
 
กลุ่มส่งเสริมพืชสมนุไพรและเครื่องเทศ  โทร. 0 2579 9547 

 
    สถานการณ์การผลติและการตลาดพืชสมนุไพร 

สถานการณ์การผลิต 
 1. แหล่งผลิตพืชสมุนไพรกระจายทั่วประเทศ จากรายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช ปี 2557 พ้ืนที่ปลูก
สมุนไพรเป็นการค้า รวม 34,936 ไร่ ผลผลิตรวม 295,304 ตัน พืชสมุนไพรที่มีรายงานเนื้อที่การเพาะปลูก ได้แก่ 
กระเจี๊ยบแดง กระชายด า กระวาน ขมิ้นชัน ค าฝอย ชุมเห็ดเทศ ตะไคร้หอม บัวบก พลูคาว ไพล เพชรสังฆาต ดีปลี 
ฟ้าทะลายโจร มะระขี้นก ว่านชักมดลูก ว่านหางจระเข้ หญ้าหวาน จันทน์เทศ พริกไทย ส้มแขก มะแขว่น พลู และ
สมุนไพรอ่ืน ๆ ในภาพรวมพบว่าพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเป็นการค้ามีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556 มีรายงาน
พ้ืนที่ปลูกรวม 42,553 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกลดลงในปี 2557 ร้อยละ 18 โดยผลกระทบจากเกษตรกรมีทางเลือกใน
การผลิตพืชอ่ืน ๆ และการขาดความชัดเจนเรื่องตลาดสมุนไพร ประกอบกับการผลิตพืชสมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ใน
ลักษณะพืชผสมผสานในครัวเรือนมากกว่าการผลิตระบบการค้าท าให้ไม่มีการรายงานข้อมูล 
 2. เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีจ านวน 9,015 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชสมุนไพร จ านวน 315 กลุ่ม และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
หลากหลายประเภท จ านวน 1,929 กลุ่ม 
 3. ความต้องการด้านวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานมีมากข้ึน เนื่องจากกฎระเบียบการค้า และวัตถุดิบที่ดีเมื่อน ามาท า
เป็นผลิตภัณฑ์จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นของผู้ บริโภค เกษตรกรที่ผลิตได้
มาตรฐาน จี เอ พี และได้รับการรับรองแปลงผลิต มีจ านวน 1,185 ราย ยังมีเกษตรกรจ านวนมากที่ต้องปรับปรุงการ
ผลิตให้มีคุณภาพ คือ มีสารส าคัญออกฤทธิ์ ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เชื้อรา โลหะหนักและสิ่งเจือปนอ่ืนเกิน
มาตรฐาน ส าหรับการผลิตแบบอินทรีย์ มีเกษตรกรรายย่อยท่ีปลูกสมุนไพรแบบผสมผสานจ านวนมากที่มี 
การผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี และต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ 
 4. วัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในตลาดมีความต้องการใช้มากกว่า 300 รายการ โดยเฉพาะการใช้ในยา
ต ารับซึ่งทวีความส าคัญมากขึ้นนอกจากการใช้ยาสมุนไพรเดี่ยว โดยหลาย ๆ ชนิดมีปริมาณการใช้น้อย ท าให้เกษตรกร
ไม่ปลูก วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติไม่มีการปลูกทดแทน ประกอบกับการลดน้อยลงของป่า และยังไม่มีการศึกษา
พัฒนาการผลิต จึงท าให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลายชนิด 
 
สถานการณ์การตลาด 
 1. ระบบตลาดในประเทศโดยทั่วไปรวมศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพฯ โดยมีตลาดค้าส่งที่จักรวรรดิประมาณ   
๑๓-๑๕ รายซึ่งเป็นทั้งผู้ค้าส่ง ผู้น าเข้า และ/หรือผู้ผลิตยาแผนโบราณ ผู้รวบรวมวัตถุดิบสมุนไพรกระจายอยู่ตามแหล่ง
ส าคัญ เช่น สงขลา ราชบุรี นครปฐม เป็นต้น โรงบดสมุนไพรกระจายในเขตปริมณฑล กทม. ราคาซื้อขายพืชสมุนไพร
ไม่สม่ าเสมอ จะขึ้นลงตามปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ ปัจจุบันเริ่มมีผู้ค้าบางรายที่คัดเกรดและจ าหน่าย
วัตถุดิบตามคุณภาพ  
 2. การส่งออกพืชสมุนไพรอยู่ในรูปวัตถุดิบแห้งและบด สารสกัดหยาบและผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามมูลค่าการ
ส่งออกส่วนใหญ่ของสมุนไพรแฝงอยู่ในสินค้าอีกหลายประเภทที่ไม่ได้น ามารวมมูลค่า เช่น สินค้าเครื่องส าอาง 
เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านค้า การนวดและสปา ในปี ๒๕๕๗ การส่งออกพืชสมุนไพร      
รูปวัตถุดิบแห้งและบด มีมูลค่า ๒๔๕.๔๗ ล้านบาท สมุนไพรที่ส่งออก ได้แก่ พริกไทย ขมิ้นชัน เป็นต้น 
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 ๓. ความต้องการน าเข้าสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งในรูปวัตถุดิบและสารสกัด ปี ๒๕๕๗ มูลค่าการน าเข้าใน
รูปวัตถุดิบ ๑,๐๙๙.๖๑ ล้านบาท สมุนไพรน าเข้า ได้แก่ พริกไทย อบเชย จันทน์แปดกลีบ ลูกจันทน์เทศ สมุนไพรกลุ่ม 
โกษฐ์ กลุ่มเทียน และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ โดยน าเข้าจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย  
 ๔. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคี  ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้าน
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรมและการตลาด แต่ในภาคการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรที่เป็นต้นน้ า จ าเป็นต้องเร่งเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนและ
แรงงาน เพื่อแข่งขันกับวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศสมาชิก CLMV 
 ๕. แนวโน้มการตลาดสมุนไพร 
 ยาสมุนไพร การใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล จากการส ารวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทย 
เฉพาะ ๒๔ รายการ จากยาแผนไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๗๑ รายการ พบว่ามีมูลค่าการใช้ราว ปีละ 
๑๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจึงมีโอกาสและความท้าทายที่
ส าคัญในการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัจจุบันการผลิตยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลรัฐมีประมาณ ๗๐ แห่ง ซึ่งได้รับ GMP จ านวน ๑๕ แห่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคมีความ
ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จากข้อมูลของสมาพันธ์สุขภาพและความงาม ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศมีมูลค่า
ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร น้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม มีอัตราการเติบโตสูง การนวดไทย 
สปาและผลิตภัณฑ์สปา พัฒนาอย่างรวดเร็ว รายงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า 
มีมูลค่ากว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีอัตราขยายตัวร้อยละ ๓๐ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. มีพืชสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการจ านวนนับร้อยชนิด แต่ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูล
ด้านอุปสงค์และอุปทานของพืชแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการส่งเสริม 
 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3. ขาดการจัดการการตลาดวัตถุดิบร่วมกันระหว่าง เกษตรกร ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลกัน ไม่มีความต่อเนื่องของข้อมูล ท าให้มีความคาดเคลื่อนระหว่างความต้องการของตลาดและการผลิตของ
เกษตรกร ตลาดวัตถุดิบสมุนไพร ยังไม่มีความชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายประเภทยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น กฎหมาย งานวิจัยรองรับ ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคเป็นต้น ส่งผลให้ไม่มีความแน่นอนในการตลาด ท าให้เกษตรกรไม่มีความชัดเจนในการผลิต 
 
แนวทางพัฒนา 
 ๑. การผลิตแบบอินทรีย์และรับรองมาตรฐาน เป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ 
ที่ดีน าไปสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น่าที่เชื่อถือ สามารถเข้าสู่ตลาดสุขภาพได้กว้างขวางขึ้น และสู่สากลได้ 
 ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการต้นแบบ บูรณาการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยมีความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ/ผู้ซื้อวัตถุดิบ เพื่อท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
 ๓. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร หาทางเชื่อมโยงกับเครือข่ายตลาด
ใหม่ ๆ เช่น ร้านสุขภาพ ร้านแนว Modern trade  
 ๔. จัดท าระบบฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านการผลิต กลุ่มผู้ผลิต ข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพร และผู้ค้า 
 ๕. อนุรักษ์และขยายพันธุ์สมุนไพรที่จ าเป็น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และกระจายพันธุ์ 
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