
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการนโยบายสม ุนไพรแห่งชาติ





 
 

 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี ..................................................พ.ศ.2565 
 
ที่ปรึกษา 
 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ดร.ทองเปลว กองจันทร ์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายกอบชยั สังสิทธิสวสัดิ์   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย ์

นพ.ณรงค์ สายวงศ์   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นายสำราญ สาราบรรณ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นางวรวรรณ ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 นายวนัชัย วราวิทย์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย ์
 
ที่ปรึกษาวิชาการ 
 ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง  นายดาวุด ยนูุช 
 
บรรณาธิการ  

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนนโยบายแผนแมบ่ทแห่งชาติ วา่ด้วยการพัฒนา 

 สมุนไพรไทย 
 
กองบรรณาธิการ 
 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  นพ.ธิติ แสวงธรรม   นางสาววนัทนา แจ้งประจักษ ์
 นายทรงกลด สวา่งวงศ ์  นางสาวสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ นายพงศส์ิทธิ์ รัตนกรวิทย์ 
 นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์  นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา  นางสาวสุมนา มณีพิทักษ ์
 นางสิริดา อุปนันท์   นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ   นายวฒุิชัย ประชาพร  

นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนนิ  นางปรียากร สังขวณชิ  นายวราวุธ เสริมสินสิริ 
 นางสาวศรีสุดา โทท้อง  นางพรพรรณนลิ ศตวรรษธำรง นายเมธา สิมะวรา   

นายนาคาญ์ ทวิชาวฒัน์  นางสายใจ พรหมเดเวช  นายอนุรุธ ว่องวานชิ  
นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ ์  นายชาญชัย ธรรมร่มดี  นพ.จักราวุธ เผือกคง  
นพ.กุลธนิต วนรัตน์  นางกัญญา อินแพง  ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  
ดร.รัชนี จันทรเกษ   นางศรีจรรยา โชตึก  ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวฒุิกุล 

 
จัดพิมพ์โดย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
  88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
สถานที่พิมพ ์ ร้านพุ่มทอง เลขที่ 10/2 ซอยอรุณอมรินทร์ 22 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
    

 
 

คำนำ 

รัฐบาลได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประสานความร่วมมื่อระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อความสุขของ  
คนไทยทุกคน 

เป็นที่ชัดเจนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก โดยได้มีข้อสั่งการจาก  
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสาน
การบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นระบบ มาตั้งแต่ปี 2558 จนเกิดเป็นแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งต่อมาเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ได้ปรับชื่อเป็น แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และขยายระยะเวลาถึง พ.ศ. 2565 ซึ่งใกล้สิ้นสุด
ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงานแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value 
chain) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรได้ 

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้ดำเนินการทบทวนและยกร่าง แผนปฏิบัติการ  
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา เป้าหมาย จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัตกิารฯ 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ 
ส่วนราชการและองค์กรเอกชนจะมีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2566 -2570 จะได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื ่อนให้สมุนไพรเป็นพลังขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที ่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น อันจะนำมาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืน  
ของเศรษฐกิจไทยต่อไป 

 

         คณะผู้จัดทำ  
มีนาคม 2565  

 
  

 



 
 

 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
 



 
 

บ - ๑ 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
    

 
 

สารบัญ 

ส่วนที่  หน้า 
๑ บทสรุปผู้บริหาร  
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ๒ 
 ๑.๓ สถานการณ์และการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาสมุนไพรไทย ๒ 

 
๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๖ 

   
๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) ๑7 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 19 
 ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 26 
   

๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการฯ ๒7 
 ๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๔2 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที ่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

๔6 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

50 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕4 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม ๕7 
   

 
  

 



 
 

บ - ๒ 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ส่วนที่  หน้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทย
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๖2 

 
๓.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ (หน่วยงานระดับกรม
หรือเทียบเท่า ขึ้นไป) 

68 

   
 ภาคผนวก   
 จุดเน้นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ก - ๑ 
 รายชื่อโครงการสำคัญ กรอบงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ข - ๑ 

 
สำเนาคำสั่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 

ค – ๑ 
 

 
สำเนาคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๑๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานยกร่างแผนงาน (ยุทธศาสต์) ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที ่ 2  
(แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570) 

ง - ๑ 

 

 



 
 

๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บรหิาร 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 

รัฐบาลได้มีการกำหนดการพัฒนาสมุนไพรเป็นประเด็นสำคัญในวาระของประเทศผ่านมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบต่อแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑  
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันจาก ๑๐ กระทรวง โดยมีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเป็นหน่วยงานเลขานุการและเป็นแกนกลางในการดำเนินงานและประสานความร่วมมือจากทุก
หน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง ซ ึ ่ งต ่อมาได ้ม ีการประกาศใช ้กฎหมายพระราชบ ัญญัต ิผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพร  
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ที่แยกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาจากสมุนไพรออกจากกฎหมายยาเดิม 
และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
เป็นต้นมา อีกทั้งมีการปรับชื่อแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
เป็น แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และขยายระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้ปัจจุบันการพัฒนาสมุนไพรเป็นวาระแห่งชาติและมีการดำเนินงาน
ร่วมกันหลายกระทรวงผ่านรูปแบบคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ จำนวน 
๕ คณะผ่าน ๕ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข  

บัดนี้ เมื่อเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติจึงได้มีการเตรียมการเพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดำเนินการศึกษา และกำหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์เพ่ือประกอบการยกร่าง
ดังกล่าว 

 
  

 



 

 

๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
 

(๑) เพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรโดยมีการอนุรักษ์และต่อยอดเพ่ือประโยชน์ทั้งด้านการรักษาและ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน  

(๒) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมี
ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  

(๓) เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งท้องถิ่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทย
อย่างเชื่อมโยง และครบวงจร  

(๔) เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นเพื่อเพ่ิมศักยภาพของชุมชน และส่งเสริมบทบาท
ของชุมชนในการตัดสินใจ ดำเนินการ วางแผน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถปฏิบัติการ
ตามแผนฯ ได้ (community autonomy) 

 

๑.๓ สถานการณ์และการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาสมุนไพรไทย 
 

๑.๓.๑ สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรไทย 
  

(๑) ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของตลาดสูงสุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดพร้อมดื่ม (Herbal/ 
Traditional Tonics) รองลงมา คือ กลุ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาอาการไอ หวัด และแพ้อากาศ 
(Herbal/ Traditional Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies) และกลุ ่มผล ิตภ ัณฑ์เสริม
อาหาร (Herbal/ Traditional Dietary Supplements) โดยตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่การปิดประเทศ
ได้ส่งผลให้ขนาดของตลาดลดลงเหลือเพียง ๔๕,๙๙๗.๙ ล้านบาท จากที่เคยขยายตัวได้ถึง ๕๒,๑๗๑ ล้านบาท
ในปี ๒๕๖๒ 

(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงในอนาคต โดยมีที่มาจากทั้งความพยายามและความเชื่อ 
ที ่ เก ี ่ยวก ับสรรพคุณของสม ุนไพรบางประเภทในการร ับม ือก ับการต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรน ่า ๒๐๑๙ 
(Misinformation) รวมทั้งแนวโน้มในการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคในระดับบุคคลของ
ประชาชน  

(๓) อัตราการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยในช่วงที่มีการประกาศใช้แผนปฏบิัติ
การฯ ฉบับที่ ๑ (ช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒) สูงกว่าประเทศผู้นำที่มีขนาดตลาดสมุนไพรใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชีย โดยอัตราขยายตัวของไทยเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ ๑๐.๓ ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศจีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕.๐๖ ร้อยละ ๐.๘๕ และร้อยละ ๕.๔๓ ตามลำดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน 
ทั้งนี้ ตลาดส่งออกท่ีบริโภคสมุนไพรที่สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ เป็นต้น 
 (๔) ประเทศไทยมีการนำเข้าสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นหลัก  
โดยในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉลี่ยของประเทศไทยไม่มี  
การเปลี่ยนแปลงมากนักคือ อยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ ๒,๒๓๗ ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ การนำเข้าวัตถุดิบ 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อน 
ความต้องการบริโภคที่เติบโตขึ้น ผ่านการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัตถุดิบ และสารสกัดต่างประเทศ 



 
 

๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ มีอัตราการนำเข้าสมุนไพรสูงสุดในรอบ ๕ ปี คือ ประมาณ ๑๒,๖๐๖ 
ล้านบาท  

(๕) โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่กำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ๓ คลัสเตอร์ สนับสนุนให้กลไก
การส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยในระดับพื้นที่ก้าวหน้า การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
โดยการใช้กลไกประชารัฐเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรซึ่งเป็นภาพจำลอง (Model) ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑  
โดยในช่วงแรกของแผนได้กำหนดให้มีการดำเนินการนำร่องในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดของประเทศ ต่อมาจึงขยายเป็น 
๑๔ จังหวัดเพื ่อครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศ พร้อมทั ้งมีการปรับทิศทางการพัฒนาโดยให้ 
เมืองสมุนไพรกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อยอดจากศักยภาพพื้นฐานของจังหวัดซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
กลุ่มเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์
แผนไทย   

(๖) อุปสงค์ของสมุนไพรและเครื่องเทศในตลาดสหภาพยุโรปถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ส่งออก 
ในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากมีมูลค่าการนำเข้ารวมสูงถึงกว่า ๑ แสนล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ และเป็นมูลค่า
การนำเข้าในประเทศกำลังพัฒนา กว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สเปน  
สหราชอาณาจักร และโปแลนด์ โดยอุปสงค์ต่อการนำเข้าสมุนไพรและเครื ่องเทศ  ทั ้งนี ้ สมุนไพรที ่มี 
ความต้องการสูงสุด ได้แก่ ขิง พริกไทย ขม้ินชัน อบเชย กานพลู1   

(๗) ปัจจัยที่ทำให้สมุนไพรมีโอกาสเติบโตมาจากแนวโน้มความต้องการอาหารและเครื่องดื่ม  
ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ โดยในสหภาพยุโรปมีอุปสงค์ต่อเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
เครื่องดื่มที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพร หรือในเอเชีย
ตะวันออกอุปสงค์ต่ออาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดเช่นเดียวกัน 
ทำให้ตลาดสมุนไพรไม่ใช่แค่ตัวสมุนไพรสดหรือแห้งอีกต่อไป แต่หากสามารถเพิ่มมูลค่าหรือนวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ความต้องการขยายตัวสูงมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ 
การเติบโตของธุรกิจด้านการแพทย์และความงามจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าสมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเสริมอาหารและเวชสำอาง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที ่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่  
สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร สมุนไพรออร์แกนิคแปรรูป และเครื่องดื่มสมุนไพร2 

(๘) ทิศทางการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรทางการแพทย์ที่ขยายตัวและเป็นนโยบายระดับประเทศ 
อาทิ กัญชาทางการแพทย์ ฟ้าทะลายโจร และกระชายเพื่อร่วมรักษาโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในรอบ 2 - 3  
ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลให้ความสนใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในกลุ่ม
พืชสมุนไพรที่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ทั้ง กัญชง กระท่อม และกัญชา รวมถึงมีการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ป่วย  
ที่มีความจำเป็นทางการรักษา สามารถใช้ยาจากกัญชาเพ่ือการรักษาโรคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้
เกิดกระแสการนำพืชสมุนไพรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และการพาณิชย์ ตลอดจนสมุนไพร  
กลุ่มที่มีการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ในการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและพ่ึงตนเองได้ 
ส่งผลให้การขยายตัวทางการตลาดของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย เพ่ิมสูงขึน้มาก 

 

 
1 Centre for the Promotion of Imports from developing countries: CBI. (2021, 21 March). What is the demand for spices and 
herbs on the European market? สืบค้นจาก https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/what-demand# 
2 ศูนย์วิจยักสิกรไทย. (ก.พ. 2562). K SME Analysis ถึงเวลาโกยเงิน SME รกุตลาดสมุนไพร สืบค้นจาก 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf


 

 

๔ 
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๑.๓.๒ การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาที่นำไปสู่การกำหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์ 
 

สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทยดังกล่าวมาข้างต้น สามารถนำมาสู่การวิเคราะห์
ศักยภาพ (Strength) ข้อจำกัด (Weakness) โอกาสและความท้าทาย (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ดังแผนภาพที่ ๑ – ๑  

 
แผนภาพที่ ๑ – ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสมุนไพรของไทยผ่านแนวคิด SWOT Analysis 

 

 
 
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสมุนไพรของไทยเพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา 

(Gap Analysis) อันจะนำไปสู่การกำหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus: SF) โดยมีประเด็นช่องว่าง 
การพัฒนาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ ดังนี้ 

 

(๑) วัตถุดิบสมุนไพรยังคงไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพตรงกับความต้องการทางการตลาด  

เนื ่องจากเกษตรกรทั่วไปทั ่วประเทศที่ปลูกสมุนไพรทั ่วไปที ่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกสมุนไพรจำนวน 
๒๙๘,๘๑๖ ราย พื้นที่ปลูกรวม ๙๐๒,๑๒๓ ไร่ มีพื้นที่ปลูกที่ผ่านการรับรองและได้คุณภาพตามความต้องการ
ตลาดคิดเป็นเพียงร้อยละ ๕ ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
และการบริโภค สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่การปลูก 

(๒) อุตสาหกรรมสารสกัดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของอุตสาหกรรมยังมีการพัฒนาไม่มากทั้งในเชิง
ประเภท ปริมาณ และมาตรฐาน โดยประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศสูง  
ในการผลิต เนื่องจากประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุทธิ หรือมีการนำเ ข้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่าการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสารสกัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมสารสกัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมากก็ตาม  

(๓) ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ และต้องการ
การสนับสนุนที ่เพียงพอทั ้งในด้านของปัจจัยแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและมาตรการภาครัฐ  
เพื่อยกระดับการผลิต และเจริญเติบโต เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต 



 
 

๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

รวมไปถึงยังขาดความรู้ทางด้าน กฎ ระเบียบ การขอขึ้นทะเบียนฉลาก สรรพคุณของ อย. การเพาะปลูกท่ีไม่ได้
มาตรฐาน ขาดความรู้ในกระบวนการแปรรูปขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้ันตอน
การขอใบรับรองต่าง ๆ และปัญหาในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายและขาดตลาดรองรับ นอกจากประเด็นด้าน
องค์ความรู ้และความเชี ่ยวชาญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
(ecosystem) ในอุตสาหกรรมสมุนไพร อาทิ มาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนในรูปแบบ sand box จากภาครัฐ 
งานวิจัยด้านสารสกัด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ เป็นต้น  
จะช่วยยกระดับการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรได้ดียิ่งขึ้น  

(๔) การขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีจำนวนไม่มาก ยังต้องมีการพัฒนากระบวนการ  
และกฎระเบียบที่สนับสนุนการประกอบการอีกมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดในขั้นตอนการดำเนินงานส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้มาตรฐานออกสู่ตลาดได้ยาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยมีการลักลอบขายกระจายตัว
และสื่อสารเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ที่มีในตลาดทั้งในแง่ของคุณภาพและความน่าเชื่อถือ  

(๕) แม้รัฐบาลจะมีการกำหนดสมุนไพร Herbal Champion เพื่อการพัฒนาแบบมุ่งเป้า แต่การทำงาน
ของภาครัฐไม่รวดเร็วเพียงพอและยังขาดรูปธรรมในการนำปฏิบัติ ทำให้ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจ นอกจากนี้  
ยังไม่มีชุดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน ทำให้ไม่จูงใจให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสมุนไพรได้ เนื่องจากการดำเนินการสนับสนุนในระยะที่ผ่านมานั้น เป็นการดำเนินการผ่าน  
การส่งเสริม การส่งสัญญาณทิศทางการสนับสนุน และการเร่งกระบวนการและการรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สมุนไพรเป้าหมายเหล่านี้ ยังคงขาดมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมกับสมุนไพรแต่ละประเภทอย่างแท้จริง อาทิ 
การวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์สำคัญใน Herbal Champion การพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนแหล่ง
เง ินท ุนสำหร ับผล ิตภ ัณฑ์สมุนไพรท ี ่ เป ็นท ี ่ต ้องการของตลาดในป ัจจ ุบ ันเพ ื ่อทำ prototype หรือ 
commercialize เป็นต้น  
 (๖) การใช้งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับศักยภาพการผลิต และอุตสาหกรรม  
ยังมีค่อนข้างน้อย โดยในปี ๒๕๖๓ มีโครงการนวัตกรรมในสาขาเศรษฐกิจชีวภาพและสาขาเศรษฐกิจการผลิต
และการหมุนเวียนที ่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ของโครงการทั ้งหมดเท่านั ้น อีกทั้ง  
ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหลายด้าน ตั้งแต่การขาดการกำหนดทิศทาง 
การวิจัยของประเทศ และการมีผลงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 
การให้ทุนวิจัยที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน องค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานที่มีมาก แต่ไม่มี  
การวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่ อถือไม่เพียงพอ 
ที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันมั่นใจในการตัดสินใจสั่งใช้ยาแผนไทย  

(๗) ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการพัฒนา ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งที่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและมีส่วนที่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน และการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวกับสมุนไพรยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์มิติ 
ทางเศรษฐกิจหรือใช้ในการดำเนินนโยบาย 



 

 

๖ 
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(๘) การขาดความต่อเนื่องท้ังในด้านนโยบายและงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ในการดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่นั้น ขาดความต่อเนื่องทั้งทางด้าน
นโยบายจากการดำเนินการร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงพ้ืนที่ ยิ่งไปกว่า
นั้น ผลที่เกิดขึ้นจากการขาดความต่อเนื ่องในการสนับสนุนการดำเนินการในเชิงพื ้นที่ นำไปสู่การได้รับ
งบประมาณในการดำเนินการที่ต่ำ จนถึงไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแผนการดำเนินการเชิงพ้ืนที่ทำให้
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 

 
๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

๑) วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถใน

การแข่งขันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และกรอบการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะทำให้สามารถรองรับพลวัตของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะน ำไปสู่
ความสำเร็จในการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตามท่ีกำหนดวิสัยทัศน์ คือ 

 

“ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน และมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน” 
 

๒) พันธกิจ 
(๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งด้านการยอมรับ การส่งเสริม

ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งมีกลไกตลาดที่สนับสนุนการดำเนินการ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกร ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต 
สารสนเทศ การบริหารจัดการ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสมัยใหม่  

(๔) ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ การเพิ่มมูลค่าสมุนไพร 

ในท้องถิ่น เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 

๓) เป้าหมาย 
ซึ่งกำหนดไว้ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 

ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน  
(๒) การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ที่จะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  
(๓) การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเชื่อมโยง และครบวงจร  
(๔) การทำให้เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 



 
 

๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๔) ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
(๑) ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ เท่าตัวภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ 
(๒) ความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  

 

๕) ทิศทางการพัฒนา (Strategic Directions) 
 เพื่อให้แนวทางการพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และตอบโจทย์การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพรไทยอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมบทบาทของสมุนไพรผ่านภาพลักษณ์อาหารไทย จากครัวไทยสู่ครัวโลก  

(๒) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยฐานงานวิจัย
และนวัตกรรม  
(๓) เน้นครอบคลุมตลาดในประเทศท่ัวทุกภูมิภาค และขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV)  
(๔) ยกระดับการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยี (SMART)  
(๕) ส่งเสริมให้ส่วนภูมิภาคใช้สมุนไพรเป็นกลไปการพัฒนา และให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ  
(๖) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัด เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

 

๖) จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus: SF) 
 ภายใต้กรอบระยะเวลา ๕ ปี ของแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้การพัฒนาสมุนไพรไทยเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพ 
จึงได้กำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น โดยจำแนกตามห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้ 
 (๑) ต้นน้ำ มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่ 

SF ๑ การส่งเสริมการผลิตว ัตถุด ิบสมุนไพรเข้าส ู ่ห ่วงโซ่อ ุปทาน (Supply Chain) ใน
อุตสาหกรรมสมุนไพร 
SF ๒ การใช้มาตรฐานวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนาต้นทาง 

(๒) กลางน้ำ มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่ 
SF ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และเพิ่มสัดส่วน
มูลค่าของสารสกัดในห่วงโซ่อุปทาน 
SF ๔ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

(๓) ปลายน้ำ มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ 
SF ๕ การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ 
SF ๖ การส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายช่องทางการตลาด 
SF ๗ การต่อยอด สร้างมูลค่า และเพิ่มการส่งออก Herbal Champions รวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(๔) ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ประเด็น ได้แก ่
SF ๘ การวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไทยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
SF ๙ การพัฒนาระบบกำกับติดตามและใช้ข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน 
SF ๑๐ การพัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน 



 

 

๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ประเด็น ได้ถูกนำเสนอในการประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุม
คณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และได้ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกันของคณะทำงานฯ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติทั้ง ๕ คณะ และหน่วยงานผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกว่า ๖๐ หน่วยงาน โดยรายละเอียดของจุดเน้นยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปตามแผนภาพที่ ๑ – ๒ อนึ่งรายละเอียดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ประเด็น สามารถ
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากภาคผนวก ก. 
 

แผนภาพที่ ๑ – ๒ ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 

 
 
๗) ยุทธศาสตร์ 
ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำหนดให้มี

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จำนวน ๕ 
ยุทธศาสตร์  โดยรายละเอียดพอสังเขปดังแสดงในตารางที่ ๑-๑ สรุป (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ  

ทั้งนี้การกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่
คุณค่าท่ีพัฒนาขึ้นมาจากจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (จุดคานงัด) ทั้ง ๑๐ ประเด็น เริ่มจาก 

ต้นน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
มีเป้าหมายหลัก คือ วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการทางการตลาด โดยมุ่งเน้นการนำ
เทคโลยีมาสู่การพัฒนากระบวนการต้นน้ำมากขึ้น ลดการพึ่งพาธรรมชาติ  

กลางน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม
สมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป้าหมาย คือ เน้นการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) รวมถึง 
การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ และมุ่งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรม
สารสกัด เพื่อลดการนำเข้าและทำให้ประเทศสามารถเติบโตเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสมุนไพรได้อย่างแท้จริง  

ปลายน้ำ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป้าหมาย คือ การขยาย
ขอบเขตการรับรู้คุณค่าของสมุนไพรผ่านอาหารและวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์



 
 

๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

สมุนไพรจากประเทศไทยด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอย่างเหมาะสม เป้าหมาย คือ ผู้บริโภคมีทัศคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีระบบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ที ่ เอ ื ้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรเป้าหมาย (Herbal Champions) ประสบ
ความสำเร็จทางการตลาด 

ซึ ่งการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่ค ุณค่าจะสำเร ็จได้จำเป็นต้องคำนึงถึง ระบบนิเวศที ่เอ ื ้อต่อ 
การดำเนินการดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทย
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป้าหมาย คือ การนำงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกต่อยอดและสร้างมูลค่า
ของอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ระดับชุมชนด้วยสมุนไพร ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑-๓ 
 

แผนภาพที่ ๑ - ๓ ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับการพัฒนาตามห่วงโซ่อุปทานสมุนไพร 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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๑๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 

 

๑๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

๑๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 

 

๑๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

๑๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 

 

๑๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ส่วนที่ ๒  
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดบั  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 

สำหรับแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี ้ถือได้ว่าเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น ( Issue Based) มุ ่งเน้น 
การพัฒนาสมุนไพรไทยซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ โดยผลการดำเนินงานและผลผลิตของโครงการ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี ้จะมีส่วนเชื ่อมโยงกับแผนระดับ ๓ ที ่เกี ่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ แผนปฏิบัติการ  
ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐  และแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในขณะที่ผลลัพธ์ของโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับ ๒  ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

 โดยผลกระทบของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๑ รายละเอียดดังนี้ 

 
  

 



 
 

๑๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก) 

(๑) เป้าหมาย คือ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 (๑.๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
 (๑.๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
 (๑.๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
 (๑.๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่ การเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต และสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 (๒.๑) ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเด็นย่อย ด้านเกษตรชีวภาพ 

 โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ภาคการผลิต และนำไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ 
และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการทำเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
เพื ่อการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ  และพัฒนาต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี  

 (๒.๒) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นย่อย ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  

 โดยสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือต่อยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรม
บนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการเพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัด 
จากสมุนไพร การเน้นการวิจัยและพัฒนา และนำผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ ้น ตลอดจนให้
ความสำคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น 

 (๒.๓) ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประเด็นย่อย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย 

 โดยผสาน “ศาสตร์” และความชำนาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และ  
ความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์  โดยยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสู ่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับ
สากล พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยง



 

 

๑๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

กับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสาน
องค์ความรู ้จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้าก ับองค์ความรู ้และภูมิป ัญญาดั ้งเดิมของไทย  
และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้
ในระดับโลก รวมทั้ง การส่งเสริมการจัดการนำเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริม
การผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ประเด็น
การเกษตรสร้างมูลค่า ประเด็นย่อยด้านเกษตรชีวภาพ โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus) ๒ ประเด็น
สำคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรม
สมุนไพรและ (๒) การใช้มาตรฐานวัตถุดิบเพื ่อการพัฒนาต้นทาง (Up Stream) ซึ ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบรรลุเป้าหมายภายใต้ตัวชี้วัดผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงานในส่วนของ
ภาคการเกษตร 

ในขณะที่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
และอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นย่อย ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ 
๕ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และเพ่ิมสัดส่วน
มูลค่าของสารสกัดในห่วงโซ่อุปทาน (๒) การส่งเสริมศักยภาพผู ้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
(๓) การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ  (๔) การส่งเสริม
ภาพลักษณ์และขยายช่องทางการตลาด และ (๕) การต่อยอด สร้างมูลค่า และเพิ ่มการส่งออก Herbal 
Champions รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น 

สำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
สมุนไพรไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นย่อย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ 
๓ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) การวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (๒) การพัฒนา
ระบบกำกับติดตามและใช้ข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน และ (๓) การพัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรเพ่ิม
มูลค่าแก่ชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายภายใต้ตัวชี้วัดรายได้ประชาชาติ  การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 

(๑) เป้าหมาย คือ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการฯ  ได้แก่ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 



 
 

๑๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา 
และการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ 
โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่เกษตร
ผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเพ่ือลดการบุก
รุกและทำลายพื้นที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ิมการจ้างงานในภาคเกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้
ได้มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพร ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมุ่งรับรอง
คุณภาพสินค้าเกษตรที่มีการผลิตโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน ก่อให้เกิดความยั่งยืน ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเป็น
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นพัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรประจำถิ่น หรือพืชสมุนไพร
หายากไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายภายใต้ตัวชี้วัดการเติบโต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็น การเกษตร 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ ่มขึ ้น ตัวชี ้ว ัด ได้แก่ อัตรา  
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร เฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี 

• เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๑ ต่อปี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้กำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ไว้ ๒ 
เป้าหมาย ได้แก่ มีผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของปริมาณผลผลิตรวม
และมูลค่าการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยจะส่งผลให้
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรและอัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง ๒ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ข้างต้นได ้

 



 

 

๒๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ แผนย่อยเกษตรชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา 

(๑.๒.๑) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมใน
แต่ละพื้นที ่ มุ ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช  
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(๑.๒.๒) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร  
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคใน  
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ได้แก่ สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น โดยมีตัวชี ้ว ัด คือ อัตรา  
การขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้กำหนดมาตรการและแผนงานที่สำคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืช
สมุนไพร เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยของมูลคา่ของสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ิมขึ้นภายในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ 

(๒) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ  
โดยมีตัวชี ้ว ัดที ่เกี ่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๘ ต่อปี 

• เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ ่มขึ ้น โดยมีตัวชี้ วัด 
ที่เก่ียวข้อง คือ อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๓ ต่อปี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้กำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ไว้ ๒ 
เป้าหมาย ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมสารสกัดมีการขยายตัว อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และ (๒) ผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะในส่วนของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)  
มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ โดยจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม และอัตราผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายทั้ง ๒ เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ข้างต้นได้ 

 

 

 



 
 

๒๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 (๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  

(๒.๒.๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ เช่น เวชสำอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ 
เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

(๒.๒.๒) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื ่อมโยงกับ 
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

(๒.๒.๓) สร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที ่ เก ี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ   
โดยการพัฒนากำลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน  
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน 
และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุน
วิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

(๒.๒.๔) สร ้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั ้งในและต ่างประเทศ พัฒนาตลาด  
ภายในประเทศโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม  การค้าระหว่างประเทศ 
และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีตัวชี้ วัด คือ อัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัว ร้อยละ ๑๐ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้กำหนดมาตรการและแผนงานที่สำคัญ 
อาทิ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสารสกัด ส่งเสริมเทคโนโลยีการสกัดขั้นสูง ผลักดันมาตรฐานสารสกัดสู่  
การใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดทำมาตรการรวมทั ้งกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัด ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าของ
ของอุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ิมข้ึนภายในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ 

(๓) ประเด็น การท่องเที่ยว 

 (๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยมีตัวชี้วัด คือ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๕ 

 

 



 

 

๒๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้กำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว คือ เกิดการพัฒนาและความเข้มแข็งในชุมชนระดับพื้นที่จากการต่อยอด
ชุมชนและสร้างมูลค่าจากสมุนไพร ทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของพ้ืนที่เมืองสมุนไพร (GPP) เพ่ิมขึ้นจากบริการและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Contribution to GPP from Herb) โดยจะส่งผลให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ ข้างต้นได ้

 (๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

• แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

(๓.๒.๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล   
ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ซึ่งครอบคลุม  
การให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพ่ือ
การฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย  

(๓.๒.๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ   
ในการบำบัด ฟื ้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย   
ในการให้บริการ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

(๓.๒.๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและ  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอด 
ให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย  

• เป้าหมายของแผนย่อย ได้แก่ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เพิ่มขึ้น โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทยขยายตัว ร้อยละ ๘ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้กำหนดมาตรการและแผนงานที่สำคัญ 
คือ ยกระดับเมืองสมุนไพร โดยเฉพาะคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย  
ซึ่งอาศัยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและจุดเด่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนา
อาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทยขยายตัวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ 

(๔) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย คือ มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เท่ากับ 
ร้อยละ ๑.๗ 

 



 
 

๒๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้กำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์  
ที่เก่ียวข้อง คือ การลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพ่ิมข้ึน โดยมีการนำเอาผลการวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยจะส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา  
และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ ข้างต้นได ้

 (๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

• แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 

(๔.๒.๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม   
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตทั ้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย   
ของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย และลดปัจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรให้ กับเกษตรกร 
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที ่สำคัญ อาทิ   
การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์  
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น  

(๔.๒.๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้  
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง  
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจ ิท ัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์และอุตสาหกรรมอาหาร ยา   
และเครื่องสำอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก  

• เป้าหมายของแผนย่อย ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก 
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ได้กำหนดมาตรการและแผนงานที่สำคัญ 
คือ ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ผ่านขับเคลื่อนการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกลไกของหน่วยบริหารจัดการทุนใน
ระบบ ววน. (วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยกลุ่มเครือข่าย
วิจัย (Implementation Research Network) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ 

 

 

 



 

 

๒๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๒.๒.๒ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
  

(๑) วัตถุประสงค์ เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง  นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้าง
สังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์   
มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

(๒) เป้าหมายหลัก คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถ

ตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
และผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่
ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ รายได้ประชาชาติต่อหัว เท่ากับ ๘,๘๐๐ เหรียญสหรัฐ ในปี 
๒๕๗๐ 

(๓) ยุทธศาสตร์ คือ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
สูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง คือ  

(๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี  
(๒) พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ ๑๐ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ่ง
เป้า โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของตลาด 
ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชน และองค์กร
เกษตรกรที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้ใช้งาน  

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหารทางเลือก 
อาหารฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต  พร้อมทั้งการจัดทำแผนที่นำทาง
สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงรายผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่
การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 



 
 

๒๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร 
แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้ อาทิ สนับสนุนบทบาทของเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ได้
มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า เร่งพัฒนากระบวนการทดสอบคุณภาพที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านเกษตรให้เชื่อมโยงกัน และเป็นข้อมูลเปิด เพ่ือเป็น
ฐานสาหรับนำไปใช้งานประยุกต์ต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ต่อไป  

(๔) ยุทธศาสตร์ คือ หมุดหมายที่ ๒ การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอ่ืน โดยมีตัวชี้วัด คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมี
ค่าใช้จ่ายต่อวันเพิ่มข้ึนขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี

(๔.๒) แนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ 
พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดโมเดลอารมณ์ดีมีความสุขในแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ฉบับ
ปรับปรุง สนับสนุนให้มีการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ชีวภาพ และ
วัฒนธรรม รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและ
บริการสำหรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

(๕) ยุทธศาสตร์ คือ หมุดหมายที่ ๔ การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

(๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากสินค้าและบริการสุขภาพ โดยมีตัวชี้วัด คือ สัดส่วนมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๑.๗ 

(๕.๒) แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการยกระดับ
อุตสาหกรรม อาทิ ยกระดับศูนย์ทดสอบศักยภาพการผลิต โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา
และยกระดับ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำภายในประเทศ พัฒนาฐานการผลิตและ
สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเภสัชชีวภัณฑ์ ยา สมุนไพร และวัคซีนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนสาหรับการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ประเทศ ลดการนำเข้า และสร้างความม่ันคงของระบบสาธารณสุขในระยะยาว 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปฏิรูประบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่
กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถกำกับดูแล



 

 

๒๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐานสูงเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่
ผู้ประกอบการให้สามารถขึ้นทะเบียนและนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่ตลาด โดยไม่ให้เกิดการสูญเสียโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขัน  

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ อาทิ สร้างระบบนิเวศการวิจัยให้เอื้อต่อการนพเทคโนโลยีนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยสร้าง
ความร่วมมือในการทพพื้นที่ทดลองวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ระหว่างผู้พัฒนา ผู้ผลิต สถานพยาบาล และ 
ผู้ประเมินเทคโนโลยี ก่อนใช้งานจริงหรือออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของนวัตกรรมนั้น  ๆ 
ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในระยะเริ่มต้น และพัฒนากลไกที่ช่วยผลักดันงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ ทั้ง ๓ หมุดหมายดังกล่าวนอกจากจะเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการ
ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่ฐานนวัตกรรมแล้ว การดำเนินงานภายใต้หมุดหมายที่ ๑ เกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และหมุดหมายที่ ๒ การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพและความยั่งยืนยังมีแนวทางการพัฒนาที่
มีส่วนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน ในขณะที่การ
ดำเนินการภายใต้หมุดหมายที่ ๔ การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงมีแนวทางการพัฒนาที่มีส่วนช่วยเสริม
เป้าหมายการเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหมแ่ละการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมอีกด้วย  

    

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

• แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐  
ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ มูลค่า GDP ของเศรษฐกิจ BCG
เพิ่มขึ้น ๑ ล้านล้านบาท จากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ เป็นต้น 

• (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ของ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ได้แก่ ๑) ไทยเป็นเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
กัญชงอันดับ ๑ ของอาเซียน และ ๒) ผลิตภัณฑ์กัญชงสร้างมูลค่าตลาดให้กับระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑ ของ GDP ภาคการผลิต (Manufacturing) 

 

 

 

 



 
 

๒๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ส่วนที่ ๓  
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติการ 
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการฯ 

๓.๑.๑ สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรไทย 
 

(๑) ตลาดสมุนไพรไทย และความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อมูลของ Euromonitor (2021) พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่การปิดประเทศได้ส่งผลให้ขนาดของตลาดลดลงเหลือเพียง 45,997.9 ล้านบาท  
จากที่เคยขยายตัวได้ถึง 52,171 ล้านบาทในปี 2562 โดยคาดการณ์ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะกลับมา
ขยายตัวอีกครั้งตั ้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ด้วยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 4% และมูลค่าตลาด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะเข้าสู่ขนาดของตลาดที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประมาณ 54,500 ล้านบาทในปี 2568 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสังเกตคือ อัตราการขยายตัว
ในแต่ละปีนั้น ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลดลงจากร้อยละ 12.7 ในปี 2558 มาเท่ากับร้อยละ 9.4 ในปี 2562 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ ๓ – ๑ 
 

 
  

 



 

 

๒๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนภาพที่ ๓ – ๑ ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย 
 

ก. Market Size  (หน่วย: ล้านบาท)   ข. อัตราการขยายตัวของตลาด (%Y-O-Y) 

 
ที่มา: Euromonitor International, Herbal/ Traditional Products in Thailand: Analysis, Country Report, September 2021 
 

หากพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นโครงสร้างของตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของตลาดสูงสุด คือ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดพร้อมดื่ม (Herbal/ Traditional Tonics) รองลงมา คือ กลุ่มของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื ่อร ักษาอาการไอ หว ัด และแพ้อากาศ (Herbal/ Traditional Cough, Cold and Allergy  
(Hay Fever) Remedies) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Herbal/ Traditional Dietary Supplements) 
โดยจากการคาดการณ์โดย Euromonitor (๒๐๒๐) ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย 
และกลุ ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นกลุ ่มของผลิตภัณฑ์ที ่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูงในอนาคต  
โดยมีที่มาจากทั้งความพยายามและความเชื ่อที่เกี ่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรบางประเภทในการรับมือ  
กับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Misinformation) รวมทั้งแนวโน้มในการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคในระดับบุคคลของประชาชน ตามท่ีปรากฏในแผนภาพที่ ๓ – ๒  

 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๒ โครงสร้างและสถานการณ์การเจริญเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย ปี ๒๕๖4 
หน่วย: ล้านบาท 

 

 
ที่มา: Euromonitor International, Herbal/ Traditional Products in Thailand: Analysis, Country Report, September 2021 
 
 



 
 

๒๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 หากพิจารณาศักยภาพในการแข่งขันของสมุนไพรไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมากที่สุดในภูมิภาค ขณะที่  
หากขยายขอบเขตการพิจารณาออกไปถึงบริบทของ ASEAN+63 แล้วจะพบว่าประเทศไทยจะยังมีมูลค่า 
การบริโภคสมุนไพรน้อยกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่
ประเทศอินเดียมีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรเป็นลำดับที ่ 5 ในการเปรียบเทียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของตลาดสมุนไพรพบว่า อัตราการขยายตัวเฉลี่ ยของประเทศไทย
ในช่วงที่มีการประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาตวิ่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาต ิฉบับที่ 1 (ช่วงปี 2560 - 2562) นั้น 
เท่ากับร้อยละ 10.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศผู้นำเหล่านี้ในช่วงเวลาเดียวกัน (ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.06 
ร้อยละ 0.85 และร้อยละ 5.43 ตามลำดับ) รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ ๓-๓ 

 ยิ ่งไปกว่านั ้น หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวกับขนาดของตลาดกับประเทศอื ่น ๆ  
ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว พบว่าประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดที่สูงกว่าประเทศอินโดนีเซียที่มีขนาด
ของตลาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภูมิภาคถึงประมาณ ๐.๘๕ เท่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเข้มแข็ง 
ของตลาดสมุนไพรในแต่ละประเทศโดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 
ที่ส่งผลต่อการบริโภคดังที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบไปดังกล่าวข้างต้นนั้น เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง 
ของตลาดสมุนไพรในปี ๒๕๖๓ ตามที่ปรากฎในตารางที่ ๑ - ๑ พบว่า แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวที่ตลาดสมุนไพร 
ของประเทศไทย มีอัตราการเจริญเติบโตติดลบนั้น การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน+๖ 
โดยเฉพาะ ๕ อันดับบน (ไม่รวมประเทศไทย) ได้รับผลกระทบไม่มาก หรือในหลายประเทศกลับมีการบริโภคเพ่ิม
สูงขึ้นอีกด้วย สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่พัฒนาของประเทศดังกล่าวที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีความมั่นคง รวมทั้งระดับการพึ่งพาต่างประเทศต่ำ จึงส่งผลให้การพัฒนา  
ของอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ยังคงเข้มแข็งอยู่ได ้

หากพิจารณาข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังแสดงใน แผนภาพที่  
๓ – ๔ พบว่า ในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖4 ปริมาณการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉลี่ยของประเทศไทย 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักคืออยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ ๒ ,433 ล้านบาทต่อปี โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันหอมระเหย และพรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ ตามลำดับ ขณะที่ ในส่วนของ
การนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ ่งสะท้อนความต้องการบริโภคที่เติบโตขึ้น ผ่านการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุดิบสารสกัด
ต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖4 มีอัตราการนำเข้าสมุนไพรสูงสุด (เปรียบเทียบย้อนหลัง 6 
ปี) คือประมาณ ๑3,014 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ของตลาดสมุนไพรของ
ประเทศท่ีการนำเข้าสมุนไพรเพ่ือใช้ในการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังเป็นหลักของตลาดของประเทศ 
และแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรของประเทศเพื่อให้
เป็นหลักของการผลิตและการส่งออกของตลาดสมุนไพรของประเทศก็ตาม ในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖4 ปริมาณ
การส่งออกสารสกัดสมุนไพรของประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจนถึงมีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วงที่
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 

 
 

 
3 ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 



 

 

๓๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
แผนภาพที่ ๓ – ๓ มูลค่าการส่งออกสมุนไพรของประเทศในภูมิภาค ASEAN+๖ 

หน่วย: ล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Euromonitor Database 
 
 

ตารางท่ี ๓ – ๑ มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศกลุ่มอาเซียน +๖ 
                                       หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ประเทศ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 15,204.7 15,275.9 17,039.9 
ญี่ปุ่น 4,153.9 4,236.5 4,268.6 
เกาหลีใต้ 2,732.1 2,739.5 2,965.7 
ไทย 1,719.6 1,469.5 1,483.5 
อินเดีย 1,160.2 1,169.6 1,239.2 
อินโดนีเซีย 780.8 802.3 875.3 
เวียดนาม 483.2 500.2 545.0 
ออสเตรเลีย 425.9 431.8 500.6 
มาเลเซีย 455.9 491.5 549.1 
ฟิลิปปินส์ 269.6 319.1 365.2 
สิงคโปร์ 252.6 252.2 271.4 
นิวซีแลนด์ 60.6 61.5 70.3 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 13.0 13.7 13.8 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7.3 7.6 7.7 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 5.4 7.1 7.5 

 ที่มา: Euromonitor Database 
 



 
 

๓๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
แผนภาพที่ ๓ – ๔ การส่งออก และนำเข้าสมุนไพรของประเทศไทยช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓  

จำแนกตามรหัสฮาร์โมไนซ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วย: ล้านบาท 

 
ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
 
(๒) การส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการสำคัญ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทย ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
ที่เก่ียวข้องและเริ่มมีการดำเนินการตั้งแต่ปีที่ ๑ ของแผนดังกล่าว (ปี ๒๕๖๐) และมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
คณะอนุกรรมการเมื่อพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖2 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติมีผลผลิตสำคัญ ได้แก่ (๑) มีแนวทาง 
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย (๒) การขับเคลื่อนและสนับสนุนพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างมีระบบ  
ครบวงจร และต่อเนื่อง ทั้งประเด็นการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการกระจายการพัฒนาสู่ระดับพ้ืนที่ 
(๓) ผลักดันเรื ่องสมุนไพรเข้าเป็นวาระระดับประเทศ (การประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูป  
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) (๔) รายงานสมุดปกขาว การพัฒนา
สมุนไพรภายใต้กรอบการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Herbs in BCG) (๕) การบูรณาการประเด็นการพัฒนาสมุนไพรในระดับพ้ืนที ่
สู ่การติดตามและตรวจบูรณาการระดับประเทศ (๖) การพิจารณากฎหมายลำดับรองและมาตรการเพ่ือ 
การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตสมุนไพร (เกษตรกร) และผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ ประกาศ
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๓๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อการส่งเสริมให้สิทธิและประโยชน์ 
แก่ผู ้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร , การใช้สิทธิเสียภาษีอัตราศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสมุนไพร (๗) การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนารหัส
พิกัดศุลกากรของสมุนไพรรายชนิดตามกำหนดในรายการ Herbal Champions, ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำแนกตามขนาดการผลิต, การจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร
เป้าหมาย (Herbal Champion) เป็นต้น และ (๘) การยกร่างแผนปฏิบัติการสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ๑๒๗ มาตรา โดยมี 3 องค์ประกอบ คือ ๑) กลไก
การขับเคลื ่อน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
๒) มาตรการการควบคุม กำกับ การขึ้นทะเบียน การนำเข้าส่งออก รวมถึงการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และ ๓) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินการพัฒนา
กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงชุดสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
สมุนไพรได้เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 

แผนภาพที่ ๓ – ๕ แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
(แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

 
 

(๓) การส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรไทยในระดับพื้นที่ 
 ส่วนหนึ่งของการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  
(แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คือ การส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในการพัฒนาเชิงพ้ืนทีโ่ดยการใช้กลไกประชารัฐเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผ่านโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรซึ่งเป็นภาพจำลอง (Model) ของแผนปฏิบัติการ



 
 

๓๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับนี้ ในช่วงแรกของแผนได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
นำร่องในพื้นที่ ๔ จังหวัดของประเทศ ซ่ึงมีการดำเนินงานภายใต้ ๔ มาตรการ ดังนี้ (๑) สร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคลื่อนพ้ืนที่ฐานรากอย่างยั่งยืน (๒) พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับ
มูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร (๓) ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและการตลาด และ (๔) ส่งเสริม 
การใช้สมุนไพรในระบบบริการ  

การดำเนินการพัฒนาเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง มติคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ยกระดับเมืองสมุนไพรทั้ง ๑๔ แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง  
โดยให้เมืองสมุนไพรกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ กลุ ่ม คือ กลุ ่มการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร  
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย โดยเป้าหมายของ 
การพัฒนาสมุนไพรไทยในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

o คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพรมีเป้าหมาย คือ เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพของประเทศ  
ได้แก่ อำนาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี และสกลนคร 

o คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพรมีเป้าหมาย คือ มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับพรีเมี่ยมที่ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพระดับสากลและเพิ่มศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ ได้แก่ 
นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี 

o คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยมีเป้าหมาย คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์
เด่นของจังหวัดเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด และนำสมุนไพรบูรณาการสร้างเรื่ องราวสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา 
 
๓.๑.๒ โอกาสและการเติบโตของสมุนไพรไทย 
 

เนื่องจากมูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่ของสมุนไพรแฝงอยู่ในสินค้าหลายประเภทที่ไม่ได้นำมารวมมลูค่า 
อาทิ สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านค้า การนวดและสปา ดังนั้น 
อัตราการขยายตัวอาจสูงกว่า ร้อยละ ๑๐.๓ ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดสมุนไพรเป็นตลาดที่มี 
การเติบโตสูงและผู้ประกอบการในไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดส่งออกที่บริโภค
สมุนไพรที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ เป็นต้น 

ปัจจัยที่ทำให้สมุนไพรมีโอกาสเติบโตมาจากแนวโน้มความต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่มีสมุ นไพร
เป็นส่วนประกอบ โดยในสหภาพยุโรปมีอุปสงค์ต่อเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เครื่องดื่มที่
ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสมุนไพร หรือในเอเชียตะวันออก
อุปสงค์ต่ออาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดเช่นเดียวกัน ทำให้ตลาด
สมุนไพรไม่ใช่แค่ตัวสมุนไพรสดหรือแห้งอีกต่อไป แต่หากสามารถเพิ่มมูลค่าหรือนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์  
จะส่งผลให้ความต้องการขยายตัวสูงมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การเติบโต
ของธุรกิจด้านการแพทย์และความงามจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าสมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสริม
อาหารและเวชสำอาง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ สารสกัดเข้มข้น
จากสมุนไพร สมุนไพรออร์แกนิคแปรรูป และเครื่องดื่มสมุนไพร4 

 
4 ศูนย์วิจยักสิกรไทย. (ก.พ. 2562). K SME Analysis ถึงเวลาโกยเงิน SME รุกตลาดสมุนไพร สืบค้นจาก 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf


 

 

๓๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

สำหรับประเด็นนอกเหนือจากประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตแล้ว 
ประเทศปลายทางหรือผู้นำเข้าที่มีศักยภาพถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
พัฒนาและขยายตัวมากยิ่งขึ้น พิจารณาแผนภาพที่ ๓ – ๖ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของผู้ส่งออกในประเทศ
กำลังพัฒนา (Developing countries) สำหรับการเข้ามาตอบสนองต่ออุปสงค์ของสมุนไพรและเครื่องเทศใน
ตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้ารวมสูงถึงกว่า ๑ แสนล้านบาท ในปี ๒๕๖๒ และเป็นมูลค่าการนำเข้า
ในประเทศกำลังพัฒนา กว่า ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราช
อาณาจักร และโปแลนด์ โดยอุปสงค์ต่อการนำเข้าสมุนไพรและเครื่องเทศ ทั้งนี้ สมุนไพรที่มีความต้องการสูงสุด 
ได้แก่ ขิง พริกไทย ขมิ้นชัน อบเชย กานพลู5  สอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (๒๕๖๒)  
โดยคาดการณ์ว่าตลาดส่งออกที่มีอัตราการบริโภคสินค้าสมุนไพรสูง ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส โดยผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกขิงไปยังตลาดสหภาพ
ยุโรป ดังนั้น จะเห็นว่าโอกาสของประเทศไทยในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนของสหภาพยุโรปยังมี
ค่อนข้างมาก 

 
แผนภาพที่ ๓ – ๖ มูลค่าการนำเข้าสมุนไพรและเครื่องเทศ จำแนกตามแหล่งกำเนิด  

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

    
ที่มา: Eurostat (๒๐๒๐) 

 
๓.๑.๓ การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาที่นำไปสู่การกำหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์ 
 

(๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทยดังกล่าวมาข้างต้น สามารถนำมาสู่การวิเคราะห์

ศักยภาพและขีดความสามารถ (Strength) ข้อจำกัด (Weakness) โอกาสและความท้าทาย (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) ที่เก่ียวกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ดังนี้ 

 
 

 
5 Centre for the Promotion of Imports from developing countries: CBI. (2021, 21 March). What is the demand for spices and 

herbs on the European market? สบืค้นจาก https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/what-demand# 



 
 

๓๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 (๑.๑) ศักยภาพและขีดความสามารถ: ประกอบด้วย 
(๑.๑.๑) ความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที ่ และความหลากหลายของสมุนไพรในประเทศไทย  

ที่สามารถนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการ
บริโภคได้เป็นอย่างด ี

(๑.๑.๒) การประกาศพระราชบัญญัต ิผล ิตภ ัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒ เป ็นประโยชน์  
ต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรอย่างยิ่ง เนื่องจากกำหนดให้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย อีกทั ้ง มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและกำกับติดตามโดย
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติซึ่งช่วยให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าตามลำดับและเกิดเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

 (๑.๒) ข้อจำกัด: ประกอบด้วย  
(๑.๒.๑) การพัฒนาต้นทางที่ยังขาดความเชื่อมโยงกับตลาด และความเข้าใจเรื่องคุณภาพที่ไม่

ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เกษตรกรขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิต ส่งผลให้กระบวนการผลิต  
มีต้นทุนสูงและอาจทำให้ว ัตถุด ิบไม่ได้ค ุณภาพตามความต้องการของตลาด ตลอดจนยังขาดความรู้ 
และเทคโนโลยีในการทำการเกษตรแบบลดการพ่ึงพาธรรมชาติ 

(๑.๒.๒) กระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า มีระดับการพัฒนาที่ไม่สูง ระดับการลงทุนใน
กระบวนการแปรรูปค่อนข้างต่ำ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินการในภาพรวมยังไม่มาก รวมทั้งการ
ดำเนินการพัฒนายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 

(๑.๒.๓) ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของผลผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ ทั้งในด้าน
ของปริมาณและคุณภาพ  

(๑.๒.๔) งานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการดำเนินการและสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ด้
ยังมีจำนวนน้อย ขณะที่เกษตรกรและผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ได้มีการดำเนินการพัฒนามา 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและการลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรยังเป็นการกระจายทุนวิจัยแบบ
กระจัดกระจาย และขาดการดำเนินงานวิจัยที่ครบวงจร การสนับสนุนความร่วมมือและการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
ของกลุ่มบริษัทเอกชนที่หลากหลายควรได้รับการส่งเสริม 

 (๑.๓) โอกาสและความท้าทาย: ประกอบด้วย 
(๑.๓.๑) การเติบโตของกระแสการดูแลสุขภาพบุคคล ทั้งท่ีเนื่องจากโรคอุบัติใหม่ ความต้องการ

ใช้พืชสมุนไพรเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ความต้องการทางเลือกท่ีปลอดภัยในการดูแลสุขภาพ และการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์เหล่านี้
ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ  

(๑.๓.๒) ความท้าทายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้ประกอบการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายขนาดหรือแสวงหาตลาดใหม่ 

(๑.๓.๓) รัฐควรมีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สมุนไพรเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที ่ดี และสามารถ
กระจายสู่เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบตลาดและการบริหารจัดการด้านราคาให้
เกิดความเป็นธรรม 

 (๑.๔) ปัญหาและอุปสรรค: ประกอบด้วย 
(๑.๔.๑) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิด

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริโภคสมุนไพร นำไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการได้รับข่าวสาร



 

 

๓๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม (Misinformation) กระบวนการในการ
กำกับดูแลยังไม่สามารถกำกับควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม  

(๑.๔.๒) ความล่าช้าในกระบวนการขออนุญาต และการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งความล่าช้าของการพัฒนากฎหมายลำดับรองท่ีจะแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุสรรพคุณที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและทันต่อสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ตลอดจนการอาศัยประโยชน์ทางกฎหมายหรือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในต่างประเทศ 

(๑.๔.๓) การขาดความต่อเนื่องของนโยบาย และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ รวมทั้ง
การกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนา 
Product/ Herbal Champion และการพัฒนาเชิงพื้นที ่ โดยในช่วงที ่ผ่านมาเคยมีการผ่านงบในภาพรวม 
ของประเทศเพียงครั้งเดียว คือ ในปี ๒๕๖๐ (ได้รับงบประมาณ ๑,๒๐๒ ล้านบาท) จากนั้นมาเป็นการขอ
งบประมาณผ่านหน่วยงาน/กระทรวงที่เป็นเจ้าของเรื่องทั้งสิ้น ส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความต่อเนื ่อง และการติดตามผลลัพธ์เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ขณะที่  
การพัฒนาเมืองสมุนไพรยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริง แม้ว่าในปลายปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการปรับทิศทางการพัฒนาเมืองสมุนไพรจากการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็น 
การพัฒนาแบบมีจุดเน้นเพ่ือการต่อยอดในการสร้างรายได้ ทว่าด้วยความยืดหยุ่นตามบริบทของพ้ืนที่ จึงยังไม่มี
การกำหนดมาตรการเป็นการเฉพาะของแต่ละจังหวัด การพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยอาศัย
สมุนไพรเป็นจุดเด่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดจากความถนัดและความเข้มเข็งของชุมชน การบูรณการ
การพัฒนาเมืองสมุนไพรควรถูกกำหนดสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค และควรต้องมีเจ้าภาพเป็น
ภาคเอกชนหรือชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเจ้าภาพด้วย 

(๑.๔.๔) การรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลยังไม่คืบหน้า และยังไม่สามารถนำมาใช้ใน 
การสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ได้ และฐานข้อมูลบางส่วนไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แม้ว่าจะได้มี
การทดลองพัฒนา Data visualization เพื่อให้เห็นถึงอุปสงค์ อุปทาน และแนวโน้มในการใช้พืชสมุนไพรไทย 
Product Champions ๖ รายการในร ูปแบบของยา ร ่วมก ับการพัฒนาระบบ Herb Big Data โดย GBDi  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ และการทำ Data Architecture ทั้งนี้ ยังไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์มิติทางเศรษฐกิจหรือใช้ในการดำเนินนโยบายใด ๆ 

(๒) ช่องว่างการพัฒนาที่นำไปสู่การกำหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus: SF)  
การประเมินสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้  

ในแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พบว่า มีช่องว่างในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การกำหนดประเด็นและ
จุดเน้นยุทธศาสตร์ในการยกร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้ 

(๒.๑) วัตถุดิบสมุนไพรที่ยังคงไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพตรงกับความต้องการทางการตลาด 

ก่อนมีแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ จากผลการศึกษาของ  
ชวน (๒๕๕๙) ซึ่งสำรวจโรงงานผู้ผลิตยาแผนไทยที่มียอดขายมากกว่า ๑ ล้านบาทต่อปี จำนวน ๑๔๖ โรงงาน 
และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกเชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาแผนไทย 



 
 

๓๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๒๐ ราย พบว ่า ป ัญหาสำคัญที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการจัดการว ัตถ ุด ิบสมุนไพรที ่สำคัญประการ หนึ ่ง คือ  
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตั ้งแต่การปลูก ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GAP จำนวน ๕๑,๗๕๕ ไร่ (มากกว่า
เป้าหมาย คือ ๔๓,๐๐๐ ไร่) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน ๘๐ ชนิดพืชสมุนไพร โดยมีเกษตรกร
ทั่วไปทั่วประเทศที่ปลูกสมุนไพรทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกสมุนไพรจำนวน ๒๙๘,๘๑๖ ราย พื้นที่ปลูก
รวม ๙๐๒,๑๒๓ ไร่ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ผ่านการรับรองและได้คุณภาพตามความต้องการตลาด
คิดเป็นเพียงร้อยละ ๕ ของพื้นที่ปลูกสมุนไพรทั้งหมดซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ  
ในการผลิตและการบริโภค เนื่องจาก ๒ องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ๑) ความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และ ๒) วัตถุดิบสมุนไพรส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  

(๒.๑.๑) ความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก เนื่องจาก “สมุนไพร”ถูกใช้เป็นวัตถุดิบ
เพื ่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะในกลุ ่มของเวชสำอาง (Cosmeceuticals) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement) และสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ซึ่งมีการนำ
สมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่ออาศัยสรรพคุณของสมุนไพรเหล่านั้นเป็นจุดขายในการสร้าง
ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจากกลุ่มลูกค้าผู้ใส่ใจในสุขภาพและผู้สูงวัยในสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมี
การแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโรคโควิด-๑๙ ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจทั้งในส่วนของ
ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และสมุนไพรประเภทอ่ืน ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น  

(๒.๑.๒) คุณภาพของวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน
สำหรับปลูกพืชสมุนไพรเฉพาะในส่วนของ Herbal Champion จำนวน ๔ ชนิด เท่านั ้น และอยู ่ระหว่าง 
การรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับ crop requirements ของพืชสมุนไพร จำนวน ๒๐ ชนิด ในขณะที่เกษตรกร
บางส่วนยังไม่รู้วิธีการเลือกสายพันธุ์ วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ จึงทำให้ผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน
ทีส่ามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

(๒.๒) อุตสาหกรรมสารสกัดซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีสำคัญของอุตสาหกรรมยังมีการพัฒนาไม่มากทั้งในเชิง
ประเภท ปริมาณ และมาตรฐาน ประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศสูงในการผลิต 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนผ่านข้อมูลการส่งออก
และนำเข้าที ่มีการจำแนกตามรหัสฮาร์โมไนซ์ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (อ้างอิงแผนภาพที่ ๑ - ๔) พบว่า 
ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุทธิ หรือมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่า
การส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายใน  
การดำเนินการพัฒนาภายใต้แผนการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งได้แก่ สารสกัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แม้ ว่า
จะมีการส่งเสริมการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมสารสกัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมากก็ตาม สถานการณ์
ดังกล่าวก็ยังคงไม่เปลี ่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับการพึ่งพาตลาดต่ างประเทศในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ รวมทั้งการที่สารสกัดท่ีผลิตในประเทศยังไม่มีสรรพคุณ หรือคุณสมบัติที่ตรงกับ
ความต้องการที่ทำให้การส่งออกมีปริมาณไม่มาก และการพึ่งพาการนำเข้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  
ในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยเพื ่อเป็นการขยายศักยภาพสมุนไพรที ่มี  
ความอุดมสมบูรณ์ และหลากหลายของประเทศไทยนั้น จึงควรพิจารณาการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยประสบความสำเร็จในการเพิ ่มการส่งออก (ทั ้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
การส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อ้างอิงกับวัตถุดิบและสารสกัดที่ผลิตในประเทศเพ่ิมขึ้น และลด



 

 

๓๘ 
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การพึ่งพิงการนำเข้าวัตถุดิบและสารสกัดเหล่านั ้น ควบคู ่ไปกับส่งเสริมให้เกิดการขยายขนาดของตลาด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านสมุนไพรของประเทศไทยอย่างมี
นัยสำคัญ  

(๒.๓) ผู ้ประกอบการผลผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยยังขาดความรู ้ความเชี ่ยวชาญ  
และต้องการการสนับสนุนที่เพียงพอทั้งในด้านของปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและมาตรการภาครัฐ 
เพื่อยกระดับการผลิต และเจริญเติบโต  

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (๒๕๖๔) ศึกษามูลค่าการตลาดวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเมืองสมุนไพรทั้ง ๑๔ เมือง พบว่า การแปรรูปขั้นต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่จะเป็นการแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุน
และเทคโนโลยีในการผลิต รวมไปถึงยังขาดความรู้ทางด้าน กฎ ระเบียบ การขอขึ้นทะเบียนฉลาก สรรพคุณ
ของ อย. การเพาะปลูกที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้ในกระบวนการแปรรูปขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการขอใบรับรองต่าง ๆ และปัญหาในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายและขาดตลาด
รองรับ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี จีน และเยอรมัน พบว่า มีความได้เปรียบในด้านการวิจัย  
และนวัตกรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาและใช้บรรจุภัณฑ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การบริโภคในปัจจุบันที ่ผู ้บริโภคให้ความสนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑืจากผู้ผลิตที่ มีกระบวนการผลิตที ่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นอกจากประเด็นด้านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (ecosystem) ในอุตสาหกรรมสมุนไพร อาทิ มาตรการ
สนับสนุนด้านเงินทุนในรูปแบบ sand boxจากภาครัฐ งานวิจัยด้านสารสกัด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือในกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ เป็นต้น จะช่วยยกระดับการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรม
สมุนไพรได้ดียิ่งข้ึน  

(๒.๔) การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีจำนวนไม่มาก ยังต้องมีการพัฒนากระบวนการและ
กฎระเบียบที่สนับสนุนการประกอบการอีกมาก และเนื่องจากมีข้อจำกัดในกระบวนการมากส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ที่ดีและได้มาตรฐานออกสู่ตลาดได้ยาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปลอมลักลอบขายกระจายตัวและสื่อสาร
เร็วกว่าผลิตภัณฑ์ดีส่งผลให้ ผู้บริโภคขาดความมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีในตลาดทั้งในแง่ของ
คุณภาพและความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการบริโภค ถ้าไม่น้อยเกินไป ก็บริโภคมากเกินไป  

กลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และ ๒) การสร้างองค์ความรู ้และการยอมรับแก่ผู ้บริโภค ปัจจุบันการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
แบบการอ้างอิงมีทั้งตำรับยาสมุนไพร ยาสมุนไพรเดี่ยว และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพถือเป็นกุญแจสำคัญ
ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคร่วมด้วย แต่ในอีกทางหนึ่งก็ส่งผลต่อปัญหาคอขวดในกระบวนการ
เตรียมการและกระบวนการพิจารณาของผู้ประกอบการด้วยเช่นกันส่งผลให้จำนวนการขึ้นทะเบียนยังไม่มาก
เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรในวงกว้างได้  

ในขณะที ่การสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ผู ้บริโภคเป็นประเด็นเร ่งด่วนที ่จำเป็นต้องได้รับ  
การดำเนินการอย่างทันท่วงที เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากสถานการณ์  
ในปัจจุบัน ในขณะที่การบริโภคอุปโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำเป็นต้องมีการศึกษาทั้งในส่วนของ
สรรรพคุณ ปริมาณ วิธีการใช้ เพ่ือให้เกิดการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของผู้บริโภคแต่ละราย 



 
 

๓๙ 
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นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นเกี ่ยวกับการเข้าถึงสมุนไพรและผลิตภัณ ฑ์สมุนไพร 
ของประชาชนซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ สถานการณ์พื้นฐาน ได้แก่ ๑) มีความต้องการใช้แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้  
โดยพบว่า ประชาชนที่เคยใช้สมุนไพรเป็นกลุ่มหลักที่มีการบริโภคหรือเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง แต่รายการยา
สมุนไพรบางรายการที่มิได้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์
ด้านยาสมุนไพรได้ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยังไม่สามารถการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ 
และ ๒) แม้มีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติแต่ผู ้บริโภคหรือผู้สั ่งจ่ายยาไม่มีความเชื่อมั ่นใน
กระบวนการผลิต/ไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลทางการรักษาของยาสมุนไพร จะเห็นได้จากปัจจุบันมีสถานที่ผลิตยา
สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP เพียง ๕๓ แห่งเท่านั้น ทำให้ไม่เป็นที่นิยมทั้งผู้รับและผู้ให้บริการทางการแพทย์ 

(๒.๕) สมุนไพร Herbal Champion แม้รัฐบาลจะมีการกำหนดสมุนไพร Herbal Champion 
มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนา แต่การทำงานภาครัฐไม่รวดเร็วเพียงพอและยังขาดรูปธรรมนำสู่การปฏิบัติ ทำให้
ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจ และไม่มีชุดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน ทำให้เกิดการลงทุนที่จะขับเคลื่อนในการปฏิบัติไ  
ม่มากเพียงพอ 

การพัฒนาสมุนไพรไทย Herbal Champion ซึ่งประกอบด้วย กระชายดำ ขมิ้นชัน ใบบัวบก ไพล  
ที่ผ่านมานั้น หากพิจารณาในด้านอุปสงค์ พบว่า ยังคงเติบโตได้ดีเพราะเป็นสมุนไพรที่ตลาดต้องการทั้งใน  
และต่างประเทศ อีกทั้งมีสรรพคุณที่เป็นอัตลักษณ์ของสมุนไพรสอดคล้องกับกระแสของตลาด อาทิ ตลาดโลก
คาดว่า มูลค่าการสั่งซื้อเคอร์คูมิน (Curcumin) ซึ่งเป็นสารสกัดจากขม้ินชันจะขยับสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ ๓๐๐ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ภายในปี ๒๕๖๖ ขณะที่ หากพิจารณาในด้านอุปทาน พบว่า พื้นที่ปลูกสมุนไพรทั้ง ๔ ชนิด  
คิดเป็น ร้อยละ ๒๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การเพาะปลูกได้อีก โดยไม่ส่งผลให้เกิดการพ่ึงพิงใน
พืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป เนื่องจากมีการจัดทำฐานข้อมูลและการสำรวจพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรทั้ง ๔ ชนิด ในอนาคต นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) ได้มีการขอรับการสนับสนุนแผนงานสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทย 
Herbal Champion ทั้ง ๔ ชนิด และการสร้างศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีโอกาสเป็น New Herbal Champion 
รวม ๓๒๕ ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที่สมุนไพรบางชนิดได้รับการยอมรับและเป็นที่สนใจ 
ในวงกว้าง อาทิ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน อาทิ ช่วยบรรเทา
อาการหวัด ช่วยลดไข้ร้อนใน การยับยั้งการเพ่ิมจำนวนของไวรัส เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการสนับสนุนที่ผ่านมานั้น เป็นการดำเนินการผ่านการส่งเสริม การส่ง
สัญญาณทิศทางการสนับสนุน และการเร่งกระบวนการและการรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมุนไพรเป้าหมาย
เหล่านี ้ ยังคงขาดมาตรการสนับสนุนที ่เหมาะสมกับสมุนไพรแต่ละประเภทอย่างแท้จริง อาทิ การวิจัย  
และพัฒนาสารออกฤทธิ์สำคัญในสมุนไพรที่มีและปลูกได้ง่ายในแต่ละภูมิภาคของไทย การพัฒนานวัตกรรม  
และสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันเพื่อทำ prototype 
หรือ commercialize เป็นต้น ซึ ่งกลยุทธ์การพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเหมาะสม (customized)  
จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับสมุนไพร
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๒.๖) การใช้งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและยกระดับศักยภาพการผลิต และอุตสาหกรรมยังมีน้อย  
 พิจารณาดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านนวัตกรรม (Global Innovation Index: 
GII) ในปี ๒๕๖๓ พบว่า ศักยภาพทางธุรกิจ (Business Sophistication) ที่อยู่ในอันดับที่ ๓๒ ในปี ๒๕๖๓  
ดีขึ ้นจากอันดับที่ ๖๐ ในปีก่อนหน้า อีกทั้งสัดส่วนบริษัทที่ใช้นวัตกรรมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  



 

 

๔๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จากร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๗๙ ในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ พบว่า มีผู้ประกอบการที่ใช้
นวัตกรรม ๕๒,๙๕๐ กิจการ และสามารถสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ๔๑๘,๐๕๐ รายการ มีบริการใหม่ 
๕๔,๙๒๓ รายการ และกระบวนการดำเนินธุรกิจใหม่ จำนวน ๔๑ ,๗๕๑ ราย โดยภาพรวมความสามารถ  
ในการแข่งขันของไทยอยู่อันดับที่ ๔๓ เป็นรองประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ ๘) มาเลเซีย (อันดับที่ ๓๓) และ
เวียดนาม (อันดับที ่ ๔๒) โดยปัจจัยที ่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเชื ่อมโยงนวัตกรรม 
(Innovation linkages) ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๖๘ จาก ๑๓๑ ประเทศ ในขณะที่จำนวนการยื่นสิทธิบัตรในประเทศ
ต่อพันล้าน GDP ลดลงจากอันดับที่ ๖๙ มาเป็น ๗๖ จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง ๒ แสดงให้เห็นว่า การใช้งานวิจัย
นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดและยกระดับศักยภาพการผลิต และอุตสาหกรรมยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ หากพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ในปี ๒๕๖๓ มีโครงการนวัตกรรมในสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) 
และ สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเว ียน (Circular and Manufacturing Economy) ท ี ่ ได ้รับ 
การสนับสนุนเงินทุน รวมจำนวน ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการ
นวัตกรรม ด้านสุขภาพจากสมุนไพร การแก้ไขปัญหาภาค การเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร
ที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรควิด - ๑๙ ส่งผลให้
ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการในปี ๒๕๖๓ มีจำนวนลดลงอย่างมาก ทำให้จำนวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน
ลดลงจากปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๕ และแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจาก สนช. แต่ผู้ประกอบการยังต้อง
แบกรับภาระต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมด้วยส่วนหนึ่ง 

อีกทั้ง ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหลายด้าน ตั้งแต่การขาด  
การกำหนดทิศทาง การว ิจ ัยของประเทศ และการมีผลงานว ิจ ัยที ่ ไม ่ตอบสน องความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การให้ทุนวิจัยที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน องค์ความรู้จากงานวิจัย
พื้นฐานที่มีมาก แต่ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลวิจัยทางคลินิกที่
น่าเชื่อถือไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันมั่นใจในการตัดสินใจสั่งใช้ยาแผนไทย  

(๒.๗) ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการพัฒนา  
ปัจจุบันฐานข้อมูลที่เกี ่ยวกับสมุนไพรเบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ข้อมูลนอก

กระทรวงสาธารณสุข อาทิ ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ (Land Use) จากกรมส่งเสริม
การเกษตร ข้อมูลแปลงปลูกสมุนไพรเข้าระบบรับรองแปลง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ข้อมูลปริมาณและ
มูลค่าการนำเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร และฐานข้อมูล Euromonitor International จากกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจหน่วยงานต้นสังกัดและเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (๒) ข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข  
โดยเฉพาะที่จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งฐานข้อมูลเด่น ได้แก่ HDC TTM 
Service ซึ่งให้บริการข้อมูลสมุนไพรจากบริการทางการแพทย์ อาทิ การจ่ายยา การให้หัตถการ การส่งเสริม
สุขภาพ เป็นต้น คลังความรู้ DTAM ซึ่งให้บริการข้อมูลและเว็ปลิงค์ อาทิ ข้อมูลสมุนไพร ตำราอ้างอิง กฎหมาย 
งานวิจัย เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม พบว่า ฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งที่ไม่มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีส่วนที่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน และ (๓) การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งมีการดำเนินการแล้ว ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ การพัฒนา Data 
visualization ตามเป้าหมายแนวทาง quick win เพื่อให้เห็นถึงอุปสงค์ อุปทาน และแนวโน้มในการใช้พืช
สมุนไพรไทย Product Champion พร้อมทั้งบอกถึงพื้นที่เพาะปลูก และส่วนที่สอง คือ การสำรวจและพัฒนา



 
 

๔๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ระบบ Herb Big Data โดย GBDi ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบระบบจากข้อมูลที่กำลังรวบรวม และการทำ 
Data Architecture ทั้งนี้ ยังไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์มิติทางเศรษฐกิจหรือใช้ใน
การดำเนินนโยบาย 

(๒.๘) การขาดความต่อเนื่องทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่  
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรในเชิงพื้นที่จะเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับบริบทการกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ (Area Based Development) อย่างไรก็ตาม ใน
การดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่นั้น ขาดความต่อเนื่องทั้งทางด้าน
นโยบายจากการดำเนินการร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้น 
ผลที่เกิดขึ้นจากการขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินการในเชิงพื้นที่ นำไปสู่การได้รับงบประมาณ
ในการดำเนินการที ่ต ่ำ จนถึงไม่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณในแผนการดำเนินการเชิงพื ้นที ่ทำให้  
การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 

ภาพรวมงบประมาณที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองสมุนไพร ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ประกอบด้วย  
งบกลาง งบแผนภาค งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบสนับสนุนอ่ืน ๆ รวม ๘๙๙.๑๑ ล้านบาท โดยให้อิสระและ
ความยืดหยุ่นในการแปลงแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเมืองสมุนไพร ดังนั้น จึงไม่มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๓ มีการยกระดับเมืองสมุนไพรทั้ง ๑๔ แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง 
โดยให้เมืองสมุนไพรกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ กลุ ่ม คือ กลุ ่มการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร  
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ซึ่งกำหนดผลลัพธ์ 
ที่คาดหวังในแต่ละคลัสเตอร์ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดร่วม เพื่อให้เกิดการประสานการพัฒนาเมืองสมุนไพร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรมีการประเมินรูปแบบกระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรที ่ประสบ
ความสำเร็จและสามารถนำไปถอดบทเรียนเพื ่อประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละเมืองสมุนไพรให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 นอกเหนือจากการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสมุนไพรโดยการใช้งบประมาณในการดำเนินการแล้ว 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องยังมีการกำหนดมาตรการที่ไม่ใช่ทางการเงิน ( in kind) เพื่อสนับสนุน โดยมาตรการ
สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในรูปแบบทั่วไป กล่าวคือ เป็นการสนับสนุนให้แก่ทุกเมืองสมุนไพร  
ที่ขอรับการสนับสนุน และในบางมาตรการอาจไม่ครอบคลุมทั่วถึง อาทิ มาตรการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบที่มี
การดำเนินการเฉพาะสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่ ขม้ินชัน ฟ้าทะลายโจร และไพล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานให้แต่ละเมืองสมุนไพรซึ่งย่อมมีความแตกต่างกัน 
อาทิ การเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยเทคโนโลยีข้อมูลดาวเทียมด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสา รสกัดด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยรูปลักษณ์สมัยใหม่และพร้อมใช้งาน เป็นต้น ดังนั้น 
จะเห็นว่า ยังไม่มีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นการเฉพาะและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างเป็นรูปธรรมให้กับเมืองสมุนไพร 

(2.9) การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดของโลก (Disruption Trends)  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูล และการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีผลต่อ 1) โครงสร้างของการผลิต ตั้งแต่การทำเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดโดยที่มีต้นทุนและของเสียน้อยลง 2) โครงสร้างของอุตสาหกรรม คือ  



 

 

๔๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

การนำเทคโนโลยีสะอาดที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่สายพานของการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (คาร์บอน
เครดิต) และ ๓) โครงสร้างทางการตลาดที่ใช้ระบบการสื่อสารและการให้ข้อมูลผ่านระบบดิจิตัลในรูปแบบต่าง ๆ 
และการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time) รวมถึงการเข้าถึงกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ ส่งผลให้ 
การประกอบธุรกิจของบริษัททุกระดับต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อการให้
ข ้อมูลและสร้างการรับรู ้ของภาครัฐที ่ม ุ ่งเน้นการสร้างคว ามตระหนักในประเด็นเฉพาะ ย่อมต้องมี  
ความเปลี่ยนแปลงและก้าวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีก้าวกระโดด 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๓.๒.๑ องค์ประกอบหลัก 

อ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการดำเนินการพัฒนาที่ผ่านมา
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และช่องว่างการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
คณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับ 
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานในระยะต่อไปของการพัฒนา ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๑) วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถใน

การแข่งขันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และกรอบการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะทำให้สามารถรองรับพลวัตของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะน ำไปสู่
ความสำเร็จในการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตามท่ีกำหนดวิสัยทัศน์ คือ 

“ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน และมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน” 

๒) พันธกิจ 
(๑) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั ้งด ้านการยอมรับ  

การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื ่อส่งเสริม  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 

(๒) ส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งมีกลไกตลาดที่สนับสนุนการดำเนินการ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี ่ยวกับพืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกร ทั้งในด้านเทคโนโลยี  
การผลิต สารสนเทศ การบริหารจัดการ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสมัยใหม่  

(๔) ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ การเพิ่มมูลค่าสมุนไพร  

ในท้องถิ่น เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 
 



 
 

๔๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๓) ทิศทางการพัฒนา (Strategic Directions) 

(๑) ส่งเสริมบทบาทของสมุนไพรผ่านภาพลักษณ์อาหารไทย จากครัวไทยสู่ครัวโลก  ในปัจจุบัน
อาหารไทยจัดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นอกจากจะเป็นอาหารทีมี
ความปราณีตและรสชาติกลมกล่อมแล้ว ยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีองค์ประกอบที่ มาจาก
เครื่องเทศที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีคุณสมบัติทางสมุนไพร อาทิเช่น กะเพราะ โหระพา มะกรูด 
สะระแหน่ ขิง กระชาย ข่า กระเทียม หอมแดง ฯลฯ โดยพบว่า พืชสมุนไพรแทบทุกชนิดมีสาระสำคัญที่มี
คุณสมบัติของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงมีผลส่งเสริมสุขภาพได้ ดังนั้ นการส่งเสริมบทบาทของสมุนไพรผ่าน
ภาพลักษณ์อาหารไทย จะทำให้คนเรียนรู้และจดจำการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยฐาน
งานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การขับเคลื่อนประเทศสอดรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ การเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมโดยมุ ่งเพิ่มขีดความสามารถงการแข่งขันให้ SMEs เป็นเรื ่องที ่มีความจำเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
เปลี่ยนจากการให้บริการหรือสินค้าขั้นพื้นฐาน มาเป็นการบริการด้วยทักษะขั้นสูงหรือสินค้านวัตกรรมที่เพ่ิม
มูลค่าและแรงจูงใจ จะช่วยขับเคลื่อนให้ขีดความสามารถของธุรกิจ SMEs เพิ่มสูงขึ้น สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได ้

(๓) เน้นครอบคลุมตลาดในประเทศทั่วทุกภูมิภาค และขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) จาก
ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจพบว่า ประเทศกลุ่ม CLMV มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง
ต่อเนื่องมากว่า ๒ ทศวรรษ โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ของ CLMV เติบโตได้ถึงร้อยละ ๖.๕ ก่อนเกิดวิกฤติโควิด๑๙ ดังนั้น ตลาด CLMV จึงเป็นตลาดที่ไม่อาจมองข้ามได้ 
รวมถึงการขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพสูงในการซื้อสมุนไพรไทย อาทิ ประเทศในสหภาพยุโรป  
เอเชียตะวันออกกลาง เป็นต้น 

(๔) ยกระดับการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยี (SMART) ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่นอเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชน และประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนั้นการยกระดับการผลิตตลอดห่วงโซ่ของการพัฒนาสมุนไพร
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

(๕) ส่งเสริมให้ส่วนภูมิภาคใช้สมุนไพรเป็นกลไปการพัฒนา และให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ด้วยประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับ 
๘ ของโลก นับเป็นจุดแข็งของการพัฒนาเรื่องสมุนไพรที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น 
สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกชุมชนสามารถนำมาพัฒนาเป็นรายได้เสริม หรืออาชีพเพื่อการสร้างรายได้หลัก  
แก่ครอบครัวได้ดังนั้นการนำจุดแข็งของชุมชนคือ สมุนไพร มาเป็นกลไกในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
จึงจะสามารถสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจระดับฐานรากได้จริง 

(๖) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัด เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากข้อมูลรายงานการติดตามมูลค่านำเข้าและส่งออกวัตถุดิบและสารสารสกัด  
จากสมุนไพรสะท้อนภาพที่ชัดเจนของการขาดดุลทางการค้าเนื่องจากสารสกัดสมุนไพรนำเข้ามีมูลค่าสูงกว่า
วัตถุดิบมากกว่า ๑๐ เท่าตัว ขณะที่มูลค่าการส่งออกของประเทศส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปของวัตถุดิบซึ่ งมีราคา



 

 

๔๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ถูกและมีต้นทุนในการขนส่งที่แพงกว่าสารสกัดมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่า สารสกัดสมุนไพรเป็นวัตถุดิบต้น
ทางของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเช่น กลุ่มเสริมอาหาร ยา เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เครื่องสำอางค์ เป็นต้น 
ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทยจึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมสารสกัด
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทั้งนี้ ภาครัฐอาจเป็นผู้สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งกระจายความรู้หรือนวัตกรรมนั้นให้แก่ภาคเอกชน โดยกำหนดประเด็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไว้ในแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนผ่านแผนงานต่าง ๆ ที่จะได้กำหนด
รองรับอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

๔) วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้เกิดการกำแนวทางการพัฒนาให้มีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และตอบโจทย์การพัฒนาห่วงโซ่

อุปทานสมุนไพรไทยอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมบทบาทของสมุนไพรผ่านภาพลักษณ์อาหารไทย จากครัวไทยสู่ครัวโลก  

(๒) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยฐานงานวิจัย
และนวัตกรรม  
(๓) เน้นครอบคลุมตลาดในประเทศท่ัวทุกภูมิภาค และขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV)  
(๔) ยกระดับการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยี (SMART)  
(๕) ส่งเสริมให้ส่วนภูมิภาคใช้สมุนไพรเป็นกลไปการพัฒนา และให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ  
(๖) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัด เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

๕) จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus: SF) 
 ภายใต้กรอบระยะเวลา ๕ ปี ของแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้การพัฒนาสมุนไพรไทยเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพ 
จึงได้กำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น โดยจำแนกตามห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้ 
 (๑) ต้นน้ำ มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่ 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ (SF ๑) การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ในอุตสาหกรรมสมุนไพร 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ (SF ๒) การใช้มาตรฐานวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนาต้นทาง 
(๒) กลางน้ำ มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่ 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ (SF ๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

และเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าของสารสกัดในห่วงโซ่อุปทาน 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ (SF ๔) การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๓) ปลายน้ำ มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕ (SF ๕) การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๖ (SF ๖) การส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายช่องทางการตลาด 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๗ (SF ๗) การต่อยอด สร้างมูลค่า และเพิ่มการส่งออก Herbal Champions 

รวมทั้งผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(๔) ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน มีจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๘ (SF ๘) การวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไทยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 



 
 

๔๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที ่ ๙ (SF ๙) การพัฒนาระบบกำกับติดตามและใช้ข้อมูลในการประเมินผล 
การดำเนินงาน 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ (SF ๑๐) การพัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ประเด็น ได้ถูกนำเสนอในการประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุม

คณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และได้ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกันของคณะทำงานฯ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติทั้ง ๕ คณะ และหน่วยงานผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกว่า ๖๐ หน่วยงาน โดยรายละเอียดของจุดเน้นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๑) เป้าหมาย 
การดำเนินการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนเป็น

วาระแห่งชาติที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อและพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถ
แข่งขันทางอุตสาหกรรมสมุนไพรในระดับนานาชาติได้ ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนาสมุนไพรของแผนปฏิบัติการ
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จึงเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการ
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย  

(๑) การพัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน  
(๒) การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ที่จะมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ  
(๓) การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเชื่อมโยง และครบวงจร  
(๔) การทำให้เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ เท่าตัวภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
(๒) ความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  

๓.๒.๓  ยุทธศาสตร์และองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 

ในส่วนต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดจากช่องว่างการพัฒนา ทิศทาง 
การพัฒนา และจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนระดับ ๒ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้มี
การกำหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตลอดจนมาตรการและแผนงานเพื่อให้ การดำเนินการ
สามารถไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม) รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์มี
ดังนี้ 

 

 

 



 

 

๔๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

๑. เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของผลลัพธ์ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ (Objective) ของยุทธศาสตร์ 
๑) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
๒) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและแปรรูป  
๓) ส่งเสริมการซื้อขายที่สามารถสะท้อนกลไกตลาดได้อย่างเหมาะสม ร่วมกับการมีกลไกการรับรอง
คุณภาพของวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปเบื้องต้น 
 

๑.๒ เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ 
๑) มีผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕ ของปริมาณผลผลิตรวม 
จากฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒) มูลค่าการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของ
จำนวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ปี ๒๕๖๕ 
 

๑.๓ ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ 
๑) ในปี ๒๕๗๐ พ้ืนที่ปลูกสมุนไพรได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ 
๒) แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชสมุนไพร ๓๐ พืช 
๓) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ มีการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ตามความต้องการของตลาด อย่างน้อย ๖๐ แห่ง 
๔) มีการผลิตสมุนไพรครบวงจรเชื่องโยงกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในประเทศอย่างน้อย  
๕ แห่ง 
๕) ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรผ่านการับรองมาตรฐาน ISO๑๗๐๒๕ ในปี 
๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่า ๘ แห่ง 
๖) ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร อย่างน้อย ๑ ฐาน 
๗) เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรร้อยละ ๕ จากการส่งเสริมการผลิตสามารถเข้าสู่ระบบตลาด

ออนไลน์หรือตลาดรับวัตถุดิบสมุนไพรหรือตลาดสมุนไพรชุมชน 
 

๒. มาตรการและแผนงาน 

มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการด้านการผลิตวัตถุดิบคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน 
 

แผนงานที่ ๑: ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐาน
อื ่นของพืชสมุนไพร เพื ่อให้ได้ว ัตถุด ิบสมุนไพรที ่ม ีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมีแนวทาง  
การดำเนินงาน ดังนี้  

(๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐาน อ่ืน ๆ  
(๒) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมปริมาณการผลิต  
(๓) พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และมีสารสำคัญในปริมาณท่ีสูงขึ้น   

แผนงานที่ ๒: วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร และอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรประจำถิ่น หรือพืช
สมุนไพรหายาก เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดโรค และมีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  



 
 

๔๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรให้มีคุณภาพและปลอดโรค ด้วยเทคโนโลยีการผลิต 
พืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการวิจัยเพื ่อหา Crop 
Requirement ของพืชสมุนไพรที่ยังไม่มีข้อมูล 

(๒) อนุรักษแ์ละรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรประจำถิ่น หรือพืชสมุนไพรหายากไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย 

แผนงานที่ ๓: ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูก
พืชสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ขยายผลพ้ืนที่การทำเกษตรมูลค่าสูงที่เน้นการเพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร  
(๒) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตเกษตรจากพ้ืนที่การทำเกษตรมูลค่าสูง 
(๓) ต่อยอดการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพที่เน้นเพ่ิมมูลค่าสูงของผลผลิตเกษตร  
(๔) ส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้แผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน

สำหรับการปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) 

แผนงานที่ ๔: มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตสมุนไพรให้มีความเชื่อมโยงกัน  ได้แก่ ข้อมูล
เกษตรกร ข้อมูลพื้นที่สมุนไพร ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการ
รับรอง GAP /Organic ข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) เป็น
ต้น รวมทั้งฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของประเทศไทย (National Database of 
Thai Plants and Traditional Knowledge) โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) สำรวจ รวบรวมข้อมูล อาทิ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลพื้นที่สมุนไพร ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนปลูกพืช
สมุนไพร ข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรอง GAP /Organic ข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน
สำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) ชนิดและแหล่งที่อยู่ของพืชสมุนไพรในป่าและในพื้นที่ป่าชายเลน 
เป็นต้น  

(๒) จัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตสมุนไพร พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
(๓) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการผลิตสมุนไพร 

 

มาตรการที่ ๒ สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการสร้างเครือข่าย 
 

แผนงานที่๑: สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ด้านการผลิตสมุนไพร โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้และเป็นกลไกเชื่อมโยงการสร้างมูลค่า
ด้านการผลิตพืชสมุนไพร    

แผนงานที่ ๒: สนับสนุนเครือข่ายการตลาดในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

(๑) สนับสนุนการทำการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจำหน่าย โดยมองการตลาดเป็นหลัก ตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของเกษตรกร  

(๒) เช ื ่อมโยงเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อย รายกลางให้เข้มแข็ง ก้าวสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร  

(๓) สนับสนุนเกษตรกรรายใหญ่ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 



 

 

๔๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนงานที่ ๓: ส่งเสริมเครือข่ายการแปรรูปสมุนไพรเบื้องต้น ในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพร ด้วยการแปรรูปเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสารสกัดอย่างง่ายในชุมชน 
ภายหลังการเก็บเก่ียว ณ สถานที่ปลูก  

แผนงานที่ ๔: ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต 
การบริหารจัดการธุรกิจให้ทันยุคสมัย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

 

มาตรการที่ ๓ ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปภายหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีมาตรฐาน  
ด้วยเทคโนโลยี   
 

แผนงานที่ ๑: ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้ได้ GLP (Good Laboratory 
Practice) เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สารสำคัญในวัตถุดิบสมุนไพร 
โดยสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GLP ให้มากขึ้น เช่น มาตรฐาน ISO ๑๗๐๒๕ 
เพ่ือสร้างมาตรฐานให้กับการวิเคราะห์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

แผนงานที่ ๒: ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรตามกลุ่มที่ใช้ของพืช เพ่ือสร้างมูลค่าแก่ผลผลิต
พืชสมุนไพร และสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการแปรรูปเพื่อให้ได้
วัตถุดิบที่มีคณุภาพ 
 

มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมระบบตลาดกลาง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market) รวมทั้งเครือข่ายผู้รับซื้อ 
วัตถุดิบและสมุนไพรแปรรูป 
 

แผนงานที่ ๑: ส่งเสริมการตลาดด้วยระบบตลาดกลางและตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัตถุดิบ
สมุนไพร โดยจะต้องสร้างมูลค่าในเชิงผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในประเทศและภูมิภาค จะต้องเป็นผู้นำด้าน  
การผลิต จำหน่าย และบริการสมุนไพรครบวงจร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย หากพิจารณาแนวโน้มการตลาดสมุนไพรในแต่ละวัตถุประสงค์ของ
การบริโภค ซึ ่งการใช้ยาสมุนไพรในกระบวนการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนที่มากขึ ้นในระบบการ
สาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) จัดหาและคัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร  
และวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด และมีความพร้อมในการนำสินค้าเข้ามา
จำหน่ายในตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรไทย  

(๒) ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ เพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรและยกระดับให้ได้ตามมาตรฐานสากล อาทิ การสุ่มตรวจคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

(๓) จัดทำและพัฒนาตลาดวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) จัดทำฐานข้อมูลซื้อขายวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรของประเทศ 
(๕) ประชาสัมพันธ์ระบบตลาดวัตถุดิบสมุนไพรสด และสมุนไพรแปรรูป กำกับติดตามการดำเนินการ

ตลาดวัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพร  
(๖) สนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์พิเศษตามความเหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการวัตถุดิบ

และวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพร 



 
 

๔๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๗) มีระบบการผลิตสมุนไพรครบวงจรสามารถเชื่องโยงกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 

แผนงานที่ ๒: ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้รับซื้อวัตถุดิบและสมุนไพรแปรรูป ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรกรรายย่อย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการประเภทสินค้าสมุนไพร  
(๒) สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจที่เป็นธรรม ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน โดยนำข้อมูลความต้องการ 

(ปริมาณ คุณลักษณะ) ของผู้รับซื้อ วัตถุดิบและสมุนไพรแปรรูป และปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรในลักษณะต่าง ๆ 
(ชนิด สด แปรรูปประเภทต่าง ๆ) เกิดการเชื่อมโยงเกษตรกร /กลุ่มเกษตร  

แผนงานที่ ๓: ขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสมุนไพรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง 
โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) เน้นการใช้วัตถุดิบต้นทางในประเทศก่อน หากไม่เพียงพอจึงใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุน Value chain ภายในประเทศ 

(๒) นำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก อาทิ  
อาหารเพื ่อส ุขภาพ ส ่วนประกอบของอาหาร (Food Ingredients) และอาหารที ่ม ีประโยชน์เฉพาะ 
(Functional Food) เป็นต้น 



 

 

๕๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดห่วง
โซ่อุปทาน 
 

๑. เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของผลลัพธ์ 

๑.๑ เป้าประสงค์ (Objective) ของยุทธศาสตร์ 
๑) ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมสารสกัดของประเทศ 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

๑.๒ เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ 
๑) อุตสาหกรรมสารสกัดมีการขยายตัว อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
๒) ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐  
 

๑.๓ ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ (จำนวน/ร้อยละ) 
๑) มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมสารสกัดระดับอุตสาหกรรมขั้นสูง (อุตสาหกรรมรายใหญ่)  
๒) มีมาตรฐานสารสกัดที่ได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
๓) ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมมียอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 

๒. มาตรการและแผนงาน 

มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัด และมาตรฐานสารสกัด 
 

แผนงานที่ ๑: ส่งเสริมเทคโนโลยีการสกัดขั้นสูง อาทิ จัดทำโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสกัด
สมุนไพรที่มีมาตรฐานขั้นสูงพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย (Green Technology) ในลักษณะของ 
Pilot Plant เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ขาดเงินลงทุนหากแต่ต้องการวัตถุดิบจากโรงงานที่มี
การใช้เทคโนโลยีการสกัดข้ันสูง นอกจากนี้ควรส่งเสริมการเพาะปลูกและวางแผนการทำระบบการเกษตรที่มอง
การตลาดเป็นหลักให้กับเกษตรกรในเชิงอุตสาหกรรมร่วมด้วย เพื่อเป็นการบริหารคุณภาพผลผลิตครบวงจร
ตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกร) กลางทาง (โรงงานสกัด) และปลายทาง (ผู้ประกอบการโรงงาน) ทำให้สามารถควบคุม
มาตรฐานและคุณภาพวัตถุดิบได้อย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

แผนงานที่ ๒: ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสารสกัด เช่น ลดภาษีนำเข้าเครื่องจักร ลดภาษีเงินได้
นิติบุคคล เพิ่มสิทธิประโยชน์ของ BOI ลดต้นทุนกระบวนการผลิต ส่งเสริมการลงทุนร่วมจากต่างประเทศ 
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัด อาทิ การนำสารสกัดไทยไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถ
นำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ลดต้นทุนการผลิตภาษีแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

แผนงานที่ ๓: พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจมาตรฐานสารสกัด โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
(๑) จัดกิจกรรมเพ่ือตรวจความพร้อมของสถานที่ตรวจมาตรฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือวิเคราะห์ 

และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกันและได้รับการยอมรับจาก
ผู้ประกอบการ  

(๒) เพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการตรวจมาตรฐานสารสกัด โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยบ่มเพาะต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม 



 
 

๕๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนงานที่ ๔: จัดทำสารมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ
ความเป็นเนื้อเดียว (Homogeneity) และความเสถียร (Stability) เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการวัดของห้องปฏิบัติการและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ โดยเฉพาะการนำสารมาตรฐานอ้างอิงมาใช้เป็นวัสดุควบคุม (Control 
Material) ในทำนองเดียวกัน ยังสามารถนำมาใช้ทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย 

แผนงานที่ ๕: ผลักดันมาตรฐานสารสกัดสู ่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนการนำงานวิจัยที่มี
ศักยภาพ ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/ชุมชนที ่มีความพร้อม เพื ่อเพ่ิม 
ความหลากหลายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเน้นกิจกรรมสำคัญ อย่างน้อย ๒ กิจกรรม ได้แก่  

(๑) ออกแบบและสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้เนื้อหาเชิงประเด็นครบทุกมิติ พร้อมทั้งมี  
การทำงานเชิงเครือข่ายเพ่ือสื่อสารผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

(๒) วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กลุ ่มเป้าหมายเชิงพื ้นที ่ เพื ่อให้
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/ชุมชนเห็นถึงประโยชน์ เข้าใจ ยอมรับ และนำมาใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้าง
ฐานลูกค้า และขยายไปสู่ในระดับตลาด 
 
มาตรการที่ ๒ การจัดทำมาตรการรวมทั้งกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัด  
 

แผนงานที ่ ๑: สร้างระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการตาม พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องมือ 
(วิศวกรรม) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสมุนไพร
ของประเทศหรือจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมแยกตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และ 
Deliverable outcome 

แผนงานที่ ๒: จัดทำมาตรการส่งเสริมให้สอดคล้องกับระดับและประเภทของอุตสาหกรรม โดย
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่  

(๑) ดำเนินการประเมินสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสมุนไพร (Industry Assessment) เพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพของอุตสาหกรรมสมุนไพรในปัจจุบันในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม (Sub Industry) และระดับของ
สถานประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมสมุนไพร  

(๒) จ ัดทำแผนเพ ิ ่ มผล ิตภาพของสถานประกอบการผล ิตของแต ่ละกล ุ  ่มอ ุตสาหกรรม 
(Implementation Plan by Sub Industry) โดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์  

(๓) จัดทำแนวทางการส่งเสริมที ่สอดคล้องกับแผนเพิ ่มผลิตภาพในแต่ละระดับและประเภท
อุตสาหกรรม พร้อมกำหนดงบประมาณสนับสนุน  

แผนงานที ่ ๓: ส่งเสริมความร่วมมือก ับสถาบันการศึกษา ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ
อุตสาหกรรมสมุนไพร โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) สร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยและสถาบันการศึกษา  



 

 

๕๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๒) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการสร้างโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของตลาด
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพร 
 

มาตรการที่ ๓ การส่งเสริมความสามารถและปัจจัยแวดล้อมของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 

 แผนงานที่ ๑: ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ Disruption trend 
องค์ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ปริมาณความต้องการสมุนไพร/สมุนไพรที่มีมูลค่าสูง โดยจัดกลุ่มแนว
ทางการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  

(๑) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมเชิงรุก แบ่งเป็นอย่างน้อย ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start Up) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community) กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) 

(๒) มาตรการส่งเสริมเฉพาะทาง ประกอบด้วย มาตรการด้านการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต 
มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด และมาตรการเกี่ยวกับข้อบังคับทางกฎหมาย 

แผนงานที่ ๒: พัฒนาผู้ประกอบการ OEM เป็น ODM หรือ OBM ผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
อุตสาหกรรม เนื่องจากจุดแข็งของ OEM คือ การที่มีกำลังการผลิตอยู่แล้ว ดังนั้น หากสามารถผสาน Original 
Design หรือ Original Brand เข้าไปจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยยกระดับและศักยภาพทางธุรกิจได้ ทั้งนี้  สามารถ
เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตโดยเริ่มจากการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและดำเนินการผ่านแนวทางการ 
Outsource หรือ การโอนถ่ายงานในกระบวนการทำงานบางส่วนหรือทั ้งหมดให้หน่วยงานภายนอกเพ่ือ
ประหยัดต้นทุนการลงทุนด้านโครงสร้าง สำหรับการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์ทั้งกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมและใช้ขั้นตอนน้อยที่สุด จนจบกระบวนการผลิต คำนวณเวลาที่ใช้
ในการผลิต (Cycle Time) ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเทียบ
เป็นต้นทุนต่อชิ้นงานเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป ประกอบกับการประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนการออกแบบช่องทางการจำหน่าย การประสานงาน การออกแบบแผนการตลาด และการควบคุม
วางแผนทางการเงินธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐหรือตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการจะทำให้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและจุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าท่ีมีอยู่เดิมในท้องตลาด 

แผนงานที่ ๓: ศึกษาภาพรวมปัจจัยแวดล้อมของการส่งเสริมผู ้ประกอบการ (Ecosystem) 
ครอบคลุม  

(๑) ด้านการเงินรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ  
(๒) ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  
(๓) ด้านวิทยาการและองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ อาทิ ส่งเสริมความรู้และความ

เข้าใจด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้เพ่ือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรไทย  

(๔) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ กฎหมาย Infrastructure (Soft/Hard) พร้อมทั้งกำหนดกรอบ
ขอบเขตการศึกษา นิยาม และจัดกลุ่ม จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาผู้ประกอบการให้ชัดเจน  

แผนงานที่ ๔: การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภูมิภาคโดยการ
วิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม 
ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม



 
 

๕๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry Transformation Center: ITC) ซึ่งมีระบบนิเวศน์
ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ทดลองผลิตผ่านโรงงานต้นแบบที่
ให้บริการเครื่องจักรที่ติดตั้งสมบูรณ์ (Pilot Plant) เพ่ือขยายกำลังการผลิต (Scale up) ให้พร้อมในการทดสอบ
ตลาด นอกจากนี้ ศูนย์ ITC ยังเป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมให้คำปรึกษาบริการด้านการประกอบธุรกิจ 
การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การ
ดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันศูนย์ ITC มีการดำเนินงานครอบคลุม ๗๗ 
จังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑๓ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ ITC ส่วนกลาง กล้วยน้ำไท ๑ แห่ง ศูนย์ ITC ระดับ
ภูมิภาค ๑๒ แห่ง  



 

 

๕๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

๑. เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 

๑.๑ เป้าประสงค์ (Objective) ของยุทธศาสตร์ 
๑) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ 
๒) การขยายช่องทางการตลาด 
 

๑.๒ เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ 
๑) ทิศทางเชิงนโยบายในการผลักดันภาพลักษณ์ของสมุนไพรไทยควบคู่กับอาหาร (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
๒) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเป็นตลาดสมุนไพรของ ASEAN (ASEAN Herbal Hub) 
๓) การมีตราสัญลักษณ์สมุนไพรคุณภาพระดับสากลและเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ 
 

๑.๓ ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ 
๑) ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยควบคู่กับอาหารไทย 
๒) มูลค่าจากการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปประเทศใน ASEAN เพ่ิมข้ึน 
๓) ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้และยอมรับตราสัญลักษณ์สมุนไพรคุณภาพ  

 

๒. มาตรการและแผนงาน 

มาตรการที่ ๑ ผลักดันให้สมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศด้านอาหารและวัฒนธรรมไทย 
 

แผนงานที่ ๑: บูรณาการประเด็นสมุนไพรไทยกับอาหารและวัฒนธรรมไทยร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นต้น โดยเน้นแนวทางดังต่อไปนี้  

(๑) การประชาสัมพันธ์สมุนไพรไทยผ่านอาหารและวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๒) การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการสมุนไพรไทยควบคู่กับอาหารและวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  
(๓) การสร้างแรงจูงใจด้านการตลาด โดยนำเสนอเรื่องสมุนไพร ผ่านสื่อทัศนะความเป็นไทย 
(๔) ผสมผสานการนำเสนอเรื่องสมุนไพรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แผนงานที่ ๒: ผลักดันคุณค่าของสมุนไพรไทยร่วมกับอาหารไทย (ธีมด้านสุขภาพ) เพื่อตอบสนอง
ต่อแนวโน้มใหม่ของโลก (Mega Trend) ที่เก่ียวกับความต้องการสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูง ภายใต้ยุทธศาสตร์
ของไทยที่เน้นตลาดนำการผลิต โดยเน้น 

(๑) การผลักดันสมุนไพรในฐานะองค์ประกอบของอาหารไทย โดยใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของอาหาร
ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมานานแล้ว ผนึกรวมกับสรรพคุณและความหลากหลายของสมุนไพรไทย  

๒) นำเสนอสมุนไพรผ่านเมนูอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยซึ่งแต่ละเมนูจะมีสรรพคุณที่
แตกต่างกัน เพื่อดึงดูดให้เกิดการบริโภคในหลากหลายเมนูตามคุณประโยชน์ที่ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ การเพ่ิมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพ่ือโภชนาการเฉพาะบุคคล เพ่ือสุขภาพจิตที่ดี เพื่อโภชนาการ
รูปแบบใหม่ที่ไม่บริโภคอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ (Plant-based) และอาหารผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 



 
 

๕๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

มาตรการที่ ๒ การตลาดเชิงรุก (การเพิ่มช่องทางการตลาด การเจาะกลุ่มเป้าหมาย และการมีกลไกในการ
ติดตามและแสวงหาโอกาสทางการตลาด) 
  
 แผนงานที่ ๑: เพิ่มมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรโดย 

(๑) เน้นการขยายตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเวชสำอาง (Cosmeceuticals) อาทิ แป้ง
ทาผิว ครีมมาสก์หน้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement) และสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer Product) อาทิ สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น 

(๒) ขยายการใช้และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสมุนไพร โดยเน้นกลุ่มท่ีเป็นสมุนไพร Product 
Champion และกลุ่มท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  

(๓) ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตรงกับความต้องการของตลาดและแนวโน้มสุขภาพของประชาชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

แผนงานที่ ๒: การทำการตลาดเชิงรุก และเจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มุ่งเน้นการทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ โดย 

(๑) เน้นการตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางของภาคเอกชน เนื่องจากการแข่งขันในภาค
ธุรกิจโลจิสติกส์ส่งผลให้ต้นทุนการกระจายสินค้าต่ำลง และความสะดวกสบายดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับ
การตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นในทุกช่วงอายุ การทำตลาดออนไลน์จะทำให้สามารถเพ่ิมยอดขายได้อย่างมาก 
หากแต่จำเป็นต้องมีตลอดออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้  

(๒) ต่อยอดจากตลาดออนไลน์ภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน และควรเพิ่มฟังก์ชันหรือหน้าต่างของตลาด
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ซื้อ  

(๓) พัฒนาต่อยอดและร่วมมือกับตลาดกลางออฟไลน์ของภาคเอกชนจะช่วยให้อุตสาหกรรมขยายตัว
ยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณความต้องการหรือคำสั่งซื้อจะเพ่ิมข้ึนจากผู้ผลิตหรือเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึน ผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากข้ึน ผู้ประกอบการมีโอกาสในการคัดสรรวัตถุดิบมากขึ้น และผู้ส่งออกสามารถรวบรวมผลผลิต
จำนวนมากได้ ทำให้สามารถการันตียอดคำสั่งซื้อกับผู้ซื้อได้ (ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการใช้ประโยชน์ E-Commerce) 

(๔) สนับสนุนความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์และการให้บริการคำปรึกษาทางการ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจแบ่งตามพ้ืนที่ อาทิ ตลาด CLMV (Export clinic) 

 แผนงานที่ ๓: ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดของสินค้าและจัดเตรียมมาตรการเพื ่อแสวงหา
ประโยชน์อย่างทันท่วงที เน้นการศึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกทั้งประเภทและปริมาณ โดยศึกษาความ
ต้องการของตลาด กำหนดกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงการศึกษาตลาดใหม่ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการศึกษาแนวทางการขยายศักยภาพการผลิตเพ่ือรองรับตลาดที่เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นระบบ 

 

 

 
 



 

 

๕๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

มาตรการที่ ๓ พัฒนาตราสัญลักษณ์คุณภาพสมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับ 
 

แผนงานที่ ๑: สร้างตราสัญลักษณ์ที ่แสดงรางวัลหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี
วัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคว่าการรับรองคุณภาพนี้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดย  

(๑) ให้มกีารดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกำหนดหลักเกณฑ์ท่ีเอ้ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าการเป็นข้อจำกัดในการ
เข้าถึงตราสัญลักษณ์ดังกล่าวในอนาคต   

(๒) ให้มีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตในทุกข้ันตอนให้
ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคเชื่อม่ันและยอมรับในสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความผูกพันจนกระท่ังเกิดความไว้วางใจ และเลือกซื้อสินค้านั้นซ้ำ ๆ 

แผนงานที่ ๒: ส่งเสริมตราสัญลักษณ์คุณภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการ
ยอมรับในระดับสากล เน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างการจดจำตราสัญลักษณ์โดย 

(๑) ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ในวงกว้างและสร้างการรับรู้เพื่อจดจำตราสัญลักษณ์คุณภาพใน
ระดับประเทศ 

(๒) สร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งตอกย้ำกับกลุ่มผู้บริโภค
เดิมถึงคุณค่าของตราสัญลักษณ์และสร้างชุดความเข้าใจใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าในอนาคต 

(๓) ยกระดับภาพลักษณ์สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการเกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง
และประเทศ ช่วยให้ตลาดต่างประเทศยอมรับสินค้าไทยมากยิ่งข้ึน  



 
 

๕๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม 
 

๑. เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของผลลัพธ์ 

๑.๑ เป้าประสงค์ (Objective) ของยุทธศาสตร์ 
๑) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม 
๒. การต่อยอด สร้างมูลค่า และเพ่ิมการส่งออก Herbal Champions รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย 
๑.๒ เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ 

๑) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการบริโภคอย่างเหมาะสม และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 
๒) ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
๓) มีระบบการอนุมัติ อนุญาต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่เหมาะสมกับ ระดับอุตสาหกรรม และบริบท  

ในปัจจุบัน ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาให้มีจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมขึ้น 
๔) ผลิตภัณฑ์ Herbal Champions รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการต่อยอด 

เพ่ิมมูลค่า และสามารถสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญ 
๑.๓ ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ 

๑) จำนวนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
๒) จำนวนการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ทั้งยา ED และยา NED ในระบบเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 
๓) จำนวนรายการยาจากสมุนไพรได้รับการคัดเลือกเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรและ/หรือ

บัญชีนวัตกรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ รายการ ภายในปี ๒๕๗๐  
๔) ขนาดตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร Herbal Champions เพ่ิมข้ึน ภายในปี ๒๕๗๐  

 

๒. มาตรการและแผนงาน 

มาตรการที่ ๑ การจัดทำระบบความรับผิดชอบ และความคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค  
 

แผนงานที่ ๑: จัดทำระบบความรับผิดชอบของสินค้า โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๒ 
แนวทาง ได้แก่  

(๑) การถอดบทเรียนจากปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

(๒) การศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบความรับผิดชอบของสินค้า ภายใต้
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

แผนงานที่ ๒: ออกแบบและพัฒนาระบบการคุ้มครองเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค  โดยมีแนว
ทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง ได้แก่  

(๑) การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองความเสียหายแก่ผู้บริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
โดยพิจารณาจากขอบเขตของอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 
๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น  



 

 

๕๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๒) การศึกษาเพื่อออกแบบระบบการคุ้มครองเยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการผลักดัน
ให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง อาทิ ระบบตรวจสอบสิทธิของผู้บริโภค ระบบตรวจสอบข้อมูลสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางจำหน่ายหรืออนุมัติให้ใช้ได้ ระบบการติดตาม/ติดต่อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ระบบการร้องเรียน เป็นต้น 
 

มาตรการที่ ๒ การจัดระบบการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

แผนงานที่ ๑: พัฒนาองค์ความรู้พื ้นฐานและที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมีแนว
ทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง ได้แก่  

(๑) การพัฒนาองค์ความรู้ก่อนใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจัดทำชุดความรู้ อาทิ ข้อสังเกต
และวิธีการเลือกซื้อยาสมุนไพร  

(๒) การพัฒนาองค์ความรู้ขณะใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจัดทำชุดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ แนวทางการใช้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตความ
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้สมุนไพร และแนวทางการรักษาเบื้องต้น 

แผนงานที่ ๒: พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันต่อยุคสมัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัย โดยมีแนว
ทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง ได้แก่  

(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ดำเนินการโดยประสานความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพร และ
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ในการร่วม
ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Showcase) และเป็นกรณีนำร่องในการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ รายการเกมโชว์ รายการ
สารคดี รายการละคร เป็นต้น  

(๒) การสื่อสารผ่านกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคตามช่วงวัย อาทิ กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์สำหรับวัยผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ป่วย ซึ่งคำแนะนำตลอดจนประสบการณ์
ในการทดลองใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตนเองหรือใช้กับผู้มารักษาอาจส่งผลให้สินค้าได้รับความ
เชื่อมั่นและความนิยมมากขึ้น  

แผนงานที่ ๓: การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์การส่งเสริมการตลาดสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง ได้แก่  

(๑) การศึกษาวิจัย การสื่อสาร พฤติกรรมผู้บริโภค บทบาท ปัจจัยความต้องการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
และความต้องการทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นการสำรวจเพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ในการส่งเสริม
การตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการรับรู้ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สำคัญในการกระตุ้นการขายเพ่ิมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ  

(๒) การสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นสมุนไพรผ่านวัฒนธรรมอาหาร ความรู้หรือการรับรู้ทางช่องทาง
อ่ืน ๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้บริโภค  

(๓) สื่อสารผลการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
การสื่อสารงานวิจัย เป็นกิจกรรมที่จะสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดทัศนคติที่ดีต่อสมุนไพร ยา 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้กระบวนการการสื่อสาร ซึ่งกระบวนการนี้จะขยายการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 



 
 

๕๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ส่งผลให้เกิดการยอมรับ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรจึงเป็นการสื่อสารเพ่ือ
กำหนดเป้าหมายภาพลักษณ์การส่งเสริมการตลาดสมุนไพรในปัจจุบันและอนาคต  

 

มาตรการที่ ๓ การส่งเสริมการใช้และการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

แผนงานที่ ๑: บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมี
แนวทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง ได้แก่  

(๑) การผลักดันให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มยาสมุนไพรมากขึ้น อาทิ การเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าใน
การบรรจุยาสมุนไพรที่ผ่านการวิจัยยืนยันสรรพคุณทางวิชาการเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรเพ่ิมเติม
โดยให้ครอบคลุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองความต้องการการรักษาโรคที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขในปัจจุบัน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจำเป็น ทำให้สามารถจ่ายยาได้โดยไม่ผิดตามแนวทางการ
รักษา ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้แล้วยังสามารถเบิกกับประกันของผู้ป่วยรายนั้น ๆ ได้เลย  

(๒) การขยายจำนวนรายการยาลำดับแรก (First line drug) โดยมีผลการศึกษาวิจัยสนับสนุน  
พร้อมทั้งติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับแพทย์ผู้
สั่งจ่ายยาและผู้ป่วยที่ได้รับยาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลของการรักษา  

แผนงานที่ ๒: ส่งเสริมการบูรณาการการใช้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรร่วมกับแพทย์แผน
ปัจจุบันในระบบบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้การแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในกระบวนการการดูแลรักษา
สุขภาพของระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับ
บริการ โดยยกระดับการบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรและบูรณาการ
การบริการร่วมกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบันในการให้บริการรักษาโรคทั่วไปและรักษาเฉพาะโรค เพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยให้เป็นระบบการดูแลรักษา
สุขภาพที่เก้ือกูลกัน โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๕ แนวทาง  

(๑) ขยายสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติด้านบริการการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุม
รายการหัตถการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้  

(๒) พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการ ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์แผนไทย และระบบการเงินการคลัง  

(๓) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guidelines: CPG) ของโรคท่ีจะมีการบูรณาการการ
บริการร่วมกันระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการให้บริการรักษาโรคทั่วไปและ
รักษาเฉพาะโรค  

(๔) สร้างความเข้าใจความแตกต่างของฐานความคิดและข้อจำกัดของการแพทย์แต่ละระบบ รวมถึงให้
ความรู้เรื่องสมุนไพร ผลงานวิจัยที่รองรับการใช้สมุนไพรในการรักษาแก่บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข 
เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นในการใช้การแพทย์แผนไทยยาแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือรักษาโรค ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานสำคัญในการส่งเสริมการบูรณาการการใช้การแพทย์แผนไทยร่วมในระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสม  

(๕) เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ เพ่ือให้มีบุคลากรเหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการรักษาผู้ป่วย 

แผนงานที ่ ๓: สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั ่วไป โดยมี 
แนวทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง ได้แก่  

(๑) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแล
ตัวเองเบื้องต้นได้   



 

 

๖๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๒) การจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฉบับประชาชนประจำชุมชนหรือกระจายให้แก่ผู้ที่สนใจ
ทั่วไปจะเป็นสื่อที่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรได้มากขึ้น ทำให้มีความมั่นใจ คนในครอบครัวหรือบุตรหลานแม้ไม่บริโภคเองแต่สามารถแนะนำ ดูแล 
และติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ใช้ที่เป็นคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง  

(๓) การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
มาตรการที่ ๔ การจัดการระบบทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สนับสนุนการพัฒนา 

 

แผนงานที่ ๑: ปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึง
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ หรือความเสี่ยงของกระบวนงาน เช่น DO&TELL/ Reprocess กระบวนการให้บริการ  

แผนงานที่ ๒: พัฒนาระบบสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น เพิ่มช่องทางการ
อนุญาต ปรับกระบวนการให้บริการ Proactive consultation / คลินิกให้คำปรึกษา /พัฒนามาตรฐาน 
“ตัวกลาง” จัดเตรียมเอกสารคำขอขึ้นทะเบียน  

แผนงานที่ ๓: พัฒนา “รายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างอิง” สำหรับ “การจดแจ้ง” เพ่ือสนับสนุนให้
มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ตามแนวทางการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีทั้งยาแผนไทย 
ยาพัฒนาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ 

แผนงานที่ ๔: สนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากงานวิจัย  เช่น การจัดตั้ง 
ศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรนวัตกรรม ถือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิจัยต่อยอดจากองค์ความรู้ดั้งเดิม 

แผนงานที่ ๕: ปรับหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธ ีการที ่ดี  
ในการผลิต (GMP) และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม อาทิ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้เหมาะสมกับบริบท เช่น ใช้ ASEAN GMP การส่งเสริมความเชื่อมั่นด้วยระบบการประเมินและรับรอง
วัตถุดิบและสารสกัดในประเทศ เป็นต้น ถือการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสมุนไพรไทยและภูมิ
ปัญญาไทยให้มีมูลค่าทางการตลาด รวมไปถึงเพ่ิมโอกาสการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วย 

แผนงานที ่  ๖ นำผลการเจรจา  ASEAN Harmonisation of Traditional Medicines and 
Health Supplements ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกในการสร้าง
ความมั่นใจด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลหรือการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ของยาตามองค์ความรู้
ดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในภูมิภาคอาเซียน และอำนวยความสะดวกทางการค้าของยาตาม
องค์ความรู้ดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวทางต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน  
โดยให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ  
 
มาตรการที่ ๕ การส่งเสริม Herbal Champions ที่ตรงกับศักยภาพและต่อยอดสร้างมูลค่า 
 

แผนงานที่ ๑: จัดทำข้อเสนอรายการสมุนไพร Herbal Champions ทั้งในรูปแบบสมุนไพรเดี่ยว
และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และมาตรการการพัฒนา  Herbal Champions ที ่เหมาะสม โดยมีแนว
ทางการดำเนินงาน ดังนี้ 



 
 

๖๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

(๑) กำหนดรายการสมุนไพร Herbal Champions และควรมีการดำเนินการวิเคราะห์ทุก ๒ ปี (หรือที่
เหมาะสม) เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกช่วง Post-COVID-๑๙ โดยให้มีการทบทวน
สถานการณ์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดและมีการประชาพิจารณ์ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่
เกี่ยวข้อง  

(๒) มีทีมขับเคลื่อนร่วมพิจารณาจัดทำข้อเสนอมาตรการในการพัฒนาให้ครบตลอดห่วงโซ่การผลิต
อย่างทันท่วงท ี

แผนงานที่ ๒: ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและงานวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรพัฒนาจาก Herbal 
Champions เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและงานวิจัยเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีมูลค่าเพิ ่ม อีกทั ้งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ตลาดที่มีอนาคต ดังนั้น 
การวิเคราะห์ระบุช่องว่างเพ่ือกำหนดโจทย์วิจัยที่ตรงกับศักยภาพของ Herbal Champions และความต้องการ
ตลาดอย่างเหมาะสมและทันท่วงที จะสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้  

แผนงานที่ ๓: ขยายขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพัฒนาจาก Herbal Champions สู่ 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer products) เพื่อสร้างการรับรู้และขยายตลาด การรับรู้ของผู้บริโภค
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่มักมีราคาสูงและ 
ข้อบ่งใช้เฉพาะ ผู้ซื้อมักต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีได้รับความนิยมสูง อาทิ ยาสีฟันสมุนไพร สบู่สมุนไพร ยาสระผมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนสีผม เป็นต้น ดังนั้นการผลักดัน Herbal Champions ให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก Herbal Champions ไปสู่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 
(๒) ขยายฐานการรับรู้และการมีประสบการณ์ของผู้บริโภคต่อสมุนไพรในกลุ่ม Herbal Champions  
(๓) ขยายช่องทางการตลาดและเพ่ิมการเข้าถึงของผู้บริโภคต่อสมุนไพรในกลุ่ม Herbal Champions  
(๔) ภาครัฐสนับสนุนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ Herbal 

Champions ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตอบโจทย์สินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการบริโภคใน
ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด 

แผนงานที่ ๔: พัฒนามาตรการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจเพื ่อส่งเสริมผู ้ประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมพัฒนา Herbal champions การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อจุดมุ่งหมายทาง
เศรษฐกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักคือภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นในการ
ดำเนินการทางธุรกิจ จึงมีแนวทางการดำเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง ได้แก่  

(๑) กำหนดสิทธิประโยชน์หรือสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อร่วมลงทุน
พัฒนา Herbal Champions ภายใต้หลักการ Company Champions จะช่วยเร่งการลงทุนจากภาคเอกชน
และสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดได้มาก มาตรการจูงใจผู้ประกอบการ อาทิ 
มาตรการทางการเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ Herbal Champions เป็นต้น  

(๒) เพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์สมุนไพร Herbal champions  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การพัฒนาระบบนิเวศที ่สนับสนุนการขับเคลื ่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 

๑. เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 

๑.๑ เป้าประสงค์ (Objective) ของยุทธศาสตร์ 
๑) ส่งเสริมระบบนิเวศ และกลไก ที่สนับสนุนการสร้างและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับสมุนไพรอย่างเหมาะสม  
๒) สร้างกลไก ระบบติดตามประเมิน และรายงานข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่าน Digital Platform เพื่อให้
เกิดข้อมูลจากการพัฒนาที่ต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์ 
๓) สร้างความเข้มแข็งชุมชนระดับพ้ืนที่ และเสริมโอกาสต่อยอดชุมชนสร้างมูลค่าจากสมุนไพร 
 

๑.๒ เป้าหมาย (Targets) ของยุทธศาสตร์ 
๑) การลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น โดยมีการนำเอาผลการวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
๒) มีระบบนิเวศท่ีครอบคลุมห้องปฏิบัติการ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้มีความเพียงพอ และรวดเร็ว
ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา 
๓) มีกลไกการติดตามและการประเมินผล การขับเคลื่อนตามแผนฯไปสู่การรับรู้และตัดสินใจในเชิง
นโยบาย 
๔) เกิดการพัฒนาและความเข้มแข็งในชุมชนระดับพื้นที่จากการต่อยอดชุมชนและสร้างมูลค่าจาก
สมุนไพร 
 

๑.๓ ตัวช้ีวัดของผลลัพธ์ 
๑) มีระบบ กลไก หรือมาตรการใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาวัตถุดิบ สารสกัด และยาจากสมุนไพร 
เพ่ือทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันและยาที่ต้องนำเข้า และกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ 
อย่างเป็นธรรม ไม่น้อยกว่า ๕ ระบบ/กลไก/มาตรการ ภายในปี ๒๕๗๐ 
๒) จำนวนรายการสารสกัด หรือยาจากสมุนไพรเป้าหมายที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาได้รับการส่งเสริม
และเข้าสู่การคัดเลือกเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติหรือบัญชีนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ ภายในปี 
๒๕๗๐ 
๓) จำนวนรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และสามารถจำหน่ายได้
จริงไม่น้อยกว่า ๒๕ ผลิตภัณฑ์ภายในปี ๒๕๗๐  
๔) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อสิ้นปี 
๒๕๗๐ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าในปี ๒๕๖๕  
5) มีรายงานสถานการณ์ที ่สะท้อนความสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ  
อย่างน้อย ๒ ครั้ง ของระยะเวลาการดำเนินงานของแผน (กลางแผนและสิ้นสุดแผน)  
6) มูลค่าเศรษฐกิจของพื ้นที ่ เมืองสมุนไพร (GPP) เพิ ่มขึ ้นจากบริการและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(Contribution to GPP from Herb) 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๒. มาตรการและแผนงาน 
 

มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 

แผนงานที่ ๑: สร้างระบบนิเวศ (ecosystem) และกลไกที่เอื ้อต่อการสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) กำหนดทิศทาง/กรอบงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วง
โซ่มูลค่า 

(๒) สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(๓) สร้างกลไกให้เอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้/ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(๔) เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพร 
(5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญด้านการวิจัยพัฒนาสมุนไพร 
(6) สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานกลางด้านการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
(7) ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที ่ต ิดขัดเพื ่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 

ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 

แผนงานที่ 2: ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรให้มีข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการเข้าถึงและการนำไปใช้ประโยชน์ของภาครัฐและเอกชน 
โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) สร้างเครือข่ายพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยสมุนไพร/การใช้ประโยชน์บูรณาการ  
(๒) เชื่อมโยงฐานข้อมูลและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 

แผนงานที่ 3: ขับเคลื่อนและผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ให้
เกิดผลกระทบในวงกว้าง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ในด้านความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพการรักษา โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) นำงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดตลอดจนตำรับยาแผนไทย 
และกลไกการออกฤทธิ์ของสารชนิดนั้น ๆ ในการรักษาโรค รวมถึงผลการศึกษาพิษวิทยา (Toxicology) และ
ผลการศึกษาวิจัยทางคลินิค (Clinical Research) ของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการขึ้น
ทะเบียน อย. และการโฆษณา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

(2) ส่งเสริมให้เกิดเป็น Research utilization network พัฒนาในด้านต่าง ๆ ครบวงจร ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า 

(3) เชื่อมโยงให้เกิดการทำงานด้านนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานเครือข่าย (ภาครัฐ/เอกชน) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 แผนงานที่ 4: สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมสมุนไพร ทั้งภูมิปัญญาไทย  
ในระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต 

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาสมุนไพรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
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มาตรการที่ ๒ การส่งเสริมห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แผนงานที่ ๑: เพิ ่มจำนวนห้องปฏิบัติการที ่มีมาตรฐาน เพื ่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์นั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน อาทิ ISO ๑๗๐๒๕ โดยมี
แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  

(๑) เร่งเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการเดิมที่มีอยู่แลว้ให้
สามารถวิเคราะห์ได้เพ่ิมข้ึนและหลากหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น  

(๒) จัดทำศูนย์ห้องปฏิบัติการเพื ่อการทดสอบสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุ นไพรเพิ ่มเติม 
และมีการกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งในด้ารบริการตรวจและการให้
คำปรึกษา ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้ประกอบการและผู ้มารับบริการทั ่วไปเข้าใช้งานมากขึ ้น ทำให้เกิดความคุ ้มค่า 
ในการลงทุน อาทิ บริการการตรวจ วินิจฉัย รับรองคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ระบบการทดสอบที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ที่ทันสมัย รายงานผล
วิเคราะห์ ได้รวดเร็ว มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล 

แผนงานที่ ๒: เพิ่มศักยภาพและยกระดับห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน การยกระดับมาตรฐานและ
เพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน โดยการดำเนินงานอย่างน้อย ๓ กิจกรรม ได้แก่  

(๑) การประเมินสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ถือเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบอย่างหนึ่งของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๒๕ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบว่ามีความ
แม่นยำ ถูกต้อง รวมถึงเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน 

(๒) การจ ัดก ิจกรรมทดสอบความชำนาญห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ( proficiency testing, PT)  เ พ่ือ
ห้องปฏิบัติการที ่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้ผลการประเมินสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ และช่วยเป็นสิ่งยืนยันในความสามารถของห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่ผลการทดสอบความ
ชำนาญไม่เป็นที่น่าพอใจหรือเป็นที่น่าสงสัย ห้องปฏิบัติการต้องมีการทบทวน สืบสวนหาสาเหตุและปฏิบัติการ
แก้ไข เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการให้ดีข้ึน 

(๓) การเตรียมการด้านกำลังคนและความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานให้
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับ
หน่วยตรวจสอบและรับรองทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งข้ึน เป็นต้น 

แผนงานที่ ๓: พัฒนาเครือข่ายระหว่างห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน อาทิ การทำบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) ระหว่างห้องปฏิบัติการกับสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์
พืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) 
เทียบเท่าต่างประเทศ แบบครบวงจร ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเน้นสายพันธุ์พืชสมุนไพรใน
ประเทศให้มีศักยภาพของสารสำคัญตามความต้องการทางการแพทย์ และส่วนพันธุ ์ลูกผสมปรับปรุงให้
สามารถปลูกภายใต้สภาพภูมิอากาศประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รองรับการวิจัยทดลอง ทาง
คลินิก และรักษาผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีสารสกัด
ที่เพียงพอและมีคุณภาพได้มาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับนำไปใช้ในการวิจัยพัฒนาทดลองทางคลินิก และ
รักษาบรรเทาโรคต่าง ๆ ให้แก่ผู ้ป่วยที ่เข้าร่วมโครงการรักษาด้วยช่ องทางพิเศษ หรือ Special Access 
Scheme (SAS) ซึ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กันไป 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนงานที่ ๔: ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เพื ่อให้เกิดการส่งเสริมผู ้ประกอบการผลิตสมุนไพร 
และผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างมี
คุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร สอดคล้องและทันต่อสภาพการ์ในปัจจุบัน และลดอุปสรรคข อง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับพืชเสพติดที่ในอนาคตอาจปลดสู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจได้ 
โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิต  
และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ทั้งในและต่างประเทศ 

(๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตและ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่ยังคงติดขัดเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและทันต่อสภาพการ์ในปัจจุบัน 

 
มาตรการที่ ๓ สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ  

 

แผนงานที่ ๑: สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพร
แห่งชาติ โดยกำหนดให้กองสมุนไพรเพื ่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประสาน อำนวยการการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ และจัดตั้งคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล จำนวน ๑ ชุด แบ่งเป็น 
๒ ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบของคณะทำงาน และบทบาทหน้าที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) องค์ประกอบของคณะทำงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีองค์ประกอบ
ที่กระชับและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน ดังนั้น องค์ประกอบของ
คณะกรรมการควรมีดังนี้ (ก) ผู้กำหนดนโยบาย (ข) ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน (ค) ผู้แทน
ภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน (ง) ผู้เชี ่ยวชาญด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  
(จ) ผู้รับผิดชอบหลัก (focal point) ในแต่ละประเด็นการพัฒนาสำคัญ (SF) และ (ฉ) ฝ่ายเลขานุการ 

(๒) บทบาทหน้าที่ ครอบคลุม ๔ ภารกิจหลัก ได้แก่ (ก) กำหนดแนวทางวิธีการในการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการ/มาตรการ/แผนงาน (ข) ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  (ค) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลต่อผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง และ (ง) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

แผนงานที่ ๒: สร้างเครื่องมือและพัฒนารูปแบบรายงานการติดตามประเมินผล โดยมีการดำเนินงาน 
๒ แนวทาง ดังนี้ 

(๑) เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล อาทิ การประชุมคณะทำงาน การประชุมของ
เครือข่ายพันธมิตร การเปิดเวทีสาธารณะ  

(๒) การจัดทำรายงานสถานการณ์ที่สะท้อนความสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ 
อย่างน้อย ๒ ครั้งของระยะเวลาการดำเนินงานของแผน (กลางแผนและสิ้นสุดแผน) โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้าและผลการ
ดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยคัดเลือกโครงการ/
มาตรการ/แผนงานที่มีนัยสำคัญ และรายงานบทวิเคราะห์ (Policy Brief) เพื่อให้บุคคล องค์กร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ
ติดตาม ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได ้
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนงานที่ ๓: พัฒนาระบบข้อมูล Digital Platform เพื ่อรองรับการติดตามและประเมินผล  
โดยจัดทำ Project Management System แบ่งตามการใช้งานออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ได้แก่ ฐานข้อมูลเพ่ือ
ติดตามประเมินผล (Project Implemental and Project Monitoring) ฐานข้อมูลเพื ่อใช้ในการตัดสินใจ 
(Project Evaluation) และฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็นคลังข้อมูล ดังนี้  

(๑ )  ฐานข ้อม ูล เพ ื ่ อต ิดตามประเม ินผล  (Project Implemental and Project Monitoring)  
เป็นระบบฐานข้อมูลที ่ใช้ในการติดตามระดับปฏิบัติการ โดยผู ้ดำเนินโครงการ/มาตรการ/แผนงานเป็น
ผู้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลการเบิกจ่าย ข้อมูลกระบวนการดำเนินงาน ข้อมูลผลผลิตของแต่ละโครงการ
ภายใต้ SF ข้อมูลตัวชี้วัด (KPIs) ของ SF เป็นต้น ฐานข้อมูลประเภทนี้มีการนำข้อมูลเข้าและเปลี่ยนแปลงตลอด
ทั้ระยะเวลาของการดำเนินงาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดวันในการนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงหรือสรุปผล
การดำเนินงาน 

(๒) ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Project Evaluation) ระบบฐานข้อมูลประเภทนี้มีไว้เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการฯ โดยข้อมูลที่นำเข้ามาในระบบเป็นข้อมูลที่ผา่น
การประมวลผลจากคณะทำงานฯ อาทิ ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ข้อมูลผลการสำรวจอุปสงค์และ
อุปทานของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ข้อมูลผลการสำรวจและติดตามประเมินผลโครงการ/มาตรการ/
แผนงานสำคัญ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจดำเนิน
มาตรการต่าง ๆ ต่อไป 

(๓) ฐานข้อมูลเพื่อเป็นคลังข้อมูล ฐานข้อมูลประเภทนี้เกิดจากการนำข้อมูลเข้ามาในระบบทุกประเภท
ข้อมูล จึงทำให้เกิดมีข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ดังกล่าวมาสร้างฟังก์ชันหรือสมการต่าง
เพ่ือประมวลผลหาผลลัพธ์ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานได้ โดยประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data 
Visualization ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนของอุปสงค์และอุปทาน (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย) และส่วนของผู้ใช้ประโยชน์
ข้อมูลทั่วไป (นักวิจัย ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ 

แผนงานที่ ๔: สนับสนุนการติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสมุนไพรโดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อ
ทำหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคของอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

(๒) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติคณะที่เกี่ยวข้องในการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค
ของอุตสาหกรรมสมุนไพร อาทิ ด้านการลงทุน การค้า ของภาคเอกชน  

(๓) ประสานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติคณะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบายหรือสั่งการได้ทัน
ต่อสถานการณ ์

(๔) ประสานการดำเนินกิจกรรมและโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาของอุตสาหกรรมสมุนไพร  

(๕) ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรให้เจริญเติบโตและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ 

(๖) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายสมุนไพรแห่งชาติทุกครั้ง 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

มาตรการที่ ๔ การพัฒนาเมืองสมุนไพรสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสร้างมูลค่าจากสมุนไพร 
 

แผนงานที่ ๑: เสริมสร้างระบบบริหารจัดการความเข้มแข็งเชิงลึก  เป็นแนวทางที ่ตอบโจทย์ 
ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินการในระดับพื้นท่ีและการได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ ประกอบด้วย  

(๑) การพัฒนากลไกการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยแนวทางการพัฒนากลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างเป็นระบบ โดยสามารถดำเนินการได้ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) กลไก Area – Agenda และ (๒) กลไก 
Function – Agenda  

(๒) การสนับสนุนและเชื่อมโยงจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การดำเนินงานเมืองสมุนไพร  
ที่ชัดเจน  

(๓) การพัฒนากลไกงบประมาณที่มีความต่อเนื ่องและสอดคล้องระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
และเชื่อมโยงสู่ชุมชน สามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกทางการเงินจาก ๒ แหล่งเงินทุนประกอบกัน ได้แก่ (๑) 
งบประมาณภาครัฐ และ (๒) นวัตกรรมทางการเงิน  

แผนงานที่ ๒: ยกระดับเมืองสมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ๓ ด้าน สืบเนื่องจากแนวทางสำคัญในการ
พัฒนาเมืองสมุนไพรที่ดำเนิการในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ซึ่งแบ่งเมืองสมุนไพร ๑๔ จังหวัดออกเป็น ๓ คลัสเตอร์ 
ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร และคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และการแพทย์แผนไทย โดยอ้างอิงมูลค่าเศรษฐกิจของพื้นที่ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด Gross 
Provincial Products : GPP)) จึงอาศัยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพ
อย่างยั่งยืนตามจุดเด่นแต่ละคลัสเตอร์ 

แผนงานที่ ๓: พัฒนาต่อยอดชุมชนสร้างมูลค่า แนวทางการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ชุมชน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  

(๑) การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ พัฒนา และนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจและเป็นที่จดจำแก่กลุ่มเป้าหมาย  

(๒) การสร้างบรรยากาศให้กับชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของหน่วยต่าง ๆ ในชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงดึงดูดต่อการบริโภคอุปโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากยิ่งขึ้น 

(๓) การต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานการผลิตเดิม โดยมีการสำรวจ
ความต้องการของตลาดที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจเป็นสำคัญ 
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๓.๒.๔  โครงการสำคัญ 

ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีโครงการสำคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการดังกล่าว รวมจำนวน 50 โครงการ โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
กว่า 48 หน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ต้องรองรับการดำเนินการโครงการสำคัญ รวมทั้งสิ้น 14,121.26  
ล้านบาท เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำโครงการสำคัญของประเทศตามเป้าหมายของ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีรายละเอียด
รายชื่อโครงการสำคัญ กรอบงบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ รายยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จำแนกตามปีงบประมาณ ดังภาคผนวก ข 

 

๓.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ (หน่วยงานระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ขึ้นไป)  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน/ชุมชน/สังคม มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือข่ายพันธมิตร
ต่างประเทศ ทั้งนี้ ภารกิจการสนับสนุนและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ มีความเกี่ยวข้อง 
กับบทบาทหน้าที่ของหลายกระทรวง การประสานงานข้ามกระทรวงและเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำงาน
อย่างมีเอกภาพจึงเป็นเรื ่องสำคัญ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ 
ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดกลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการฯ ไว้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ กลไกเชิงนโยบาย กลไก
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และกลไกการติดตามการขับเคลื่อน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาสมุนไพรไทยเป็นไป 
ตามทิศทางของแผนแม่บทฯ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่น และสามารถต่อยอดการพัฒนา  
ในอนาคตได้อย่างหลากหลาย รายละเอียดมีดังนี้ 

 
๓.๓.๑ กลไกเชิงนโยบาย  

 

ภายใต้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ กำหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการฯ กำหนดให้มี ๕ องค์ประกอบ 
ได้แก่ (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที ่สอง (๓) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๒๑ ราย  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน ๓ ราย 
และ (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จำนวน ๙ ราย โดยให้
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองอธิบดี  
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมส่งเสริมการเกษตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมาตรา ๑๐ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติทุกห้าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา   
ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื ่องที ่เกี ่ยวกับงบประมาณหรือเรื ่องอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  
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กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม  
 
๓.๓.๒ กลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 

ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื ่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คณะ (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) ดังนี้  
 (๑) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
อนุกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ อาทิ ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) กำหนดแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นต้น 
 (๒) คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ อาทิ ยกร่างแผนการวิจัยและ
นวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย และแผนที่นำทาง (Road Map) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด
กรอบการลงทุนด้านการวิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยของประเทศ เป็นต้น 
 (๓) คณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
โดยมีบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ อาทิ ศึกษา รวบรวมข้อมูลการปลูก พื้นที่ปลูก และผู้ปลูกพืชสมุนไพร 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย กำหนดแผนที่นำทาง  
การพัฒนาและบริหารจัดการวัตถุดิบ เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานวัตถุดิบ และส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น 
 (๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ อาทิ กำหนดแผนงานและแผน
ที ่นำทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย กำหนดมาตรการส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตสมุนไพรและพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร เป็นต้น 
 (๕) คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที ่และอำนาจที ่สำคัญ อาทิ กำหนดแผนที่นำทางการพัฒนาการตลาด 
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและข้อมูลตลาด  
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ พิจารณานำเสนอสมุนไพรที ่มีศักยภาพและมีความต้องการของตลาด  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Product Champion) เป็นต้น 
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ทั้งนี้ การจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน แบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้  
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ขับเคลื่อนโดยมี คณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร เป็นเจ้าภาพหลัก คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
สมุนไพร เป็นเจ้าภาพรอง 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขับเคลื่อนโดยมี คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เป็นเจ้าภาพหลัก 

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขับเคลื่อนโดยมี คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร เป็นเจ้าภาพหลัก 

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม ขับเคลื่อนโดยมี 
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร 
เป็นเจ้าภาพรอง 

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ขับเคลื่อนโดยมี คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร และคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก  
 
๓.๓.๓ กลไกการติดตามการขับเคลื่อน 
 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มาตรการ และกรอบระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ อีกทั้งยังช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อการทบทวนและพัฒนาการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับขอบเขตและแผนดำเนินงาน ระยะเวลา กระบวนการทำงาน 
รวมไปถึงงบประมาณ เพื ่อให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  แม้ว่าสถานการณ์/ภาวะแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การติดตามขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติยึดหลักการติดตามแบบมีส่วนร่วม  มีการดำเนินงาน
ร่วมกันแบบพหุพาคีทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาคมวิจัย และภาคประชาสังคม ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ
และเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่รับผิดชอบหลักและผู้มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยจะต้องมีการกำหนด
เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกัน  

แนวทางการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  
๑) คณะอนุกรรมการฯ ที ่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   

ทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานรายมาตรการเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพร
แห่งชาติ รายไตรมาส ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 

๒) กำหนดระบบการติดตามและประเมินการขับเคลื่อน ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินก่อนดำเนิน
โครงการ (Ex-ante Evaluation) ว่ามีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานหรือไม่ โดยให้ความสำคัญกับ Demand 
site การประเมินระหว่างโครงการ (On-going evaluation) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
(Ex-post evaluation) เพ่ือดูผลลัพธ์และผลกระทบ  

๓) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนทั้งในระดับผลผลิต  ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตามกรอบ
แผนงานที่กำหนดไว้  

๔) ติดตามการขับเคลื่อนโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูล 
มีรายงานผลการติดตามที่ตรวจสอบได้ และมีรูปแบบการสื่อสารสู ่ผู ้เกี ่ยวข้อง รวมถึงผู ้ที ่สนใจทราบผล 
การประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มาตรการที่ ๓ แผนงานที่ ๔ กำหนดให้สร้างระบบการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ  โดยจัดให้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 
ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร เพ่ือทำหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรคของอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปญัหาร่วมกัน  

(๒) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติคณะที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของอุตสาหกรรมสมุนไพร อาทิ ด้านการลงทุน การค้า ของภาคเอกชน  

(๓) ประสานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติคณะที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตัดสินใจเชิงนโยบายหรือสั่งการได้ทัน
ต่อสถานการณ ์

(๔) ประสานการดำเนินกิจกรรมและโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาของอุตสาหกรรมสมุนไพร  

(๕) ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรให้เจริญเติบโตและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ 

(๖) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกา ร 
นโยบายสมุนไพรแห่งชาติทุกครั้ง 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  



 

 

 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 



 
 

ก - ๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ภาคผนวก ก 
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา และข้อเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน
สมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานยกร่างแผนปฏิบัติการฯ จึงขอ
เสนอการกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรครอบคลุมตลอดห่ วงโซ่คุณค่า
ทั้งสิ ้น ๑๐ ประเด็น โดยในแต่ละประเด็นประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนของหลักการและเหตุผล ข้อค้นพบ 
ช่องว ่างการพัฒนา และกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื ่อบรรลุผลสำเร็จที ่ผ ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดมีดังนี้ 
 

 
  

 



 

 

ก - ๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
ในอุตสาหกรรมสมุนไพร 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้มาตรฐานวัตถุดิบเพ่ือการพัฒนาต้นทาง 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และเพ่ิม

สัดส่วนมูลค่าของสารสกัดในห่วงโซ่อุปทาน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายช่องทางการตลาด 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที ่ ๗ การต่อยอด สร้างมูลค่า และเพิ ่มการส่งออก Herbal Champions รวมทั้ง

ผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไทยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาระบบกำกับติดตามและใช้ข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน 
 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ประเด็น ได้ถูกนำเสนอในการประชุมระดมความคิดเห็น และการประชุม

คณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และได้ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกันของคณะทำงานฯ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติทั้ง ๕ คณะ และหน่วยงานผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกว่า ๖๐ หน่วยงาน โดยรายละเอียดของจุดเน้นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ใน
อุตสาหกรรมสมุนไพร 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้มาตรฐานวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาต้นทาง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 
การจัดการวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพรให้มีคุณภาพ รวมถึงการมีระบบฐานข้อมูล

สมุนไพรเป็นประเด็นที่ควรพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และเกิดการใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์สมุนไพรในส่วน
งานของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ โดย
วัตถุดิบสมุนไพรมีคุณภาพ คือ มีสารสำคัญออกฤทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิด มีความปลอดภัย คือมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อน และสิ่งแปลกปลอม ไม่เกินค่า
มาตรฐานที่กำหนด 

การเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าต่อหน่วยพื้นที่ทางการเกษตร คือ การปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืชที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อาทิ พืชสมุนไพร (ขิง พริกไทย เป็นต้น) ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
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ภาคเกษตร ด้วยการปรับโครงสร้างจากเกษตรแบบดั้งเดิมพัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value 
Added) โดยนำองค์ความรู้การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการทาเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) เพ ื ่อลดต ้นท ุน เพ ิ ่มผล ิตภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และต่อยอดการพัฒนา
ไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่คุณค่าภาคเกษตร เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมดุล มั่นคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่สามารถแข่งขันได้ตลอดจนยัง 
จะเป็นการกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 

การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรมูลค่าสูงเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
เพื ่อการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
สะอาด เทคโนโลยี วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้สร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์
ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำสมุน ไพรมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลักดันวัตถุดิบสมุนไพรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมาย
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางยาเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ฟ้าทะลายโจร ได้รับความ
สนใจจากนักวิจัยและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำมาใช้ร่วมกับการรักษา COVID-๑๙ จากข้อมูลของแพทย์
แผนไทย พบว่า ฟ้าทะลายโจรใช้เวลาปลูก ๔ เดือน โรงพยาบาลรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อส่งโรงงานผลิตยา
สมุนไพร การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกและการผลิตพืชสมุนไพร ปลูกเป็นแปลงใหญ่เป็นผลิตระบบการค้า 
พัฒนานวัตกรรมด้านคุณภาพของพืชสมุนไพร โดยให้มีการจัดการการตลาดวัตถุดิบร่วมกันระหว่างเกษตรกร 
โรงพยาบาล และผู้ประกอบการ 

ในการดำเนินการดังกล่าวเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ 

(๑) เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร 

 การผลิตพืชสมุนไพร มีปัจจัยสำคัญคือ คุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งประกอบด้วย  
 (๑.๑) คุณภาพของวัตถุดิบ มีความสำคัญมาก เพราะเกี่ยวของโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ คุณภาพของ 
วัตถุดิบเริ่มต้นจากการเพาะปลูก การเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่ให้สารออกฤทธิ์สูง แหล่งเพาะปลูกที่ดี การให้ปุ๋ย  
ที่พอเหมาะ การให้ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช อายุเก็บเกี่ยว ฤดูการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว ที่จะมีผลต่อ
คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ การเก็บเกี่ยว ต้องทราบส่วนของพืชที่จะนำมาใช้เป็นยาว่าส่วนใด เช่น 
ลำต้น ราก ใบ เปลือกไม้เนื้อไม้ เป็นต้น  
 (๑.๒) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ใช้ได้ผลต้องมีตัวยาออกฤทธิ์ ซึ่งจะต้องเริ่มจาก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเท่านั้น สารสำคัญออกฤทธิ์ในแต่ละส่วนของพืชมีความแตกต่างกัน ควรจะเก็บเกี่ยวที่อายุ
เท่าใดของพืช ฤดูการเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและวิธีเก็บเกี่ยว สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการสร้างสาระสำคัญ 
ในพืช ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพร ในการตรวจสอบ คุณภาพของสมุนไพร 
จะต้องกำหนดปริมาณของสารสำคัญนี้ด้วย การบรรจุและเก็บรักษา เพ่ือป้องกันการเสื่อมคุณภาพของสมุนไพร 
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จากการทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ต้องเก็บสมุนไพรในที่แห้ ง สะอาด ปราศจากความอับชื้น ปิดฉลากระบุชื่อ
สมุนไพร 

(๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการข้อมูลในเรื่องของการผลิต แหล่งที่มา มาตรฐานการผลิต สรรพคุณ วิธีใช้ ตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยให้เป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย นำไปสู่การการนำไปใช้ต่ อยอด
การพัฒนา และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสมุนไพรไทย  

ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาวัตถุดิบและมาตรฐานสารสกัดภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของแผนปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ มีผลการดำเนินการ
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

• มีการปลูกสมุนไพรที ่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ๔๓,๐๐๐ ไร่ ผลการดำเนินการในปี 
๒๕๖๔ พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GAP มีจำนวน ๕๑,๗๕๕ ไร่ เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริม
จำนวน ๘๐ ชนิดพืชสมุนไพร มีเกษตรกรรวมจำนวน ๑๕,๖๒๓ ราย และพื้นที่การรับรองแปลงเกษตรอินทรยี์
ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๑๓,๑๖๒ ไร่ จำนวนเกษตรกร ๑๗,๘๗๕ ราย จากเกษตรกรทั่วไปทั่วประเทศ
ที่ปลูกสมุนไพรทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกสมุนไพรจำนวน ๒๙๘,๘๑๖ ราย พื้นที่ปลูกรวม ๙๐๒,๑๒๓  
ในเป้าหมายหมายนี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการเพิ ่มพื ้นที ่ปลูกสมุนไพรที ่ได้มาตรฐาน  GAP 
เพ่ิมข้ึน  (การดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๑ มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเป้าหมายที่ ๕) 

• กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว ณ สถานที่
ปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัดอย่างง่ายในระดับชุมชน ๖๐ แห่ง (เป้าหมายที่ ๒) 

• มกอช. จัดทำมีมาตรฐาน GAP พืชอาหาร GAP พืชสมุนไพร และเกษตรอินทรีย์เพื ่อใช ้ใน 
การรับรองการผลิตมาตรฐานสินค้าพืชสมุนไพร และได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพรแห้ง 
เป็นการกำหนดเกณฑ์คุณภาพของพืชสมุนไพร ตามกลุ่มของส่วนที่ใช้ของพืช พืช จำนวน ๕ ฉบับ เป็นพืช
สมุนไพรแห้งแยกตามส่วนของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ เพื่อรับรองวัตถุดิบสมุนไพร นอกจากนี้ และมกอช. จะมี
การดำเนินการศึกษาเอกสารของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือจัดทำมาตรฐานคู่มือ / คำแนะนำการปลูกพืชสมุนไพร
รายชนิด เพื่อใช้ประกอบการรับรองมาตรฐาน GAP เฉพาะรายพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน (การดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๓) 

• จัดทำพื ้นที ่ความเหมาะสม Champion product ไปแล้ว ๔ ชนิด ภายในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕  
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ crop requirements ของพืชสมุนไพร ๒๐ ชนิด 
และให้ความเห็นต่อร่างแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (การดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๔) 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพร โดยจะพัฒนา
ฐานข้อมูลสมุนไพรให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (การดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๕) 

• กรมวิชาการเกษตรมีห้องปฏิบัติการภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑-๘ จำนวน ๘ 
แห่ง อยู่ในระหว่างการหารือเพื่อที่จะปรับปรุงให้บริการวิเคราะห์สาระสำคัญในพืชสมุนไพร (การดำเนินการ
ตามเป้าหมายที่ ๖) 

• มีระบบตลาดกลาง ๑ ตลาด คือ ตลาดไท (กรมส่งเสริมการเกษตร) และมีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
DGTfarm โดย (มกอช.) (การดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๗) 

• มีการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานยา ๙๙ ชนิด โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (การดำเนินการตาม
เป้าหมายที่ ๘) 
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• มีฐานข้อมูลสมุนไพรและตัวอย่างพืชสมุนไพรในพื ้นที ่ป่าจำนวน ๔๙ จังหวัด (กรมป่าไม้)  
มีฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่ป่าชายเลน ๒๐ จังหวัด (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง) (การดำเนินการตามเป้าหมายที่ ๙) นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการและฐานข้อมูลสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์สมุนไพรในระดับชุมชน ในพื้นที ่ ๗๒ จังหวัด มีข้อมูลสมุนไพรที ่สำรวจและรวบรวมในระบบ
ฐานข้อมูลประมาณ ๖,๗๘๘ รายการ รวมถึงมีการประเมินศักยภาพเบื้องต้นในการส่งเสริมหรือต่อยอดด้าน
การวิจัยและการผลิตของชุมชน เป็นต้น 

ในการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
จึงควรผลักดันและยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร โดยการพัฒนาพื้นที่ 
การปลูกพืชสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนหรือแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณตามที่ตลาด
ต้องการ สามารถนำวัตถุดิบสมุนไพรไปแปรรูปเบื ้องต้น เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยา  
กลุ่มเสริมอาหารสุขภาพ เป็นต้น 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดการนำเข้ายา
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายของการปลูกพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพสูง สมุนไพรไทยเป็นที่สุดแห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ซึ่งการผลิตสมุนไพรในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพ่ือบริโภค ในประเทศเป็น
หลัก โดยมีผู้ผลิตที่สำคัญคือ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน (ท้ังในลักษณะการปลูกเพ่ือจำหน่ายทั่วไป และการ
ปลูกแบบ Contract Farming ให้กับกลุ่มธุรกิจต่อเนื ่องที่ใช้สมุนไพร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
หน่วยงานที่ดูแลต้นทางในด้านการผลิตของเกษตรกร การจัดการวัตถุดิบสมุนไพร และสารสกัดจากสมุนไพร
อย่างง่ายให้มีคุณภาพ ซึ่งพันธุ์พืชสมุนไพร กระบวนการปลูก การดูแลพืชสมุนไพร แผนที่ความเหมาะสมของ
ที่ดินสำหรับการปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเกษตรกรผู้
ปลูกสมุนไพร ปฏิทินการปลูก ต้นทุนการผลิต มาตรฐานการปลูกและการแปรรูปเบื้องต้น นวัตกรรมอื่น ๆ 
รวมถึงระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเป็นประเด็นที่ควรพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เพ่ือรองรับการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร 
 
๒. ข้อค้นพบและช่องว่างการพัฒนา 
 
๒.๑ ข้อค้นพบสำคัญ 
 

๑) ความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของปริมาณผลผลิตสมุนไพรส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบอาจจำแนก 
ได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ความไม่เพียงพอของปริมาณวัตถุดิบซึ่งเกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากโรค 
และแมลงศัตรูพืชในแปลง โดยเฉพาะในขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร อาทิ โรคต้นเหี่ยว เหง้า และรากเน่า  
โรคแอนแทรคโนส เป็นต้น (๒) การขาดแคลนวัตถุดิบที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ 
เนื่องจากยังไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือการทำเกษตรแปลงใหญ่ที่แพร่หลายมากนัก ส่งผลให้ปริมาณ
วัตถุดิบที ่เข้าสู ่ตลาดจึงไม่เพียงพอต่อการคาดการณ์ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และ  
(๓) การกระจายตัวของเกษตรกร เนื่องจากแม้ในปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสนใจในการปลูกพืชสมุนไพร
เพิ่มขึ้น แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืชสมุนไพร นอกเหนือจาก product 
champion ยังมีไม่มากนักและยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้ไม่เกิดการกระจายแหล่งเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
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 ๒) อสมมาตรของข้อมูลด้านราคาผลผลิตสมุนไพรเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มปริมาณเกษตรกรที่
เพาะปลูกสมุนไพร เนื่องจากเกษตรกรไม่ทราบเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของตลาดสมุนไพรและอุปสงค์  
ที่แท้จริง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกได้ จึงขาดแรงจูงใจในการหันมาปลู ก
สมุนไพรเพิ ่มขึ ้นในไร่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง สืบเนื ่องจาก  
ไม่สามารถหาตลาดปลายทางของผลผลิตสมุนไพรได้ด้วยตนเอง เนื่องจากยังไม่มีการบริโภคที่แพร่หลายมากนัก 

๓) ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณ เนื่องจากองค์ความรู้ด้านสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรไทยยังมี
อยู่อย่างจำกัดและกระจัดกระจาย ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพรถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา ทั ้งนี ้การดำเนินงานนอกเหนือจากมาตรการและแผนงาน  
ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ แล้ว หลายหน่วยงานได้ดำเนินการ 
มาอย่างต่อเนื ่อง หากแต่เป็นการใช้งบประมาณในเชิงฟังก์ชันและไม่สามารถรับประกันความต่อเนื ่อง  
ของงบประมาณได้ ซึ่งทำให้กระบวนการพัฒนาในด้านนั้น ๆ หยุดชะงัก  

๔) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรมีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพี ยงพอ ภายใต้ห่วงโซ่
อุปทานที่ต้องมีการเสริม เพิ่มเติม และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค/
ผู้ใช้บริการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ บุคลากรในด้านเภสัชศาสตร์ 
ด้านการแพทย์แผนไทย และด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ที่เป็นกลไกในการผลิตองค์ความรู้ ทำการวิจัย 
และถ่ายทอดให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ปัจจุบันบุคลากรในด้านดังกล่าวนอกจากจะขาด
แคลนในตลาดแรงงานหลักแล้ว สำหรับตลาดสมุนไพรยิ่งมีจำนวนจำกัดมากขึ้นอีก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาตลาดสมุนไพรหรือห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรให้ขยายวงกว้างได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น จำเป็นต้องมี
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านนี้โดยด่วน เพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาตามแนวนโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนาสมุนไพรเพื ่อการส่งออกหรือการพัฒนาสมุนไพรเพื ่อทดแทนยาแผนปัจจุบันที ่ต ้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาอย่างครบวงจร  
มีการพิสูจน์สรรพคุณและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
ยาจากสมุนไพรในผู้ป่วยเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน  

๕) อุปสรรคในการเข้าถึงงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง คือ อุปสรรคในการเข้าถึงงานวิจัย สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรยังไม่
แพร่หลายและขยายขอบเขตมากนัก อีกท้ัง ยังมีการรวบรวมงานวิจัยอย่างกระจัดกระจายในปัจจุบัน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้าถึงงานวิจัยอาจไม่สามารถแสวงหาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองที่มีอยู่ก่อนแล้วนำไปต่อยอดได้ และอาจเกิดความซ้ำซ้อนหากมีการวิจัยในประเด็นที่เคยมีการวิจัยมา
ก่อนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ข้อจำกัดเกี่ยวกับความเนื่อเชื่อถือของข้อมูลเป็นอีกองค์ประกอบที่
สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเชื่อถืองานวิจัยที่มิได้มรการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นที่สอง คือ ข้อจำกัดของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากระเบียบของการสนับสนุนทุน
จากภาครัฐ เนื่องจากผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานให้ทุนของรัฐให้ถือว่า สิทธิในผลงานวิจัย
และนวัตกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ที่หน่วยงานให้ทุนหรือถือครองสิทธิร่วมระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับหน่ วยงาน
รับทุน เช่น สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากต้องการนำผลงานที่เกิดขึ้นจากการรับทุนนั้นไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จะต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจา และประสานกับหน่วยงานให้ทุนซึ่งส่วน
ใหญ่อาจไม่มีพันธกิจที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยตรง จึงทำให้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการนำผลงานวิจัย
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และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ติดขัด ไม่คล่องตัว ล่าช้า ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่ต้องการความ
คล่องตัวสูง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมบางอย่างล้าสมัย  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ครม. มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญ คือ การให้สิทธิในผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนโดยใช้งบประมาณของรัฐเป็นของผู้รับทุนหรือให้นักวิจัยสามารถเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมของตัวเองได้เลย หรือ หากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
และนวัตกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ ให้ทุน โดยที่ผู้รับทุนสามารถ
ทำความตกลงกับผู้ให้ทุนในการขอใช้ประโยชน์ได้  
 
๒.๒ ช่องว่างการพัฒนา 
 

๑) การจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Sustainability)  
จะช่วยแสดงให้เห็นถึงทางเลือกของเกษตรกรในการนำไปผสมผสานกับการทำการเกษตรหลักของตนเอง  
ดังนั้น หากข้อมูลแผนที่ความเหมาะของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพรมีอยู่อย่างจำกัด เกษตรกรจะไม่เห็นถึง
ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพืชการเกษตรของตนเอง ในทางตรงกันข้ามหากมีแผนที่ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสม
ในการปลูกพืชสมุนไพรที่หลากหลายมายิ่งขึ้นในหนึ่งพื้นที่ จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการปลูกพืชสมุนไพรใน  
วงกว้างมากยิ่งขึ้น  

๒) การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบยั ่งยืนของเกษตรกรตามพันธสัญญา (Contract 
Farming) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่การเป็นเกษตรกรตามพันธสัญญา การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์จากการดำเนินการทั ้งต่อ
เกษตรกร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม 

๓) การบูรณาการการทำงานร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน  โดยเกษตรกรควรปรับกระบวนการ
เพาะปลูกให้เป็นอินทรีย์ หรือปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพร ส่วนผู้ประกอบการจะต้องมีการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ที่สำคัญควรจะเน้นการบอกเล่าเรื่องราว
และคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยว่าดีอย่างไร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความต้องการบริโภค
สมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากสามารถทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม จะกลายเป็น
กุญแจแห่งความสำเร็จในการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรให้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญหากสามารถนำสมุนไพรมาใช้
ร่วมในการป้องกัน บำบัด ดูแล และรักษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันได้จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยและ  
การยอมรับในประสิทธิผลของการรักษามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การวางแผน 
การผลิตร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

๔) การดำเนินงานบูรณการทำงานร่วมกันนี ้จะเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งในอนาคตอาจเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ  ช่วยส่งเสริมเรื ่องการควบ
คุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบของผู้ผลิต เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้า
สากล อีกทั้ง ยังมีการลดขั้นตอนการขออนุญาตและการตรวจติดตามการเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการ
ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ทำให้ประสิทธิภาพการออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบและการตรวจสอบ กำกับดูแล
ห้องปฏิบัติการเอกชนดีขึ ้น ดังนั้น นอกจากจะต้องเร่งมือในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มี มาตรฐาน ISO 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๑๗๐๒๕ สำหรับการตรวจวัตถุดิบแล้ว ยังจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ปริมาณจำนวนห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นเป็นห้องปฏิบัติที ่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับใน
ขณะเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 
 ๕) อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาตลาดสมุนไพร คือ ไม่มีตลาดชัดเจนและขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
การผลิตและการตลาด ส่งผลให้ราคาซื้อขายไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น การจัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร จึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสมุนไพรที่ได้คุณภาพในราคาที่
เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด จะส่งผลให้เกิดการเชื่อม โยงการผลิตและ
การตลาด ตลอดจนมาตรฐานวัตถุดิบซึ่งต้องสอดคล้องกับตลาดและการใช้ประโยชน์จึงสามารถมาพัฒนาต้น
ทางของอุตสาหกรรมสมุนไพรได้อย่างยั่งยืน 

๖) การเพิ่มตลาดออนไลน์/ตลาดอิเล็ทรอนิกส์ถือเป็นการทำลายขีดจำกัดของการซื้อชายสินค้า
เกษตร โดยฉพาะพืชสมุนไพร เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนในการค้นหาผู้บริโภคลดลงเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนมาใช้บริการตลอดออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น 
การขยายจำนวนตลาดออนไลน์หรือการเพิ่มธุรกรรมการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์จะช่วยให้ขนาดตลาด  
หรือมูลค่าตลาดของสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และเพิ่มสัดส่วน
มูลค่าของสารสกัดในห่วงโซ่อุปทาน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมสารสกัด ปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้า “สารสกัดจากพืช” 

มากกว่าส่งออกจำนวนมากดังแสดงได้ในแผนภาพที่ ก - ๒ มูลค่าการนำเข้าสิ่งสกัดของสมุนไพร (HS Code 
๓๐๒๑๙๙๐๐๐๐, ๓๐๒๑๙๙๐๐๐๒ และ ๓๐๒๑๙๙๐๐๐๙) ภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลังคือ ๔,๙๘๘ ล้านบาท 
ขณะที่ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งสกัดสมุนไพร ๕ ปีย้อนหลังคือ ๕๖๙ ล้านบาท มีความแตกต่างกันเกือบ 
๑๐ เท่า โดยมักจะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ ๕๑ และจีน ร้อยละ ๑๓ โดยมีปัญหาสำคัญ อย่างน้อย 
๓ ปัญหา ได้แก่ (๑) ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและ
สารทำละลาย (Solvent) ที่ใช้มีราคาสูง ประกอบกับกระบวนการผลิตสารสกัดยังให้ปริมาณสารสำคัญน้อย 
ส่งผลไม่เกิดการประหยัดจากขนาดของโรงงาน ตลอดจนการใช้ส่วนที่เหลือใช้ (By-product) ยังไม่สามารถ
พัฒนากระบวนการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มากนัก (๒) การยอมรับในตราสินค้าของอุตสาหกรรมสารสกัดใน
ไทย เนื่องจากยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ประกอบกับการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ต้อง
อาศัยการถ่ายทอดกรรมวิธีและการควบคุมคุณภาพจากต่างชาติ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมรายได้จากการขายให้มาก
ขึ้น และ (๓) การจัดทำมาตรฐานและการรับรองของสารสกัดสมุนไพร ที่ยังมีจำนวนไม่มากเม่ือเทียบกับจำนวน
สมุนไพรที่มี อีกท้ังยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดเรื่องจำนวนห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ที่มี ISO ๑๗๐๒๕ 

 
แผนภาพที่ ก – ๒ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของสิ่งสกัดสมุนไพรระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓ 

 

 
ที่มา: กรมศุลกากร 
 

แม้มาตรฐานสารสกัดจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่มีการนำไปใช้ประโยชน์ไม่มากนัก โดยสำนักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิต ภัณฑ์
สมุนไพรร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและภาคีเครือข่าย ดำเนินการกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นอกจากจะเป็นการ
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ยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานทำให้สามารถผลิต ขาย และส่งออกได้ในวงกว้างแล้ว ยังเป็น
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นใจและเหนี่ยวนำให้เกิดการตัดสินใจใช้สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ ๗๔ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้พิจารณาจัดทำ
มาตรฐานแล้วเสร็จ จำนวน ๒๙ เรื่อง แบ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร จำนวน ๑๑ เรื่อง (อาทิ 
สารสกัดขมิ้นชันผง สารสกัดกระเจี๊ยบแดงผง สารสกัดกระขายดำผง นำมันเมล็ดกัญชง สารสกัดจากกัญชง 
เป็นต้น) และมาตรฐานน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๑๘ เรื่อง (อาทิ น้ำมันหอมระเหยดอกกานพลู น้ำมันหอม
ระเหยใบมะกรูด น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ เป็นต้น) ทั้งนี้ ยังคงมีแผนการกำหนดมาตรฐานระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ อีกจำนวน ๑๒ เรื่อง อาทิ สารสกัดมะขามป้อม สารสกัดกวาวเครือขาว สารสกัดว่านชักมดลูก 
เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นของสารมาตรฐานอ้างอิง (Reference standards) ยังคงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องเพราะ
สมุนไพรไทยหลายชนิดไม่สามารถหาสารอ้างอิงจากต่างประเทศได้และสารอ้างอิงจากต่างประเทศมักมีราคา
สูง ดังนั้นการพัฒนาสารมาตรฐานอ้างอิงสำหรับสมุนไพรไทยยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับความสนใจ
และการพัฒนาอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ตาม แม้มีการพัฒนามาตรฐานสารสกัดออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้มายื่นขอใช้ประโยชน์
น้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรงงานสารสกัดขนาดเล็ก และกระบวนการขอรับรองการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก 
ดังนั้น ควรคัดเลือกกลุ่มพืชสมุนไพรเป้าหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ร่วมกับการกำหนดแรงจูงใจ
แก่ภาคเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์จากมาตรฐานดังกล่าว 
  
๒. ข้อค้นพบและช่องว่างการพัฒนา 
 

๑) การระบุคุณลักษณะของสารสกัด6 หลายฝ่ายยังมองสารสกัดเป็นวัตถุดิบ ทำให้พยายามจะให้ระบุ 
ข้อบ่งใช้ และรูปแบบ เช่น จะเป็นยา หรือเป็นกลุ่มเสริมอาหาร ซึ่งในความเป็นจริงสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์  
ที่ยังไม่จำเป็นต้องระบุชัด เพราะภาคอุตสาหกรรมจะต้องนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเข้มข้นตามต้องการ ตามข้อบ่งใช้ และหลักฐานที่ต้องการขึ้นทะเบียน อีกทั้งต้องคำนึงถึงมาตรฐานของ
โรงงานที่จะผลิตสารสกัดซึ่งจำเป็นจะต้องมีระบบการควบคุมที่ดี เพราะในการทำสารสกัดจำเป็นจะต้องใช้ตัว 
ทำละลายที่เป็นสารเคมีมาก และเมื่อได้สารสกัดแล้ว ยังต้องพัฒนาในเรื่องความพร้อมของการตรวจวิเคราะห์  
โดยจะต้องพัฒนาวิธีการให้ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ และได้มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะห์สารเหล่านั้น นอกจากมาตรฐานของสารสกัดแล้ว  

การจะเกิดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้นั้นจำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงความปลอดภัย
และพิษวิทยา เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องรับประทานต่อเนื่องติดต่อกัน และต้องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพของ
วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเป็นสารสกัดว่าปลอดภัยจากการใช้สารฆ่าแมลงและได้สารจากพันธุ์ที่ถูกชนิดและได้คุณภาพ
สม่ำเสมอในทุกฤดูกาล โดยการจะพิสูจน์ได้นั้นจำเป็นต้องใช้ความสามารถทางห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี  
ที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงของการกำหนดคุณลักษณะของสารสกัดให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการ
นำไปใช้ประโยชน์ ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสารสกัด 
ตลอดจนกระบวนการผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพ ยังคงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ต้องการการจัดการและการ
เชื่อมโยงที่ชัดเจน ดังนั้น กุญแจสำคัญของการเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวคือ การศึกษาวิจัยคุณลักษณะของสารสกัด

 
6 การประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั งที่ 2 “สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย” พ.ค. 
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ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้สามารถลด
การนำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรจากต่างประเทศได้ 

๒) มาตรการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสารสกัดในประเทศไทยยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก 
นับแต่การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่ผ่านมา มีการดำเนินการขอใช้
สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับโดยที ่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ มีมติมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำหนังสือถึงกรมสรรพสามิต
เพื่อขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ เพิ่มการแข่งขันกับต่างประเทศ  ทว่ายังคงอยู่ในระหว่างการประสานงาน
และสรุปข้อมูลเพิ่อมีมตินำไปสู่การดำเนินงานต่อไป ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการนี้แล้วยังไม่มีมาตรการอื่น ที่
ระบุชัดถึงการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสารสกัดในประเทศไทย 

๓) ขาดเครื่องมือ/เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่สามารถสกัดสารให้ได้คุณภาพและปริมาณสูงเทียบเท่า
กับต่างประเทศได้ แม้มีการพัฒนามาตรฐานสารสกัดในพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด หากแต่โรงงานสารสกัดส่วน
ใหญ่มีเงินลงทุนไม่มากนัก ทำให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิต  
อีกทั้งเทคโนโลยีการพัฒนาสารสกัดขั้นสูงยังต้องการการสนับสนุนด้านการลงทุนหรือกำหนดมาตรการ/
แรงจูงใจให้มีเอกชนรายใหญ่จากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น 
คือ การพัฒนาเทคโนโลยี การสกัดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรในประเทศได้อย่างยั่งยืน 

๔) ข้อจำกัดของการรับรองคุณภาพของสารสกัด โดยมีข้อจำกัดทั้งในส่วนของหน่วยงานรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ในส่วนของหน่วยงานรับรองคุณภาพมีข้อจำกัดในการดำเนินการทำ
ให้ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในปริมาณมากได้ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความหลากหลาย
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของการขยายศักยภาพของหน่วยรับรอง
คุณภาพเพิ่มเติม ในส่วนของข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพสารสำคัญสมุนไพรบางชนิดยังมิได้มีการจัดทำขึ้นทำ
ให้ไม่สามารถรับรองมาตรฐานได้ ทั้งนี้ สมุนไพรบางชนิดมีค่าวิเคราะห์สารสำคัญสูง หากแต่ยังขาดการพัฒนา
วิธีการรับรองคุณภาพ จึงควรพัฒนาข้อกำหนดอื่นในการรับรองมาตรฐานคุณภาพสารสำคัญชนิดใหม่ที่สามารถ
เทียบเคียงเชิงสถิติมาใช้แทน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้ทางหนึ่ง 
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จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 
 ในปี ๒๕๖๓ สมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้เล่นที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เล่นรายใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้าน
เทคโนโลยีและเงินทุนจนถึงรายเล็กที่มีการผลิตในครัวเรือน โดยจากระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตรพบว่ามีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกว่า ๔,๕๘๕ ชุมชน/
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสำอาง ตลอดจนอาหารและยาของสัตว์ และจากฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่ามี
ผู้ผลิตยาแผนโบราณ ๗๖๐ แห่ง แต่มีเพียง ๕๓ แห่งเท่านั้นที่ได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และจาก
ฐานข้อมูลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่ามีผู้ประกอบการที่อยู่ในหมวดการปลูกพืชอ่ืน 
ๆ ประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยารักษาโรคและพืชทางเภสัชภัณฑ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน จำนวน ๑,๗๗๙ 
ราย (TSIC ๐๑๒๘๙) การผลิตสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม จำนวน ๓๔๒ ราย (TSIC ๑๐๗๖๙) การผลิต
เครื่องดื่มกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม จำนวน ๓๔๒ ราย (TSIC ๑๑๐๔๓) การผลิตน้ำมันหอมระเหย 
จำนวน ๙๑ ราย (TSIC ๒๐๒๙๓) และการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที ่ใช้รักษาโรค จำนวน ๒,๓๒๒ ราย 
(TSIC ๒๑๐๐๒) โดยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขณะที่ตัวเลขจำนวนผู้ประกอบการ
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการประกอบการตาม พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเพียง ๑๘๑ ราย 
สะท้อนถึงการขาดการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจหมายรวมถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงมาตรการการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ
สมุนไพร (Herbal Business Consultation Center:HBCC) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เสริมโอกาสทางการค้า ภายใต้ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

โดยศูนย์ส่งเสริมฯ ได้จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ผลิตสมุนไพร และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ตลอดจนดำเนินการให้คำปรึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพการผลิตในการจัดการ และการตลาด ความร่วมมือกัน
ของผู้ประกอบการ กับภาคธุรกิจ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การอบรม
พัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการด้านสมุนไพรและการส่งเสริม หรือความช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ เป้าหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอย่างน้อย ๒๐ 
ครั้ง/ปี โดยเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพร และด้านการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการแบบเข้มข้นและออนไลน์อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี  
การส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาด ได้แก่ ประชาสัมพันธ์รูปแบบ Online ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์รูปแบบ Offline เช่น การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ออกบูธจำหน่ายสินค้า และคัดเลือกผลิตภัณฑ์
สมุนไพรคุณภาพ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐ ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งตั้งเป้าผู้ประกอบการได้รับสิทธิส่งเสริมการ
ประกอบการอย่างน้อย ๕๐๐ ราย ซึ่ง นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรของประเทศ
ไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมุนไพรไทยที่ตรงกับความต้องการของตลาด ต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สะท้อน
ให้เห็นว่า โครงการช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม (Micro/Small Enterprises) 
ของภาครัฐส่วนใหญ่ยังคงไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรส่วนใหญ่ซึ่งเป็น 



 
 

ก - ๑๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

SMEs อีกทั ้งการดำเนินกิจกรรมยังขาดความยืดหยุ ่นและไม่สอดคล้องกับสภาพธุรกิ จ ช่วงเวลา และพื้นฐาน 
ความรู้ของผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการและบริการต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ของภาครัฐ ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยังเข้าไม่ถึงการพัฒนา โดยเฉพาะบริการที่จำเป็น  
เพ่ือการพัฒนาในระดับพื้นฐาน (Inclusive)  
 
๒. ข้อค้นพบและช่องว่างการพัฒนา 
 

๑) การเข้าถึงมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางค์และ
สมุนไพรมาตรฐานสากล (International Standard) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมาย
จำนวนมากกว่า ๔๐ กิจการ พร้อมทั ้งจัดตั ้งทีมเฉพาะกิจ (Task Force) เพิ ่มประสิทธิภาพของสถาน
ประกอบการในการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก อาทิ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเกี่ยวกับดิจิทัล 
การจัดทำระบบเอกสาร การบันทึกข้อมูลการผลิต เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปล่า 
การลดต้นทุน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรแปรรูป และ สมุนไพร 

๒) ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่เป็น OEM แม้จะมี
ความเสี่ยงน้อยแต่ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาทางธุรกิจเมื่อเทียบกับ ODM และ OBM ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้
ความเห็นว่ายังขาดระบบนิเวศในเชิงการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ 
ทำให้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นจากการทดลอง การทดสอบประสิทธิภาพ และการพัฒนาให้เป็นสูตรที่ลง
ตัว อีกทั้งยังต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบทั้งโลโก้ ฉลากสินค้า 
และการจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ สวยงาม ถูกใจตลาด ที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการจดทะเบีย น อย.  
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

๓) ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันของอุตสาหกรรม จากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีพลวัตสูง ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ทำให้แนวโน้มและโอกาส
ด้านการตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้น ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตตลอดจนแปรเปลี่ยนเป็นโอกาสในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการในกระแสการดูแลสุขภาพที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น 
จีน เกาหลี เพื ่อนำองค์ความรู ้มาใช้ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และการอบรมให้ความรู ้แก่
ผู้ประกอบการที่ผลิตสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
 
 
 
 



 

 

ก - ๑๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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ก - ๑๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 
 สุรศักดิ์ และคณะ (๒๕๖๓)7 ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการรับบริการด้านยาสมุนไพรใน
ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ พบว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสมุนไพรที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรที่มักจะเป็นรายย่อยขาดความชำนาญในการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตยาให้
เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดของภาครัฐและต้องแข่งขันกับการผลิตในภาครัฐทำให้กระทบต่อโอกาสในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ ๒) ปัญหาการไม่มีข้อกำหนด (Specification) เกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรและราคากลางของวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการจัดหาและจัดซื้อส่ งผลให้เกิดความ
แตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานของยาสมุนไพรของแต่ละหน่วยบริการ และ ๓) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจในเกณฑ์สำหรับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพร  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวเนื่อง 
กับระบบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการพัฒนาอุตสากรรมสมุนไพร  
ในประเทศ  

เดิมภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ จะมียาแผนโบราณผ่านการอนุญาตออกสู่ตลาดกว่า ๗๐๐ 
ทะเบียนต่อปี ซึ่งเป็นยาแผนโบราณตามองค์ความรู้ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่วิจัยพัฒนา
ในประเทศก็มีการอนุญาตจำนวนน้อยมาก ประกอบกับ ยังมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหลายประเภท ที่มีปัญหา
ด้านระบบการกำกับดูแลที่ไม่เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ต้องการแสดงคำกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
หรือ เครื ่องสำอางที ่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบสำคัญที ่ต้องการแสดงสรรพคุณมากกว่าในกฎหมาย
เครื่องสำอางค์กำหนด เป็นต้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถออกสู่ท้องตลาดได้  
 ทั้งนี้ ยาแผนโบราณที่ได้รับอนุญาตที่มีอยู่ในท้องตลาดมีการแสดงสรรพคุณได้อย่างจำกัดภายใต้  
องค์ความรู้ดั้งเดิม ความเชื่อมั่น และความนิยมต่ำ พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่ายาและจำนวนร้านขายยาแผน
โบราณที่เพียง ๑ ใน ๑๐ ของร้านขายยาแผนปัจจุบัน ประเทศจึงต้องพึ่งพายาจากต่างประเทศ ไม่สามารถพา
ตนเองได้ ที่สำคัญไปกว่านั้น ยาแผนโบราณเหล่านี้ ยังต้องพ่ึงพาการนำเข้าวัตถุดิบจำนวนมากจากต่างประเทศ 
วัตถุดิบที ่ผลิตในประเทศก็ประสบปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพ มูลค่าต่ำ ขาดเทคโนโลยีในการสกัด
สารสำคัญเพื ่อเพิ ่มมูลค่าและคุณภาพ สำหรับการเป็นฐานที ่จะต่อยอดไปเป็น ยาพัฒนาจากสมุนไพร  
เวชสำอางสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
 

นอกจากประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร เนื่องจากปัจจบุัน
ผู้ใช้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยทั่วไปมักพบผู้ใช้บางส่วนที่คิดว่าสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกาย 
จึงทำให้เกิดการใช้งานไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี จนทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ อาการข้างเคียง หรืออันตราย  
ต่อชีวิตต่อตัวของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บางส่วนที่ขาดความรู้เท่าทันหากแต่รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเกิดจาก
โฆษณาสรรพคุณเกินจริง จนทำให้เลือกใช้งานโดยขาดความระมัดระวังก่อให้เกิดโทษต่อผู ้ใช้งานเช่นกัน 

 
7 การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลกัประกัน 



 

 

ก - ๑๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ตัวอย่างเช่น กรณีของกระแสการใช้ “หนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina) หรือ ป่าช้าเหงา” ในการรักษา
โรคเบาหวานหรือลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่กลับพบว่าการนำไปใช้แบบผิดวิธีส่งผลทำให้ค่าการทำงานของตับ
และไตสูงเพิ่มขึ้น จนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้8 ทั้งนี้ สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการอวดอ้าง
สรรพคุณเกินจริง เช่น มีการกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด หรือรักษาโรคได้หายรวดเร็วทันใจ  
ซึ่งจากการตรวจสอบหลายตัวอย่างจะพบการปนปลอมของสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและส่งผลต่อการรรักษา 
เช่น ยาสเตียรอยด์ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หากใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม 
ให้เกิดการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทาน 
ของอุตสาหกรรมสมุนไพรสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 
๒. ข้อค้นพบสำคัญและช่องว่างการพัฒนา 
 

๑) ปัญหาช่องว่างของเทคโนโลยีรองรับการอนุญาตผลิตภัณฑ์ การดำเนินการด้านเอกสารที่ดีถือ
เป็นส่วนสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ เนื่องจากเอกสารที่ชัดเจนจะช่วยสามารถสอบกลับถึงที่มาของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชุดได้ ตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มต้นจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาระบบรองรับ
การอนุญาตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น หากแต่ยังพบปัญหาช่องว่างของเทคโนโลยี
รองรับการอนุญาตผลิตภัณฑ์ อาทิ การจดแจ้งผ่านระบบ E-Submission ระบบยังไม่สามารถตรวจจับเอกสาร
ที ่ย ื ่นไม่ถูกต้องได้ ฉลากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที ่ระบุไว้ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับเพ่ิม
ความสามารถของเทคโนโลยีดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

๒) ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสมุนไพร โดยเฉพาะด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความกังวลใจ
ของแพทย์แผนปัจจุบันผู้สั ่งจ่ายยา สำหรับการเข้าถึงสมุนไพรของประชาชนอาจแบ่งเป็น ๒ สถานการณ์
พ้ืนฐาน ได้แก่ ๑) มีความต้องการใช้แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยพบว่า ประชาชนที่เคยใช้สมุนไพรเป็นกลุ่มหลัก
ที่มีการบริโภคหรือเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง แต่รายการยาสมุนไพรบางรายการที่มิได้บรรจุ ในบัญชียาหลักแหง่ชาติ 
ทำให้ไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ด้านยาสมุนไพรได้ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยังไม่สามารถ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และ ๒) แม้มีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
แต่ผู้บริโภคหรือผู้สั่งจ่ายยาไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต/ไม่เชื่อมั่นในประสิทธิผลทางการรักษาของยา
สมุนไพร จะเห็นได้จากปัจจุบันมีสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP เพียง ๕๓ แห่งเท่านั้น ทำให้ไม่เป็น
ที่นิยมทั้งผู้รับและผู้ให้บริการทางการแพทย์ ดังนั้น จึงควรพัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ภาครัฐต้อง
มุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้ ยอมรับ และตรวจสอบข้อสงสัยในด้านใช้ยาสมุนไพร กลุ่มสปา เวชสำอาง และกลุ่มเสริม
อาหาร ผ่านเครื่องมือที่เข้าถึงง่าย ทันสมัยตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเด็นทางสังคม  

 ๓) แนวโน้มความต้องการของตลาดในการนำสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนประกอบเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง ทั ้งในส่วนของเวชสำอาง (Cosmeceuticals) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement) 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื ่อสุขภาพ (Herbal Health Supplement) และสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer 
Product) โดยเฉพาะการนำสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นจุดขายสร้างส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจากกลุ่ม
ลูกค้าผู้ใส่ใจในสุขภาพและผู้สูงวัยในสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้โอกาสของสมุนไพรมีช่ องทางการเติบโต

 
8มหาวิทยาลัยมหิดล. 2563.ความรู้แผนไทย: ยาสมุนไพร ปลอดภัย เมื่อใช้ถูกหลัก 



 
 

ก - ๑๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

หลากหลายมากข้ึน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบรับความต้องการของลูกค้า และ
ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การแจ้ง
ส่วนผสม การจัดทำฉลาก การขออนุญาตวางจำหน่าย สารเคมีที่ต้องห้ าม รวมทั้งระมัดระวังการกล่าวอ้าง
สรรพคุณเพ่ือสุขภาพและความงาม โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และพันธมิตรในต่างประเทศ
เพ่ือขยายตลาดในต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก - ๒๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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ก - ๒๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมภาพลักษณ์และขยายช่องทางการตลาด 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

สำหรับการดำเนินงานในด้านการพัฒนาการตลาดสมุนไพรซึ่งมีเจ้าภาพหลัก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งได้มีการแบ่งงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละกรมฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ
และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ได้มากท่ีสุด เช่น การเชื่อมโยงผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การออก
งานแสดงสินค้า การนำผลิตภัณฑ์ฯ จำหน่ายในสนามบินนานาชาติและห้างโมเดิร์นเทรด ฯลฯ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลและการรับรองด้านคุณภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น
ระดับชาติ (Prime Minister Herbal Award: PMHA) ประจำปี ๒) รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ 
(Premium Herbal Products: PHP) และ ๓) การรับรองคุณภาพและใช้ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Quality Thai Herbal Product: QTHP) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยจะได้รับ
โอกาสในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการต่าง ๆ การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและการตลาด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวยังไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับเครื่องหมายคุณภาพของทั้ง ๓ ประเภท เช่นเดียวกับการ
รับรู้ฉลากประหยัดไฟในสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภครายใหม่หรือกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อความแสดงสรรพคุณซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมาย
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร โดยแสดงข้อความ เช่น  
ลดสิว ฝ้า กระ รอยสิว ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นข้อความที่มีผลมุ่งหมายสำหรับ
ให้เกิดผลทางสุขภาพซึ่งที ่เกินขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที ่กำหนดขอบข่าย
วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม แม้ว่าผู้ประกอบการ
จะสามารถโฆษณาเครื่องสำอางได้เลยไม่ต้องขออนุญาตจาก อย. แต่ต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จหรือ
เกินความจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ทั้งนี้ พบว่า เนื้อหาการโฆษณา
ได้ใช้รูปแบบของการชวนเชื่อโดยบุคคลที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ควรสร้างการตระหนักรู้ด้านสุขภาพและการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนเมื่อรับสื่อดังกล่าวจะได้มีสติ
พิจารณาด้วยความรอบคอบมากกว่าหลงการโฆษณาชวนเชื่อ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลต่อปริมาณความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 
๒. ข้อค้นพบและช่องว่างการพัฒนา 
 
 ๑) การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานสำหรับสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังมีอยู่อย่างจำกัด โดยทั่วไปจะพิจารณาเฉพาะเครื่องหมาย อย. เท่านั้น ซึ่งผู้บริโภค
บางส่วนไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางชนิดไม่มีเครื่องหมาย อย. แต่มีเครื่องหมายอื่น ๆ แทน นอกจากนี้ ยังมี
ความสับสนระหว่างเครื่องหมาย อย. กับเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ทำให้ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ในขณะที่การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์มักตรวจพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มาตรฐาน หรือไม่ผ่านการรับรองจาก อย. โดยมีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์



 

 

ก - ๒๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิ การตรวจพบว่า สถานะใบรับจดแจ้งคือ ยกเลิกและสถานประกอบการปิดกิจการ  
ไปแล้ว แต่ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายระบุวันที่ผลิตหลังจากยกเลิกใบอนุญาตซ่ึงเข้าข่ายเป็นผลติภณัฑ์ปลอม เป็นต้น 

๒) ไม่สามารถแสดง Health claim ต่อผู ้บร ิโภคได้ จ ึงยังไม่เก ิดการยอมรับเป็นวงกว้าง 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพประสบปัญหาสำคัญในการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและการ
แข่งขันในเวทีโลก เนื่องจากไม่สามารถแสดงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้
เสียโอกาสในการแข่งขัน ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องหา
ข้อมูลด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ หรือ “กล่าวอ้างสรรพคุณ (Health Claim)” ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มายื่นให้ 
อย.พิจารณา เพื่อที่จะแสดงข้อมูลคุณประโยชน์บนฉลากได้ถูกต้องและเป็นจริง" ซึ่งจะสามารถขจัดปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งเพ่ิงประกาศใช้ อย. ในฐานะหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนกฎหมาย อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความชัดเจน และง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ 

๓) ยังไม่มีตลาดออนไลน์ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถ
คาดการณ์อุปสงค์และอุปทานในห่วงโซ่อุปทานได้ ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTFarm.com ขึ้น เป็นช่องทางการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง สอดรับกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต 
(Demand Driven)” และแม้จะมีการดำเนินงานในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่ยังไม่มีการดำเนินการใน
การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมุนไพรโดยตรง โดยยังเป็นกลุ่มเป้าหมายแทรกอยู่ในการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ เช่น OTOP มีกลุ่มเป้าหมาย ๔ หมวด คือ อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและของแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง
และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางการนำ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยขึ ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ "ของดีทั ่วไทย" (www.kongdeetourthai.com) 
แพลตฟอร์มของหน่วยงานพันธมิตรภายใต้แคมเปญ "ของดีออนไลน์ by DBD" ผ่านทาง Shopee และ
กิจกรรมชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village) เป็นกิจกรรมสร้างชุมชนต้นแบบผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่
ออนไลน์ของ Facebook และ Shopee ดังนั้น อาจมีการจัดทำเว็บไซต์ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยโดยส่วนกลางเพื่อจำหน่ายสมุนไพรไทยไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะ นอกจากจะสร้างการรับรู้ สร้างความ
มั่นใจและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ยังถือเป็นฐานข้อมูลสินค้าสมุนไพรที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงาน
ของรัฐ ทั้งนี้ การขยายช่องทางการตลาดควรดำเนินการควบคู่ทั้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์โดยมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการตลาดทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
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ก - ๒๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผ
นภ

าพ
ที่ 

ก 
- ๖

 ก
รอ

บแ
นว

คิด
แล

ะแ
นว

ทา
งก

าร
ดำ

เน
ินง

าน
เพ

ื่อใ
ห้บ

รร
ลุผ

ลส
ำเร

็จ 
ภา

ยใ
ต้จ

ุดเ
น้น

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
๖ 



 

 

ก - ๒๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที ่ ๗ การต่อยอด สร้างมูลค่า และเพิ ่มการส่งออก Herbal Champions รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

สำหรับสมุนไพรไทย Herbal Champions ที่ได้รับการส่งเสริมในระยะที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักในวงไม่กว้าง
นัก มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสมุนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๒ รายการ 
กล่าวคือ กวาวเครือขาว กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก มะขามป้อม  กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง 
หญ้าหวาน ว่านห่างจระเข้ และไพล โดย Herbal Champions ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมมี ๔ รายการ คือ 
กระชายดำ ขมิ้นชัน ไพล และบัวบก โดยสมุนไพรทั้ง ๔ รายการนี้เคยได้รับงบประมาณในการศึกษาวิจัยทางคลินิก
จากภาครัฐในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๑๙.๑๔ ล้านบาท) ผ่านการจัดสรรงบประมาณงบกลางของประเทศ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา Herbal Champions ที่การเพิ่มยอดขาย Herbal Champions มากขึ้นเป็นเงินไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งไม่เคยมีการติดตามและประเมินข้อมูลอย่างจริงจังทำให้ไม่สามารถสรุปผลได้ใน
ปัจจุบัน  

นอกจากนี ้ ย ังไม่เคยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการลงทุนเพื ่อพัฒนา Herbal 
Champions จนกระทั่งปลายปี ๒๕๖๓ จึงมีการจัดตั้งทีมงาน (Task Force) โดยนำเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วม
วิเคราะห์อย่างจริงจังและเสนอแนวทางในการจัดการเบื้องต้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา Herbal Champions  
ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งสิ ้น ๓ สมุนไพร กล่าวคือ กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร และมะขามป้อม และมีการ
นำเสนอแนวทางในการจัดการเบื้องต้นกล่าวคือ ๑) มาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
สมุนไพรโดยเน้นที่คุณภาพและปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบ และการลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมโดยปรับ
อัตราภาษีของสุราสามทับ และ ๒) การปรับ/ขยายขอบข่ายการใช้ประโยชน์ของ Herbal Champions ทั้งในด้าน
การระบุสรรพคุณในฉลาก การเพิ่มรายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รายละเอียดข้อมูลสำคัญรายสมุนไพรจะนำเสนอในแนวทางตามรายชนิดของสมุนไพรต่อไป 

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕ ในปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันกัญชาและกัญชงกลายเป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจใหม่ตามเป้าหมายของรัฐบาล
โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพืชดังกล่าวอย่างจริงจัง ประกอบกับสถานการณ์คุกคามจากโรคโควิด-
๑๙ โดยในปี ๒๕๖๓ ส่งเสริมให้รัฐลงทุนการวิจัยและพัฒนา Herbal Champions อีก ๒ รายการอย่างเร่งด่วน
ผ่านการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเฉพาะ กล่าวคือ ฟ้าทะลายโจรและกระชาย  (๑๕.๗๓ ล้านบาท) โดย
ภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาสมุนไพร Herbal Champions มีส่วนผสมของธรรมชาติในการเติบโตและรัฐมี
การลงทุนบ้างในส่วนของการวิจัยและพัฒนา แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมหรือข้อเสนอทางเศรษฐกิจ
หรือการลงทุนขนาดใหญ่ที่ชัดเจนจากภาครัฐ ทั้งนี้ พัฒนาการของ Herbal Champions ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

๑. กระชายดำ ปัจจุบันประมาณการได้ว่าตลาดสมุนไพรกระชายดำมากกว่าร้อยละ ๘๐ คือ ตลาดใน
ต่างประเทศซึ่งมีความต้องการหลักจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบหลักและ
ส่วนใหญ่ถูกส่งออกในรูปของหัวกระชายดำหั่นแห้ง มีการประมาณการว่าประเทศไทยปลูกกระชายดำสดได้ราว 
๖๐๐ ตันต่อปี มีเนื้อที่ที่ปลูกกระชายดำได้ประมาณ ๖๑๐ ไร่ กระชายดำมีระยะการเก็บเกี่ยวที่ ๑๐ - ๑๒ เดือน  
โดยมีข้อจำกัดของพื้นที่ปลูก กล่าวคือ ต้องเป็นพื้นที่สูงจำเพาะในเขต ๓ จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
และเลย เป็นพ้ืนที่หลักที่ให้ผลผลิตกระชายดำที่มีคุณภาพ ทำให้ปัญหาหลักของกระชายดำคือ การจัดการวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด กระชายดำจึงเป็นสมุนไพรที่มีความผันผวนของราคาวัตุดิบสูง และเป็น



 
 

ก - ๒๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

สมุนไพรที่ยังขาดความรู้ในเรื่องสายพันธุ์ เขตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาธรรมชาติเพื่อผลผลิตที่ได้
สารสำคัญตามกำหนดและมีปริมาณผลผลิตที่สมดุลกับตลาด การวิเคราะห์ความสมดุลทางวัตถุดิบดังแสดง 
ในแผนภาพที่ ก - ๗ 

แผนภาพที่ ก - ๗ วัฏจักรความต้องการวัตถุดิบกระชายดำระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เอกสารประกอบการนำเสนอการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champions 
(กระชายดำ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
ปัจจุบันพัฒนาการของผลิตภัณฑ์จากกระชายดำในต่างประเทศมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ผลิตภัณฑ์

กระชายดำได้รับความนิยมในต่างประเทศผ่านข้อบ่งใช้เรื่องของการต้านความชรา การเพิ่มสมรรถนะทางกายใน
ผู้สูงอายุ และการลดความอ้วนในเพศหญิง เป็นหลัก ปัจจุบันงานวิจัยของกระชายดำมุ่งเน้นไปที่การชะลอความ
เสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจอประสาทตา(9, 10) ขณะที่ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์กระชายดำเริ่มขยาย
วงกว้างจาก กลุ่มยาจากสมุนไพรที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการกล่าวอ้างสรรพคุณ ขยายตัวมาสู่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นที่รู้กันภายในวงการ ว่ามีฤทธิ์ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของชายวัยทอง และกลุ่ม

 
9 Yoshiki Miyata, Jin Tatsuzaki, Jinwei Yang, Hiroshi Kosano, “ Potential Therapeutic Agents, Polymethoxylated Flavones 
Isolated from Kaempferia parviflora for Cataract Prevention through Inhibition of Matrix Metalloproteinase-9 in Lens Epithelial 
Cells,” Biological and Pharmaceutical Bulletin 42, 10 (2019): 1658–64 
10  W. Kusirisin, S. Srichairatanakool, P. Lerttrakarnnon, N. Lailerd, M. Suttajit, C. Jaikang, C. Chaiyasut, “Antioxidative Activity, 
Polyphenolic Content and Anti- Glycation Effect of Some Thai Medicinal Plants Traditionally Used in Diabetic Patients” 
Medicinal Chemistry 5, 2 (2009): 139-47 



 

 

ก - ๒๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการนำไปผสมกับกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มการไหลเวียนและการเพ่ิม
สมรรถนะทางกายในผู้ที่มีความต้องการ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนของกฎเกณฑ์ใน
การขึ้นทะเบียน ตลาด การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม มีการประเมินมูลค่าภาพรวม
ของตลาดกระชายดำทั้งหมดทั้งตลาดในประเทศรวมวัตถุดิบที่ส่งออกของ ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ก - ๘ 

 

แผนภาพที่ ก - ๘ ข้อมูลในภาพรวมของ Herbal Champions กระชายดำ 
 

 
ที่มา: เอกสารสไลด์ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมของตลาดกระชายดำ (ในทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์) มีมูลค่าเฉลี่ยราว ๕๑๒ ล้านบาท

ต่อปี และอาจยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเนื ่องจากเป็นสมุนไพรที ่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและตอบโจทย์สังคมสูงอายุในอนาคต อีกทั้งมีความต้องการอยู่แล้วในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ แต่ยังคง
มีความเสี่ยงสูงเพราะประชาชนไทยเองรู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์จากกระชายดำเพียงร้อยละ ๒๐ ของผลผลิตที่ปลูกได้
ร่วมกับการใช้สารสกัดสำเร็จรูปที่มาจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ดังนั้นการเร่งสร้างการรับรู้ ทำให้คนใน
ประเทศไทยรู้จักและเพิ่มการใช้สมุนไพรกระชายดำเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ชะลอความเสื่อมชราของ
ร่างกาย ตลอดจนทางเลือกในการรักษาโรคสมรรถนทางเพศเสื่อมเบื้องต้น พร้อม ๆ กับการเร่งพัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการต้นทางและสร้างสมดุลของห่วงโซ่คุณค่าของกระชายดำ อาจจะเป็นทางออกที่สำคัญและเป็นความ
ยั่งยืนของการพัฒนาสมุนไพรกระชายดำของประเทศไทย โดยควรกำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ดังนี้ 

“เพิ่มสัดส่วนการบริโภควัตถุดิบกระชายดำ (จากร้อยละ ๒๐) เป็นอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของ
ปริมาณผลผลิตที่ประเทศไทยผลิตได้ หรือ เพิ่มสัดส่วนการบริโภคผลิตภัณฑ์จากกระชายดำ (จากร้อยละ 
๒๐) เป็นอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของปริมาณผลผลิตที่ประเทศไทยผลิตได้” 
 
 
 



 
 

ก - ๒๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนภาพที่ ก - ๙ กรอบแนวคิดการดำเนินงานเกี่ยวกับ “กระชายดำ” และการลำดับความสำคัญ 
 

 
 

๒. ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรสามัญประจำบ้านที่คนไทยรู้จัก มีความคุ้นเคย และอยู่คู่สังคมไทยมานาน
กว่า ๓๐ ปี เกือบร้อยละร้อยของคนไทยรู้จักฟ้าทะลายโจรในมุมของยาแก้ไข้ แก้เจ็บคอ และแก้ร้อนในมาหลาย
ทศวรรษ ยิ่งไปกว่านั้นฟ้าทะลายโจรแบบบดผงจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศมามากกว่า ๒๐ ปี 
จากการประมาณการเบื้องต้นพบว่าในปัจจุบันมีการใช้วัตถุดิบสดของใบฟ้าทะลายโจรเฉลี่ยกว่า ๓๗๐ ตันต่อปี ซึ่ง
หมายถึงพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจรประมาณอย่างน้อย ๒๐๐ ไร่ ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชล้มลุกที่ต้องเก็บเกี่ยวใน
ระยะเวลา ๓ - ๔ เดือนเพ่ือให้ได้ปริมาณสารสำคัญสูงและมีสารที่เป็นพิษต่อตับน้อย ปัจจุบันความรู้ในการทำเขต
กรรมและการเก็บเกี่ยวของฟ้าทะลายโจรยังไม่เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรนัก  

ในช่วงของการระบาดโรคโควิด-๑๙ ในรอบปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้เกิดความต้องการการใช้ฟ้าทะลายโจร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ตลาดฟ้าทะลายโจรมีมูลค่าและขยายตัวไปเกือบ ๑๐๐  
ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันประมาณการมูลค่าตลาดฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็นตลาดยาสมุนไพรเพียงอย่างเดียวมี  
๒รูปแบบหลักคือ บดผงและแบบสารสกัด ในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าสูงถึง ๗๒๔ ล้านบาท รายละเอียดดังแสดง 
ในแผนภาพที่ ก - ๑๐ ทว่าผลิตภัณฑ์ของยาฟ้าทะลายโจรทั้งหมดจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยและไม่มีการ
ส่งออกไปต่างประเทศเพราะมีข้อจำกัดด้านการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก - ๒๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนภาพที่ ก - ๑๐ ข้อมูลในภาพรวมของ Herbal Champions ฟ้าทะลายโจร 
 

 
ที่มา: เอกสารสไลด์ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ วนัที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  

พัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในต่างประเทศ นอกจากจะอยู่ในรูปแบบของยาแล้ว ในตลาด
อเมริกาและยุโรป ยังมีฟ้าทะลายโจรในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ เน้นเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานและ
ยังคงมีขนาดของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป นับว่าโรคโควิด-๑๙ เพิ่มโอกาสและความท้า
ทายของการพัฒนาฟ้าทะลายโจรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งเป็นโอกาสสำหรับประชาชนในประเทศท่ีจะ
สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นในราคาประหยัดได้ อีกทั้งการค้นพบยาสมุนไพรที่เป็นทางร่วมในการดูแลผู้ป่วย  
โควิด-๑๙ และลดผลกระทบทางสุขภาพที่จะตามมาจากโรค ร่วมไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรให้ทัน
ต่อยุคสมัย มียาสมุนไพรที่ standardized ได้ มีขนาดและความแรงของยาที่ไม่หลากหลายจนเกินไป และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพื่อโอกาสในการผลักดันอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างจริงจัง โดยควรกำหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ดังนี้ 

“ขยายตลาดการบริโภคยาฟ้าทะลายโจรเพื่อร่วมรักษาโรคอุบัติใหม่ โควิด-๑๙ และลดผลกระทบ
ทางสุขภาพจากโรคทั้งในและต่างประเทศ (เป้าหมาย) อย่างน้อย ๒๐๐ ล้านบาท” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก - ๒๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนภาพที่ ก - ๑๑ กรอบแนวคิดการดำเนินงานเกี่ยวกับ “ฟ้าทะลายโจร” และการลำดับความสำคัญ 

 
 ๓. กัญชา นโยบาย “กัญชาทางการแพทย์เสรี” ของไทยนั้นเริ่มต้นมาจากการส่งเสริมของภาครัฐ  
นำโดย นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย
นี้ให้เป็นรูปธรรมโดยการกระทรวงสาธารณสุข บรรจุกัญชาทางการแพทย์ ในแผนพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) สาขาที่ ๒๐ [๑] เพ่ือประโยชน์ในการนำมาใช้อย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมให้จัดตั้งคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ (เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพ่ือให้บริการประชาชนให้ได้เข้าถึงการรักษาด้วยยา
กัญชาในการรักษาโรคหรือภาวะต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน อาทิ ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง โรค
ลมชักท่ีดื้อต่อการรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ภาวะปวดประสาท ภาวะเบื่ออาหารใน
ผู้ป่วยเอดส์ การเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในระยะประคับประคอง เป็นต้น และรูปแบบการแพทย์แผนไทย อาทิ 
ภาวะนอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนือ้ แก้ลมในเสน้ บรรเทาอาการมอืเท้าชา อ่อนแรง เป็นตน้  

การดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์เสรีนั้นนอกจากจะมีการกำหนดนโยบายแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้อง
พิจารณาควบคู่กันไปคือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายนี้
ให้เป็นรูปธรรมอันได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๗ มีสาระสำคัญหลักเกี่ยวกับ
กัญชาคือ กัญชานั้นยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้
ครอบครอง เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นเพื ่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู ้ป่วย หรือการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั ้งนี ้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม  
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาเสพ
ติดให้โทษ และผู้ขออนุญาตนั้น ต้องเป็น (๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ (๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และหมอพื้นบ้าน (๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่
ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ (๔) วิสาหกิจชุมชน (เกษตรกร)  
(๕) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (๖) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว [๒]   



 

 

ก - ๓๐ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้
เสพเพ่ือการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญคือ ให้ตำรับยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ [๓] ๓) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค
หรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีสาระสำคัญคือ ให้ตำรับยาแผนปัจจุบันและตารับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ ที่ได้การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรค
หรือการศึกษาวิจัยได้ [๔] 

ปัจจุบันการดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั ้งคลินิกกัญชา  
ทางการแพทย์และให้บริการแก่ประชาชน ได้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศจำนวนกว่า ๗๕๘ แห่ง (ทั้งแผน
ปัจจุบันและแผนไทย) [๕] ซึ่งมีผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน ๗๓,๕๕๕ ครั้ง และมีการจ่ายยา
กัญชาทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันรวม ๓๒๙,๕๓๖[๖] ราย การคาดว่ามีมูลค่ากว่า ๒๐ ล้านบาท [๗] และ
นอกจากการจัดตั้งคลินิกแล้วบุคลากรในระบบบริการสาธารณสุขจำเป็นที่จะต้องผ่านการอบรมการใช้กัญชา  
ทางการแพทย์ซึ่งมีการอบรมและเตรียมความพร้อมควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการจัดตั้งคลินิกเพ่ือให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
แผนภาพที่ ก - ๑๒ ผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (รายครั้ง) [๖] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ก - ๑๓ จำนวนที่จ่ายในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (รายการ) [๖] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้ดำเนินการเรื ่องของอุตสาหกรรมกัญชาไม่ว่าจะเป็นกัญชาเพื ่อใช้  
ทางการแพทย์ กัญชาเพื ่อส ันทนาการ ซึ ่งแต่ละประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับที ่แตกต่างกันไป  
จาก The Global Cannabis Report ของ Prohibition Partners ผู ้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและที ่ปรึกษา 



 
 

ก - ๓๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ด้านกลยุทธ์ชั้นนำระดับโลกคาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๗ ตลาดของกัญชาที่ถูกกฎหมายจะมีมูลค่าสูงถึง ๑๐๓.๙ 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าตลาดของกัญชาทางการแพทย์จะอยู่ที่ ๖๒.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
กัญชาเพื่อการสันทนาการจะอยู่ที ่ ๔๑.๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [๘] ดังแสดงในแผนภาพที่ ก - ๑๔ และ
แผนภาพที่ ก - ๑๕ 

 
แผนภาพที่ ก - ๑๔ ขนาดของมูลค่าตลาดกัญชา  แผนภาพที่ ก - ๑๕ ขนาดของมูลค่าตลาด

กัญชาทางการแพทย์ท่ัวโลก [๘     เพื่อสันทนาการทั่วโลก [๘] 
 

 
แผนภาพที่ ก - ๑๖ มูลค่าคาดการณ์ของตลาดกัญชาในอเมริกาเหนือ [๙] 

 
 
  



 

 

ก - ๓๒ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ในบทความนี้จะยกตัวอย่าง ๒ ตลาดใหญ่ในโลกคือ ตลาดทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปเพื่อให้
มองเห็นภาพของตลาดในอุตสาหกรรมกัญชาทั้งทางการแพทย์และทางสันทนาการ ตลาดกัญชาทวีปอเมริกาเหนือ 
จะประกอบไปด้วยสอง ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา จากแผนภาพที่ ก - ๑๖ แสดงให้เห็นว่า 
ตลาดของอุตสาหกรรมกัญชามีแนวโน้มคาดการณ์สูงขึ้น โดยในปี ๒๕๖๘ คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง  
๓๙.๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [๙] 
 

แผนภาพที่ ก - ๑๗ มูลค่าตลาดของกัญชาในสหรัฐอเมริกา [๙] 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าตลาดของกัญชาในสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการสันทนาการ

มีสัดส่วนที่มากกว่าการใช้ในทางการแพทย์ และทั้งสองอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มคาดการณ์ว่า ในปี 
๒๕๖๘ จะมีมูลค่าถึง ๓๕.๘๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [๙] 

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา การรับรองการใช้กัญชาทั้งในส่วนของทางการแพทย์และทางสันทนาการ
จะเป็นการอนุญาติเป็นรายรัฐไปและมีการใช้ในการรักษาโรค ปริมาณที่สามารถครอบครอง การปลูก  
การนำไปใช้ และบทลงโทษ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐด้วย ซึ่งกฎหมายของการใช้กัญชาในสหรัฐอเมริกานั้น
ยังไม่ครอบคลุมในระดับประเทศ [๑๒] จากแผนภาพที่ ก - ๑๘ แสดงให้เห็นถึงรัฐที่มีการรับรองการใช้กัญชาเพ่ือ
ทางการแพทย์อยู่ ๓๓ รัฐ และ ๔ เครือรัฐ [๙] 
 
 
 
 
 



 
 

ก - ๓๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

แผนภาพที่ ก - ๑๘ รัฐท่ีรับรองให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ [๙] 

 
แผนภาพที่ ก - ๑๙ มูลค่าตลาดของกัญชาในแคนนาดา [๙] 

 



 

 

ก - ๓๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

มูลค่าตลาดของกัญชาในแคนนาดาจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการสันทนาการมีสัดส่วนที่มากกว่าการใช้
ในทางการแพทย์ และทั้งสองอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มคาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๘ จะมีมูลค่าถึง 
๓.๒๘ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [๙] กฎหมายของแคนาดา การรับรองการใช้กัญชาทั้งในส่วนของทางการแพทย์นำ
ร่องก่อน ในปี ๒๕๔๔ และในปี ๒๕๖๑ จึงมีกฎหมายให้กัญชาสามารถสันทนาการได้ โดยเป็นกฎหมายที่ออก
แล้วครอบคลุมทั้งประเทศ [๑๐] 
 

แผนภาพที่ ก - ๒๐ มูลค่าการตลาดของสหภาพยุโรป [๑๑] 
 

 
 

สหภาพยุโรป มูลค่าตลาดของกัญชาในยุโรปจะเห็นได้ว่าส่วนของกัญชาทางการแพทย์มีสัดส่วนที่สูง
กว่าการใช้ในการสันทนาการ และท้ังสองอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๘ จะมีมูลค่าถึง ๓.๘๑ พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ [๑๑] กฎหมายในส่วนของสหภาพยุโรป ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกลางที่บังคับใช้กับทุกประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปสำหรับการอนุญาตและการกำหนดบทลงโทษผู้เพาะปลูก ผู้ใช้ ผู้จำหน่าย หรือผู้ที่มีกัญชา
ไว้ครอบครองแต่สหภาพยุโรปมีกฎหมายกลางเพื่อควบคุมการลักลอบซื้อขายสิ่งเสพติดสหภาพยุโรปได้ให้
อำนาจประเทศสมาชิกฯ ในการควบคุมและออกกฎหมายการใช้กัญชาในประเทศของตนเอง ด้วยเหตุนี้ทำให้
กฎระเบียบ กฎหมาย และบทลงโทษของการใช้ก ัญชานั ้นแตกต่างไปในแต่ละประเทศสมาชิกฯ เช่น 
เนเธอร์แลนด์ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทั้งเพื่อในทางสันทนนาการในสถานที่ซึ ่งได้รับอนุญาตและใช้ใน
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้โดยแพทย์สามารถจ่ายยากัญชาให้แก่ผู ้ป ่วยได้โดยไม่ม ีโรคที ่กำหนด  
และเนเธอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่ส่งออกยากัญชาที่ใหญ่ที่สุดในยุปโรป ในขณะที่บางประเทศสมาชิกฯ 
อนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์เท่านั้น หรือบางประเทศห้ามให้มีการใช้กัญชาทั้งสองวัตถุประสงค์ [๑๑]  

 
โดยสรุปแล้ว ในส่วนของการดำเนินการของประเทศไทย กัญชาในมิติพืชเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื ่อง  

ที่ต้องผลักดัน ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมาย ที่ต้องปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที ่ ๕ ซึ ่งในขณะนี ้ประเทศไทยเริ ่มมีความชัดเจนและตระหนักถึงความสำคัญในเรื ่องเม็ดเงิน 
ทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ประเทศ และโอกาสในการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจยังไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก กัญชาก็ยังถือ
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ยังต้องมีการขออนุญาต ควบคุมการปลูกและการผลิต และต้องใช้เมล็ดพันธุ์
รับรองและขึ้นทะเบียนตามกฎหมายพันธุ์พืช ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรนรมการอาหารและยา แม้ว่า



 
 

ก - ๓๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จะมีบางส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดแล้ว แต่ยังติดในข้อกฎหมายอ่ืน ๆ เช่นการนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชา
มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการผลิตยาที่ ใช้ดอกของกัญชาเป็นส่วนในการผลิตซึ่งในขณะนี้รัฐ 
อนุญาติให้เพียงภาครัฐสามารถผลิตได้แต่เพียงผู้เดียว ถ้าหากอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถผลิตยาหรือตำรับ
ยาจากกัญชาได้จะสามารถสร้างเม็ดเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และถือเป็นความท้าทายในการเริ่มต้นทำให้
ขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้  
 
๒. ข้อค้นพบและช่องว่างการพัฒนา 
 
 ๑) การเปลี่ยนของบริบทโลกโดยเฉพาะแนวโน้มในการใส่ใจสุขภาพและการป้องกันโรคเปิดโอกาส
ให้กับสมุนไพรไทยมากขึ้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบต่อทุก
คนทั่วประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดการหยุกชะงักทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม  
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กลับกลายเป็นปัจจัยบวกหรือตัวเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
มากขึ้น โดยเฉพาะการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง และการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็น
เกราะป้องกันการได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพเติบโตอย่างก้าวกระโดด   
The Expresswire คาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๓ มูลค่าตลาดของธุรกิจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Health 
and Wellness) อาทิ การดูแลสุขภาพ/ความงาม สารอาหาร ยา เป็นต้น มีมูลค่าเท่ากับ ๔.๔ ล้านล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ๖ ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๘ โดยอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ ร้อยละ ๕.๒๙ จะเห็นได้ว่า ธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าตลาดสูง และมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นที่หลากหลายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

สำหรับสมุนไพรได้รับอานิสงส์ในทางบวกจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เช่นกัน เนื่องจากถูก
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื ่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื ่องสำอาง 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปสงค์สืบเนื่องดังกล่าวส่งผล
ให้ตลาดสมุนไพรเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการตลาดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทั้งในประเทศและต่างประเทศของไทย ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เท่ากับ ๔๕,๓๑๑ ลบ. ๔๙,๙๐๓ ลบ. 
และ ๕๔,๓๑๘ ลบ. โดยมีอัตราการเติบโต เท่ากับ ๙.๘ ๑๐.๑ และ ๘.๘ ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าตลาดของไทยในปี 
๒๕๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๒ ของมูลค่าในตลาดโลกเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า โอกาสของตลาดสมุนไพรยังค่อนขา้ง
เปิดกว้างอีกมาก อีกทั้งยังควรศึกษาแนวโน้มของสารสกัดซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น สาร probiotic สาร 
prebiotic หรือสาร antioxidant และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสารสกัดดังกล่าว 

๒) กลุ่มลูกค้าในตลาดต่างประเทศไม่รู้จักสมุนไพรไทยเพราะขาดการจัดเก็บข้อมูลกลางที่เป็น
ระบบสากล ปัจจุบันตลาดสมุนไพรในต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลจากการขยายตัว
ของกลุ่มผู้สูงอายุและเทรนด์การดูแลสุขภาพจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ประกอบกับประเทศไทยมีต้นทุนด้าน
สมุนไพรค่อนข้างมาก เนื่องจากมีสมุนไพรหลากหลายประเภท ทำให้ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย อาทิ ยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร และยาสีฟันสมุนไพร หรือการส่งเสริมใน
ลักษณะ “ตำรับยา Champions” ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยทำให้ประเทศคู่แข่งด้านสมุนไพร
ยากต่อการเลียนแบบ อีกท้ังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรอย่างผสมผสานไม่ปลูกพืชสมุนไพรเชิงเดี่ยว
ยกตัวอย่างเช่น ตำรับยาหอมไทย มีเอกลักษณ์โดดเด่นถึงแม้เครื่องยา จะมาจากต่างประเทศแต่เทคนิคการปรุง
ยาแบบไทยที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการปรุง สร้างคุณค่าในตัวยาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น บริโภคได้



 

 

ก - ๓๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

ทุกวัย รักษาอาการได้ครอบคลุมหลายกลุ่มอาการ พกพาได้ง่าย โดยเน้นการต่อยอดส่งเสริมสมุนไพรในลักษณะ 
Herbal Champion มากขึ้น แต่ปัญหาเรื่องข้อมูลสมุนไพรไทยที่ยังไม่สามารถรวบรวมไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็น
ระบบสากล และเข้าถึงได้ง่าย อาจทำให้ประเทศที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่พร้อมมากกว่าทำตลาดได้
ก่อนประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก - ๓๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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ก - ๓๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหลายด้าน ตั้งแต่การขาดการกำหนด
ทิศทาง การวิจัยของประเทศ และการมีผลงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 
การให้ทุนวิจัยที ่ซ้ำซ้อน องค์ความรู ้จากงานวิจัยพื ้นฐานที ่มีมาก แต่ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจร  
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์
แผนปัจจุบันมั ่นใจในการตัดสินใจสั่งใช้ยาแผนไทย ห้องทดลองส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา บางส่วนยังไม่มีมาตรฐาน และยังไม่มีจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการ  

แต่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้มีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ  
และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานวิจัย
ด้านสมุนไพร มีทิศทางและมีเอกภาพครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยในปี ๒๕๖๓ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดูแลเรื่องแหล่งทุนวิจัยและกำหนดแหล่งทุนวิจัยของประเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณวิจัย ที ่เกี ่ยวข้องกับแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเพ่ือ
เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร ๒) 
วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยร่วมกับภาคเอกชน ๓) การวิจัยสรรพคุณ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ ๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพร โดยกระจายอยู่ใน
ทั้ง ๔ แพลตฟอร์มของแผน กลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้แก่ แพลตฟอร์มที่ ๑ 
การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ แพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
สังคม แพลตฟอร์มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ แพลตฟอร์ม
ที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งสนับสนุนงบวิจัยด้าน
สมุนไพรประมาณ ๔๙๗ ล้านบาท จำนวน ๑๔๙ โครงการ  

แนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนต่อไปคือ กำหนดทิศทางในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 
ครอบคลุมทั้งการจัดให้มีการส่งเสริมวัตถุอุปกรณ์การวิจัยต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และการส่งเสริมให้มีการลงทุน
ในการวิจัยที่เพิ่มขึ้นที่สามารถเร่งกระบวนการวิจัยและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้เร็วกว่าเดิม ในการ
ตอบสนองต่อแผนการพัฒนาด้านสมุนไพรของประเทศ ประเทศไทยควรมีการวิจัยร่วมกันแบบใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นศูนย์กลาง (Product-oriented) มีการกำหนด เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็น
รูปธรรม และระดมศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพิจารณากำหนดเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัยที่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีความครอบคลุมตั้งแต่การ
วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ (การคัดเลือกพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ) และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม กลไกสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญยิ่ง คือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ประกอบการรายเล็กและปานกลางต้องสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยได้โดยง่าย และมี
แรงจูงใจในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการ



 
 

ก - ๓๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

สนับสนุนข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภค เพื่อให้เกิดการพัฒนาครบทั้งกระบวนการ และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

แผนภาพที่ ก - ๒๒ แผนงานสมุนไพรไทยเพื่อความม่ันคงทางสุขภาพและ 
ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๕ 

 
 
 ประเด็นย่อย 

๑. วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย ตลอดจนการวิจัยมาตรฐานสาร
สกัดสมุนไพร 

๒. วิจัยสรรพคุณ สมุนไพร ยาแผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื ่อสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุม
ขอบข่ายนิยามผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

๓. วิจัยสรรพคุณสมุนไพรยาแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย  
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านการตลาด การวิจัยเชิงนโยบาย การคาดการณ์อนาคตและการวิจัย

เชิงระบบ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงฐานข้อมูล สมุนไพร  
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการจัดทำมาตรฐานกลาง และมาตรฐานการตรวจสอบ

คุณภาพและความปลอดภัย 
๘.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพร 
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๒. ข้อค้นพบและช่องว่างการพัฒนา 
 

๑) ประเด็นการการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและพัฒนาบางหน่วยงานอาจมิได้มุ่งเป้าไปยังพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร ต่อมาเมื่อมีการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model จึงมกีารปรับเปลี่ยนภารกิจให้
สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมประเด็นการวิจัยและพัฒนาในส่วนของพืชสมุนไพรที่
ม ีศ ักยภาพ นอกจากนี ้  ย ังพบว ่า การว ิจ ัยด ้านยาจากสมุนไพรยังไม ่ครบวงจร มีล ักษณะขาดตอน  
ขาดการบูรณาการ และขาดเป้าหมายที่เป็นเอกภาพ สะท้อนให้เห็นว่า การวิจัยสมุนไพรของประเทศยังไม่
เชื ่อมโยงตลอดห่วงโชคุณค่า (Value chain) อย่างเป็นระบบ ดังนั ้น ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้อุปสงค์เป็นตัวกำหนด ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่สมุนไพรไทย 

๒) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรมีอยู่อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ ภายใต้ห่วงโซ่
อุปทานที่ต้องมีการเสริม เพิ่มเติม และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโ ภค/
ผู้ใช้บริการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ บุคลากรในด้านเภสัชศาสตร์ 
ด้านการแพทย์แผนไทย และด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่เป็นกลไกในการผลิตองค์ความรู้ ทำการวิจัย 
และถ่ายทอดให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ปัจจุบันบุคลากรในด้านดังกล่าวนอกจากจะขาด
แคลนในตลาดแรงงานหลักแล้ว สำหรับตลาดสมุนไพรยิ่งมีจำนวนจำกัดมากขึ้นอีก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาตลาดสมุนไพรหรือห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรให้ขยายวงกว้างได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น จำเป็นต้องมี
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านนี้โดยด่วน เพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาตามแนวนโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนาสมุนไพรเพื ่อการส่งออกหรือการพัฒนาสมุนไพรเพื ่อทดแทนยาแผนปัจจุบันที ่ต ้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาอย่างครบวงจร  
มีการพิสูจน์สรรพคุณและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยทางคลินิก เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
ยาจากสมุนไพรในผู้ป่วยเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน  

๓) อุปสรรคในการเข้าถึงงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น  
๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง คือ อุปสรรคในการเข้าถึงงานวิจัย สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรยังไม่
แพร่หลายและขยายขอบเขตมากนัก อีกท้ัง ยังมีการรวบรวมงานวิจัยอย่างกระจัดกระจายในปัจจุบัน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้าถึงงานวิจัยอาจไม่สามารถแสวงหาผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองที่มีอยู่ก่อนแล้วนำไปต่อยอดได้ และอาจเกิดความซ้ำซ้อนหากมีการวิจัยในประเด็นที่เคยมีการวิจัยมา
ก่อนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ข้อจำกัดเก่ียวกับความเนื่อเชื่อถือของข้อมูลเป็นอีกองค์ประกอบที่
สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเชื่อถืองานวิจัยที่มิได้มรการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นที่สอง คือ ข้อจำกัดของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากระบียบของการสนับสนุนทุน
จากภาครัฐ เนื่องจากผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานให้ทุนของรัฐให้ถือว่า สิทธิในผลงานวิจัย
และนวัตกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ที่หน่วยงานให้ทุนหรือถือครองสิทธิร่วมระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับหน่วยงาน
รับทุน เช่น สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ดังนั้น หากต้องการนำผลงานที่เกิดขึ้นจากการรับทุนนั้นไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จะต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจา และประสานกับหน่วยงานให้ทุนซึ่งส่วน
ใหญ่อาจไม่มีพันธกิจที่จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยตรง จึงทำให้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการนำผลงานวิจัย
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และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ติดขัด ไม่คล่องตัว ล่าช้า ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่ต้องการความ
คล่องตวัสูง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมบางอย่างล้าสมัย  

อย่างไรก็ตาม เมื ่อวันที ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบให้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดย
มีสาระสำคัญ คือ การให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนโดยใช้งบประมาณของรัฐ
เป็นของผู้รับทุนหรือให้นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมของตัวเองได้เลย หรือ หาก
ผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ให้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน โดยที่ผู้รับทุนสามารถทำความตกลงกับผู้ให้ทุนในการขอใช้ประโยชน์ได้ 

๔) ควรศึกษาบทบาทและสมรรถนะของเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อถอดบทเรียนและ
นำมาใช้ในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการพัฒนา เนื่องจากการทำงานพัฒนาสมุนไพรใน
ระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมานั้น เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการนำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและใช้
ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ โดยนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประชาชน 
ทำให้เกิดการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจในชุมชนที่มีการปลูกพืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบทางยา ดังนั้น 
ในการขับเคลื ่อนนโยบายและแผนพัฒนาสมุนไพรตามนโยบายจำเป็นอย่างยิ ่งที่ จะต้องถอดบทเรียนและ
ประสบการณ์การทำงานของเภสัชกรเหล่านี้ เพื่อพัฒนาเป็นกรอบสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยสมุนไพร 
และพัฒนาให้มีบุคลากรด้านการวิจัยสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างจริงจัง  

๕) ควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนายาจากสมุนไพรให้สามารถตอบสนองความจำเป็นทาง
สุขภาพ (health needs) ของประชาชน รวมทั้งปัญหาความเจ็บป่วยที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังมีข้อจำกัด
ในการดูแลรักษา ทั้งในแง่ของการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาในวิถีชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนการพัฒนายาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่สามารถบำบัดโรคและตอบสนองความจำเป็น
ทางสุขภาพโดยใช้ศาสตร์และภูมิปัญญาที่มีอยู่ ผสมผสานกับการพัฒนาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการ
ป้องกันซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดด อาทิ กลุ่มเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เวชสำอาง เป็นต้น 
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จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาระบบกำกับติดตามและใช้ข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ (Creative Data Driven) ซึ ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ และเทคโนโลยี โดยมีข้อมูล (Data) เป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ดังนั้น การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา  

นอกจากนี้ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิดซึ่งมิได้เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานหากแต่มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดี
ขึ้น (Improvement) โดยจำเป็นต้องออกแบบกลไกในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเช่นเดียวกัน เพื่อให้
สามารถนำข้อมูลที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (Data Analytics) 
และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินงานให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้  

ระบบฐานข้อมูลและระบบการติดตามประเมินผลจะมีส่วนสำคัญในการการขับเคลื่อนการพัฒนาหว่ง
โซ่อุปทานสมุนไพรในหลากหลายรูปแบบและหลายระดับ อาทิ  

• ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด  

• ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคทั้งในด้านของสรรพคุณ วิธีการบริโภคที่ถูกวิธี และการแก้ไขความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

• รับข้อมูลย้อนกลับและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทำให้สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและลดความเสี่ยงของอุปทานส่วนเกินของผลผลิต เป็นต้น 
 ทั้งนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือและช่วยการันตีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ว่าจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ตามที่กำหนดไว้
ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผน  
 
๒. ข้อค้นพบสำคัญและช่องว่างการพัฒนา 
 

๑) การรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลยังไม่คืบหน้ามากนัก ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุนไพร
เบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  

๑.๑) ข้อมูลนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ (Land 
Use) จากกรมส่งเสริมการเกษตร ข้อมูลแปลงปลูกสมุนไพรเข้าระบบรับรองแปลง GAP จากกรมวิชาการ
เกษตร ข ้อมูลปร ิมาณและมูลค่าการนำเข ้าและส่งออกจากกรมศุลกากร ฐานข้อมูล  Euromonitor 
International จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 

๑.๒) ข้อมูลภายในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะที่จัดทำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ซึ่งฐานข้อมูลเด่น ได้แก่ HDC TTM Service ซึ่งให้บริการข้อมูลสมุนไพรจากบริการทางการแพทย์ 



 

 

ก - ๔๔ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

อาทิ การจ่ายยา การให้หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น คลังความรู้ DTAM ซึ่งให้บริการข้อมูลและเว็ป
ลิงค์ อาทิ ข้อมูลสมุนไพร ตำราอ้างอิง กฎหมาย งานวิจัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ฐานข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งที่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีส่วนที่ยังรวบรวมข้อมูลไม่
ครบถ้วน   

๑.๓) การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งดำเนินการแล้วใน ๒ 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือ การพัฒนา Data visualization ตามเป้าหมายแนวทาง quick win เพื่อให้เห็นถึง
อุปสงค์ อุปทาน และแนวโน้มในการใช้พืชสมุนไพรไทย Product Champion พร้อมทั้งบอกถึงพ้ืนที่เพาะปลูก 
และส่วนที่สอง คือ การสำรวจและพัฒนาระบบ Herb Big Data โดย GBDi ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ
ระบบจากข้อมูลที่กำลังรวบรวม และการทำ Data Architecture ทั้งนี้ ยังไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์มิติทางเศรษฐกิจหรือนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายได้ 

 ๒) ยังไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์  
ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
สมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับปัจจุบันเป็นการขับเคลื่อนโดยคณะทำงานของแต่ละ
ชุดของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบของรายงานการประชุมแต่มิได้มีการประมวลผลหรือ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับการนำมาใช้ประมวลผลในประเด็นอื่น ๆ อีก จึงทำให้ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในมิติอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถถอดข้อมูลจากภาพใหญ่ได้ว่า แนวทางการพัฒนาควรเริ่มต้น
จากจุดใดจึงจะเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของห่วงโซ่อปุทานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
 นอกจากนี้ ปัจจุบันยังคงขาดฐานข้อมูลสำคัญเพ่ือประกอบการกำหนดมาตรการต่าง ๆ อาทิ  

• ฐานข้อมูลด้านมูลค่าของสมุนไพร โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ตามพิกัดศุลกากร (HS CODE) ซึ่งจะ
ช่วยให้ทราบประเภทของสินค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงช่วยให้สามารถคำนวณต้นทุนและการตั้ง
ราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• ฐานข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีชุดข้อมูลที่สามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาด/ฤดูกาล ลดความสูญเสีย  
จากภาวะสินค้าลดตลาดหรือสร้างโอกาสจากภาวะสินค้าขาดตลาด 

• ฐานข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกับธุรกิจด้าน  
การท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาทิ เกษตรกรที่มีแปลงเกษตรสามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ วิสาหกิจ
ชุมชนที่สามารถผลิตสินค้าที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ สามารถนำมาพัฒนา  
เป็นของฝากที่จำเป็นต้องซื้อกลับสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
 
 
 



 
 

ก - ๔๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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ก - ๔๖ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาต่อยอดเมืองสมุนไพรเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

ในระยะที่ผ่านมาการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรยังคงขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นหลัก อาทิ การพัฒนา
สายการผลิตในโรงพยาบาล การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับหน่วยบริการของรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้ หากยังมี  
การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวต่อไปอาจทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการเป็นภาพจำลองการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕ และนำไปสู่การขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ ได้อย่างสำเร็จลุล่วง ดังนั้น การผลักดันให้เมืองสมุนไพร
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซอุปทานทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทางได้ จะเป็นการยืนยันความสำเร็จ 
ของการดำเนินการในส่วนของเมืองสมุนไพร  

ทั้งนี้ ประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาหลักที่สำคัญแบ่งตามห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ๑) การขาดความเชื่อมั่น
ของเกษตรกรเพาะปลูกเกี่ยวกับการมีตลาดรองรับผลผลิต ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตรองรับการปลูกสมุนไพร ๒) การส่งเสริมสมุนไพรในวงจำกัดเฉพาะในประเด็นของการ
นำไปใช้เป็นยา เนื่องจากปัจจุบันมีการนำสมุนไพรไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น 
อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย กลุ่มเสริมอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สมุนไพรในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตเป็นยา และ ๓) การขยายแนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
นอกเหนือจากการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ เนื่องจากรูปแบบการใช้สมุนไพรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป 
ทั ้งในการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ สินค้าเพื ่ออุปโภคบริโภค  
ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น หรือ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ สปา เครื่องหอม
บำบัด เป็นต้น  

ในแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นฉบับใหม่จำเป็นต้อง
พิจารณาบทบาทของคณะทำงานเมืองสมุนไพรในการขับเคลื่อนงานในระระดับจังหวัดโดยกำหนดเป้าหมายที่
ท้าทายและแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นที่จะสามารถนำไปดำเนินการในทางปฏิบัติได้จริง โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างของเมืองสมุนไพรแต่ละแห่งว่าปัจจุบันมีข้อมูลในแต่ละห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง เช่ น 
ปัจจุบันมีเกษตรกรต้นทางกี่ราย มีศักยภาพท่ีสามารถเพาะปลูกสมุนไพรและส่งมอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากน้อยเพียงใด อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีกี่แห่ง มีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ มีความสามารถในการดูแลตลาดเองได้หรือไม่ พร้อมทั้งการกำหนดเป้าหมายมูลค่าการเติบโตของ
การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเมืองสมุนไพร เน้นเฉพาะแนวทางที่
ตนเองมีความพร้อมในการขับเคลื่อน โดยไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนในทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนใน
รูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
 
๒. ข้อค้นพบสำคัญและช่องว่างการพัฒนา 

 
๑) แต่ละเมืองสมุนไพรมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ต้นทาง: มีการ

จัดทำฐานข้อมูลผู้ปลูก/ผู้จำหน่าย/พื้นที่เพาะปลูก/แปรรูป ตลอดจนปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งช่วยให้สามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการควบคุมปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดและลดปัญหาด้านอุปทานได้ในระดับหนึ่ง 
กลางทาง: มีการสำรวจข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำให้สามารถบริหารอุป



 
 

ก - ๔๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

สงค์-อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม ปลายทาง: มีการผลักดันการใช้สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน ดังปรากฎในแผนภาพที่ ก - ๒๕ 

 

แผนภาพที่ ก - ๒๕ Small Success ของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

๒) การดำเนินการในระดับพื้นที่รูปแบบ focal point ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
และมีข้อจำกัดในการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ต่อเนื ่อง  เนื ่องจากการดำเนินการในระดับพื ้นที่
จำเป็นต้องมีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นต้องกำหนดกลไกที่
ชัดเจนเพื ่อให้การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนา 
เมืองสมุนไพรให้กลายเป็นภาพจำลอง (Model) ของแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ที่จะสามารถนำไปขับเคลื่อนในจังหวัดอ่ืน ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓) ขาดความโดดเด่นทั้งในภาพรวมของเมืองสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจำหน่ายในเมือง
สมุนไพร วิสาหกิจชุมชนหรือ SMEs ยังคงต่างคนต่างผลิต บางส่วนยังคงผลิตสินค้าที ่มีรูปลักษณ์และ
คุณประโยชน์คล้ายคลึงกับรายอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน โดยมิได้คำนึงถึงมาตรฐานหรือเอกลักษณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนภายในเมืองสมุนไพร
ยังคงขาดการมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของความร่วมมือและการสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้เกิดการใช้สินค้าและ
บริการสมุนไพรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางในการสร้างมูลค่า (Value creation) ที่เน้นตัว
ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตออกสู่ตลาดที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเมือง



 

 

ก - ๔๘ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

สมุนไพร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนามัคคุเทศก์ โดยร่วมมือกับกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา 

๔) กระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรมีลักษณะยืดหยุ่นไปตามบริบทเชิงพื้นที่ โดยยังไม่มีมาตรการ
สนับสนุนเป็นการเฉพาะ ภาพรวมงบประมาณที่เกี ่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองสมุนไพร ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบกลาง งบแผนภาค งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และงบสนับสนุนอื่น ๆ รวม ๘๙๙.๑๑ 
ล้านบาท โดยให้อิสระและความยืดหยุ่นในการแปลงแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ไปสู ่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเมืองสมุนไพร ดังนั ้น จึงไม่มีรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๓ มีการยกระดับเมืองสมุนไพร
ทั้ง ๑๔ แห่งทั่วประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง โดยให้เมืองสมุนไพรกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ
การแพทย์แผนไทย ซึ่งกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละคลัสเตอร์ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดร่วม เพ่ือให้เกิดการ
ประสานการพัฒนาเมืองสม ุนไพรร ่วมก ันอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ท ั ้ งน ี ้  ควรม ีการประเม ินร ูปแบบ
กระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปถอดบทเรียน เพื่อประยุกต์ใช้ตาม
บริบทของแต่ละเมืองสมุนไพรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสมุนไพรนอกเหนือจากงบประมาณแล้ว ยังมีมาตรการที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (in kind) โดยมาตรการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการในรูปแบบทั่วไป กล่าวคือ เป็นการ
สนับสนุนให้แก่ทุกเมืองสมุนไพรที่ขอรับการสนับสนุน และในบางมาตรการอาจไม่ครอบคลุมทั่วถึง อาทิ 
มาตรการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบที่มีการดำเนินการเฉพาะสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร 
และไพล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานให้แต่
ละเมืองสมุนไพรซึ่งย่อมมีความแตกต่างกัน อาทิ การเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยเทคโนโลยีข้อมูลดาวเทียมด้าน
การเกษตร การเพิ่มมูลค่าสารสกัดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยรูปลักษณ์
สมัยใหม่และพร้อมใช้งาน เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นว่า ยังไม่มีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นการ
เฉพาะและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างแท้จริงให้กับเมืองสมุนไพร 

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องสร้างกลไกการเชื่อมโยงเมืองสมุนไพรแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเมืองสมุนไพรที่
เป็นกลุ่มเกษตรวัตถุดิบสมุนไพรและกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสามารถส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรไปจำหน่ายยังผู้ประกอบการแปรรูปในอุตสาหกรรรมสมุนไพรซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบสมุนไพรหรือสมุนไพรล้นตลาด / ขาดตลาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก - ๔๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อโครงการสำคัญ กรอบงบประมาณ 

และหน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีโครงการสำคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการดังกล่าว รวมจำนวน 51 โครงการ โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
กว่า 48 หน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ต้องรองรับการดำเนินการโครงการสำคัญ รวมทั้งสิ้น 17 ,593.26 
ล้านบาท เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำโครงการสำคัญของประเทศตามเป้าหมายของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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ข - ๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 

 

ข - ๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

ข - ๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 

 

ข - ๑๐ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

ข - ๑๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 

 

ข - ๑๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

ข - ๑๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 



 
 

ค - ๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ภาคผนวก ค 
สำเนาคำสั่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 

ที่ ๑/๒๕64  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ 
ของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

 

ค - ๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 
 

ค - ๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 

 

ค - ๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 
 

ค - ๕ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 

 

ค - ๖ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 
 

ค - ๗ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 

 

ค - ๘ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 
 

ค - ๙ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 

 

 



 

 

ค - ๑๐ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 



 
 

ง - ๑ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

    

 
 

ภาคผนวก ง 
สำเนาคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ที่ ๑๑๑/๒๕๖๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนงาน (ยุทธศาสต์)  

ด้านผลิตภัณฑส์มุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
(แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

 

ง - ๒ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
 



 
 

ง - ๓ 
 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 

 
 



 

 

ง - ๔ 
 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมนุไพรแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

  

 



 

 

 


