
             
            สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 
 

นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา  

ผู้อ านวยการกลุ่ ม ส่ง เสริมพืชสมุนไพรและ เคร่ืองเทศ  

ส านักส่ง เสริมและ จัดการสินค้าเกษตร  



ความส าคัญ 
 

 

 

 การใช้ประโยชน์ 

 - ยารักษาโรค (คน ปศุสัตว์) 

 - อาหารเสริม  

 - เคร่ืองส าอางค์ 

 - เคร่ืองด่ืมบ ารงุสขุภาพ               

 - ผลิตภัณฑ์สปา 

 - ป้องกันก าจัดศัตรพูชื 

 



ความส าคัญ 
 

 

 

 สถานการณ์โลก 

 - มลูค่าการใช้สมนุไพรท่ัวโลก (ส ารวจปี 2550) 83,000 ล้านเหรียญ 

 - มแีนวโน้มเพิม่เป็น 1.15 แสนล้านเหรียญ ในปี 2563 เน่ืองจากกระแสการดแูล
สขุภาพและความงามด้วยสมนุไพรแทนการแพทย์กระแสหลัก 

 - 50% ยาสมนุไพร 30% อาหารและอาหารเสริม  

 20% ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  
 



ความส าคัญ 
 

 

  

 มลูค่าการใช้สมนุไพรไทย 

 

    

  
  

การใช้ประโยชน์ มลูค่า (ล้านบาท) 

ยา (แพทย์แผนไทยใน รพ.70 แห่ง) 14,000 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 80,000 

อ่ืน ๆ (เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ) 30,000 



ความส าคัญ 
 

 

 

 ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 

 “ให้กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวง 

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์       

พฒันาพชืสมนุไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เพือ่ให้เป็นท่ียอมรับและสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรปูจาก 

สมนุไพรไทย” 



ความส าคัญ  

 

 

 

 แผนแมบ่ทแห่งชาติว่าด้วยการพฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1  

 พ.ศ. 2560-2564 

 เป้าหมาย 

  1. ประเทศไทยส่งออกวัตถดิุบสมนุไพรคุณภาพและ    

  ผลิตภัณฑ์ช้ันน าของภมูิภาคอาเซียน 

  2. มลูค่าวัตถดิุบและผลิตภัณฑ์สมนุไพรเพิม่ข้ึน 

  อย่างน้อย 1 เท่าตัว 

   



ความส าคัญ 
 

 

 

 แผนแมบ่ทแห่งชาติว่าด้วยการพฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1  

 พ.ศ. 2560-2564 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมนุไพรท่ีมีศักยภาพ 

ตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาอุตสาหกรรมและการตลาดสมนุไพร 

ให้มคีณุภาพระดับสากล 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการใช้สมนุไพรเพือ่การรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐ 

 

 



ความส าคัญ 
 

 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ยุทธศาสตร์ท่ี 1: ส่งเสริมผลผลิตฯ 

 เป้าประสงค์ 

 1. ส่งเสริมการปลกูพชืสมนุไพร แปรรปูเบื้องต้นอย่างมคีุณภาพ 

 2. มปีริมาณวัตถดิุบสมนุพรคุณภาพ พอเพยีงใกล้เคียงต่อ 

 ความต้องการใช้ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

 3. อนรัุกษ์สมนุไพรไทยให้คงใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 



ความส าคัญ 
 

 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ยุทธศาสตร์ท่ี 1: ส่งเสริมผลผลิตฯ 

 เป้าหมาย (ท้ังหมด 10 ข้อ) 

 1. ปลกูสมนุไพรท่ีได้มาตรฐาน 43,300 ไร่ 

 2. ส่งเสริม กลุ่ม กษก. สหกรณ์ วสช. ด้านการแปรรปู 50 แห่ง 

 3. มมีาตรฐาน GAP/GACP หรืออ่ืน ๆ อย่างน้อย 30 ชนิด 

 4. มฐีานข้อมลูพื้นท่ีปลกู 1 ฐานข้อมลู 

  



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 

 การผลิต 

 แหล่งวัตถดิุบ 3 แหล่ง 

 1. การปลกู 

 2. เก็บจากแหล่งธรรมชาติ 

 3. น าเข้า 

   



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 

 
พื้นท่ีปลกู : 26 ชนิด (ท่ีรายงาน) 47,956 ไร่ 10 อันดับแรก ได้แก่ 

 

 พพพพ 

 

 

 

  

 ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 2559 

ชนิดพชื พื้นท่ี (ไร)่ ครัวเรือน แหล่งปลกูส าคัญ 

1. ว่านหางจระเข้ 11,132 1,017 ประจวบฯ  กาญจน์ฯ ราชบรุี 

2. ขมิ้นชัน 7,680 1,755 กาญจน์ฯ  ปราจีนฯ  ราชบรุี 

3. กฤษณา 6,880 1,959 จันทบรุี  ตราด นครนายก 

4. พริกไทย 6,602 2,599 จันทบรุี  พษิณโุลก  นครศรีฯ 

5. กระเจ๊ียบแดง 3,982 756 ลพบรุี  สุพรรณฯ  กาญจน์ฯ 



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 

 
พื้นท่ีปลกู : 26 ชนิด (ท่ีรายงาน) 47,956 ไร่ 10 อันดับแรก ได้แก่ 
 

 

 

 

 

 

 

  

          ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 2559 

  

ชนิดพชื ครัวเรือน พื้นท่ี (ไร)่ แหล่งปลกูส าคัญ 

6. มะแขว่น 3,801 808 น่าน  ล าปาง 

7. บัวบก 1,902 344 นครปฐม  นครศรีฯ  นนทบรุี 

8. กระวาน 1,488 165 จันทบรุี  นครศรีฯ  

9. พล ู 824 364 ชัยภมูิ  ฉะเชิงเทรา  สงขลา 

10. กระชายด า 521 104 เพชรบรูณ์  สระบุรี  ราชบรุี 



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
การผลิต (ต่อ) 

 - ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  

 ประมาณ 10,000 ครัวเรือน 

 - วิสาหกิจชมุชนผลิตสมนุไพร 315 วสช.       

 - วิสาหกิจชมุชนผลิตผลิตภัณฑ์แปรรปู 1,929 วสช.  

  



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 การตลาด 

  - ต้องการสมนุไพรกว่า 300 ชนิด  

  - ศูนย์กลางตลาดอยู่ท่ีกรงุเทพฯ : จักรวรรดิ 

  - ผูร้วบรวมผลผลิต : สงขลา  ราชบรุี  นรคปฐม 

  - โรงบด : กรงุเทพฯ และปริมณฑล 

   



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 

 

 

 การตลาด : การน าเข้า มลูค่ารวม (ปี 2558) 17,340 ล้านบาท 

  - ในรปูวัตถดิุบ พริกไทย อบเชย จันทน์แปดกลีบ  

  ลกูจันทน์เทศ สมนุไพรกลุ่มโกษฐ์ กลุ่มเทียน 

  และอ่ืน ๆ จาก จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย 

  - ในรปู สารหอมระเหย จากเนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และอินโดนีเซีย 

  
   

  
 

 

 



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 

 

 

 การตลาด : การส่งออก 

  มลูค่าการส่งออกสมนุไพรไทย 
 

 

 

 

 

 

  

  

 ท่ีมา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2558 

 

 

 

รปูแบบ มลูค่า (ล้านบาท) 

วัตถดิุบสมนุไพร 500 

สารสกัด 270 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง (สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์
ดูแลผวิ ท่ีมีสมนุไพรเป็นส่วนผสม) 

71,000 



สถานการณ์สมนุไพรไทย 
 

 
การตลาด : แนวโน้ม 
 

ดีมาก  
  



ปัญหา 
 

 

 

 1. การบริหารจัดการด้านอุปสงค์และอุปทาน 

 2. คุณภาพและมาตรฐาน 
 - ปริมาณสารออกฤทธ์ิ 
 - การปนเป้ือน 
 - การรับรอง (GAP, อินทรีย์, อ่ืน ๆ)  
3. ขาดแคลนพนัธุ์ 
4. เกษตรกรเป็นรายย่อย ผลิตเป็นอาชีพเสริม ขายตลาดท้องถ่ิน 
ไมส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด ท่ีต้องการผลผลิต
ปริมาณมาก 
5. ขาดข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ 
 

  

   



แนวทางการส่งเสริมพชืสมนุไพร 
 

 

1. ส่งเสริมสมนุไพรเพือ่เศรษฐกิจ ไพล ขม้ินชัน กระชายด า และบัวบก (อยู่ระหว่างเสนอโครงการ) 

2. จัดท าฐานข้อมลูการปลกูพชืสมนุไพร  

 น าร่อง 5 จังหวัด สระแก้ว เชียงราย สกลนคร ปราจีนบรุี และสุราษฎร์ธานี (2560) 

 (2561- 2564 ครบ 77 จังหวัด) 

3. ส่งเสริมพชืสมนุไพรแบบแปลงใหญ่ 

 ปี 2559 จ านวน 1 แปลง (อ. ทับปุด จ. พงังา) 

 ปี 2560 จ านวน 8 แปลง (จังหวัด .........) 

 ปี 2561 จ านวน ...... แปลง 
 

  



แนวทางการส่งเสริมพชืสมนุไพร 

4. ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 

5. จัดท าแปลงรวบรวมพนัธุ์ 

6. เช่ือมโยงผูผ้ลิตกับผูซ้ื้อ (ท่ีไมไ่ด้อยู่ในแปลงใหญ่) 

7. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม (ท่ีไมไ่ด้อยู่ในแปลงใหญ่) 

 

  



ขอบคณุค่ะ 


