
กลุมสงเสริมการผลิตพชืสมุนไพร 
สถานการณ  
 สมุนไพรไทยเปนภูมิปญญาของคนไทยมาชานาน การแพทยแผนโบราณ ตํารับยาไทย และ
สมุนไพรไทยมีสวนในการดูแลสุขภาพและเปนวิถีของคนไทยมาตราบเทาทุกวันนี้   แมการแพทย
สมัยใหมจะเขามามีบทบาทครอบคลุมสังคมไทยทุกระดับ  แตปจจุบันมีกระแสความตองการสาร
ธรรมชาติเขามาทดแทนการใชสารเคมีในชีวิตประจําวันจํานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
แลว  จากขอมูลป พ.ศ. ๒๕๕๐ องคการอนามัยโลกประมาณการวา ตลาดยาสมุนไพรของโลกมี
มูลคาปละ กวา ๖ หม่ืนลานเหรียญสหรัฐ และในรอบ ๒๐ ปขางหนา โลกจะมีความตองการ
สมุนไพรเปนสวนประกอบของยา อาหารเสริมและผลิตภัณฑตาง ๆ เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
ตอป 
 การพัฒนาสมุนไพรไทยเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในประเทศ 
ผนวกกับภูมิปญญาของบรรพบุรุษเปนหลักสําคัญ  พืชสมุนไพรไทยจึงสามารถสรางมูลคาเพิ่มได
จากส่ิงท่ีมีอยู โดยไมตองพึ่งพาตางประเทศ  การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่ง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย (๒๕๔๘) ประเมินวาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 
๔๘,๐๐๐ ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ ๑๕-๒๐ ตอป  และมีความเช่ือมโยงในลักษณะหวงโซ
อุปทานจากเกษตรกรไปถึงผูประกอบการหลากหลายสาขา  ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย สามารถสราง
รายไดใหกับทุกภาคสวน มีศักยภาพท่ีจะสามารถผลักดันใหมีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องมากมาย ไม
วาจะเปนอาหาร อาหารเสริมจากสมุนไพร เคร่ืองสําอางจากสมุนไพร สมุนไพรเพ่ือการผลิตสัตว 
สมุนไพรเพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑสปา เปนตน 
 อยางไรก็ตามแมภาครัฐจะเล็งเห็นความสําคัญของพืชสมุนไพรมากข้ึน การพัฒนาพืช
สมุนไพรยังเติบโตอยางชากวาท่ีควรจะเปน  ปญหาอุปสรรคท่ีพบ ตั้งแตปญหาการผลิตวัตถุดิบพืช
สมุนไพร  ปญหาบทบาทและความซํ้าซอนขององคกรท่ีเกี่ยวเนื่อง ตัวบทกฎหมายท่ีสนับสนุน
สงเสริมหรืออาจเปนอุปสรรคและขอขัดแยงในการพัฒนา  และการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ
สมุนไพรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไดรับการยอมรับจากประชาชน  ตลอดจนสามารถยืน
หยัดแขงขันไดภายใตการคาเสรีท่ีเกิดข้ึนและจะสงผลกระทบในเร็ววัน 

การผลิตวัตถุดิบสมุนไพร เปนตนน้ําท่ีสําคัญอยางยิ่ง สําหรับทุกภาคสวนท่ีใชสมุนไพร 
(โรงพยาบาล อุตสาหกรรมสมุนไพร หนวยงาน กลุมแปรรูป ฯลฯ ) จะมาเช่ือมตอ   ความตองการ
วัตถุดิบสมุนไพรมีความหลากหลายนับรอยชนิด แตปริมาณความตองการแตละชนิดนอยและ
ตองการคุณภาพสูงเพื่อใหเกดิประสิทธิผลและความปลอดภัยตอผูบริโภค ปญหาการผลิตวัตถุดิบท่ี
สําคัญ คือ 
  ๑) ขาดการเพาะปลูกพืชสมุนไพร เกษตรกรสวนใหญยังเกบ็วัตถุดิบพืชสมุนไพร
จากปา 



 ๒) วัตถุดิบมีคุณภาพไมสมํ่าเสมอ มีปริมาณสารสําคัญออกฤทธ์ิต่ํา  มีการปนเปอน
จากสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลินทรีย   

 ๓) วัตถุดิบพืชสมุนไพรท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการมีความหลากหลายไมนอยกวา 
๑๐๐ ชนิด แตมีปริมาณความตองการนอย  ซ่ึงเปนขอจํากัดเกษตรกรของในการผลิตเชิงการคา 

๔) เกษตรกรสวนใหญขาดความรูและทักษะในกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ขาด
การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด 

๕) เกษตรกรสวนใหญไมทราบความตองการของตลาด ไมสามารถกําหนดและ
วางแผนการผลิตได 

๖) ขาดการเชื่อมโยงภาครัฐ เกษตรกร และเอกชนผูประกอบการสมุนไพร ทําให
การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรเติบโตชา 
 
 ปญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแกไขในการสงเสริมการผลิตสมุนไพร มีดังนี ้
 ปญหา/อุปสรรค สาเหตุ แนวทางแกไข 

๑.นโยบายและยุทธศาสตรของ
พืชสมุนไพรไมมีความตอเนือ่ง 
นโยบายภาคการเกษตรให
ความสําคัญพืชสมุนไพรนอย
เม่ือเทียบกับพชืเศรษฐกิจอ่ืน 
 

๑. เปนพืชเสริม พื้นท่ีปลูกนอย 
กระจัดกระจาย  ไมเปนพืชเศรษฐกิจ
สําคัญ  หรือกาํหนดในยุทธศาสตร
ของจังหวดัเพือ่ใหเกดิการขับเคล่ือน 
 

๑. ควรพิจารณาความสําคัญ
จากมูลคาของผลิตภัณฑ การ
นําไปใชกวางขวางมาก มี
ความเกีย่วของทุกภาคสวน 
และเปนเศรษฐกิจสรางสรรค 
๒. สรางรูปแบบในการ
ทํางานรวมกนัระหวาง
หนวยงานในกระทรวงเกษตร
ฯ เพื่อผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร 

๒. งานสงเสริมการผลิต
สมุนไพรไมตอเนื่อง ขาดการ
พัฒนากลุมและองคกร และ
เทคโนโลยี 

๑. แผนงานโครงการและ
งบประมาณไมไดรับการสนับสนุน 
๒. มักเกิดตามกระแสธุรกิจ ขาด
ความรูความเขาใจ  
๓. ทีมงานไมเขมแข็ง ขาดการ
บริหารจัดการที่ดี การบูรณาการงาน 
และวิสัยทัศน 

๑. สนับสนุน การแกปญหา
วัตถุดิบสมุนไพร อยางจริงจงั
และเปนระบบ เพื่อแกปญหา
การปลูก การนําเขา การหมด
จากธรรมชาติ การควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน   
๒.จัดทําโครงการแกปญหา
และบูรการกับหนวยงาน
สาธารณสุข/เอกชน /สมาคม 



 ปญหา/อุปสรรค สาเหตุ แนวทางแกไข 

๓. เจาหนาท่ีสงเสริมไมรูจัก ไม
มีองคความรู หรือวิสัยทัศน
สมุนไพร  

๑.การถายทอดความรูเจาหนาท่ีทุก
ระดับมีนอย 
๒. สวนใหญแลวไมมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจนในจังหวัด อําเภอ 
๓. องคความรูดานการผลิตพืช
สมุนไพรมีขอมูลไมมาก ตองการ
งานวิจยัทดสอบอีกมาก  

๑.สนับสนุนการอบรม 
วิทยากรสมุนไพร (TOT) แก
เจาหนาท่ีจังหวัด อําเภอ 
๒. สนับสนุนการถายทอด
องคความรูดานสมุนไพรผาน
เวทีชุมชนแก อกม. 
 

4. . ตลาดสมุนไพรไมชัดเจน  1. ผลิตภัณฑสมุนไพรหลายประเภท 
ยังมีปญหาหลายดาน เชน กฎหมาย 
งานวิจยัรองรับ เปนตน สงผลใหมี
ความไมแนนอนในการตลาด  ทําให
ไมสามารถบอกชนิดและปริมาณ
และความตองการวัตถุดิบพชื
สมุนไพรใหผูปลูกตนน้ําไดชัดเจน  
2. ตองการวัตถุดิบท่ีไดมาตรฐานสูง 
แตปริมาณนอย จํานวนชนิดมาก 
3. ขาดการเช่ือมโยง ตนน้ํา/ปลายนํ้า 
4. การบริโภคของประชาชนยังนอย 

๑.. สงเสริมการผลิตการตลาด
แบบขอตกลง โดยสนับสนุน
การผลิตเพื่อสงโรงพยาบาล 
หรือผูประกอบการประเภท
ตาง ๆ  
๒) เรงถายทอดความรู 
สนับสนุนใหผูปลูกสมุนไพร
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
แปลง จีเอพีมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และมาตรฐาน
คุณภาพอ่ืน ๆท่ีจําเปน ในการ
แขงขันเพื่อการสงออก 
๓.พัฒนาขอมูลดานตลาด  
๔. สงเสริมการใชอยาง
ถูกตองและกวางขวาง 

 



 

 

แผนการปฏิบัติงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2555 

กลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับและสมุนไพร 

แผนการปฎิบัติงาน ลําดับ

ความสําคัญ 

งาน/โครงการ หลักการ/เหตผุล 

(ผลจากการวเิคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการผลิตพืช

ปลอดภัย ป 2555 

วัตถุดิบสมุนไพรสวนใหญมี

การปนเปอนสารเคมี เชื้อรา  

จุลินทรีย จําเปนตองพัฒนา

กระบวนการผลิตใหถูกตอง 

 

1. รวมจัดทําคูมือโครงการในสวนที่เกี่ยวของ 

2. วิเคราะหจัดเตรียมองคความรู 

3. ใหคําแนะนาํดานเทคนิคและปญหาอุปสรรค 

มค-กย 2555 กสพ ภัสรา 

ประพิศพรรณ 

เมธา 

2 งานเชิงรุก 

โครงการผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรรวมกับ

องคการเภสัชกรรม/

ภาคเอกชน 

 

เพื่อผลิตวัตถุดบิที่มีคุณภาพ 

โดยมีการเชื่อมโยงการผลิตและ

การตลาดระหวางผูผลิตและ

ผูประกอบการ 

 

1.สรางแหลงเรียนรูการผลิตและแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพร

ครบวงจร 

2. สรางระบบการผลิตการตลาดแบบขอตกลง 

 

2555 

 

จ.ชลบุรี 

 

ภัสรา 

เมธา 

3 งานเชิงรุก 

โครงการความรวมมือ 

ไทย-อินโดนีเซีย  

(การพัฒนาวานิลลา 

และสมุนไพรพื้นบาน) 

จําเปนตองเตรียมใหมีศักยภาพ

ในการดําเนินงานรวมกับ

อินโดนีเซีย ในป 2556  

 

 

1. ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหขอมูล  

2.จัดทํา โครงการพัฒนาการผลิตวานิลลา  

3.ประสานหาแหลงงบประมาณ 

4. ดําเนินการ 

 

2555-57 

 

ศูนยฯ 

กวก 

วว 

 

ภัสรา 

ประพิศพรรณ 



แผนการปฎิบัติงาน  

ลําดับ

ความสําคัญ 

 

งาน/โครงการ 

หลักการ/เหตผุล 

(ผลจากการวเิคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

ผูรับผิดชอบ 

4 งานตามภารกจิ จําเปนตองจดัทําขอมูลให

ถูกตองและเปนปจจุบัน   และ

ศึกษาเพิ่มในกลุมพืชที่ยังขาด

องคความรู 

1. กิจกรรม สํารวจและวิเคราะหขอมูลกลุมผูผลิต ขอมูลผู

รวบรวม/ ผูคาสงและจัดทําทะเบียน ชนิด แหลงรับซื้อ 

คุณภาพ ราคา 

๒.  วิเคราะหสถานการณพชืสมุนไพร  (สมุนไพรนําเขา 

เจียวกูหลาน สปา วานิลลา บุกอุตสาหกรรม ไพล) 

4.  ประสานหนวยงานดานสาธารณสุข (คณะทํางานรวม) 

๕. จัดทําบทความสมุนไพร เผยแพรในเว็บไซดและ

นิตยสาร  

6. ศึกษาผลกระทบของ AEC และ ASEAN 

Harmonization ที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพร 

2555 กสพ ภัสรา 

ประพิศพรรณ 

เมธา 
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