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1. ความส าคัญของปัญหา 
 ตัง้แตปี่ 2538 ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization: WTO) ท าให้มีข้อผกูพนัตามกฎกติกาสากลท่ีต้องปฏิบตัิตาม
กรอบการเปิดเสรีทางการค้าบริการระหวา่งประเทศ   GATS (General Agreement 
on Trade in Services)  
 

 บริการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับสุขภาพและบริการทางสังคม (Health Related 
and Social Services) เป็นสาขาหนึง่ท่ีแม้ขณะปัจจบุนัประเทศไทยจะยงัไมไ่ด้เปิด
เสรีด้านนีอ้ยา่งเตม็รูปแบบตามข้อตกลงของ WTO  
แตปั่จจบุนัประเทศไทยมีนโยบายท าข้อตกลงการค้าเสรี (Free trade agreement: 
FTA) กบัประเทศตา่ง ๆ ทัง้ในระดบัทวิภาคีและพหพุาคีกบัประเทศในอาเซียน   
 
 

 ในระดบัภมูิภาคอาเซียน สาขาสขุภาพ เป็นสาขาท่ีมีการเร่งรัดให้มีการเปิด
เสรี ในปี 2553/2010  (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ: 7)   



1. ความส าคัญของปัญหา 

 การศกึษาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัทัง้
ผลกระทบทางบวกหรือท่ีเป็นประโยชน์และผลกระทบทางลบหรือเสียประโยชน์ 
รวมทัง้โอกาสและอปุสรรคจากการประกอบธุรกิจนีท้ัง้ก่อนและหลงัการเปิดเสรี
ทางการค้า 
 
 เพ่ือหาแนวทางปรับตวัจากความสญูเสียทางลบและเสริมสร้างพฒันา
ศกัยภาพของธุรกิจนีจ้ากการได้เปรียบ จึงเป็นความจ าเป็นทัง้ตอ่การพฒันาการ
บริการสขุภาพภายในประเทศและตอ่นโยบายพฒันาให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางสขุภาพของภมูิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) 



2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์  ติดตามและประเมินประโยชน์และผลกระทบในภาค
ธุรกิจบริการสขุภาพ จากการจดัท าเขตการค้าเสรีระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศตา่งๆ เช่น ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและ
ญ่ีปุ่ น ในสว่นท่ีด าเนินการไปแล้วและก าลงัจะด าเนินการ 
 

2. เพ่ือศกึษาโอกาสและอปุสรรคของการประกอบธุรกิจ และท างานในภาค
ธุรกิจบริการสขุภาพ ของไทยกบัประเทศตา่งๆ เช่น  ออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน และญ่ีปุ่ น 
 

3. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการด าเนินการเพ่ือรองรับนโยบาย
พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเชีย 
 

4. เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะกลยทุธ์/แนวทางการแก้ไข เพ่ือให้ไทยได้รับประโยชน์
สงูสดุจากการเปิดเสรีทางการค้าและการด าเนินการตามนโยบายให้ประเทศ
ไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเชีย 



3. ขอบเขตของการวิจัย 

 กรอบการศกึษาธรุกิจบริการสขุภาพภายใต้การเปิดเสรี
ทางการค้า  แบง่พิจารณาศกึษาใน 3 ธรุกิจหลกั คือ  
 

1. ธุรกจิ/อุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่น 
 

2. ธุรกิจ/อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ 
 

3. ธุรกิจสปา/นวดไทย 
 

4. ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของธุรกจิ/
อุตสาหกรรมทัง้สาม 
 
 



1. ศึกษาสถานการณ์การค้าสมุนไพรของประเทศไทย 

    วิเคราะห์จากมลูค่าการค้าน าเข้า-สง่ออกสมนุไพรของประเทศไทยตัง้แตปี่ 2544 –2551 
และเปรียบเทียบกบัประเทศคูค้่าของไทยที่มีการเปิดเสรีการค้าในช่วงระยะเวลาเดียวกนั   
ข้อมลูท่ีได้มาจาก  World Trade Atlas จากฐานข้อมลูของกรมสง่เสริมการสง่ออก   
กระทรวงพาณิชย์ 

1) ธุรกิจ/อุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น 

     วธีิวจิัย 

2. วเิคราะห์ผลติภัณฑ์สมุนไพรอ่ืน 
    เช่น เคร่ืองส าอาง ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร โดยศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

3.วเิคราะห์สรุปประเดน็ (content analysis) 
 ใช้การวิเคราะห์ประเดน็ (content analysis) จากการสนทนากลุม่ย่อย (focus 
group discussion) 



ผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ คือ   
เภสัชกรทัง้จากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสขุ และภาคเอกชนจากอตุสาหกรรม 
     สมนุไพร  
นักวชิาการจากมหาวิทยาลยั ส านกังานอาหารและยา กรมพฒันาการแพทย์แผนไทย  
     กระทรวงพาณิชย์   
ตัวแทนจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย   
การสนทนากลุม่ยอ่ยแบง่เป็น 3 กลุม่ 
คือ 1) กลุม่สมนุไพร ผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีจ านวน 12 คน 
     2) กลุม่เคร่ืองส าอาง ผู้ ร่วมสนทนากลุม่มีจ านวน 10 คน และ  
    3) กลุม่อาหารเสริม ผู้ ร่วมสนทนากลุม่ มีจ านวน 6 คน  
 

ประเดน็ของการสนทนา คือผลกระทบจากการค้าเสรี ข้อเดน่/ข้อด้อย ปัญหา/ 
โอกาส และแนวทางการรับมือกบัผลกระทบ 

วเิคราะห์สรุปประเดน็ (content analysis)  



1 สถานการณ์การค้าสมุนไพร  

มลูคา่การค้าสมนุไพรในตลาดโลก มีคา่สงูมากคือประมาณ 4.4 ล้านล้านบาท  
แตก่ารบริโภคสมนุไพรและผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสมนุไพรในประเทศไทยมีเพียง 
48,000 ล้านบาท  
ไทยเสียดลุการค้าตา่งประเทศมาโดยตลอด โดยน าเข้าจากออสเตรเลีย จีน และอินเดีย 
และสง่ออกไปญ่ีปุ่ นเป็นส าคญั 
 
 

กระทรวงพาณิชย์ 



 การค้าสมนุไพรระหวา่งประเทศไทยและประเทศคูค้่า 

ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย 

จีน อินเดีย 



ยาแผนโบราณมีมลูคา่การผลติสงูกวา่น าเข้า 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



การส่งออกและน าเข้ายาแผนปัจจุบันของประเทศไทย 

ประเทศไทยน าเข้ายาแผนปัจจบุนัมีมลูค่าประมาณ 679 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือสอง
หม่ืนสามพนักว่าล้านบาท)   
 

การน าเข้ายาแผนปัจจบุนัสงูขึน้ทกุปีเป็น 1,083 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2550 และ 
1,238 ล้านเหรียญสหรัฐ (สี่หม่ืนกวา่ล้านบาท) ในปี 2551 ตามล าดบั 

World Trade Atlast 
ฐานข้อมลู กระทรวงพาณิชย์ 



 ไทยขาดดลุน าเข้ายาแผนปัจจบุนักบัทกุประเทศคูค้่า 

World Trade Atlast  
จากฐานข้อมลู กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 



 

ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสมนุไพรครอบคลมุถึง เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  เคร่ืองด่ืม 
ยา และสมนุไพรส าหรับการอบและนวด  การใช้สมนุไพรแทนยาแผนปัจจบุนัมีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึน้  
 
 

ธุรกิจผลติภณัฑ์เสริมจากสมนุไพรนัน้มีอนาคตค่อนข้างสดใสเน่ืองจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ใน
ประเทศพฒันาแล้วเช่น สหรัฐ ญ่ีปุ่ นและยโุรป  
 
 

ปัจจบุนัอตุสาหกรรมสมนุไพรไทยมีอปุสรรคด้านกฎระเบียบการขึน้ทะเบียนอาหารและยาที่มี
รายละเอียดมากเกินไปและขัน้ตอนท่ีเน่ินนาน  
 
 

สารสกดัของไทยยงัมีความล้าหลงักวา่ของ ลาว เวียดนามและอินเดียท่ีมีคา่แรงถกูกว่าและ
เทคโนโลยีท่ีดีกว่า โดยท่ีพมา่สง่ออกสารสกดัมากท่ีสดุในอาเซียน 

2. สถานการณ์การค้าสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพรอื่น 
   



สง่ออกวตัถดุบิใช้ท าเคร่ืองส าอางและเอสเซนเช่ียลออยลส์ 

ปี 2551 ประเทศไทยมีการสง่ออกวตัถดุิบเพ่ือใช้ท าเคร่ืองส าอางสงูสดุเม่ือเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน ๆ คือ 910 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณสามหม่ืนหนึ่งพนัล้านบาท)   
สว่นสารสกดั (เอสเซนเช่ียลออยลส์) ในปี 2552 ประเทศไทยสง่ออกมีมลูค่า 5 ล้าน 
กวา่เหรียญสหรัฐ (ประมาณเกือบสองร้อยล้านบาท) 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กระทรวงพาณิชย์ 



การค้าเคร่ืองส าอาง 

การค้าเคร่ืองส าอางไทยได้ดลุกบัประเทศในกลุม่อาเซียน  ยกเว้น ในปี 2551 ขาดดลุกบั 
2 ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย 
นอกกลุม่ประเทศอาเซียน ไทยขาดดลุการค้าหมวดนี ้

กลุม่ควบคมุเคร่ืองส าอาง ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 



 

การค้าเคร่ืองส าอางไทยได้ดลุกบัประเทศในกลุม่อาเซียน 
การค้าเคร่ืองส าอางกบัประเทศนอกกลุม่อาเซียน ไทยขาดดลุการค้าหมวดนี ้
 
 

การท่ีจะแข่งขนักบัประเทศอื่น 
รัฐอาจต้องให้การสนบัสนนุด้านภาษีวตัถดุิบ รวมถงึการรวมกลุม่ ประชาสมัพนัธ์ ส่ือสารถงึ
ผู้บริโภคกลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ  
 
ภาคเอกชนยงัขาดข้อมลูเก่ียวกบัรายละเอียดของสญัญา AQSIQ รวมถึงภาคเอกชนโดยเฉพาะ
รายเลก็ยงัไมมี่ความพร้อมท่ีจะจดัให้มีการผลติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงการค้า
ระหวา่งประเทศ 

สถานการณ์ด้านเคร่ืองส าอาง 



สถานการณ์ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

ปี 2551 ตลาดเสริมอาหารในประเทศไทยจะมีมลูค่าประมาณ 18,000 ล้าบาท หรือ
เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2550  
 
อาหารเสริมสขุภาพที่มีคณุสมบตัิเป็นยา (Nutraceutical) จะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  
 
ตลาดหลกัท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัส าหรับผลติภณัฑ์นีคื้อ สหรัฐ ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป 
  
ท้าทายให้ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีศกัยภาพด้านการผลติรวมทัง้การวิจยัและพฒันาต่างเร่ง
พฒันาขีดความสามารถ  
 



สมนุไพรเป็นทนุทางวฒันธรรม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไทย  ตอ่ยอดออกมามี
มลูค่ามหาศาล เฉพาะตลาดสมนุไพรในอาเซียน ประเทศไทยค่อนข้างได้เปรียบในเร่ือง
มาตรฐาน แต่การพฒันาสมนุไทยมีลกัษณะตา่งคนคา่งท า 
 
 

พฒันาสมนุไพรจากตลาดภายในประเทศก่อน เร่ิมจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผู้บริโภคให้มีทศันคติท่ีดี โดยผลิตภณัฑ์สมนุไพรต้องได้มาตรฐานมีสรรพคณุตามท่ี
กลา่วอ้าง 
 
 
 

มีศนูย์จดัการวตัถดุิบเกษตรอินทรีย์สมนุไพร เพ่ือให้วตัถดุิบสมนุไพรมีความปลอดภยั
และสะอาด รวมถงึกระบวนการผลติควรมีมาตรฐานปลอดภยั 
 
 
 

พฒันากระบวนการผลติโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาผสมผสาน 
 
 

สง่เสริมรณรงค์ควบคูก่บัธุรกิจสปา ทอ่งเท่ียว เคร่ืองส าอางและอาหาร 

สรุปประเดน็การสนทนากลุม่ 



  

         การเปิดเสรีทางการค้ากับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อิ่น หากเปิดเสรีการค้าในขณะนีแ้ล้ว  กลา่วได้วา่ของประเทศไทยมีความพร้อมในเร่ืองสมนุไพร 
น้อยมาก  
 

กฎระเบียบของไทยต้องทนัสมยัสอดคล้อง กบั Asian Harmonization  
 

แนวโน้มท่ีโรงงานสารสกดัของไทยท่ีมีขนาดเลก็จะปิดตวัลง เพราะแตล่ะแหง่สกดัสารแตล่ะตวั
ใช้ในปริมาณน้อย 
 

การเปิดเสรีมีเง่ือนไขมาตรฐาน GMP ซึง่ต้องใช้เคร่ืองมือราคาแพงมาก การตัง้โรงงานกลางท่ีมี
การจดัการบริหารดี เป็นโรงงานรับจ้างการผลติ 
 

พิจารณาสารสกดัสมนุไพรอยา่งครบวงจร โดยร่วมมือกนัระหวา่งผู้ผลติภาครัฐ เอกชน สมนุไพร 
ยา เคร่ืองส าอาง ผู้ประกอบการและผู้ เก่ียวข้องในเร่ืองวตัถดุิบ 
 

พฒันาศนูย์ข้อมลู Web site หาแชร์เซอร์เวอร์ เช่ือมของทกุแหลง่เข้าหากนัทัง้กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงพาณิชย์  มหาวิทยาลยัต่างๆ สมาคม สภาอตุสาหกรรม  



       การเปิดเสรีทางการค้ากับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

มีศนูย์วิเคราะห์คณุคา่ต ารับยาไทย วิเคราะห์สมนุไพรไทยทัง้ยาเด่ียว และยาต ารับของ
เอกชนมาทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภค  
 
มีศนูย์พฒันาวิเคราะห์สารมาตรฐานเพ่ือคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
 
โอกาสของสมนุไพรของไทยยงัมีมาก จากจดุแข็งของผลติภณัฑ์ คือ แบบสวย   มีดีไซน์ 
 
 การแก้ปัญหาการใช้สมนุไพรต้องให้ประชาชนไทยใช้ได้ในทกุระดบัอยา่งกว้างขวาง
ตอ่เน่ือง และ สง่เสริมควบคูก่บัธุรกิจ สปาและการทอ่งเท่ียว อาหารหรือน า้สมนุไพร  
 
ยาต ารับสง่เสริมผ่านแพทย์แผนไทย  



ภาครัฐสนบัสนนุด้านการฝึกอบรมความรู้ ทกัษะด้านตา่งๆ เช่นการผลติ การตลาด การบริการ 
กฎหมายและการจดสทิธิบตัร รวมถึงด้านการเงินและแหลง่ทนุด้วย  
 
 

มีมาตรการช่วยเหลือผู้ผลติรายย่อยในด้านการผลติ เช่นการจดัให้มีโรงงานกลางเพ่ือผลิตสนิค้า
คณุภาพและได้มาตรฐานตาม GMP  
 
 

การสนบัสนนุด้านการหาแหลง่วตัถดุิบ การหาตลาด   
 

เป็นตวักลางเพ่ือสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาอยา่งรวดเร็ว  
 
 

ร่วมมือกนัรณรงค์ให้เกิดการบริโภคสินค้าไทยภายในประเทศอยา่งจริงจงั  

การเตรียมพร้อมเปิดเสรีทางการค้ากับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 



ประเทศไทยได้เปรียบอินเดีย แต่เสียเปรียบจีนด้านราคา และเสียเปรียบญ่ีปุ่ นและ
เกาหลีด้านภาพลกัษณ์ความนิยมและแบรนด์สินค้า 
 

ต้นทนุการผลติของไทยสงูท าให้ยากต่อการแข่งขนั เพราะภาษีวตัถดุิบเคร่ืองส าอางยงั
ไมป่รับให้เหลือศนูย์  
 

การขดัแย้งภายในประเทศเป็นอปุสรรคตอ่การจดัแสดงสนิค้า การประชาสมัพนัธ์ 
 

ความชดัเจนของ AQSIQ คืออะไร เป็นอยา่งไรยงัไมช่ดัเจน  แตมี่การลงนามสญัญา 
กบัจีนแล้ว ซึง่เร็วเกินไป จงึเกิดผลกระทบแล้ว 
 

ความไมพ่ร้อมและความไมรู้่ของผู้ผลติกลุม่ธุรกิจขนาดเลก็ (SMEs, OTOP) ของไทย 
 

การสนบัสนนุอยา่งเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ เช่น ไทยมีอะไรดีกวา่ 
หลายประเทศเพ่ือนบ้าน แตก่ารจดสทิธิบตัร ท าได้ช้าตวัอยา่งเช่น มงัคดุ 
 

รัฐควรให้การสง่เสริม LAB ในสถาบนัการศกึษาท่ีผู้ประกอบการสามารถติดตอ่ได้ทนัที 

     การเปิดเสรีทางการค้ากับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 



         การเปิดเสรีทางการค้ากับผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

การสนบัสนนุ-พฒันา 4 ประเดน็หลกั คือ 
 
 

พระราชบญัญตั ิเก่ียวกบัอาหารเสริมต้องมีความชดัเจน เพ่ือผู้ประกอบการมีแนวทางใน
การพฒันาธุรกิจด้านนี ้
 
 

ขาดการวิจยัท่ีสามารถน าผลมาอ้างอิงด้านสรรพคณุ 
 
 

อาหารเสริมท่ีได้รับการรับรองมีจ านวนน้อยท าให้การพฒันาธุรกิจด้านนีเ้ป็นไปในวงแคบ
มาก 
 
 

ความยากในการเข้าถงึฐานข้อมลูด้านผลการวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ ท าให้พฒันาการ
ของอาหารเสริมค่อนข้างช้า 



 ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร 

1. กลยทุธ์ด้านการสร้างความน่าเช่ือถือ 

2. กลยทุธ์ด้านหว่งโซอ่ปุทาน 

3. กลยทุธ์ด้านวิจยัและพฒันา 

4. กลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์ 

5. กลยทุธ์ด้านมาตรฐานและคณุภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทตุิยภมูิ เอกสารท่ีเก่ียวข้องและผลการสรุปประเดน็จากการ
สนทนากลุม่ ได้ข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ดงันี ้



อตุสาหกรรมสมนุไพรจ าเป็นต้องก าจดัภาพลกัษณ์เก่า ๆ ให้ได้โดยเฉพาะเร่ืองของความโบราณ 
ไมท่นัสมยั ไมส่ะดวกในการบริโภค เพราะภาพลกัษณ์เหลา่นีถ้กูน ามาเปรียบเทียบกบัรูปแบบ
บรรจภุณัฑ์หีบห่อท่ีสวยงามและสะดวกในการเคลื่อนย้ายและบริโภคของยาแผนปัจจบุนั และ
ผลติภณัฑ์สมนุไพรของบริษัทข้ามชาติอ่ืนๆ  
 
ภาครัฐควรมีการรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบถงึสรรพคณุตา่งๆของสมนุไพรไทย ซึง่
ประเดน็นีน้่าจะได้รับการตอบรับท่ีดีเน่ืองจากปัจจบุนัประชาชนได้หนัมาสนใจสมนุไพรไทยกนั
มากขึน้นบัแตข่่าวของ ฟ้าทะลายโจร มะรุม โดยสงัเกตได้จากมีหนงัสือเก่ียวกบัสมนุไพรมากขึน้  
 
การรณรงค์และให้ข้อมลูความรู้นีจ้ าเป็นต้องมีพนัธมิตร เช่น มีการให้ข้อมลูเร่ืองสมนุไพรไทย
ของแตล่ะจงัหวดัช่วงร้องเพลงชาติตอน 6 โมงเยน็ เป็นต้น 

1. กลยทุธ์ด้านการสร้างความน่าเช่ือถือ 



จดัให้มีสารคดีหรือเกมส์โชว์เก่ียวกบัสมนุไพรไทยคล้ายๆรายการคณุพระช่วย  
 
ร่วมมือกบักรุงเทพมหานครท าสวนหยอ่มในกรุงเทพทัง้หมดเป็นสวนสมนุไพร  
 
ต้องผลกัดนัให้เป็นวาระแหง่ชาติให้ได้ เน่ืองจากสมนุไพรนัน้มีสรรพคณุเชิงป้องกนั 
(preventive) จงึจ าเป็นต้องมีการบริโภคอยา่งตอ่เน่ืองจงึจะท าให้มีสขุภาพที่ดีและแข็งแรงขึน้  
 
ดงันัน้ควรท าให้สมนุไพรไทยเข้ามาอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของประชาชนคนไทยให้ได้ โดย
กระทรวงสาธารณสขุอาจจะจดัเมนสูขุภาพ 30 ชดุส าหรับชีวิตประจ าวนัใน 1 เดือน หรือ 
 
สง่เสริมให้มีร้านอาหารเพื่อสขุภาพธงฟ้า/เขียว เป็นเฟรนด์ไชส์สขุภาพโดยเร่ิมจากสถานที่
ราชการทัว่ประเทศก่อน  
 

              1. กลยทุธ์ด้านการสร้างความน่าเช่ือถือ 



ผู้ประกอบการในสายโซอ่ปุทานเดียวกนัต้องพึง่พาอาศยักนั ธุรกิจต้นน า้จะอยูไ่มไ่ด้หากธุรกิจ
ปลายน า้มีปัญหา  
 
การพฒันาธุรกิจสมนุไพรรวมไปถงึสปาเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
แข่งขนั ต้องพิจารณาทัง้หว่งโซอ่ปุทาน  
 
เร่ิมตัง้แตแ่หลง่ผลิตท่ีเหมาะสม วิธีการปลกูดแูล เก็บเก่ียว รักษาและขนสง่วตัถดุิบ ตลอดจน
กระบวนการทกุอยา่งจนถงึมือผู้บริโภคควรได้รับการก าหนดเป็นมาตรฐานท่ีชดัเจนในการ
ปฏิบตัิ  
 
 

       2. กลยทุธ์ด้านห่วงโซอ่ปุทาน  



        2. กลยทุธ์ด้านหว่งโซอ่ปุทาน 

เน่ืองจากจะเกิดทัง้ competitive และ comparative advantages แก่อตุสาหกรรม
สมนุไพรไทย ในด้านสมนุไพรอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต้องน าเข้านัน้  
 
ภาครัฐควรช่วยเหลือในการแสวงหาแหลง่ผลติราคาถกูท่ีมีคณุภาพเท่าเทียมกนั 
หรือพฒันาแหลง่ผลติเพื่อลดการน าเข้าลงซึง่ต้องใช้กระบวนการทางวิจยัและ
พฒันา 

ควรเลือกเฉพาะสมนุไพรท่ีสามารถผลติได้ในไทยเทา่ท่ีจะมากได้คือทดแทนการ
น าเข้า และควรจะควบคมุการผลิตให้มีคณุภาพและเพิม่ปริมาณการผลิตให้อยูใ่น
ระดบัสงูให้เกิด economy of scale จะท าให้เกิดความยากล าบากตอ่คูแ่ขง่ของไทย
ในการลอกเลียนแบบ 



  
ควรมีการสนบัสนนุร่วมมือจากทกุฝ่ายทัง้ภาคเอกชน ภาครัฐ และฝ่ายวิชาการในการศกึษาวิจยั
ในด้านตา่งๆที่เก่ียวข้อง   
ไมว่า่จะเป็นงานวิจยัด้านกระบวนการเพาะปลกู เลีย้งด ูพนัธ์สมนุไพร ด้านการตลาด ด้าน
บริหารธุรกิจ โ 
 
ภาครัฐอาจเป็นตวักลางสนบัสนนุงบวิจยัให้ทัง้ภาครัฐและเอกชนร่วมกนัก าหนดโจทย์วิจยัและ
ให้ภาควิชาการด าเนินการวิจยั 
 โดยให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในกระบวนการคดัเลือกโครงการและนกัวิจยั ซึง่สามารถแบง่ออก
ได้เป็นหลายระดบัการศกึษาเช่น อาจารย์ นกัศกึษา นกัเรียนเป็นต้น  

      3. กลยทุธ์ด้านวิจยัและพฒันา 



บคุลากรทางด้านสมนุไพรไทยนัน้ยงัมีคอ่นข้างจ ากดั 
เน่ืองจากยงัไมมี่แบบแผนหลกัสตูรท่ีชดัเจน รวมถงึการวิชาชีพยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัและนิยมรวมถงึ
การจ้างงานยงัไมแ่พร่หลาย  
 
ควรมีการสร้างงานและพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ โดยการสอดแทรกความรู้ด้านสมนุไพร
ไทยไว้ในหลกัสตูรระดบัตา่งๆ ทัง้ปฐมวยั มธัยม และปริญญา เช่นเดียวกบัวิชาพลศกึษา  
โดยมุง่หวงัวา่เยาวชนเหลา่นีจ้ะมีความคุ้นเคยและมีความรู้ด้านสมนุไพรมากขึน้และสามารถ
เลือกใช้สมนุไพรในชีวิตประจ าวนัเพ่ือสขุภาพได้  
 
นอกจานีค้วรมีหลกัสตูรการอาชีพเก่ียวกบัสมนุไพรมากขึน้ทัง้ในวิทยาลยัชมุชน อาชีวศกึษา
ตา่งๆ รวมถงึระดบัปริญญาด้วย 

    4. กลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์   



   
มาตรฐานและคณุภาพมีความส าคญัเป็นอนัดบัหนึง่ในอตุสาหกรรมนี ้ 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างและรักษาความน่าเช่ือถือและศรัทธาในสมนุไพรไทย  
 
จงึจ าเป็นต้องมีการก าหนดและควบคมุมาตรฐานและคณุภาพอยา่งเข้มงวด ผา่นกระบวนการ
หรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถจะท าได้ ไมว่า่จะเป็นองค์การอาหารและยา (อย.) สมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือกรมโรงงานอตุสาหกรรม   
 
ทัง้นีก้ระบวนการควบคมุและตรวจสอบต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ด้วย 

    5. กลยทุธ์ด้านมาตรฐานและคณุภาพ  




