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จากการประชุมลงพ้ืนที่เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย         1 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค การด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร และให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 2 

ผลการด าเนินการในภาพรวม  3 

ต้นทาง : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กลางทาง : โรงพยาบาลเม็งราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการ4 

ที่มีข้อสั่งการขอนายกรัฐมนตรีโดยให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ5 

และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยมีวิสัยทัศน์คือ เชียงรายเมืองสมุนไพร เกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา ซึ่งเป้าประสงค์ใน6 

การพัฒนาเมืองสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจรของจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ7 

ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และสถานการณ์การเข้าสู่การเป็นเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนและ8 

เมืองเศรษฐกิจพิเศษ บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมของคนเชียงราย ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรม 9 

ในด้านแผนการด าเนินงาน ในส่วนของยุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนาในวิถีวัฒนาธรรมจังหวัดเชียงราย การจัดท า11 

ข้อมูลสารสนเทศพืชสมุนไพร ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ การพัฒนาและสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา 12 

และการสร้างเครือข่ายและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร  13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร ได้แก่ การวิจัยภูมิปัญญา การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร 14 

 การวิจัยประสิทธิผลของสมุนไพร การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่อุตสาหกรรม และการบริการวิชาการ 15 

การสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและวิจัยการปลูกพืชสมุนไพรในระบบอินทรีย์ 16 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรกรและช่องทางการจ าหน่ายสมุนไพร ได้แก่ การส ารวจข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก17 

สมุนไพร การส่งเสริมพัฒนาการจัดการวางแผนผลิตสมุนไพร การส่งเสริมสร้างเครือข่ายปลูกและแปรรูปสมุนไพร  และพัฒนา18 

ด้านการตลาด                                                    19 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการสมุนไพร 20 

การสร้างเครือข่ายสถานบริการภาคเอกชน การสร้างเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนแปรรูป21 

สมุนไพรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 22 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว และการสื่อสารการตลาด ได้แก่ มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการ23 

พัฒนาการท่องเที่ยวเดินเพ่ิมเติมการท่องเที่ยวใหม่ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองสมุนไพรให้เป็นที่รู้จัก  24 

ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา 25 

ในส่วนของการด าเนินงานด้านอื่นๆ โดยมีค าสั่งคณะท างานเมืองสมุนไพรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมี26 

การรายงานและประชุมสรุปผลการด าเนินงานอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเป็นงบกลาง ปี 60 แต่ด าเนินงาน ปี 61 โดยเป็นเงิน 84 ล้าน โดยคืน27 

เงินไป 32 ล้าน แล้วก็ที่เหลืออีก 9 โครงการมีเงินเหลือจ่ายพอสมควร ซึ่งท างานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีปัญหาในการจัดท าแผน28 

และท าไม่ถูกต้อง เพ่ือความปลอดภัยก็เลยคืนงบไปก่อน และ ปี 2561 ก็ได้งบประมาณมา และได้ด าเนินงานตามแผนการ29 

ด าเนินงานทั้หมด ก็ท าได้รัดกุมและท าได้ตามแผน ปี 2562 ได้รับงบประมาณจากกรมเพ่ือจัดประชุมผลงาน และในปี 2563 ได้30 

ของบประมาณในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดขึ้นไปร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ ได้น าเสนอโครงการ ซึ่ งปี  63                     31 

ผลการด าเนินงานโรงงาน GMP โรงพยาบาลพญาเม็งราย 32 

การผลิตยาสมุนไพรในหน่วยงานของรัฐ โดยผลิตยา 30 รายการเพ่ือสนับสนุนโรงพยบาบาลของรัฐ โดยได้เงิน33 

งบประมาณ 30 ล้าน ปี 60 ได้งบอีก 5 ล้าน ท าให้มีอาคารส าหรับผลิตยาสมุนไพรได้ครบวงจร ปี 61 ก็ได้งบกลางเมืองสมุนไพร34 



 

 

ครบวงจรและภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน ประมาณ 124000 และได้งบอีก 550,000 เพ่ือการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ      1 

ปี 60 ได้ผ่าน GMP-WHO ในด้านของวัตถุดิบเรามีการรวมกลุ่มเกษตรกรในเขตอ าเภอพญาเม็งราย เพ่ือผลิตวัตถุดิยบสมุนไพร 2 

ซึ่งมีประมาณ 10 ไร่ แต่ตอนนี้ก็ก าลังจะเพ่ิมเป็น 20 ซึ่งสสมาชิกก็จะเพ่ิมขึ้นอีก และจะปลูกประมาณ 21 รายการ แต่พบว่า 3 

สมุนไพรที่ปลูกยังไม่เพียงพอท าให้เราต้องไปซื้อสมุนไพรจากทางภาคกลาง ก็มีการประสานงานในการตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพร4 

ประสานงานกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจรับรองวัตถุดิบสมุนไพร  5 

ปัญหา ก็คือตอนแรกว่าจะได้ งบ 20กว่าล้านตอนนี้ก็เงียบไป เนื่องจากความต้องการมีไม่มาก และพบว่าในสถาน6 

บริการที่ต้องการคือ ยาหอมเทพจิต เราต้องไปซื้อที่ภาคกลาง ในเขตภาคเหนือก็มีแต่เราก็อยากได้กลุ่มที่แปรรูปวัตถุดิบที่ผ่าน7 

การการันตีให้เรา แล้วก็มีการวิจัยพัฒนายาสมุนไพร  8 

ผลการด าเนินงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 9 

ผลการด าเนินการภายใต้โครงการเมืองสมุนไพรของส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ซึ่งทางเกษตรจังหวัดได้รับ10 

งบประมาณปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการในปี 61 โดยงานหลักๆคือ อบรมเกษตรกร ในพ้ืนที่ 10 อ าเภอ         11 

คือ การอบรมเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพร การแปรรูปและการตลาด กิจกรรมที่สอง คือการจัดท านิทรรศการกิจกรรมเพ่ือเป็นการ12 

เผยแพร่ ความรู้ให้กับเกษตรกร คือการผลิตไพล หม่อน ขมิ้นชัน และกระชายด า กิจกรรมที่สามคือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 13 

ROAD SHOW  14 

ในช่วง มกราคมปี 2561 กิจกรรมที่สี่คือสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรที่ปลูกพืชสมุนไพร ในปี 2562 ก็ได้งบจา15 

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยเป้าหมายด าเนินการปี 62 คือการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายซึ่ง16 

ระบบข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักๆจะเป็นระบบทะเบียนเกษตรกร ซึ่ง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกสมุนไพรในรูปแบบ17 

ของพืชแซม มิได้เป็นพืชแปลงใหญ่ เพราะฉนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกสมุนไพรจึงไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น18 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ให้ทางเกษตรกรได้ส ารวจชุมชนในหมู่บ้าน หาข้อมูลการผลิตสมุนไพรของจังหวัดเชียงราย 19 

ส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับเกษตรจังหวัดเชียงรายมีอยู่ 68 กลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้ปลูก20 

สมุนไพรได้ผ่านการรองรับมาตรฐาน GAP ซ่ึงปีนี้เราได้ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอพญาเม็งราย คือการรวบรวมองค์ความรู้การ21 

ผลิตพืชสมุนไพร คือส่วนของ อุปสรรคทางส านักงาน มี 4 ข้อ  22 

1.ความชัดเจนด้านการตลาดพืชสมุนไพร  23 

2.เกษตรกรขาดความพร้อมและความเชื่อมั่นในการผลิตพืชสมุนไพร  24 

3.การผ่านมาตรฐาน GAP/Organic ซึ่งGAP จะรับรองพืชสมุนไพรเป็นตัวๆไป เพราะฉนั้นการท าสวนสมุนไพร25 

ผสมผสานจะท าให้ผ่านมาตรฐานยาก ส่วนตัว Organic จะรับรองเป็นพ้ืนที่ ซึ่งถ้าได้รับรองพ้ืนที่ พืชตรงนั้นก็จะได้การรับรอง 26 

อินทรีย์ด้วย การขอรับรองก็มีของกรมวิชาการเกษตร และส่วนอ่ืนของภาคเอกชนคือภาค PGS ซึ่งเป็นการรับรองเบื้องต้น แล้ว27 

ค่อยขยับไปเป็น Organic Thailand  28 

4.เกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตสมุนไพร ข้อเสนอแนะเราควรส ารวจตลาดของสมุนไพร และเชื่อมโยงเครือข่าย29 

ผู้ผลิตเพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ  30 

5.ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรที่สนใจกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือจะได้มีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ31 

ด้านการผลิต 32 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะกับจังหวัดเชียงราย 1 

ข้อเสนอแนะจากรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  2 

ประเด็นที่ 1 โรงพยาบาลต้องผลิตเพ่ือโรงพยาบาลอ่ืนในเขตสุขภาพด้วย จะให้ส่วนกลางอย่างเดียวคงล าบาก จึงต้อง3 

ใช้งบประมาณจากหน่วยบริการที่ต้องการใช้ยา หรือตัดงบประมาณท่ีต้องการยาสมุนไพรตัดมาให้ฝ่ายผลิตแล้วก็ส่งยากลับคืนไป  4 

ประเด็นที่ 2 โรงพยาบาลพญาเม็งรายลงทุนไปเยอะผลิตนิดเดียว ควรจะเปิดให้ท า OEM เพ่ือให้เอกชนมาใช้ด้วย    5 

ประเด็นที่ 3 เรื่องเมืองสมุนไพรอยู่ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดต้องยึดตามนโยบายของประเทศ ตอนนี้ประเทศมันมี6 

ระดับของแผนยุทธศาสตร์ อยู่ 3 แผน 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2) แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งสาธารณสุขก็อยู่ในแผน ก็จะมีเรื่อง7 

การแพทย์แผนไทยและมีเรื่องของเมืองสมุนไพรด้วย 3) แผนแม่บทที่สภาพัฒน์ ก็มีเรื่องของเกษตรยั่งยืนและเรื่องของการ8 

ท่องเที่ยว  9 

ประเด็นที่ 4 หลังจากที่ขับเคลื่อนมา 2.5 ปี อยากเห็นความส าเร็จว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรเด่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร10 

ความเป็นมามันเป็นยังไง ให้มันเป็นสมุนไพรมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง โดย11 

ให้ทางมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่ช่วยท าการวิจัย และให้โรงพยาบาลพญาเม็งรายเป็น OEM ด้วยก็ได้ และเรื่องนวดก็เป็นอีกตัวที่12 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับเมืองสมุนไพร และพรบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ออกมาแล้ว ก็ใช้ประโยชน์จากกฎหมายนี้  13 

และเรื่องของส่วนราชการคือ สาธารณสุขก็ไม่เชี่ยวชาญด้านการขายควรจะเป็นแค่เลขา เรื่องของประธานคงจะเป็นผู้ว่าราชการ 14 

และรองประธานก็ควรเป็นนายกอบจ หรือหอการค้าจังหวัด หรือว่าที่เป็นภาคเอกชนส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทมากขึ้น สาธารณสุข15 

ก็จะเปน็ฝ่ายเลขาคือจัดให้มีเวทีเพ่ือประชุมขับเคลื่อน  16 

ปัจจัยความส าเร็จของเมืองสมุนไพรคือ ในเรื่องของต้นทางด้านของเกษตร ปัญหาคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ17 

ไม่ดีพอท าให้ความเชื่อมั่นมีไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ 18 

1. กินไปเพ่ืออะไร(แต่กฎหมายไทยห้ามเคลมสรรพคุณ สุดท้ายก็เลยมีการออก พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือรับรอง19 

สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร) 20 

2. เป็นเกษตรอินทรีย์หรือไม่ ซึ่งจังหวัดไม่มีพ้ืนที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ที่เพียงพอและknow how ในการปลูกสมุนไพร21 

และการสกัดซ่ึงประเทศไทยยังไม่ดีพอเราจึงต้องน าเข้า  22 

3. NO GMO , NO GLUTEN ,HALAL ,low sugar ,low salt ,low calories นอกจาก GMP แล้วต้องมีกลุ่มนี้ด้วย23 

เชียงรายว่ากล้าประกาศพ้ืนที่บางพ้ืนที่ให้เป็น Organic หรือไม่ ซักอ าเภอหนึ่งไประดมท าที่นั่นเลยสัก 3 ปี 5 ปี ยอมให้ลดใช้24 

สารเคมี ช่วงที่ไม่ปลูกและงดใช้สารเคม ีจังหวัดช่วยอะไรเกษรตกรได้บ้างให้แปลงมันสะอาด  25 

ข้อเสนอแนะจากผู้แทนกรมการค้าภายใน 26 

การตลาดของจังหวัดไม่เวิร์ก หน่วยงานตรงยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรกรและช่องทางการจ าหน่าย ดูหน่วยงาน27 

รับผิดชอบหลักคือ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทางเกษตร ไม่มีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเลย 28 

เริ่มก็ผิดแล้ว ถ้ามองในส่วนที่ขาดคือ 1. ไม่มีตลาด 2. เกษตรกรไม่มั่นใจ แม้กระทั่งเป้าหมายเขียนว่าการส่งเสริมพัฒนาการ29 

จัดการวางแผนผลิตสมุนไพรและพัฒนาเกตรกรด้าน GAP / organic แต่พอตัวชี้วัดเขียนว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง30 

ของสมุนไพรปลอดภัยมาตรฐาน GAP น าไปปฏิบัติไดจ้ริงจังหวัดไม่พูดถึงอินทรีย์ ลงมาผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัยตามมาตรฐาน 31 

GAP จริงๆ อินทรีย์มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติซึ่งกระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ ปัจจุบันคนแสวงหาคุณภาพชีวิตที่32 

ดีคนยอมจ่าย กระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดันการตลาดเกษตรอินทรีย์ในเรื่องของตลาด 33 
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ข้อเสนอแนะจากดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ  1 

กระบวนการเมืองสมุนไพรจะเกิดได้คือต้องมีเรื่องของผู้ประกอบการลงมาเล่น มีตลาดลงมาเล่น ที่พูดถึงเรื่องโรงแรม2 

การท่องเที่ยวเชียงรายถือว่า เชียงรายก็ไม่น้อยหน้าคนอ่ืน เพียงแต่จังหวัดไม่ได้บูรณาการพาผู้ประกอบการหรือเอกชนเข้ามาร่วม3 

เป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนโครงการ จุดต่างของเมืองสมุนไพรที่ขับเคลื่อนมา 2.5 ปีที่ผ่านมา มองสมุนไพรเป็นยาไม่ได้มองว่า4 

เป็น Cosmetics ในยุทธศาสตร์ ไม่เห็น non-food or Cosmetics อาหารและยามันเป็นรายได้เพียงร้อยละ 40 แต่อีกร้อยละ 5 

60 เป็น Cosmetics พอขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเล่นเรื่องยาซึ่งเป็น Segment ที่ยากที่สุด ชวนเกษตรกรปลูกไพล ปลูกขมิ้น 6 

แล้วส่งให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นจ านวนที่ไม่มาก และพอถึงเวลาที่ เกษตรกรลุกขึ้นมาแปรรูปดันติด อย. ขอไม่ได้ พอมันติดแล้ว     7 

การด าเนินงาน 2.5 ปีที่ผ่านมาจาก คือด าเนินการไปไม่ได้อย่างเป็นระบบ และดูงบประมาณช่วงแรกได้เยอะมากปี 8 

62-63 ได้งบน้อยมากท าให้โครงการเดินไม่ได้ แล้วในเรื่องที่ทีมงานขับเคลื่อนปัญหาชัดเจนเรื่องตลาด ไม่มีกลไกตลาด ถึงไม่มี9 

กลไกท าให้ไม่มีกลไกยุทธศาสตร์ ที่ 3 4 5 ถือว่าเป็นจุดอ่อน ขอเป็นภาพรวมของทุกจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพรด้วย ซึ่งถ้าเป็น10 

อย่างนั้นเราควรจะ Review นโยบายด่วนๆ เลยว่าจะจัดการอย่างไร ไม่อย่างนั้นที่ลงแรงไปจะเป็นปัญหา เจาะเข้ามาดูท่ีเชียงราย11 

เห็นผู้ประกอบการ จะขับเคลื่อนกันอย่างไรถ้าเราไม่มีกระบวนการวางแผน และเครือข่ายของเมืองสมุนไพรมีโรงงาน GMP ทั่ว12 

ประเทศอยู่ 47 แห่ง แต่ไม่มีกระบวนการรับรองต้นน้ า  13 

ซึ่งดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ออกแบบเชื่อมโยงทั้ง ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า และภายใน 2 ปีนี้เราได้ท าการจับมือ14 

กับ IFOAM ก าลังออกแบบงบประมาณที่จะสมัครสมาชิก IFOAM อยู่ นั่นหมายถึงถ้าผมไปขยับเกษตรอินทรีย์ 40 จังหวัด 15 

จังหวัดละประมาณ 1000 แปลง เท่ากับว่าเรามีเครือข่ายฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์สมุนไพรที่มันเป็นจริง แล้วถ้า mapping เข้า16 

ไปในฐานข้อมูลของ IFOAM นั่นหมายความว่ามันสามารถสับเปลี่ยนไปเปลี่ยน IFOAM ทั้งระยะสับเปลี่ยน และ ระยะก าลัง17 

เปลี่ยนแปลง ภายใน 2-3ปี ได้ ก็อยากจะมีโอกาสได้คุยกับทีมงานที่ท า big data คือแทนที่จะเป็น big data ที่ต่างคนต่างส่ง18 

กระดาษมาจะไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเป็น big data ที่มันมีชีวิตอันนี่มันจะมีประโยชน์เพ่ิมขึ้น พร้อมที่จะท าประโยชน์ไม่เพียงแต่19 

เชียงรายแต่เป็นทั้งหมดร่วมกันทั้งประเทศ ศักยภาพของโรงพยาบาล มันมี idle capacity อยู่ แต่ต้องเปิดโอกาสให้เอกชนใน20 

จังหวัดที่มีความแข็งแรงในด้านของการท าตลาดและผลิต ทั้งในเรื่องของยา อาหารเสริม เครื่องส าอาง และต้องมีแลปในทุกที่21 

ด้วยสามารถตรวจ sensitive skin เพราะฉะนั้นสามารถเปิดงานตรงนี้และสามารถรวมกับเอกชน แต่ framework ของกฎหมาย22 

ของกระทรวงต้องชัดซึ่งคุยกับท่านปฐมพงศ์บอกว่าอยากให้ท่านได้ร่าง กระบวนการทางกฎหมายให้ Over 3 เรื่อง ในประเด็น23 

เรื่องของ 1. ให้เอกชนเข้าใช้เป็น OEM เครื่องส าอาง 2. เอกชนสามารถ OEM ในส่วนของยา 3. เอกชนสามารถเข้าถึงงานวิจัย 24 

และคิดว่าให้เข้าไปปรับ 3 เรื่องนี้ ภาคเอกชนมีหลายหน่วยงานซึ่งก็ไม่อยากจะให้เปิด framework นี้ออกมาแล้ว ทุนใหญ่เอาไป25 

กินหรือเข้ามาที่แสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวเอาไปกิน ก็ให้เกิดกระบวนการจัดตั้งเป็น SE (ผ่าน สนช แล้วแต่ยังไม่เป็นราช26 

กิจจานุเบกษา) เพราะฉะนั้น SE เอาร้อยละ 70 ของก าไรไปจัดการพัฒนาต่อ ก็จะท าให้การตลาดแปรรูปมันไปได้ไกล เพียงแต่ว่า27 

เราต้องจัดการยุทธศาสตร์ และ ออกแบบ Big DATA ให้ชัด ผมก็พร้อมที่จะลงมือช่วยในแต่ละจังหวัด  28 

ข้อเสนอแนะจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  29 

เห็นด้วยเกี่ยวกับเอกชนที่จะมาเข้าร่วมเนื่องจากเอกชนมีลูกเล่นในเรื่องการตลาด และเรื่องของเครื่องส าอางก็เยอะ 30 

ซึ่งคนเราก็ไม่ได้ป่วยบ่อยถ้าเป็นเครื่องส าอางมันซื้อบ่อยและซื้อเยอะทุกวัยและในเรื่องของบอร์ดในระดับประเทศควรจะเอา31 

กรมบัญชีกลางมาด้วยส าคัญที่สุดเพราะเขาจะตรวจโครงการตามตัวหนังสืออย่างเดียวทุกวันนี้ท้องถิ่นอ านาจหน้าที่ของ150กรมเป็น32 

อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นบอร์ดอะไรก็ตามท่านเอากรมบัญชีกลางเข้ามาด้วยอย่างน้อยก็มา 33 

commitment ท่าน และในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นประธานบอร์ด 300 กว่าบอร์ดในระดับจังหวัด  อย่างที่ ท่าน ดร.34 



 

 

อนุรักษ์พูด ให้เอาเอกชน หรือ วิสาหกิจ หรือ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี เข้ามา ท่านมีสินค้าอะไรได้ช่วยกระจายหน่อย แล้วก็1 

ท้องถิ่น นายก อบจ อบต ที่ท่านบอกว่าก าหนดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดไม่เป็นไรหรอกวิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างเมืองสุขภาพมา2 

ก าหนดประเด็นกลยุทธก็ก าหนดย่อยๆ ลงมา ไม่จ าเป็นต้องไปใส่สมุนไพรในนั้น เพราะฉะนั้นโครงการที่ส่งผล impact ต่อ3 

ภาพรวมมันควรจะต้องเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชัดเจนของเชียงรายคือเรื่องของกาแฟ เป็น Coffee Valley ไปเลยมีทั้ง 4 

ห้องแลป ทั่วประเทศมาเช็คที่นี่ได้ มีการปลูก วิจัย มีทั้งโรงตาก โรงบด และท าเป็นจุดขาย landmark การท่องเที่ยว 5 

เพราะฉะนั้นควรจะใช้งบกลุ่มจังหวัด หรืองบภาค งบจังหวัดมันน้อยแค่ใช้ยังจะไม่พอเลย  6 

อยากให้แต่ละจังหวัดก าหนด Position ตัวเอง เช่น จังหวัดนี้ปลูกขมิ้นได้เยอะ เอาสินค้ามาแลกไหม เชียงรายดินดี7 

เน้นต้นน้ าดีใช่ไหม คุณก็ปลูกแล้วส่งให้อภัยภูเบศร ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นแหล่งผลิตกลางๆ อีกเรื่องบอร์ดของท่านในจังหวัด8 

เชียงรายในแผนไม่มีตัวแทนพาณิชย์จังหวัดเลยแล้วคุณจะไปเอาตลาดที่ไหน ในบอร์ดจังหวัดต้องมีพาณิชย์จังหวัด คุณมีหน้าที่9 

ผลิตมีหน้าที่ หาพื้นที่กระจายสินค้า ผมอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีความต้องการเยอะต้องการสินค้าลักษณะไหน พืช10 

สมุนไพรแต่ละจุดปลูกผลิตอะไรได้บ้างแล้วมาชนกัน เสร็จแล้วหาช่องว่างที่จะพัฒนามันต้องดูภาพใหญ่ก่อน แล้วบอกว่าพืช11 

สมุนไพรแต่ละจุด ดินตรงไหนที่ควรจะปรับแล้วก็ท าเป็นอย่างอ่ืนมันล้นหรือยังควรลดการปลูกไหม  12 

งบประมาณ อบจ แต่ละจังหวัด งบเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นท่าน การก าหนดบอร์ดระดับจังหวัดให้ อบจ อบต เข้า13 

ร่วมทีมด้วย และในเรื่องของโครงการของท่านให้ท่านท าแผน 3 ปี 5 ปี แล้วสต๊อคโครงการท าไว้เลย เวลางบกระตุ้นเศรษฐกิจลง14 

มาทีนึงจะได้มีโครงการที่ท่านท าไว้เสนอแล้วคุยกับส านักงานจังหวัดบ่อยๆ และเวลาประชุมระดับจังหวัดให้เชิญผู้แทนกระทรวง15 

วิทย์มาด้วย ก็จะสามารถซื้อของที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกรได้ หรือท าโครงการได้ เพราะกระทรวงวิทย์ไม่มีหน่วยงานภูมิภาค  16 

- เรื่องที่อยากเรียนถาม แม่ฟ้าหลวง ให้ถามโยธาที่จะด าเนินโรงงานในมหาวิทยาลัย ที่จะก าหนดโรงงานมันขัดกับกฎหมายผัง17 

เมืองหรือเปล่า  18 

- เรื่องการตลาด จุดที่สงขลา ผู้ว่าพร้อม ขอให้ฝ่ายเลขาบอก ต่อไปนี้สบู่เหลวในจังหวัดขอให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่างน้อย19 

ขอซักครึ่งนึงของจังหวัด ก็จะกระจายสินค้าได้แล้ว  20 

- บอร์ดของท่านใช้ให้เป็นประโยชน์มันมีช่องทางเยอะ และที่ส าคัญในเรื่องของ Demand – supply กระทรวงพาณิชย์มีข้อมูล 21 

Demand ของต่างประเทศ และสาธารณสุขหาข้อมูล Demand – supply ให้ชัดเจน แล้วระดับกระทรวงมาคุยกันว่าตรงไหน22 

เกินตรงไหนขาด แล้วมันก็จะไปถึงกระทรวงเกษตร ซึ่งดูแลพ้ืนที่ ทุกวันนี้ พาณิชย์คุยกับเกษตรบ่อยๆครับเพราะว่าถ้าสินค้า23 

เกษตรล้นตลาด กระทรวงมหาดไทยเหนื่อยครับ ขอให้คุยกันเยอะๆหน่อย ที่ผ่านมาเกษตรกรโดนกดข่ีตลอด  24 

 - ให้พ้ืนที่ อบต อบจ ของบกองทุนท่องเที่ยว เป็นผู้ขอโครงการโดยที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นผู้อนุมัติเห็นชอบ แล้ว25 

จากกนั้นค่อยไป ดีเฟนด์งบประมาณ ที่ระดับกระทรวง สาเหตุท าไมถึงต้องให้ พ้ืนที่เป็นคนขอเพราะเนื่องจากเกิดสิ่งก่อสร้าง26 

ขึ้นมาแล้วแต่ ท้องถิ่นไม่รับ มันก็กลายเป็น อนุสาวรีร้างไป  27 

ข้อเสนอแนะจากอุตสาหกรรมจังหวัด   28 

ในส่วนของสองปีที่ผ่านมา คือมีปัญหาในการรวมศูนย์ผู้ประกอบการค่อนข้างจะมีเยอะ แต่ตอนนี้เชียงรายปรับแก้29 

แล้วดังนั้นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการสกัดน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร แล้วก็ส่วนนึงที่อยากจะน าเรียนคือ พรบ โรงงาน ปี 30 

2562 ซึ่งลง พระปรมาภิไทย เมื่อวาน ได้มีการยกเว้นโรงงานของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องขออนุญาติ ส่วนอีกอันคือโรงงานของ31 

สถานที่ราชการยกเว้น แต่ถ้าวัตถุประสงค์เพ่ืท า OEM อันนี้ต้องมาคุยรายละเอียดอีกที  32 

- เราได้รับอนุมัติปี 62 พัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มล้านนาตะวันออก มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน และก็เป็น33 

เกษตรกร โดยเป็นอุตสาหรกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยการแปรรูปอาหารต่างๆ รวมทั้ง ชากาแฟ และสมุนไพรโดย34 



 

 

แบ่งเป็น FOOD และ NON-FOOD (เสื้อเส้นใยตะไคร้ที่กันยุงของอ าเภอเชียงของ) ตอนนี้ก็เป็นตัวนึงที่เมืองสมุนไพร ก็เป็นตัวต่อ1 

ที่ครบมากข้ึน  2 

ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 

ประชุมความก้าวหน้าเมืองสมุนไพรในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  4 

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน  5 

- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP ณ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง 6 

- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 7 

- ตรวจเยี่ยม Shop/Outlet จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 8 

- ตรวจเยี่ยม แผนกแพทย์แผนจีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 9 

- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 

ผลการด าเนินการ  11 

- น าเสนอโครงการที่ได้รับจัดสรร ปี 61 จากงบพัฒนายุทธศาสตร์ (42.72 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 29.789 ล้านบาท (ยังเหลือ) 12 

ด าเนินงาน 12 ล้านบาท (ใช้จ่ายหมดแล้ว ร้อยละ100) พ้ืนที่ภาคเหนือจริงๆด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 60 ซึ่งใช้เงินของมหาวิทยาลัย13 

เอง เน้นสร้างมาตฐาน  14 

งบลงทุน ครุภัณฑ์จัดซื้อตั้งแต่เสร็จไตรมาสแรกทั้งหมดเป็น 41 รายการ ก็จะเป็นเครื่องใหญ่ที่ได้มาคือ เครื่อง LC 15 

MS MS  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ ส าหรับสิ่งก่อสร้างในส่วนของโรงตากพลังานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย 16 

ส่วนโรงแปรรูปก็ก าลังด าเนินการใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว  17 

กิจกรรมที่ 1 รวบรวมแปลง สายพันธุ์สมุนไพรและสร้างแปลงแม่พันธุ์ เราตั้งเป้าที่ 100 ชนิด แล้วสร้างแปลงแม่พันธุ์ 18 

อีก 10 ชนิด ที่ได้ท าไปแล้ว อยู่ที่ 160 ชนิด เป็นแบ่งเป็นสมุนไพรเศรษกิจ 17 ชนิด สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สมุนไพร19 

พ้ืนบ้านล้านนนา และส่วนของแปลงแม่พันธุ์ในพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ ก็ได้คัดเลือกสมุนไพรเศรษกิจมา 10 ชนิดคือ บัวบก 20 

ขม้ินชัน อ้อย ไพล และสมุนไพรที่ได้รับความนิยมอีก 6 ชนิด ซึ่งปลูกเป็นแบบ อินทรีย์ในมหาวิทยาลัย ตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่าง21 

เก็บเก่ียวเพ่ือที่จะน าส่งเข้าโรงงานของทางมหาวิทยาลัยต่อไป  22 

กิจกรรมที่ 2 ได้ท ามาตรฐานของสมุนไพร ซึ่งเลือกต ารับที่จะช่วยรักษาโรคที่เป็นปัญหาทางภาคเหนือคือต ารับยา23 

ปราบชมพูทวีป ซึ่งเราได้ท าการท ามาตรฐานสมุนไพรในต าหรับตาม WHO guideline และเรื่องของ DNA Barcode การท างาน24 

วิจัยครั้งนี้เรารวมนักวิจัยจากทั่วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาช่วยกันวิจัย ในเรื่องของมาตรฐานเราได้ท าเล่มมาตรฐานต าหรับยา25 

ปราบชมพูทวีป และส่วนของ DNA Barcode ก าลังรวบรวมอยู่  26 

กิจกรรมที่ 3 พอเราเลือกต ารับยาปราบชมพูทวีปเราได้ท าตั้งแต่ มาตรฐานไปจนถึง clinical trial เลย เป้าหมาย คือ27 

ค้นหาสารออกฤทธิ์ ให้ได้ ตั้งแต่การศึกษองค์ประกอบทางเคมีทั้งเดี่ยวและต ารับ และการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้ทดสอบ28 

ฤทธิ์ ในระดับ เซลล์และในระดับสัตว์ทดลอง ซึ่งทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าประสิทธิภาพดีและไม่เป็ นพิษ และ29 

เปรียบเทียบ ผลข้างเคียง กับ ยา theophylline ผลพบว่าน่าพอใจแล้วก็จริงๆ และตั้งเป้าหมาย ต ารับปราบชมทวีปอย่างเดียว 30 

พอดีว่างบเหลือเลยได้ท าต ารับยา มธุรเมหะ ท าเป็นแบบ pilot study ซึ่งต้องขอทุนจากทางกรมการแพทย์แผนไทยและ31 

การแพทย์ทางเลือกต่อไปในอนาคตเพ่ือท าเป็นขนาดการวิจัยที่ใหญ่ขึ้น อีกต ารับหนึ่งคือ ผลของครีมนาโนหญ้าเอ็นยืด การนวด32 

ไทยร่วมกับครีมนาโน ได้ผลดีมาก  33 



 

 

กิจกรรมที่ 4 เราได้ท าการส ารวจป่าชุมชนใน 3 พื้นที่ ที่อ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่สวย และอ าเภอเวียงป่าเป้า ขณะนี้1 

ก าลังอยู่ระหว่างการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าจริง ๆ ก็จะทราบว่าเชียงรายมีสมุนไพรอะไรบ้างและจะปลูกอะไรที่ดินบริเวณไหน 2 

มหาลัยเก็บดินมาวิเคราะห์ได ้การเก็บดินทั้ง 3 ฤดูใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง เพราะอากาศและฤดูก็จะต่างกัน  3 

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านล้านนนา  4 

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสิรมการใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกันโรค ได้ท าการประชุมเชิงปฏิบัติการกับชาวบ้าน ในการดูแลสุขภาพ5 

และเราจะเลือกซื้อสมุนไพรอย่างไร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 1200 คนจากท้ังหมด 6 ครั้ง ซึ่งมีกลุ่มทุกวัยทั้งเยาวชน ร่วมกับได้จัดอบรมเชิง6 

ปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการให้เป็นเมืองสมุนไพรภาคเหนือโดยท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้วิสาหกิจชุมชน รายย่อย แล้วก็ไป7 

สอนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  8 

นี่คือทั้งหมดท่ีมหาวิทยาลัยท าไปในปี 2561 แต่ปี 2562 เราไม่ได้งบ แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์สมุนไพรขึ้นมา9 

และด าเนินงานต่อโดยใช้ทุนของมหาวิทยาลัยเอง ในปี 2563 เราได้ของบไปที่ส านักงบประมาณเพ่ือจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรม10 

สมุนไพร ซึ่งผ่าน ครม. สัญจรแล้ว 30 ตุลาคม 2561 สวนสมุนไพร มีสมุนไพร 400 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน 1) รวบรวมสายพันธุ์ 11 

160 ชนิด 2) จัดแสดง 340 ชนิด 3) แปลงปลูกสมุนไพร 10 ไร่ 10 ชนิด  12 

 13 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะกับจังหวัดเชียงราย 14 

ข้อเสนอแนะจากรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  15 

เรื่องของสวนสมุนไพรทางกรมจะมีโครงการขอความร่วมมือกับทางอาจารย์อีกที ตอนนี้ทางกรมได้ร่วมกับ มหิดล 16 

และปตท. คือถ่ายรูปสมุนไพรแล้วเก็บเป็นฐานข้อมูล ผ่านทาง mobile application แบบว่าเดินไปที่ไหนเห็นต้นสมุนไพร 17 

ถ่ายรูปแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าเป็นต้นอะไร สรรพคุณอะไร เราก็ถ่ายรูปในสวนสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สวนสมุนไพร18 

พระเทพ และสวนสมุนไพร ปตท  เราก็เลยอยากจะถ่ายรูปของที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยแต่เดี๋ยวจะขออีกที 19 

- เรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ซึ่ง พรบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมา ซึ่งสามารถอ้างสรรพคุณได้ เสนอว่าให้ส่งเสริม20 

ผู้ประกอบการและอาจจะร่วมกันและวิจัยเบื้องต้น เพ่ือให้มีอ้างอิงเบื้องต้น แม่ฟ้าหลวง ตอบ ตอนนี้ก าลังท าร่วมกับ21 

ผู้ประกอบการที่ท าชาอินทรีย์ไร่ชาดอยช้าง (Organic Thailand) ซึ่งมีสรรพคุณลดน้ าตาล ตอนนี้ท าวิจัยชาตัวนี้อยู่ในช่วงของ22 

การท า clinical trial เป้าหมายคือท าเป็นอาหาร 23 

- อยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนาทั้งสามส่วนทั้ง อาหาร เครื่องส าอาง และยา ไปพร้อม ๆ กัน  24 

ข้อเสนอแนะจากผู้แทนกรมการค้าภายใน 25 

พ้ืนที่ที่เป็น อินทรีย์ได้รับการรับรองหรือยัง ? : ตอนนี้กระบวนการปลูกสมุนไพร เป็นแบบอินทรีย์ซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้ไม่26 

เคยปลูกอะไรมาก่อนและเรายังได้ไปปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือปลูกสมุนไพรและใช้แนวทางการปลูกอินทรีย์ (ยังไม่ได้ขอใบรับรองพ้ืนที่27 

เกษตรอินทรีย์อีก 3 ปีถึงจะเริ่มขอ)      28 

เสนอแนะ ถ้าอาจารย์จะขอ ใบรับรองให้อาจารย์เริ่มได้เลยไม่ต้องรอถึง 3ปี โดยปรึกษาอาจารย์อนุรักษ์เรืองรอบได้29 

เลย กระบวนการคืออาจารย์เริ่มพ้ืนที่ตรงนี้มันยังไม่เคยมีการใช้สารเคมีมาก่อน ฉะนั้นอาจารย์เริ่มบักทึก มันเท่ากับว่าเริ่มนับ 1 30 

การปลูกโดยที่ไม่ใช่สารเคมี ปีที่ 2 เป็นระยะปรับเปลี่ยน ปีที่ 3 ค้นพบ 3ปี อาจารย์ก็ขอเป็นพ้ืนที่อินทรีย์ สุดท้ายก็ให้ทาง31 

มหาวิทยาลัยเลือกได้เองว่าจะเอามาตรฐานอินทรีย์แบบไหน  32 

- พอดีกรมการค้าภายใน จัดงาน Organic natural and Herb วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2562 จัดที่  central airport เชียงใหม่ 33 

ขอเรียนเชิญอาจารย์ มาเข้าร่วมงาน 34 



 

 

- กรมเพ่ิงจัดประชุมเชื่อมโยงหอมกระเทียม บริษัทไม่กล้าซื้อหอมกระเทียมจากคนทั่วไป เพราะว่ามันปนเปื้อนเคมี แต่ว่าเราเอา1 

กลุ่มๆหนึ่งจาก ศรีษะอโศก ไม่ใช้เคมีมา 37 ปี หอมแดงสวย กระเทียมสวย แล้วเจ้าของก็เลยเข้าโครงการ SDG PGS  เจ้าของ2 

บอกว่าถ้ามีตลาด บริเวณนั้นมีชุมชนที่อยากท าเยอะมาก พอ TOPS มาเห็น ก็เลยคุยกันต่อตอนนี้ท าเป็นสัญญา 50 ตันต่อปี 3 

อย่างนี้ถ้าทางเชียงรายผลิตปลูกมีกระบวนการรับรอง อย่างที่พูดเนี่ย TOPS อาจจะถอด GAP ออกจากจ้างก็ได้แล้วเป็นอินทรีย์4 

ทั้งหมด 5 

ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : เสริมเรื่องของผลงานของศูนย์นี้ นอกจากผลงานที่ได้หรือหนังสือต าราที่มีการตีพิมพ์ มันก็จะ6 

สูตรต ารับที่เป็นภูมิปัญญา ก็จะมีส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรายื่นจดเป็น สิทธิบัตร แล้วทางมหาลัยก็จะพยายาม ท าให้เกิด7 

ประโยชน์ที่สุดผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนเจ้าของสิทธิ์ก็ขึ้นกับหลายๆงบประมาณ ก็พยายามเอางานวิจัยออกสู่ตลาดให้8 

มากที่สุด ที่เห็นชัดคือกลุ่มเครื่องส าอาง ของ มฟล จะขายสูตรค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนใหญ่เขาจะพรูฟต ารับที่มีอยู่เดิมให้เป็น9 

มาตรฐานให้รู้ว่ามันไม่เป็นพิษและมีประโยชน์จริง ๆ   10 

- วิสาหกิจชุมชนที่เชียงของ ก็เข้ามาปรึกษาว่าจะท าอย่างไร จึงได้ถ่ายทอด ครีมลูกประคบซึ่งมหาลัยได้ช่วยเกษตรกรท า  11 

ข้อเสนอแนะจากดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ  12 

ถ้าจัดเครื่องส าอางให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนอกจากพวก สบู่ แชมพู ปีหน้าเราอาจจะท า eye shadow 13 

อินทรีย์ทั้งหมด โดยน ามาจัดงานที่ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  14 

- ไพลบางแห่งเหมาะส าหรับท ายา อาหาร เครื่องส าอาง ถ้าหากมีฐานข้อมูลชุมชนที่ปลูกไพล ว่ามีปริมาณเท่าไร อยู่ที่ไหนบ้าง  15 

เราอาจจะจัดเป็น Segment .ใหม่เพ่ือที่จะพัฒนาไพลบางพ้ืนที่โดยเฉพาะ ถ้าเป็นไปได้เค้าอยากจะเห็น Ranking แบบนี้  16 

- อีกส่วนหนึ่ง 10 ไร่ สามารถเป็นอินทรีย์ได้ทันที สามารถเป็นอินทรีย์ได้เลยในเวลา 2-3 เดือนได้เลย ถ้าไม่เคยเป็นพ้ืนที่ที่ใช้17 

สารเคมีมาก่อ 18 

  19 

ปัญหาอุปสรรค  20 

1. ปัญหาเรื่องงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานกิจรรมไม่ต่อเนื่อง 21 

2. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  22 

3. ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่มีโครงการเมืองสมุนไพรบรรจุอยู่  23 

4. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน การด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันทั้งหมด เสนอแนะให้เมือง24 

สมุนไพรเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด  25 

5. ขาดข้อมูลด้านการตลาดสมุนไพรซึ่งปัจจุบัน ความต้องการการผลิตมีมากกว่าการต้องการในตลาด ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ 26 

OTOP มีเยอะมากแต่ไม่รู้จะน าไปขายใคร แต่ที่ผ่านมาก็มีการน าผู้ประกอบการมาแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กันเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้27 

ท าให้ผลิตภัณฑ์ส่งไปถึงผู้บริโภคจริงๆ  28 

6. สาธารณสุขไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด และการปลูกสมุนไพร ถ้าจะให้ขับเคลื่อนให้เกิดการ29 

สร้างมูลค่าเพ่ิมต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักไปเลย 30 

7. จังหวัดเชียงรายเสนอผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านสมุนไพรซึ่งจะเป็นศูนย์ที่31 

รับรองมาตรฐานสมุนไพรหลายๆอย่าง ครบวงจร 32 

 33 

 34 


