ปรบัเปลีย่นผลติภัณฑ์

เพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหาร และอีกร้อยละ 5 ได้ดำาเนินการเป็นที่เรียบร้อย

แล้วตามแผนของบริษัท  ในขณะที่ร้อยละ 6 จากตัวอย่างที่สำารวจยังไม่

ได้เริ่มดำาเนินการแต่อย่างใด ซึ่งยกเว้นมีเพียงหนึ่งบริษัทที่มีแผนงานแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมมีแรงจูงใจเชิงพาณิชย์ที่สูง โดยกว่าร้อยละ 

88 บริษัทท่ีเข้าร่วม  รู้ว่าผู้บริโภคกำาลังมองหาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ และ

บริษัทเหล่านี้เช่ือว่าพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันทางเลือก

ของผู้บริโภคได้

บริษัทคุณอยู่ ณ จุดใดในการดำาเนินการปรับปรุง
ตำารับอาหาร

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

82%

เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค

71%

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้า

41%

เป็นเป้าหมายด้านโภชนาการของบริษัท

35%

เพิ่มยอดขาย

29%

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือแบรนด์

29%

เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำา

29%

ประหยัดค่าใช้จ่าย

12%

ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ หรือ กลุ่มที่สร้างความกดดัน

6%

ความก้าวหน้าของภาค
อุตสาหกรรม

* มีเพียง 18 บริษัทที่เข้าร่วมการสำารวจครั้งนี้ ซึ่งผลที่ได้รับ เป็นเพียงตัวบ่งชี้เท่านั้น และ

ไม่สามารถใช้กล่าวอ้างถึงบริษัทผู้ผลิตอาหารทั้งหมดในประเทศไทย

88%
พวกเราเริ่มดำาเนินการ

แต่ยังมีอีกหลายอย่าง

ที่ต้องทำา

6%
พวกเราวางแผน 

ที่จะเริ่ม

5%
งานของพวกเรา

สำาเร็จลุล่วง
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ล ำาดับความสำาคัญของการปรับปรุงตำารับอาหารนั้นได้มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ก่อนหน้านี้มีการมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้

ไขมันทรานส์และการลดพลังงานเป็นลำาดับแรก ปัจจุบันการลดพลังงานยัง

คงดำาเนินต่อไป แต่ได้มีการเพิ่มในส่วนของการลดปริมาณเกลือและคอเรส

เตอรอลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการลดการใช้สีสังเคราะห์ และการเพิ่มใย

อาหาร วิตามินและแร่ธาตุ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าการดำาเนินการในการลดน้ำาตาล

จะจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันจะพบว่า มี

การให้ความสำาคัญมุ่งเน้นการลดน้ำาตาลมากข้ึน รวมถึงการลดไขมันอิ่มตัว 

และเพิ่มโปรตีนอีกด้วย

บริษัทต่างๆ ได้ให้คำามั่นสัญญาในการเพิ่มใยอาหารในสินค้าของพวกเขาซึ่ง

มนัอาจจะยงัไมใ่ช่สารอาหารระดบัตน้ๆ ตอ่ผูบ้ริโภค แตก่ไ็ดก้ารสง่สนบัสนนุ

จากนกัโภชนาการ นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมยงัมุง่เนน้ทีก่ารเพิม่สารอาหารใน

สินค้าด้วยวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยทดแทนการขาดสารอาหารที่อาจเกิด

ขึ้นระหว่างที่ผู้บริโภคกำาลังควบคุมอาหารอยู่

การปรับปรุงตำารับอาหารในปัจจุบันนี้ ได้ครอบคลุมไปในวงกว้าง ท้ังท่ี

เกี่ยวข้องกับสารอาหาร การป้องกันโรคอ้วน โรค NCDs และรวมถึงภาวะ

การขาดสารอาหารดว้ย ซึง่ หากมกีารดำาเนนิการดงักลา่วอยา่งกวา้งขวา้งยิง่

ขึน้ทัง้ในระดบัอตุสาหกรรมและภาคสว่นท่ีเกีย่วขอ้ง กจ็ะสามารถแกป้ญัหา

และปรับปรุงการบริโภคอาหารของคนไทยได้สำาเร็จ

แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบก่อนหน้า (รวมถึงความพยายามตลอดช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา

แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

ลำาดับความสำาคัญของภาค
อุตสาหกรรม

พลังงาน 

(กิโลแคลลอรี่)

โปรตีน

ไขมัน

ไขมันอิ่มตัว

คลอเรสเตอรอล

ไขมันทรานส์

(เช่น  น้ำามันไฮโดรเจนบางส่วน)

น้ำาตาล

เส้นใยอาหาร

ธัญพืชไม่ขัดสี

เกลือ

โซเดียม

วิตามิน และแร่ธาตุ

สีและสารแต่งกลิ่น

สังเคราะห์ หรือวัตถุกันเสีย                        

(ลดหรือหลีกเลี่ยง)

สารก่อภูมิแพ้

(ลดหรือหลีกเลี่ยง)

20%

60%

100%
80%

40%
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ในปัจจุบนับรษิทัผูผ้ลติอาหารหลายรายกำาลงัใชเ้ทคโนโลยตีา่งๆ มากมาย

ทีจ่ะสนบัสนนุการปรบัปรงุตำารบัอาหารของตน วธิกีารทีไ่ดร้บัความนยิมมาก

ท่ีสุดคือการปรับส่วนประกอบหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน (ร้อยละ 65) 

ตามมาด้วยการแทนที่วัตถุดิบ เช่น น้ำาตาล ไขมันด้วยส่วนผสมที่มีพลังงาน

ต่ำาหรือไม่ให้พลังงาน และการเพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับสินค้าด้วย

การเติมส่วนประกอบเพิ่มลงไป (ร้อยละ 59)

ความท้าทายในการปรับปรุงตำารับอาหาร 4 
อันดับแรกต่อบริษัทมีดังต่อไปนี้

คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือก
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่หลาก
หลายในเวลาเดียวกัน

การแทนที่วัตถุดิบอื่นๆ

การเพิ่มสารอาหารด้วย
ส่วนประกอบพิเศษ

การลดหรือหยุดใช้
วัตถุดิบบางชนิด

29%

59%

59%

47%

65%

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

การเปลี่ยนวิธีการทำา
อาหาร/การผลิต

ประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม

54%

การคงไว้ซึ่งรสชาติเดิม

ข้อจำากัดของงบประมาณ

การยอมรับของผู้บริโภค

การสรรหาวัตถุดิบ

1

2

3

4

24%
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บางครั้งการปรับปรุงตำารับอาหารนั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย แต่ในบางกรณี

แมว้า่จะเปน็การปรบัเปลีย่นเพยีงเลก็นอ้ยแตก่ส็ามารถทำาใหเ้กดิความแตก

ตา่งในดา้นรสชาต ิส่วนประกอบ กลิน่ หรอืลกัษณะของผลติภณัฑอ์าหารได้

อยา่งมาก ดงันั้นผู้ผลติจำาเปน็จะต้องมีความเชีย่วชาญและการทดสอบกับผู้

บริโภคเป็นเรื่องจำาเป็นต้องทำาก่อน ผู้ผลิตรายใหญ่จำานวนมากได้ลงทุนทำา

วิจัยและดำาเนินการทดสอบกับผู้บริโภคระหว่างการพัฒนาสินค้าหรือการ

ปรับปรุงตำารับอาหาร

การลดเกลือ การไมใ่ชสี้และสารแต่งกลิน่สงัเคราะห ์และการเพ่ิมสารอาหาร 

เช่น วิตามินและแร่ธาตุ คือสิ่งสำาคัญหลักๆ ในเรื่องของการปรับปรุงตำารับ

อาหาร สำาหรับการไม่ใช้สีและสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์นั้น จะมีข้อจำากัด

ด้านงบประมาณเป็นปัญหาหลัก การคงรสชาติและอายุการเก็บรักษาของ

ผลติภณัฑก์อ็าจจะเปน็อกีปญัหาหนึง่ท่ีอาจเกิดขึน้ไดจ้ากการเตมิสารอาหาร

ทั้งวิตามินและแร่ธาตุ

บริษัทใหญ่ๆ จะมีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงตำารับอาหารอยู่ในองค์กร

ของตนเอง รอ้ยละ 71 ของบรษิทัตัวอยา่งได้ใชท้รพัยากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญ

ภายในองค์กรในการปรบัปรงุตำารบัอาหาร ท้ังนีร้้อยละ 47 ยงัคงใชป้ระโยชน์

ของทรพัยากรทีม่อียูโ่ดยทัว่ไป เชน่ สถาบนัวชิาการ หรอื มหาวทิยาลยั สำาหรับ

บริษทัเล็กๆจะไดรั้บความชว่ยเหลือจากผู้เชีย่วชาญการภายนอกและมองวา่

ข้อจำากัดทางด้านงบประมาณเป็นอุปสรรคที่สำาคัญอีกด้วย

การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จะทำาให้บริษัทอาหารเกิดความมั่นใจ 

จากการสำารวจพบว่า บริษัทที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้ ไม่มีบริษัทใดที่รายงานผล

ตอบรบัในดา้นลบตอ่การปรบัปรงุตำารบัอาหารทีพ่วกเขาดำาเนนิการ รอ้ยละ 

71 ไดร้บัการตอบรบัในดา้นบวก ในขณะสว่นท่ีเหลอือยูน่ัน้ไมม่ผีลตอบรับจาก

ผู้บริโภคที่ชัดเจน ผู้บริโภคอาจะไม่ได้สังเกตการเปล่ียนแปลงตำารับอาหาร

เล็กๆ น้อยๆ ในตัวผลิตภัณฑ์ หากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ หลายๆ ปีแล้ว มันก็

อาจะสร้างความแตกต่างทางโภชนาการที่มีต่อผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำาคัญ

ของบริษัทมั่นใจว่าพวกเขาได้ขอคำาแนะนำาจาก
นักโภชนาการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

78%
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แม้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

เลอืกสขุภาพในปัจจุบัน แตพ่วกเรายังคงสำารวจอยู่เสมอวา่ สิง่ใดท่ีจะสามารถ

ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น

ร้อยละ 82 ของบริษัทกล่าวว่า หากมีแรงจูงใจในเชิงผลประโยชน์ทางภาษี

จากทางหน่วยงานราชการ พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะดำาเนินการวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงตำารับอาหารมากขึ้น ร้อยละ 23 มีการดำาเนินการ

วิจัยและพัฒนาอยู่ภายนอกประเทศ และอีกร้อยละ 31 มีดำาเนินการวิจัย

และพัฒนาน้อยกว่าครึ่งในภายในประเทศ

จากการสำารวจนี้ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในเร่ืองการปรับตำารับ

อาหารจะเป็นอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่ร้อยละ 

38 ทีก่ลา่ววา่ พวกเขาเสนอผลิตภัณฑท์างเลือกเพ่ือสุขภาพเพียงพอแลว้ ใน

ขณะท่ีร้อยละ 19 รู้สึกว่าไม่มีความจำาเป็นที่บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงตัว

สนิคา้ เพราะการรบัประทานอาหารนัน้เป็นทางเลอืกของผูบ้รโิภคสว่นบคุคล

และมเีพยีงแค่รอ้ยละ 13 รูส้กึวา่ พวกเขาไมม่คีวามเชีย่วชาญทางเทคนคิใน

การดำาเนนิการเร่ืองการปรบัปรงุตำารบัอาหาร เนือ่งจากบรษิทัผูเ้ขา้รว่มการ

สำารวจครั้งนี้ ส่วนมากเป็นบริษัทสากลขนาดใหญ่ที่ทีมค้นคว้าวิจัยและทีมผู้

เชี่ยวชาญทางเทคนิค ทั้งนี้หากมีจำานวนบริษัทที่เป็น SMEs มากขึ้นคำาตอบ

อาจจะเปลีย่นไปไดเ้ชน่กนั สว่นอกีรอ้ยละ 31 กลา่ววา่มนัเป็นเรือ่งทีย่ากใน

การจัดหาวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ

รอ้ยละ 50 มองว่าคณุภาพของผลติภณัฑอ์าจเปน็ทีย่อมรบัได ้ในขณะทีร่อ้ย

ละ 44 มองว่าเป้าหมายภาครัฐในเรื่องโภชนาการในปัจจุบันนั้นเป็นจริงได้

ยาก และร้อยละ 25 เคยพบกับประสบการณ์ที่ไม่ดีเมื่อดำาเนินการปรับปรุง

ตำารบัอาหาร น่ีคอืเหตผุลวา่ทำาไมมันจงึเปน็เรือ่งทีส่ำาคญัในการแบง่ปนัเรือ่ง

ราวของความสำาเร็จเพือ่เป็นแรงกระตุน้ใหกั้บบรษิทัอืน่ๆ ไดด้ำาเนนิการวจิยั

และพัฒนาในด้านนี้

สิ่งใดคือสิ่งที่บริษัทของคุณควรทำา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพให้
ดียิ่งขึ้น

กระบวนการเร่งความคืบหน้า

38%

ปรับปรุงการสื่อสารภายใน

25%

ช่วยเหลือในการทดสอบกับผู้บริโภค

เพิ่มความรู้ทางเทคนิค

38%

เพิ่มการรับรู้ลำาดับความสำาคัญทางสุขภาพ

56%

75%

เพิ่มการรับรู้เป้าหมายโภชนาการแห่งชาติ
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“ผู้บริโภคในเมืองให้ความสำาคัญต่อสุขภาพมาก พวกเขา

ชอบโลโกห้รอืตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลอืกสขุภาพ” 

ขณะทีผู่บ้ริโภคทีอ่ยูใ่นตา่งจงัหวดันัน้ ไมค่อ่ยใหค้วามสนใจ

เท่าไหร่”

“ไม่ได้มีแรงผลักดันมากนักจากภาครัฐที่ให้อุตสาหกรรม

อาหารต้องปรับปรุงตำารับอาหาร และรวมถึงไม่ได้มุ่งเน้น

ในการให้ความรู้กับผู้บริโภค ถึงแม้ว่าหน่วยงานราชการ

ที่เกี่ยวข้อง จะสนับสนุนให้ใช้โลโก้หรือตราสัญลักษณ์

โภชนาการทางเลือกสุขภาพก็ตาม”

“มนัเปน็เรือ่งยากที ่บรษิทัจะกลา่วอา้งเกีย่วกบัการปรบัลด

สารอาหารในอตัรารอ้ยละบนบรรจภุณัฑเ์นือ่งจากกฎระเบยีบ

ที่เข้มงวด ดังนั้นพวกเราไม่สามารถบอกผู้บริโภคได้ว่าพวก

เราได้ลดสารอาหารลงไป”

“พวกเราพร้อมท่ีจะดำาเนินการเรื่องผลิตภัณฑ์ทางเลือก

สุขภาพที่ดีขึ้น แต่ผู้บริโภคยังไม่พร้อมตรงจุดนี้”

“การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ไม่ได้เป็นไปอย่าง

เท่าเทียมกัน อาหารริมถนนที่ไม่ถูกสุขลักษณะคือปัญหาที่

สำาคัญและพวกเขาก็ไม่ได้ทำาอะไรมากพอที่จะเปลี่ยนแปลง 

“สิ่งเหล่านี้”

“พวกเรามุง่เนน้ไปทีก่ารเพิม่วติามนิและแรธ่าตใุนสารอาหาร

อย่างเหมาะสม

“น้ำาตาลคือความท้าทายทีใ่หญท่ี่สดุของพวกเราเนือ่งจากผู้

บรโิภคชาวไทยนัน้ชอบรสหวาน และชอบลิม้รสของน้ำาตาล 

หากเราใช้สารให้ความหวานแทนน้ำาตาล ดังนั้นพวกเราจึง

พยายามทำาให้สินค้ามีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด”

คำาพูดอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
บริษัทต่างๆ
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กลับมาท่ีความคิดเห็นของผู้บริโภค หลายคนกำาลังรู้สึกว่าสินค้าหลายๆ 

ประเภทกำาลังเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ว่าจะทำาให้สุขภาพดีขึ้นหรือแย่ลง

ขา่วดสีำาหรับบริษัทตา่งๆ คอื ผูบ้รโิภคจะใหก้ารตอบรบัอยา่งดตีอ่ผลติภัณฑ์

อาหารและอาหารประเภทต่างๆ ที่บริษัทพยายามพัฒนาเพื่อให้ผู้บริโภคมี

สุขภาพที่ดีขึ้น เห็นได้จากกระแสตอบรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมและธัญพืช

คุณรู้สึกว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ
หรืออันตรายต่อสุขภาพในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรบ้าง

ในทางกลับกนั ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นแปลงแต่ไม่มีใครรู้ จะ

ถกูมองวา่ไม่ดตีอ่สขุภาพ ถงึแม้วา่จะได้ทำาการปรบัปรงุแลว้กต็าม ส่ิงนีอ้าจเกดิ

จากชอ่งวา่งในการเจรญิเตบิโตระหวา่งสนิคา้ทีด่ตีอ่สขุภาพและไมด่ต่ีอสขุภาพ

ดีต่อสุขภาพ

ไม่ดีต่อุขภาพ

ส่วนที่เหลือ : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการบริโภค

ลูกกวาด

7%

36%

อาหารแห้ง

ผลไม้แห้ง

ขนมหวาน

19%

35 %

ขนมรสชาติต่างๆ

13%

43%

ของหวานแช่แข็ง

14%

39%

14%

41%

17%

31%

การรับรู้ในการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์จากนม

54%

18%

อาหารพร้อมทาน

24%

40%

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์

22%

34%

ธัญพืช

19%

49%

น้ำามันและไขมันต่างๆ

38%

31%

เครื่องปรุงรสต่างๆ

20%

34%
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ก่อนหน้านี้พวกเราได้ดำาเนินการศึกษาจากทั้งบริษัทและผู้บริโภคใน สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และมาเลเซีย การเปรียบเทียบผลการสำารวจของประเทศเหล่า

นี้จะแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างที่น่าสนใจ

1. การรับประทานผลไม้และผักมากขึ้นและลดน้ำาตาลมีความ

สำาคัญเป็นลำาดับต้น สำาหรับผู้บริโภคทั้งในสหราชอาณาจักรและ

ประเทศไทย

2. ผลตอบรับจากผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ

ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้นเป็นไปในทิศทางบวก

3. บริษัทอาหารในทั้งสองประเทศกำาลังดำาเนินการลดน้ำาตาลและ

เกลือ ก่อนดำาเนินการเรื่องอื่นๆ

4. สิ่งกระตุ้นหลักในการเปล่ียนแปลงในสองประเทศคือการดำาเนิน

การให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค

5. ความท้าทายในการปรับปรุงตำารับอาหารคือความสอดคล้องกัน

ในสองประเทศ: ดำาเนินการให้แน่ใจว่าจะได้รับการยอมรับจาก

ผู้บริโภคและประสบความสำาเร็จในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรสชาติซ่ึง

เป็นเป้าหมายลำาดับต้นๆ

6. เราพบวา่ แมป้จัจยัในความทา้ทายในการปรบัปรงุตำารบัอาหารใน

ประเทศตา่งๆ นัน้เหมอืนกนั  ในทางกลบักันเราก็ควรตระหนกัถึง

ความรู้สึกของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

1. ผู้บริโภคในประเทศไทยส่วนใหญ่พยายามที่จะปรับปรุงด้าน

โภชนาการหรือการบริโภคอาหาร (Diet) มากกว่าในสหราช

อาณาจักร (ร้อยละ 99 กับ ร้อยละ 85)

2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปทีก่ารลดน้ำาตาล (ร้อยละ 66 กบั ร้อย

ละ 35) เกลอื (รอ้ยละ 47 กบั รอ้ยละ 17) และไขมนั (รอ้ยละ 47 

กับ ร้อยละ 26) เพื่อปรับปรุงการบริโภคอาหารในประเทศไทย

มากกว่าในสหราชอาณาจักร

3. ผู้บริโภคในประเทศไทยกล่าวว่า การแสดงข้อมูลสารอาหารมี

ความสำาคัญเมื่อซ้ือสินค้า เทียบกับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร

ที่ให้ความสำาคัญน้อยกว่า

4. บริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้เริ่มหรือเสร็จสิ้นกระบวนการ

ปรบัปรงุตำารบัอาหารเมือ่เปรียบเทยีบกบับรษิทัในสหราชอาณาจักร 

(ร้อยละ 94 กับ ร้อยละ 76)

5. ผูบ้รโิภคชาวไทยชืน่ชอบสนิค้าทีม่น้ีำาตาลเตม็รปูแบบมากกวา่สาร

ให้ความหวานที่มีระดับน้ำาตาลเป็นศูนย์

6. การเพิม่สารอาหารคอืสิง่ทีป่ระเทศไทยไดใ้หค้วามสำาคญัมากกวา่

ในสหราชอาณาจักร

2020

การเปรียบเทียบตลาด

ความคล้ายคลึงกัน สิ่งที่ต่างกัน
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1. การรับประทานผลไม้และผักมากขึ้นและลดน้ำาตาลเป็นเรื่องที่มี

ความสำาคัญสำาหรับผู้บริโภคในสิงคโปร์และประเทศไทย

2. โดยรวม การตอบรับของผู้บริโภคทั้งสองประเทศเก่ียวกับการ

ปรับปรุงตำารับอาหารที่ทำาให้สินค้ายังคงมีรสชาติอร่อยเหมือน

เดิม เป็นไปในทิศทางบวก (ร้อยละ 82 ในประเทศไทย และร้อย

ละ 77 ในสิงคโปร์)

3. ผลตอบรบัจากผู้บริโภคในความพยายามปรับปรุงตำารับอาหารของ

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพก่อนหน้านั้นเป็นไปในทิศทางบวก

4. สิง่กระตุน้หลกัในการปรบัปรงุตำารบัอาหารในสองประเทศคอืการ

การปรับปรุงด้านสาธารณสุข  การปรับเปล่ียนให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าและการสร้างชื่อเสียงให้กับยี่ห้อของสินค้า

5. ประมาณสองในสามของบริษัทในประเทศไทยและสิงคโปร์เลือก

ที่จะติดฉลากด้านสารอาหารลงบนสินค้าของตนเอง (ร้อยละ 59 

ในประเทศไทย และร้อยละ 64 ในสิงคโปร์)

6. ความท้าทายในการปรับปรุงตำารับอาหารคือความสอดคล้องกัน

ในสองประเทศ: ดำาเนินการให้แน่ใจว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้

บรโิภคและประสบความสำาเรจ็ในเร่ืองทีท่ำาใหร้สชาติเปน็ทีต่อ้งการ

ของลูกค้าและการจำากัดงบประมาณซึ่งเป็นเป้าหมายลำาดับต้นๆ

7. อตุสาหกรรมดา้นอาหารในประเทศไทยและสงิคโปร ์(รอ้ยละ 82 

และรอ้ยละ 92) มคีวามตอ้งการท่ีจะทำาการวิจยัและพฒันาในดา้น

การปรับปรุงตำารับอาหารมากข้ึน หากหน่วยงานราชการให้การ

สนับสนุนเรื่องแรงจูงใจในเชิงผลประโยชน์ทางภาษี

8. ทั้งสองประเทศเชื่อว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและ

เห็นด้วยว่าบริษัทด้านอาหารน้ันจะต้องมีเข้ามามีบทบาทเช่นกัน 

(ร้อยละ 88 ในประเทศไทย และร้อยละ 74 ในประเทศสิงคโปร์)

1. ผูบ้ริโภคในประเทศไทยสว่นใหญ่มองไปทีก่ารลดน้ำาตาล (รอ้ยละ 

66 กับร้อยละ 44) เกลือ (ร้อยละ 47 กับร้อยละ 30) และไขมัน 

(รอ้ยละ 47 กบัรอ้ยละ 25) เพือ่ปรบัปรงุดา้นโภชนาการหรอืการ

บริโภคอาหาร (Diet) มากกว่าในสิงคโปร์ 

2. ผูบ้รโิภคชาวไทยซือ้อาหารและเครือ่งดืม่สำาหรบัตวัเอง ไมบ่อ่ยเทา่

ชาวสิงคโปร์ (ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับร้อยละ 60 ในสิงคโปร์)

3. ผูบ้รโิภคในประเทศไทยกล่าววา่ การแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัโภชนาการ

มีความสำาคัญมากสำาหรับการซื้อสินค้าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคใน

สิงคโปร์

4. ผูบ้ริโภคในประเทศไทยมองหาขอ้มูลด้านโภชนาการบนบรรจภุณัฑ์

อาหารและเครื่องดื่มมากกว่าในสิงคโปร์ (ร้อยละ 67 กับร้อยละ 

42)

5. ผูใ้หญท่ีเ่ปน็ชาวไทยเพยีงส่วนนอ้ยจะมองหาโลโกท้างเลอืกสขุภาพ 

(รอ้ยละ 42 กบัรอ้ยละ 79 ในสิงคโปร)์ ในขณะท่ีผู้บรโิภคจำานวน

มาก  มองหาข้อมูลด้านโภชนาการ (ร้อยละ 73 กับร้อยละ 45) 

และฉลาก GDA (ร้อยละ 66 กับร้อยละ 16)

6. บริษัทในประเทศไทยใช้โลโก้ทางเลือกสุขภาพบนสินค้าของพวก

เขา มากกว่าในสิงคโปร์ (ร้อยละ 59 เมื่อเทียบกับร้อยละ 32)

7. ปจัจบุนั ประเทศไทยมุง่เนน้ไปทีก่ารลดเกลอื ซึง่เคยเปน็ประเดน็

ที่สิงคโปร์ได้มุ่งเน้นไปก่อนหน้านี้

8. มีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยมากกว่าสิงคโปร์ โดยร้อย

ละ 69 ของตัวอย่างซึ่งเกินกว่าครึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศไทย ในขณะที่การวิจัยและพัฒนาในสิงคโปร์มีเพียงร้อย

ละ 42 

ความคล้ายคลึงกัน สิ่งที่ต่างกัน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
วิธีที่พวกเราดำาเนินการวิจัยนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ทำาการสำารวจเกี่ยวกับผู้บริโภคผ่านทาง
ออนไลน์

 การสัมภาษณ์ผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ต้ังแต่วันท่ี 5 – 15 

กุมภาพันธ์ 2562 จำานวน 1,010 คน

 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามประกอบไปดว้ยผูใ้หญท่ีม่อีายเุกนิกว่า 18 

ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่ในหรือรอบๆ กรุงเทพมหานคร

 IGD และ FIA ได้ทำางานร่วมกันเพื่อการจัดชุดคำาถาม

2. ทำาการสำารวจเกี่ยวกับบริษัททางออนไลน์

 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสำารวจจะดำาเนินการกับ

บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ทำาธุรกิจในประเทศไทย

 ไดม้กีารสง่แบบสำารวจไปใหท้างผูผ้ลติและผูค้้าปลกีระหว่างเดอืน

กมุภาพนัธถ์งึเดอืนเมษายน 2562 โดย 18 บรษิทัไดด้ำาเนนิการ

เสร็จสิน้สมบรูณ ์ในขณะทีอ่กี 22 บรษิทัได้บันทกึคำาตอบสำาหรบั

สองคำาถามเกีย่วกับฉลากสารอาหาร ท้ังนี ้ได้มกีารบันทกึคำาตอบ

ทั้ง 22 ข้อ สำาหรับสองคำาถามนี้

 รอ้ยละ 17 ของบรษิทัเหลา่นีไ้ดว้า่จา้งพนกังานต่ำากวา่ 500 คน

 ผลสำารวจจากการวจิยัฉบบันีเ้ปน็เพยีงตวับง่ชี ้เนือ่งจากเปน็การ

สุ่มตัวอย่างเท่านั้น จึงไม่อาจใช้กล่าวอ้างถึงบริษัทผู้ผลิตอาหาร

ทั้งหมดในประเทศไทย 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัท

 บริษัทที่ร่วมตอบแบบสำารวจออนไลน์ครบถ้วน ได้รับเชิญเพื่อ

เข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก

 พวกเราได้ดำาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครอบคลุม

สินค้าประเภทเครื่อมดื่ม นม ไอศครีม ซุป และอาหาร

บริษัทของเราทำาวิจัยในสินค้าที่มีความหลากหลาย

ประเภทของสินค้าของบริษัทคุณคือข้อใด

ร้อยละ 50%เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ ..................

ร้อยละ 44%ผลิตภัณฑ์นม ..........................................

ร้อยละ 39%ลูกกวาด .................................................

ร้อยละ 28%ขนมรสชาติต่างๆ ....................................

ร้อยละ 22%อาหารพร้อมทาน์ ...................................

ร้อยละ 17%อาหารและส่วนผสมแห้ง ........................

ร้อยละ 17%อาหารหวาน ...........................................

ร้อยละ 17%ของหวานแช่แข็ง ....................................

ร้อยละ 11%ธัญพืช ....................................................

ร้อยละ 11%ไขมันต่างๆ .............................................

ร้อยละ 11%เครื่องปรุงรสต่างๆ ..................................

ร้อยละ 28%อื่นๆ ........................................................

รวมถึงผลไม้แห้ง ไก่ทอด น้ำา น้ำาผลไม้และผัก เบ

เกอรี่ น้ำาสลัด แยม และหมากฝรั่ง
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คุณต้องการรู้อะไรอย่างอื่นอีก
หรือไม่
รายงานฉบบันีเ้ปน็การสรุปผลการทำาวจิยัของพวกเรา สำาหรับรายละเอยีดการวเิคราะหเ์พิม่เตมิ กรณุาเยีย่มชมทีเ่วบ็ไซต ์igd.com หรอื foodindustry.asia

องค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย (Food Industry Asia, FIA) 

คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรซึ่งได้ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้

ผลิตอาหารรายใหญ่สามารถรวมตัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงปัญหา

ต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพและสารอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร และ

การปรับมาตรฐาน

ปัจจุบัน สำานักงานของ FIA ต้ังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เรามุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาบทบาทของภาคอุตสาหกรรมในฐานะผู้ที่ให้ความเช่ือมั่นและผู้

ร่วมโครงการในการพัฒนานโยบายด้านวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งทวีปเอเชีย

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เวบไซต์ foodindustry.asia

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เชอร์เล่ ชู –ผู้

อำานวยการฝ่ายโปรแกรมของไอจีดีสำาหรับ

ทวีปเอเชีย

Shirley.zhu@igd.com

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ซาบิล่า อาลี 

เจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการของ FIA
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การทำาวิจัยนีด้ำาเนินการโดย ไอจดี ีเซอรว์สิ จำากัด (IGD Services Lim-

ited) บริษัทสาขาของไอจีดี ไอจีดี เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำาไรโดย

มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่สหราชอาณาจักร ได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิก

ของพวกเรา ไมว่า่จะเปน็ผูค้า้ปลกี ผูผ้ลติ และบรษิทัด้านอาหารรายอืน่ๆ 

จากทัว่ทกุมมุโลก ไอจดี ีไดช้ว่ยเหลอืบรษิทัดา้นอาหารและสนิคา้อปุโภค

บริโภคเพ่ือใหต้รงกับความตอ้งการของประชาชนโดยผา่นทางการวิจัย

และการค้นคว้าและโดยผู้พัฒนา

ไอจีดี เซอร์วิส ให้บริการเชิงพาณิชย์ต่างๆ ได้แก่ข้อมูลเชิงลึก (insight) 

ของผู้ขายปลีก ซัพพลายเชน (supply chains) และกลุ่มผู้ซื้อ (shop-

pers) โดยนำาผลกำาไรทีไ่ด้จากการใหบ้ริการขอ้มูลตา่งๆ เหล่านีเ้ป็นเงนิ

ทุนในการดำาเนินงาน

ลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดทจากไอจีดี เอเชีย อินไซท์ เซอร์วิส 

(IGD Asia insight service) และโปรแกรมการวิจัยด้านการบริโภคเพือ่

ภาวะโภชนาการที่ดี (Healthy Eating research programme) ได้ที่

เว็บไซต์ igd.com/newsletters



©IGD 2019. ไอจีดี เซอร์วิส เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรายงาน

ฉบับนี้รวมถึงความรู้ ความชำานาญและลิขสิทธิ์และห้ามมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ

รายงานฉบับนี้ถูกกระทำาซ้ำาหรือเผยแพร่, ส่งต่อโดยปราศจากการได้รับความ

ยินยอมจาก IGD

ในขณะที่มีความพยายามในทุกๆ ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในรายงานฉบับนี้

นั้นมีความถูกต้อง ทั้งไอจีดี เซอร์วิส และพนักงานของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ก็ตาม


