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ค� ำ ปรารภ
จากการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ธ รรมชาติ ท� ำ ให้ “สมุ น ไพร” ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมาก ผู ้ บ ริ โ ภค
นานาประเทศ หันมาใส่ใจการดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ส่งผลให้การใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ ที่ ม าจากธรรมชาติ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ศู น ย์ น าโนเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ
กระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา รวมทั้ง
แนวทางการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสมุ น ไพรไทยในวงกว้ า งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ให้ แ ห่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากสมุ น ไพรไทย การด� ำเนิ น งานดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ย
การพั ฒ นาสมุ น ไพรไทย ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยหนึ่ ง ในแผนงาน คื อ “โครงการการศึ ก ษาโอกาส
ทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสถานภาพ และแนวโน้มการใช้สารสกัดหลัก
ในสมุนไพรเป้าหมาย ๔ ชนิด ได้แก่ บัวบก ขมิ้นชัน ไพล และกระชายด�ำ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ๑) อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ๒) อุตสาหกรรมเสริมอาหาร ๓) อุตสาหกรรมยา และ ๔) อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
ดิ ฉั น จึ ง หวั ง ว่ า ข้ อ มู ล สรุ ป จากการศึ ก ษาฉบั บ นี้ จะเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การเผยแพร่
ข้ อ มู ล ทางการตลาดและศั ก ยภาพของสารสกั ด จากสมุ น ไพรที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศสี่ ช นิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการทางด้านสมุนไพรใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาโดยไม่เพียงท�ำให้
ผู้อ่านทุกท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ช่วยเสนอแนวทางในการสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมจากสารสกัดสมุนไพรไทย ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่
การประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมีทิศทางต่อไป

(ดร.วรรณี ฉินศิริกุล)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่มาและวัตถุประสงค์

ของโครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
เนื่องด้วยสมุนไพรไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยมีภูมิปัญญาที่สั่งสมและถ่ายทอดออก
มาในหลายรูปแบบทัง้ ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร ยารักษาโรค และเสริมความงาม ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะผลักดันสมุนไพรไทย
ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกจึงก่อให้เกิดแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ เป็นทีย่ อมรับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรด้วย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้รับ
การสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณะสุข จึงจัดท�ำ “โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย”
เพื่อศึกษาสถานภาพและแนวโน้มทางการตลาดเทคโนโลยีในอนาคตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร
ซึ่งจะมุ่งเน้นสมุนไพรหลักคือ บัวบก ขมิ้นชัน ไพล และกระชายด�ำ รวมถึงการน�ำไปใช้ (Applications) ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages) 2) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร (Dietary Supplement) 3) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical) และ 4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง
(Cosmetics and Personal Care) รวมถึงวิเคราะห์โอกาสในการใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสารสกัดสมุนไพรไทย
เพื่อส่งออกและน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลที่สนใจใช้ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายให้สามารถตอบโจทย์เชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

ค�ำจ�ำกัดความ

ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
1) สมุนไพร หมายความวา ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตาม

ต�ำรับยา เพื่อบ�ำบัดโรค บ�ำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม นํ้าผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน
ก�ำมะถัน ยางน่อง โล่ติ๊น
(ที่มา: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน)

2) สกัด หมายความวา เค้นหรือแยกเอาออกมา เช่น สกัดนํ้ามัน สกัดน�้ำหอมจากดอกกุหลาบ
(ที่มา: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)
3) Extract หมายความวา สารสกัด, ยาสกัด, สิ่งสกัด; ดึงออก, ถอน, ลอก; ละลายแยกออก, สกัด
(ที่มา: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน)
4) การสกัด (extraction) หมายความวา การแยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสม โดยใช้ตัวท�ำ

ละลายที่เหมาะสมละลายออกมา

(ที่มา: พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ESCIVOCAB) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.))

5) สารสกัดดั้งเดิม หมายความว่า สารธรรมชาติที่ยังมิได้ปรุงแต่งหรือต่อเติมโมเลกุลตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นสารใหม่

(ที่มา: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
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6) แปรรูปอย่างหยาบ หมายความว่า การปรุงแต่งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ทําให้ได้

สารสกัดแบบรวมด้วยกรรมวิธแี บบดัง้ เดิมและแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมิได้สกัดแยกสารบริสทุ ธิเ์ ป็นรายชนิดหรือ
รายตัว
(ที่มา: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

7) สารส�ำคัญ หมายความว่า วัตถุทใี่ ช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครือ่ งส�ำอางทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดตามมาตรา

6(3) หรือวัตถุที่ท�ำให้เกิดสรรพคุณตามข้อความที่กล่าวอ้างในฉลาก หรือตามที่ได้จดแจ้งไว้ต่อผู้รับจดแจ้งตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดตามมาตรา 6(4)
(ที่มา: พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ.2558 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

8) สารออกฤทธิ์ หมายความว่า วัตถุอันเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของยาที่สามารถมีฤทธิ์บ�ำบัด บรรเทา รักษา

หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

(ที่มา: พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

นิยามสารสกัดสมุนไพร

เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
1) สารสกัดขมิน้ ชัน หมายถึง สิง่ ทีไ่ ด้จากการสกัดขมิน้ ชัน ครอบคลุม การสกัดด้วยตัวท�ำละลายทัง้ ทีเ่ ป็นน�ำ้ และ/

หรือตัวท�ำละลายประเภทอื่น แล้วผ่านกระบวนการน�ำตัวท�ำละลายออกให้เหลือแต่สารเข้มข้น ซึ่งสารสกัด
สามารถอยูใ่ นรูปของ ของเหลว (Liquid Form) ผง (Powder Form) รวมถึง น�ำ้ มันระเหยง่าย (Volatile Oil)
ที่ได้จากการกลั่น ทั้งนี้ ข้อมูลในเล่มการศึกษาฉบับนี้ไม่หมายความรวมถึง ขมิ้นชันที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง
บดป่น เพื่อใช้เป็นผงสมุนไพร และไม่รวมถึง สีหรือกลิ่นที่สกัดได้จากขมิ้นชันเพื่อใช้เป็นสีธรรมชาติและ
กลิ่นผสมอาหาร (Food coloring & Flavors) หรือเครื่องเทศ (Spices) ใดๆ

2) สารสกัดบัวบก หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดบัวบกด้วยด้วยตัวท�ำละลายทั้งที่เป็นน�้ำและ/หรือตัวท�ำละลาย

ประเภทอืน่ แล้วผ่านกระบวนการน�ำตัวท�ำละลายออกให้เหลือแต่สารเข้มข้น ซึง่ สารสกัดสามารถอยูใ่ นรูปของ
ของเหลว (Liquid Form) และผง (Powder Form) ทั้งนี้ ข้อมูลในเล่มการศึกษาฉบับนี้ไม่หมายความรวมถึง
บัวบกที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง บดป่น เพื่อใช้เป็นผงสมุนไพร และไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการต้ม
สมุนไพรบัวบก เช่น เครื่องดื่มน�้ำบัวบกที่ต้มขายทั่วไป เป็นต้น

3) สารสกัดไพล หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดไพลด้วยตัวท�ำละลายทั้งที่เป็นน�้ำและ/หรือตัวท�ำละลายประเภท

อืน่ แล้วผ่านกระบวนการน�ำตัวท�ำละลายออกให้เหลือแต่สารเข้มข้น ซึง่ สารสกัดสามารถอยูใ่ นรูปของ ของเหลว
(Liquid Form) ผง (Powder Form) รวมถึงน�้ำมันระเหยง่าย (Volatile Oil) ที่ได้จากการกลั่น ทั้งนี้ ข้อมูลใน
เล่มการศึกษาฉบับนี้ ไม่หมายความรวมถึง ไพลที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง บดป่น เพื่อใช้เป็นผง ไม่รวมถึง
น�้ำมันไพลที่ได้จากกรรมวิธีด้วยการทอด (Hot oil Extract) หรือการท�ำน�้ำมันไพลด้วยวิถีของคนโบราณและ
วิสาหกิจชุมชน ที่น�ำไปใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในครัวเรือนหรือของชุมชน เช่น น�้ำมันเหลือง น�้ำมันนวด
ยาหม่อง ขี้ผึ้งไพล เป็นต้น
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4) สารสกั ด กระชายด� ำ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด กระชายด� ำ ด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลายทั้ ง ที่ เ ป็ น น�้ ำ และ/หรื อ

ตัวท�ำละลายประเภทอืน่ แล้วผ่านกระบวนการน�ำตัวท�ำละลายออกให้เหลือแต่สารเข้มข้น ซึง่ สารสกัดสามารถ
อยู่ในรูปของ ของเหลว (Liquid Form) ผง (Powder Form) รวมถึง น�้ำมันระเหยง่าย (Volatile Oil) ที่ได้
จากการกลั่น ทั้งนี้ ข้อมูลในเล่มการศึกษาฉบับนี้ไม่หมายความรวมถึงกระชายด�ำที่ผ่านกระบวนการอบแห้ง
บดป่น เพื่อใช้เป็นผงสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการต้มสมุนไพรหลายประเภทที่มีส่วนผสมของกระชายด�ำ
ตามต�ำรับยาแผนโบราณ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน�ำ้ กระชายด�ำ เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ทมี่ กี ารหมักสมุนไพรกระชาย
ด�ำด้วยแอลกอฮอล์ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาดองสมุนไพร ไวน์สมุนไพร รวมถึงสีที่สกัดได้จากกระชายด�ำเพื่อใช้เป็น
สีธรรมชาติ (Food coloring)
หมายเหตุ: รายการที่ไม่นับรวมว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายในเล่มการศึกษาฉบับนี้
(1) น�ำ้ มันไพลทีผ่ า่ นกระบวนการสกัดด้วยวิธที อด (Hot oil Extract) หรือการท�ำน�ำ้ มันไพลด้วยวิถขี องคนโบราณ
และวิสาหกิจชุมชนที่น�ำไปใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในครัวเรือนหรือของชุมชน เช่น น�้ำมันเหลือง
น�ำ้ มันนวด ยาหม่อง ขีผ้ งึ้ ไพล เป็นต้น เนือ่ งจากการสกัดด้วยวิธนี ี้ ยังไม่มฐี านข้อมูลการผลิตอย่างเป็นทางการ
(Official Sources) เพื่อใช้ในการศึกษาที่ชัดเจน จึงไม่นับรวมในการศึกษานี้
(2) ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปใดๆ (Finished Product) ที่ในกระบวนการผลิตเกิดจากการต้มวัตถุดิบสมุนไพร เช่น
เครื่องดื่มสมุนไพรที่เกิดจากการต้มวัตถุดิบพร้อมขาย เช่น น�้ำบัวบก น�้ำชาสมุนไพร น�้ำสมุนไพรรวมหลาย
ประเภท เป็นต้น เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตเพื่อท�ำเป็น ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Product) ไม่ใช่
เป็นกระบวนการผลิตเพื่อท�ำสารสกัดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ (Ingredient) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือน�ำไป
เป็นสารส�ำคัญเพื่อให้ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขั้นต่อไป
(3) ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปใดๆ (Finished Product) ที่ในกระบวนการผลิตเกิดจากการหมักวัตถุดิบสมุนไพร เช่น
ผลิตภัณฑ์ยาดองสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ไวน์สมุนไพร เป็นต้น เนื่องจาก เป็นกระบวนการผลิตเพื่อท�ำเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Product) ไม่ใช่เป็นกระบวนการผลิตเพื่อท�ำสารสกัดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
(Ingredient) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือน�ำไปเป็นสารส�ำคัญเพื่อให้ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน
ขั้นต่อไป
(4) สีหรือกลิ่นผสมอาหาร (Food Coloring & Flavors) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งหมายถึง วัตถุที่ตามปกติ
ไม่ได้ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพือ่ ประโยชน์ทางเทคโนโลยีการ
ผลิต การแต่งสี การปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือ
มาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทัง้ นีใ้ ห้หมายรวมถึงวัตถุทมี่ ไิ ด้เจือปนในอาหาร แต่มภี าชนะบรรจุไว้เฉพาะ
แล้วใส่รวมกับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย เช่น วัตถุกันชื้น, วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น แต่ไม่รวม
ถึงสารอาหารทีเ่ ติมเพือ่ เพิม่ หรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร (ทีม่ า: หนังสือแนวทางการใช้วตั ถุ
เจือปนอาหารและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ส�ำนักอาหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา)
(5) ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ ที่บางชนิดในกระบวนการผลิตมีการใช้สีหรือกลิ่นที่สกัดจากขมิ้น เพื่อช่วยในเรื่องของ
การแต่งสีและกลิ่น ซึ่งข้อก�ำหนดของ อย. สีหรือกลิ่นผสมอาหาร (Food Coloring & Flavors) ถูกก�ำหนด
ให้เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพือ่ ประโยชน์ในการแต่งสีและการปรุงแต่งกลิน่ รสอาหาร จึงไม่นบั รวมในการศึกษานี้

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ค�ำจ�ำกัดความ

ของอุตสาหกรรมผู้ใช้หลักแต่ละประเภท
1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)
อาหาร (Food) หมายถึง ของกินหรือเครื่องค�้ำจุนชีวิต ได้แก่
(1) วัตถุทุกชนิดที่คน กิน ดื่ม อม หรือน�ำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึง
ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายส�ำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่อง
ปรุงแต่งกลิ่นรส
ที่มา: พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552

เครือ่ งดืม่ (Beverage) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหนึง่ ทีเ่ ป็นของเหลว ช่วยลดความกระหาย ให้ความรูส้ กึ
สดชืน่ และขจัดความอ่อนเพลียชดเชยปริมาณน�ำ้ ทีร่ า่ งกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์
มีส่วนประกอบหลัก คือ น�้ำ สารให้รสหวาน (Sweetener) กรดอินทรีย์ (Organic Acid) สี (Coloring Agent) และสาร
ให้กลิ่นรส (Flavoring Agent)
ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214 ) พ.ศ.2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ทั้งนี้ ประเภทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบไปด้วยหมวดกิจการที่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตารางที่ 1-1 แสดงประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ที่
1
2
3

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม
น�้ำมันและไขมัน และผลิตภัณฑ์อิมัลชั่น
ไอศกรีมหวานเย็น

4
5
6
7
8
9

ผลไม้ ผัก สาหร่าย นัทและเมล็ด
ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต
ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
สัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ

ที่

ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ครอบคลุม
10 ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
11 สารให้ความหวาน และน�้ำผึ้ง
12 เกลือ เครื่องเทศ ซุป ซอส สลัด และผลิตภัณฑ์
จากโปรตีน
13* อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ
14* เครื่องดื่ม
15 ขนมขบเคี้ยว
16 อาหารเตรียมสําเร็จ
17 วัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารโดยไม่ได้นํา
มาบริโภคโดยตรง

ที่มา: การจัดประเภทอาหาร 17 ประเภท (ฉบับปรับปรุง 14 ก.ย. 2560) ส�ำนักอาหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ: * ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่คาดว่ามีการใช้สารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
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2) เครื่องส�ำอาง (Cosmetics and Personal Care)
เครื่องส�ำอาง หมายถึง
(1) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของ
ร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความ
สะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ
นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทินต่างๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและ
เครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย
(2) วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส�ำอางโดยเฉพาะ หรือ
(3) วัตถุอื่นที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส�ำอาง
ที่มา: พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ประเภทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา โดยในกลุ่มเครื่องส�ำอาง ประกอบไปด้วยหมวดกิจการที่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตารางที่ 1-2 แสดงประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องส�ำอาง
ที่
1*
2*
3
4
5

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
ผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเล็บ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย

ที่
6
7
8
9
10*

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้า
ผลิตภัณฑ์น�้ำหอม
น�้ำหอมระงับกลิ่นกาย
ผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดให้เป็นเครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับห้องอาบน�้ำ

ที่มา: การจัดประเภทเครื่องส�ำอาง ส�ำนักเครื่องส�ำอาง ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ: * ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่คาดว่ามีการใช้สารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย

3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่ง
มีสารอาหารหรือสารอืน่ เป็นองค์ประกอบ อยูใ่ นรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอืน่ ซึง่ มิใช่รปู แบบ
อาหารตามปกติ (Conventional Foods) ส�ำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ
สารอาหารหรือสารอื่น หมายถึง
(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์
(2) สารเข้มข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน 1)
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม 1) หรือ 2)
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารใน 1), 2) หรือ 3)
(5) สารหรือสิ่งอื่นตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการอาหาร
ที่มา: พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
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ทั้งนี้ ตามฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จะอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทที่ 13: อาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ
(ที่มา: การจัดประเภทอาหาร 17 ประเภท (ฉบับปรับปรุง 14 ก.ย. 2560) ส�ำนักอาหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

4) ยา (Pharmaceutical)
ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาทีม่ งุ หมายสาํ หรับใชใ นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบาํ บัดโรคสัตวซ งึ่
อยูใ นตํารายาแผนโบราณทีร่ ฐั มนตรีประกาศ หรือยาทีร่ ฐั มนตรีประกาศเปน ยาแผนโบราณ หรือยาทีไ่ ดร บั อนุญาตใหขนึ้
ทะเบียนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ
ยาแผนปจจุบนั หมายถึง ยาทีม่ งุ หมายสําหรับใชใ นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว
ที่มา: พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

ทั้งนี้ ประเภทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา ประกอบไปด้วยหมวดกิจการที่เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตารางที่ 1-3 แสดงประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา
ประเภทผลิตภัณฑ์ยาครอบคลุม
1

ยาแผนโบราณ

2

ที่มา: การแบ่งประเภทตามศาสตร์การรักษา พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
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ยาแผนปจจุบัน

10 ประเทศ

ที่เป็นผู้ส่งออกสิ่งสกัดจากพืชที่มีมูลค่าสูงสุดในระดับโลก พ.ศ.2560
ลำ�ดับ

ประเทศ

มูลค่า (US$)

มูลค่า (%)

ปริมาณ (kg)

ปริมาณ (%)

1

China

726,438,551

31.51

19,245,445

10.82

2

India

278,160,947

12.06

18,569,766

10.44

3

United States

220,715,797

9.57

6,107,528

3.43

4

Germany

175,244,697

7.60

4,984,117

2.80

5

Spain

131,748,561

5.71

6,909,811

3.88

6

Italy

125,072,684

5.42

40,212,513

22.61

7

Egypt

79,233,713

3.44

2,192,512

1.23

8

Switzerland

65,386,867

2.84

1,618,616

0.91

9

Rep. of Korea

55,367,359

2.40

1,539,091

0.87

10

Mexico

44,307,573

1.92

23,733,852

13.34

อื่นๆ

403,923,595

17.52

52,766,127

29.66

รวม

2,305,600,344

100.00

177,879,378

100.00

ที่มา: ประมวลผลจากข้อมูล UN Comtrade Database ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
หมายเหตุ : ฐานข้อมูลของ UN Comtrade โดยสามารถเจาะจงการค้นหาได้มากทีส่ ดุ ที่ HS-code 6 หลัก คือ HS-Code รหัส 130219
(สิ่งสกัดจากพืช ยกเว้น ฝิ่น ชะเอม ฮ้อป และอีเฟดรา)

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

7

10 ประเทศ

ที่เป็นผู้น�ำเข้าสิ่งสกัดจากพืชที่มีมูลค่าสูงสุดในระดับโลก พ.ศ.2560
ลำ�ดับ

ประเทศ

มูลค่า (US$)

มูลค่า (%)

ปริมาณ (kg)

ปริมาณ (%)

1

United States

726,930,091

31.44

16,776,120

9.72

2

Germany

185,561,518

8.03

5,897,495

3.42

3

Rep. of Korea

140,791,759

6.09

60,275,883

34.91

4

France

129,060,298

5.58

18,924,914

10.96

5

Japan

128,799,440

5.57

5,798,193

3.36

6

Italy

73,494,286

3.18

4,807,658

2.78

7

Canada

61,808,123

2.67

1,731,858

1.00

8

Spain

59,156,591

2.56

6,270,030

3.63

9

United Kingdom

56,437,314

2.44

3,897,171

2.26

10

Australia

49,746,623

2.15

1,927,979

1.12

อื่นๆ

700,398,576

30.29

46,352,471

26.85

รวม

2,312,184,619

100.00

172,659,772

100.00

ที่มา: ประมวลผลจากข้อมูล UN Comtrade Database ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
หมายเหตุ : ฐานข้อมูลของ UN Comtrade โดยสามารถเจาะจงการค้นหาได้มากทีส่ ดุ ที่ HS-code 6 หลัก คือ HS-Code รหัส 130219
(สิ่งสกัดจากพืช ยกเว้น ฝิ่น ชะเอม ฮ้อป และอีเฟดรา)

ภาพรวมข้อมูลการน�ำเข้า ส่งออก ของสิ่งสกัดจากพืชในระดับสากล
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลาดสมุนไพรเป้าหมาย พบว่า
ในปัจจุบนั ยังไม่มแี หล่งข้อมูลทีแ่ สดงข้อมูล ปริมาณ มูลค่าการส่งออก/น�ำเข้า ในระดับโลกของสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลที่พอจะสามารถบ่งบอกปริมาณ หรือมูลค่าที่จะน�ำมาคาดการณ์ตลาดสมุนไพร ได้ใกล้เคียงที่สุดคือ
การใช้ HS-Code รหัส 130219 (สิง่ สกัดจากพืช ยกเว้น ฝิน่ ชะเอม ฮ้อป และอีเฟดรา) ของกรมศุลกากรของทุกประเทศ
ทั่วโลก โดยข้อมูลด้านการส่งออกและการน�ำเข้าทั่วโลก สามารถสรุปได้ว่าด้านการส่งออกสิ่งสกัดจากพืช พบว่า มูลค่า
การส่งออกสารสกัด ประเภทสิ่งสกัดจากพืช มีมูลค่าทั่วโลกประมาณ 2,305 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศจีนมีส่วน
แบ่งการตลาดสูงสุด (ร้อยละ 31.51) รองลงมา คือ อินเดีย มีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 12.06 หากพิจารณาด้านมูลค่า
การน�ำเข้าสารสกัด ประเภทสิ่งสกัดจากพืช พบว่า สหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนการน�ำเข้าสารสกัดจากพืชมากที่สุด ร้อยละ
31.44 รองลงมา คือ เยอรมัน มีการน�ำเข้าร้อยละ 8.03
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ปริมาณการน�ำเข้าส่งออก

สิ่งสกัดจากพืชในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554-2560
นำ�เข้า

ส่งออก

ปี

ปริมาณ
(กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

ปริมาณ
(กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

พ.ศ. 2554

622,430

506,234,783

79,435

10,827,614

พ.ศ. 2555

969,410

717,561,099

60,531

8,507,094

พ.ศ. 2556

735,460

694,281,560

85,925

29,042,468

พ.ศ. 2557

1,060,755

981,874,951

95,640

56,933,936

พ.ศ. 2558

943,913

853,077,354

39,788

19,585,833

พ.ศ. 2559

1,072,747

876,580,104

206,919

113,642,215

พ.ศ. 2560

1,216,759

985,561,650

136,608

103,485,931

อัตราการเติบโต 2554-2555
(ร้อยละ)

55.75

41.74

-23.80

-21.43

อัตราการเติบโต 2555-2556
(ร้อยละ)

-24.13

-3.24

41.95

241.39

อัตราการเติบโต 2556-2557
(ร้อยละ)

44.23

41.42

11.31

96.04

อัตราการเติบโต 2557-2558
(ร้อยละ)

-11.01

-13.12

-58.40

-65.60

อัตราการเติบโต 2558-2559
(ร้อยละ)

13.65

2.76

420.05

480.23

อัตราการเติบโต 2559-2560
(ร้อยละ)

13.42

12.43

-33.98

-8.94

ที่มา: กรมศุลกากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
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พ.ศ. 2559
1,072,747
พ.ศ. 2560
1,216,759
Growth 2554-2555 (ร้อยละ)
55.75
Growth 2555-2556 (ร้อยละ)
-24.13
Growth 2556-2557 (ร้อยละ)
44.23
Growth 2557-2558 (ร้อยละ)
-11.01
Growth 2558-2559 (ร้อยละ)
13.65
Growth 2559-2560 (ร้อยละ)
13.42
ที่มา: กรมศุลกากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

กราฟแสดงอัตราการเติบโต

876,580,104
985,561,650
41.74
-3.24
41.42
-13.12
2.76
12.43

206,919
136,608
-23.80
41.95
11.31
-58.40
420.05
-33.98

113,642,215
103,485,931
-21.43
241.39
96.04
-65.60
480.23
-8.94

ของการน�ำเข้า ส่งออก สิง่ สกัดจากพืชของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2560
% Growth
500.00

480.23
420.05

400.00
300.00

241.39

200.00
100.00
0.00
-100.00

55.75
41.74
-21.43
-23.8
พ.ศ. 2555
ปริมาณการนำเข้า

96.04
44.23

41.95
-3.24

41.42
11.31

-24.13
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

มูลค่าการนำเข้า

13.652.76
-11.01
-13.12
-58.40
-65.6
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ปริมาณการส่งออก

13.42
12.43
-8.49
-33.98
พ.ศ. 25560

มูลค่าการส่งออก

ภาพรวมการน�
ำเข้า/ส่งออกสิ
่งสกัรวบรวมข้
ดจากพื
ชในประเทศไทย  
7 | P a g e โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสมุ
นไพรไทย
อมูลโดยบริ
ษัท CA International Information Co., Ltd.,

www.caii-thailand.com
สิ่งสกัดจากพืชมีการผลิตในประเทศแต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านข้อมูลในปัจจุบัน ที่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือภาคเอกชนใดๆ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผู้ผลิตหรือการผลิตสิ่ง
สกัดจากพืชไว้เลย จึงท�ำให้ไม่มขี อ้ มูลด้านปริมาณการผลิตสิง่ สกัดจากพืชในประเทศได้ ส่วนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
และการส่งออก จะอ้างอิงข้อมูลภายใต้พิกัดศุลกากร ซึ่งสามารถระบุได้มากกว่า ฐานข้อมูลของ UN Comtrade โดย
ฐานข้อมูลของกรมศุลกากรนัน้ จะเลือกใช้ (HS-Code) 13021990 (ครอบคลุมน�ำ้ เลีย้ ง และสิง่ สกัดจากพืช สารจ�ำพวก
เพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติเนต) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและ
วุ้นและยางข้นอื่นๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืชจะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสิ่งสกัดจากพืชประเภท
สมุนไพรเป้าหมายในประเทศไทยมากที่สุด
ด้านการน�ำเข้าสิง่ สกัดจากพืช พบว่า ในช่วงปี 2558-2560 มีอตั ราการเติบโตของมูลค่าการน�ำเข้าอย่างต่อเนือ่ ง
ส่วนการส่งออกนั้นในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีอัตราการเติบโตค่อนข้างผกผัน
10

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

รายชื่อประเทศต้นทาง

ที่ประเทศไทยน�ำเข้าสิ่งสกัดจากพืช พ.ศ.2560
ลำ�ดับ
ตาม %
การนำ�เข้า

ประเทศต้นทาง

มูลค่า (บาท)

ส่วนแบ่ง
มูลค่า (%)

ปริมาณ (Kg)

ส่วนแบ่ง
ปริมาณ (%)

1

CHINA

363,482,194

36.88

520,732

42.80

2

FRANCE

129,604,470

13.15

55,963

4.60

3

UNITED STATES

91,340,681

9.27

67,822

5.57

4

INDIA

74,668,096

7.58

125,257

10.29

5

GERMANY

71,205,201

7.22

114,207

9.39

6

JAPAN

52,370,990

5.31

20,161

1.66

7

UNITED KINGDOM

41,497,564

4.21

45,112

3.71

8

ITALY

37,492,205

3.80

56,562

4.65

9

KOREA,REPUBLIC OF

33,556,555

3.40

26,044

2.14

10

SWITZERLAND

18,512,536

1.88

10,029

0.82

Other (29 Countries)

71,831,158

7.29

174,870

14.37

985,561,650

100.00

1,216,759

100.00

รวม
ที่มา: กรมศุลกากร

ด้านแหล่งน�ำเข้าหลักของสิ่งสกัดจากพืชของไทย พบว่าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน โดยจากข้อมูลในปี 2560
การน�ำเข้าจากจีน มีสดั ส่วนสูงสุด คิดเป็นปริมาณถึงร้อยละ 42.80 และมูลค่าถึงร้อยละ 36.88 ของการน�ำเข้ามาทัง้ หมด
ในประเทศไทย รองลงมา คือ จากประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ตามล�ำดับ

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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รายชื่อประเทศปลายทาง

ที่ประเทศไทยส่งออกสิ่งสกัดจากพืช พ.ศ. 2560
ลำ�ดับตาม %
การส่งออก

ประเทศปลายทาง

มูลค่า (บาท)

ส่วนแบ่ง
มูลค่า (%)

ปริมาณ (Kg)

ส่วนแบ่ง
ปริมาณ (%)

1

JAPAN

45,755,843

44.21

22,522

16.49

2

CHINA

27,380,662

26.46

33,183

24.29

3

VIETNAM

8,116,000

7.84

6,554

4.80

4

UNITED STATES

3,966,261

3.83

16,182

11.85

5

INDIA

3,866,374

3.74

8,559

6.27

6

MYANMAR

3,541,909

3.42

16,368

11.98

7

KOREA,REPUBLIC OF

2509419

2.42

924

0.68

8

MALAYSIA

2,360,553

2.28

1,644

1.20

9

SINGAPORE

1,155,594

1.12

5,243

3.84

10

PHILIPPINES

826,635

0.80

1,512

1.11

Other (17 Countries)

4,006,681

3.87

23,917

17.50

103,485,931

100.00

136,608

100.00

TOTAL
ที่มา: กรมศุลกากร

เมื่อพิจารณาด้านการส่งออกของไทย พบว่ามีมูลค่าการส่งสิ่งสกัดจากพืชไปญี่ปุ่นในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.21 ของมูลค่าการส่งออก แต่เมือ่ พิจารณาด้านปริมาณการส่งออก พบว่า มีการส่งออกไปจีนในสัดส่วนมากทีส่ ดุ
คิดเป็น ร้อยละ 24.29
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เทคโนโลยี

และวิธีการสกัดสมุนไพรเป้าหมายในประเทศไทย
เครื่องมือ และ
เทคโนโลยี
ในการสกัด
สมุนไพร

วิธีปฏิบัติงาน

ตัวอย่างการใช้กับสมุนไพรเป้าหมาย และ
สมุนไพรอื่น

เครื่องหม้อต้ม

ต้มสกัดสมุนไพรส�ำหรับสกัดสารที่ละลายใน
น�้ำและทนความร้อนได้ดี โดยน�ำสมุนไพรแห้ง
ผสมใส่ตะกร้าน�ำใส่หม้อต้น เติมน�้ำจนท่วมให้
ความร้อนด้วยไอน�ำ้ ควบคุมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90-1000C
นาน 1-2 ชม. ขึน้ กับชนิดของตัวอย่าง

บัวบก - น�ำสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการท�ำ
แห้งแล้ว มาต้มที่อุณหภูมิ 900C นาน 1 ชม.
โดยต้มสกัด 2 รอบ ก่อนน�ำไประเหย
ตัวท�ำละลายออก

การหมักด้วย
ตัวท�ำละลาย

การหมักจะใช้เอทานอลเป็นตัวท�ำละลาย
โดยน�ำตัวสมุนไพรแห้งมาใส่ตะกร้า น�ำตะกร้า
ใส่ในถังสแตนเลส แล้วเติมเอทานอลจนท่วม
จ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ เอทานอลที่ใช้ในการหมัก
เริ่มตั้งแต่ 40 – 95 เปอร์เซ็นต์ ตั้งทิ้งไว้
3-5 วัน และกวนเป็นระยะสกัด 2-3 รอบ

ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กระชายด�ำ และ
ไพล – น�ำสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการท�ำแห้ง
แล้ว แต่ยังไม่ถึงกับบดละเอียด สกัดด้วยตัว
ท�ำละลายเอทานอล 95% ตั้งทิ้งไว้ 3 วัน
สกัด 2 รอบ น�ำสารสกัดไประเหยตัวท�ำละลาย
บัวบก – ท�ำเหมือนข้างต้นแต่ใช้ตัวท�ำละลาย
เป็น 60% เอทานอล

เครื่องสกัดด้วย สกัดสมุนไพรโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ การสกัดโดยการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิ
และความดันเหนือจุดวิกฤต (Super Critical
Fluid Extraction) มีคุณสมบัติในการซึมผ่าน
ของแข็งได้เหมือนแก๊ส และสามารถละลาย
สารได้เหมือนของเหลวจึงใช้เป็นสารสกัดได้
เครื่องสกัด
อัลตร้าโซนิค

ช่วยสกัดสมุนไพรโดยเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค
ใช้ในการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพออก
จากวัสดุจากพืช เป็นเทคนิคการสกัดโดยการ
หมักและใช้คลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค ให้ตัวท�ำ
ละลายแทรกซึมในวัตถุดิบสมุนไพรได้ไวขึ้น
ท�ำให้ใช้ระยะเวลาในการสกัดสารจาก
สมุนไพรลดน้อยลง

ขมิน้ ชัน ไพล – สกัดส่วนไม่มขี วั้ (non polar)
ได้แก่ น�ำ้ มัน น�ำมันหอมระเหยออกก่อนโดยใช้
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากนัน้ สกัดส่วนมีขวั้
(polar) ออกโดยใช้ตวั ท�ำละลายเอทานอล

ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กระชายด�ำ และ
ไพล – น�ำสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการท�ำแห้ง
แล้ว แต่ยังไม่ถึงกับบดละเอียด สกัดด้วย
ตัวท�ำละลายเอทานอล 95% สกัดโดยการหมัก
และใช้คลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคนาน 3-6 ชม.
สกัด 2 รอบ น�ำสารสกัด ไประเหย
ตัวท�ำละลาย

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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เครื่องมือ และ
เทคโนโลยี
ในการสกัด
สมุนไพร

วิธีปฏิบัติงาน

ตัวอย่างการใช้กับสมุนไพรเป้าหมาย และ
สมุนไพรอื่น

เครื่องระเหย
(Evaporator)

ระเหยตัวท�ำละลาย ได้แก่ น�้ำและเอทานอล ระเหยตัวท�ำละลายที่ได้จากกระบวนการสกัด
ภายใต้ความดันต�่ำ ท�ำให้ใช้อุณหภูมิในการ ด้วยอัตราการระเหยน�้ำ100 ลิตรต่อชั่วโมง
ระเหยตัวท�ำละลายไม่สูงและใช้เวลาน้อย

เครื่องท�ำแห้ง
แบบพ่นฝอย

ท�ำแห้งสมุนไพรแบบผง ที่ได้จากการสกัดสาร กระบวนการท�ำแห้งสารสกัดให้เป็นสารสกัด
ผงแห้งก่อนน�ำไปเป็นส่วนประกอบของ
ในรูปแบบของเหลวมาแล้ว ใช้ท�ำแห้ง
ผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
(dehydration) ส�ำหรับของเหลว โดยใช้
เครื่องพ่นละออง ท�ำให้ของเหลวเป็นละออง
สัมผัสกับกระแสลมร้อนภายในห้องอบแห้ง
ท�ำให้น�้ำในของเหลวระเหยออกไป

ทีม่ า : กองยาแผนไทยและสมุนไพร ยืนยันนิยามและวิธกี ารสกัดโดยกลุม่ งานวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ประมาณการมูลค่าตลาด

ของอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายจาก Supply side

ภาพรวมมูลค่าตลาดในปี 2560 ของสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายทุกประเภทรวมกันประมาณ 148 ล้านบาท
เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของตลาดจ�ำแนกตามประเภทสารสกัด พบว่า สารสกัดขมิ้นชันมีมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท
หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 26.97 สารสกัดกระชายด�ำมีมูลค่าตลาดประมาณ 34 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 22.89 สารสกัดไพลมีมูลค่าตลาดประมาณ 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 31.85 และสารสกัดบัวบกมีมูลค่าตลาดประมาณ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 18.29
เมือ่ พิจารณามูลค่ารวมของตลาดจ�ำแนกตามอุตสาหกรรมผูใ้ ช้ พบว่า ขายไปยังอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณ
มากที่สุด ประมาณ 61 ล้านบาท (ร้อยละ 41.37) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประมาณ
52 ล้านบาท (ร้อยละ 35.12) อุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอาง ประมาณ 28 ล้านบาท (ร้อยละ 19.24) อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่
ผสมสารสกัดสมุนไพร ประมาณ 5 ล้านบาท (ร้อยละ 3.25) และอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั ประมาณ 1.5 ล้านบาท
(ร้อยละ 1.02) ตามล�ำดับ
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39.81
100.00
27.00
100.00
47.00
100.00
33.78
100.00
147.59
100.00

มูลค่า
(ล้านบาท)

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ผสมสารสกัดสมุนไพร

3.10
7.79
13.41
49.67
11.13
23.68
0.76
2.25
28.40
19.24

2,485
48.78
4,139
44.93
500
6.52
1,968
32.37
9,092
32.40

29.97
75.28
11.27
41.74
1.29
2.74
9.30
27.53
51.83
35.12

630
12.37
474
5.15
5,251
68.43
3,660
60.21
10,015
35.69

1.89
4.75
1.40
5.19
34.58
73.57
23.19
68.65
61.06
41.37

15

1,584
31.10
4,199
45.58
1,923
25.06
298
4.90
8,004
28.53

150
2.94
150
0.54

1.50
3.77
1.50
1.02

245
4.81
400
4.34
153
2.52
798
2.84

3.35
8.41
0.92
3.41
0.53
1.57
4.80
3.25

ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(กิโลกรัม) (ล้านบาท) (กิโลกรัม) (ล้านบาท) (กิโลกรัม) (ล้านบาท) (กิโลกรัม) (ล้านบาท) (กิโลกรัม) (ล้านบาท)

ที่มา: 1. การสัมภาษณ์ผู้ผลิตสารสกัด โดยผู้ผลิตประมาณการปริมาณและมูลค่าที่มีการผลิตในประเทศตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560
2. ทำ�การตรวจสอบ สังเคราะห์และประมาณการข้อมูลโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำ�กัด ณ มกราคม พ.ศ. 2561

5,094
100.00
9,212
100.00
7,674
100.00
6,079
100.00
28,059
100.00

ปริมาณ
(กิโลกรัม)

ขมิ้นชัน
Share (%)
บัวบก
Share (%)
ไพล
Share (%)
กระชายดำ�
Share (%)
รวม
Share (%)

สารสกัด
เป้าหมาย

อุตสาหกรรมเครื่อง
สำ�อาง

ส่วนแบ่งปริมาณและมูลค่าตลาดแจกแจงตามอุตสาหกรรมผู้ใช้
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิต
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ยาแผนโบราณ
ผลิตยาแผนปัจจุบัน

จากฝั่ง Supply side ปี 2560 และส่วนแบ่งตลาดแจกแจงตามอุตสาหกรรมผู้ใช้

ขนาดตลาดของสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
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สัดส่วนของมูลค่ารวมของตลาดสารสกัดเป้าหมาย
จ�ำแนกตามประเภทสารสกัด ปี 2560
สารสกัดบัว บก

สารสกั ด ขมิ้ น ชั น

18.29%
27 ล้านบาท
9,212 กิโลกรัม

26.97%
40 ล้านบาท
5,094 กิโลกรัม

สารสกัดกระชายด�ำ

สารสกัดไพล

22.89%
34 ล้านบาท
6,079 กิโลกรัม

31.85%
47 ล้านบาท
7,674 กิโลกรัม

ที่มา : ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดยบริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำ�กัด เดือนมีนาคม 2561

สัดส่วนมูลค่ารวมของตลาดสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
แจกแจงตามอุตสาหกรรมผู้ใช้ ปี 2560

เครื่องส�ำอาง

19.24%
28 ล้านบาท
เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

3.25%
5 ล้านบาท

35.12%
52 ล้านบาท

ยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนโบราณ

1.02%
1.5 ล้านบาท

41.37%
61 ล้านบาท

ยาแผนโบราณ
เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ยาแผนปัจจุบัน

เครื่องส�ำอาง

ที่มา : ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดยบริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำ�กัด เดือนมีนาคม 2561
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สัดส่วนของมูลค่าตลาดของสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
แจกแจงตามอุตสาหกรรมผู้ใช้

3.41%
5.19%

8.41%

7.79%

3.77%
4.75%

ขมิ้นชัน

บั วบก

75.28%

41.74%

49.67%
2.25%
27.53%

23.68%
2.74%

1.57%

ไพล

กระชายด�ำ
73.75%

ยาแผนโบราณ
เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ยาแผนปัจจุบัน

68.65%
เครื่องส�ำอาง

ที่มา : ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดยบริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำ�กัด เดือนมีนาคม 2561
1) สารสกัดขมิ้นชันมีมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 ขายไปยังอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รองลงมา ประมาณร้อยละ 8 ขายไปยังอุตสาหกรรมเครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพรและอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง
2) สารสกัดกระชายดำ�มีมูลค่าตลาดประมาณ 34 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 69 ขายไปยังอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ
รองลงมา ประมาณร้อยละ 28 ขายไปยังอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3) สารสกัดไพลมีมูลค่าตลาดประมาณ 47 ล้านบาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 74 ขายไปยังอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ รองลงมา
ประมาณร้อยละ 24 ขายไปยังอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง
4) สารสกัดบัวบกมีมูลค่าตลาดประมาณ 27 ล้านบาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ขายไปยังอุตสาหกรรมเครื่องสำ�อาง รองลงมา
ร้อยละ 42 ขายไปยังอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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หมายเหตุ: รายการที่ไม่นับรวมว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายในเล่มการศึกษาฉบับนี้
(1) น�้ำมันไพลที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีทอด (Hot oil Extract) หรือการท�ำน�้ำมันไพลด้วยวิถีของคนโบราณและวิสาหกิจ
ชุมชนที่น�ำไปใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในครัวเรือนหรือของชุมชน เช่น น�้ำมันเหลือง น�้ำมันนวด ยาหม่อง ขี้ผึ้งไพล เป็นต้น
เนื่องจากการสกัดด้วยวิธีนี้ ยังไม่มีฐานข้อมูลการผลิตอย่างเป็นทางการ (Official Sources) เพื่อใช้ในการศึกษาที่ชัดเจน จึง
ไม่นับรวมในการศึกษานี้
(2) ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปใดๆ (Finished Product) ที่ในกระบวนการผลิตเกิดจากการต้มวัตถุดิบสมุนไพร เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร
ที่เกิดจากการต้มวัตถุดิบพร้อมขาย เช่น น�้ำบัวบก น�้ำชาสมุนไพร น�้ำสมุนไพรรวมหลายประเภท เป็นต้น เนื่องจากเป็น
กระบวนการผลิตเพื่อท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Final Product) ไม่ใช่เป็นกระบวนการผลิตเพื่อท�ำสารสกัดเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบ (Ingredient) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือน�ำไปเป็นสารส�ำคัญเพื่อให้ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขั้นต่อไป
(3) ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปใดๆ (Finished Product) ที่ในกระบวนการผลิตเกิดจากการหมักวัตถุดิบสมุนไพร เช่น ผลิตภัณฑ์
ยาดองสมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไวน์ ส มุ น ไพร เป็ น ต้ น เนื่ อ งจาก เป็ น กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ท� ำ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ั น สุ ด ท้ า ย
(Final Product) ไม่ใช่เป็นกระบวนการผลิตเพื่อท�ำสารสกัดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ (Ingredient) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
หรือน�ำไปเป็นสารส�ำคัญเพื่อให้ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขั้นต่อไป
(4) สีหรือกลิ่นผสมอาหาร (Food Coloring & Flavors) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งหมายถึง วัตถุที่ตามปกติไม่ได้ใช้เป็นอาหาร
หรือส่วนประกอบที่ส�ำคัญของอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิต การแต่งสี การปรุงแต่ง
กลิ่นรสอาหาร การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหาร ทั้งนี้ให้
หมายรวมถึงวัตถุที่มิได้เจือปนในอาหาร แต่มีภาชนะบรรจุไว้เฉพาะแล้วใส่รวมกับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นด้วย
เช่น วัตถุกันชื้น, วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร (ที่มา: หนังสือแนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ส�ำนักอาหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
(5) ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ ที่บางชนิดในกระบวนการผลิตมีการใช้สีหรือกลิ่นที่สกัดจากขมิ้น เพื่อช่วยในเรื่องของการแต่งสีและ
กลิ่น ซึ่งข้อก�ำหนดของ อย. สีหรือกลิ่นผสมอาหาร (Food Coloring & Flavors) ถูกก�ำหนดให้เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อ
ประโยชน์ในการแต่งสีและการปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร จึงไม่นับรวมในการศึกษานี้
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แกทองเสีย แกรอนใน กระหายนํ้า
แกฟกชํ้า รักษาแผลไฟลวก
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ขับปสสาวะ
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นนทบุรี
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6,290,000 บาท
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20,715,000 บาท
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ÊÒÃÊí Ò ¤Ñ Þ
ã¹ºÑ Ç º¡:
AS I AT I C O S I D E

à¤Ã×è Í §´×è Á

เครื่องดื่มพรอมดื่ม
เครื่องดื่มชง
ชาชงสมุนไพร

กระตุนกระบวนการหาย
ของแผลตามธรรมชาติ
ฤทธิ์ตานอักเสบ
สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานโรคมะเร็ง
ปองกันการเกิดแผลเปน
มีฤทธิ์ตานการเกิดโรครูมาตอยด
AS I AT I C AC I D

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ

แคปซูลใบบัวบก
ยาบํารุงสมอง แกชํ้าใน
แกรอนใน เปนไข กระหายนํ้า
ยาแตมรักษาแผล บนผิวหนัง
สมานแผล ลดการเกิด
แผลเปนหรือรอยนูน

มีฤทธิ์ทางดานการปองกัน
เซลลสมอง
ลดการแบงตัวของเซลลมะเร็ง
ในการศึกษาแบบ in vitro
สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ
M A D E C A S S O S IDE

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§

บอดี้โลชั่น สบู
ครีมอาบนํ้า เจลลางหนา
ครีมรักษาทองลาย

กระตุนกระบวนการหายของ
แผลตามธรรมชาติ
ฤทธิ์ตานอักเสบ
ฤทธิ์ตานโรคมะเร็ง
สารตานอนุมูลอิสระ
ปองกันการเกิดแผลเปน
ฤทธิ์ตานการเกิดโรครูมาตอยด
M A D E C A S S I C A C ID

¼ÅÔµÀÑ³±àÊÃÔÁÍÒËÒÃ

ผลิตภัณฑบํารุงสมอง
สําหรับผูสูงอายุ
ผลิตภัณฑสําหรับผูปวยเบาหวาน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับ
รักษาแผลผาตัด

กระตุนกระบวนการหายของแผล
ตามธรรมชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดจํา
ปองกันแผลเปอย
สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ
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แหล่งที่มา
บัวบก มีถิ่นก�ำเนิดเดิมในทวีปแอฟริกาใต้ ต่อมาจึงถูกน�ำเข้ามาปลูกใน
ประเทศอินเดีย อเมริกาใต้ อเมริกากลาง รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ส่วนประเทศไทยพบบัวบกขึน้ ในทุกภาค ขยายพันธุโ์ ดยใช้เมล็ด หรือใช้ลำ� ต้น
ที่เรียกว่า ไหล
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

แหล่งเพาะปลูกที่ส�ำคัญในประเทศไทย
นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

ชื่อสายพันธุ์
บัวบก ยังไม่มีการระบุชื่อสายพันธุ์ ซึ่งในปัจจุบัน มีการปลูกกันแต่ละใน
จังหวัดโดยเรียกชื่อสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น นครปฐม-1, นครปฐม-2, อุบลราชธานี-1,
อุบลราชธานี-2 เป็นต้น
หมายเหตุ: อยูใ่ นขัน้ ตอนของการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุจ์ ากนักวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560
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สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนศึกษาสายพันธุ์ และบัวบกสดที่อยู่ในท้องตลาดยังไม่มีการศึกษาและควบคุมปริมาณ
สารส�ำคัญ หากต้องการบัวบกที่มีปริมาณสารส�ำคัญในช่วงที่ต้องการต้องปลูกในโรงเรือนที่มีการควบคุมโดยเฉพาะ
ดังนั้นบัวบกจึงยังไม่มีการรับรองสายพันธุ์
ที่มา: ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสมุนไพรและเครื่องเทศ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ เมือ่
วันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ: * การรับรองสายพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกเบือ้ งต้น รวบรวมพันธุม์ าคัดเลือก (โดยการรวบรวมพันธุพ์ ชื จากทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย เพือ่ คัดเลือก
พันธุ์ที่มีศักยภาพ)
2. เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ การให้ผลผลิตทางการค้า การน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ท�ำการทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยทีมนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร
4. ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช (มีชื่อเฉพาะและจดทะเบียนชื่อสายพันธุ์) สามารถด�ำเนินพร้อมในขั้นตอนที่ 3
5. ทดสอบ Value for Cultivation and Use โดยอนุกรรมการรับรองพันธุ์พืช
6. ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์รับรอง

ข้อมูลสรรพคุณตามต�ำรายาไทย
น�้ำต้มใบสดใช้ดื่มรักษาโรคปากเปื่อยปากเหม็น เจ็บคอ ร้อนใน กระหายน�้ำ ลดไข้ ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย ใช้
เป็นยาภายนอกรักษาแผลเปือ่ ย แผลไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก ซึง่ ช่วยสมานแผลและเร่งการสร้างเนือ้ เยือ่ ระงับการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียที่ท�ำให้เกิดหนองและลดการอักเสบ มีรายงานการค้นพบฤทธิ์ฆ่าเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคกลาก
ปัจจุบันมีการพัฒนายาเตรียม ชนิดครีม ใช้ทารักษาแผลอักเสบจากการผ่าตัด
ที่มา: ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicrudedrug.com/main.php

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ข้อมูลทางคลินิก
(1) ฤทธิ์สมานแผลบนผิวหนัง
(2) ฤทธิช์ ่วยบ�ำรุงสมอง
ที่มา: ข้อมูลสรรพคุณ ที่มีงานวิจัยในมนุษย์ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลทางด้านเภสัชวิทยา
(1) ฤทธิ์สมานแผล พบว่ามีผลสมานแผลในเยื่อบุผิว เพิ่มการสร้างคอลลาเจน เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ
(2) ฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดการอักเสบของผิวหนังได้ในยาทา และยารับประทานซึ่งมีบัวบกเป็นส่วนประกอบ
รักษาการอักเสบของไตและกรวยไต กระเพาะปัสสาวะ และทางเดินปัสสาวะ
(3) ฤทธิ์ต้านแพ้ ลดการแพ้ได้ และช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด หรืออักเสบเนื่องจากแมลงกัดต่อย
(4) ฤทธิ์แก้ปวด
(5) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
(6) ฤทธิ์ต้านเชื้อรา ผลต้านเชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคกลาก
(7) รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
(8) ฤทธิ์เป็นยาระงับระบบประสาท สารสกัดออกฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทได้
ทีม่ า: ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่
เติมได้ที่www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp?kw=%BC%D1%A1%E1%C7%E8%B9

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
(1) บัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, CYP1A4 ท�ำให้ยา Enalapril ที่เมตาบอไลต์ ผ่านเอนไซม์เหล่านี้ถูก
แปรสภาพลดลง ท�ำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นได้
(2) บัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, CYP1A4 ท�ำให้ยา Amlodipine ที่เมตาบอไลต์ ผ่านเอนไซม์เหล่านี้
ถูกแปรสภาพลดลง ท�ำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นได้
หมายเหตุ: ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน เป็นการวิจัยในปัจจุบัน
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติม
ได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/herbdrug หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ 447
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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ข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียน
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1) บัวบกไม่มีผลท�ำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์Human Lymphocyte ของคนแต่สาร ไทรเทอร์ปีนส์จากทั้ง
ต้น มีความเป็นพิษต่อเซลล์ fibroblast ของคน
(2) สารสกัดน�้ำจากส่วนเหนือดิน ล�ำต้น ใบ ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ต่อเชื้อ (S.typhimurium TA98, TA100)
(3) สารจากบัวบกไม่มีพิษต่อระบบสืบพันธุ์
(4) สารสกัดจากบัวบก อาจก่อให้เกิดฤทธิ์การแพ้การอักเสบ และการระคายเคืองต่อผิวหนังเกิดได้
ทีม่ า: ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่ เติมได้ที่ www.medplant.mahidol.
ac.th/poisonpr/index.asp

ข้อมูลสรรพคุณ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
-

แก้ท้องเสีย
แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ
แก้ฟกช�้ำ
รักษาแผลไฟลวก
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ขับปัสสาวะ

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp

สรรพคุณที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน
-

แก้เจ็บคอร้อนใน
ลดไข้
บ�ำรุงสายตา
ป้องกันและลดการเกิดแผลเป็น
ลดการคัน
ลดการขยายตัวของผิวหนัง

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.aspรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดขากการ
ประยุกต์ใช้บัวบกของตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ขมิ้นชันของตลาดในประเทศไทย
และต่างประเทศ
• อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
เครื่องดื่ม:

เครื่องดื่มพร้อมดื่ม เครื่องดื่มชง ชาชง

สมุนไพร
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ เช่น
- เครื่องดื่มใบบัวบกส�ำหรับชง ตราคั่นกี่
น�้ำเต้าทอง
- เครื่องดื่มใบบัวบกสกัดผงส�ำเร็จรูป
ตราผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
- ชาสมุนไพรบัวบก ตราภูมิพฤกษา

ต่างประเทศ
เครื่องดื่ม:

เครื่องดื่มพร้อมดื่ม ชาชงสมุนไพร
หัวเชื้อเข้มข้นผสมเครื่องดื่ม
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ เช่น
- Nature’s Answer® Gotu Kola,
Alcohol-Free
- Organic India® Gotu Kola

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ชนิด เม็ด แคปซูล
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ (บ�ำรุงสมอง)
เพิ่มประสิทธิภาพความทรงจ�ำ
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรเทาอาการอักเสบของผิว
แก้ช�้ำใน ลดความเสื่อมของเซลล์ รักษาริ้วรอย
แผลเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาแผลผ่าตัด
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ เช่น
- Vistra® Gotu kola Plus Zinc
- Herbal One® สารสกัดบัวบก
- Giffarine® COTULA C-E™
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ต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ชนิด เม็ด แคปซูล
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ (บ�ำรุงสมอง)
เพิ่มประสิทธิภาพความทรงจ�ำ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรเทาอาการอักเสบของผิว
แก้ช�้ำใน ลดความเสื่อมของเซลล์ รักษาริ้วรอย
แผลเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาแผลผ่าตัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยบ�ำรุงสายตา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยในการนอนหลับ
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ เช่น
- Nature’s Way® Gotu kola Extract
- SOLARAY®Centella Asiatica Extract

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

• อุตสาหกรรมยา
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย

ต่างประเทศ

ยาใช้ภายใน:

ยาแผนโบราณ แคปซูลใบบัวบก
บ�ำรุงสมอง แก้ช�้ำใน แก้ร้อนใน เป็นไข้ กระหายน�้ำ
ยาใช้ภายนอก: ยาแต้มรักษาแผลบนผิวหนัง
สมานแผล ลดการเกิดแผลเป็นหรือรอยนูน
รักษาแผลบนผิวหนัง
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ เช่น
- ยาระบาย ตราพระอาทิตย์ดั้นเมฆ
ตราภูลประสิทธิ์
- ยาปายปากสมุนไพร ตราเฮิรบ แอนด โฮป
- ครีมบัวบก ตราอภัยภูเบศร

ยาใช้ภายนอก:

ยาแต้มรักษาแผลบนผิวหนัง
สมานแผล ลดการเกิดแผลเป็นหรือรอยนูน
รักษาแผลบนผิวหนัง
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์
- MADECASSOL®

• อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย

ต่างประเทศ


ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว เช่น บอดี้โลชั่น ท�ำให้ผิวหนังเต่ง
ตึงและมีความยืดหยุ่นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สร้างคอลลาเจน รักษาแผล ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลด
รอยแผลเป็น

ผลิตภัณฑ์ช�ำระผิวกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน�้ำ

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใบหน้า เช่น ครีมบ�ำรุงผิว
โทนเนอร์ เจลแต้มสิว เจลล้างหน้า รักษาแผลเป็น
มาร์กหน้า สเปรย์น�้ำแร่ เซรั่ม


ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว

เช่น บอดี้โลชั่น ท�ำให้ผิวหนัง
เต่งตึงและมีความยืดหยุ่นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสร้างคอลลาเจน รักษาแผล ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ลดรอยแผลเป็น

ผลิตภัณฑ์ช�ำระผิวกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน�้ำ

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด

ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใบหน้า เช่น ครีมบ�ำรุงผิว
เจลแต้มสิว เจลล้างหน้า รักษาแผลเป็น มาร์กหน้า
สเปรย์น�้ำแร่ ไฮโดรเจล สลีปปิ้งมาร์ก เซรั่ม

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เช่น ครีมรักษาท้องลายจากการตั้งครรภ์

รักษาแผลเป็น
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ เช่น
- เซนเทลล่า สเตรท มาส์ค ครีม เธอราพี ตรา
บิวตี้ คอทเทจ
- อโล เซนเทลลา บอดี้ โลชั่น ตราอีซี่ สปา
- เซนเทลล่า ดาร์ค สปอต คอร์เรคเตอร์ เซรั่ม
ตรามิสทิน
- โลชั่นบ�ำรุงผิวใบบัวบก ตราเทพไทย
- แชมพู สมุนไพร ใบบัวบก ตราปัญจศรี
- สบู่ใบบัวบก ตราวีไวท์

ต่างประเทศ

เครื่องส�ำอาง:

รองพื้น บีบีครีม ผลิตภัณฑ์ปกปิด
ริ้วรอยแผลเป็น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ครีมรักษาท้องลายจากการ
ตั้งครรภ์ รักษาแผลเป็น
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์
- Missha® Near Skin Medecanal Cream
- It’s Skin® Tiger Cica Moisturizing Blam
- Dr Jart+® Cicapair Serum
- Etude House® Soon Jung pH5.5 Relief
Toner
- A’pieu® Madecassoside Cream
- Mizon® Collagen Power Lifting Cream
- COSRX® Centella Blemish Ampule
- Loreal Paris®Revitalift Centella Skin
Repair Cicacrem

ที่มา: ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน อย., ผลิตภัณฑ์ตามท้อง
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Amazon.com, iHerb.com) สถานภาพของตลาดและอุตสาหกรรมของสารสกัดบัวบก
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(Centella asiatica)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´ ºÑ Ç º¡»‚ 2560
»ÃÔ Á Ò³¡ÒÃãªŒ ºÑ Ç º¡ã¹»ÃÐà·È



กิโลกรัม

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ



บาท

ไมมีการผลิตเพื่อการสงออก

3,992 กิโลกรัม

6 ลานบาท

»ÃÔ Á Ò³

ÁÙ Å ¤‹ Ò

á¼¹ÀÙ ÁÔ á Ê´§ÀÒ¾ÃÇÁ
¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´ ºÑ Ç º¡

ผลิตในประเทศ
นําเขา

¼ÅÔ µ à¾×è Í Ê‹ § ÍÍ¡

5,220 กิโลกรัม

21 ลานบาท

¨Ø ´ àà¢ç § :
ําสารสกัดดมีมีสัญContract
Farming
ผู้ท ำ�สารสกั
ญาฟาร์มประกั
น
คงทําใหมมีวีวัตัตถุถุดดิบิบเพีเพียงพอ
ยงพอ
จึจึงงยัยังงคงทำ�ให้
Supply Side

 กิจการ

Demand Side

 กิจการ

¨Ø ´ Í‹ Í ¹:
ราคาสารสกัดบัวบกจากตางประเทศราคาถูกกวา
มีความเสี่ยงดานปริมาณวัตถุดิบตนนํ้า ไมเพียงพอ
มีการปนเปอนยาฆาแมลง
ไมสามารถระบุบางสรรพคุณเพื่อขึ้นทะเบียน
ตางประเทศสามารถผลิตสารสกัดบัวบกได
หลากหลาย Specificaiton มากกวา

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสารสกัดบัวบก (Centella asiatica)
Extract
Importers
Raw Materials
Importers

Raw Materials
Traders

R&D

Extract
Traders

Beverages Industry

Manufacturers
Non-Extract (65%)*
- Powder ~ 15%*
- Dried ~ 80%*
- Liquid ~ 5%*

Cosmetics Industry
Pharmaceutical Industry

Farmers

Manufacturers
Extract (35%)*
- Extract ~ 87%*
- Condense ~ 8%*
- Oil ~ 5%*
R&D

Supplement Industry

Exporters
เข้าสู่กระบวนการการผลิต

~30%*

พื้นที่ปลูกบัวบก***

ผลผลิตบัวบก***

ประมาณ

ประมาณ

2 พันไร่

8.4 พันตัน/ปี

แบ่งเป็น

ขยายพันธุ์

~5%*
บริโภคสด

~65%*

ที่มา : 1. *ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จากการน�ำเสวนา Opportunities and Market Trends of
Thai Herb 31 สิงหาคม 2560
2. **ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
3. ***ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2559
4. ****กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2559 และท�ำการสังเคราะห์และประมาณการ
ข้อมูลโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด ณ มกราคม พ.ศ. 2561
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สรุปแนวโน้มของอุตสาหกรรมผู้ใช้สารสกัดบัวบก
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยในช่วง 3 ปี
(จากปี พ.ศ. 2557 – 2559) ร้อยละ -9.07 ส่วนใหญ่พบการน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ยา
ใช้ภายนอก เช่น ครีมบัวบก
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 7.81
และคาดว่าในอนาคตมีโอกาสการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสรรพคุณของ
บัวบก ช่วยในเรื่องการรักษาฝ้า กระ จุดด่างด�ำ ลดเรือนริ้วรอย ช่วยท�ำให้ผิวขาวขึ้น
รักษาความชุม่ ชืน้ ของผิว โดยสรรพคุณเหล่านีเ้ ป็นเทรนทีอ่ ยูค่ ตู่ ลาดเครือ่ งส�ำอางมา
อย่างยาวนาน และสามารถขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์กบั อย. ได้งา่ ยกว่าการขึน้ ทะเบียน
เป็นยาแผนโบราณ
อุตสาหกรรมอาหาร มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปีเพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 6.77
และเครื่องดื่ม และคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง จากกระแสการใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้
โดยเครื่องดื่มสารสกัดบัวบกเป็นเครื่องดื่มเพื่อช่วยในการบ�ำรุงสมอง บ�ำรุงความจ�ำ
ในผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถรับประทานได้สะดวก เหมาะส�ำหรับยุคปัจจุบัน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 3.62
เสริมอาหาร และคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องบัวบก ช่วยบ�ำรุงสมอง
ลดความเสื่อมของเซลสมอง อีกทั้งยังช่วยลดการอักเสบ อาการบวมช�้ำของแผลได้
จึงท�ำให้มีการน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเพิ่มขึ้น
อ้างอิง: ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด เดือนมีนาคม 2561
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สรุปผลการประเมินระดับศักยภาพของสารสกัดบัวบก
การวิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Diamond Model ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1) ด้านปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสารสกัดบัวบก
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมสารสกัดบัวบก
3) ด้านสภาพการแข่งขันของ Suppliers ในตลาดสารสกัดบัวบก
4) ด้านสภาพความต้องการของตลาดผู้ใช้สารสกัดบัวบก
5) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดบัวบก
จากการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดบัวบก สามารถสรุประดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมสารสกัดบัวบก ได้ว่ามีศักยภาพในระดับปานกลาง โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญหลักๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) ด้านวัตถุดิบต้นน�้ำ ค่อนข้างมีความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่น�ำมาท�ำสารสกัด เนื่องจาก วัตถุดิบพืช
สมุนไพรบัวบกที่ พบในประเทศไทย มีองค์ประกอบสารสาคัญออกฤทธิ์ไม่สม�่ำเสมอ และมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงใน
บัวบกอาจท�ำให้ผผู้ ลิตต้องใช้ตวั ท�ำละลายทีม่ คี วามเฉพาะเจาะ เพือ่ ไม่ให้สารสกัดมีการปนเปือ้ นสารเคมีจากยาฆ่าแมลง
ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการสกัดของผู้ผลิตด้วย
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน มีความเสี่ยงต�่ำ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการท�ำสัญญาฟาร์มประกันกับ
เกษตรกร (Contract Farming) หรือจัดซื้อบัวบกผ่านเกษตรกร หรือพ่อค้าคนกลาง จึงมั่นใจได้ว่าผู้ผลิตจะมีบัวบก
อบแห้งใช้เพียงพอกับการผลิตในแต่ละปี และยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการด้านเครื่องจักรในการผลิต และมีผู้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ การทดสอบใน
อาสาสมัครเพื่อให้บริการส�ำหรับผู้ผลิต
3) ด้านการแข่งขันของ Suppliers ในตลาด มีความเสีย่ งค่อนข้างต�ำ่ ในระยะสัน้ เพราะประเทศไทยสามารถ
ผลิตสารสกัดทีต่ รงกับความต้องการของผูใ้ ช้ในประเทศได้ ซึง่ ผูใ้ ช้ในประเทศนิยมน�ำสารสกัดทีม่ ปี ริมาณสารส�ำคัญไม่สงู
ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากราคาสารสกัดไม่สูง ท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ แต่ในระยะยาวจะมี
ความเสีย่ งสูง เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคในยุคสังคมดิจทิ ลั เป็น Prosumer (Consumer + Professional) จึงค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ มากขึน้ ท�ำให้ในอนาคตผูบ้ ริโภคจะเกิดค�ำถาม ว่าสินค้าจะ Deliver คุณสมบัตติ ามทีแ่ บรนด์สอื่ สาร จุดขาย
ไว้ได้จริงหรือไม่ ซึ่งหากประเทศไทยยังมีตัวเลือกสารสกัดที่ไม่หลากหลายยังไม่สามารถสกัดสารในปริมาณสารส�ำคัญที่
ต้องการได้ ผู้ใช้อาจพึ่งพาการน�ำเข้ามากกว่าการใช้สารสกัดในประเทศ นอกจากนี้สารสกัดน�ำเข้ายังมีราคาถูกกว่า
เนื่องจากในอนาคตจะมีการแข่งขันด้านสินค้าที่หลากหลายและราคาถูกจากต่างประเทศค่อนข้างสูง เนื่องจาก
ต่างประเทศมีการผลิตที่เกิดจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) มากกว่าไทย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึง
เทคโนโลยีในการสกัดที่ยังไม่เทียบเท่ากับผู้ผลิตในต่างประเทศ และการสกัดสารสกัดที่มีมาตรฐาน หากต้องการผลิต
สารสกัดที่มีปริมาณสารส�ำคัญสูง จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลส�ำหรับประเทศไทยในอนาคต
4) ด้านความต้องการและแนวโน้มของตลาดผู้ใช้สารสกัดบัวบก มีปัจจัยสนับสนุนด้านการเติบโตของ
อุตสาหกรรมผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทีอ่ ยูใ่ นเทรนของโลก อย่างไรก็ตามผูผ้ ลิตในประเทศ
ต้องเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาสารสกัดและปริมาณสารส�ำคัญให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ
5) ด้านปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดบัวบก ปัจจุบนั มีโครงการทีส่ นับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมบัวบกมากมาย เนื่องจากบัวบกเป็นสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ
อ้างอิง: ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด เดือนมีนาคม 2561
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ÊÃÃ¾¤Ø ³ :

ชวยใหเจริญอาหาร แกทองอืด
จุกเสียด ขับลม แกโรคผิวหนังผื่นคัน
รักษาแผลพุพอง แผลเรื้อรัง
บรรเทาอาการแพ แกฟกชํ้า

¢ÁÔé ¹ ªÑ ¹
(Curcuma longa)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´
¢ÁÔé ¹ ªÑ ¹ »‚ 2560
»ÃÔ Á Ò³¡ÒÃ¼ÅÔ µ ã¹»ÃÐà·È

 กิโลกรัม

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 บาท

1,806 กิโลกรัม

ผลิตเพื่อสงออก
ผลิตเพื่อใชเอง

»ÃÔ Á Ò³

ÁÙ Å ¤‹ Ò

3,499 กิโลกรัม

áËÅ‹ § à¾ÒÐ»ÅÙ ¡ ·Õè Êí Ò ¤Ñ Þ :
กาญจนบุรี, สุราษฎรธานี,
ลําปาง

»ÃÔ Á Ò³·Õè ã ªŒ ã ¹»ÃÐà·È

 กิโลกรัม
นําเขา
ผลิตเพื่อใชเอง

 บาท

»ÃÔ Á Ò³

3,499 กิโลกรัม
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31,434,000 บาท

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

1,595 กิโลกรัม
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17,586,000 บาท

8,390,000 บาท
ÁÙ Å ¤‹ Ò

31,434,000 บาท

¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ¢ ÁÔé ¹ ªÑ ¹
ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ÊÒÃÊí Ò ¤Ñ Þ
ã¹¢ÁÔé ¹ ªÑ ¹ :
CH

O

3

OH
O
O

à¤Ã×è Í §´×è Á

เครื่องดื่มพรอมดื่ม
เครื่องดื่มผสมสารสกัด
จากขมิ้น

O
C
H3

HO

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ

CURCUMIN

สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ
ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย,ไวรัส,รา
ฤทธิ์ตานมะเร็ง
รักษาโรคเบาหวาน
ลดนํ้าตาลในเลือด
รักษาโรคหัวใจ
รักษาโรคผิวหนัง เชน
ผื่นภูมิแพผิวหนัง
ปองกันโรคอัลไซเมอร
ปองกันโรคลําไสอักเสบเรื้อรัง
ปองกันโรคซิสติกไฟโบรซิส

ยาแคปซูลขมิ้นชัน

O
O
O

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
à¤Ã×è Í §Êí Ò ÍÒ§

บอดี้โลชั่น สบู ครีมอาบนํ้า
แชมพู ครีมนวด
เจลลางหนา
ครีมทารอบดวงตา แปงฝุน

O
H

C
3

C
H3

O

CH 3
CH 3
O

DEMETHOXY
CURCUMIN

สารตานอนุมูลอิสระ
สารตานโรคติดเชื้อ
จากอะมีบา

BISDEMETHOXY
CURCUMIN

สารตานอนุมูลอิสระ

¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ±
àÊÃÔ Á ÍÒËÒÃ
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(Curcuma longa)

แหล่งที่มา
ขมิ้นชัน มีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มี ก ารสื บ ทอดพั น ธุ ์ กั น ต่ อ มาโดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ แ ละปลู ก ขยายพั น ธุ ์ แ บบ
ไม่อาศัยเพศ
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

แหล่งเพาะปลูกที่ส�ำคัญในประเทศไทย
กาญจนบุรี, สุราษฎร์ธานี, ล�ำปาง
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

ชื่อสายพันธุ์
• ขมิ้นชันทับปุก (พังงา)
• ขมิ้นชันตาขุน (สุราษฏร์ธานี)
• ขมิ้นชันแดงสยาม
• ขมิ้นชันส้มปรารถนา
• ขมิ้นชันเหลืองนนทรี
หมายเหตุ: สายพันธุ์ที่มีการขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560
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สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง
(1) ขมิ้นชัน ตรัง 84-2 มีสารส�ำคัญเคอร์คูมินอยด์เฉลี่ยร้อยละ 11.04 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทยร้อยละ
120.80
(2) ขมิน้ ชัน ตรัง-1 มีสารส�ำคัญเคอร์คมู นิ อยด์เฉลีย่ ร้อยละ 10.62 สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ร้อยละ 112.4
(ที่มา: ระบบสืบค้นข้อมูลพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ และสิ่งประดิษฐ์ กรมวิชาการเกษตร 2560)
ที่มา: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11
พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ: * การรับรองสายพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกเบื้องต้น รวบรวมพันธุ์มาคัดเลือก (โดยการรวบรวมพันธุ์พืชจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อคัดเลือก
พันธุ์ที่มีศักยภาพ)
2. เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ การให้ผลผลิตทางการค้า การน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ท�ำการทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยทีมนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร
4. ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช (มีชื่อเฉพาะและจดทะเบียนชื่อสายพันธุ์) สามารถด�ำเนินพร้อมในขั้นตอนที่ 3
5. ทดสอบ Value for Cultivation and Use โดยอนุกรรมการรับรองพันธุ์พืช
6. ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์รับรอง

ข้อมูลสรรพคุณตามต�ำรายาไทย
ใช้ภายใน ช่วยเจริญอาหาร ยาบ�ำรุงธาตุ ฟอกเลือด แก้ทอ้ งอืดเฟ้อ แน่น จุกเสียด ลดน�ำ้ หนัก ปวดประจ�ำเดือน
ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ อาการดีซ่าน แก้อาการวิงเวียน แก้หวัด แก้อาการชัก ลดไข้ ขับปัสสาวะ รักษาอาการท้องมาน
แก้ไข้ ผอมแห้ง แก้เสมหะและโลหิตเป็นพิษ โลหิตออกทางทวารหนักและเบา แก้ตกเลือด แก้อาการตาบวม แก้ปวดฟัน
เหงือกบวม มีฤทธิ์ระงับเชื้อ ต้านวัณโรค ป้องกันโรคหนองใน แก้ท้องเสีย แก้บิด รักษามะเร็งลาม ใช้ภายนอก
ช่วยลดอาการฟกช�้ำบวม ปวดไหล่และแขน บวมช�้ำและปวดบวม แก้ปวดข้อ สมานแผลสดและแผลถลอก ผสมยานวด
คลายเส้นแก้เคล็ดขัดยอก แก้นำ�้ กัดเท้า แก้ชนั นะตุ แก้กลากเกลือ้ น แก้โรคผิวหนังผืน่ คัน สมานแผล รักษาฝี แผลพุพอง
ลดอาการแพ้ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย ต�ำใส่แผลห้ามเลือด รักษาผิว บ�ำรุงผิว
ที่ ม า: ฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งยาสมุ น ไพรไทย คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สามารถสื บ ค้ น งานวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.thaicrudedrug.com/main.php

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ข้อมูลทางคลินิก
(1)
(2)
(3)
(4)

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลและสมานแผลในกระเพาะอาหาร
ฤทธิ์แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ฤทธิ์บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม บรรเทาอาการอักเสบของข้อเข่า
เพิ่ม Antioxidant ในร่างกาย

ที่มา: ข้อมูลสรรพคุณ ที่มีงานวิจัยในมนุษย์ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลทางด้านเภสัชวิทยา
(1) ฤทธิ์ ต ้านการเกิดแผลและสมานแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ ล ดการบี บตั วของล� ำ ไส้ ฤทธิ์ ขั บ น�้ ำ ดี
ฤทธิ์ลดอาการแน่นจุกเสียด และฤทธิ์รักษาอาการท้องเสีย
(2) ฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดความเจ็บปวดที่รุนแรง
(3) ฤทธิ์ต้านการแพ้
(4) ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังได้หลายชนิด
(5) ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ ป้องกันการท�ำลายตับจากยาพาราเซตามอล
(6) ฤทธิต์ า้ นการกลายพันธุแ์ ละต้านการเป็นพิษต่อยีน โดยขมิน้ มีฤทธิป์ อ้ งกันความเสียหายของสารพันธุกรรม
(7) ฤทธิ์สมานแผล ช่วยเร่งให้แผลที่ไม่ติดเชื้อหายได้
(8) ฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่
(9) ฤทธิ์รักษาและป้องกันเนื้องอก
(10) ฤทธิ์รักษาและป้องกันข้ออักเสบ
ที่มา: ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัย
เพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp?kw=%BC%D1%A1%E1%C7%E8%B9

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
(1) ขมิ้นชันมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, CYP1A4 ท�ำให้ยา Isosorbide, Mononitrate, Diclofenac,
Simvastatin, Enalapril, Amlodipine, Atorvastatin ที่เมตาบอไลต์ผ่านเอนไซม์เหล่านี้ถูกแปรสภาพ
ลดลง ท�ำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น
(2) ขมิ้นชันมีฤทธิ์เหนี่ยวน�ำเอนไซม์ CYP2A6 ท�ำให้ยา Acetaminophen ที่เมตาบอไลต์ผ่านเอนไซม์เหล่านี้
ถูกแปรสภาพเพิ่มขึ้น ท�ำให้ระดับยาในเลือดลดลงได้
(3) ขมิน้ ชันมีฤทธิย์ บั ยัง้ การเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด ดังนัน้ ควรระวังในการใช้รว่ มกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
(Anticoagulants. และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) เพราะอาจท�ำให้เลือดออกง่าย
และแข็งตัวช้า
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติม
ได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/herbdrug หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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ข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียน
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1) สารสกัดขมิ้นชัน ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง
(2) สารสกัดขมิ้นชันไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
(3) สารสกัดขมิ้นชันไม่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อตัวอ่อนและยีน
(4) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องท่อน�้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน�้ำดี ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
(5) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์
(6) สารสกัดขมิ้นชันไม่มีผลท�ำให้เคมีเลือดเปลี่ยนแปลง
(7) ผงขมิ้นท�ำให้มีผู้แพ้ และสารสกัดขมิ้นในขนาด 1% อาจท�ำให้แพ้
ทีม่ า: ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่ เติมได้ที่ www.medplant.mahidol.
ac.th/poisonpr/index.asp

ข้อมูลสรรพคุณที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
-

ช่วยให้เจริญอาหาร
แก้ท้องอืด จุกเสียด
ขับลม
เพิ่มน�้ำดี
แก้โรคผิวหนังผื่นคัน
รักษาแผลพุพอง
รักษาแผลเรื้อรัง
บรรเทาอาการแพ้
แก้ฟกช�้ำ

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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สรรพคุณที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน
-

แก้ท้องอืดจุกเสียด
ขับลมในกระเพาะ
รักษาโรคกระเพาะอาหารไม่ย่อย
ใช้ภายนอกรักษาฝีแผลพุพอง
ผื่นคันจากแมลงกัดต่อย
บ�ำรุงตับ เพิ่มน�้ำดี
บ�ำรุงผิว
ท�ำความสะอาดผิวท�ำให้ผิวนุ่มนวลสดใส
บรรเทาอาการแพ้
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงก�ำลัง รักษาโรค

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ขมิ้นชันของตลาดในประเทศไทย
และต่างประเทศ
• อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
เครื่องดื่ม:

เครื่องดื่มพร้อมดื่ม เครื่องดื่มผสมสาร
สกัดจากขมิ้น
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- Qimin™ ขมิ้นชันพร้อมดื่ม สูตรต้นต�ำรับ
- SAPPE Beauti Drink บิวติท๊อกซ์ น�้ำ
ผลไม้รวมผสมสารสกัดขมิ้นชัน
- Naturepluz เครื่องดื่มสมุนไพรผสม
สารสกัดขมิ้นชัน

40

ต่างประเทศ
เครื่องดื่ม:

เครื่องดื่มพร้อมดื่ม เครื่องดื่มชง ชาชง
สมุนไพร หัวเชื้อเข้มข้นผสมเครื่องดื่ม เวย์โปรตีน
นมขมิ้น ผงส�ำเร็จรูปผสมน�้ำ นม น�้ำผลไม้
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ และชื่อทาง
การค้า เช่น
- Hepalyse® เครื่องดื่มแก้อาการเมาค้าง
- TurmericBoost®
- Rishi Tea® Turmuric tea
- Planetary Herbals® Turmeric full
Spectrum
- Starbucks® turmeric milk
อาหาร: สีผสมอาหารธรรมชาติ ในอาหารที่ต้องการ
แต่งสี

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย

ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร:

ชนิด เม็ด น�้ำ แคปซูล
ลดอาการปวดในร่างกาย ต่อต้านการอักเสบ
จุดต่างๆ ของร่างกาย รักษาแผล ขับพิษ
ต่อต้านไวรัส แบคทีเรีย กรดไหลย้อน
กระเพาะอาหารอักเสบ
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
BIO FLAX PLUS ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส�ำหรับวัยทอง
NuVerus OMEGA น�้ำมันปลาชนิดน�้ำ
D Bond ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ�ำรุง
กระดูก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร:

ชนิด เม็ด น�้ำ แคปซูล
ลดอาการปวดในร่างกาย ต่อต้านการอักเสบจุดต่างๆ
ของร่างกาย รักษาแผล ขับพิษ ต่อต้านไวรัส
แบคทีเรีย บ�ำรุงสมอง ช่วยในการฟื้นฟู กล้ามเนื้อ
ข้อต่อ หลังจากออกก�ำลังกาย
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ และชื่อ
ทางการค้า เช่น
- Meriva® Turmeric combined with
Phytosome Technology เพิ่มการดูดซึม
สารส�ำคัญไปยังกระแสเลือดได้ดีกว่าขมิ้น
ทั่วไป
- Bioperine® Turmeric combined with
Black Peper Fruit Extract
-

Longvida® Curcumin combined with
CUTTING-EDGE SLCP™
TECHNOLOGY (Solid Lipid Curcumin
Particle)

• อุตสาหกรรมยา
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย


ต่างประเทศ

ยาใช้ภายใน: แผนโบราณและแผนปัจจุบัน
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- Antiox™ สารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งเป็นยา
แผนปัจจุบันขององค์การเภสัชกรรม
- มังกรทอง ยาแคปซูลขมิ้นชันพลัส ของ
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำ�กัด



ยาใช้ภายใน: ลดกรด กระเพาะอักเสบ
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์และชื่อทาง
การค้า เช่น
- Lippomix® Curcumin
- Curcumin C3 Reduct®

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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• อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวกาย

เช่น บอดี้โลชั่น สครับผิว

มาร์กพอกผิวตัว
 ผลิตภัณฑ์ช�ำระผิวกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน�้ำ
 ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผิวหน้า เช่น เจลล้างหน้า มาร์ก
หน้า ครีมทารอบดวงตา
แป้งฝุ่น เช่น แป้งเด็ก แป้งส�ำหรับทาแก้ผื่น คัน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ครีมนวดลดการอักเสบของ
กล้ามเนื้อ ยาสีฟัน
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- โลชั่นบ�ำรุงผิวขมิ้นชันอภัยภูเบศร
- สบู่สมุนไพรขมิ้นชันอิงอร
- แชมพูสมุนไพรสูตรผสมขมิ้นเคเฮิร์บ
- เซรั่มขมิ้นชัน Bioveralab
- แป้งเด็กน่ารัก สูตรขมิ้นและแตงกวา
- ยาสีฟน
ั สมุนไพรขมิน้ ชัน ตราแหลมทอง
เค.พี.

ต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว

เช่น บอดี้โลชั่น ออยล์ สครับผิว

ผลัดเซลล์ผิว
ผลิตภัณฑ์ช�ำระผิวกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน�้ำ
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด รักษา
รังแค หนังศีรษะแห้ง
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใบหน้า เช่น โลชั่นผิวหน้า เจลล้าง
หน้า เจลแต้มสิว มาร์กหน้า ครีมทารอบดวงตา
เครือ
่ งส�ำอาง เช่น ครีมกันแดด น�ำ้ ยาทาเล็บ ยาย้อมผม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น อโรมาออยล์ แผ่นแปะแก้ปวด
เมื่อย ครีมทาส้นเท้าแตก ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับช่องปาก
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- Paula’s Choice® กลุ่ม Repair ทุกรุ่น
- Jurlique Purely® Bright Night Moisturizer
- Himalaya®

ที่มา: ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน อย., ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ (Amazon.com, iHerb.com)สถานภาพของตลาดและอุตสาหกรรมของสารสกัดขมิ้นชัน
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(Curcuma longa)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´ ¢ÁÔé ¹ ªÑ ¹ »‚ 2560

1,806 กิโลกรัม

17,586,000 บาท

»ÃÔ Á Ò³¡ÒÃ¼ÅÔ µ ã¹»ÃÐà·È

 กิโลกรัม
ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 บาท

»ÃÔ Á Ò³

ผลิตเพื่อสงออก
ผลิตเพื่อใชเอง

»ÃÔ Á Ò³·Õè ã ªŒ ã ¹»ÃÐà·È

3,499 กิโลกรัม

31,434,000 บาท

1,595 กิโลกรัม

8,390,000 บาท

 กิโลกรัม
ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 บาท

»ÃÔ Á Ò³

นําเขา
ผลิตเพื่อใชเอง

ÁÙ Å ¤‹ Ò

3,499 กิโลกรัม

ÁÙ Å ¤‹ Ò

31,434,000 บาท

¨Ø ´ àà¢ç § :
ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก
ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอตอการใชทําสารสกัด
Supply Side

 กิจการ

Demand Side

 กิจการ

มีหนวยงานภาครัฐสนับสนุนเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีในการผลิต บริการวิเคราะหทดสอบ

¨Ø ´ Í‹ Í ¹:
ตางประเทศสามารถผลิตสารสกัดบัวบกได
หลากหลาย Specificaiton มากกวา
ราคาสารสกัดขมิ้นชันตางประเทศราคาถูกกวา
ไมสามารถระบุบางสรรพคุณเพื่อขึ้นทะเบียน
โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa)

Raw Materials
Importers

Raw Materials
Traders

Extract
Traders

R&D

Extract
Importers
(Traders/Users)

Beverages Industry

Manufacturers
Non-Extract (60%)*
- Powder ~60%*
- Dried ~30%*
- Aroma Oil ~10%*

Supplement Industry
Pharmaceutical Industry

Farmers

Traditional drugs and herb
Cosmetics Industry
Exporters

R&D

พืน้ ทีป่ ลูกขมิน้ ชัน***

ผลผลิตขมิ้นชัน***

ประมาณ

ประมาณ

4 พันไร่

Generic drugs

Manufacturers
Extract (40%)*
- Powder ~ 80%*
- Fluid ~ 20%*

3.5 พันตัน/ปี

ที่มา: 1. * ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จากการเสวนา Opportunities and Market Trends of
Thai Herb 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2. ** ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จากฐานข้อมูลระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2561
3. *** ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร ปี พ.ศ.2559
4. **** กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2559 และท�ำการสังเคราะห์และประมาณการ
ข้อมูลโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด ณ มกราคม พ.ศ. 2561
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สรุปแนวโน้มของอุตสาหกรรมผู้ใช้สารสกัดขมิ้นชัน
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 24.24
และคาดว่าในอนาคตมีโอกาสการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ที่
เป็นประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ในต่างประเทศมีการพัฒนาขมิ้นชันเพื่อช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 12.86
และคาดว่าในอนาคตมีโอกาสการเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากสรรพคุณของขมิน้
ชันมีผลออกฤทธิ์ในเรื่องของการท�ำให้ผิวขาวเนียน กระชับรูขุมขน ลดสิว ช่วยใน
เรื่อง Anti-Pollution, Anti-Aging, Anti-Inflammatory, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ตลาดใหญ่
อุตสาหกรรมอาหาร มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 11.42
และเครื่องดื่ม พบในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมสารสกัดขมิ้นชัน เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร ขับลม
ท้องอืด ท้องเฟ้อ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.40
เสริมอาหาร ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการผสมสารสกัดขมิน้ ชันกับสารสกัดจากพืชตัวอืน่ ๆ
เช่น พริกไทยด�ำ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกายให้น�ำไปใช้ได้
ประโยชน์สูงสุด
อ้างอิง: ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด เดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการประเมินระดับศักยภาพของสารสกัดขมิ้นชัน
การวิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Diamond Model ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1) ด้านปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชัน
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชัน
3) ด้านสภาพการแข่งขันของ Suppliers ในตลาดสารสกัดขมิ้นชัน
4) ด้านสภาพความต้องการของตลาดผู้ใช้สารสกัดขมิ้นชัน
5) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชัน

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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จากการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดขมิ้นชัน สามารถสรุประดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชัน ได้ว่ามีศักยภาพค่อนข้างดี โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญหลักๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) ด้านวัตถุดิบต้นน�้ำ มีปัจจัยสนับสนุนค่อนข้างดีด้านผลผลิตของขมิ้นชันที่เพียงพอกับการใช้สารสกัดใน
ประเทศ โดยประเทศไทยมีสภาพภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสมในการปลูกขมิน้ ชัน มีแหล่งทีม่ กี ารปลูกขมิน้ ชัน
จ�ำนวนมากในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และล�ำปาง
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน มีปัจจัยสนับสนุนค่อนข้างดี เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการท�ำสัญญาฟาร์ม
ประกัน (Contract Farming) กับเกษตรกร หรือจัดซื้อผ่านเกษตรกร หรือพ่อค้าคนกลาง ซึ่งท�ำการซื้อขายกันมาอย่าง
ยาวนาน ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา่ ผูผ้ ลิตสารสกัดจะมีขมิน้ ชันอบแห้งใช้เพียงพอกับการผลิตในแต่ละปี นอกจากนี้ ในปัจจุบนั
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านเครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบ และการทดสอบในอาสาสมัคร (Clinical Trial) เพื่อให้บริการกับผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
3) ด้านการแข่งขันของ Suppliers ในตลาด มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง เนื่องจากในอนาคตจะมี
การแข่งขันด้านสินค้าทีห่ ลากหลายและราคาถูกจากต่างประเทศค่อนข้างสูง เพราะราคาสารสกัดทีผ่ ลิตในประเทศมีราคา
สูงกว่าราคาสารสกัดที่ผลิตในต่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศมีการผลิตที่มีปริมาณมากๆ และท�ำให้ราคาถูกลง
(Economy of Scale) มากกว่าไทย
4) ด้านความต้องการและแนวโน้มของตลาดผู้ใช้สารสกัดขมิ้นชัน มีปัจจัยสนับสนุนด้านการเติบโตของ
อุตสาหกรรมผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในอนาคตผู้บริโภคจะเกิดค�ำถาม ว่า
สินค้าจะมีคุณสมบัติตามที่แบรนด์สื่อสารจุดขายไว้หรือไม่ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ผลิตต้องพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้อุตสาหกรรมผู้ใช้สารสกัดขมิ้นชันในประเทศ ต้องปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
5) ด้านปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดขมิน้ ชัน ปัจจุบนั มีโครงการทีส่ นับสนุนการพัฒนา
สารสกัดขมิ้นชันมากมาย เนื่องจากขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ
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(Zingiber cassumunar)
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ÊÃÃ¾¤Ø ³ :

แกฟกชํ้าปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก
แกแมลงกัดตอย แกปวดทอง
ขับลม แกทองอืดทองเฟอ

(Zingiber cassumunar)
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´
ä¾Å »‚ 2560

»ÃÔ Á Ò³¡ÒÃ¼ÅÔ µ ã¹»ÃÐà·È

 กิโลกรัม

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 บาท

376 กิโลกรัม

ผลิตเพื่อสงออก
ผลิตเพื่อใชเอง

»ÃÔ Á Ò³

7,674 กิโลกรัม

2,347,000 บาท
ÁÙ Å ¤‹ Ò

47,003,000 บาท

»ÃÔ Á Ò³·Õè ã ªŒ ã ¹»ÃÐà·È

 กิโลกรัม
ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

áËÅ‹ § à¾ÒÐ»ÅÙ ¡ ·Õè Êí Ò ¤Ñ Þ :
กาญจนบุรี, ราชบุรี, ตาก,
สระแกว
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 ลานบาท
»ÃÔ Á Ò³·Õè ¹í Ò à¢Œ Ò

ไมมีการนําเขา
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ÊÃÃ¾¤Ø ³ :

¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ä ¾Å
ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ÊÒÃÊí Ò ¤Ñ Þ
ã¹ä¾Å:
SABINENE

ฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ

นํ้ามันเหลือง ยาหมอง
ครีมทาภายนอก
บรรเทาอาการปวดเมื่อย
เคล็ดขัดยอก ฟกชํ้า
แผนปดแกปวด ยาขี้ผึ้ง
ยานํ้ามันไพล

CURCUMIN

ปองกันการเกิดเนื้องอก
สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ

CASSUMUNARIN A

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
à¤Ã×è Í §Êí Ò ÍÒ§

บอดี้โลชั่น สครับผิว
มารกพอกผิวตัว สบู
ครีมอาบนํ้า แชมพู
ครีมนวด เจลลางหนา
ผลิตภัณฑรักษาสิว
ครีมทาผิวหนา นํ้ามันนวด
นํ้ามันหอมระเหย

สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ

CASSUMUNARIN B

สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ

CASSUMUNARIN C

สารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ตานอักเสบ
โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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(Zingiber cassumunar)

แหล่งที่มา
ไพล มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในเอเชีย แถบประเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย มีเขตการกระจายพันธุ์ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

แหล่งเพาะปลูกที่ส�ำคัญในประเทศไทย
กาญจนบุรี, ราชบุรี, ตาก, สระแก้ว
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

ชื่อสายพันธุ์
- ไพลพันธุ์หยวก
- ไพลพันธุ์พื้นเมือง
- ไพลปลุกเสก
หมายเหตุ: ชือ่ สายพันธุม์ กี ารเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ พืน้ ทีป่ ลูก และการใช้ในทางการ
ค้า แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนและการรับรองสายพันธุ์
ทีม่ า: สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560
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สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง
ไพลยังไม่มีการรับรองสายพันธุ์ เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนการรับรองสายพันธุ์
ที่มา: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11
พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ: * การรับรองสายพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกเบื้องต้น รวบรวมพันธุ์มาคัดเลือก (โดยการรวบรวมพันธุ์พืชจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อคัดเลือก
พันธุ์ที่มีศักยภาพ)
2. เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ การให้ผลผลิตทางการค้า การน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ท�ำการทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยทีมนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร
4. ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช (มีชื่อเฉพาะและจดทะเบียนชื่อสายพันธุ์) สามารถด�ำเนินพร้อมในขั้นตอนที่ 3
5. ทดสอบ Value for Cultivation and Use โดยอนุกรรมการรับรองพันธุ์พืช
6. ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์รับรอง

ข้อมูลสรรพคุณตามต�ำรายาไทย
ส่วนของเหง้า ขับโลหิตร้ายทัง้ หลายให้ตกเสีย ขับระดูสตรี แก้ฟกช�ำ้ เคล็ดบวม ขับลมในล�ำไส้ ขับระดู ไล่แมลง
แก้จกุ เสียด รักษาโรคเหน็บชา แก้ปวดท้อง บิดเป็นมูกเลือด ช่วยสมานแผล สมานล�ำไส้ แก้ลำ� ไส้อกั เสบ แก้มตุ กิดระดูขาว
ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ปวดท้อง แก้ท้องผูก แก้อาเจียน แก้ปวดฟัน เป็นยารักษาหืด แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้า
แพลง แก้โรคผิวหนัง แก้ฝี ทาเคลือบแผลป้องกันการติดเชื้อ ดูดหนอง สมานแผล แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นยาชา
เฉพาะที่ ใช้ป้องกันเล็บถอด และใช้ต้มน�้ำอาบหลังคลอด รักษาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ฟกช�้ำ ลดอาการอักเสบ
บวม เส้นตึง เมื่อยขบ เหน็บชา และลดอาการปวด มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ สมานแผล หรือต้มน�้ำสมุนไพรอาบ
เป็นส่วนประกอบในยาประคบ ถูนวดตัว บ�ำรุงผิวพรรณ ราก แก้โรคอันบังเกิดแต่โลหิตอันออกทางปากและจมูก ขับโลหิต
แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้ปวดท้อง ช่วยท�ำให้ประจ�ำเดือนมาปกติ แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้อ แก้ทอ้ งผูก แก้โรคผิวหนัง แก้เคล็ด
ขัดยอก
ที่ ม า: ฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งยาสมุ น ไพรไทย คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สามารถสื บ ค้ น งานวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.thaicrudedrug.com/main.php
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ข้อมูลทางคลินิก
(1) ฤทธิ์ลดการอักเสบ โดยสามารถลดการบวมได้ทั้งยังลดความแดงได้ด้วย
(2) ฤทธิแ์ ก้ปวด โดยไพลมีฤทธิ์แก้ปวดและบรรเทาอาการปวดได้ เมื่อใช้เป็นยาทาภายนอก
ที่มา: ข้อมูลสรรพคุณ ที่มีงานวิจัยในมนุษย์ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลทางด้านเภสัชวิทยา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ฤทธิ์ลดการอักเสบ โดยสามารถลดการบวมได้ทั้งยังลดความแดงและบรรเทาอาการปวดได้
ฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ และช่วยลดอาการปวด
ฤทธิ์ต้านการแพ้
ฤทธิ์แก้ปวด ไพลเจลมีฤทธิ์แก้ปวดเมื่อใช้เป็นยาทาภายนอก
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้
ฤทธิ์ต้านเชื้อรา สารสกัดไพลที่สกัดด้วย เอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช
หลายชนิด

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่
เติมได้ที่www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp?kw=%BC%D1%A1%E1%C7%E8%B9

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
ไพลมีฤทธิ์ยับยั้ง P-glycoprotein ซึ่งท�ำหน้าที่ในการขับยาออกนอกเซลล์ ดังนั้นหากใช้ร่วมไพลกับยา
แผนปัจจุบัน อาจท�ำให้ยาคงอยู่ในเซลล์นานขึ้น ท�ำให้ยาออกฤทธิ์นานขึ้น แต่ในทางกลับกันอาจท�ำให้อาการข้างเคียง
ของยาเพิ่มขึ้น
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติม
ได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/herbdrug หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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ข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียน
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สารสกัดจากไพล ไม่ก่อให้เกิดพิษ
สารสกัดจากไพล ไม่มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
สาร Cassumunarins หรือ สาร D จากไพลท�ำให้ Chromosome ผิดปกติ
ไพลอาจท�ำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้
การรับประทานในขนาดสูงหรือใช้เป็นระยะเวลานาน ท�ำให้เกิดพิษต่อตับ และยังไม่มีความปลอดภัยที่จะน�ำ
มาใช้เป็นยารักษาโรคหืด และไม่ควรน�ำเหง้าไพลมาใช้รบั ประทานเป็นยาเดีย่ ว ติดต่อกันนาน นอกจากจะมีการ
ขจัดสารที่เป็นพิษต่อตับออกจากไพลเสียก่อน
(6) การใช้ครีมไพลห้ามใช้ทาบริเวณขอบตา เนื้อเยื่ออ่อน และบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิดไม่แนะน�ำ
ให้ใช้สมุนไพรชนิดนี้กับสตรีมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรและเด็กเล็ก
ทีม่ า: ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่ เติมได้ที่ www.medplant.mahidol.
ac.th/poisonpr/index.asp

ข้อมูลสรรพคุณที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
-

แก้ฟกช�้ำปวดเมื่อย
เคล็ดขัดยอก
แก้แมลงกัดต่อย
แก้ปวดท้อง
ขับลม
แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
ไล่แมลง

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp
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สรรพคุณที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน
-

ใช้เป็นยาพอกแก้ฟกช�้ำปวดเมื่อย
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก
สมานแผล
แก้แมลงกัดต่อย
ปวดบวมข้อบวม กล้ามเนื้ออักเสบ
แก้ไข้ผอมเหลือง
โรคผิวหนัง
แก้เสมหะ
แก้ปวดท้อง ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
แก้บิด
รักษาอาการหอบหืด
โรคเหน็บชา

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ไพลของตลาดในประเทศไทย
และต่างประเทศ
• อุตสาหกรรมยา
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ยาใช้ภายนอก:

น�้ำมันเหลือง ยาหม่อง ครีมทา
ภายนอก บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก
ฟกช�้ำ แผ่นปิดแก้ปวด ยาขี้ผึ้ง ยาน�้ำมันไพล
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- ยาหม่องผสมไพล ตราพรีราน่า
- ครีมไพลวาน่า
- ขี้ผึ้งไพล
- ยาน�้ำมันเหลืองผสมไพล
- ไพลครีม
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ต่างประเทศ

• อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว

ต่างประเทศ

เช่น บอดี้โลชั่น สครับผิว มาร์ก

พอกผิวตัว
ผลิตภัณฑ์ช�ำระผิวกาย เช่น สบู่ ครีมอาบน�้ำ
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใบหน้า เช่น ผลิตภัณฑ์รักษาสิว
เจลล้างหน้า ครีมทาผิวหน้า พอกผิวหน้า ขัดหน้า
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สปา น�้ำมันนวด
เอสเซนเชียลออยล์
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- ไพล บอดี้โลชั่นฮาบุคาระ
- ไพล มาสสาจ ครีม
- สบู่สมุนไพรไพลอิงอร
- แชมพูและครีมนวดผสมไพล ตราต�ำนานไพร
- ไพล มอยซ์เจอไรซิ่ง ออยล์ ตราไทยไทย
- น�้ำมันทาผิว ตราอุ่นหนา

ผลิตภัณฑ์ในสปา

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เช่น ผลิตภัณฑ์สปา บาล์ม
น�้ำมันหอมระเหย ส่วนใหญ่รู้จักกันในผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทย เช่น
- HealthLand Phlai balm
- Thai Herbal Massage Cream
- Luk Pra Kob (Hot Herbal Compress
Therapy)

ที่มา: ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน อย., ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ (Amazon.com, iHerb.com) สถานภาพของตลาดและอุตสาหกรรมของสารสกัดไพล
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(Zingiber cassumunar)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´
ä¾Å »‚ 2560
»ÃÔ Á Ò³·Õè ã ªŒ ã ¹»ÃÐà·È

»ÃÔ Á Ò³¡ÒÃ¼ÅÔ µ ã¹»ÃÐà·È





กิโลกรัม

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ



»ÃÔ Á Ò³·Õè ¹í Ò à¢Œ Ò

กิโลกรัม

ไมมีการนําเขา

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 ลานบาท

บาท

376 กิโลกรัม
á¼¹ÀÙ ÁÔ á Ê´§ÀÒ¾ÃÇÁ
¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´ ä¾Å

»ÃÔ Á Ò³

ผลิตเพื่อสงออก
ผลิตเพื่อใชเอง

7,674 กิโลกรัม

2,347,000 บาท

ÁÙ Å ¤‹ Ò

47,003,000 บาท

¨Ø ´ àà¢ç § :

Supply Side



กิจการ

Demand Side



กิจการ

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก
เทคนิคการสกัดไพล ไมคอยมีความซับซอน
ไทยสามารถผลิตสารสกัดไพลใชเองไดทั้งหมด
มีการสงออกไพลไปตางประเทศ
ไมมีคูแขงสารสกัดไพลจากตางประเทศ
ตางประเทศเริ่มรูจักไพลมากขึ้น

¨Ø ´ Í‹ Í ¹:
ความเสี่ยงดานการผันผวนของปริมาณวัตถุดิบ
และราคาไพล
ไมสามารถระบุบางสรรพคุณเพื่อขึ้นทะเบียน
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสารสกัดไพล (Zingiber cassumunar)
Extract
Importers
Extract
Traders

R&D

Raw Materials
Traders

Manufacturers
Non-Extract
- Cosmetic & Spa 30%*
- Drugs & Medicines 70%*

Cosmetics Industry
Pharmaceutical Industry

Farmers

Manufacturers
Extract
- Powder
- Fluid
Exporters

R&D

พื้นที่ปลูกไพล***

ผลผลิตไพล***

ประมาณ

ประมาณ

500 ไร่

1.1 พันตัน/ปี

ที่มา: 1. *ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จากการนาเสวนา Opportunities and Market Trends of
Thai Herb 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2. **ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จากฐานข้อมูลฐานข้อมูลระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ณ มกราคม พ.ศ. 2561
3. ***ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2559
4. ****กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2559 และท�ำการสังเคราะห์และประมาณการ
ข้อมูลโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จากัด ณ มกราคม พ.ศ.2561
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สรุปแนวโน้มของอุตสาหกรรมผู้ใช้สารสกัดไพล
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 17.81
โดยทั้งหมดเป็นการขึ้นทะเบียนยาใช้ส�ำหรับภายนอก คือ ผลิตภัณฑ์จากน�้ำมันไพล
และครีมไพล มีแนวโน้มการใช้สารสกัดไพลในการพัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์ยา
ส�ำหรับใช้ภายใน เช่น ยาลดอาการปวดประจ�ำเดือน หรือมีสรรพคุณยับยั้งอาการ
ปวดแผล เป็นต้น
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปีเพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 8.06
และคาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากกระแสการใส่ใจสุขภาพทีใ่ ช้
วิธบี ำ� บัดทางธรรมชาติ ซึง่ ไพลมีสรรพคุณทีโ่ ดดเด่นในการเป็นน�ำ้ มันหอมระเหย และ
ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ที่ชอบสปาแบบไทย นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น แชมพู สบู่ เป็นต้น
อุตสาหกรรมอาหาร ไม่มีการน�ำสารสกัดไพลมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
และเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร

ไม่มีการน�ำสารสกัดไพลมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อ้างอิง: ข้อมูลศึกษาและรวบรวมโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด เดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการประเมินศักยภาพของสารสกัดไพล
การวิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Diamond Model ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1) ด้านปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสารสกัดไพล
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมสารสกัดไพล
3) ด้านสภาพการแข่งขันของ Suppliers ในตลาดสารสกัดไพล
4) ด้านสภาพความต้องการของตลาดผู้ใช้สารสกัดไพล
5) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดไพล
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จากการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดไพล สามารถสรุประดับศักยภาพของ
อุตสาหกรรม สารสกัดไพล ได้ว่ามีศักยภาพ และมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอด ไปได้ในอนาคต โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ
หลักๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) ด้านวัตถุดิบต้นน�้ำ ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของประเทศไทยเหมาะกับการปลูก
ไพล โดยมีแหล่งทีม่ กี ารปลูกจ�ำนวนมากในพืน้ ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ตาก และสระแก้ว แต่ยงั มีความเสีย่ งในด้าน
การผันผวนของปริมาณวัตถุดิบและราคา และอาจขาดแคลนวัตถุดิบ หรือไม่เพียงพอต่อการน�ำไปท�ำสารสกัดเพื่อให้
เพียงพอต่ออุตสาหกรรมสารสกัด
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน มีความเสี่ยงต�่ำ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการท�ำสัญญาฟาร์มประกัน
(Contract Farming) กับเกษตรกร หรือจัดซือ้ ไพลผ่านเกษตรกร หรือพ่อค้าคนกลาง ซึง่ ท�ำการซือ้ ขายกันมาอย่างยาวนาน
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ผลิตจะมีไพลใช้เพียงพอกับการผลิตในแต่ละปี นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดสารสกัดไพล
ในปัจจุบันนั้น เป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในการให้บริการเครื่องมือในการสกัด
วิเคราะห์ทดสอบ และยังมีหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการท�ำงานวิจัย การพัฒนา
กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
3) ด้านการแข่งขันของ Suppliers ในตลาด มีความเสีย่ งต�ำ่ เนือ่ งจากน�ำ้ มันไพลเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ของต่างประเทศ
มากขึ้น และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดไพล ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดย
สารสกัดไพลมีแนวโน้มที่ จะเติบโตอีกมากในอนาคตเนือ่ งจากไพลมีสรรพคุณเด่นในเรือ่ งการบรรเทาอาการปวด บรรเทา
อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับเทรนความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติด้วย
4) ด้านความต้องการและแนวโน้มของตลาดผู้ใช้สารสกัดไพล มีปัจจัยสนับสนุนด้านการเติบโตของ
อุตสาหกรรมผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และผลิตภัณฑ์จากไพลเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ของต่างประเทศ
มากขึน้ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับสารสกัดไพลไปต่างประเทศมากขึน้ จากการเข้าไปตัง้ สปาและการนวดเพือ่
สุขภาพในต่างประเทศ จึงท�ำให้ต่างชาติรู้จัก และเกิดการบอกต่อในด้านสรรพคุณของน�้ำมันไพล ประกอบกับเทรน
การใส่ใจสุขภาพและดูแลตัวเองมากขึน้ ของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ จึงท�ำให้ธรุ กิจสปาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ได้อย่างลงตัว โดยส่วนใหญ่ธรุ กิจสปา จะใช้นำ�้ มันซึง่ ส่วนใหญ่มสี ว่ นผสมของน�ำ้ มันไพล หรือสารสกัดจากไพลแทบทัง้ สิน้
ดังนั้น สารสกัดไพลมีแนวโน้มที่จะเติบโตอีกมากในอนาคตเนื่องจากไพลมีสรรพคุณเด่นในเรื่องการบรรเทาอาการปวด
บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ และมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5) ด้านปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดไพล ปัจจุบันมีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนา
สารสกัดไพลมากมายยังเป็นหนึง่ ในสมุนไพร Product Champion และเป็นสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ตามแผนแม่บท
สมุนไพรแห่งชาติ

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
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ÊÃÃ¾¤Ø ³ :

ใชขับลม รักษาสมดุลความดันโลหิต
ขยายหลอดเลือดหัวใจ

¡ÃÐªÒÂ´íÒ
(Kaempferia parviflora)

Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µÅÒ´áÅÐÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ ´
¡ÃÐªÒÂ´í Ò »‚ 2560
»ÃÔ Á Ò³¡ÒÃ¼ÅÔ µ ã¹»ÃÐà·È

 กิโลกรัม

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 บาท

147.50 กิโลกรัม

ผลิตเพื่อสงออก
ผลิตเพื่อใชเอง

»ÃÔ Á Ò³

ÁÙ Å ¤‹ Ò

5,728 กิโลกรัม

áËÅ‹ § à¾ÒÐ»ÅÙ ¡ ·Õè Êí Ò ¤Ñ Þ :

เพชรบูรณ, พิษณุโลก

»ÃÔ Á Ò³·Õè ã ªŒ ã ¹»ÃÐà·È

 บาท

350 กิโลกรัม

5,250,000 บาท

»ÃÔ Á Ò³

ÁÙ Å ¤‹ Ò

5,728 กิโลกรัม
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28,534,125 บาท

ÁÙ Å ¤‹ Ò ÃÇÁ

 กิโลกรัม
นําเขา
ผลิตเพื่อใชเอง
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903,375 บาท

28,534,125 บาท

¼ÅÔµÀÑ³±¡ÃÐªÒÂ´íÒ
ã¹»ÃÐà·Èä·Â

ÊÒÃÊí Ò ¤Ñ Þ
ã¹¡ÃÐªÒÂ´í Ò :
BORNEOL

ฤทธิ์ตานจุลชีพ

à¤Ã×è Í §´×è Á

เครื่องดื่มพรอมดื่ม
เครื่องดื่มชง
ชาชงสมุนไพร กาแฟ

5, 7 DIMETHOXYFLAVONE

กระตุนการไหลเวียนโลหิต
ฤทธิ์ตานอักเสบ
ฤทธิ์ตานมะเร็ง

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ
ยาแผนโบราณ
แคปซูลกระชายดํา

มีฤทธิ์ตานเอ็นไซมโคลีน
เอสเตอเรส

4’, 5, 7, TRIMETHOXYFLAVONE

ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ
à¤Ã×è Í §Êí Ò ÍÒ§
สบู

ฤทธิ์ตานเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย
แสดงฤทธิ์ตานเชื้อ
Candida albicans
และแสดงฤทธิ์ตานเชื้อ
Mycobacterium
แสดงฤทธิ์ตานเชื้อ
Plasmodium falciparum
ที่เปนสาเหตุของโรคมาลาเรีย
มีความสามารถในการยับยั้ง
เอนไซม PDE5 และDMF

¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ±
àÊÃÔ Á ÍÒËÒÃ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
บํารุงรางกาย กระตุนการ
ไหลเวียนโลหิต ผลิตภัณฑ
ลดนํ้าหนัก ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารทางเพศ
บํารุงฮอรโมน

3, 5, 7, 3’, 4’PENTAMETHOXYFLAVONE

มีความสามารถในการยับยั้ง
เอนไซม PDE5 และDMF
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แหล่งที่มา
กระชายด�ำ มีถิ่นก�ำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้หนาแน่นในแถบ
ประเทศมาเลเซีย สุมาตรา เกาะบอร์เนียว อินโดจีน และในประเทศไทย
ที่มา: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

แหล่งเพาะปลูกที่ส�ำคัญในประเทศไทย
เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
ที่มา: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560

ชื่อสายพันธุ์
- พันธุ์ใบแดง
- พันธุ์ใบเขียว
หมายเหตุ: ชือ่ สายพันธุม์ กี ารเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ พืน้ ทีป่ ลูกและการใช้ในทางการค้า
แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนและการรับรองสายพันธุ์
ที่มา: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตร
ช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560
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สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง
กระชายด�ำยังไม่มีการรับรองสายพันธุ์ เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาสายพันธุ์
ที่มา: สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์จากนักวิชาการเกษตรช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9, 10, 11
พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ: * การรับรองสายพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกเบื้องต้น รวบรวมพันธุ์มาคัดเลือก (โดยการรวบรวมพันธุ์พืชจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อคัดเลือก
พันธุ์ที่มีศักยภาพ)
2. เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ การให้ผลผลิตทางการค้า การน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ท�ำการทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยทีมนักวิจัย กรมวิชาการเกษตร
4. ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช (มีชื่อเฉพาะและจดทะเบียนชื่อสายพันธุ์) สามารถด�ำเนินพร้อมในขั้นตอนที่ 3
5. ทดสอบ Value for Cultivation and Use โดยอนุกรรมการรับรองพันธุ์พืช
6. ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์รับรอง

ข้อมูลสรรพคุณตามต�ำรายาไทย
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาอายุวัฒนะ ใช้บ�ำรุงก�ำลังแก้ปวดเมื่อย และแก้อาการเหนื่อยล้า กระตุ้น
ระบบประสาท แก้ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ ขับลม แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง รักษาสมดุลความดันโลหิต ขยายหลอดเลือด
หัวใจ โรคเก๊าต์ โรคกระเพาะอาหาร รักษาระบบการย่อยอาหารให้เกิดสมดุลย์ โรคบิด โรคเบาหวาน ลดน�ำ้ ตาลในเลือด
โรคหัวใจ ส�ำหรับสุภาพสตรีทานแล้วจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทางเพศ ท�ำให้โลหิตไหลเวียนดีขนึ้ ผิวพรรณผุดผ่องสดใส
แก้อาการตกขาว แก้โรคมดลูกพิการ มดลูกหย่อน ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ
ที่ ม า: ฐานข้ อ มู ล เครื่ อ งยาสมุ น ไพรไทย คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สามารถสื บ ค้ น งานวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.thaicrudedrug.com/main.php

ข้อมูลทางคลินิก
ฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ เพิ่มขนาดและความยาวขององคชาติ และ
ระยะเวลาในการหลั่งน�้ำกาม
ที่มา: ข้อมูลสรรพคุณ ที่มีงานวิจัยในมนุษย์ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

65

ข้อมูลทางด้านเภสัชวิทยา
(1)
(2)
(3)
(4)

ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์และพฤติกรรมทางเพศ มีผลเพิ่ม % Fertility แต่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
ฤทธิ์ต่อระบบไหลเวียนเลือด
ฤทธิต์ อ่ กล้ามเนือ้ เรียบอวัยวะเพศผู้ ผลยับยัง้ การหดตัวของกล้ามเนือ้ ทีถ่ กู กระตุน้ ให้หดตัวด้วย Phenylephrine
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Phosphodiesterase ยับยั้งเอนไซม์ PDE, PDE5 และ PDE6 ฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางเพศ
เพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศของอาสาสมัครได้ เพิ่มขนาดและความยาวขององคชาติ และระยะเวลา
ในการหลั่งน�้ำกาม เพิ่มความพึงพอใจต่อการแข็งตัว และผลยังคงอยู่จนถึง 2 เดือนที่ได้รับสารสกัดต่อเนื่อง

ทีม่ า: ฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่
เติมได้ที่www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp?kw=%BC%D1%A1%E1%C7%E8%B9

ข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
(1) กระชายด�ำมีผลท�ำให้ระดับของยา Sildenafil ในเลือดลดและส่งผลให้ประสิทธิภาพของยา Sildenafil ลดลง
(2) กระชายด�ำมีผลต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายยา โดยยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4, CYP2D6
เหนี่ยวน�ำเอนไซม์ CYP1A1, CYP1A2, CYP2B, และ CYP2E
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพรไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติม
ได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/herbdrug หรือ ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียน
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กระชายด�ำไม่มีผลท�ำให้เกิดพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง
กระชายด�ำไม่มีผลท�ำให้เกิดความผิดปกติกับระบบเลือด
กระชายด�ำในรูปแบบการรับประทาน อาจท�ำให้ตับเกิดความผิดปกติได้
ไม่ควรใช้ในขนาดสูงหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน
ไม่ควรใช้ในเด็กหรือสตรีมีครรภ์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยผู้ที่แพ้พืชที่อยู่ในวงศ์ ZINGBERACEAE ควรหลีกเลี่ยง

ทีม่ า: ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นงานวิจยั เพิม่ เติมได้ที่ www.medplant.mahidol.
ac.th/poisonpr/index.asp
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ข้อมูลสรรพคุณที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
- ส่วนหัว ใช้ขับลม
ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp

สรรพคุณที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน
- ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
- กระตุ้นประสาทให้กระชุ่มกระชวย
- บ�ำรุงก�ำลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
ทีม่ า: ฐานข้อมูลสรรพคุณทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนยาแผนโบราณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp

รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ พลของตลาดในประเทศไทย
และต่างประเทศ
• อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เครื่องดื่ม: เครื่องดื่มพร้อมดื่ม เครื่องดื่มชง ชาชง
สมุนไพร กาแฟ
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- กาแฟผสมสารสกัดกระชายด�ำ ตราเฮลธ์ตี้
ช็อป
- กาแฟผสมสารสกัดกระชายด�ำ ตราเอ็มเซล
- Naturepluz เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสาร
สกัดกระชายด�ำ
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• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บ�ำรุงร่างกาย กระตุ้นการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บ�ำรุงร่างกาย ยาอายุวัฒนะ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเพศ
ไหลเวียนโลหิต ผลิตภัณฑ์ลดน�้ำหนัก
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (น�ำเข้าวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเพศ บ�ำรุงฮอร์โมน
จากประเทศไทยเพือ่ ไปผลิตเป็นสารสกัดกระชายด�ำ)
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราเดอะเนเจอร์
- MALE SEX ENHANCER KRACHAIDUM
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราเอ วัน
EXTRACT PLUS KAEMPFERIA™
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินพลัส
- Svelty® Black Ginger Japanese
ตราแบล็ค จินเจอร์
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราเอ็ม-ไททัน

• อุตสาหกรรมยา

1)

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
ยาใช้ภายใน: ยาแผนโบราณ แคปซูลกระชายด�ำ
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- ผลิตภัณฑ์ KACHANA-90™
- ยาแคปซูลกระชายด�ำ ตราขาวละออ

• อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง

1)

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ (Applications) ของสมุนไพรเป้าหมาย
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ช�ำระผิวกาย เช่น สบู่
ตัวอย่างยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เช่น
- สบู่กระชายด�ำ ตราวอนซา สกิน ฟู๊ด

ทีม่ า: ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ผลิตภัณฑ์ทขี่ นึ้ ทะเบียน อย., ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทัง้ ในและต่าง
ประเทศ (Amazon.com, iHerb.com)สถานภาพของตลาดและอุตสาหกรรมของสารสกัดกระชายด�ำ
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(Kaempferia parviflora)
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»ÃÔ Á Ò³

ÁÙ Å ¤‹ Ò
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Supply Side



กิจการ

Demand Side



กิจการ

กระชายดําสามารถเพาะปลูกไดเพียงภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประเทศอื่น
เขามาแขงขันไดยาก
กระชายดํามีชื่อเสียงในตางประเทศ
ประเทศสามารถผลิตสารสกัดกระชายดําไดในปริ
มาณที่มีสารสําคัญตองการ

¨Ø ´ Í‹ Í ¹:
การแขงขันในปจจุบันยังเปนการแขงขันดานราคา
ไมสามารถระบุบางสรรพคุณเพื่อขึ้นทะเบียน
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ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมสารสกัดกระชายด�ำ (Kaempferia parviflora)
Extract
Importers
Extract
Traders

R&D

Raw Materials
Traders

Pharmaceutical Industry

Manufacturers
Non-Extract (~ 73%)*
- Dried ~ 70%*
- Powder ~ 3%*

Supplement Industry
Beverages Industry

Farmers

Manufacturers
Extract (~ 27%)*
R&D

Cosmetics Industry
Exporters

พื้นที่ปลูกกระชายด�ำ***

ผลผลิตกระชายด�ำ***

ประมาณ

ประมาณ

800 ไร่

70 ตัน/ปี

ที่มา : 1. *ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จากการน�ำเสวนา Opportunities and Market Trends of
Thai Herb 31 สิงหาคม 2560
2. **ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
3. ***ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2559
4. ****กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากข้อมูลงบการเงินปี พ.ศ. 2559 และท�ำการสังเคราะห์และประมาณการ
ข้อมูลโดย บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ�ำกัด ณ มกราคม พ.ศ. 2561
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สรุปแนวโน้มของอุตสาหกรรมผูใ้ ช้สารสกัดกระชายด�ำ
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 8.97
ส่วนใหญ่พบในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ เพื่อบ�ำรุงก�ำลังของเพศชาย
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมลดลง เฉลี่ยในช่วง 3 ปี ร้อยละ -0.37
เนื่องจากสรรพคุณกระชายด�ำ มีคุณสมบัติไม่โดดเด่น เมื่อน�ำมาใช้ในเครื่องส�ำอาง
เมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรตัวอื่นๆ
อุตสาหกรรมอาหาร มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 6.58
และเครื่องดื่ม ส่วนใหญ่พบในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลังของเพศชาย
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ มีอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปี เพิ่มขึ้นที่ ร้อยละ 19.52
เสริมอาหาร และคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระชายด�ำมีสรรพคุณทางยาสูง ใน
เรือ่ งของการบ�ำรุงร่างกาย ช่วยในเรือ่ งของการไหลเวียนเลือดทีด่ ี การลดการอักเสบ
และมี ก ารท� ำ การตลาดว่ า มี ส รรพคุ ณ เที ย บเท่ า โสมของเกาหลี ช่ ว ยชะลอวั ย
ต้านอักเสบและเพิ่มความฟิต ของกล้ามเนื้อที่ท�ำให้รู้สึกมีแรงกระปรี้กระเปร่า และ
ความฟิตทางเพศ เป็นต้น

สรุปผลการประเมินระดับศักยภาพของสารสกัดกระชายด�ำ
การวิเคราะห์โดยใช้ Porter’s Diamond Model ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1) ด้านปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสารสกัดกระชายด�ำ
2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมสารสกัดกระชายด�ำ
3) ด้านสภาพการแข่งขันของ Suppliers ในตลาดสารสกัดกระชายด�ำ
4) ด้านสภาพความต้องการของตลาดผู้ใช้สารสกัดกระชายด�ำ
5) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดกระชายด�ำ
จากการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดกระชายด�ำ สามารถสรุประดับศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมสารสกัดกระชายด�ำ ได้ว่ามีศักยภาพ และมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต โดยมีองค์ประกอบ
ส�ำคัญหลักๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) ด้านวัตถุดิบต้นน�้ำ มีปัจจัยสนับสนุนด้านผลผลิตของกระชายด�ำ โดยกระชายด�ำพบได้หนาแน่นใน
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อนชื้น ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และการขึ้น
ตามธรรมชาติ นอกจากนี้พื้นที่ปลูกกระชายด�ำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ พื้นที่
ของอ�ำเภอนาแห้ว อ�ำเภอด่านซ้าย และภูเรือ จังหวัดเลย เนื่องจากกระชายด�ำที่ได้นั้น เป็นกระชายด�ำที่มีคุณภาพสูง
และมีผลผลิตเพียงพอกับการผลิตและใช้ในประเทศ
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2) ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่มกี ารท�ำสัญญาประกันฟาร์ม (Contract Farming) กับเกษตรกร
หรือจัดซือ้ กระชายด�ำผ่านเกษตรกร หรือพ่อค้าคนกลาง ซึง่ ท�ำการซือ้ ขายกันมาอย่างยาวนาน ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา่ ผูผ้ ลิต
จะมีกระชายด�ำอบแห้งใช้เพียงพอกับการผลิตในแต่ละปี และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
ใช้ในการสกัดสารสกัดจากภาครัฐอย่างมากมาย
3) ด้านการแข่งขันของ Suppliers ในตลาด ประเทศไทยสามารถแข่งขันในการผลิตสารสกัดกระชายด�ำใน
ตลาดโลกโลกได้ เนื่องจากกระชายด�ำผลิตได้ในพื้นที่ที่จ�ำกัด คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท�ำให้ประเทศอื่นเข้ามา
แข่งขันได้ยาก เพราะไม่มีวัตถุดิบในประเทศ แต่ถ้าต้องการแข่งขันในระยะยาวแล้ว ประเทศไทยตั้งพัฒนาการการสกัด
กระชายด�ำ ในระดับปริมาณสารส�ำคัญต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมผู้ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันประเทศไทยสามารถสกัดกระชายด�ำได้ และได้สารส�ำคัญในปริมาณที่ต้องการ อย่างไรก็ตามส�ำหรับตลาดใน
ประเทศผู้ค้าและผู้ใช้รายใหญ่เห็นว่าการแข่งขันในปัจจุบันแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก
4) ด้านความต้องการและแนวโน้มของตลาดผู้ใช้สารสกัดกระชายด�ำ มีปัจจัยสนับสนุนด้านตลาดผู้ใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตามด้านความยอมรับจากผูใ้ ช้ ผูค้ า้ และผูใ้ ช้รายใหญ่เห็นว่าการ
แข่งขันในปัจจุบันแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้ในประเทศ นิยมใส่สารสกัด เพราะต้องการสื่อสาร
ทางการตลาดมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ในอนาคตผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะศึกษาข้อมูล และหาความรู้ด้าน
สมุนไพรมากขึ้น และต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ประโยชน์ตามสรรพคุณได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้
อุตสาหกรรมผู้ใช้สารสกัดต้องปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการออกฤทธิ์
5) ด้านปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐต่ออุตสาหกรรมสารสกัดกระชายด�ำ ปัจจุบันมีโครงการที่สนับสนุนการ
พัฒนาสารสกัดกระชายด�ำมากมาย เนื่องจากกระชายด�ำเป็นสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริม ตามแผนแม่บทสมุนไพร
แห่งชาติ
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สรุปผลการประเมินระดับศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
การประเมินระดับศักยภาพเบื้องต้น
สารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย

สารสกัดขมิ้นชัน

สารสกัดบัวบก

สารสกัดไพล

สารสกัดกระชายด�ำ
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ผลการประเมินระดับ
ศักยภาพเบื้องต้น

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

วัตถุดิบต้นน�้ำ

อุตสาหกรรมสนับสนุน

ผลผลิตของขมิ้นชันใน
ประเทศมีเพียงพอกับการใช้
ในอุตสาหกรรมสารสกัดใน
ประเทศ

มีอุตสาหกรรมสนับสนุนด้าน
ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และมี
หน่วยงานสนับสนุนด้านเครื่อง
มือและเทคโนโลยี และหน่วย
งานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ขาดแคลนวัตถุดิบต้นน�้ำ
มีอุตสาหกรรมสนับสนุนด้าน
รองรับ คุณภาพยังไม่ดีพอมี ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และมี
การปนเปื้อนของสารเคมี
หน่วยงานสนับสนุนด้านเครื่อง
มือและเทคโนโลยี และหน่วย
งานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
วัตถุดิบอาจไม่เพียงพอต่อ
การน�ำไปท�ำสารสกัดเพื่อให้
เพียงพอต่ออุตสาหกรรมผู้ใช้
สารสกัดไพลในอนาคตได้

มีอุตสาหกรรมสนับสนุนด้าน
ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และมี
หน่วยงานสนับสนุนด้านเครื่อง
มือและเทคโนโลยี และหน่วย
งานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

วัตถุดิบกระชายด�ำเพียงพอ
กับการใช้ท�ำสารสกัดเพื่อ
สนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมผู้ใช้ในประเทศ
และเพื่อการส่งออก

มีอุตสาหกรรมสนับสนุนด้าน
ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง และมี
หน่วยงานสนับสนุนด้านเครื่อง
มือและเทคโนโลยี และหน่วย
งานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
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การประเมินระดับศักยภาพเบื้องต้น
การแข่งขันในตลาดทั้ง Supplies จากในประเทศและ
การน�ำเข้า

แนวโน้นความต้องการของ
อุตสาหกรรมผู้ใช้

ผู้ผลิตในประเทศสามารถสกัดสารสกัดขมิ้นชันได้ปริมาณ
สารส�ำคัญมากที่สุด คือ Curcumin 95% ที่ผ่านมามีสัดส่วน
ปริมาณของตลาดการใช้จากสารสกัดในประเทศต่อที่น�ำเข้ามา
ประมาณ 70:30 โดยผู้ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงคุ้นเคย
กับการใช้สินค้าสารสกัดของผู้ผลิตในประเทศ แต่ในอนาคต
มีแนวโน้มว่า จะมีการแข่งขันด้านสินค้าสารสกัดขมิ้นชัน
ราคาต�่ำกว่าจากการน�ำเข้า ซึ่งสินค้า สารสกัดขมิ้นชันที่น�ำเข้า
มีความหลากหลายมากกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ

อุตสาหกรรมผู้ใช้มีการเติบโตดี
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางและ
เสริมอาหาร

ในระยะสั้นผู้ใช้ในประเทศยังนิยมน�ำสารสกัดของไทยที่มี
ปริมาณสารส�ำคัญไม่สูงไปใช้ในผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วน
ของปริมาณการใช้ ร้อยละ 57 ส่วนปริมาณการใช้จากการ
น�ำเข้ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 แต่ในระยะยาวหากไทย
ท�ำสารสกัดที่มีสารส�ำคัญได้ไม่หลากหลายตามที่อุตสาหกรรม
ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้อาจพึ่งพาสินค้าจากการน�ำเข้ามากกว่า

อุตสาหกรรมผู้ใช้ต่างๆ โดย
เฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่อง
ส�ำอางและเสริมอาหารที่มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยสามารถผลิตสารสกัดไพลเองได้ทั้งหมด และ
ปริมาณการใช้สารสกัดไพลในประเทศทั้งหมดเป็นสินค้าที่ผลิต
ในประเทศเท่านั้น ไม่มีการน�ำเข้าสารสกัดไพลไพลมาใช้ใน
ประเทศและยังมีการส่งออกสารสกัดไพลไปยังต่างประเทศด้วย

อุตสาหกรรมผู้ใช้โดยเฉพาะยา
แผนโบราณและเครื่องส�ำอางมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
ผลิตภัณฑ์จากไพลเริ่มเป็นที่รู้จัก
ของต่างประเทศมากขึ้น จากการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สปา

โครงการสนับสนุน
จากภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีโครงการที่
สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพร ตามแผน
แม่บทสมุนไพร
แห่งชาติ

อุตสาหกรรมผู้ใช้มีการเติบโต
ประเทศไทยสามารถสกัดกระชายด�ำได้ดีกว่าต่างชาติและ
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน
ได้สารส�ำคัญในปริมาณที่ต้องการ อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ของผู้ผลิตในประเทศที่ผ่านมามีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก อุตสาหกรรมเสริมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ในอนาคตประเทศไทยมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศเช่นญี่ปุ่น ที่มีการน�ำกระชายด�ำแห้งจาก
ประเทศไทย ไปสกัดสารกระชายด�ำที่ได้ปริมาณสารส�ำคัญ
ในคุณภาพที่ดีกว่าที่ผลิตได้ในประเทศไทย โดยในปี 2560
เริ่มมีการน�ำเข้าสารสกัดกระชายด�ำจากประเทศญี่ปุ่นโดยมี
สัดส่วนของปริมาณ ร้อยละ 5.76 และร้อยละ 15.54 ของ
มูลค่าที่ใช้ในประเทศ
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รายละเอียดของสถานะผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า
ที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อผู้ประกอบการ
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จ�ำกัด
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด
บริษัท วันรัต (หน�่ำเซียน) จ�ำกัด
บริษัท ขาวละออเภสัช จ�ำกัด
บริษัท ทีซีเอส แปซิฟิค จ�ำกัด
บริษัท สยามเฮอร์บอล อินโนเวชั่น จ�ำกัด
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สินไทยเคมีภัณฑ์และการค้า
บริษัท เอกสมุนไพร จ�ำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ชีวะโก จ�ำกัด
บริษัท เอวา แพลนท์ จ�ำกัด
บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จ�ำกัด
บริษัท คอสเมพลัส จ�ำกัด
บริษัท เวิลด์ อินกรีเดียนส์ จ�ำกัด
บริษัท อินแกรม เคมิคอล ซัพพลาย จ�ำกัด
บริษัท คั้นกี่น�้ำเต้าทอง จ�ำกัด
บริษัท ออริจิน แพลนท์ จ�ำกัด
บริษัท แม็กซ์เวิร์ธ จ�ำกัด

สถานะ
สมุนไพรเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง*
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ขมิ้นชัน บัวบก
ไพล กระชายด�ำ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√

หมายเหตุ: 1.* เกี่ยวข้อง หมายถึง เป็นผู้ผลิต หรือผู้นำ�เข้า หรือเป็นทั้งผู้ผลิตและนำ�เข้า (ไม่นับรวมกิจการที่ทำ�การซื้อสารสกัดสมุนไพร
จากภายในประเทศมาเพื่อขายหรือใช้)
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ล�ำดับ
ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อผู้ประกอบการ
บริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จ�ำกัด
บริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จ�ำกัด
บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ชัยชาดา จ�ำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
จ�ำกัด
บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จ�ำกัด
บริษัท คอนแนลล์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
บริษัท โครด้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท จี.เอ็ม.พี. จ�ำกัด
บริษัท เซ็นเทเซีย จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด
บริษัท เอส เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย จํากัด
บริษัท บิชเวล มาร์เก็ตติ้ง
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จ�ำกัด
บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช
จ�ำกัด
ศูนย์พัฒนาแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรไทยสระแก้ว
ร้านบุญเลิศสมุนไพร
วิสาหกิจชุมชนต้นก่อหลวง
วิสาหกิจชุมชนสิริสมุนไพรแปรรูป
รวม (กิจการ)

สถานะ
สมุนไพรเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง*
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า ขมิ้นชัน บัวบก
ไพล กระชายด�ำ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
22

√

23

24

24

√
√
√
√
9
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โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สารสกัดสมุนไพรเป้าหมายที่ผ่านมาและที่ก�ำลังด�ำเนินการในปัจจุบัน
ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยในตลาดโลกด้วยนาโนเทคโนโลยี
(Nanovation)
(ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2560)
โครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City)
(ด�ำเนินการในพื้นที่ 4 ภูมิภาค คือ เชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร
และสุราษฎร์ธานี)

หน่วยงาน
ระยะเวลาในการด�ำเนินการ
2560
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2560
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสปาของชุมชน และ OTOP
(ที่มา: ส�ำนักสารนิเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

(ที่มา: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 เพือ่ สร้างเครือข่ายและยก ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ระดับ SME ในอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต ขนาดกลางและขนาดย่อม
ร่วมกับ สถาบันอาหารและ
(ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2560)
มทร.ธัญบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและเมืองสมุนไพร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มจังหวัด
(ที่มา: เชียงใหม่ นิวส์ ออนไลน์ ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2560)

ระยะที่ 1
มีนาคม-กันยายน 2558
ระยะที่ 2
ตุลาคม 2558-กันยายน
2559
พฤษภาคม-กันยายน 2560

2560

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปเบื้องต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2560

โครงการพัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2560

โครงการส่งเสริมเมืองสมุนไพร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2560

(ที่มา: รายงานผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559- 31 ตุลาคม 2560)
(ที่มา: รายงานผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559- 31 ตุลาคม 2560)
(ที่มา: รายงานผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559- 31 ตุลาคม 2560)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การค้าสินค้าเกษตร ส�ำนักงาน
แปรรูปสู่สากล
(ที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์) นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
โครงการจัดท�ำระบบส่งเสริมข้อมูลสมุนไพรผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)
โครงการศึกษาการตลาดสมุนไพรในต่างประเทศ
(ที่มา: หนังสือคู่มือการตลาดสมุนไพรในต่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ)
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โครงการศึกษาโอกาสทางการตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยเป้าหมาย

1 สิงหาคม 2559 20 กันยายน 2560
พฤศจิกายน 2560 มีนาคม 2561
มิถุนายน-สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด�ำเนินงานของโครงการ
โครงการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยในตลาดโลกด้วยนาโนเทคโนโลยี ภายใต้แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและ
โครงการเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด ตั้งเป้าปีแรกน�ำร่อง 15 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาค้นหา 15 ผู้ประกอบการ เข้าร่วม
บ่มเพาะโปรดักส์แชมป์เปี้ยน (Nanovation)
ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ โดยพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน ขยาย
ช่องทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่า 400 ชุมชน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ใช้ในสปา เช่น ลูกประคบสมุนไพร น�้ำมันนวดจากสมุนไพร เครื่องส�ำอางจากสมุนไพร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่นอ้ ยกว่า 400 ล้านบาท
สร้างเครือข่ายและยกระดับ SME ในอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยรวมกลุ่มธุรกิจเกษตรเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกมะพร้าวและสมุนไพรไทยประเภทออร์แกนิค 30 เครือข่าย ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาเพิ่มอายุ การเก็บรักษา และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากสมุนไพรให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่
ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคณ
ุ ภาพ และจัดท�ำฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพรเพือ่ การบริหารจัดการ (Land Use)
โดยจะส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ผู้ปลูกสมุนไพร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ต้องรับทราบถึงสถานการณ์ และได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตทีถ่ กู ต้อง
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต มาตรฐานการผลิต
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภครวมทัง้ เป็นการอนุรกั ษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืนเป้าหมาย 1,340 ราย
พัฒนากลุ่มปลูกสมุนไพร ให้เข้าสู่ระบบการจัดการ GAP/GMP เป้าหมาย 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย และจังหวัดตรัง
ส่งเสริมเมืองสมุนไพร ภาคเหนือ เป้าหมาย 60 ราย เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปลงใหญ่ เป้าหมาย 497 ราย เสริมสร้างและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้าของสินค้าสมุนไพรไทย โดยกลุม่ จ�ำนวนเป้าหมายไม่ตำ�่ กว่า 300 ราย จากไทยและต่างประเทศ

สร้างศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล และเป็นช่องทางการค้าให้แก่
ผูป้ ระกอบการสมุนไพรไทยไปยังตลาดต่างประเทศ โดยจ�ำนวนรายการติดต่อ/ซือ้ ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไม่นอ้ ยกว่า 500 รายการ
และจ�ำนวนผูเ้ ยีย่ มชมและดาวโหลด Application ไม่นอ้ ยกว่า 20,000 ราย
รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทัว่ โลก เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการไทยได้ศกึ ษาสร้างความเข้าใจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดต่างๆ ทั่วโลก
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หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารสกัดสมุนไพรเป้าหมาย
บัวบก
1) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการสกัดสารสกัดบัวบก โดยมีเครื่อง
มือในการให้บริการ ดังนี้
(1) เครื่องหม้อต้ม
(2) เครื่องระเหย
(3) เครื่องท�ำแห้งแบบพ่นฝอย
2) หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารส�ำคัญ
(1) กองยาไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(2) ศูนย์ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(3) บริษัท มาโนเซ่ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
3) หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการท�ำงานวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เช่น
(1) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
(2) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
(3) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
(4) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
(5) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(6) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
(8) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
( Pre-clinical) ตามการรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยงาน OECD GLP (Certificate of Compliance
to OECD Principles of GLP) 4 ด้าน คือ
• ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical)
• ยาและเวชภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์ (Veterinary drug)
• อาหารเสริมส�ำหรับมนุษย์ (Food additive)
• อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์ (Feed additive)
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ขมิ้นชัน
(1) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการสกัดสารสกัดขมิ้นชันโดยมีเครื่องมือ
ในการให้บริการ ดังนี้
(1) หม้อหมักตัวท�ำละลาย
(2) เครื่องสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
(3) เครื่องสกัดอัลตร้าโซนิค
(4) เครื่องระเหย
(5) เครื่องท�ำแห้งแบบพ่นฝอย
2) หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารส�ำคัญ
(1) กองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(2) สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(3) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(5) บริษัท เซน อินโนเวชั่น แลปบอราทอรี่ส์ จ�ำกัด
(6) บริษัท มาโนเซ่ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
3) หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนในเรือ่ งการท�ำงานวิจยั การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม เช่น
(1) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
(2) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
(3) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
(4) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
(5) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(6) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
(8) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(Pre-clinical) ตามการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน OECD GLP (Certificate of Compliance
to OECD Principles of GLP) 4 ด้าน คือ
• ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical)
• ยาและเวชภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์ (Veterinary drug)
• อาหารเสริมส�ำหรับมนุษย์ (Food additive)
• อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์ (Feed additive)
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ไพล
1) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการสกัดสารสกัดขมิ้นชันโดยมีเครื่องมือ
ในการให้บริการ ดังนี้
(1) หม้อหมักตัวท�ำละลาย
(2) เครื่องสกัดอัลตร้าโซนิค
(3) เครื่องระเหย
(4) เครื่องท�ำแห้งแบบพ่นฝอย
2) หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารส�ำคัญ
(1) กองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.)
(3) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(4) บริษัท มาโนเซ่ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
3) หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนในเรือ่ งการท�ำงานวิจยั การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม เช่น
(1) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
(2) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
(3) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
(4) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
(5) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(6) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
(8) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(Pre-clinical) ตามการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน OECD GLP (Certificate of Compliance
to OECD Principles of GLP) 4 ด้าน คือ
• ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical)
• ยาและเวชภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์ (Veterinary drug)
• อาหารเสริมส�ำหรับมนุษย์ (Food additive)
• อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์ (Feed additive)
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กระชายด�ำ
1) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการสกัดสารสกัดขมิ้นชันโดยมีเครื่องมือ
ในการให้บริการ ดังนี้
(1) หม้อหมักตัวท�ำละลาย
(2) เครื่องสกัดอัลตร้าโซนิค
(3) เครื่องระเหย
(4) เครื่องท�ำแห้งแบบพ่นฝอย
2) หน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารส�ำคัญ
(1) กองยาแผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) บริษัท มาโนเซ่ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนในเรือ่ งการท�ำงานวิจยั การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม เช่น
(1) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
(2) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
(3) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
(4) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
(5) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(6) ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
(8) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(Pre-clinical) ตามการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน OECD GLP (Certificate of Compliance
to OECD Principles of GLP) 4 ด้าน คือ
• ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical)
• ยาและเวชภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์ (Veterinary drug)
• อาหารเสริมส�ำหรับมนุษย์ (Food additive)
• อาหารเสริมส�ำหรับสัตว์ (Feed additive)
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