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การสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ปจจัยกระทบและการปรับเปลี่ยน 
ภัสรา  ชวประดิษฐ 

 
ปจจุบันพืชสมุนไพรไดถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย  กลุมอุตสาหกรรมสมุนไพร (สภา

อุตสาหกรรม,2552) ไดจัดอุตสาหกรรมสมุนไพรเขากลุมธุรกิจได 8 สาขาธุรกิจ คือ 
 1 ผูผลิตและผูคาสงสมุนไพรวัตถุดิบ  2 สารสกัดสมุนไพร 
 3 ยาจากสมุนไพร    4 อาหารและอาหารเสริมสมุนไพร 
 5 เครื่องสําอางสมุนไพร   6 สมุนไพรเพ่ือการผลิตสัตว 
 7 สมุนไพรเพ่ือการเกษตรกรรม   

8 ผลิตภัณฑสปาและอุปกรณสมุนไพรเพ่ือการแพทยทางเลือก  
กระแสความตองการผลิตภัณฑสมุนไพรเปนทางเลือกเพ่ือสุขภาพยังมีอยูอยางตอเน่ือง  เห็นไดจากปรากฏการณความต่ืนตัวใชสมุนไพรฟา
ทะลายโจรอยางกวางขวางในชวงที่มีการระบาดของโรคหวัด 2009   

สถานการณท่ัวไป  
ดานการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร  เน่ืองจากผูผลิตเปนเกษตรกรรายยอย การปลูกพืชสมุนไพรสวนใหญจึงเปนการปลูกผสมผสานพืช

สมุนไพรหลายชนิด หรือรวมกับพืชอื่น เพ่ือสรางรายไดตลอดป  เพ่ือลดความเสี่ยงดานราคาและเพ่ือไมใหมีปริมาณวัตถุดิบลนตลาดและ
ราคาผลผลิตตํ่า  รวมทั้งเพ่ือการใชสอยในครัวเรือนตามภูมิปญญา  สําหรับการผลิต 

เชิงการคาเพ่ือเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสมุนไพร ซึ่งเกษตรกรตองควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและมีการจัดการที่ดี  แปลงปลูก
ไดรับการรับรอง จี เอ พี  หรือรับรองการผลิตแบบอินทรีย   ระบบดังกลาวยังมีนอยและขาดการเช่ือมโยงกับผูประกอบการและการ
สนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง  สมุนไพรจากธรรมชาติยังเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ  
มีการนําออกจากธรรมชาติอยางตอเน่ือง  เน่ืองจากขาดการปลูกดังกลาวขางตนรวมทั้งมีการนําเขาจากประเทศลาว กัมพูชา พมาและ
เวียดนาม 
 ในดานการตลาดและผลิตภัณฑสมุนไพร  จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2552) 
ในชวง 10 ปที่ผานมา (2541-2550) ปริมาณและมูลคาการสงออกสมุนไพรและเครื่องเทศของประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอยละ 8.11 
และ 4.22 ตอป  โดยเพ่ิมขึ้นจาก 0.05 ลานตัน มูลคา 2.87 พันลานบาท ในป 2541 เปน 0.09 ลานตัน มูลคา 3.16 พันลานบาท ในป 2550  ทั้งน้ี
การนําเขาสมุนไพรทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน 
 ผูประกอบการสมุนไพรไดรวมตัวเปนกลุมอุตสาหกรรมสมุนไพรซึ่งเปนกลุมที่ 39 ของสภาอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพร  โดยเฉพาะดานการปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนปญหาอุปสรรคและขอขัดแยงในการสงเสริมการตลาด    

การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑของผลิตภัณฑสมุนไพรในระดับนานาชาติ  
 ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน ไดมีการปรับระเบียบดานเครื่องสําอางใหสอดคลองกัน (Harmonization) ผูประกอบการท่ีผลิต
หรือนําเขาเครื่องสําอางตองแจงรายละเอียดผลิตภัณฑตอ อย.(จดแจง) กอนวางจําหนาย และตองผลิตเครื่องสําอางตาม หลักเกณฑวิธีการ
ปฎิบัติที่ดีในการผลิต(จีเอ็มพี) ของอาเซียนเปนมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้งตองแสดงรหัสผลิตภัณฑ (Product ID) บนฉลากเพื่อตรวจสอบ
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายในทองตลาด  ในดานผลิตภัณฑยา อาเซียนไดดําเนินการปรับกฎระเบียบและวิธีการรับรองผลิตภัณฑยาโดยเริ่ม
ดําเนินการเฉพาะขอกําหนดการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบันและผลิตภัณฑชีววัตถุใหเปนระบบเดียวกันทั่วอาเซียน   อยางไรก็ตามการ
เปดเขตการคาเสรีอาเซียนในป 2015  
GMP จะเปนมาตรฐานขั้นตํ่าที่ผูประกอบการทุกประเทศจะตองปฏิบัติและมองขามไมได  ปจจุบันมีสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณทั่วประเทศ 
1007 แหง มูลคาการผลิตยา 2,197 ลานบาท  แตมีเพียง 30 โรงงานท่ีไดรับมาตรฐาน จีเอ็มพีโดยเปน มาตรฐาน จีเอ็มพี ของอาเซียน  14 
โรงงาน และมาตรฐานของประเทศไทย 16 โรงงาน  



การท่ีประเทศไทยเขารวมในการปรับกฎระเบียบตาง ๆ ในการคาเสรีน้ัน จะสงผลใหการคาการสงออกของประเทศไทยแกปญหา
การกีดกันไปได การสงออกอาจเพ่ิมขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะเปนการเปดโอกาสใหมีการนําเขาผลิตภัณฑสมุนไพรจากประเทศท่ีมีเทคโนโลยี
สูงกวา เชน มาเลเซีย และสิงคโปร   ผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศอาจมีความไดเปรียบทั้งในดานราคาและคุณภาพ และผูประกอบการ
ไทยอาจเสียสวนแบงตลาดไปหากไมเตรียมตัวในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน  

ชนิดสมุนไพร และความตองการวัตถุดิบสมุนไพร   
จากสถานการณขางตนจะพบวาปญหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรจะยังคงเปนปญหาหลักประการหน่ึงในภาพรวมของการพัฒนา

สมุนไพรของประเทศ  วัตถุดิบสมุนไพรไมสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบการไดทั้ง ชนิด ปริมาณ และคุณภาพ   เกษตรกร
ประสพปญหาระบบตลาดไมเอื้ออํานวย ขาดการเช่ือมโยงกับผูประกอบการท่ีใชผลผลิตโดยตรง สงผลตอคุณภาพวัตถุดิบ และผลตอบแทนที่
เกษตรกรไดรับ การเปดการคาเสรีอาเซียนจะเปนปจจัยเรงใหเกษตรกร ตองปรับตัวในการผลิต ผูผลิตตองไดรับการรับรอง จีเอพี หรือ
อินทรีย ผูประกอบการตองมีมาตรฐาน จีเอ็มพี จึงสามารถแขงขันได  คําถามของผูผลิตตนนํ้า คือจะปลูกสมุนไพรอะไร  เทาไร ตลาดอยูที่
ไหน   คําตอบจากปลายนํ้าผูประกอบการยังระบุไดยากเพราะตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรที่ผานมาไมมีความแนนอน 

อุตสาหกรรมการผลิตยาไทย/ยาสมุนไพรเปนโอกาสทางการตลาดหน่ึงของภาคเกษตร  โดยที่ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาไท  
สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 – 2554  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาการแพทยแผนไทยเขาสูระบบสาธารณสุขของประเทศ ใหประเทศ
ไทยมีการแพทยหลากหลายระบบและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการดูแลสุขภาพในสวนที่เปนขอจํากัดของ
การแพทยแผนปจจุบัน    ภายใตยุทธศาสตรน้ีกําหนดนโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลชุมชน 
สถานีอนามัยใหไดรอยละ 5 และใหไดรอยละ 3 ในโรงพยาบาลทั่วไป  จึงมีความตองการวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือเปนวัตถุดิบ
สําหรับผลิตภัณฑยาสมุนไพรของโรงพยาบาล  และผูประกอบการยาแผนโบราณ  จากรายงานกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก  จํานวนการใชยาสมุนไพรทั้งใน และนอกบัญชียาหลักแหงชาติในสถานบริการของรัฐในรอบ 6 เดือน (กุมภาพันธ –กันยายน 
2550)  มีจํานวน 19,060 ครั้ง คิดเปนมูลคา 103,982,750.38 บาท แบงเปน 

- ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ จํานวน 15,207 ครั้ง   มูลคา 35,502,316.10 บาท 
- ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ จํานวน 3,853 ครั้ง   มูลคา 68,480,434.28 บาท 

 ชนิดพืชสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติ  
(1). บัญชียาจากสมุนไพรตามองคความรูด้ังเดิม 11 รายการ ไดแก ยาหอมเทพจิตร (ยาผง ยาเม็ด)  ยาหอมนวโกฐ (ยาผง ยาเม็ด)  ยา

ถายดีเกลือฝรั่ง (ยาเม็ด) ยาธาตุบรรจบ (ยาผง ยาเม็ดลูกกลอน)  ยาปะสะกานพลู (ยาผง)  ยาเหลืองปดสมุทร (ยาเม็ด)  ยาปะสะไพล (ยาผง)  ยา
แกไขหาราก (ยาผง ยาเม็ด)  ยาเขียวหอม (ยาผง)  ยาจันทนลีลา (ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด)  ยาปะสะมะแวง (ยาเม็ด)  

(2) บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพรที่มีการพัฒนารูปแบบใหทันสมัยใชสะดวก ที่มีขอบงใชชัดเจนในการแกปญหาสุขภาพของ
ประชาชนไทย สําหรับปองกันโรคหรือรักษาผูปวยรวมกับการรักษาแบบตะวันตกในสถานพยาบาลทุกระดับและในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
โดยตองมีหลักประกันคุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย  จํานวน 8 รายการ  เปนสมุนไพรเดี่ยว ไดแก ขมิ้นชัน ขิง ไพล ชุมเห็ดเทศ ฟา
ทะลายโจร พญายอ บัวบกและพริก 
ยาตํารับปจจุบันมีการใชมากขึ้น ชนิดสมุนไพรในยาตํารับตองใชสมุนไพรหลายชนิด ตํารับยา 11 ตํารับในบัญชียาหลักจะมีชนิดพืชสมุนไพร
อยูในตํารับยาจํานวนมากถึง  119 ชนิด ทั้งพืชสมุนไพรที่มีการปลูก  ไมมีการปลูกเก็บจากปา และชนิดที่ปลูกไมไดตองนําเขาจาก
ตางประเทศ หลายชนิดหายาก ขาดแคลน ยาตํารับในบัญชียาหลักมีภาคเอกชนผลิตนอยมาก ซึ่งภาคเอกชนไดใหขอมูลตํารับที่นาสนใจ 
ไดแก ยาหาราก (รากชิงซี่ ยานาง คนทา เทายายมอมและมะเดื่ออุทุมพร) ตลาดยาโรงพยาบาลแยกตางหากจากตลาดรานขายยา  กระทรวง
สาธารณสุข จะตองขับเคล่ือนอยางจริงจัง รัฐตองสงเสริมสนับสนุนใหแพทยใชและสงเสริมใหยาสมุนไพรของภาคเอกชนสามารถจําหนาย
เขาโรงพยาบาลของรัฐไดจริงตลาดน้ีจะใหญมาก  การสงเสริมการผลิตตองผลักดันใหพืชสมุนไพรอยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัด  สงเสริม
การผลิตแบบครบวงจรเช่ือมโยงตลาดกับโรงพยาบาลในพื้นที่   พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูความชํานาญในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได
มาตรฐาน 
 นอกเหนือจากดานผลิตภัณฑยา  คณะทํางานศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ปญหาของพืชสมุนไพร วุฒิสภา (2552) รายงานวาภาคเอกชนผูประกอบการสมุนไพรไดระบุชนิดพืชสมุนไพรหลักที่เสนอใหมีการสงเสริม
การผลิต 45 ชนิด คือ 



ขมิ้นชัน ไพล กระทือ ฟาทะลายโจร กระชายดํา กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง ปลาไหลเผือก มะขามปอม สมอไทย สมอเทศ สมอ
พิเภก หญาดอกขาว กฤษณา ตะไครหอม มะรุม บัวบก หญาหวาน กระเจี๊ยบแดง คําฝอย มังคุด พญายอ กระเพราแดง มะตูม พลูคาว 
ผักเชียงดา หมอน มะเขือพวง บอระเพ็ด งวงตาล คัดเคา สะแกนา ทับทิม มะขามแขก เปลานอย ผักบุงทะเล ขิง พลับพลึง ปญจขันธ 
พิกุล บัวหลวง เถาวัลยเปรียง ทองพันช่ัง ขี้เหล็ก เทียนเกล็ดหอย 

ผลิตภัณฑสมุนไพรอาหารเสริมเปนอีกกลุมที่มีโอกาสแขงขัน เน่ืองจากในปจจุบันเทรนของโลกไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่ในอดีตเมื่อ 10 ปที่
แลวเนนเรื่องวิตามินและแรธาตุ ปจจุบันเปล่ียนมาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรมากขึ้น 
ผลิตภัณฑสมุนไพรอาหารเสริมสามารถพัฒนาไดงาย กวาผลิตภัณฑยา ต้ังแตการเพาะปลูก  การขึ้นทะเบียน อย.  การทดสอบในคน การผลิต 
การสงออกตางประเทศ ซึ่งมักจะเปนสมนุไพรเดี่ยวในกลุมอายุวัฒนะ ซึ่งหาก อย. ออก Positive List ของผลิตภัณฑสมุนไพรอาหารเสริม 50 
ชนิด (รายช่ือสมุนไพรที่ใชเปนอาหารและสามารถใชเปนอาหารเสริมได)  และอนุญาตใหมีการ claim สรรพคุณที่ฉลากขางขวดได จะ
สามารถทําตลาดไดมากขึ้นและแขงขันได 
 

การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบ  ภาคการผลิตเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร กระบวนการผลิตตองได
มาตรฐาน รับรอง จีเอพี หรือ อินทรีย เพ่ือสามารถสงออกคางประเทศและแขงขันภายใตเขตการคาเสรี  วัตถุดิบสมุนไพรอินทรียมีความ
ตองการจากผูประกอบการมาก   วัตถุดิบสมุนไพรในตลาดคาสงบรรจุกระสอบ ไมทราบที่มา ขอดูไมไดแตผูประกอบการจําเปนตองซื้อ
จําเปนตองเปล่ียนแปลง  ปจจุบันมีรานคาสงตลาดจักรวรรด์ิที่จําหนายวัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตแบบอินทรีย และมีการบรรจุขนาดเล็กเพ่ือ
สนองตอบความตองการของผูประกอบการแลว 4-5 ราน  ซึ่งนับเปนจุดเริ่มที่ดีของภาคเอกชน  ในการพัฒนาตองทําทั้งกลุมผูเก็บของปา ผู
ปลูก ผูรวบรวม ทําอยางไรจะถายทอดความรูการผลิตการเก็บเก่ียวและทําแหงพืชสมุนไพรใหไดมาตรฐานทั้งระบบต้ังแตการปลูก การเก็บ
เก่ียว การลาง การทําแหง การบด การขนสง  สรางจุดนํารองที่มีการเช่ือมโยงตลาด มีรูปแบบการจัดการที่ดี  การวางแผนการปลูกที่ชัดเจน  
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงเศรษฐศาสตร กําหนดมาตรฐานการซื้อ/ขายวัตถุดิบตามประเภทของตลาดรับซื้อ 

หนวยงานภาคเกษตรคงอยูเฉยไมไดแลว  !  
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