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 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	 (สนค.)	 กระทรวงพำณิชย์	 มีพันธกิจส�ำคัญ

ด้ำนกำรวิเครำะห์	 ติดตำมสถำนกำรณ์และมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำท้ังภำยในประเทศ 

และต ่ำงประเทศในทุกมิติ	 น�ำมำซ่ึงข ้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร ์ต ่อระดับนโยบำยและ 

หน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	 และท�ำหน้ำที่เผยแพร่	 ผลกำรศึกษำวิจัย	 ข้อมูลกำรค้ำ	 

ทิศทำงเศรษฐกิจกำรค้ำไทย	 และดัชนีเศรษฐกิจโดยเฉพำะอัตรำเงินเฟ้อและดัชนีรำคำผู้บริโภค 

ที่ ทันต ่อสถำนกำรณ์ป ัจจุ บัน	 มุ ่งหวังให ้ภำครัฐและเอกชนตลอดจนเศรษฐกิจฐำนรำก 

ได้ ใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับตัว	 และตอบสนองต่อกำรแข่งขันและกำรเปล่ียนแปลง 

ที่รวดเร็ว

	 ท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภควิถีใหม่ที่ต้องกำรควำมรวดเร็ว 

ลดกำรเดินทำง	 ประหยัดเวลำ	 นวัตกรรมดิจิทัลส�ำหรับกำรสื่อสำร	 เป็นตัวเร่งส�ำคัญท่ีท�ำให้ 

ทุกภำคส่วนต้องปรับตัว	 โดย	 สนค.	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว 

สารจากผู้อำานวยการ
สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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จึงได้ก�ำหนดกลุ่มสินค้ำเป้ำหมำยเพ่ือท�ำกำรศึกษำ	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1.สินค้ำยำและยำชีววัตถ ุ

เชิงพำณิชย์	 2.เคร่ืองมือแพทย์และเวชภัณฑ์	 3.สินค้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.สินค้ำอำหำรทำงเลือก	 (โปรตีนจำกจิ้งหรีด)	 เน่ืองจำกเป็นสินค้ำท่ีไทยมีศักยภำพและ 

มีแนวโน ้มกำรเติบโตในตลำดโลก	 กลุ ่มสินค้ำดังกล่ำวยังสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

ที่สนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่	 (New	 S-curve)	 กำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ 

ครบวงจร	 (Medical	 Hub)	 ศูนย์กลำงสินค้ำเกษตรและอำหำรคุณภำพของโลก	 และแนวคิด 

BCG	 Economy	 Model	 ที่สำมำรถช ่วยสร ้ำงควำมเข ้มแข็งให ้แก ่ เศรษฐกิจฐำนรำก 

(Local	Economy)

	 กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้	 “โครงกำรเช่ือมโยงภำคอุตสำหกรรมเกษตร 
และภำคอุตสำหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่”	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในกิจกรรม 

ของโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค ้ำและบริกำรเ พ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกไทย 

ปีงบประมำณ	 2564	 มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือศึกษำและจัดท�ำข ้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและ 

แนวทำงกำรพัฒนำของกลุ ่มสินค้ำเป ้ำหมำยดังกล่ำว	 ซ่ึงจะท�ำให ้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข ้อง 

มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจนในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ	

	 ผมหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ	 หนังสือ	 “กำรเช่ือมโยงภำคอุตสำหกรรมเกษตรและ 
อุตสำหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจกำรค้ำยุคใหม่: กรณีศึกษำ 4 กลุ่มสินค้ำศักยภำพ”	 เล่มนี ้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ	 สำมำรถน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ของสินค ้ำศักยภำพไทยท้ัง	 4	 กลุ ่มสินค ้ำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง 

สำมำรถแก้ ไขปัญหำได้อย่ำงตรงจุด	 ใช้ต่อยอดและพัฒนำเพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรค้ำและ 

หน่วยงำนปฏิบัติสำมำรถน�ำไปใช้วำงแผนหรือใช้เป ็นแนวทำงในกำรท�ำงำน	 โดยสำมำรถ 

สร้ำงคุณค่ำให้ผู้รับประโยชน์จำกกำรใช้นโยบำยได้อย่ำงแท้จริง

นำยรณรงค์ พูลพิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กระทรวงพำณิชย์
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำและบริกำรเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐำนรำกไทย ปีงบประมำณ 2564

กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ		ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

กิจกรรมที่	1	โครงกำรเชื่อมโยงภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจ 
	 และกำรค้ำยุคใหม่

ความสำาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

ต้องปรับตัว
ทั้งผลิต	และห่วงโซ่

อุปทำนที่เปลี่ยนไป

ภำคอุตสำหกรรมเกษตร

และอุตสำหกรรมไทย

ต้องเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ทำงกำรแข่งขันของ
ประเทศ

ปัจจัยควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก

โครงสร้ำงประชำกรที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

ทักษะควำมสำมำรถของแรงงำน

สภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว	

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19	

ภำคอุตสำหกรรมเกษตร
และอุตสำหกรรมไทย

เป็นเครื่องยนต์ส�ำคัญ 
ในกำรช่วยขับเคลื่อนประเทศ

ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำร

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

กระจำยรำยได้สู่ฐำนรำก	ลดควำมเหลื่อมล�้ำและควำมยำกจน

สร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในประเทศอย่ำงอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง

จำกวิกฤตและ
ควำมท้ำทำย
ทำงเศรษฐกิจใหม่ๆ
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วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษำ	/	รวบรวม	ข้อมูล	ข้อจ�ำกัด	และปัญหำอุปสรรค

เชิงลึกของผู ้ประกอบกำร	 และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

ยกระดับภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมสู่บริบท

เศรษฐกจิและกำรค้ำยุคใหม่	เพ่ือให้หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง	โดยเฉพำะ

หน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	 รวมท้ังภำคเอกชนได้ ใช้

ประโยชน์ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่

วิธีดำาเนินการ
	 •	 ศึกษำ/วิเครำะห์/รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์จำภำคอุตสำหกรรมเกษตรและ 

	 	 อุตสำหกรรมของไทยที่มีศักยภำพ

 •	 จัดสัมมนำ/จัดประชุมกลุ่มย่อย/สัมภำษณ์เชิงลึก	 (focus	 group)/ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือ 

	 	 แลกเปลี่ยนควำมเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 •	 จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรศึกษำกำรเช่ือมโยงภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมของ 

	 	 ไทยสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	ในรูปแบบเอกสำรรูปเล่ม	

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	 สนค.	 ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย/สัมภำษณ์เชิงลึก	 (focus	group)/ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยน

ควำมเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	ประกอบด้วยกลุ่มอุตสำหกรรม

	 สนค.	เล็งเห็นว่ำ	ศักยภำพของไทยที่มีควำมพร้อมในกำรรับมือต่อกำรระบำดของโรคโควิด-19	และ

กำรต้ังเป้ำหมำยให้ไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และกำรส่งออก	 (Medical	Hub)	 และอุตสำหกรรม

ทำงกำรแพทย์ครบวงจร	 และเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ	 เป็นสองกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ 

(New	 S-curve)	 ของภำครัฐท่ีมีแผนสนับสนุนกำรลงทุนโดยเฉพำะในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภำคตะวันออก	 (EEC)	 เพ่ือยกระดับภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมด้วยกำรใช้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ของประเทศไทย

เครื่องมือแพทย์อำหำรทำงเลือก	 	สมุนไพร	 ยำชีววัตถุหรือ
ยำรักษำโรค	
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  2564
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แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่ม
สินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์
และการส่งออก : ถอดบทเรียนจาก
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หลักการและเหตุผล 

	 สนค.	 จึงได้ด�ำเนินโครงกำรศึกษำและพัฒนำกำรค้ำและบริกำรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ 

ฐำนรำกไทย	ปี	 2564	กิจกรรมที่	 1	 โครงกำรเชื่อมโยงภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรม

ของไทยสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	โดยได้เลือกสินค้ำเป้ำหมำย	ยำชีววัตถุ

 โดยในรำยงำนฉบับน้ีจะเป็นกำรศกึษำแนวทำงกำรยกระดับศกัยภำพกลุม่สนิค้ำ
ยำและยำชีววัตถุเชิงพำณิชย์และกำรส่งออก : ถอดบทเรียนจำกประเทศเกำหลีใต  ้ 

เพื่อศึกษำ/รวบรวมข้อมูล	ข้อจ�ำกัด	และปัญหำอุปสรรคเชิงลึกของผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม 

ยำชีววัตถุ	 และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยยกระดับภำคอุตสำหกรรมดังกล่ำวสู่บริบทเศรษฐกิจและ

กำรค้ำยุคใหม่	เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพำะหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	รวมทั้งภำค

เอกชนได้ใช้ประโยชน์ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่

ไทย
ตั้งเป้ำหมำยในกำรเป็นศูนย์กลำง

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม ่(New S-curve)

ทำงกำรแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub)

ภำครัฐท่ีมีแผนยกระดับภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรม

ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร

เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย

บทที่ 1
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วัตถุประสงค์ 

การดำาเนินการ 

เพื่อศึกษำ/รวบรวม	ข้อมูล	ข้อจ�ำกัด	และปัญหำอุปสรรคเชิงลึก

ของผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ

และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อยกระดับสินค้ำยำชีววัตถุ

สู่บริบทเศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพำะหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	รวมทั้งภำคเอกชน

ได้ใช้ประโยชน์ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่

ศึกษำ	/	วิเครำะห์	/	รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสินค้ำยำและยำชีววัตถุ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ

จัดกำรประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	group)	เพื่อรับฟังควำมเห็นต่อ	(ร่ำง)	แนวทำง 

กำรยกระดับศักยภำพกลุ่มสินค้ำยำและยำชีววัตถุเชิงพำณิชย์	 ผ่ำนกำรประชุม 

ออนไลน	 โดยมี	 นำยภูสิต	 รัตนกุล	 เสรีเริงฤทธิ์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำย 

และยุทธศำสตร์กำรค้ำ	เป็นประธำน	เมื่อวันอังคำรที่	18	พฤษภำคม	2564	

สัมภำษณ์เชิงลึก	 นพ.พิเชฐ	 บัญญัติ	 รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย	์

กระทรวงสำธำรณสุข	เมื่อวันจันทร์ที่	28	มิถุนำยน	2564

สัมภำษณ์เชิงลึก	 นำยพนิต	 กิจสุบรรณ	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยปฏิบัติงำน 

บริษัท	คินเจน	ไบโอเทค	จ�ำกัด	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	1	กรกฎำคม	2564

จัดท�ำรำยงำน	เรื่อง	แนวทำงกำรยกระดับศักยภำพกลุ่มสินค้ำยำและยำชีววัตถ ุ

เชิงพำณิชย์และกำรส่งออก:	ถอดบทเรียนจำกประเทศเกำหลีใต้

เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยยกระดับภำคอุตสำหกรรมยำชีววัตถุสู่บริบทเศรษฐกิจ 

และกำรค้ำยุคใหม่	ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพำะหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	

รวมทั้ง	ภำคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่
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สรุปสาระสำาคัญของผลการศึกษา

มีควำมเสี่ยงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สำมำรถหำวัคซีนได้

ในภำวะขำดแคลน	กำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งเพื่อให้ไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้

เติบโต
ร้อยละ
13.8

อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี
2561	–	2568

ตลำดยำชีววัตถุทั่วโลก
มีมูลค่ำประมำณ

186,470
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ในปี	2560 

คำดกำรณ์ว่ำ	

มีแนวโน้มจะมีมูลค่ำถึง

526,008
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ในปี	2568

ภูมิภำคที่มีบทบำทในกำรวิจัยและนวัตกรรมคือภูมิภำคอเมริกำเหนือและยุโรป 

ในขณะที่เอเชียเป็นฐำนกำรผลิตและตลำดที่ก�ำลังเติบโตสูง 

อุตสำหกรรมยำในประเทศไทย
มีมูลค่ำประมำณ	200,000	ล้ำนบำทต่อปี

ยำชีววัตถุของประเทศประมำณ	

40,000 ล้ำนบำทต่อปี

ส่วนมำกเป็นกำรน�ำเข้ำยำและยำชีววัตถุ

จำกต่ำงประเทศ	เนื่องจำกไทยยังม ี

ขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตไม่เพียงพอ 

ท�ำให้มีกำรน�ำเข้ำยำในปริมำณสูง	

ส่งผลถึงกำรเสียดุลกำรค้ำ
และเศรษฐกิจในภำพรวม
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จากการศึกษาพบว่า 

จำกกำรประชุมกลุ่มย่อย	(focus	 

group)	 และกำรสัมภำษณ์ 

ผู้เช่ียวชำญเชิงลึก	พบว่ำข้อมูล 

และควำม เห็นสอดคล ้อง ไป 

ในทศิทำงเดยีวกนัว่ำ	ประเทศไทย 

ถือเป ็นประ เทศท่ี มีศักยภำพ 

ในกำรวิจัยและพัฒนำยำและ 

ยำชีววตัถแุละมบุีคลำกรทีเ่ข้มแขง็	 

แต่ยังไม่สำมำรถก้ำวไปสู ่กำร

พัฒน ำ ใ น เ ชิ ง พ ำณิ ช ย ์ ไ ด 	้

เนื่องจำกยังขำดทิศทำงกำร

พัฒนำอุตสำหกรรมยำในเชิง

ยุทธศำสตร์ ให้เป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน	 และขำดกำรสนับสนุน

และสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวย

และเหมำะสมต่อกำรต่อยอดไปสู่

กำรผลิตเชิงพำณิชย์	 ตลอดจน

ขำดกำรส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์

และเพ่ิมมูลค่ำจำกกำรคุ้มครอง

ทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และขำด

กำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำดและ

กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ	

ไทยมีควำมสำมำรถในกำรวิจัย

และคิดค้นด้ำนยำชีววัตถุจ�ำนวน 

มำก	 แต ่ ยังกระจุกตัวอยู ่ ใน 

หน่วยงำนรัฐและสถำบันวิจัย 

โ ดยอ ยู ่ ใ น ร ะย ะ เ ร่ิ มต ้ นของ 

ภำคเอกชนไทยที่ ท� ำกำรผลิต

จ�ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์

ไ ท ย เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ พ่ึ ง พ ำ 

กำ รน� ำ เ ข ้ ำ ผ ลิ ตภัณฑ ์ ท ำ ง 

เ ภ สั ช ก ร ร แ ล ะ มี แ น ว โ น ้ ม 

ก ำ ร น� ำ เ ข ้ ำ เ พ่ิ ม ข้ึ น อ ย ่ ำ ง 

ต่อเน่ือง	

ด้ำนกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 

กำรแพทย์ที่ได้รับอนุมัติให้กำร 

ส่งเสริมกำรลงทุนของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

(BOI) 	 ยังมีสัดส ่ วนไม ่มำก 

เ ม่ือเทียบกับมูลค่ำกำรลงทุน 

ทั้งหมด	แต่มีแนวโน้มขยำยตัว

ไทยมีสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับ

ยำท่ีได้รับใบอนุญำตส่วนมำก 

เป ็นร ้ำนขำยยำมำกกว ่ำเป ็น

โรงงำนผลิตยำ

บ ริ ษั ท / ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ใ น

อุตสำหกรรมยำของไทยที่ม ี

ควำมสำมำรถในกำรผลิตต้ังแต่

ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำมีน้อยรำย	

1

4

2

5

3

6

รายงานฉบับนี ้ได้ศกึษาเปรยีบเทียบ
แนวทางการยกระดับศกัยภาพกลุ่มสนิค้ายา
และยาชวีวตัถุเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยกับ 
เกาหลีใต้ และวิเคราะห์ข้อมูลน�ามาจัดท�า 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับสินค้า 
ยาชีววัตถุสู ่บริบทเศรษฐกิจและการค้า 
ยุคใหม่ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
เฉพาะหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ 
รวมท้ังภาคเอกชนได้ ใช ้ประโยชน์ ในการ 
ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่

“

“
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นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมยาและยาชีววัตถุของไทย

บทที่ 2
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นโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ (New S-curve)

1	 รายงาน	Medical	Hub	ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก	ของรัฐสภา	ปี	2560
	 เว็บไซต์	https://www.parliament.go.th	เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564
2	 ยาชีววัตถุคล้ายคลึง	หมายถึง	ยาชีววัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพ	ความปลอดภัย	และประสิทธิภาพ	 
	 เมื่อเปรียบเทียบ	 กับยาชีววัตถุอ้างอิงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยยาชีววัตถุคล้ายคลึงต้องมี	 
	 International	Nonproprietary	Name	(INN)	เดียวกันกับยาชีววัตถุอ้างอิง
3	 ยาชวีวตัถ	ุ(biological	products)	หมายถงึ	ยาแผนปัจจบุนัซึง่ผลติจากส่ิงมชีวีติโดยกระบวนการเพาะเล้ียงจุลินทรย์ี 
	 หรือเซลล์ชั้นสูง	(eukaryotic	cells)	การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์	สัตว์	และพืช	ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	 
	 เช่น	เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม	เทคนิคการผสมต่างพันธุ์	การขยายพันธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์	การสกัดหรือ 
	 แยกจากเลือดและพลาสมา	หรือกระบวนการอื่นที่รัฐมนตรีก�าหนดเพิ่มเติมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ประเทศไทยมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำอตุสำหกรรมไทย	 4.0	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2579) 

โมเดลประเทศไทย	 4.0	 เป็นกำรขับเคล่ือนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและก�ำหนดกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

(New	S-curve)	 โดยอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ที่ต่อยอด 

จำกธุรกิจกำรรักษำพยำบำล	 และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพท่ีประเทศไทยมีฐำนอยู่เดิม	 รัฐบำลมีกำรจัดท�ำ 

แผนท่ีน�ำทำง	 (Roadmap)	 ในกำรสร้ำงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรแพทย์เพ่ือผลักดัน 

ให้ประเทศไทยเป็นอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub)	ของอำเซียนภำยในปี	พ.ศ.	2568 1 

ซ่ึงมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรวิจัยยำและกำรผลิตยำที่ทันสมัย	 เป็นที่ต้องกำรของประเทศในเอเชียโดยเน้น 

กำรลดกระบวนกำรและลดระยะเวลำกำรทดลองยำสมัยใหม่	ให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ี

และประหยัดเวลำในกำรทดสอบ	เพื่อดึงดูดให้มีกำรทดสอบและผลิตยำในประเทศไทยเพื่อเอเชียในอนำคต

	 ทั้งนี้	กิจกรรมย่อยในกำรส่งเสริมกำรวิจัยและกำรผลิตยำ	ยังประกอบด้วยกำรส่งเสริมกำรวิจัย

และผลิตชีวเวชภัณฑ์	 โดยมุ่งเน้นท่ีกำรผลิตยำชีววัตถุคล้ำยคลึง	 (Biosimilar)2	 ซ่ึงคือยำสำมัญของ 

ยำชีววัตถุต้นแบบ	 (Biologic)3	 ที่มีกำรวิจัยและจดสิทธิบัตรแต่สิทธิบัตรหมดอำยุลงแล้ว	 ในปัจจุบัน 

ยำชีววัตถุเป็นแนวโน้มในอุตสำหกรรมเวชภัณฑ์ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	โดยปัจจุบันมียำชีววัตถุต้นแบบ 

กว่ำ	12	ชนิดที่สิทธิบัตรหมดอำยุลง	ตัวอย่ำงเช่น	วัคซีน	อินซูลิน	ยำโรคข้ออักเสบ	เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
แผนการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 

	 ปัจจุบัน	 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันท่ี	 23	 กุมภำพันธ์	 2564	 มติเห็นชอบ	 (ร่ำง)	 นโยบำย 

แห่งชำติด้ำนยำและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ	พ.ศ.	 2563	 -	 2565	 ตำมท่ีกระทรวง

สำธำรณสุขเสนอ	โดย	(ร่ำง)	นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำฯ	สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนั	ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรมนุษย์	และด้ำนกำรปรับสมดลุและ 

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 ซ่ึงถ่ำยทอดเป็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นท่ี	 4	 

อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต	 ประเด็นท่ี	 13	 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี	 ประเด็นท่ี	 20	 

กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ	และประเด็นที่	23	กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

	 ทั้งนี้	 ครม.	 ได้มอบหมำยให้กระทรวงสำธำรณสุข	 เร่งประสำนกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	 

วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำร	(ร่ำง)	นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำฯ	

พ.ศ.	2563	-	2565	กบั	(ร่ำง)	ยุทธศำสตร์กำรขบัเคลือ่นประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกจิ	BCG		พ.ศ.	2564	

-	 2569	 ให้มีควำมสอดคล้อง	พร้อมทั้ง	 ได้เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ

และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	ได้แก่

 •	 จ�ำนวนรำยกำรยำจ�ำเป็นที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้	อย่ำงน้อย	20	รำยกำร/ปี

 •		ร้อยละของประชำกรไทยท่ีมีควำมรอบรู้ด้ำนกำรใช้ยำสมเหตุผลตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนด 

	 	 อย่ำงน้อยร้อยละ	50

 •		ร้อยละมูลค่ำกำรผลิตยำชีววัตถุกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น	อย่ำงน้อยร้อยละ	10

 •			มีแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์ยำทีเ่ป็นผลิตภณัฑ์กำรแพทย์ขัน้สงูครบทกุประเภท

	 •		จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ยำนวัตกรรมหรือส่งออกได้รับกำรอนุญำต	อย่ำงน้อย	30	รำยกำร/ปี
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ยุทธศาสตร์
	 ที่เกี่ยวกับกระทรวงพำณิชย์	 คือ	 ยุทธศำสตร์	 2	 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 

กำรผลิตยำสมุนไพร	และชีววตัถเุพ่ือควำมม่ันคงทำงยำ	และเพ่ิมขดีควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน

วิสัยทัศน์ (ภายใน 20 ปี)
“ประชำชนเข้ำถึงยำจ�ำเป็นที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงใช้ยำสมเหตุผล

ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนยำอย่ำงยั่งยืน”

พันธกิจ 
•	 ส ่งเสริมอุตสำหกรรมผลิตยำในประเทศเพ่ือควำมม่ันคงทำงยำ	 

	 สร้ำงระบบและกลไกดูแลรำคำยำให้เป็นธรรม

•	 สร้ำงมำตรกำรส่งเสริมสมดุลระหว่ำงกำรเข้ำถึงยำกับกำรคุ้มครอง 

	 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

•	 สร้ำงกลไกให้เกิดกำรน�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำ 

	 แห่งชำติไปสู่กำรปฏิบัติ

เป้าประสงค ์
•	 ระบบควบคุมยำมปีระสทิธภิำพ	มธีรรมำภบิำล	เพ่ือประกนัคุณภำพมำตรฐำน 

	 ผ่ำนผู้ผลิตและองค์กรควบคุมยำที่มีประสิทธิภำพ

•	 ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนยำ	 สำมำรถผลิตและจัดหำยำจ�ำเป็นไว้ ใช้ ได้ 

	 อย่ำงต่อเนื่องและทันท่วงทีทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน	

•	 รำคำยำในประเทศมีควำมสอดคล้องกับค่ำครองชีพและควำมสำมำรถ 

	 ในกำรจ่ำยของประชำชนและภำครัฐ
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แนวโน้มการใช้ยาชีววัตถุและกลุ่มยาชีววัตถุ
ที่กำาลังดำาเนินการผลักดันในประเทศไทย

	 จำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำร

วจิยัเพ่ือพัฒนำกลยุทธ์แผนทีน่�ำทำงกำรพัฒนำ 

ยำ	 วัคซีนและชีววัตถุเพ่ือใช ้ภำยในประเทศ 

(Research	Project	for	Strategic	Thailand	 

Biopharmaceutical	 Roadmap)	 โดยศูนย์

กลุ่มยำโกรธฮอร์โมน

อีรีโทรโพไออีติน

กลุ่มยำ

โรคมะเร็ง กลุ่มอิมมูโน

โกลบูลิน

ยำรักษำโรคโบทูลิซึ่ม

human growth
Hormone: hGH

Botulinum antitoxin

Cancer

Intravenous 
Immune 
Globulin:

IVIg

Erythropoietin: EPO

ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์	 (องค์กำรมหำชน)	 (ศลช.)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจหลัก 

ในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพัฒนำธรุกจิและอตุสำหกรรมด้ำนชีววทิยำศำสตร์ให้เกดิและเติบโต 

ในประเทศไทย	โดยหนึ่งในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	(New	S-curve)	คือ	อุตสำหกรรม 

กำรแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub)	ที่มุ่งเน้นด้ำนยำชีววัตถุ	(Biopharmaceutical	Products)	

และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยำชีววัตถุจ�ำแนกตำมกลุ่มยำท่ีใช้รักษำโรคเฉพำะด้ำนจ�ำนวน	 5	 ชนิด 

ที่มีแนวโน้มกำรใช้ประโยชน์มำกขึ้นในอนำคต	และก�ำลังด�ำเนินกำรผลักดันในประเทศไทย	ได้แก่	
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กลุ่มยาโกรธฮอร์โมน
(human growth hormone: hGH)

ใช้รักษำผู้ป่วย

ที่มีภำวะขำดฮอร์โมน

เด็กแคระแกร็น	อวัยวะหรือร่ำงกำยเจริญเติบโตไม่เต็มที่

ผู้ใหญ่ที่ร่ำงกำยสร้ำงฮอร์โมนได้น้อย	

ปี	2559 ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564 ปี	2565 ปี	2566 ปี	2567

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	

จำกกำรคำดกำรณ์ตลำดของ
Human	Growth	Hormone	(hGH)	ทั่วโลก

ปี 2568

3.7	พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ

ประเทศที่มีกำรใช้โกรธฮอร์โมนมำก 
 สหรัฐฯ	  แคนำดำ	 	 เยอรมนี

 อังกฤษ	 	 จีน	  ญี่ปุ่น	
 บรำซิล		  เม็กซิโก		  แอฟริกำใต้	

7.1	พันล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ

ปัจจุบันมีกำรใช้

โกรธฮอร์โมนเพิ่มขึ้น

ในกลุ่มวัยรุ่น
ร้อยละ 120
ในช่วงปี	2555-2556

เอเชียแปซิฟิก คำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกมีกำรลงทุน
และใช้จ่ำยในด้ำนสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งในอนำคตน่ำจะมีแนวโน้มควำมต้องกำร
ใช้โกรธฮอร์โมนเพิ่มมำกขึ้น
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ในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ยำ EPO จ�ำหน่ำยมำกกว่ำ 12 ชนิด

บริษัท สยำมไบโอไซน์ จ�ำกัด
ทำงบริษัทมีแผนในกำรผลิต

ขึ้นเองในประเทศด้วย

บริษัท Biosidus ของอำร์เจนตินำ
และบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด

ใช้รักษำผู้ป่วยโลหิตจำงจำกภำวะไตวำยเรื้อรังหรือจำกกำรรักษำมะเร็งด้วยเคมี

โดยสถำนกำรณ์โรคไตทั่วโลกมีแนวโน้มผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้น

มีอัตรำกำรเข้ำถึงยำ	EPO

ของประชำชนประมำณร้อยละ	40 

เนื่องจำกรำคำยำไม่สูงนัก

ร้อยละ	13.1

ร้อยละ	17.5

ต่อจ�ำนวนประชำกรในประเทศ

ต่อจ�ำนวนประชำกรในประเทศ

คนไทยป่วยเป็นโรคไต
มำกเป็นอันดับ	3	ของอำเซียน
รองจำกมำเลเซีย	และสิงคโปร์
สำเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ	70
เกิดจำกเบำหวำนและ

ควำมดันโลหิตสูง

ยำชีววัตถุที่ใช้รักษำโรค
ในประเทศไทย ระบุว่ำ

ในปีพ.ศ. 2552

มียำชีววัตถุคล้ำยคลึงมำกกว่ำ	
20	แบรนด์	ซึ่งมีผู้ผลิตในหลำย
ประเทศ	อำทิ	จีน	อำร์เจนตินำ	
เกำหลีใต้	และอินเดีย

ในปี 2562
ได้ร่วมมือ

ทั้ง	2	แบรนด์	สิทธิบัตร
ได้หมดอำยุลงแล้ว

เป็นผู้น�ำเข้ำและท�ำกำรตลำดให้กับโรงงำนต้นแบบ
ผลิตยำชีววัตถุแห่งชำติ	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบุรี	(มจธ.)	

เป็นต้นแบบ
ในกลุ่มยำ

epoetin alfa

จัดจ�ำหน่ำย 
EPO แบรนด์

Hema-Plus

เป็นต้นแบบ
ในกลุ่มยำ

epoetin beta

ท�ำบรรจุภัณฑ์ 
(Repackaging)

ของยำ EPO 

กำรผลิตในประเทศไทย
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อีรีโทรโพไออีติน
(Erythropoietin: EPO)
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ข้อมูลจำกองค์กรวิจัยโรคมะเร็งนำนำชำติ	(International	Agency	for	Research	on	Cancer:	IARC) 
พบว่ำ	ปี	2561	มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจำกโรคมะเร็ง 9,555,027 รำย	โดย	3	อันดับแรก

กลุ่มยาโรคมะเร็ง

ยารักษาโรคโบทูลิซึ่ม
(Botulinum antitoxin)

โรคมะเร็งปอด
(Lung	Cancer)
1,761,007	รำย

โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
(Colorectal	Cancer)

880,792	รำย

โรคมะเร็งกระเพำะอำหำร
(Stomach	Cancer)

782,685	รำย	

องค์กำรอนำมัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	พบว่ำ

ในปี	2561	โรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็น	สำเหตุของกำรเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ทั่วโลก

เป็นยำรักษำโรคร้ำยแรงที่เกิดจำกสำรพิษโบทูลินั่มท็อกซิน	(botulinum	toxin)

ซึง่สร้ำงจำกเชือ้แบคทเีรยีชือ่	Clostridium	botulinum	ผู้ป่วยโรคนี้จะมีกำรอ่อนแรงของกล้ำมเนือ้

ทั่วร่ำงกำยโดยเฉพำะที่บริเวณหน้ำ	และกล้ำมเนื้อที่ใช้ในกำรหำยใจ

ทั้งนี้ Botulinum antitoxin ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรจดสิทธิบัตรในต่ำงประเทศ
และยังไม่มีกำรจดสิทธิบัตรในประเทศไทย
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ใช้ในกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

รักษำโรคภูมิคุ้มกันต้ำนตนเอง	

รักษำผู้ป่วยจำกกำรติดเชื้อโรค	มือ	เท้ำปำก

IVIg ส�ำหรับรักษำโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
มีผู้คิดค้นและผู้ผลิตรำยใหญ่

เป็นบริษัทของสหรัฐฯ

ส�ำหรับ IVIg ที่มีกำรจ�ำหน่ำยในประเทศไทย
มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยำชีววัตถุสำรละลำยปรำศจำกเชื้อเพื่อใช้เป็น

ยำฉีด	(Injection)	โดยฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ	(Intramuscular,	IM)

ยำหยดเข้ำหลอดเลือดด�ำ	และหยดใต้ผิวหนัง	

IVIg รักษำโรคมือเท้ำปำก
ส่วนมำกผลิตในจีนเนื่องจำกโรคนี้

เกิดขึ้นในเขตร้อนชื้นเท่ำนั้น	

ตลำดที่น่ำสนใจ
อำเซียน แอฟริกำ
และละตินอเมริกำ
เป็นตลำดที่มีควำมต้องกำร

ใช้ยำมำกขึ้นและผู้ผลิตน้อยรำย

 ปัจจุบันหน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขของประเทศไทยมีกำรด�ำเนินกำรจัดหำ	 IVIG 

ของ	สปสช.	ภำยใต้กำรผลิตของสภำกำชำดไทย

	 ซ่ึงถือเป็นยำใหม่	 และเป็นโครงกำรต้นแบบที่จะไทยจะเป็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ	 ต้ังแต่

กำรรองรับกระบวนกำรผลิตวคัซนีหรือยำ	กระบวนกำรขอขึน้ทะเบยีนสทิธบิตัร	และกำรจ�ำหน่ำยและส่งออก

“ไทยมีกำรด�ำเนินงำนวิจัย
เพื่อผลิตยำ IVIG ส�ำหรับ EV71

เป็นยำใหม่ที่ใช้ในกำรรักษำ
โรคมือ เท้ำ ปำกแบบรุนแรง”

เป็นภูมิคุ้มกันที่สกัดมำจำกเลือด 
“บริจำคตำมโรงเรียนอนุบำล
ที่มีกำรระบำดมำกในเด็ก ทุกปี”

กลุ่มอิมมูโนโกลบูลิน
(Intravenous Immune Globulin: IVIg)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยา
และยาชีววัตถุของโลกและของไทย

บทที่ 3
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยา
และยาชีววัตถุของโลก1

อุตสำหกรรมยำของโลก

มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงรวดเร็ว

มูลค่ำตลำดยำทั่วโลก
ปี	2562

มูลค่ำตลำดยำทั่วโลก	ปี	2544

1.25 ล้ำนล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ 

3.90 แสนล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ

ประเทศและภูมิภำคที่มีบทบำทในกำรขับเคล่ือนตลำดยำของโลกคือ	ภูมิภำคอเมริกำเหนือ 

มมีลูค่ำตลำดยำคิดเป็นร้อยละ	48.7	ของมลูค่ำตลำดยำทัว่โลก	และในปัจจบุนัมตีลำดเกดิใหม่ในแถบประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ	อำทิ	บรำซิล	อินเดีย	รัสเซีย	โคลัมเบีย	และอียิปต์		

ใช้ส�ำหรับรักษำผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็ง โรคเบำหวำน และโรคภูมิคุ้มกันท�ำลำยตัวเอง 
ซึ่งมีแนวโน้มของจ�ำนวนผู้ป่วยมำกขึ้นทั่วโลก 2 

กลุ่มสินค้ำยำ
ที่มีมูลค่ำกำรขำย

สูงสุด

ยำ	Humira

(ยำมีฤทธิ์แก้อักเสบ)

Eliquis

(ยำแก้กำรแข็งตัวของเลือด) 

Revlimid

(ยำรักษำโรคมะเร็งบำงชนิด

อำทิ	มะเร็งเม็ดเลือดขำว)

1 เนื่องจากข้อจ�ากัดในเรื่องฐานข้อมูลเชิงสถิติของตลาดและการค้ายาชีววัตถุทั้งของไทยและโลก	รายงานฉบับนี ้
	 จึงได้รวบรวมข้อมูลเชิงทุติยภูมิต่างๆ	มาท�าการวิเคราะห์เชิงนโยบาย
2	 เว็บไซต์	Statista.com	เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564
	 (เว็ปไซต์	https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/)
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กำรค้ำสินค้ำยำและเภสัชกรรมของโลกมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2562 มีมูลค่า
1,273.15 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
กำรส่งออกมูลค่ำ
617.49 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

	 เยอรมนี	(ร้อยละ	14.62)

	 สวิตเซอร์แลนด์	(ร้อยละ	13.45)	

	 สหรัฐฯ	(ร้อยละ	8.67)	

	 ไอร์แลนด์	(ร้อยละ	8.65)

	 เบลเยียม	(ร้อยละ	8.54)

อินเดีย	(ร้อยละ	2.63)

จีน	(ร้อยละ	1.48)

สิงคโปร์	(ร้อยละ	1.30)

ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	1.03)

เกำหลีใต้	(ร้อยละ	0.64)

ประเทศผู้ส่งออกหลัก
(สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ
ของกำรส่งออกโลก)

ประเทศผู้น�ำเข้ำหลัก 
(สัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ
ของกำรส่งออกโลก)

ประเทศส�ำคัญในเอเชีย
ที่ส่งออกสินค้ำยำและเวชภัณฑ์

ประเทศส�ำคัญในเอเชีย
ที่ส่งออกสินค้ำยำและเวชภัณฑ์

ไทยส่งออกสินค้ำยำและเภสัชกรรม	เป็นอันดับที่	43	ของโลก	โดยคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	0.10	ของกำรส่งออกยำและเภสัชกรรมของโลก

ไทยน�ำเข้ำสินค้ำยำและเภสัชกรรม	เป็นอันดับที่	40	ของโลก	โดยคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	0.4	ของกำรน�ำเข้ำยำและเภสัชกรรมของโลก

ขยำยตัว
จำกปีก่อนหน้ำ

ร้อยละ 5.25 

สหรัฐฯ	ร้อยละ	19.6

เยอรมนี	(ร้อยละ	8.9)

เบลเยียม	(ร้อยละ	6.9)

จีน	(ร้อยละ	5.1)

สวิตเซอร์แลนด์	(ร้อยละ	4.8)	

เกำหลีใต้	(ร้อยละ	1.1)

เวียดนำม	(ร้อยละ	0.5)

สิงคโปร์	(ร้อยละ	0.5)

อินเดีย	(ร้อยละ	0.4)	

กำรน�ำเข้ำมูลค่ำ
655.66 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
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ตำรำงที่	1	มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำยำและเภสัชกรรมของโลก	ปี	2559-2563

ล�ำดับ ประเทศผู้ส่งออก

โลก 587,149,887 617,490,013 

เยอรมนี		 96,420,262	 90,294,694	 97,687,099	 14.62

สวิตเซอร์แลนด์	 75,208,475	 83,047,883	 88,188,208	 13.45

สหรัฐฯ	 48,345,553	 53,561,670	 53,938,941	 8.67

ไอร์แลนด์	 53,490,501	 53,408,959	 65,723,255	 8.65

เบลเยียม	 47,541,520	 52,705,424	 61,335,741	 8.54

อินเดีย	 14,330,253	 16,264,000	 	-	 2.63

จีน	 8,866,142	 9,165,509	 13,214,357	 1.48

สิงคโปร์	 8,362,962	 8,107,010	 8,914,905	 1.30

ญี่ปุ่น	 5,544,932	 6,370,928	 7,504,939	 1.03

เกำหลีใต้	 3,479,170	 3,922,653	 7,109,929	 0.64

ไทย	 548,855	 593,184	 566,730	 0.10

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่ำกำรส่งออก

ปี 2561
มูลค่ำกำรส่งออก

ปี 2562
มูลค่ำกำรส่งออก

ปี 2563
สัดส่วนกำรส่งออก 

ปี 2562 (%)

อัตรำกำรขยำยตัวกำรส่งออกโลก
(ปี 61/62) +5.17

ประเทศผู้ส่งออกที่น่าสนใจ

43
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ตำรำงที่	2	มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำยำและเภสัชกรรมของโลก	ปี	2559-2563

ล�ำดับ ประเทศผู้ส่งออก

โลก 622,436,285 655,658,377 

สหรัฐฯ	 115,634,522	 128,237,981	 139,518,098	 19.6

เยอรมนี	 57,240,725	 58,585,025	 65,827,806	 8.9

เบลเยียม	 40,702,515	 45,481,651	 51,435,957	 6.9

จีน	 27,900,028	 33,614,184	 34919,392	 5.1

สวิตเซอร์แลนด์	 29,993,822	 31,562,239	 38,889,646	 4.8

เกำหลีใต้	 6,496,884	 7,080,960	 7,964,330	 1.1

เวียดนำม	 3,027,092	 3,315,227	 	-	 0.5

สิงคโปร์	 2,935,013	 3,190,537	 3,603,682	 0.5

อินเดีย	 2,070,836	 2,525,996	 	-	 0.4

ไทย	 2,568,040	 2,510,894	 2,490,446	 0.4

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่ำกำรส่งออก

ปี 2561
มูลค่ำกำรส่งออก

ปี 2562
มูลค่ำกำรส่งออก

ปี 2563
สัดส่วนกำรส่งออก 

ปี 2562 (%)

อัตรำกำรขยำยตัวกำรน�ำเข้ำโลก 
(ปี 61/62)  +5.34

ประเทศผู้นำาเข้าที่น่าสนใจ

40

ที่มำ : Trademap.org
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ส�ำหรับสินค้ำยำชีววัตถุ	จำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกลยุทธ์แผนที่น�ำทำง
กำรพัฒนำยำ	วัคซีน	และชีววัตถุเพื่อใช้เองในประเทศ	วิทยำลัยกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยมหิดล	ปี	25623 

เติบโต
ร้อยละ
13.8

อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี
2561	–	2568

ตลำดยำชีววัตถุทั่วโลก
มีมูลค่ำประมำณ

186,470
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ในปี	2560 

คำดกำรณ์ว่ำ	

มีแนวโน้มจะมีมูลค่ำถึง

526,008
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ในปี	2568

โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ยำชีววัตถุที่มีกำรศึกษำวิจัยเพิ่มมำกขึ้น	ประกอบด้วย

 • โมโนโคลนอลแอนติบอดี	(Monoclonal	Antibodies,	moAb)
 • วัคซีนที่ได้จำกกระบวนกำรทำงพันธุวิศวกรรม	(Biotech	Vaccine)
 • อินซูลินที่ได้จำกกระบวนกำรทำงพันธุวิศวกรรม	(Recombinant	Human	Insulin)
 • ฮอร์โมนเจริญเติบโตของมนุษย์	(Human	Growth	Hormone)
 • ยำชีววัตถุอื่น	ๆ

เนื่องจากความต้องการ
ของตลาดเพิ่มมากขึ้น

3 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนที่น�าทางการพัฒนายา	วัคซีน	และชีววัตถุเพื่อใช้เอง 

	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	ปี2562	

กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดียังคงเป็นยำกลุ ่มที ่

คำดกำรณ์ว่ำจะมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในสัดส่วน 

สูงท่ีสุด	 รองลงมำ	 ได ้แก ่	 กลุ ่ม	 Erythroietin 

กลุ ่มอินซูลิน	 กลุ ่มวัคซีนกลุ ่มอินเธอร์เฟอรอน	 

กลุ่ม	 Growth	 and	 coagulation	 factor	 และ 

กลุ่มฮอร์โมน	ตำมล�ำดับ

การคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ในปี 2568
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมชีววัตถุสูงที่สุด

	 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
 •	มีกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเพิ่มขึ้นของกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุข
	 •	ประเทศในแถบเอเชียนั้นจะเป็นบริษัทที่มีควำมสำมำรถในกำรผลิต	(Manufacturing)	ตั้งอยู่ในประเทศ
	 	 ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้	จีน	อินเดีย

•	ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

	 คำดว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุด	ในช่วงระหว่ำงปี	2561-2568	อยู่ที่ร้อยละ	17.2 

	 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำกำรตระหนักถึงกำรรักษำโรคด้วยยำชีววัตถ ุ

	 ตลอดจนกำรยอมรับและกำรเข้ำถึงยำชีววัตถุที่เพิ่มขึ้น

ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
ยังถือเป็นโอกำสกำรลงทุนที่

สำมำรถขยำยตัวได้เพิ่มเติมจำก

กำรลงทุนในตลำดประเทศที่

พัฒนำแล้วซึ่งอิ่มตัวแล้ว4

 ประเทศแถบอเมริกำเหนือ	และประเทศในภูมิภำคยุโรป
 •	 อุตสำหกรรมมุ่งเน้นในกำรพัฒนำ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีกำรลงทุนในระดับสูง
	 	 เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรม

 •	 ส่วนใหญ่บริษัทที่มีกำรวิจัยและพัฒนำ	(R&D)	จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ	และสหภำพยุโรป

4	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนที่น�าทางการพัฒนายา	วัคซีน	และชีววัตถุเพื่อใช้เอง 

	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	ปี2562	

สัดส่วนของบริษัทกำรค้ำ	(Trading)	ในแถบเอเชีย 

จะสูงกว่ำบริษัทผู้ผลิตและบริษัทวิจัยและพัฒนำ	

ในแถบอเมริกำสัดส่วนของบริษัทผู้ผลิตจะสูงกว่ำ 

บริษัทให้บริกำร	บริษัทผู้ผลิตและบริษัทวิจัยและพัฒนำ
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	 เน่ืองจำกยำชีววัตถุได้มีกำรน�ำมำใช้รักษำโรคมำเป็นระยะเวลำหน่ึงและได้รับกำรยอมรับว่ำ 

สำมำรถรักษำโรคท่ีเป็นอันตรำยถึงแก่ชีวิตรวมท้ังโรคเร้ือรังได้จริงอย่ำงไรก็ตำม	 เนื่องด้วยต้นทุนที่สูงและ 

โอกำสในกำรเข้ำถงึยำของผู้ป่วยโดยเฉพำะในประเทศทีก่�ำลังพัฒนำ	จงึท�ำให้มกีำรผลิตยำชีววตัถคุล้ำยคลึง	

(biosimilars)5 มำกขึ้น	 ซึ่งต้นทุนในกำรผลิตยำชีววัตถุคล้ำยคลึงต�่ำกว่ำต้นทุนในกำรผลิตยำต้นแบบและ 

รำคำของยำชีววัตถุคล้ำยคลึงต�่ำกว่ำมำก	ท�ำให้มีผู้ป่วยจ�ำนวนมำกขึ้นที่มีโอกำสได้เข้ำถึงยำเหล่ำนี้

5	 ยาชีววัตถุคล้ายคลึง	 หมายถึง	 ยาชีววัตถุที่มีความคล้ายคลึง	 (similar)	 กับยาชีววัตถุต้นแบบท่ีได้รับการอนุญาต 
	 และขึ้นทะเบียนและวางจ�าหน่ายในตลาดมาก่อนแล้วและสิทธิบัตรหมดอายุลงแล้ว	
6	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนท่ีน�าทางการพัฒนายา	 วัคซีน	 และชีววัตถุเพื่อใช้เอง 
	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	ปี2562	(ข้อมูลจาก	รายงานของ	Allied	Market	Research	 
	 ปี	2557	เว็บไซต์	https://www2.deloitte.com/content/dam.	เข้าถึงเมื่อ	20	มกราคม	2562)
7	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์แผนที่น�าทางการพัฒนายา	 วัคซีน	 และชีววัตถุเพื่อใช้เอง 
	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	ปี2562	(ข้อมูลจาก	BioTrends	Research	Group,	2557) 
8	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนท่ีน�าทางการพัฒนายา	 วัคซีน	 และชีววัตถุเพื่อใช้เอง 
	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	

 จำกรำยงำนของ	Allied	Market	Research	ปี	2557	มีกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำดยำ

ชีววัตถุคล้ำยคลึงในปี	2563	ไว้ที่มูลค่ำ	25,000-35,000	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	6		หลังจำกที่มีกำรขึ้นทะเบียน 

ยำชีววตัถคุล้ำยคลงึชนิดแรกของโลกในยุโรปเมือ่ปี	2549	จนถงึปี	2558	มกีำรข้ึนทะเบยีนยำชีววตัถคุล้ำยคลึง 

สูงถึง	700	รำยกำร	โดยได้รับกำรอนุมัติแล้ว	450	รำยกำร	และอยู่ระหว่ำงกำรขึ้นทะเบียน	250	รำยกำร7 

	 ส�ำหรับตลำดส�ำคัญ	 อำทิ	 สหภำพยุโรป	 มีกำรลงทุนกำรผลิตยำชีววัตถุคล้ำยคลึงมำกขึ้น 

และในสหรัฐฯ	 สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำจำกกำรเปลี่ยนมำใช้ยำชีววัตถุได้สูงถึง	 40,000-250,000 

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ระหว่ำงปี	2558–	25688  
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9	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

	 (องค์การมหาชน)	(TCELS)	เว็บไซต์	https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897188

	 เข้าถึงเมื่อมกราคม	2564	
10	 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรี	โดยนรินทร์	ตันไพบูลย์	ปี	2563

ภาพรวมอุตสาหกรรมยาและยาชีววัตถุของประเทศไทย

ประเทศไทยมีควำมต้องกำรใช้ยำชีววัตถุเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี 

อย่ำงต่อเน่ืองและพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำยำชีววตัถ	ุเนือ่งจำกไทย 

ยังมีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตไม่เพียงพอ	 ท�ำให้มี 

กำรน�ำเข้ำยำในปริมำณสงู	ส่งผลถงึกำรเสยีดลุกำรค้ำและ

เศรษฐกจิในภำพรวม	และมคีวำมเสีย่งกรณเีกดิเหตฉุุกเฉนิ

มูลค่ำ
200,000
ล้ำนบำทต่อปี

มูลค่ำ 
40,000

ล้ำนบำทต่อปี

มูลค่ำ
25,000

ล้ำนบำทต่อปี

อุตสำหกรรมยำในประเทศไทย ยำชีววัตถุของประเทศ ไทยน�ำเข้ำยำชีววัตถุ

ปี	2561-2568
มีแนวโน้มอัตรำเติบโต

ในตลำดเอเชียแปซิฟิก	

ร้อยละ9

17.2

ที่ไม่สำมำรถหำวคัซีนได้ในภำวะขำดแคลน	กำรพัฒนำอตุสำหกรรมชีวเภสชัภัณฑ์จงึมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง

เพื่อให้ไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้	10		โดยโครงสร้ำงของอุตสำหกรรมยำของไทย	มีดังนี้	
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โครงสร้างการผลิต สถานประกอบการและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยาของไทย

ไทยมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยและคิดค้นด้ำนยำชีววัตถุจ�ำนวนมำก

แต่ยังกระจุกตัวอยู่ในหน่วยงำนรัฐและสถำบันวิจัย

ภำคเอกชนยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ท�ำกำรผลิตจ�ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์	

ร่วมวิจัยคิดค้นและผลิตยำ และวัคซีนป้องกันโควิด-19 

ผลิต Botulinum antitoxin (Bivalence: A, B)
ส�ำหรับผู้เกิดอำกำรอำหำรเป็นพิษเนื่องจำกหน่อไม้ดอง

รับจ้ำงวิจัยและผลิตชีววัตถุให้บริกำรแก่องค์กร หน่วยงำน
และผู้สนใจ 

บริษัท	ใบยำ	ไฟโตฟำร์ม	จ�ำกัด	

จ�ำหน่ำยให้กับ	สปสช.	และโรงงำนต้นแบบผลิตยำ	ชีววัตถุแห่งชำติ

(National	Biopharmaceutical	Facility	:	NBF)

ซึ่งก่อตั้งโดย	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	(มจธ.)

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ	(สวทช.)
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ข้อมูลระบบใบอนุญาตด้านยา	ของกองยา

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ณ	วันที่	28	สิงหาคม	2562

สถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์ในประเทศไทยส่วนมำก

เป็นร้ำนขำยยำมำกกว่ำเป็นโรงงำนผลิตยำ

ประเภทจ�ำหน่ำย

จ�ำนวน	18,752	แห่ง

ประเภทผลิต

จ�ำนวน	873	แห่ง

ประเภทน�ำเข้ำ

จ�ำนวน	891	แห่ง

ร้อยละ
91.40

ร้อยละ
4.26

ร้อยละ
4.34

 ในปี 2562 
ไทยมีสถานประกอบการ

เกี่ยวกับยาที่ได้รับ
ใบอนุญาตทั้งสิ้น

20,516 แห่ง
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ธุรกิจขำยสินค้ำทำงเวชภัณฑ์

เภสัชภัณฑ์และทำงกำรแพทย์

ที่มีกำรจัดตั้งใหม่

ที่มา	:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(ม.ค.-ก.ย.)

ปี 2563
มี 940 รำย

ปี	2560	–2562
พบว่ำมีอัตรำกำรจัดตั้งใกล้เคียงกัน	

ปี	2563	มีอัตรำกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้น
จำกช่วงเดียวกันของปี	2562	

ร้อยละ
37.22

มีมูลค่ำทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงที่สุดในรอบ	3	ปี

อยู่ในกรุงเทพมหำนคร
5,057 รำย 

อยู่ในภำคกลำง
2,107 รำย 

คิดเป็นร้อยละ	50.87

จ�ำนวนธุรกิจตั้งใหม่	(รำย)

คิดเป็นร้อยละ	21.20

1,171

2560 2561 2562 2562 2563

+37.22%

939 848 940
685

รวมทุนจดทะเบี
ยน

 2
,0
46

 ล
้ า น

บ
าท
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บริษัท/ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำของไทย

ที่มีควำมสำมำรถในกำรผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำมีน้อยรำย
ไทยต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบและสำรส�ำคัญตั้งต้นในกำรผลิตยำชีววัตถุ

ตลอดจนบรรจุภัณฑ์/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและบรรจุยำชีววัตถุ	

ผู้ผลิตสำรส�ำคัญตั้งต้นและวัตถุดิบ
ที่เกี่ยวข้องรำยใหญ่ของโลก

จีน อินเดีย

ส�ำหรับผู้ผลิตยำชีววัตถุของไทย
มี จ�ำนวน 4 รำย

มีควำมสำมำรถในกำรผลิตได้ในรำคำต�่ำ	และน�ำมำผสม

และผลิตเป็นยำส�ำเร็จรูปในรูปแบบต่ำงๆ	เช่น	ยำเม็ด	ยำน�้ำ	

ยำแคปซูล	ยำครีม	ยำผง	และยำฉีด	เป็นต้น	11

สยำมไบโอไซเอนซ์ สภำกำชำดไทย ไบโอเนท-เอเชีย องค์กำรเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	12

11	 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรี	โดยนรินทร์	ตันไพบูลย์	ปี	2563
12	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนท่ีน�าทางการพัฒนายา	 วัคซีน	 และชีววัตถุเพ่ือใช้เอง 

	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	ปี2562
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กำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรแพทยท์ี่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	(BOI)	

21
โครงกำร 

20
โครงกำร 

ปี 2562 ปี 2563

ลดลง
ร้อยละ 5 

มูลค่ำเงินลงทุนรวม	10,790	ล้ำนบำท

ลดลงร้อยละ	47	

คิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	5.12	ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

กำรลงทุนสำรตั้งต้นส�ำหรับผลิตยำชีววัตถุ	บางกรณี ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
ของ	BOI	ในสำขำกิจกำรเทคโนโลยีชีวภำพ

ปี 2563
มีจ�ำนวน

71 โครงกำร
ปี 2562

มีจ�ำนวน
46 โครงกำร

มูลค่ำเงินลงทุนรวม	16,270	ล้ำนบำท	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.72	ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 54

กำรลงทุนในอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ขยำยตัว	
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ส�ำหรับมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำ	BOI

ให้สิทธิประโยชน์	สรุปได้ 13  ดังนี้

•	เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนแก่กิจกำรผลิตยำแผนปัจจุบัน

•	เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนแก่กิจกำรผลิตยำที่มุ่งขึ้นทะเบียนยำ

	 ของกระทรวงสำธำรณสุข

•	เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนแก่กิจกำรผลิตยำและสำรออกฤทธิ์ส�ำคัญในยำ

•	เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนแก่กิจกำรผลิตยำชีววัตถุ

•	เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนแก่กิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ

	 (Service	Provider)

•	ส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรวิจัยทำงคลินิก	(Clinical	Research)

	 ซึ่งมี	2	กิจกำรย่อย

	 	 -	กิจกำรสนับสนุน	และบริหำรจัดกำรวิจัยทำงคลินิก

	 	 	 (Contract	Research	Organization:	CRO)

	 	 -	ศูนย์กำรวิจัยทำงคลินิก	(Clinical	Research	Center:	CRC)

นอกจำกนี้	ภำยใต้	พ.ร.บ.	เพิ่มขีดควำมสำมำรถ	พ.ศ.	2560	มีสิทธิประโยชน์พิเศษ

ส�ำหรับกำรลงทุนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

13 ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	 group)	 เพื่อรับฟังความเห็นต่อ	 (ร่าง)	 แนวทางการยกระดับศักยภาพ 
	 กลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์	เมื่อวันอังคารที่	18	พฤษภาคม	2564	เวลา	09.30-12.00	น.
	 ผ่านการประชุมออนไลน์	โดยผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14	 เวบ็ไซต์ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ		https://www.boi.go.th/upload/content/Medical_Hub.pdf	 
	 เข้าถึงเมื่อเมษายน	2564

ีษาภน�วเกย
�ป 5 �ดไนิงเ

ีษาภน�วเกย
�ป 8 �ดไนิงเ

14
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 จำกข ้อมูลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค ้ำ 

กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทยท่ีประกอบกิจกำร

ขำยสินค้ำทำงเวชภัณฑ์	 เภสัชภัณฑ์	 และทำงกำรแพทย์ 

ในปี	2563	มีจ�ำนวน	23,376.14	ล้ำนบำท	เพิม่ขึ้นจำกช่วง

เวลำเดียวกันของปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 11.68	ต่ำงชำต ิ

ที่ลงทุนในนิติบุคคลไทยอันดับ	1	ได้แก่	สหรัฐฯ	7,313.27	

ล้ำนบำท	 (สัดส่วนร้อยละ	 10.00)	 รองลงมำ	 คือ

เนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	3.36)	และสิงคโปร์	(ร้อยละ	3.36)	

ตำมล�ำดับ

ตัวอย่ำงกิจกำรที่	BOI	ให้กำรส่งเสริมและมีส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุน
ควำมก้ำวหน้ำของอุตสำหกรรมกำรแพทย์ ไทย 

บริษัท	ใบยำ	ไฟโตฟำร์ม	จ�ำกัด	 บริษัท	แนบโซลูท	จ�ำกัด

บริษัท	สตำร์ทอัพของไทยที่ได้รับกำรบ่มเพำะ

จำกศูนย์กลำงนวัตกรรมแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	(CU	Innovation	Hub)

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบีโอไอในกิจกำรเทคโนโลยีชีวภำพ

โดยท�ำกำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตโปรตีนจำกใบพืชเพื่อน�ำมำต่อยอด

ผลิตเป็นยำและวัคซีน

	 ทั้งนี้	 กิจกำรขำยสินค้ำทำงเวชภัณฑ์	 เภสัชภัณฑ์	 และทำงกำรแพทย์ ไม่ได้เป็นธุรกิจต้องห้ำม 

และไม่จ�ำเป็นต้องขออนุญำตจำกอธบิดโีดยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรประกอบธรุกจิของคนต่ำงด้ำว

หรือคณะรัฐมนตรี	ในบัญชีแนบท้ำย	1	2	และ	3	ตำม	พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว	พ.ศ.	2542

ผู้ก่อตั้ง คณำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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โดยไทยน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรมจำก

	 เยอรมนี	(14.84%)		 สหรัฐฯ	(13.41%)		 ฝรั่งเศส	(7.85%)

	 อินเดีย	(7.09%)		 จีน	(5.87%)	

การนำาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยา
และเภสัชกรรมของไทย15

อุตสำหกรรมยำแผนปัจจุบันของไทย

ส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นปลำยคือ กำรผลิตยำส�ำเร็จรูป

ยำที่ผลิตได้ในประเทศ
เป็นยำชื่อสำมัญ
(Generic drug)

ผู้ผลิตจะน�ำเข้ำวัตถุดิบตัวยำส�ำคัญจำกต่ำงประเทศมำผสม 

และผลิตเป็นยำส�ำเร็จรูปในรูปแบบต่ำง	ๆ

ไทยน�ำเข้ำวัตถุดิบยำสัดส่วนสูงประมำณร้อยละ	90

ของปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตยำส�ำเร็จรูปทั้งหมด

กลุ่มยำแก้ปวด/แก้ไข ้มีมูลค่ำกำรผลิตสูงสุด

ไทยมีโรงงำนผลิตยำแผนปัจจุบันที่ได้
กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต

(Good Manufacturing Practice: GMP)
จ�ำนวน 179 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี 2562) 

มีเพียงไม่เกินร้อยละ 5
ที่สำมำรถผลิตวัตถุดิบตัวยำส�ำคัญ
(Active ingredient) ได้เอง 

15	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
	 ทั้งนี้	ข้อมูลการน�าเข้าส่งออกของไทยไม่ได้มีการจ�าแนกพิกัดศุลกากรสินค้ายาชีววัตถุ	ท�าให้มีข้อจ�ากัดด้านข้อมูล 
	 เชิงสถิติ

กำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ทำงเภสัชกรรมและมีแนวโน้มกำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

กำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยำรักษำโรคและป้องกันโรค	(พิกัดศุลกำกร	3002	3003	และ	3004)	

ปี	2563

ปี	2563

มกรำคม-มีนำคม	2564

มกรำคม-มีนำคม	2564

มูลค่ำน�ำเข้ำรวม 2,474.75 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ

มูลค่ำน�ำเข้ำรวม 2,327.81 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 651.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 616.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ขยำยตัว
จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้ำ
ร้อยละ	3.49	
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กำรส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม

กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยำรักษำโรคและป้องกันโรค	(พิกัดศุลกำกร	3002	3003	และ	3004)

ปี	2563

ปี	2563

มกรำคม-มีนำคม	2564

มกรำคม-มีนำคม	2564

มูลค่ำน�ำเข้ำรวม 570.91 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ำน�ำเข้ำรวม 444.80 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 134.16 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 99.34 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ลดลง

จำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้ำ

ลดลง

จำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้ำ

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19	และควำมต้องกำรใช้และกำรส�ำรองผลิตภัณฑ์

เภสัชกรรมไว้ใช้ภำยในประเทศ

ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมส่วนมำกไปยังประเทศในภูมิภำคอำเซียนและเอเชีย	

	 เวียดนำม	(20.17%)		 กัมพูชำ	(11.77%)	 	 เมียนมำ	(11.65%)

	 ญี่ปุ่น	(8.78%)		 ลำว	(4.79%)	

	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรที่ไทยได้รับกำรรับรองให้เป็นสมำชิก	ASEAN	 Listed	 Inspection	

Service	ส่งผลให้ยำที่ผลิตในไทย	และได้รับกำรรับรองจำก	อย.	สำมำรถส่งออกในประเทศสมำชิกอำเซียน

ได้สะดวกข้ึนโดยไม่จ�ำเป็นต้องให้ประเทศสมำชิก	 (สิงคโปร์	 มำเลเซีย	 และอินโดนีเซีย)เขำ้มำตรวจมำตรฐำน

กำรผลิต	(GMP)	และตรวจสอบที่ปลำยทำงอีกถือเป็นกำรลดควำมซ�้ำซ้อน	และลดภำระค่ำใช้จ่ำย

ไทยส่งออก
โดยเฉพำะประเทศในอำเซียน
มีสัดส่วนกำรส่งออกรวมกัน
ร ้อยละ 58 ของมูลค่ำ
กำรส่งออกยำทั้งหมด
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ด้ำนตลำดในประเทศ	16

	 ยำท่ีผลติในประเทศส่วนใหญ่เป็นกำรใช้บริโภคในประเทศสดัส่วนประมำณร้อยละ	90	ของปริมำณ 

กำรผลิตยำทั้งหมด	ทั้งนี้	 จำกควำมก้ำวหน้ำของระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ	 (Universal	Health	

Coverage	Scheme:	UCS)	ที่ปัจจุบันครอบคลุมประชำกรไทยเกือบท้ังหมดสะท้อนโอกำสท่ีมำกข้ึนของ 

คนไทยในกำรเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลย่อมหมำยถึงกำรบริโภคยำที่จะมีอัตรำสูงขึ้นตำมไปด้วย

ส�ำหรับช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยยำ แบ่งเป็น 2 ช่องทำงหลัก ได้แก่ 

การจ�าหน่ายยาผ่านโรงพยาบาล

•	 ระบบสวัสดิกำรสำธำรณสุขของรัฐ

	 ที่ครอบคลุมข้ำรำชกำร	แบ่งเป็น

	 -	โรงพยำบำลรัฐ	ร้อยละ 60
	 -	โรงพยำบำลเอกชน	ร้อยละ 20

การจ�าหน่ายยาผ่านร้านขายยา 

•	 ผ่ำนร้ำนขำยยำ	(OTC	drug)

 ร้อยละ 20

แม้ระบบประกันสุขภำพของรัฐมีผลให้คนไข้

บำงส่วนเปลี่ยนพฤติกรรมไปรับกำรรักษำที่โรง

พยำบำลแทนกำรซื้อยำจำกร้ำนขำยยำ	แต่ร้ำน
ขำยยำก็ยังเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่

ประชำชนเลือกใช้บริกำร

จ�ำนวนร้ำนขำยยำประเภทต่ำงๆ	ทั่วประเทศ	มีทั้งสิ้น	20,516	แห่ง	(ตำมตำรำงที่	4)

ร้ำนขำยยำเดี่ยว	(Stand	-alone)

ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เป็นรำยกลำงและเลก็	(SME)

ร้อยละ	80

ร้ำนขำยยำของผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่มีสำขำ	

(Chain	store)	ร้อยละ	20

เขตกรุงเทพฯ
ร้อยละ 25

ต่างจังหวัด
ร้อยละ 75

16		ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกรุงศรี	โดยนรินทร์	ตันไพบูลย์	ปี	2563

การจำาหน่าย

ยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์
	 -	ยำสำมัญ	(Generic	drug)	ร้อยละ 61
	 -	ยำจดสิทธิบัตร	(Patented	drug)

	 		หรือยำต้นแบบ	ร้อยละ 39



แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์และการส่งออก : ถอดบทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ 46

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาชีววัตถุไทยสู่เชิงพาณิชย์

	 สนค.	 โดยคณะผู ้จัดท�ำได้น�ำข้อเท็จจริงและข้อมูลอุตสำหกรรมยำและยำชีววัตถุ 

ของโลกและของไทยข้ำงต้น	 ให้ท่ีประชุมกลุ่มย่อยรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำครัฐและ 

ภำคเอกชน	 และสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญเชิงลึก	 โดยควำมเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ 

แม้ว่ำประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภำพในกำรวิจัยและพัฒนำยำและยำชีววัตถุและมีบุคลำกร 

ที่เข้มแข็ง	แต่ยังไม่สำมำรถก้ำวไปสู่กำรพัฒนำในเชิงพำณิชย์ ได้	ด้วยปัจจัยสรุปได้	ดังนี้		

•	 กำรขำดแผนทีน่�ำทำง	(Roadmap)	และแนวทำงกำรพัฒนำ 

	 อุตสำหกรรมยำในเชิงยุทธศำสตร์	 และกำรบูรณำกำร 

	 ด้ำนงบประมำณและงำนวิจัยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

•	 กำรขำดกำรสนบัสนนุและสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�ำนวยให้เกดิ 

	 กำรทดสอบทำงคลินิก	กำรวิจัยพัฒนำ	และกำรสร้ำงธุรกิจ 

	 ยำชีววัตถุ	 กำรขำดมำตรกำรจูงใจโดยเฉพำะมำตรกำร 

	 ส่งเสริมกำรลงทุนผลิตยำและยำชีววัตถุที่ เหมำะสมกับ 

	 อุตสำหกรรมยำท่ีใช้เงินลงทุนสูงใช้เทคโนโลยีทันสมัย	 และ 

	 ใช้ระยะเวลำนำน	 และกำรขำดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อ 

	 กำรต่อยอดไปสู ่กำรผลิตเชิงพำณิชย์	 ตลอดจนขำด 

	 กำรส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่ำจำกกำรคุ้มครอง 

	 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

•	 ข้ันตอนกำรขออนุมัติ/กำรข้ึนทะเบียน	 ที่ เกี่ยวข้องกับ 

	 ยำชีววัตถุ	 ตั้งแต่ส่วนของต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ	 เป็นภำระ 

	 และต้นทุนด้ำนค่ำใช้จ ่ำยและเวลำ	 ของผู ้ประกอบกำร 

	 ที่จะต้องด�ำเนินกำรติดต่อหลำยหน่วยงำน

โครงสร้ำงอุตสำหกรรม 

และภำคกำรผลิต

ที่ไม่เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพ 

ในกำรแข่งขันของ 

ผู้ประกอบกำรไทย

กฎหมำยและกฎระเบียบ

ไม่เอื้ออ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรประกอบธุรกิจ	
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กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

และกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ยังไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ

ในกำรลงทุน	และท�ำธุรกิจ

ด้ำนกำรตลำด	

•	 กำรขำดสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของ 

	 อุตสำหกรรมที่ใช้ระยะเวลำยำวนำนในกำรวิจัยและพัฒนำ 

	 จนสำมำรถออกสู่ตลำดได้	 กำรขำดกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

	 ในกิจกำรและอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองตลอดต้นน�้ำถึง 

	 ปลำยน�้ำ	และกำรขำดมำตรกำรและแรงจูงใจในกำรท�ำธุรกิจ 

	 ด้ำนนวัตกรรม	 โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ 

	 จำกทรัพย์สินทำงปัญญำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มต่อเศรษฐกิจ

•	 กำรขำดกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำด	 และกำรจัดกิจกรรม 

	 กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจที่เกี่ยวกับยำ	 กำรขำดข้อมูล 

	 ด้ำนกำรตลำด	 (Market	 insight)	 ของยำชีววัตถุ	 ท�ำให ้

	 ไม่สำมำรถก�ำหนดทิศทำงในกำรส่งเสริมบริษัทยำชีววัตถุ 

	 ในประเทศได้อย่ำงตรงจุด	 และกำรขำดกำรดึงจุดแข็ง 

	 ของอุตสำหกรรมและภำคบริกำรอื่นๆ	 เช่น	 ธุรกิจท่องเที่ยว 

		 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	 และธุรกิจประเภท	 hospitality 

	 มำท�ำกำรตลำดร่วมกับอุตสำหกรรมยำ
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
คู่ขนานกับการเปรียบเทียบแนวทาง 
การยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายา 
และยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
กับเกาหลีใต้

บทที่ 4
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยาและยาชีววัตถุของเกาหลีใต้

ที่มา:	Biotechnology	in	Korea	2020,	Ministry	of	Sciences	and	ICT,	Republic	of	Korea

	 เกำหลีใต้มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นล�ำดับที่	 12	 ของโลก	 ในปี	 2563	 มีขีดควำมสำมำรถ 

ทำงกำรแข่งขันล�ำดบัที	่23	ของโลก	เกำหลีใต้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำเศรษฐกจิจำกประเทศยำกจน 

และเกษตรกรรมจนเป็นประเทศอุตสำหกรรมและมีเศรษฐกิจแข็งแกร่ง	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ	 

(GDP)	ปี	2562	มีมูลค่ำ	1.65	ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจร้อยละ	2.0		

	 อุตสำหกรรมชีวภำพของเกำหลีใต้ถือเป็นอุตสำหกรรมที่รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญและเร่งพัฒนำ 

ให้เป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศ	

อุตสำหกรรมยำของเกำหลีใต้
ในปี 2561 มีมูลค่ำ 23 ล้ำนล้ำนวอน 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	1.7

ของ	GDP	ประเทศเกำหลีใต้

ปัจจุบันมี
โรงงำนผลิตยำ

จ�ำนวนกว่ำ 639 แห่ง
ทั่วประเทศ 1

เทียบศักยภำพกำรผลิตยำชีววัตถุของประเทศผู้ผลิตช้ันน�ำของโลก	 

ในปี	2562	เกำหลีใต้มีก�ำลังกำรผลิตเป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจำกสหรัฐฯ	และสูงกว่ำเยอรมนี

ส่งออกยำต้นแบบได้กว่ำ 8.5 ล้ำนล้ำนวอน
เพิ่มขึ้นจำกปี	 2561	 ร้อยละ	58.6	 และท�ำให้เกำหลีใต้ครองส่วนแบ่ง

ทำงกำรตลำดอันดับ 3 ของโลก	ที่ร้อยละ	24.2	รองจำก

สหรัฐฯ	และจีน 2

1	เว็บไซต์	Statista	ปี	2561	เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564		
2	 รายงาน	Biotechnology	in	Korea	2020,	Biotech	Policy	Research	Center	(BPRC),	Ministry	of	Sciences	 
	 and	ICT
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ปัจจัยที่สำาคัญของการเติบโต
ของอุตสาหกรรม K-Bio3

ปัจจัยที่ส�ำคัญของกำรเติบโตของอุตสำหกรรม	K-Bio	คือ

ภำคเอกชนที่เน้นผลิตงำนวิจัยที่แสวงหำก�ำไร

ก่อตั้งธุรกิจ	R&D
ได้รับกำรสนับสนุน

จำกหน่วยงำนภำครัฐ

นักวิจัยของ
สถำบัน

กำรศึกษำ
โรงพยำบำล

มูลค่ำกำรลงทุน
ใน K-Bio

จำกปี 2560 ถึงปี 2562
ขยำยตัวจำก

3,488 ร้อยล้ำนวอน เป็น
11,033 ร้อยล้ำนวอน

เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ
3 เท่ำตัว 

	 สอดคล ้องกับข ้อ มูลกำรสัมภำษณ ์ ผู ้ แทนบริ ษัท 	 คิน เจน	 ไบ โอ เทค	 ซ่ึ ง เป ็น 

ผู้เช่ียวชำญในเร่ืองอุตสำหกรรมยำชีววัตถุของเกำหลีใต้	 พบว่ำ	 รัฐบำลเกำหลีใต้ ได้สนับสนุน 

ให ้ นักวิจัย ในหน ่วยงำนสถำบันกำรศึกษำและโรงพยำบำลตั้ งธุ รกิจ 	 Star tups	 ที่ เน ้น 

กำรผลิตงำนวิจัยและเทคโนโลยีใหม ่ 	 และขำยสิทธิบัตรให ้กับธุรกิจพันธมิตรเพ่ือต ่อยอด 

งำนวิจัยไปสู่โมเดลทำงกำรตลำด	เพื่อส่งออกยำใหม่ไปยังประเทศต่ำง	ๆ	ทั่วโลก

ในปี	2556-2560	รัฐบำลเกำหลีใต้จัดตั้งกองทุน

GLOBAL PHARMA
DEVELOPMENT FUND
(มูลค่ำ	235	พันล้ำนวอน) มูลค่ำ	182	พันล้ำนวอน

ลงทุนด้ำน
นวัตกรรมยำ

ในบริษัท 35 แห่ง

สำมำรถพัฒนำ
DNA วัคซีน

และเปิดบริษัทลูก
ในสหรัฐฯ

4

3	 รายงาน	Biotechnology	in	Korea	2020,	Biotech	Policy	Research	Center	(BPRC),	Ministry	of	Sciences	and	ICT
4	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนที่น�าทางการพัฒนายา	 วัคซีน	 และชีววัตถุเพื่อใช้เอง 
	 ในประเทศ,	 วิทยาลัยการจัดการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	 ปี2562	 (ข้อมูลจากการประชุม	 Thailand	 Life	 Sciences 
	 Business	 Forum	 on	 “Korean-Thai	 Partnership	 Development	 in	 Life	 Sciences	 Industry”	 
	 Bio	Investment	Asia	2018,	Thailand	Lab	International	2018,	12	September	2018)

กำรขยำยตัวของบริษัท	Startups
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เกำหลีใต้มีสถำบันทดสอบทำงคลินิก	จ�ำนวน	184	แห่ง7	กระจำยอยู่ทั่วประเทศ

โดยที่ผ่ำนมำ	ปี	2554-2561	เกำหลีใต้มีกำรทดลอง/ทดสอบทำงยำมำกที่สุดในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก	

2,120	ครั้ง	มำกกว่ำที่มีกำรทดสอบ/ทดลองใน	

 ออสเตรเลีย	(1,627	ครั้ง)	 ญี่ปุ่น	(1,585	ครั้ง)

	 จีน	(1,448)	 ไต้หวัน	(926	ครั้ง)

	 นิวซีแลนด์	(458	ครั้ง)8 

ควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนแห่งชำติที่เป็นพื้นฐำนให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี	

รัฐบำลลงทุนสนับสนุน
ในกำรวิจัยและพัฒนำ
1,200 พันล้านวอน
ส�าหรับ 5 ปี (ปี 2556-2560)

เป็นผลให้มีกำรอนุมัติยำใหม่	9 ตัว	และถ่ำยทอดเทคโนโลยีข้ำมประเทศ 

ของยำ	9	ตัว

เกำหลีใต้ได้มีกำรตั้งหน่วยงำนในประเทศที่เป็น

ตัวเชื่อมงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำเชิงกำรตลำดสู่สำกล	4	แห่ง

สร้างเครือข่ายสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยนานาชาติทั้งในระดับ

รัฐบาล และเอกชน

Medicinal
Bioconvergence

Research

Advanced
Biomass

Research &
Development 

Center

Intelligent
Synthetic

Biology Center

Bio-Nano
Health Guard

Research
Center 5

5	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนที่น�าทางการพัฒนายา	วัคซีน	และชีววัตถุเพื่อใช้เอง
	 ในประเทศ,	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล,	ปี2562
6		รายงาน	Biotechnology	in	Korea	2020,	Biotech	Policy	Research	Center	(BPRC),	Ministry	of	Sciences		and	ICT	
7	 เว็บไซต์	Parmaboardroom.com	ปี	2559	เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564		
8 เว็บไซต์	Parmaboardroom.com	ปี	2559	เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564		

คิดเป็นร้อยละ	3.39	ของจ�ำนวนครั้งของกำร

ทดสอบทำงคลินิกที่เกิดขึ้นในโลก

ในปี 2561 มีกำรทดสอบทำงคลินิก

เป็นอันดับ	7	ของโลก6
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กำรจัดตั้ง	Bio-cluster	

มุ่งเน้นระบบนิเวศทำงอุตสำหกรรม
ที่ก่อให้เกิดงำนวิจัยที่เชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรม 

กำรผลิตเฉพำะทำงจ�ำนวน	10	เขตทั่วประเทศ

โดยในแต่ละเขตมีกำรออกแบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและจัดตั้ง
ศูนย์ให้บริกำรจุดเดียว

(one stop research support center) 

	 อ�ำนวยควำมสะดวกกำรขออนุมติัตำมกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้องให้สทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษ	ีเพ่ือดงึดดู

บริษัท	 สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยต่อยอดในเชิงพำณิชย์สู่ตลำดโลกและส�ำนักงำนด้ำนกำรจดทะเบียน 

เทคโนโลยี	(Technology	Licensing	Office:	TLO)	เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยี	กำรแบ่งปันข้อมูล	

กำรดึงดูดด้ำนกำรลงทุน	 กำรขยำยกำรส่งออก9 กำรผ่อนคลำยกฎระเบียบและกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ดังกล่ำวท�ำให้เกิดระบบนิเวศที่เหมำะสมส�ำหรับกำรเกิดอุตสำหกรรม	K-Bio	อย่ำงสมบูรณ์และรวดเร็ว	

ตั้งหน่วยงำน
Korea’s Bio I-Corps 

เพ่ือสนับสนนุให้บริษทั	Startups	ของเกำหลใีต้สำมำรถเติบโต
และแข็งแรงพร้อมก้ำวไปสู่เวทีนำนำชำติ

US NIH’s Bio I-Corps 

เกาหลีใต	้ได้ถอดบทเรียนจำกประเทศต้นแบบอย่ำงสหรัฐฯ

ณ	กรุงวอชิงตันดีซี

9 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์แผนที่น�าทางการพัฒนายา	 วัคซีน	 และชีววัตถุเพ่ือใช้เอง 
	 ในประเทศ,	 วิทยาลัยการจัดการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	 ปี2562	 (ข้อมูลจากการประชุม	 Thailand	 Life	 Sciences 
	 Business	 Forum	 on	 “Korean-Thai	 Partnership	 Development	 in	 Life	 Sciences	 Industry” 
	 Bio	Investment	Asia	2018,	Thailand	Lab	International	2018,	12	September	2018)
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1.	กรุงโซล	Seoul

4.	จังหวัดคังวอน	Gangwon

7)	จังหวัดคยองซังเหนือ

				North	Gyeongsang

2)	เมืองอินชอน	Incheon

5)	จังหวัดชุงช็องเหนือ

North	Chungcheong

	8)	เมืองแทกู	Daegu 10)	เมืองเจจู	Jeju

3.จังหวัดคยองกี	Gyeonggi

6.	เมืองแทจ็อน	Daejeon

9)	เมืองอุลซัน Ulsan

4.7	พันคน

187	หน่วย

2,392	ร้อยล้ำนวอน

2.3	พันคน

55	หน่วย

214.3	ร้อยล้ำนวอน

3.5	พันคน

22	หน่วย

7,040	ร้อยล้ำนวอน

5.6	พันคน

72	หน่วย

1.4	ร้อยล้ำนวอน

6	หมื่นคน

23	หน่วย

101	ร้อยล้ำนวอน

4.7	พันคน

187	หน่วย

239.2	ร้อยล้ำนวอน

13.6	พันคน

313	หน่วย

4.2	ร้อยล้ำนวอน

2.2	พันคน

81	หน่วย

3,090	ร้อยล้ำนวอน

2.2	พันคน

81	หน่วย

3,090	ร้อยล้ำนวอน

เป็นศูนย์กลำงของ	Startupsและกำรสนับสนุน

เชิงพำณิชย์

เป็นเขตอุตสำหกรรมเฉพำะด้ำนเครื่องมือแพทย์

เป็นอุตสำหกรรมกัญชำเพื่อสุขภำพ

โดยมีโรงงำนผลิตสำรสกัดจำกกัญชำ

เป็นยำรักษำโรคและส่งออกไปยังต่ำงประเทศ

ด�ำเนินกำรผลิตยำชีววัตถุ

ด�ำเนินกำรเกีย่วกบักำรทดสอบทำงคลินิกและ

กำรทดสอบเฉพำะทำงต่ำง	ๆ	

เป็นเมืองอุตสำหกรรมด้ำนเคมีและ

สำรสกัดเพื่อผลิตยำ

เป็นเมืองอุทยำนวิทยำศำสตร์	

วิจัยและวิเครำะห์เชิงวิชำกำรเพื่อสนับสนุน

อุตสำหกรรมชีวภำพเน้นกำรเชื่อมโยง

กับอุตสำหกรรมสำรสนเทศ	(ICT)

ด�ำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยด้ำน	Biomedical	และ

กำรร่วมทุนเพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ทั้งสถำบันวิจัยที่ได้รับงบประมำณจำกรัฐ

สถำบันวิจัยของภำคเอกชน	และสถำบัน

กำรศึกษำต่ำง	ๆ

เป็นเมืองอุตสำหกรรมด้ำนกำรผลิตและคิดค้น

พัฒนำเทคโนโลยีจำกยีนส์โดยเฉพำะ

 Hongneung
cluster

Wonju 
Techmo 
Valley

Songdo 
Cluster

Osong 
High-Tech 

Medical 
Complex

Osong 
High-Tech 

Medical 
Complex

Osong 
High-Tech 

Medical 
Complex

Gwanggyo-
Pangyo Techno 

Valley

Daedeok 
Innopolis

Daedeok 
Innopolis

กำรสร้ำงระบบนิเวศของเกำหลีใต้

ส่งผลให้มีจ�ำนวนกำรอนุมัติยำใหม่เพิ่มขึ้นจำก	503	ในปี	2554	

เป็น	628	ในปี	2559	และอันดับกำรท�ำวิจัยคลินิกของเกำหลีใต ้

พัฒนำจำกล�ำดับ	 19	 ในปี	 2550	 เป็นล�ำดับ	 8	 ในปี	 2559 

รำยละเอียดแต่ละเขต	สรุปได้ดังนี้

จ�ำนวนบุคลำกร

จ�ำนวนหน่วยงำน/บริษัท	

เงินลงทุน

Bio-cluster 
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ด้ำนกำรอบรมและทรัพยำกรบุคคล	

ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกับต่ำงชำติ	

เกาหลีใตต้ั้งเป้าหมายในการฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญ 10,000 คน ด้านอุตสาหกรรมยา

ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างชาติ
ฝึกอบรมและ 
ให้ค�าปรึกษา

ด้ำนวิจัยและพัฒนำ	(R&D)

กำรผลิตและกำรรับรองมำตรฐำนในกำรปฏิบัติที่ดี

(Good	Manufacturing	Practice:	GMP)

ด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	(Regulatory	affair)

	 รัฐบำลเร ่งสร ้ำงควำมเข ้มแข็งของเครือข ่ำยควำมร ่วมมือระดับโลก	 เพ่ือกำรขยำย 

สู ่ต ่ำงประเทศ	 สร้ำงควำมร่วมมือแบบรัฐกับรัฐ	 (G2G)	 ระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริมธุรกิจและ 

ควำมร ่วมมือระหว ่ำงภำครัฐและเอกชน	 ส ่งเสริมกำรสร ้ำงเครือข ่ำยทำงธุรกิจเ พ่ือสนับสนุน 

กำรท�ำกำรตลำดต่ำงประเทศ	

จำกอุสเบกิสถำน	เม็กซิโก

ได้รับกำรขยำย
GMP inspection exemption

จำก	2	ปี	เป็น	5	ปี	

งำนแสดงสินค้ำท่ี ใหญ่ท่ีสุดเก่ียวกับเภสัชกรรมและ
เวชภัณฑ ์ชีวภำพในเกำหลี ใต ้น�ำ เสนอเทคโนโลยี ใหม ่ 	 ๆ 
ให้กับอุตสำหกรรมยำและเวชภัณฑ์ชีวภำพของเกำหลี	 และในภูมิภำคเอเชีย 
แปซิฟิก	 มีกิจกรรมกำรออกบูธแสดงสินค้ำและกำรสร้ำงพันธมิตรและ 
จับคู่ธุรกิจ	

รัฐบำล สนับสนุนให้มีกำรจัดงำน	KOREA	PHARM	&	BIO	ตั้งแต่ปี	2561	จนถึงปัจจุบัน	เป็นประจ�ำทุกปี	

ปัจจุบัน	เกำหลีใต้ได้รับกำรยกเว้น
GMP document submission
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ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 กับนโยบาย Korean New Deal
ของเกาหลีใต้

นโยบำย
Korean

New Deal 

เป็นนโยบำยที่ส่งเสริม
Data	:	ข้อมูล

Network	:	เครือข่ำย

Artificial	Intelligence	:	ปัญญำประดิษฐ์

นโยบำยที่สนับสนุน
BIG3 

อุตสำหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระบบหรือชิป	SoC	(System-on-a-chip)

อุตสำหกรรมยำนยนต์แห่งอนำคต	(future	of	car)

อุตสำหกรรมไบโอเฮลท์	(Biohealth)	ที่เน้นด้ำนสุขภำพและชีวภำพ10

	 •	บูรณำกำรโครงกำรวิจัยและพัฒนำระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

	 	 โดยล่ำสดุ	รัฐบำลได้อนมุติังบประมำณ	3.97	ล้ำนล้ำนวอน	ในกำรวจิยัและพัฒนำยำใหม่	เวชศำสตร์ 

	 	 กำรฟื้นฟูสภำวะเสื่อม	และเครื่องมือแพทย์	

	 •	พัฒนำกระบวนกำรท่ีจะช่วยเร่งกำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมชีวเวชภัณฑ์	 ทั้งในเร่ืองศักยภำพและ 

	 	 คุณภำพ	ตลอดจนประสิทธิภำพ	ในกำรผลิต

 •	ด�ำเนินกำรคัดกรองกระบวนกำรพัฒนำที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือให้สำมำรถ 

	 	 ตอบสนองควำมต้องกำรภำยในประเทศเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินของประเทศ

	 •	จัดตั้งหน่วยงำนและริเริ่มกระบวนกำรท�ำงำนใหม่ๆ	ที่สนับสนุนกำรท�ำงำนขั้นตอนกำรอนุมัติสินค้ำ 

	 	 ชีวเวชภัณฑ์ให้เกิดกำรอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

	 •	สร้ำงโรงงำนอจัฉรยิะ	(New	smart	factories)	จ�ำนวน	32	แห่ง	ส�ำหรับอตุสำหกรรมยำโดยเฉพำะ	 

	 	 และจัดต้ังหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญก�ำกับดูแลเร่ืองคุณภำพเพ่ือกำรผลิตวัคซีน	ภำยในเดือน 

	 	 กรกฎำคม	2564

ปี 2563 รัฐบาลเกาหลีใต้ออกนโยบายรับมือ
กับการฟื้ นเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 คือ

เมื่อวันที่	21	มกรำคม	2564	รัฐบำลได้ประชุม	BIG3	เพื่อเร่งกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำในกลุ่มชีวเวชภัณฑ์11  

ได้แก่

10		กระทรวงการค้า	อุตสาหกรรม	และพลงังานของเกาหลใีต้	เวบ็ไซต์	https://english.moef.go.kr/poup/20201221_ 
	 policyFocus/popup.html		เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564	
11	กระทรวงการค้า	 อุตสาหกรรม	 และพลังงานของเกาหลีใต้	 เว็บไซต์	 https://english.moef.go.kr/pc/select 
	 TbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=5055		เข้าถึงเมื่อเดือนเมษายน	2564
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) คู่ขนาน
กับการเปรียบเทียบแนวทางการยกระดับศักยภาพ
กลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์
ของประเทศไทยกับเกาหลีใต้

ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย :
โครงสร้างอุตสาหกรรมและภาคการผลิต 

•	 บริษัท/ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมยำที่มีควำม 

	 สำมำรถในกำรผลิตต้ังแต่ต้นน�ำ้ถงึปลำยน�ำ้มน้ีอย 

	 รำย	 โดยเฉพำะไทยต้องพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบ 

	 และสำรส�ำคัญต้ังต้นในกำรผลิตยำชีววตัถ	ุตลอด 

	 จนบรรจภุณัฑ์/อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรผลติและ 

	 บรรจุยำชีววัตถุ	

•	 ไทยมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยและคิดค้นด้ำนยำ 

	 ชีววัตถุจ�ำนวนมำก	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังกระจุกตัวอยู่ 

	 ในหน่วยงำนรัฐและสถำบันวิจัย	

•	 ไทยมีองค์กรในก�ำกับของรัฐ	ที่ผลิตยำจ�ำหน่ำยให ้

	 กับประชำชน	และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	รำคำ 

	 ต�ำ่เป็นเกณฑ์	และกำรจดัท�ำบญัชยีำหลักทีก่�ำหนด 

	 ให้จ�ำหน่ำยยำในรำคำถูก	

• 	 เกำหลี ใต ้ก� ำหนดอุตสำหกรรมไบโอเฮลท  ์

	 (Biohealth)	 และอุตสำหกรรม	 K-Bio	 เป็น 

	 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและจะต้องก้ำวเป็นผู้น�ำ 

	 ในระดับโลก	 โดยเร่งรัดกำรจัดตั้งหน่วยงำน/ 

	 สถำบันท�ำกำรทดลอง/ทดสอบทำงคลินิกเพ่ิม 

	 มำกข้ึน	 และตั้งเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม	K-Bio	 

	 ทั่วประเทศ	10	เขต	ที่มีควำมแตกต่ำงและเสริมกัน	 

	 และสร้ำงระบบนิเวศ	(Ecosystem)	ที่เอื้อต่อกำร 

	 แข่งขันทำงกำรค้ำให้เกดิธรุกจินวตักรรม	ทัง้ขนำด 

	 ใหญ่	และ	Startup	และจ�ำหน่ำยสิทธิบัตรยำให้กับ 

	 บริษัทผู้ผลิตน�ำไปผลิตจ�ำหน่ำยและส่งออกยำ 

	 นวัตกรรมไปยังต่ำงประเทศ

สถานะปัจจุบันของไทย แนวนโยบายของเกาหลีใต้
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	 ในส่วนนี้ได้น�ำประเด็นแนวทำงกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมยำชีววัตถุของเกำหลีใต้

ข้ำงต้นมำเปรียบเทียบกับสถำนะของไทยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและเป้ำหมำยที่ไทยต้องกำรจะเป็นในอนำคต	 

เพ่ือให้สำมำรถน�ำเสนอสิ่งที่ไทยต้องด�ำเนินกำรต่อไป	 เพ่ือให้ ไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในเชิงพำณิชย์ 

ของกำรผลิตยำชีววัตถุกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น	และไทยมีศักยภำพในกำรส่งออกยำและยำชีววัตถุเพิ่มขึ้น

•	 กำรหำแนวทำงกำรลดต้นทนุในกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิ 
	 และสำรส�ำคัญตัง้ต้น	รวมทัง้บรรจภุณัฑ์/อปุกรณ์ 
	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและบรรจุยำชีววัตถุ
•	 กำรสนับสนุนให ้มีหน ่วยทดสอบทำงคลินิก 
	 เพ่ิมมำกขึ้น	 ทั้งหน่วยทดสอบที่เป็นทั้งของรัฐและ 
	 เอกชน	 และสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรทดลอง 
	 ทำงคลินิก	 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและช่องทำงให้เกิด 
	 กำรพัฒนำยำชีววัตถุและยำนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
•		กำรปรับแก้กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐและ 
	 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกบัญชีนวัตกรรมไทย 
	 ให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น		
•		กำรพิจำรณำบทบำทขององค์กรในก�ำกับของรัฐ	 
	 ให้เกดิควำมสมดลุระหว่ำงกำรเข้ำถงึยำจ�ำเป็นของ 
	 ประชำชน	 กับกำรส่งเสริมให ้อุตสำหกรรม/ 
	 ภำคธุรกิจยำในประเทศสำมำรถเติบโตและ 
	 แข่งขันได้
•		กำรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจท่ีคิดค้นยำนวัตกรรม 
	 ที่เป็น	Startups	ให้มีจ�ำนวนมำกขึ้น	และจ�ำหน่ำย 
	 สิทธิบัตรยำให้กับบริษัทผู ้ผลิต	 (ท่ีมีศักยภำพ 
	 ในกำรผลิตและกำรตลำด)	น�ำไปผลิตจ�ำหน่ำยให ้
	 เกดิกำรประหยัดต่อขนำด	(Economy	of	Scale) 
	 และส ่งออกยำนวัตกรรมไปยังต ่ำงประเทศ 
	 และมีหน่วยงำนที่ รับผิดชอบเช่ือมโยงบริษัท	 
	 Startups	กับบริษัทผู้ผลิตในห่วงโซ่ถัดไป
•		กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรวัคซีนและยำชีววัตถุ 
	 แห่งชำติ	และวำงกลยุทธ์ส่งเสริมอุตสำหกรรมยำ 
	 ชีววัตถุในประเทศให้ชัดเจน	 โดยอำจพิจำรณำรูป 
	 แบบกำรส่งเสริมของเกำหลีใต้	 อำทิ	 กำรก�ำหนด 
	 เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมยำชีววัตถุและธุรกิจ 
	 สขุภำพ	และจดัต้ังศนูย์บริกำรจดุเดยีว	(One	stop	 
	 center)	ให้บริกำรผูป้ระกอบกำรตลอดห่วงโซ่กำร 
	 ผลิตอย่ำงครบวงจร

•	 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง 

	 ของไทยยังมีค่อนข้ำงจ�ำกัด	ศูนย์สัตว์ทดลองท่ีมี 

	 อยู่ในปัจจุบันยังคงเน้นเร่ืองกำรทดสอบเคร่ือง 

	 ส�ำอำงเป็นหลัก		

•	 กำรทดลองทำงคลินิกต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยสงูมำก	โดย 

	 เฉพำะในเฟส	 3	 ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรของภำค 

	 เอกชนท่ีเป็นบริษัทในประเทศติดขัดและต้องกำร 

	 กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ	

•	 ประเทศไทยยังขำดกำรก�ำหนดกลยุทธ์ทีเ่หมำะสม 

	 ให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม	 และกำรสร้ำงระบบนิเวศ	 

	 (Ecosystem)	 ท่ีส่งเสริมให้เกิดอุตสำหกรรมยำ 

	 ชีววตัถอุย่ำงเป็นรูปธรรม	และเป็นทิศทำงเดยีวกนั 

•		แม้ว่ำนักวจิยัจะมีศกัยภำพและขดีควำมสำมำรถสงู 

	 ด้ำนกำรวิจัยและพฒันำ	อย่ำงไรก็ดี	ยงัขำดควำม 

	 ร่วมมือกนัอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงนักวจิยัจำกสถำบนั 

	 หรือมหำวทิยำลัยของรัฐ	กบัภำคเอกชน	ท�ำให้กำร 

	 วิจัยและพัฒนำขำดควำมต่อเน่ืองเช่ือมโยงไปสู่ 

	 ภำคธรุกจิ	ขำดกลยุทธ์ในด้ำนกำรผลิตทีป่ระหยัด 

	 ต่อขนำด	(Economy	of	scale)	และกำรต่อยอด 

	 สู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์	

ส่ิงที่ไทยต้องดำาเนินการช่องว่าง (Gap)
(ส่ิงที่ไทยยังไม่ได้ดำาเนินการ) 
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•	 กระบวนกำรพิจำรณำขอข้ึนทะเบียนยำท่ีมีควำม 

	 ล่ำช้ำและขำดบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	 

	 ตลอดจนกระบวนกำรขอจดทะเบยีนทรัพย์สนิทำง 

	 ปัญญำใช้เวลำนำน

•	 ปัจจุบันฐำนข้อมูลสิทธิบัตรหมดอำยุในไทยและ 

	 ในต่ำงประเทศยังไม่สะดวกต่อกำรสืบค้น	

•	 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำ	 

	 BOI	อำทิ	 สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรยกเว้น 

	 ภำษีเงินได้ตำมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่รัฐบำล 

	 สนับสนุน

•	 เกำหลีใต้มีมำตรกำรและสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

	 ที่ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม	 Biohealth	 

	 และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบ 

	 กำร	โดยออกมำตรกำรสนับสนนุแก่ผู้ประกอบกำร 

	 ในแต่ละระดับข้ันของกำรพัฒนำธุรกิจ	 เพ่ือให้ 

	 ธรุกจิน้ันมคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและอยู่รอด

•	 ปรับปรุงกฎระเบียบและข้ันตอนกำรอ�ำนวยควำม 

	 สะดวกในกำรขอข้ึนทะเบียนยำ	 และกำรขอย่ืน 

	 จดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ 

	 จำกฐำนของทรพัย์สนิทำงปัญญำ	อำทิ	กำรจดัตัง้	 

	 R&D	 hub	 มีกำรตั้ง	 one	 stop	 research	 

	 support	center	และ	TLO	สนับสนุนกำรขออนมุติั 

	 ตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบวงจร

มาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุนและธุรกิจ :
การสนับสนุนจากภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุน

การอำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ : 
กฎหมายและกฎระเบียบ

สถานะปัจจุบันของไทย

สถานะปัจจุบันของไทย

แนวนโยบายของเกาหลีใต้

แนวนโยบายของเกาหลีใต้
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•	 กำรขำดสิทธิประโยชน์ที่ เหมำะสมกับลักษณะ 

	 เฉพำะของอุตสำหกรรมที่ใช้ระยะเวลำยำวนำน 

	 ในกำรวิจัยและพัฒนำจนสำมำรถออกสู่ตลำดได้

•	 กำรขำดกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรและ 

	 อตุสำหกรรมทีเ่กีย่วเน่ืองตลอดต้นน�ำ้ถงึปลำยน�ำ้ 

•	 กำรขำดมำตรกำรและแรงจงูใจในกำรท�ำธรุกจิด้ำน 

	 นวัตกรรม	โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน ์

	 จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ	 ให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมต่อ 

	 เศรษฐกิจ

•	 กำรปรับปรุงกำรให้สทิธปิระโยชน์ของ	BOI	ส�ำหรับ 

	 ยำและยำชวีวตัถ	ุทีส่่งเสรมิกำรลงทุน	รวมถงึขยำย 

	 ระยะเวลำในกำรได้รับสทิธปิระโยชน์ให้เหมำะสมกบั 

	 ลักษณะเฉพำะของอุตสำหกรรมท่ีใช้ระยะเวลำ 

	 ในกำรวิ จั ย พัฒนำและผ ลิตยำวนำนกว ่ ำ 

	 อุตสำหกรรมอื่นๆ	และอุตสำกรรมที่เกี่ยวข้อง

•	 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำสร้ำงกลไกท่ีจูงใจ 

	 ในกำรท�ำธุรกิจด้ำนนวัตกรรม	

•	 กำรบงัคับใช้กฎหมำยที่ไม่ชัดเจน	และกระบวนกำร 

	 พิจำรณำขอขึ้นทะเบียนยำท่ีมีควำมล่ำช้ำและ 

	 ขำดบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	

•	 กำรขำดฐำนข ้อมูลสิทธิบัตรยำในไทยและ 

	 ต่ำงประเทศที่สะดวกต่อกำรสืบค้น

•	 ขั้นตอนกำรขออนุมัติ/กำรขึ้นทะเบียน	ที่เกี่ยวข้อง 

	 กับยำชีววัตถุ	 ตั้งแต่ส่วนของต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ	 

	 เป ็นภำระและต้นทุนด ้ำนค่ำใช ้จ ่ำยและเวลำ 

	 ของผู้ประกอบกำรที่จะต้องด�ำเนินกำรติดต่อ 

	 หลำยหน่วยงำน

•	 กำรพิจำรณำจัดท�ำคู่มือของประเทศ	 (National 

		 Guidelines)	ออกมำโดยภำครัฐเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ 

	 กำรพัฒนำยำ	กำรผลติยำ	จนถงึกำรข้ึนทะเบียนยำ 

•	 กำรปรับปรุงขั้นตอนและแก้ปัญหำกำรขึ้นทะเบียน 

	 สิทธิบัตรล่ำช้ำ	 โดยหน่วยงำนรับข้ึนทะเบียนมี 

	 บคุลำกรและทรัพยำกรทีเ่พียงพอต่อปริมำณงำน

•	 กำรจัดท�ำฐำนข ้อมูลสิทธิ บัตรยำในไทยและ 

	 ต่ำงประเทศที่เป็นอัตโนมัติ	 เพ่ือให้สะดวกต่อกำร 

	 สบืค้น	เพ่ือวำงแผนและด�ำเนินกำรวจิยัและพัฒนำ 

	 ยำชีววตัถคุล้ำยคลึง	และสำรส�ำคัญต่ำง	ๆ 	เพ่ือใช้ 

	 ในเชิงพำณิชย์

•	 กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรจุดเดียว	 (One	 stop	 

	 center)	 ให้บริกำรผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ ่

	 กำรผลิตอย่ำงครบวงจร	

ส่ิงที่ไทยต้องดำาเนินการ

ส่ิงที่ไทยต้องดำาเนินการ

ช่องว่าง (Gap)
(ส่ิงที่ไทยยังไม่ได้ดำาเนินการ) 

ช่องว่าง (Gap)
(ส่ิงที่ไทยยังไม่ได้ดำาเนินการ) 
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การตลาด : การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและ
การส่งเสริมการส่งออก

•	 ไทยมีบริษัทยำท้ังไทยและต่ำงชำติจ�ำนวนไม่น้อย 

	 ที่ด�ำเนินธุรกิจน�ำเข้ำยำชีววัตถุจำกต่ำงประเทศ 

	 มำจ�ำหน่ำยในไทย	 รวมถึงแนวโน้มกำรส่งออกยำ 

	 ชีววัตถุจำกบริษัทไทยไปจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศมี 

	 เพ่ิมมำกข้ึน	ซึง่ส่วนมำกเป็นบริษัทยำของต่ำงชำติ 

	 ทีด่�ำเนนิกำรในไทยที่ได้รับกำรอนมัุตจิำกองค์กำร 

	 อำหำรและยำของประเทศสหรัฐอเมริกำและกลุ่ม 

	 ประเทศในสหภำพยุโรปท�ำให้มีควำมสำมำรถ 

	 ในกำรส่งออกอยู่แล้ว	 ในขณะที่	บริษัทเอกชนไทย 

	 ยังคงต้องกำร	 กำรสนับสนุนจำกภำครัฐในด้ำน 

	 กำรลงทุน

•	 ในด้ำนมำตรฐำนยำส่งออก	 ไทยปฏิบัติตำม 

	 มำตรฐำน	 GMP	 PIC/S	 ประกอบกับไทยเป็น 

	 สมำชิกในกำรตรวจประเมินยำแห่งสหภำพยุโรป	 

	 (Pharmaceutical	Inspection	Co-operation	 

	 Scheme)	ท�ำให้กำรผลิตยำของไทยได้มำตรฐำน 

	 สำกล	และไทยได้รับกำรรับรองให้เป็นหน่วยประเมิน 

	 กำรตรวจสอบคุณภำพยำของอำเซียน	(ASEAN		

	 Listed	Inspection	Service)	ส่งผลให้ยำที่ผลิต 

	 ในไทย	และได้รับกำรรับรองจำก	อย.	สำมำรถส่ง 

	 ออกในประเทศสมำชิกอำเซียนได้	 สะดวกโดยไม่ 

	 จ�ำเป็นต้องให้ประเทศสมำชิก	 (สิงคโปร์	 มำเลเซีย	 

	 และอินโดนีเซีย)	 เข้ำมำตรวจมำตรฐำนกำรผลิต	 

	 (GMP)	และตรวจสอบที่ปลำยทำงอีก	

•		ภำคเอกชนไทยมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ 

	 ควำมร่วมมือกับบริษัทต่ำงชำติ	 เพ่ือให้เกิดกำร 

	 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรเชื่อมกับห่วงโซ่กำร 

	 ผลิตจำกกำรรับจ้ำงกำรผลิตยำชวีวตัถแุละวคัซนี	 

	 ร่วมกับบริษัทต่ำงชำติ	 อำทิ	 บริษัท	 สยำมไบโอ 

	 ไซเอนซ์	และบริษัท	คินเจน	ไบโอเทค	เป็นต้น

•	 กำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริม 

	 ธุรกิจและสนับสนุนกำรท�ำกำรตลำดต่ำงประเทศ	 

	 อำทิ	 กำรตั้งหน่วยงำน	Korea’s	 Bio	 I-Corps	 

	 เพื่อสนับสนุนให้บริษัท	Startups	ของเกำหลีใต้ให ้

	 สำมำรถเติบโตและแข็งแรงพร้อมก้ำวไปสู ่เวท ี

	 นำนำชำติ	 เช่นเดียวกับสหรัฐฯ	 ที่มี	 US	NIH’s	 

	 Bio	I-Corps

•	 	กำรเร่งจดัท�ำ	MRA	และเจรจำให้ได้รับกำรยกเว้น	 

	 GMP	document	submission	ซึ่งปัจจุบันได้รับ 

	 กำรยกเว้น	 GMP	 document	 submission 

	 จำกอุซเบกิสถำน	เม็กซิโก	ได้รับกำรขยำย	GMP	 

	 inspection	exemption	จำก	2	ปี	เป็น	5	ปี	

•	 กำรจัดงำนแสดงสินค ้ำที่ ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับ 

	 เภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ชีวภำพเป็นกำรน�ำเสนอ 

	 เทคโนโลยีใหม ่ๆ	 ให ้กับอุตสำหกรรมยำและ 

	 เวชภัณฑ์ชีวภำพของเกำหลี	 และในภูมิภำคเอเชีย 

	 แปซิฟิก	รวมทัง้มีกจิกรรมกำรออกบูธแสดงสนิค้ำ 

	 และกำรสร้ำงพันธมิตรและจับคู่ธุรกิจ

สถานะปัจจุบันของไทย แนวนโยบายของเกาหลีใต้
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•	 กำรขำดกำรสนับสนุนด้ำนกำรตลำด	 และกำรจัด 

	 กิจกรรมกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจที่เกี่ยว 

	 กับยำ

•	 กำรขำดข้อมูลด้ำนกำรตลำด	(Market	insight)	 

	 ของยำชีววัตถุ	ท�ำให้ไม่สำมำรถก�ำหนดทิศทำงใน 

	 กำรส่งเสริมบริษัทยำชีววัตถุในประเทศได้อย่ำง 

	 ตรงจุด

•	 กำรขำดกำรดึงจุดแข็งของอุตสำหกรรมและภำค 

	 บ ริกำรอื่นๆ	 เช ่น 	 ธุ รกิจท ่อง เที่ ยว 	 ธุ รกิจ 

	 อสังหำริมทรัพย์	 และธุรกิจประเภท	 hospitality	 

	 มำท�ำกำรตลำดร่วมกับอุตสำหกรรมยำ

•	 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจยำ	 และ 

	 กิจกรรมจับคู่ธุรกิจยำ	กับต่ำงประเทศ

•	กำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสรมิ 

	 ธุรกิจและควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	 

	 ผ่ำนกลไกเวทีควำมร่วมมือทำงกำรค้ำที่ไทยมีอยู่	

•	 กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรในประเทศและ 

	 ต่ำงประเทศให้เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่กำรผลิต	 

	 รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยข้ำมสำขำธุรกิจ	 โดยดึง 

	 จดุแขง็ของอตุสำหกรรมและภำคบรกิำรอืน่	ๆ 	เช่น	 

	 ธุรกิจท่องเที่ยว	ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	และธุรกิจ 

	 ประเภท	hospitality	มำท�ำธรุกจิและท�ำกำรตลำด 

	 ร่วมกับผู้ผลิตยำ	

•	 กำรเร่งจัดท�ำควำมตกลงยอมรับร่วม	 (Mutual	 

	 Recognition	Arrangement:	MRA)	กบัประเทศ 

	 ต่ำง	ๆ 	เพื่อให้ผลักดันกำรส่งออกยำไปยังประเทศ 

	 เป้ำหมำยใหม่	ๆ

•	 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ยำและสุขภำพ	 

	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยทำงธุรกิจ	 กำร 

	 แลกเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่	 และกำรสร้ำงภำพ 

	 ลักษณ์ของกำรเป็นศูนย์กลำงทำงแพทย์ของไทย

ส่ิงที่ไทยต้องดำาเนินการช่องว่าง (Gap)
(ส่ิงที่ไทยยังไม่ได้ดำาเนินการ) 



บทที่ 5

แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายา
และยาชีววัตถุในเชิงพาณิชย์
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แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายา
และยาชีววัตถุในเชิงพาณิชย์

	 เพ่ือให้ ได้แนวทำงท่ีไทยควรด�ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำ 

และยำชีววัตถุในเชิงพำณิชย์	ด้วยกำรเพิ่มมูลค่ำและกำรส่งเสริมกำรส่งออก	เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ	 

และท�ำให้ไทยมุ่งไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ในบทที	่ 5	 จะเป็นกำรน�ำข้อมลูในบทที	่ 4	มำวเิครำะห์	 

SWOT	และ	TOWS	Matrix	ดงัต่อไปนี	้

จุดแข็ง	[ปัจจัยจำกภำยใน]

โอกำส	[ปัจจัยจำกภำยนอก]

•	 กำรต่อยอดจำกอุตสำหกรรมเดิมที่ไทยมีศักยภำพ	คือ	อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและกำรท่องเที่ยวเชิง 

	 สุขภำพ

•	 บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ	และหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำมีควำมเข้มแข็ง

•	 ไทยมีศักยภำพและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรทดสอบยำในมนุษย์

•	 สังคมผู้สูงอำยุ	และกำรเกิดโรคในประชำกรประเทศต่ำงๆ	เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สินค้ำสุขภำพ	ไม่ว่ำจะเป็น 

	 อำหำร	ยำรักษำโรค	และเครื่องมือแพทย์	ขยำยตัวเพิ่มสูงขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง

•	 กำรส่งออกยำไปยังประเทศสมำชิกในภูมิภำคอำเซียนได้สะดวกขึ้นจำกกำรที่ไทยได้รับกำรรับรองให้เป็น 

	 สมำชิก	ASEAN	Listed	 Inspection	 และกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน	GMP	PIC/S	ส่งผลให้เกิดกำร 

	 ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตยำให้สอดคล้องกับตลำดยำสำกล

•	 กำรอุบัติของโรคมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท�ำให้	 แนวโน้มกำรใช้ยำมำกข้ึนตำมไปด้วย	 และหน่วยงำนด้ำน 

	 สำธำรณสุขของไทยวำงแผนที่น�ำทำง	 (Quick	win)	 ก�ำหนดยำชีววัตถุเป้ำหมำยท่ีไทยควรเร่งพัฒนำ 

	 5	กลุ่ม	ประกอบด้วย	(1)	ยำกลุ่มโกรธฮอร์โมน	(2)	ยำกลุ่มอิมมูโนโกลบูลินรักษำโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 

	 (3)	 ยำรักษำมะเร็ง	 (4)	 ยำรักษำโรคมือเท้ำปำก	 ซึ่งเป็นโรคในเขตร้อนช้ืนที่มีผู้ผลิตน้อยรำย	 และ	 

	 (5)	ยำรักษำโรคโบทูลิซึ่ม	ใช้รักษำโรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรง	

s

o

trengths

pportunities
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จุดอ่อน	[ปัจจัยจำกภำยใน]

•	 ไทยมีบริษัท/ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมยำท่ีมีควำมสำมำรถในกำรผลิตต้ังแต่ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ 

	 มีน้อยรำย	 โดยเฉพำะไทยต้องพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบและสำรส�ำคัญต้ังต้นในกำรผลิตยำชีววัตถ	ุ 

	 ตลอดจนบรรจุภัณฑ์/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและบรรจุยำชีววัตถุ	ทั้งนี้	ผู้ผลิตสำรส�ำคัญตั้งต้น	 

	 และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องรำยใหญ่ของโลก	คือ	จีน	และอินเดีย	ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรผลิตได้ในรำคำต�่ำ 

•	 ประเทศไทยยังขำดกำรก�ำหนดกลยุทธ์ท่ีเหมำะสมให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม	 และกำรสร้ำงระบบนิเวศ	 

	 (Ecosystem)	ที่ส่งเสริมให้เกิดอุตสำหกรรมยำชีววัตถุอย่ำงเป็นรูปธรรม	และเป็นทิศทำงเดียวกัน

•	 กำรขำดควำมร่วมมือกนัอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงนกัวจิยัจำกสถำบนัหรือมหำวทิยำลัยของรัฐ	กบัภำคเอกชน	 

	 ท�ำให้กำรวิจัยและพัฒนำขำดควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง	อีกทั้งงำนวิจัยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสถำบันวิจัย 

	 และมหำวิทยำลัยต่ำงๆ	ซึ่งขำดกลยุทธ์ในด้ำนกำรผลิตที่ประหยัดต่อขนำด	(Economy	of	scale)		และ 

	 กำรต่อยอดสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์	

•	 อุปสรรคเรื่องกฎระเบยีบส่งเสรมิกำรลงทุน	กำรขึ้นทะเบียนยำ	และกำรบูรณำกำรงำนวิจัยและกำรลงทนุ	 

	 และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรประกอบธุรกิจ

•	 กำรขำดกำรสนับสนนุอตุสำหกรรมท่ีเกีย่วเนือ่ง	ทัง้วตัถดุบิ	สำรส�ำคัญตัง้ต้น	ยำชีววตัถ	ุและบรรจภุณัฑ์	 

	 กำรสนับสนุนกฎระเบียบและมำตรฐำน

•	 ไทยยังขำดมำตรกำรและแรงจูงใจในกำรท�ำธุรกิจด้ำนนวัตกรรม

ภัยคุกคำม	[ปัจจัยจำกภำยนอก]

•	 แนวโน้มกำรเจรจำ	FTA	กบัประเทศพัฒนำแล้ว	ข้อบททรัพย์สนิทำงปัญญำท่ีก�ำหนดกำรขึน้ทะเบยีนต�ำรับ 

	 ยำกับระบบสิทธิบัตรท�ำให้ยำจดสิทธิบัตรผูกขำดนำนเกินกว่ำ	20	ปี	ซึ่งอำจส่งผลให้ยำในประเทศยังคง 

	 มีรำคำแพง

•	 กำรเข้ำมำแข่งขันของยำรำคำถูกจำกอินเดียและจีนที่มีต้นทุนกำรผลิตต�่ำกว่ำไทย

•	 ไทยต้องพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบและสำรส�ำคัญตั้งต้นในกำรผลิตยำชีววัตถุ	 ตลอดจนบรรจุภัณฑ์/ 

	 อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรผลิตและบรรจยุำชีววตัถ	ุทัง้นี	้ผูผ้ลิตสำรส�ำคัญต้ังต้น	และวตัถดุบิทีเ่กีย่วข้อง 

	 รำยใหญ่ของโลก	คือ	จีน	และอินเดีย	ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรผลิตได้ในรำคำต�่ำ

w

T
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hreats
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•	 กำรปรับปรุงข้ันตอนและแก้ปัญหำกำรข้ึนทะเบียนยำและสิทธิบัตรล่ำช้ำ	 โดยหน่วยงำนรับขึ้นทะเบียน 

	 มีบุคลำกรและทรัพยำกรที่เพียงพอต่อปริมำณงำน

•	 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจยำ	 และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจยำกับผู้ผลิตสำรส�ำคัญต้ังต้น 

	 ต่ำงประเทศ

กลยุทธ์เชิงรุก

กลยุทธ์เชิงป้องกัน

•	 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจยำ	 และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจยำ	 กับต่ำงประเทศ	 ตลอดจน 

	 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ยำและสุขภำพ	

•	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริมธุรกิจและควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	 

	 ผ่ำนกลไกเวทีควำมร่วมมือทำงกำรค้ำที่ไทยมีอยู่	

•	 กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรในประเทศและต่ำงประเทศให้เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่กำรผลิต	 รวมท้ัง 

	 สร้ำงเครือข่ำยธุรกิจข้ำมสำขำ	โดยดึงจุดแข็งของอุตสำหกรรมและภำคบริกำรอื่นๆ	เช่น	ธุรกิจท่องเที่ยว	 

	 ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์	 และธุรกิจบริกำรประเภท	 hospitality	 (รองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ	 และ 

	 ผู้สูงอำยุ)	

•	 กำรจัดกำรอบรมผู้ประกอบกำรธุรกิจยำส่งออก	 เกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองสภำพแวดล้อมและ 

	 กฎระเบียบของตลำดเป้ำหมำย	

•	 กำรเร่งจดัท�ำควำมตกลงยอมรับร่วม	(Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)	กบัประเทศต่ำงๆ	 

	 เพื่อให้ผลักดันกำรส่งออกยำไปยังประเทศเป้ำหมำยใหม่ๆ	

•	 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ยำและสุขภำพ	เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยทำงธุรกิจ	กำรแลกเปลี่ยน 

	 เทคโนโลยีใหม่	และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกำรเป็นศูนย์กลำงทำงแพทย์ของไทย	

so

ST

Strategies

Strategies
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กลยุทธ์เชิงแก้ไข

กลยุทธ์เชิงรับ

•	 กำรปรับปรุงกำรให้สิทธิประโยชน์กำรลงทุนส�ำหรับยำและยำชีววัตถุ	 วัตถุดิบ	 สำรต้ังต้น	 อุปกรณ์	 

	 ห้องทดสอบทำงคลินิก	 และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่ำงๆรวมถึงขยำยระยะเวลำในกำรได้รับสิทธิประโยชน์ 

	 ให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของอุตสำหกรรมที่ใช้ระยะเวลำ	ในกำรวิจัยพัฒนำและผลิตยำวนำนกว่ำ 

	 อุตสำหกรรมอื่นๆ	

•	 กำรสนับสนุนให้มีหน่วยทดสอบทำงคลินิกเพ่ิมมำกขึ้น	 ท้ังหน่วยทดสอบที่เป็นท้ังของรัฐและเอกชน	 และ 

	 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรทดลองทำงคลินิก	

•	 กำรปรับแก้กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกบัญชีนวัตกรรมไทย 

	 ให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น		

•	 กำรพิจำรณำบทบำทขององค์กรในก�ำกับของรัฐ	 ให้มีเกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรเข้ำถึงยำจ�ำเป็นของ 

	 ประชำชน	กับกำรส่งเสริมให้อุตสำหกรรม/ภำคธุรกิจยำในประเทศสำมำรถเติบโตและแข่งขันได้

•	 กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรวัคซีนและยำชีววัตถุแห่งชำติ	 และวำงกลยุทธ์ส่งเสริมอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ 

	 ในประเทศให้ชัดเจน	 โดยอำจพิจำรณำรูปแบบกำรส่งเสริมของเกำหลีใต้	 อำทิ	 กำรก�ำหนดเขตส่งเสริม 

	 อุตสำหกรรมยำชีววัตถุและธุรกิจสุขภำพ	และจัดตั้งศูนย์บริกำรจุดเดียว	(One	stop	center)	ให้บริกำร 

	 ผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ่กำรผลิตอย่ำงครบวงจร	

•	 กำรส่งเสริมให้เกดิธรุกจิทีคิ่ดค้นยำนวตักรรม	ทีเ่ป็น	Startups	ให้มจี�ำนวนมำกขึน้	และจ�ำหน่ำยสทิธบิตัร 

	 ยำให้กับบริษัทผู้ผลิต	 (ท่ีมีศักยภำพในกำรผลิตและกำรตลำด)	 น�ำไปผลิตจ�ำหน่ำยให้เกิดกำรประหยัด 

	 ต่อขนำด	(Economy	of	Scale)และส่งออกยำนวตักรรมไปยงัต่ำงประเทศ	และมีหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 

	 เชื่อมโยงบริษัท	Startups	กับบริษัทผู้ผลิตในห่วงโซ่ถัดไป

•	 กรมทรัพย์สินทำงปัญญำสร้ำงกลไกที่จูงใจในกำรท�ำธุรกิจด้ำนนวัตกรรม	

•	 กำรพิจำรณำจัดท�ำคู่มือของประเทศ	 (National	 Guidelines)	 ออกมำโดยภำครัฐเพ่ือให้ค�ำแนะน�ำ 

	 กำรพัฒนำยำ	กำรผลิตยำ	จนถึงกำรขึ้นทะเบียนยำ

•	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลสิทธิบัตรยำในไทยและต่ำงประเทศให้สะดวกต่อกำรสืบค้น	 เพ่ือให้เอกชนสำมำรถ 

	 วำงแผนและด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำยำชีววัตถุ	 ยำชีววัตถุคล้ำยคลึง	 และสำรส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 เพ่ือใช้ 

	 ในเชิงพำณิชย์

wo
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บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางการยกระดับศักยภาพ
กลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุ

บทที่ 6
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการยกระดับศักยภาพ
กลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์และการส่งออก

	 เม่ือวิเครำะห์	 TOWS	Matrix	 เพ่ือให้ ได้กลยุทธ์ที่ควรด�ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 

ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำและยำชีววัตถุในเชิงพำณิชย์	 พบว่ำ	 หน่วยงำนภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต ่

ต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ	 รวมทั้งกระทรวงพำณิชย์ควรมีกำรปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงและกฎระเบียบให้เอื้ออ�ำนวย 

ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำและยำชีววัตถุ	 และเชื่อมโยงภำคกำรวิจัยและกำรผลิตให้ไปสู่ภำคกำรตลำด

มำกขึ้น	ดังนี้

•	 กำรปรับปรุงกำรให้สิทธิประโยชน์กำรลงทุนส�ำหรับยำและยำชีววัตถุ	 วัตถุดิบ	 สำรตั้งต้น	อุปกรณ์	 ห้องทดสอบ 

	 ทำงคลนิกิ	และเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัรต่ำงๆ	รวมถงึขยำยระยะเวลำในกำรได้รับสทิธปิระโยชน์ให้เหมำะสมกบัลักษณะ 

	 เฉพำะของอุตสำหกรรมที่ใช้ระยะเวลำ	ในกำรวิจัยพัฒนำและผลิตยำวนำนกว่ำอุตสำหกรรมอื่นๆ	

ต้นน้�ำกระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรคลัง

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

•	 ขยำยศักยภำพของกำรทดสอบทำงคลินิกและปรับปรุงขั้นตอนกำรตรวจสอบทำงยำ

	 ให้มีควำมรวดเร็วและอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำ

•	 กำรพิจำรณำบทบำทขององค์กรในก�ำกับของรัฐ	 ให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรเข้ำถึงยำจ�ำเป็นของประชำชน 

	 กับกำรส่งเสริมให้อุตสำหกรรม	/	ภำคธุรกิจยำในประเทศสำมำรถเติบโตและแข่งขันได้

•	 กำรพิจำรณำจัดท�ำคู่มือของประเทศ	(National	Guidelines)	ออกมำโดยภำครัฐเพื่อให้ค�ำแนะน�ำกำรพัฒนำยำ	 

	 กำรผลิตยำ	จนถึงกำรขึ้นทะเบียนยำ

•	 กำรปรับแก้กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ	 และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกบัญชีนวัตกรรมไทยให้มี 

	 ควำมคล่องตัวมำกขึ้น	

•	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลสิทธิบัตรยำในไทยและต่ำงประเทศที่เป็นอัตโนมัติ	 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร/หน่วยงำน/สถำบัน		 

	 สะดวกต่อกำรสืบค้น	 เพ่ือวำงแผนและด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำยำชีววัตถุคล้ำยคลึง	 และสำรส�ำคัญต่ำงๆ	 

	 เพื่อใช้ในเชิงพำณิชย์
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ปลำยน้�ำกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์

•	 กำรปรับปรุงขั้นตอนและแก้ปัญหำกำรขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรล่ำช้ำ	โดยหน่วยงำน

	 รับขึ้นทะเบียนมีบุคลำกรและทรัพยำกรที่เพียงพอต่อปริมำณงำน	

กำรสร้ำงกลไกที่จูงใจในกำรท�ำธุรกิจด้ำนนวัตกรรม	อำทิ

	 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่ำเพ่ิมด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

	 กำรจัดให้มีช่องทำงเร่งด่วน	(Fast	track)	ในกำรขอขึ้นทะเบียนกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำโดยเฉพำะ 

		 ส�ำหรับธุรกิจไทยที่มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง

	 กำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นทุน	(IP	securitization)	และจัดให้มีกระบวนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย ์

	 สินทำงปัญญำ	(IP	Valuation)	เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ	

	 กำรจัดอบรมสร้ำงควำมตระหนักในประโยชน์และมูลค่ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ	

•	 กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรวัคซีนและยำชีววัตถุแห่งชำติ	 และวำงกลยุทธ์ส่งเสริมอุตสำหกรรมยำชีววัตถ ุ

	 ในประเทศให้ชัดเจน	 โดยอำจพิจำรณำรูปแบบกำรส่งเสริมของเกำหลีใต้	 อำทิ	 กำรก�ำหนดเขตส่งเสริม 

	 อุตสำหกรรมยำชีววัตถุและธุรกิจสุขภำพ	 และจัดต้ังศูนย์บริกำรจุดเดียว	 (One	 stop	 center)	 ให้บริกำร 

	 ผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ่กำรผลิตอย่ำงครบวงจร	ตั้งแต่

•	 กำรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจท่ีคิดค้นยำนวัตกรรมท่ีเป็น	 Startups	 ให้มีจ�ำนวนมำกขึ้น	 และจ�ำหน่ำยสิทธิบัตรยำ 

	 ให้กบับริษทัผู้ผลิตท่ีมศีกัยภำพในกำรผลิตและกำรตลำดท่ีท�ำให้เกดิกำรประหยัดต่อขนำด	(Economy	of	Scale)	 

	 เพ่ือน�ำไปผลิตจ�ำหน่ำยและส่งออกยำนวัตกรรมไปยังต่ำงประเทศ	 และมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเชื่อมโยงบริษัท 

	 นวัตกรรม	Startups	กับบริษัทผู้ผลิตในห่วงโซ่ถัดไป	

กำรรวบรวมโครงกำรวิจัยและทุนวิจัยจำกหลำยหน่วยงำนให้มำอยู่ที่เดียว

กระบวนกำรให้ทุนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง	โดยไม่ตัดงบประมำณลงเมื่อเวลำผ่ำนไป

กำรก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่เหมำะสมกับอุตสำหกรรมยำชีววัตถุที่ใช้เวลำนำน	และเงินลงทุนสูง

กำรผ่อนคลำยกฎระเบียบและกำรอ�ำนวยควำมสะดวก	ต่อกำรเติบโตของธุรกิจยำชีววัตถุ

กำรส่งเสริมกำรตลำดและหำเครือข่ำยทำงธุรกิจ

กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงพำณิชย์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์และการส่งออก : ถอดบทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ 71

•	 กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจยำ	 และสำรส�ำคัญต้ังต้น	 กับต่ำงประเทศ	 ตลอดจน 

	 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำผลิตภัณฑ์ยำและสุขภำพ	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยทำงธุรกิจ	 เพ่ือให้ไทยเป็นส่วนหน่ึง 

	 ของห่วงโซ่กำรผลิตยำและยำชีววัตถุของโลก	 หำตลำดในกำรส่งออก	 และเกิดกำรถ่ำยทอดทำงเทคโนโลย	ี 

	 ตลอดจน	 สร้ำงภำพลักษณ์ของกำรเป็นศูนย์กลำงทำงแพทย์ของไทย	 โดยเฉพำะในกลุ่มยำท่ีหน่วยงำนด้ำน 

	 สำธำรณสุขของไทยวำงแผนที่น�ำทำง	 (Roadmap)	 ก�ำหนดยำชีววัตถุเป้ำหมำยท่ีไทยควรเร่งพัฒนำ	 5	 กลุ่ม	 

	 เป็นกลุ่มสินค้ำน�ำร่อง	(Quick	win)	ในกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจและส่งเสริมกำรตลำด	

•	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริมธรุกจิและควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน	ผ่ำนกลไกเวที

ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำที่ไทยมีอยู่	อำทิ	คณะกรรมกำรร่วมทำงกำรค้ำไทย-สหรำชอำณำจักร	

•	 กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรในประเทศและต่ำงประเทศให้เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่กำรผลิต	 รวมทั้งสร้ำง 

	 เครือข่ำยธุรกิจข้ำมสำขำ	 โดยดึงจุดแข็งของอุตสำหกรรมและภำคบริกำรอื่นๆ	 เช่น	 ธุรกิจท่องเท่ียว	 ธุรกิจ 

	 อสงัหำริมทรัพย์	และธรุกจิบริกำรประเภท	hospitality	(รองรับนักท่องเทีย่วเชิงสขุภำพ	และผูส้งูอำยุ)	มำท�ำธรุกจิ 

	 และท�ำกำรตลำดร่วมกับผู้ผลิตยำ	

•	 กำรจดักำรอบรมผู้ประกอบกำรธรุกจิยำส่งออก	เกีย่วกบัควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรือ่งสภำพแวดล้อมและกฎระเบยีบ 

	 ของตลำดเป้ำหมำย	

•	 กำรเร่งจัดท�ำควำมตกลงยอมรับร่วม	 (Mutual	 Recognition	 Arrangement:	MRA)	 กับประเทศต่ำงๆ 

	 เพื่อให้ผลักดันกำรส่งออกยำไปยังประเทศเป้ำหมำยใหม่	ๆ

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์



แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์และการส่งออก : ถอดบทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ 72

วิทยำลัยกำรจัดกำร	มหำวิทยำลัยมหิดล.	(2562).	รำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกลยุทธ ์

	 แผนที่น�ำทำงกำรพัฒนำยำ	วัคซีน	และชีววัตถุเพื่อใช้เองในประเทศ.	

รัฐสภำ.	(2560).	รำยงำน	Medical	Hub	ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลำงสุขภำพโลก.	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต ์

		 https://www.parliament.go.th	เข้ำถึงเมื่อเดือนเมษำยน	2564

Statista.	(2564).	ข้อมูลสถิติอุตสำหกรรมยำของโลก.	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	Statista.com

Trademap.	(2564).	ข้อมูลกำรค้ำโลก.	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	Trademap.org

กรุงเทพธุรกิจ.	(2564).	ไทยผลิตยำชีววัตถุ	เพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรมยำ.	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	 

	 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897188	

ศูนย์วิจัยกรุงศรี	โดยนรินทร์	ตันไพบูลย์.	(2563).	แนวโน้มธุรกิจ/อุตสำหกรรม:	อุตสำหกรรมยำ 

	 พฤษภำคม	2563	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	https://www.krungsri.com/th/research/industry/ 

	 industry-outlook/Chemicals/phamaceuticals/IO/io-pharmaceuticals-20-th 

กองยำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ.	(2562).	ข้อมูลระบบใบอนุญำตด้ำนยำ	ณ	วันที ่

	 28	สิงหำคม	2562	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/ 

	 SitePages/Statistic.aspx

Parmaboardroom.com.	(2559)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน.	(2562).	บีโอไอเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมเอื้อลงทุนหนุนไทย 

	 สู่ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ.	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	https://www.boi.go.th/upload/content/ 

	 Medical_Hub.pdf

กรมพัฒนำธุรกิจทำงกำรค้ำ.	(2562).	ข้อมูลสถิติกำรจดทะเบียนธุรกิจสุขภำพ.	เข้ำถึงได้จำก	 

	 https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2563/T26/T26_202009.pdf 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์	โดยควำมร่วมมือจำก 

	 กรมศุลกำกร.	(2564).สถิติกำรค้ำไทย.	เข้ำถึงได้จำก	http://www2.ops3.moc.go.th/

กระทรวงกำรค้ำ	อุตสำหกรรม	และพลังงำนของเกำหลีใต้.	(2563).	3rd	Meeting	to	Promote	BIG3.	 

	 เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?board 

	 Cd=N0001&seq=5055

Biotech	Policy	Research	Center	(BPRC),	Ministry	of	Sciences	and	ICT.	(2563).	 

	 รำยงำน	Biotechnology	in	Korea	2020.	เข้ำถึงได้จำกเว็บไซต์	https://www.khidi.or.kr/ 

	 board/view?pageNum=1&rowCnt=3&no1=&linkId=48855931&menuId=MENU02296

บรรณานุกรม



แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์และการส่งออก : ถอดบทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ 73

แนวทางการยกระดับศักยภาพ 
กลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์
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ส่วนที่ 2
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หลักการและเหตุผล 

	 สนค.	 จึงได้ด�ำเนินโครงกำรศึกษำและพัฒนำกำรค้ำและบริกำรเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ 

ฐำนรำกไทย	ปี	 2564	กิจกรรมที่	 1	 โครงกำรเชื่อมโยงภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรม

ของไทยสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	โดยได้เลือกสินค้ำเป้ำหมำย	เครื่องมือแพทย์	

 โดยในรำยงำนฉบับน้ีจะเป็นกำรศกึษำแนวทำงกำรยกระดับศกัยภำพกลุม่สนิค้ำ
เครื่องมือแพทย์ : ถอดบทเรียนจำกประเทศสิงคโปร ์ เพ่ือศึกษำ/รวบรวมข้อมูล	 ข้อจ�ำกัด	 และ
ปัญหำอุปสรรคเชิงลึกของผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์	 และจัดท�ำข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบำยยกระดับภำคอุตสำหกรรมดังกล่ำวสู่บริบทเศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	 เพ่ือให้หน่วยงำน 

ท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพำะหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	 รวมทั้งภำคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในกำร 

ปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่

ไทย
ตั้งเป้ำหมำยในกำรเป็นศูนย์กลำง

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่	(New S-curve)

ทำงกำรแพทย์ครบวงจร	(Medical	Hub)

ภำครัฐท่ีมีแผนยกระดับภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรม

ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร

เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย

บทที่ 1
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วัตถุประสงค์ 

การดำาเนินการ 

เพื่อศึกษำ/รวบรวม	ข้อมูล	ข้อจ�ำกัด	และปัญหำอุปสรรคเชิงลึกของ

ผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	 และจัดท�ำข้อ

เสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือยกระดับสินค้ำเคร่ืองมือแพทย์สู่บริบท

เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพำะ

หน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณชิย์	รวมทัง้ภำคเอกชนได้ใช้ประโยชน์

ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่

ศึกษำ	/	วิเครำะห์	/	รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสินค้ำเครื่องมือแพทย์

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์

วันจันทร์ที่	5	กรกฎำคม	2564

	 •	 สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	บี	เอ็น	ซุพพีเรียมำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด

	 •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	ออโธพีเซีย	จ�ำกัด

	 •	 สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช	จ�ำกัด

วันอังคำรที่	6	กรกฎำคม	2564

	 •	 สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	คัสตอมไมซ์	เทคโนโลยี	จ�ำกัด

 •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	ซี	วี	พี	เมดิคอล	เทคโนโลยี	จ�ำกัด

 •	สัมภำษณ์เชิงลึกผู้แทนส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

วันศุกร์ที่	23	กรกฎำคม	2564

 •	สัมภำษณ์เชิงลึกผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

จัดท�ำรำยงำนเรื่อง	แนวทำงกำรยกระดับศักยภำพกลุ่มสินค้ำเครื่องมือแพทย์	: 

ถอดบทเรียนจำกประเทศสิงคโปร์

เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยยกระดบัภำคอตุสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์สูบ่ริบทเศรษฐกจิ 

และกำรค้ำยุคใหม่	 ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยเฉพำะหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย์	 

รวมทั้งภำคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่
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สรุปสาระสำาคัญของผลการศึกษา

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของรัฐบำล

รัฐบำล
ให้กำรส่งเสริม
เป็นอย่ำงมำก

ส่งผลระบบ
ห่วงโซ่อุปทำน 

(supply chain)
สั้นลง

แต่ประเทศไทย
ยังไม่สำมำรถผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

ที่ส�ำคัญได้ครบทุกประเภท

เนื่องจำกตลำดภำยในประเทศมีไม่มำกพอในกำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิต
และโรงพยำบำลต่ำง ๆ นิยมใช้สินค้ำน�ำเข้ำมำกกว่ำที่ผลิตเองได้ภำยในประเทศ

จำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 
เป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญ

ควำมต้องกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

โดยเฉพำะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ	โควิด-19

มีควำมต้องกำรเพิ่มสูงขึ้น

ส่งผลให้กำรผลิตเครื่องมือแพทย์ภำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้น	

เนื่องจำกส่งผลให้วัตถุดิบส่วนใหญ่มีรำคำสูงขึ้นตำมไปด้วย

ภำวะสงครำมกำรค้ำ ที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	
ท�ำให้นำนำประเทศเริ่มออกนโยบำยกำรปกป้อง

ประเทศ	(protectionism)	เพิ่มมำกขึ้น

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำของเทคโนโลยีในปัจจุบันท�ำให้เกิดผู้ผลิตเครื่องแพทย์ใหม่ ๆ
และเกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย
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คือ	 ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี	 5G	 และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 

ในทุกสิ่ง	 (Internet	 of	 Things)	 เช่น	 smart	watch	ที่ผู้ป่วยสำมำรถ

ตรวจตรำและเฝ้ำระวังสุขภำพของตนเองได้	 เป็นต้น	 และรวมถึงกำรใช	้ 

AI	 และ	 Big	Data	 ในกำรวินิจฉัยโรค	 โดยกำรเก็บข้อมูลจำกอุปกรณ์ 

ส่วนบุคคล	(health-related	personal	devices)	อีกด้วย

ในช่วงปี
2563-2565 

2563

2564

2565

โดยมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยในประเทศ

และกำรส่งออกจะเติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ	7.5	และร้อยละ	6.5	ต่อปี	ตำมล�ำดับ	

คำดกำรณ์ว่ำตลำดเครื่องมือแพทย ์
ของประเทศไทยจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง	

•	 กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยประชำกรมีอำยุยืนยำวขึ้น

•	 กำรเพ่ิมขึน้ของจ�ำนวนผูป้ว่ย	โดยเฉพำะผูป่้วยโรคตดิตอ่ไม่เร้ือรัง	อำทิ	โรคหวัใจ	 

	 โรคเบำหวำน	โรคมะเร็ง	และโรคหลอดเลือดสมอง

•	 รูปแบบกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำกโรคที่เกิดจำกพฤติกรรม

•	 กำรระบำดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้�ำ

	 นโยบำยภำครัฐที่ต้องกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 

		 (medical	hub)

	 -	มีกำรลงทุนจำกบริษัทข้ำมชำต ิ

	 -	กำรเข้ำมำใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ของชำวต่ำงชำติทั้งผู้ที่มำท�ำงำน 

	 	 ในไทย	และผู้ที่เข้ำมำเดินทำงท่องเที่ยวพร้อมกับกำรใช้บริกำร 

	 	 ทำงกำรแพทย์	(medical	tourism)

ปัจจัย
สนับสนุน

ปัจจัยที่ส�ำคัญในอนำคตที่ส่งผลให้มูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้น 

ปัจจัย
หลัก
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อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย เป็นผู้น�ำในกลุ่มอำเซียน

	 ผลติภัณฑ์ท่ีไทยผลิตเพ่ือส่งออก	และแนวโน้มกำรส่งออกเคร่ืองมอืแพทย์ของไทยขยำยตวัอย่ำง

ต่อเนื่อง	 แต่อย่ำงไรก็ดีเป็นกำรผลิตและส่งออกเคร่ืองมือแพทย์ในกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง

และเป็นจ�ำพวกวัสดุสิ้นเปลือง	

158,653
ล้ำนบำท 

78,669
ล้ำนบำท 

สินค้ำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	

สินค้ำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	

ปี 2563

ปี 2563

อัตรำเติบโตเฉลี่ย	5	ป	ี(ปี	2559-2563)

ร้อยละ	13.16	(CAGR)

อัตรำเติบโตเฉลี่ย	5	ป	ี(ปี	2559-2563)

ร้อยละ	5.83	(CAGR)

เป็นวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์

มูลค่ำ 144,012 ล้ำนบำท 

สินค้ำครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์์

และคำดว่ำยังต้องพึ่งพำ 

กำรน�ำเข้ำอย่ำงต่อเนื่อง

ถุงมือยำงทำงกำรแพทย์เป็นสินค้ำที่ไทย

ส่งออกมำกที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	52

ของวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์

ไทยมีศักยภำพในกำรผลิตสูงและแข่งขันได้ดีในตลำดโลก	เนื่องจำกใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตไม่ซับซ้อน	

ร้อยละ 90.77
ของมูลค่ำ
กำรส่งออก
ทั้งหมด

ร้อยละ
41.89

ส่งออก

น�ำเข้ำ

ไทยเป็นผู้ผลิตยำงพำรำที่ส�ำคัญของโลกซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักทำงกำรผลิต	(Resource-based)

ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีกำรเติบโตต่อเนื่อง	เนื่องจำกมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นสม่�ำเสมอ	

โดยเฉพำะเครื่องมือกำรแพทย์เชิงนวัตกรรม เนื่องจำกไทยยังขำดควำมพร้อมในกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ผู้ผลิตและส่งออกส่วนใหญ่ ผู้ประกอบกำรของไทยส่วนใหญ่
เป็นบริษัทข้ำมชำติที่เข้ำมำลงทุนในไทยและ 

ส่งกลับไปขำยในประเทศของตน 

(อำทิ	ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	ฝรั่งเศส) 

และส่งออกไปขำยยังต่ำงประเทศ

เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ 

ขนำดเล็ก	(SMEs)	โดยมีกำรกระจุกตัว 

ของสถำนประกอบกำรส่วนใหญ ่

อยู่บริเวณกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
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ปัญหาอุปสรรคและข้อจำากัด
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย 
สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
จำกกำรประชุมกลุ่มย่อย	(focus	group)	และกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญเชิงลึกพบว่ำ

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ของไทย 

คือ 	 SMEs	 ซ่ึ งส ่ วน ใหญ ่จะ 

ประกอบกำรเกีย่วกบัวสัดสุิน้เปลือง

ทำงกำรแพทย์หรืออปุกรณ์ที่ไม่ใช้ 

เทคโนโลยีขั้นสูง

ไทยไม่มีหน่วยงำนในกำรก�ำกับ

ดูแลและส่งเสริมห่วงโซ่กำรผลิต

เคร่ืองมือแพทย์อย่ำงบูรณำกำร 

และเชื่อมโยงกัน	โดยเฉพำะยังไม่มี

ข ้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและ

มำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์ของ

ประเทศที่สนใจน�ำเข้ำเคร่ืองมือ

แพทย์ของไทย

สภำพแวดล้อม	 (ecosystem) 

ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรเติบโตของ 

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย  ์

อำทิ	 ห้องทดสอบอุปกรณ์และ 

เคร่ืองมือแพทย์ยังไม่เพียงพอ 

และไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ๆ	 

โดยเฉพำะห้องทดสอบท่ีตรวจ 

ควำม เข ้ ำกั น ได ้ ทำงชี วภำพ 

ซ่ึ งต ้ อง ใช ้ ค ่ ำ ใ ช ้ จ ่ ำยสู ง แล ะ 

ในปัจจุบันยังไม ่มีห ้องทดสอบ 

ดังกล่ำวในไทย

ไทยยัง ไม ่มี แผนกำรส ่ง เส ริม

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย  ์

และกำรส่งออกเชิงกลยุทธ์ชัดเจน 

และเป็นรูปธรรม

ปร ะ เ ทศ ไทย ไม ่ มี ท รั พยำกร 

ในกำรผลิต	 แม ้จะมีศักยภำพ 

ในกำรผลิต	 ต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบ 

จำกต่ำงประเทศ	ส่งผลให้มีต้นทุน 

กำรผลิตสูง

บุคลำกรทำงกำรแพทย์และผู้ ใช ้

งำนในประเทศ	ยังไม่มคีวำมเช่ือมัน่

ในกำรใช้สินค้ำไทยเม่ือเทียบกับ

สินค้ำจำกต่ำงประเทศ

1

4

2

5

3

6

	 วิเครำะห์ข้อมูลน�ำมำจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือยกระดับสินค้ำเคร่ืองมือแพทย์สู่บริบท

เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	 เพ่ือให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง	 โดยเฉพำะหน่วยงำนภำยในกระทรวงพำณิชย	์ 

รวมทั้งภำคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในกำรปรับตัวเข้ำสู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่	

รำยงำนฉบับนี้จึงได้ศึกษำ	เปรียบเทียบแนวทำงกำรยกระดับศักยภำพ 

กลุ่มเครื่องมือแพทย์เชิงพำณิชย์ของประเทศไทยกับสิงคโปร์	
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นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย

บทที่ 2
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นโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ (New S-curve)
	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย	4.0	ระยะ	20	ปี	 (พ.ศ.	2560	 -	2579)	มีเป้ำหมำย 

เพ่ือให้ภำคอตุสำหกรรม	กำรลงทนุ	และมูลค่ำกำรส่งออกของไทยมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึน้	และท�ำให้ประเทศไทย 

สำมำรถขยับสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงภำยในปี	 2579	 ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ	 โดยได้รับ 

กำรผลักดันให้เป็นอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร	 (Medical	Hub)	 ของอำเซียนภำยในปี	พ.ศ.	 2568 

เป็นหนึง่ในอตุสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่	(New	S	Curve)	ที่ได้รับกำรพัฒนำและต่อยอดมำจำกอตุสำหกรรม 

กำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดี	และกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ	(Affluent,	Medical	and	Wellness	Tourism)	 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดเป็นโครงข่ำยกลุ่มอุตสำหกรรมและบริกำรที่เกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่มูลค่ำ	 

ลดควำมเหล่ือมล�ำ้ในกำรเข้ำถงึกำรรักษำของประชำชนในประเทศ	และส่งเสริมให้ไทยเป็นศนูย์กลำงสขุภำพ 

นำนำชำติ	 โดยอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรมีกำรมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพในทุกมิติ 

และสร้ำงอุตสำหกรรมกำรแพทย์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง	รองรับควำมต้องกำรทั้งในและต่ำงประเทศ	
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ยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
แผนการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ 

1 สรุปสาระส�าคัญ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.2561-	2580)
2	 รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร,	สถาบันทรัพย์สินทาง 
	 ปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3	 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	13	หน้า	104	สืบค้นจาก	https://www.nesdc.go.th/ 
	 download/Plan13/Doc/กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ_ฉบับที่_13.pdf

มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในด้ำน

กำรส่งเสริมอุตสำหกรรม

เครื่องมือแพทย์
ยุทธศำสตร์ชำติมีควำม

สอดคล้อง

•	 ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

•	ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์	

•	ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

•	 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ถ่ำยทอดออกมำในรูปแบบ
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ

ประเด็นที่	2	กำรต่ำงประเทศ

ประเด็นที่	4	อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต

ประเด็นที่	13	กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี

ประเด็นที่	20	กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ

ประเด็นที่	23	กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 1

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยคือ
	 อุตสำหกรรมกำรแพทย์และบริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจร	 เป็นกำรพัฒนำที่เน้นบูรณำกำร 

ควบคู่กับอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	 มีกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ	 และน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช ้

ในทำงกำรแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรสร้ำงอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ที่มีมูลค่ำเพ่ิม 

สงู	และเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงด้ำนอตุสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรทีม่กีำรเช่ียวชำญท้ังกำรแพทย์ 

แผนปัจจบุนัและกำรแพทย์แผนไทย	และมเีป้ำหมำยในกำรเพ่ิมกำรขยำยตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร	รวมทั้งผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพิ่มขึ้น
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ฉบับที่	13	(2564-2570)

	 ที่มุ่งเน้นให้ไทยพัฒนำสู่	Hi-Value	and	Sustainable	Thailand	กำรก�ำหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลำง

ทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูงถือเป็นหนึ่งในหมุดหมำยที่ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภำยในระยะเวลำ	 5	ปี 

ภำยใต้เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(High	Value-Added	Economy) 3

ปัจจบัุน กระทรวงอตุสำหกรรม	โดยส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมอยูร่ะหว่ำงกำรจดัท�ำร่ำงแผนปฏบิตัิ
กำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2564-2570)

	 ตั้งเป้ำหมำยไทยเป็นศูนย์กลำงผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในอำเซียนภำยในปี	 2570	 และกระทรวง 

กำรอุดมศึกษำ	 วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนอุตสำหกรรมต้นน�้ำ 

ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศอยู่ระหว่ำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ	 เศรษฐกิจ

หมุนเวียน	 และเศรษฐกิจสีเขียว	 (BCG	Model)	 :	 โมเดลเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซ่ึงเป็นวำระ 

แห่งชำติและมีกำรต้ังแต่งคณะอนกุรรมกำรขับเคล่ือน	BCG	Model	รำยสำขำอตุสำหกรรม	ซ่ึงประกอบด้วย 

สำขำเคร่ืองมือแพทย์เป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมที่ภำครัฐเร่งรัดกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ	 นอกจำกนี	้ 

เม่ือวันที่	 10	 สิงหำคม	 2563	 นำยทองชัย	 ชวลิตพิเชฐ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 

ร่วมเป็นสกัขพียำนในพิธลีงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมเข้ำใจ	(MOU)	เร่ืองกำรสนบัสนนุและพัฒนำนวตักรรม

ทำงกำรแพทย์ของไทยสูอ่ตุสำหกรรมเคร่ืองมอืแพทย์	ระหว่ำงสมำคมอตุสำหกรรมไฟฟ้ำอเิล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนำคมไทยกับคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีด้วย

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่	11	(2555-2559)

	 มีกำรก�ำหนดหัวข้อยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำค	 แนวทำง 

กำรพัฒนำ	สร้ำงควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	 โดยยกระดับกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ	 และ 

บริกำรด้ำนสำธำรณสุข	 เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล	 ต่อเนื่อง

กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 2

ฉบับที่	12	(2560-2564)

	 มีกำรยึดกรอบแนวควำมคิดในกำรให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและยึดหลักคนเป็น

ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ	และในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ		
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กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรกับหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน

ในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	และพัฒนำ

ระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสำหกรรม 

เครื่องมือแพทย์	

การขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ในภาคเอกชน

ส�ำหรับภำคเอกชน สมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ไทย
(Thai	Medical	Device	Technology	Industry	Association:	THAIMED)

ได้เสนอยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย	4	ดังนี้

สร้ำงควำมร่วมมือ
และเพิ่มประสิทธิภำพ

มกีำรจดัท�ำมำตรฐำนวสัดอุปุกรณ์กำรแพทย์

พัฒนำห้องปฏิบัติกำรกำรทดสอบและสอบ

เทียบอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์	และจดัท�ำแนวทำง 

กำรเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์มำตรฐำน	เพ่ือป้องกนั	

ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มำตรฐำนจำกต่ำงประเทศ

ไหลเข้ำมำในประเทศไทย

สร้ำงตรำมำตรฐำนสินค้ำ	คุณภำพ	ส่งเสริม

กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ผลิต

ในประเทศไทย	และเผยแพร่	ประชำสมัพันธ์และ

โฆษณำในประเทศและต่ำงประเทศ

พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
ของวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

สร้ำงตลำดและควำมเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้และผู้บริโภค 

4	 สมุดปกขาว	เรื่อง	“อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย”	หน้า	37	สืบค้นจาก
	 https://waa.inter.nstda.or.th/prs/pub/Final-Report-Medical-Device.pdf
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เพ่ือเป็นก�ำลังส�ำคัญของอุตสำหกรรม	มีกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอดเพ่ือผลักดันสู่กำรผลิต 

เชิงพำณิชย์	 รวมท้ังกำรส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมระหว่ำงนักวิจัย	 ผู้ ใช้	 ผู้สนับสนุน	 สถำบันกำรแพทย ์

ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์ให้สำมำรถตอบโจทย์กำรใช้งำนได้จริง	 นอกจำกน้ี	 

ผู้ประกอบกำรไทยจ�ำเป็นจะต้องหำพันธมิตรต่ำงชำติ	 ที่เป็นผู้น�ำทำงด้ำนเทคโนโลยี	 เพ่ือร่วมท�ำวิจัย 

และพัฒนำ	และยกระดับมำตรฐำนทำงด้ำนเครื่องมือแพทย์ต่ำงๆ	ของไทยเพื่อท�ำให้อุตสำหกรรมกำรผลิต 

เครื่องมือแพทย์ของไทยพัฒนำได้รวดเร็วขึ้น	

พัฒนำนักวิจัย วิศวกรชีวกำรแพทย์ และส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอด 
นักวิจัย นักวิศวกรชีวกำรแพทย์ ในสถำบันกำรศึกษำ ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
และภำคอุตสำหกรรม

โดยกำรปรับโครงสร้ำงให้เอื้อต่อกำรแข่งขัน

ปรับปรุงระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง	 และมีกำรบรรจุ

รำยกำรเคร่ืองมอืแพทย์ทีผ่ลิตขึน้ในประเทศ

ไว้ ในกองทุนสุขภำพ	 สปสช.	 สปส.	 และ 

กรมบัญชีกลำง	

ขจัดกำรคอรัปชั่นอย่ำงจริงจัง	มีมำตรกำรจูงใจ

นักลงทุนและสนับสนุน	ส่งเสริมกำรลงทุน

ลดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรที่ซ�้ำซ้อน	รวมถึง

ศึกษำโอกำสทำงธุรกิจและสนับสนุน

กำรขยำยต่อยอดเชิงพำณิชย์

ใช้มำตรกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง
และนโยบำยกำรจัดซื้อของภำครัฐ
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนและกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
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กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

จำก	(ร่ำง)	แนวทำงกำรส่งเสริม	Medical	Hub	ของคณะอนุกรรมกำรเร่งรัดนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจ

พิเศษคลัสเตอร์กำรแพทย์ครบวงจร	 สำมำรถแบ่งอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร	 (Medical	 Hub) 

ตำมประเภทกิจกำรทำงธุรกิจได้เป็น	4	กลุ่ม

กลุ่มอุตสำหกรรม
กำรผลิตยำและ

สมุนไพร

กลุ่มอุตสำหกรรม
อำหำรทำงกำรแพทย์ 

กลุ่มกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ 

กลุ่มบริกำร
ทำงกำรแพทย์



แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ : ถอดบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ 87

ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอำยุ
(เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก)

ฟื้นฟูร่ำงกำยส�ำหรับใช้ที่บ้ำน

หรือตกแต่งบ้ำน	(Home	use,	 

Home	furniture)	และอื่นๆ

เครื่องมือรักษำผิวพรรณและ 

ควำมงำม	เช่น	เครื่องเลเซอร์	

พลำสมำ	(Laser,	Plasma)

วัสดุใช้สิ้นเปลืองที่มีนวัตกรรม

วัสดุฝังใน	(Implant)	เช่น	กระดูกและข้อ	(Orthopedic)	ขดลวดขยำยหลอดเลือด	(Stent) 

ถุงเต้ำนมเทียม	(Breast	Implant)	ไมโครชิปส�ำหรับฝังในร่ำงกำย	(Microchip	Implant)	เป็นต้น

ชิ้นส่วนของเครื่องวินิจฉัยทำงไฟฟ้ำและรังสีเช่น	เอ็มอำร์ ไอ	(MRI) 

อัลตรำซำวด์	(Ultrasound)	ซีทีสแกน	(CT	Scan)	รังสีวิทยำ	(Radiology)

หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์และระบบอัตโนมัติ	เช่น	หุ่นยนต์เพื่อกำรดูแลสุขภำพ	(Health	Care	Robot)	

หุ่นยนต์เพื่อกำรศัลยกรรม	(Surgery	Robot)	หุ่นยนต์จ่ำยยำ	(Pharmacy	Robot)

ทันตกรรม	เช่น	เครื่องมือวัสดุ

รำกฟันเทียม	ฯลฯ

กำรแพทย์ทำงไกล
(Telemedicine-Telecare)
เลนส์สัมผัส	(Contact	Lens)

เครื่องมือวินิจฉัยส่วนบุคคล	(Personal	Diagnosis)	เช่น

เครื่องวัดควำมดันโลหิต	(Blood	Pressure	Monitor)	เครื่องวัดน้�ำตำล	คอเลสเตอรอล

ไตรกรีเซอไรด์ในกระแสเลือด	(Glucose/Cholesterol/Triglyceride	Monitor)

น้�ำยำและชุดตรวจวินิจฉัย	เช่น	ชุดตรวจกำรติดเชื้อ	(Infectious	Disease	Testing)

ชุดตรวจจับมะเร็ง	(Cancer	Detection)	ชุดตรวจทำงพันธุศำสตร์	(Genomic	Testing)

กลุ่มกำรผลิตเครื่องมือแพทย์
มีผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย 11 กลุ่ม ได้แก่ 5

5		รายงานฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 โครงการ 
	 พัฒนาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	 เว็บไซต์	 https://www.ipthailand.go.th/images/ 
	 medtrend/Medical_Hub_120960.pdf
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มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย ์6 

ในปัจจุบัน
อุตสำหกรรม

เครื่องมือแพทย์

ต้องกำรกำรส่งเสริมเพื่อให้เกิดกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง	

เพื่อให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำให้กลำยเป็นอุตสำหกรรมที่ช่วยเพิ่ม 

ให้เศรษฐกิจไทยมีกำรเติบโตมำกขึ้น

เงื่อนไขที่มีควำมจ�ำเป็นต่อผู้ประกอบกำร

ที่ต้องกำรส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ

ซึ่งมำตรฐำนระหว่ำงประเทศของเครื่องมือแพทย์

มีดังนี้

ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรส่งออก

เครื่องมือแพทย์นั่นคือ

กำรรบัรองมำตรฐำนและควำมปลอดภยั

ระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพส�ำหรับอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485)

มำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงส�ำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์ (ISO 14971)

มำตรฐำน CE Mark for Medical Devices ปฏิบัติตำม Directive 93/42/EEC

มำตรฐำน JCI (The Joint Commission International)

แนวทำงในกำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพส�ำหรับองค์กรท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย์	 ครอบคลุมต้ังแต ่

กำรออกแบบ	กำรผลิต	กำรขำย	กำรติดตั้ง	และกำรบริกำร	

ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง	โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนกำรต่ำงๆ	ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง	

รวมถึงกำรชี้บ่งขั้นตอนต่ำง	ๆ	ที่จะก่อให้เกิดอันตรำย	กำรประเมินควำมเสี่ยง	และกำรควบคุมควำมเสี่ยง	

เป็นมำตรฐำนของสหภำพยุโรป	หมำยถงึ	เคร่ืองหมำยแสดงควำมปลอดภยัและคุณภำพของผลิตภณัฑ์	โดย

ก�ำหนดเป็นแนวทำงซ่ึงใช้ผลกำรทดสอบและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แบบครบทุกด้ำนด้วยกำรควบคุมควำมเสี่ยง	

ตั้งแต่กำรออกแบบจนถึงผลสะท้อนกลับจำกกำรใช้งำนเคร่ืองมือแพทย์	 กำรผลิตที่มีคุณภำพด้วยระบบ

บริหำรคุณภำพ	กำรทดสอบด้ำนควำมปลอดภัย	กำรพิสูจน์จำกข้อมูลใช้งำนจริง	 และกำรวำงแผนเตรียม

รับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้อันเนื่องจำกเครื่องมือแพทย์	

ให้ควำมส�ำคัญกบัเครือ่งมือ	และอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์	โดยต้องมีกระบวนกำรต่ำงๆ	ทีถ่กูต้อง	มกีระบวนกำร

ควบคุมอย่ำงถูกต้องในกำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	และสำมำรถน�ำผลที่ได้รับมำวิเครำะห์หำเหตุและกำรแก้ไขได้

1

2

3

4

6		รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์,	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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มำตรฐำนกำรควบคุมระบบไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องมือแพทย์ (93/42/EEC)

มำตรฐำนควำมปลอดภัยผลิตภัณฑ์ Underwriters Laboratories Inc. (UL)

กำรทดสอบควำมเข้ำกันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้ำ

กำรทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองมือแพทย์มำตรฐำนเฉพำะ (Particular Standards)

ทีเ่รียกว่ำ	แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรของสหภำพยุโรป	(EU	medical	devices	directive)	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม				

ให้บริกำร	กำรรับรองควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	ซึ่งครอบคลุมทั้งด้ำนวัสดุ	ส่วนประกอบ	ผลิตภัณฑ์	 

และระบบ

	เป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถของผลติภัณฑ์ไฟฟ้ำ	และอเิล็กทรอนกิส์ให้สำมำรถท�ำงำนได้โดยไม่ก่อให้เกดิ

สัญญำณรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ	และ	จะต้องสำมำรถทนต่อกำรรบกวน	(immune)	จำกปรำกฏกำรณ์

ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกภำยนอกได้	โดยไม่ท�ำให้ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนด้อยลง	ควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหลก็

ไฟฟ้ำ	(electromagnetic	compatibility)	หรือ	EMC	จดัอยู่ในกลุ่ม	Collateral	Standards	ของมำตรฐำน

เครือ่งมือแพทย์	IEC60601-1-2	ซ่ึงกำรทดสอบจะแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	กำรทดสอบกำรแพร่สญัญำณรบกวน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ	(EMI)	และกำรทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ	(EMS)	

เน่ืองจำก	 เคร่ืองมือแพทย์ในปัจจุบันมีฟังก์ช่ันกำรท�ำงำนที่แตกต่ำงกันออกไป	 จึงได้มีกำรจัดกลุ่มของ 

เคร่ืองมือแพทย์เฉพำะออกมำเป็นรำยกำร	 เพ่ือก�ำหนดวิธีกำรทดสอบเฉพำะฟังก์ชั่น	 ซ่ึงมำตรฐำนเฉพำะ 

ของเคร่ืองมือแพทย์ในกลุ่มน้ีถูกเรียกว่ำ	 Particular	 Standards	 โดยเคร่ืองมือแพทย์แต่ละชนิดจะม ี

รหัสเฉพำะ	 ท�ำให้กำรตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของเคร่ืองมือแพทย์แต่ละเคร่ืองแตกต่ำง 

กันออกไป

• กลุ่ม General Standards หรือ มาตรฐาน IEC 60601-1 คือ	 กลุ่มมำตรฐำนท่ีระบุ 

	 ข้อก�ำหนดทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	 เช่น	นิยำม	 แนวทำงกำรจัดกำร	กรอบวิธีกำรปฏิบัติกำร 

	 ทดสอบโดยรวมกลุ่มมำตรฐำนนี้	 จะเลือกใช้วิธีกำรทดสอบจำกกลุ่มของ	 Collateral	 Standards	 

	 ซึ่งมีกำรแยกประเภทของวิธีกำรทดสอบไว้เป็นมำตรฐำนต่ำง	ๆ	อย่ำงชัดเจน

•	 กลุ่ม Collateral Standards หรือ มาตรฐาน IEC 60601-series คือ	กลุ่มมำตรฐำน 

	 กำรทดสอบที่ระบุวิธีกำรในกำรทดสอบตำมหัวข้อต่ำง	ๆ

• กลุ่ม Particular Standards คือ	 มำตรฐำนที่มีกำรทดสอบเฉพำะของเคร่ืองมือแพทย ์

	 ซ่ึงจัดประเภทและชนิดของเคร่ืองมือแพทย์เป็นกลุ่มออกมำจำกกำรทดสอบตำมมำตรฐำนของ 

	 เคร่ืองมือแพทย์ทั่วไป	 ท่ีระบุไว้ในมำตรฐำน	 General	 Standards	 และมำตรฐำน	 Collateral	 

	 Standards	

5

6

7

8
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หน่วยงานภาครัฐที่รับรองมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ของไทย 

มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน	มอก./ISO	13485

เพื่อรับรองกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภำพ	มีมำตรฐำน	และปลอดภัยในกำรใช้งำน

รวมทั้งสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้บริโภค	เพื่อให้เกิดกำรใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีกำรผลิตเอง 

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 9

ส�ำนักงำนมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	(สมอ.)	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ	(อย.)	

เป็นหน่วยงำนหลักที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรรับรองมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ 7 

มีอ�ำนำจและหน้ำที่ในกำรก�ำหนดและรับรองมำตรฐำนกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ 
พ.ศ.2548 (Good Manufacturing Practices: GMP อย.)

ระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพส�ำหรับเครื่องมือแพทย์	(มอก./ISO	13485)

มำตรฐำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์	(มอก./ISO	14971)

และมีเครื่องหมำยบังคับในผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกลุ่มเครื่องมือแพทย์อื่น	ๆ	ได้แก่

 •	มำตรฐำนในทรัสออกไซด์ทำงกำรแพทย์	(มอก.	30-2555)

 •	มำตรฐำนภำชนะพลำสติกส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปรำศจำกเชื้อ	(มอก.531-2558)

	 •	มำตรฐำนคำร์บอนไดออกไซด์กำรแพทย์	(มอก.539-2546)

	 •	มำตรฐำนออกซิเจนทำงกำรแพทย์	(มอก.540-2555) 8

7		 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 สืบค้นจาก	 https://www.tisi.go.th/website/about/ 
	 about_vision
8 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์,	 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน	 ส�านักงานมาตรฐาน 
	 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	สืบค้นจาก	pr.tisi.go.th/รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์/
9 รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ	 ISO	 13485:2016	 โครงการสร้างระบบข้อมูล 
	 และองค์ความรูด้้านมาตรฐานระบบการจดัการและการเตือนภยั	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563,	สถาบันรับรองมาตรฐาน 
	 ไอเอสโอ	 สืบค้นจาก	 https://intelligence.masci.or.th/wp-content/uploads/2021/01/รายงานแนวปฏิบัติ 
	 -ISO-13485.pdf
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
ของโลกและของไทย

บทที่ 3
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของโลก

จำก (ร่ำง) แผนงำน
ขับเคลื่อน BCG

สำขำเครื่องมือแพทย์

คำดว่ำจะมียอดขำยของอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ของโลก	เพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2558 – 2573

800 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ
ภำยในปี 2573 

อัตรำที่เติบโต
เฉลี่ยร้อยละ

5.2

กำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19

หลำยประเทศเกิดกำรขำดแคลนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	 ส่งผลกระทบต่อ 

กำรน�ำเข้ำ	 กำรส่งออก	 และตลำดโลก	 จำกมำตรกำรควบคุมกำรส่งออก 

หน้ำกำกอนำมยัและอปุกรณ์ท่ีจ�ำเป็นทำงกำรแพทย์ช่ัวครำว	ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

อย่ำงชัดเจนต่อประเทศส่วนใหญ่ท่ีพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์

จำกต่ำงประเทศ	 ท�ำให้หลำยประเทศหันมำให้ควำมส�ำคัญกับอุตสำหกรรม 

เครื่องมือแพทย์ในประเทศมำกขึ้น	

ประเทศต่ำงๆ	 เร่ิมออกนโยบำยกำรปกป้องประเทศ	 (protectionism)	 

เพ่ิมมำกข้ึน	 ส่งผลต่อกำรปรับเปล่ียนระบบห่วงโซ่อุปทำน	 (supply	 chain) 

ของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สั้นลง	

หลำยประเทศมีมำตรกำรยกเว้นกำรเก็บภำษีน�ำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพ่ิมส�ำหรับ

อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีใช้รักษำ/วนิจิฉัย/ป้องกนั	โควดิ	19	เพ่ือเพ่ิมกำรส่งออก

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์จำกประเทศที่ต้องกำรส่งออกเป็นส�ำคัญ

ตลำดของพลำสติกที่น�ำไปใช้ผลิตอุปกรณ์กำรแพทย์ของโลก	จะเติบโตเพิ่มขึ้น

จำก	25.1	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี	2563	เป็น	29.4	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	

ในปี	2564	
ด้ำนตลำดโลก
มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ

ด้ำน
กำรน�ำเข้ำ

ภำวะสงครำมกำรค้ำ 
ที่ทวีควำมรุนแรง

มำกขึ้น 
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ภาพรวมการนำาเข้าและการส่งออกรวมโลก 1

ประเทศที่มีส่วนแบ่งในตลำดเครื่องมือแพทย์ของโลกมำกที่สุดในปี พ.ศ.2563

สหรัฐอเมริกำ
(ร้อยละ	15.93)

เยอรมนี
(ร้อยละ	11.45)

จีน
(ร้อยละ	10.60)	

สินค้ำภำยใต้	HS Code 630790 :  
MadeUp	Textile	Articles,	Nesoi

สินค้ำภำยใต้	HS Code 392620 : 
Articles	Of	Apparel	And	Clothing	Accessories	
(Including	Gloves,	Mittens,	And	Mitts),	
Nesoi,	Of	Plastics

สินค้ำภำยใต้	HS Code 901890: 
Instruments	And	Appliances	For	Medical,	
Surgical	Or	Veterinary	Sciences,	Nesoi,	
And	Parts	And	Accessories	Thereof	

ร้อยละ 13	ของมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำทั้งหมด

ร้อยละ 12	ของมูลค่ำ
กำรส่งออกทั้งหมด

ร้อยละ 11	ของมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำทั้งหมด

ร้อยละ 11	ของมูลค่ำ
กำรส่งออกทั้งหมด

ร้อยละ 10	ของมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำทั้งหมด

ร้อยละ 10	ของมูลค่ำ
กำรส่งออกทั้งหมด

สินค้ำที่มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำและส่งออกทั่วโลก
สูงสุด 3 อันดับแรกคือสินค้ำกลุ่มเดียวกัน

รำยงำนสถำนกำรณ์สภำวะอุตสำหกรรมวัสดุ

อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ไทยปี	2563

มูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำรวม

34 ล้ำนล้ำนบำท
ปีพ.ศ. 2563

มูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำรวม

33.95 ล้ำนล้ำนบำท
ปีพ.ศ. 2563

ลดลง
ร้อยละ
9.90

ลดลง
ร้อยละ
9.54

1 Medical	Devices	Intelligence	Unit	(Mediu)
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371,483.42

0.00

500,000.00

2558

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

134,660.15

1,902,221.59

399,044.41

128,735.53

2559

1,902,221.59

400,497.88

141,595.93

2560

1,903,939.20

414,879.21

148,780.84

2561

1,697,382.61

423,492.59

140,966.54

2562

1,831,326.28

2,444,604.27

308,705.40

2563

1,826,268.80

MadeUp Textile Articles, Nesoi
Articles of Apparel and Clothing Accessories (Including Gloves, Mittens, and Mitts),
Nesoi, of Plastics
Instruments and Appliances for Medical, Surgical or Veterinary Sciences,
Nesoi, and Parts and Accessories Thereof

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำรวมของโลกตั้งแต่ปี	2558	มีกำรเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ก่อนที่จะลดลงภำยในปี	2560

ท�ำให้ในปี	2563	มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำรวมโลกลดลงเหลือ	34	ล้ำนล้ำนบำท

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ของโลก

ประเภท MadeUp Textile 
Articles, Nesoi
(HS Code 630790) 

กำรน�ำเข้ำวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ปี พ.ศ.2563 

มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำมำกมำกกว่ำ 

ปีก่อนหน้ำประมำณ	6 เท่ำ
•	 เ น่ืองจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของโควิด	 19	 ท�ำให้ 

กำรน�ำเข้ำหน้ำกำกอนำมัยเป็น 

วัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์

ขยำยตัวมำกขึ้น

ประเภท Articles of Apparel 
and Clothing Accessories 
(Including Gloves, Mittens, 
and Mitts), Nesoi, of Plastics  
(HS Code 392620) 

มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำขยำยตัวมำก

ขึน้จำกปีก่อนหน้ำประมำณ	2	เท่ำ	

ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
ประเภท Instruments and 
Appliances For Medical, 
Surgical or Veterinary 
Sciences, Nesoi, and 
Parts and Accessories 
Thereof (HS Code 901890) 

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3

ลดลงจำกปีก ่อนหน้ำคิดเป ็น 

ร้อยละ	0.28

ที่มำ	:	Medical	Devices	Intelligence	Unit	(Mediu)
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338,970.71

0.00

500,000.00

2558

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

122,759.44

1,630,084.48

359,918.04

118,230.17

2559

1,902,221.59

364,705.33

129,356.13

2560

1,903,939.20

371,344.28

133,816.06

2561

1,697,382.61

382,352.31

120,002.57

2562

1,831,326.28

2,208,313.47

264,099.32

2563

1,826,268.80

MadeUp Textile Articles, Nesoi
Articles of Apparel and Clothing Accessories (Including Gloves, Mittens, and Mitts),
Nesoi, of Plastics
Instruments and Appliances for Medical, Surgical or Veterinary Sciences,
Nesoi, and Parts and Accessories Thereof

มูลค่ำกำรส่งออกของโลกตั้งแต่ปี	2558	–	2563	มีกำรขยำยตัวและหดตัวลง

ในระยะเวลำเดียวกับกำรน�ำเข้ำ	

มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์กของโลก

ประเภท MadeUp Textile 
Articles, Nesoi
(HS Code 630790) 

มูลค่ำกำรส่งออกวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์

มีมูลค ่ำกำรส ่งออกมำกกว่ำ 

ปีก่อนหน้ำประมำณ	6 เท่ำ
•	ตลำดโลกมีควำมต้องกำร 
	 สินค้ำป้องกันโคโรนำไวรัส	

	 ส่งผลให้กำรส่งออก		

	 หน้ำกำกอนำมัยเพิ่มมำกขึ้น

ประเภท Articles of Apparel 
and Clothing Accessories 
(Including Gloves, Mittens, 
and Mitts), Nesoi, of Plastics  
(HS Code 392620) 

หดตัวลงจำกปีก่อนหน้ำ

ร้อยละ	0.98

ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
ประเภท Instruments and 
Appliances For Medical, 
Surgical or Veterinary 
Sciences, Nesoi, and 
Parts and Accessories 
Thereof (HS Code 901890) 

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3

ที่มำ	:	Medical	Devices	Intelligence	Unit	(Mediu)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของ
ประเทศไทย

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของรัฐบำล

รัฐบำล
ให้กำรส่งเสริม
เป็นอย่ำงมำก

แต่ประเทศไทย
ยังไม่สำมำรถผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

ที่ส�ำคัญได้ครบทุกประเภท

เนื่องจำกตลำดภำยในประเทศมีไม่มำกพอในกำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิต
และโรงพยำบำลต่ำง ๆ นิยมใช้สินค้ำน�ำเข้ำมำกกว่ำที่ผลิตเองได้ภำยในประเทศ

ตัง้แต่ปี	2554-2558	ประเทศไทยมีกำรน�ำเข้ำสนิค้ำทำงกำรแพทย์	จ�ำพวก	ยำ	เวชภัณฑ์	และอปุกรณ์ 

ทำงกำรแพทย์	 เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง	 สะท้อนให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรรักษำพยำบำลและสุขอนำมัย

มำกขึ้น
สินค้ำน�ำเข้ำส่วนใหญ่

เป็นสินค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสูง

สนิค้ำส่งออกส่วนใหญ่เป็นอปุกรณ์กำรแพทย์
ที่ไม่มีควำมซับซ้อนในกำรผลิต

สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่

อยู่บริเวณกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

  ท�ำให้เคร่ืองมือแพทย์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมไม่สูงนัก	 ในขณะที่มีกำร 

น�ำเข้ำสนิค้ำทีม่กีำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลติสงู	จ�ำพวกกลุ่มครุภณัฑ์ทำงกำรแพทย์	เช่น	เครือ่งอลัตรำซำวด์	

เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้ำ	เครื่องเอกซเรย์	เป็นต้น 1

ปัจจุบัน
กำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์ของไทยส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตวัสดุ

สิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์	 ซ่ึงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมำก 

ในกำรผลิต	ได้แก่	ถุงมือยำง	แว่นตำป้องกัน	หน้ำกำกอนำมัย	

สบู่ล้ำงมือ	เป็นต้น

กำรผลิตเครื่องมือแพทย์
ในประเทศไทย

มีผู้ประกอบกำร

ทั้งหมด	1,968	รำย 2

90.04 6.15 3.81ขนำดเล็ก	ร้อยละ ขนำดกลำง	ร้อยละ ขนำดใหญ่	ร้อยละ

1 ร่าง	แผนงานขับเคลื่อน	BCG	สาขาเครื่องมือแพทย์
2	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,	กระทรวงพาณิชย์	(ข้อมูลวันที่	17	มิถุนายน	2564)
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โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ

	 ปัจจุบัน	 สิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุนกิจกำรเคร่ืองมือแพทย์และช้ินส่วนของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 ได้จัดให้กิจกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจัดอยู่ในประเภทควำมเสี่ยงสูง 

หรือเทคโนโลยีสูงเป็นกิจกำรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูง	 เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนท่ีผลักดันให้ไทยก้ำวเป็น

ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์	 (Medical	Hub)	 โดยสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	

มีดังนี้	

ข้อมูลธุรกิจกำรขำยเครื่องมือแพทย์

กำรลงทุนในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์

1,968 รำย3

ประเทศไทย
มีผู้ประกอบกำร
เครื่องมือแพทย์

ณ	เดือนมิถุนำยน	2564

จดทะเบียนใหม่ในปี	2563	และ	2564	จ�ำนวน	124	รำย	และ	150	รำย	ตำมล�ำดับ

ผู้ผลิต
ขนำดกลำง

ผู้ผลิต
ขนำดเล็ก

ผู้ผลิต
ขนำดใหญ่

ร้อยละ
90.04

(1,772 รำย)

ร้อยละ
6.09

(121 รำย)

ร้อยละ
3.81

(75 รำย)

กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย ์
ที่จัดอยู่ในประเภทควำมเสี่ยงสูง 

หรือเทคโนโลยีสูง

(เช่น	เครื่อง	X-ray	MRI	CT	scan
และวัสดุฝังในร่ำงกำย)	หรือเครื่องมือแพทย์

ที่มีกำรน�ำผลงำนวิจัยภำครัฐ
หรือด�ำเนินกำรร่วมกับภำครัฐไปผลิตเชิงพำณิชย์

กรณีที่	ม ีกำรวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรม

กรณีที่	ไม่มี กำรวิจัยพัฒนำ

และนวัตกรรม

ยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
ไม่จ�ำกัดวงเงิน 

ยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
จ�ำกัดวงเงิน 

A1

A2

3 รวมรหัสประเภทธุรกิจ	21001,	22193,	26600,	30992,	32501,	33132	ตามการจัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
	 กระทรวงพาณิชย์
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กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ
(ยกเว้นที่ผลิตจำกผ้ำหรือเส้นใยชนิดต่ำงๆ)

กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย์จำก 
ผ้ำหรือเส้นใยชนิดต่ำงๆ  

(เสื้อกำวน์ ผ้ำคลุม หมวก ผ้ำปิดปำกและ
จมูก ผ้ำก๊อช และส�ำลี)

ไม่มีเงื่อนไข

กรณีกำรผลิตผ้ำก๊อชหรือ

ส�ำลี	ต้องเริ่มต้นจำก 

ผ้ำฝ้ำยดิบ	หรือใยฝ้ำย

ยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล 5 ปี 

ยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี

A3

A4

นอกจำกนี้ ภำยใต้ พ.ร.บ. เพิ่มขีดควำมสำมำรถ พ.ศ. 2560
มีสิทธิประโยชน์พิเศษส�ำหรับกำรลงทุนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มเติม

บริษัท	เบสท์เซฟ	โกลฟ	จ�ำกัด บริษัท	ศรีตรังโกลฟ์	(ประเทศไทย)	

อุตสำหกรรมผลิตถุงมือยำงทำงกำรแพทย์	มีกำรส่งออกเป็นอันดับต้น	ๆ	ของประเทศไทย 4

ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์จำก BOI
เพื่อยกระดับและผลักดันให้อุตสำหกรรมกำรแพทย์มีควำมก้ำวหน้ำเพิ่มมำกขึ้น

4	Medical	Devices	Intelligence	Unit	(Mediu)
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โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ปี	2563	
มีจ�ำนวน	62	โครงกำร

เงินลงทุนรวม
18,519.3 ล้ำนบำท

ทุนจดทะเบียนรวม
2,476.2 ล้ำนบำท

ไทย	2,072.6	ล้ำนบำท

ต่ำงชำติ	403.7	ล้ำนบำท

ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนไทย 7,045 คน 

20	ล้ำนบำท

61.7	ล้ำนบำท

218	ล้ำนบำท

17,561.70	ล้ำนบำท

2,258.20	ล้ำนบำท	

27	คน	

43	คน	

626	คน	

6,349	คน	

เงินลงทุน ทุนจดทะเบียน สร้ำงงำนให้คนไทยจ�ำนวน

กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

จ�ำนวน	1	โครงกำร	

กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภท 

ควำมเสี่ยงสูง	หรือเทคโนโลยีสูง	จ�ำนวน	2	โครงกำร	

กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ

(ยกเว้นกำรผลิตเครื่องมือแพทย์จำกผ้ำหรือ 

เส้นใยชนิดต่ำง	ๆ)	จ�ำนวน	33	โครงกำร	

กิจกำรผลิตเครื่องมือแพทย์จำกผ้ำ	หรือเส้นใย 

ชนิดต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	26	โครงกำร
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ภาพรวมการนำาเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทย

ปี 2563 ไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกมำกกว่ำกำรน�ำเข้ำ

มูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำรวม

78,669
ล้ำนบำท 

มูลค่ำ
กำรส่งออกรวม

158,653
ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(CAGR)

ต่อปีร้อยละ
5.83

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(CAGR)

ต่อปีร้อยละ
13.16

ประเทศคู่ค้ำในกำร	น�ำเข้ำ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

ท่ีมำ	:	Medical	Devices	Intelligence	Unit

ประเทศคู่ค้ำในกำร	ส่งออก อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

สหรัฐอเมริกำ	 จีน	 เยอรมนี	 ญี่ปุ่น	

สหรัฐอเมริกำ	 ญี่ปุ่น		 เนเธอร์แลนด์	 เยอรมนี

เมื่อพิจำรณำมูลค่ำกำรน�ำเข้ำและกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยตั้งแต่ปี	2559	–	2564

(ข้อมูลล่ำสุดเดือนเมษำยน	2564)	พบว่ำกำรน�ำเข้ำเครื่องมือแพทย์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ

ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี	พ.ศ.2563	ซึ่งขยำยตัวมำกขึ้นจำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ	53.43	

นําเข้า

การนําเข้าและส่งออกเคร่ืองมือแพทย์ของไทย

วัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ น้ํายาและชุดวินิจฉัยโรค

ส่งออก
0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

ล้า
นบ

าท

2559 2560 2561 2562 2563 2564
นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก
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	 ประเทศไทยยังต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเฉพำะเครื่องมือ

กำรแพทย์เชิงนวัตกรรม	 เน่ืองจำกไทยยังขำดควำมพร้อมในกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	

และจำกสถิติ	 พบว่ำ	 กำรส่งออกสินค้ำกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์นั้น	 ประเทศไทยมีศักยภำพ 

ในกำรผลิตสูงและแข่งขันได้ดีในตลำดโลกคือ	 ถุงมือยำงทำงกำรแพทย์	 	 เนื่องจำกใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต 

ไม่ซับซ้อน	 อีกทั้งไทยยังเป็นผู ้ผลิตยำงพำรำท่ีส�ำคัญของโลกซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบหลักทำงกำรผลิต 

(Resource-based)	 กำรผลิตถุงมือยำงทำงกำรแพทย์จะเน้นตลำดส่งออกในสัดส่วนสูงรำว	 90% 

ของปริมำณกำรจ�ำหน่ำยถงุมือยำงทำงกำรแพทย์ทัง้หมด	ผลติภณัฑ์ประเภทนีม้กีำรเติบโตต่อเน่ือง	เนือ่งจำก 

มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นสม�่ำเสมอ

ปี 2563 
ไทยมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำรวมมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ

คิดเป็นร้อยละ 12.82
เช่นเดียวกับวัสดุทำงกำรแพทย์	ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

รวมทั้งน้�ำยำและชุดวินิจฉัยโรค

สินค้ำที่มีกำรน�ำเข้ำส่วนใหญ่	ได้แก่	รีเอเจนต์ทำงกำรแพทย์

(สัดส่วนร้อยละ	17	ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด)

เลนส์แว่นตำ	และอุปกรณ์เครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	

กำรส่งออก

กำรน�ำเข้ำ

ไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกรวมทั้งหมด 158,653.49 ล้ำนบำท

วัสดุสิ้นเปลือง
ทำงกำรแพทย์

มีกำรส่งออกมำกกว่ำ
เครื่องมือแพทย์ประเภทอื่น

กำรส่งออกวัสดุทำงกำรแพทย์

มูลค่ำ	144,012.35	ล้ำนบำท	

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ
53.43

เป็นสินค้ำที่มีกำรส่งออกมำกที่สุด	

ถุงมือยำง

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	52	ของมูลค่ำกำรส่งออก

ทั้งหมด	รองลงมำ	ได้แก่	เลนส์แว่นตำ	หลอดฉีดยำ	 

เข็มฉีดยำ	หลอดสวน	แกนสอด	(แคนูลำ)	และ 

ของที่คล้ำยกัน	ตำมล�ำดับ	5 

5	รายงานสภาวะอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยปี	2563
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การจำาหน่าย

ข้อมูลกำรจ�ำหน่ำย
เครื่องมือและ

อุปกรณ์กำรแพทย์

ศูนย์วิจัย
กรุงศรี	

กำรน�ำเข้ำ

กำรผลิตเองในประเทศ

ต้นน้�ำ
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์

ไทยน�ำเข้ำส่วนใหญ่มำจำกสหรัฐอเมริกำ	

เยอรมนี	จีน	และญี่ปุ่น

จ�ำหน่ำยให้โรงพยำบำลหรือ

คลินิกที่เป็นสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพ

บริษัทผู้ค้ำส่ง

กิจกำรของคนในประเทศและ

กิจกำรที่มีกำรรวมทุนกันกับต่ำงประเทศ	

สินค้ำส่วนมำกท�ำมำจำกยำง
หรือพลำสติก		เพรำะไทยสำมำรถผลิต
ยำงพำรำเป็นจ�ำนวนมำก

จ�ำหน่ำยในประเทศ

ส่งออกไปต่ำงประเทศ

ประเทศคู่ค้ำที่ไทยมีกำรส่งออก

ไปมำกที่สุด	ได้แก่

ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้ำอำจจ�ำหน่ำยซื้อขำยโดยตรงกับสถำนบริกำร 

ด้ำนสุขภำพ	ไม่ว่ำจะเป็นโรงพยำบำลหรือคลินิกต่ำง	ๆ

ส่งขำยปลีกและจ�ำหน่ำย
กับร้ำนขำยยำ

ในข้ันสุดท้ำยเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ท้ังหมดจึงจะถูกน�ำ

ไปรักษำหรือประกอบกำรรักษำผู้เข้ำรับกำรรักษำในสถำนบริกำร 

ด้ำนสำธำรณสุขต่อไป

สหรัฐอเมริกำ									 ญี่ปุ่น

เนเธอร์แลนด์										 เยอรมนี	
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แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2563-2565 

จ�ำนวนผู้สูงอำยุและกำรเจ็บป่วยของคนไทย	ที่เพิ่มขึ้น 
ควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัย 

และเทคโนโลยีขั้นสูงมำกขึ้น	

ควำมได้เปรียบด้ำนคุณภำพกำรบริกำรและมำตรฐำนกำร

รักษำที่เอื้อต่อนโยบำยให้ไทยเป็น	Medical	Hub	

ภำครัฐที่มีแผนสนับสนุนกำรลงทุนอย่ำงเป็นรูปธรรม

ผู้ป่วยต่ำงชำติมีแนวโน้มเข้ำมำใช้บริกำรในไทยเพิ่มขึ้น	 

จำกควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนกำรรักษำและกำรเติบโต 

ของกลุ่ม	Expatriate	และ	Medical	Tourists	

กำรขยำยตัวของกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข

ท�ำให้ควำมต้องกำรอุปกรณ ์

ทำงกำรแพทย์เพิ่มขึ้น

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ในกำรดูแล

สุขภำพในปัจจุบันและอนำคต	ด้วยกำรป้องกัน

โรคนั้น	ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นทั่วโลก	

มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยในประเทศและกำรส่งออก

โดยมีปัจจัยสนับสนุนมำจำก 

ร้อยละ
7.5

ร้อยละ
6.5จะเติบโตเฉลี่ย

แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย	2563-2565	ศูนย์วิจัยกรุงศรีฯ
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ปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ของประเทศไทย

แนวโน้มกำรเข้ำมำลงทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
จำกต่ำงประเทศจำกนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของ BOI 

กำรขำดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูง 

ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนและ
รับรองคุณภำพมีไม่เพียงพอ

บุคลำกรทำงด้ำนวิศวกรชีวกำรแพทย์ 
(Biomedical Engineering) มีไม่เพียงพอ 

กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมค่อนข้ำงสูงจำกจ�ำนวนผู้ประกอบกำร 

ที่เพิ่มมำกขึ้น	เพิ่มแรงกดดันด้ำนกำรแข่งขันโดยเฉพำะกลุ่ม	SME	

ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในธุรกิจ

เทคโนโลยีในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยยังไม่ทัดเทียม 

กับผู้ผลิตในต่ำงประเทศ	ท�ำให้ต้องน�ำเข้ำครุภัณฑ์ทำงกำร 

แพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	เช่น	เครื่อง 

เอกซเรย์	เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้ำ	เครื่องรังสอัลตรำ 

ไวโอเลตหรืออินฟรำเรด	เป็นต้น

ส่งผลให้กำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในแต่ละครั้ง 

ต้องมีกำรส่งไปทดสอบที่ต่ำงประเทศท�ำให้ม ี

ค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูง

เป็นผู้ที่ท�ำหน้ำที่ดูแลให้ค�ำแนะน�ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องมือ 

ทำงกำรแพทย์	ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือแพทย์	รวมทั้ง 

ควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องมือกำรแพทย์	ในปัจจุบันเป็นกำรจัดจ้ำง

ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ	บุคลำกรเหล่ำนี้มีค่ำตัวที่สูงจึงส่งผล 

ต่อต้นทุนของผู้ประกอบกำร	
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการยกระดับ
ศักยภาพกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไทย
: ถอดบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์

บทที่ 4



มีกำรพัฒนำและ
ยกระดับกำรศึกษำ 

ให้คนในประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ
ในกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ

ที่รวดเร็ว 

แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ : ถอดบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์106

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของสิงคโปร์

กำรจัดล�ำดับของ	Institute	for	Management	Development	(IMD)	

ของสวิตเซอร์แลนด์	ปี	2020	สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงเป็น	อันดับ 1 ของโลก 1

•	ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีโครงสร้ำงพื้นฐำน
•	 แรงงำนมีทักษะจ�ำนวนมำก
•	กฎระเบียบ	เงื่อนไขต่ำง	ๆ	ที่สนับสนุนต่อกำรสร้ำงธุรกิจ

ในปี 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ	

มีมูลค่ำ	469,096	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
GDP
at	Current

market	Prices

Real GDP Growth ลดลงร้อยละ 5.41

เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์
มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น

มูลค่ำกำรส่งออก
352,259.07

ล้ำนบำท

เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน

อัตรำ

ร้อยละ

1.595

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 
297,974.29

ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน

อัตรำ

ร้อยละ

9.253

2	Department	of	Statistics	Singapore	เว็บไซต์	https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/ 
		economy	เข้าถึงเมื่อเดือนกรกฎาคม	2564

1  ประเทศสงิคโปร์,	 ส�านกัพฒันาตลาดและธรุกจิไทยในต่างประเทศ	 1	 กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	 สบืค้นจาก 
	 https://www.ditp.go.th/contents_attach/730643/730643.pdf
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นโยบายและมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
เครื่องมือทางการแพทย์ของประเทศสิงคโปร์ 

RISC Research	Incentive
Scheme	for	Companies

•	 สนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยี	ในด้ำนงำนวิจัยและกำรพัฒนำ	(R&D)

•	 สนับสนุนโครงกำรต่ำง	ๆ	ในกลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

•	 เงินทุนช่วยเหลือสูงถึงร้อยละ	50	จำกต้นทุนด้ำนแรงงำนซึ่งอำจเป็นคนในท้องถิ่น

•	 เงินทุนช่วยเหลือสูงถึงร้อยละ	30	จำกกำรลงทุนในเครื่องมือ	และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

•	 กำรฝึกอบรม	กำรให้ค�ำปรึกษำ	ทรัพย์สินทำงปัญญำ	และต้นทุนวัสดุ	ด้ำน	R&D

เงื่อนไขในกำรสมัครเพื่อขอรับทุน 

ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน

สิงคโปร์และต้องมีกำรลงทุน

ใน	R&D	ด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี	

บริษัทที่สมัครขอรับทุนจะได้

รับกำรประเมินเกี่ยวกับข้อดี

เชิงปริมำณและคุณภำพของ

โครงกำรที่น�ำเสนอ	ซึ่งรวมถึง

กำรจ้ำงงำนนักวิทยำศำสตร์

และวิศวกรด้ำนกำรวิจัย 

ค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกิจทั้งหมด

ใน	R&D	กำรลงทุนในสินทรัพย์

ถำวร	และควำมสำมำรถของ

บริษัทในกำรเพิ่มขีดควำม

สำมำรถด้ำนกำรวิจัยและ

พัฒนำในสิงคโปร์

เงินช่วยเหลือ	RISC	จะอยู่

ภำยใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข

ที่ก�ำหนดให้บริษัทด�ำเนินกำร

ตำมแผนเพื่อเติบโตและรักษำ

ระดับโครงกำร	R&D

ในสิงคโปร์	2 

3 เว็บไซต์	sme-grants.com

จะได้รับ
กำรอนุมัติ

ระยะเวลำ 3 ปี

1 2 3
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TGC Training	Grant
for	Company

•	 ทุนส่งเสริมเพื่อพัฒนำศักยภำพก�ำลังคนในกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่	ทักษะทำงอุตสำหกรรม

•	 สนับสนุนโปรแกรมกำรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนของบริษัท

•	 สนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของแรงงำนในกำรใช้ทักษะท�ำงำนร่วมกับเทคโนโลยีต่ำง	ๆ

•	 บริษัทสำมำรถขอรับทุนกำรฝึกอบรมของพนักงำนที่ได้เข้ำร่วมหลักสูตร	 เพ่ือชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

	 เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม	หลักสตูรจะได้รับกำรอนมัุติจำก	Skills	Connect	System	Training	Guide	(SSG)	 

	 และด�ำเนินกำรโดยองค์กรฝึกอบรม	 หรือบริษัทท่ีด�ำเนินกำรหลักสูตรภำยในองค์กรมีกำรลงทะเบียน 

	 ในระบบ	SkillsConnect	 รวมทั้งมีกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยสูงถึงร้อยละ	 30	 และมีค่ำใช้จ่ำยที่ตรงตำม 

	 คุณสมบัติ	เช่น	เงินเดือนผู้รับกำรฝึก	และค่ำใช้จ่ำยของผู้ฝึกงำนในต่ำงประเทศ 4

ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์

บริษัทต้องจดทะเบียนหรือ

จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้อง

ได้รับกำรว่ำจ้ำงและได้รับกำร

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมจำก

บริษัทอย่ำงเต็มที่	

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องเป็น

พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้มี

ถิ่นพ�ำนักถำวรในสิงคโปร์	และ

ต้องได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกบริษัท

ตำมพระรำชบัญญัติกำร

จ้ำงงำน	ยกเว้นเจ้ำของ	หุ้นส่วน	

ผู้อ�ำนวยกำรที่ท�ำงำน	สมำชิก

ของสหกรณ์หรือตัวแทนที่ได้รับ

ค่ำคอมมิชชั่น 5

1 2 3
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PSG Productivity
Solution	Grant	

•	 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของบริษัท

•	 มุ่งในกำรพัฒนำประสิทธิภำพในเรื่องต่ำงๆ	ครอบคลุมเฉพำะภำคส่วน	ซึ่งรวมถึงอุตสำหกรรม 

	 ค้ำปลีก	อำหำร	โลจิสติกส์	วิศวกรรมควำมแม่นย�ำ	กำรขำยส่ง	กำรก่อสร้ำงและกำรบริกำร 

	 ทำงกำรเงิน	และอุตสำหกรรมกำรจัดสวน

•	ครอบคลุมทุกอุตสำหกรรม	เช่น	ระบบกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์	กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

		 และอุตสำหกรรมต่ำงๆ	ซึ่งสอดคล้องกับแผนงำนอุตสำหกรรม	ได้แก่	แผนงำนกำรเปลี่ยนแปลง

	 อุตสำหกรรม	(ITM)	และแผนดิจิทัลอุตสำหกรรม	(IDP)	โดยได้รับกำรก�ำหนดมำตรกำรและขอบเขต

	 จำกหน่วยงำนภำครัฐของสิงคโปร์	เช่น	Enterprise	Singapore,	National	Environmental

	 	Agency	(NEA)	และ	Singapore	Tourism	Board	(STB)	

เงื่อนไขส�ำหรับหน่วยงำนที่ต้องกำรสมัคร

ต้องมีกำรจดทะเบียน

และด�ำเนินกำรในประเทศ

สิงคโปร์

(ส�ำหรับกำรเลือกบริกำร

ให้ค�ำปรึกษำเท่ำนั้น)	ต้องมี

พนักงำนในพื้นที่อย่ำงน้อย	

3	คน	ณ	จุดสมัคร

กำรซื้อ/เช่ำ/สมัครใช้บริกำร

อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์/

ที่ปรึกษำจะต้องใช้ในประเทศ

สิงคโปร์	

(ส�ำหรับกำรเลือก	Solution	

เท่ำนั้น)	ต้องมีสัดส่วนกำรถือ

หุ้นในท้องถิ่นขั้นต่�ำร้อยละ	30	

1

4

2 3

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่ำงๆ	ด�ำเนินกำรด้ำนดิจิทัลและยกระดับ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน	และภำคส่วนที่ได้รับกำรสนับสนุน 
จำก	Productivity	Solution	Grant	จะได้รับกำรตรวจสอบ
อย่ำงสม่�ำเสมอ	พร้อมทั้งบันทึกระดับกำรสนับสนุนในปัจจุบัน 
และกำรให้ทุนสูงสุด 6 

ปัจจุบันระดับกำรสนับสนุนเงินทุนสูงสุดได้เพิ่มขึ้นจำก

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

จำกวันที่ 1 เมษำยน 2020 
เป็น วันที่ 31 มีนำคม 2022 

6		เว็บไซต์	gobusiness.gov.sg
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การสนับสนุนด้านภาษี (TAX INCENTIVES) 

	 จำกกำรอนุมตัขิอง	Economic	Development	Board	ซ่ึงจะมีเง่ือนไขในกำรได้รับกำรสนบัสนนุ 

ขึ้นอยู่กับควำมเป็นไปได้ในกำรยกระดับกำรผลิตมวลรวมของประเทศ	 โดยนโยบำยน้ีถือว่ำเป็นนโยบำย 

ที่เอื้อให้มีกำรตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์	 ทั้งน้ี	 คุณสมบัติของบริษัทจึงต้อง 

มีเทคโนโลยี	 และทักษะควำมรู ้ควำมช�ำนำญในอุตสำหกรรมก้ำวหน้ำที่ เป ็นอุตสำหกรรมที่ เกิน 

ค่ำเฉล่ียในสิงคโปร์	 รวมท้ังด�ำเนินและสร้ำงเทคโนโลยี	 ทักษะใหม่เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 

ในประเทศ	

Pioneer Certificate Incentive (PC) and
Development and Expansion Incentive (DEI) 

นโยบำยลดหย่อนภำษีส�ำหรับ
บริษัทที่มำจัดตั้งส�ำนักงำนใหญ่ (HQ)

ส�ำนักงำนใหญ่ระดับโลก 
(Global HQ) 

ส�ำนักงำนใหญ่ระดับทวีป 
(Regional HQ)

เพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศที่มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรผลิตชั้นสูงเข้ำมำลงทุนในประเทศ 

ซึ่งจะท�ำให้มีกำรฝึกอบรมแรงงำน	ส่งผลให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี	ทักษะ	และควำมรู้ให้กับแรงงำน 

และจะช่วยยกระดับอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ภำยในประเทศให้มีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

ได้รับกำรลดภำษีเงินได้นิติบุคคลและภำษีกำรลงทุนในอัตรำ	ร้อยละ	5 

และ	10	ตำมล�ำดับ	เป็นเวลำ 5 ปี  

(ปัจจุบันมีกำรเก็บอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลในร้อยละ	17	และเก็บภำษีกำรลงทุนในอัตรำร้อยละ	15) 7

7		เว็บไซต์	guidemesingapore.com
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Finance & Treasury Centre 
(FTC) Incentive 

ใช้สิงคโปร์เป็นฐำนในกำรด�ำเนินกำรคลังซึ่งทั่วไปเป็นส่วนหนึ่ง 

ของบริษัทขนำดใหญ่ในสิงคโปร์	อำจรวมถึงกำรผลิต	กำรวิจัย 

และพัฒนำหรือกิจกรรมต่ำง	ๆ	ของส�ำนักงำนใหญ่	

เป้ำหมำยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเติบโตและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเงินคงคลัง

นโยบำยที่มุ่งเน้นกำรเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรทรัพย์สิน
โดยใช้กลยุทธ์ต่ำง ๆ ในกำรสนับสนุน ดังนี้

ตรงตำมเงื่อนไขของ
approved network companies (ANCs) 

บริษัทประเภท	FTC	ที่ได้รับอนุมัติ

รวมถึงกิจกรรม	FTC	ที่มีคุณสมบัติจำก

กำรด�ำเนินกำรด้วยเงินทุนที่ได้รับจำก

แหล่งที่เหมำะสม

มีสิทธิ์ได้รับกำรลดอัตรำภำษีนิติบุคคล 
ร้อยละ 8 ของรำยได้ที่ได้รับจำกกำรบริกำร 

บริษัทที่ได้รับอนุมัติมีสิทธิ์ ได้รับกำร

ยกเว้นภำษี	ณ	ที่จ่ำยในกำรจ่ำยดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจำกธนำคำร 
สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร และ ANCs 
นอกสิงคโปร์ โดยกำรให้กองทุนจะใช้ส�ำหรับ
กิจกรรมหรือบริกำรท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีก�ำหนด 

กำรลดหย่อนภำษีเงินได้

ของบริษัทประเภท	FTC

(ธนำคำรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง)

มีระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลำอำจ 
เปลี่ยนแปลงได้ จำกกำรพิจำรณำควำม
สำมำรถที่จะด�ำเนินกำรตำมแผนกำรขยำย
กิจกรรมหรือบริกำร

บริษัทจ�ำเป็นต้องรักษำบัญชีแยก

ต่ำงหำกส�ำหรับกิจกรรมที่ไม่เข้ำเงื่อนไข

ใด	ๆ	ที่ด�ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำ

ดังกล่ำว
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กำรอนุมัติจะขึ้นอยู่กับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนเพื่อเติบโต

และรักษำกำรด�ำเนินงำนในสิงคโปร์	8

รำยได้จำกกิจกรรมที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรลดหย่อนภำษี
โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ได้แก่

ต้องเป็นบริษัทที่มีธุรกิจและกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงประเทศ

ที่มีจุดประสงค์เพื่อจัดตั้ง	FTC	ในสิงคโปร์

บริษัทต่ำงๆ	จะต้องจดักจิกรรมท่ีส�ำคัญในสงิคโปร์และด�ำเนินกำร 

ตำมหน้ำที่เชิงกลยุทธ์	 กิจกรรมหลักควรรวมถึงกำรควบคุม 

กำรบริหำรเงินสดและสภำพคล่อง	 กำรให้บริกำรปรึกษำทำง 

กำรเงินต่อองค์กร	กำรจัดกำรอัตรำดอกเบี้ย	อัตรำแลกเปลี่ยน 

เงินตรำต่ำงประเทศ	 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสินเช่ือ	

ตลอดจนกำรวำงแผนธุรกิจโดยรวม	 กำรวิจัยและวิเครำะห์ 

กำรลงทุน

บริษัทที่สมัครจะได้รับกำรประเมินในเชิงปริมำณและคุณภำพ	

ซ่ึงรวมถึงกำรจ้ำงงำน	 (ทักษะ	 ควำมเชี่ยวชำญ	 และวัยวุฒิ)	

ค่ำใช้จ่ำยทำงธุรกิจทั้งหมด	ตลอดจนขนำดของกำรด�ำเนิน

งำนในเชิงลึก	 และยังสำมำรถได้รับกำรสนับสนุนให้พัฒนำ 

ขีดควำมสำมำรถผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นที่มี

ศักยภำพ	เช่น	ภำคบริกำรและกำรเงินระดับมืออำชีพ

เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทขนำดใหญ่ในสิงคโปร์

8 	Singapore	Economic	Development	Board	(EDB)
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	 เพื่อส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมกันและช่วยให้ห่วงโซ่อุปทำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 โดย	LIA	 ได้รับ 

กำรปรับเปลี่ยนงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำของ	 Integrated	 Construction	 and	 

Prefabricated	Hubs	 (ICPHs)	 และ	 สำมำรถอ้ำงสิทธิ์ในทุนท่ีมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดในกำรก่อสร้ำง 

หรือปรับปรุงอำคำรหรือโครงสร้ำงที่เข้ำเงื่อนไขได้	โดยอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลจำกคณะกรรมกำรพัฒนำ 

เศรษฐกจิ	(EDB)	และหน่วยงำนอำคำรและกำรก่อสร้ำง	(BCA)	ส�ำหรับภำคกำรผลิตและโลจสิตกิส์	จะได้รับ 

กำรอนุมัติจำก	EDB	และส�ำหรับกำรพัฒนำ	ICPHs	จะได้รับกำรอนุมัติจำก	BCA

นโยบำยที่สนับสนุนกำรใช้พื้นที่
อย่ำงมีประโยชน์สูงสุด
รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำของที่ดินLIA Land

Intensification
Allowance

ธุรกิจท่ีจะได้สิทธิประโยชน์จำกนโยบำยนี้คือ	 ธุรกิจท่ีมีพ้ืนที่ขนำดใหญ ่

แต่มสีดัส่วนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้ทีด่นิต�ำ่	(Gross	Plot	Ratio	:	GPR)	 

คือ	ภำคกำรผลิตและโลจิสติกส์

ตั้งแต่ 22 กุมภำพันธ์ 2014 - 31 ธันวำคม 2025

อำคำรหรือโครงสร้ำง

ที่ผ่ำนกำรรับรอง

คุณสมบัติทำงกำรค้ำ 

หรือธุรกิจ

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำม

คุณสมบัติ

ข้อก�ำหนดพื้นที่ขั้นต่�ำ

1)	สร้ำงขึ้นบนที่ดินอุตสำหกรรม	B1/B2	

2)	สร้ำงขึ้นบนที่ดินของสนำมบิน/ท่ำเรือ

1)	กิจกรรมกำรผลิตที่ระบุ	หรือ

2)	กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ที่ก�ำหนด

1)	ตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน	GPR	ส�ำหรับกิจกรรมกำรผลิต/โลจิสติกส์ที่ระบ ุ

2)	ส่วนเพิ่มของ	GPR	ร้อยละ	10	ใช้กับอำคำรหรือโครงสร้ำงที่ตรงตำมเกณฑ ์

	 มำตรฐำน	GPR	ที่ก�ำหนดไว้แล้ว

1)	อนุญำตให้ผู้ใช้รำยเดียวใช้อำคำรเพื่อท�ำกำรค้ำหรือธุรกิจที่ก�ำหนดหลำย 

	 รำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสม

2)	อนุญำตให้ใช้สิ่งปลูกสร้ำงโดยผู้ใช้หลำยคนที่เกี่ยวข้องและด�ำเนินกำรธุรกิจ 

	 ที่ก�ำหนดหนึ่งรำยกำรหรือหลำยรำยกำรตำมควำมเหมำะสม

	 *อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงจะสำมำรถเข้ำเกณฑ์	 LIA	 ได้	 ถ้ำอย่ำงน้อยร้อยละ	 80 

ของพ้ืนที่ท้ังหมดของอำคำรถูกใช้โดยผู้ ใช้อย่ำงน้อยหนึ่งรำยที่เกี่ยวข้องกับกำร 

ท�ำกำรค้ำหรือธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ต้ังแต่หนึ่งรำยกำรข้ึนไป	 โดยเกณฑ์มำตรฐำน	GPR	 

ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องสูงท่ีสุดในบรรดำธุรกิจกำรค้ำหรือธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมด 

ของอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง

เงื่อนไขในกำรคัดเลือก

ที่มำ	:	The	Inland	Revenue	Authority	of	Singapore	(IRAS)
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หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ในสิงคโปร ์9  

มีกำรวจิยัในด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมลู,	Artificial	Intelligence	(AI),	วสัดศุำสตร์,	กำรออกแบบและกำรผลิต,	

กำรพัฒนำกำรวินิจฉัยโรค	และชีวสำรสนเทศ	ซึ่ง	The	Health	&	MedTech	Horizontal	Technology	 

Programme	 Office(HMT	 HTPO)	 และ	 A*STAR	 มีสถำบันวิจัยและกลุ่มวิจัยที่มีควำมสำมำรถ 

ในด้ำนต่ำง	ๆ	ดังนี้

	 1.	เทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนสุขภำพ	เช่น	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	ปัญญำประดิษฐ์	และชีวสำรสนเทศ

	 2.	กำรออกแบบและคิดค้นเครื่องมือทำงกำรแพทย์และวัสดุชีวะ

	 3.	กำรสร้ำงต้นแบบและกำรผลิตเทคโนโลยีกำรแพทย์

	 4.	กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวินิจฉัยและทดสอบ

The	Agency	of	Science,	Technology

and	Research	(A*STAR)

เป็นหน่วยงำนของสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์พัฒนำกำรวินิจฉัยโรค
	 •	ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบกำรตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นกำรท�ำกำรวิจัยไปจนถึง 

	 	 กระบวนกำรน�ำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำด

เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนเครื่องมือแพทย์	รวมทั้งสนับสนุนกระบวนกำรในกำรจดสิทธิบัตร

ที่ถูกต้อง	 และกำรท�ำตลำดผ่ำนกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรลงทุนด้ำนกำรตลำดในระยะเริ่มแรก	

หรือที่เรียกว่ำ	Gap	Funding	Project	ซึ่งจะมีกำรวิจัยและพัฒนำ	5	ด้ำนหลักที่เป็นควำมท้ำทำยระดับชำติ	

•	Urban	and	Green	 •	Artificial	Intelligence	(AI)

•	Analytics	and	Informatics	 •	Health	and	Medical	Technologies	

•	Agritech	and	Aquaculture

ขั้นแรกจะท�ำกำรผลักดัน

กำร
ท�ำวิจัย
ร่วมกันนกัวจิยัจำกมหำวทิยำลัย

ในประเทศ
ผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชน

ด้ำน Health and Medical Technologies

9	 เว็บไซต์	a-star.edu.sg
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The	Biomedical
Research	CouncilBMRC หน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ในกำรวิจัยและพัฒนำ 

ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์โดยเฉพำะ

เป็นหน่วยงำนที่	A*STAR	ได้ท�ำกำรจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคลัสเตอร์ชีวกำรแพทย์ในประเทศ 

โดยเป็นกำรเสริมศักยภำพของภำคส่วน	R&D	และโครงกำรที่ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ของสำขำวิชำชีพ

ในสิงคโปร์	เพื่อช่วยดึงดูดกำรลงทุนด้ำนกำรแพทย์ของเอกชนมำยังประเทศ

BMRC จะมีกำรจัดกำรดูแลในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีควำมส�ำคัญระดับชำติจำกกำรพิจำรณำจำก
ผลกระทบของโรค	5	ประเภท

มะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด

โรคเบำหวำน 
และสภำวะกำร 
เผำผลำญหรือ 
ต่อมไร้ท่ออื่นๆ

โรคติดเชื้อ ควำมผิดปกติของ
ระบบประสำทและ

ควำมรู้สึก

1.	ดูแลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรวิจัยหลักในกำรประมวลผล 
	 ทำงชีวภำพ	 จีโนมิกส์10 และโปรตีโอมิกส์	 11	 ชีววิทยำระดับโมเลกุล 
	 และเซลล์	 วิศวกรรมชีวภำพและนำโนเทคโนโลยี	 และชีววิทยำ 
	 เชิงค�ำนวณ	

2.	 ส่งเสริมเวชศำสตร์กำรแปลและกำรวจิยัข้ำมสำยงำน	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
	 ของควำมพยำยำมในกำรพัฒนำด้ำนกำรดูแลสุขภำพ

3.	สนับสนุนกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ในสถำบันที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ 
	 วิทยำศำสตร์	เช่น	มหำวิทยำลัยของรัฐและโรงพยำบำล

4.	กำรส่งเสริมกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถในสำขำวิทยำศำสตร์
	 ชีวกำรแพทย์

5.	 ส่งเสริมกำรรับรู้ของสำธำรณชนเกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย ์
	 ผ่ำนโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

BMRC จะมีกำรจัดกำรดูแลในเรื่องต่ำง	ๆ	ดังนี้

10	 จีโนมกิส์	คอืศาสตร์ท่ีให้ศกึษาหากลุม่ยนี	หรอืพนัธกุรรมของเซลล์สิง่มชีีวติ	เพือ่หารปูแบบการจดัเรยีงตวัหรอืจดักลุม่ 
	 ของดีเอ็นเอ	 การท�างานของยีน	 และความสัมพันธ์ระหว่างยีน	 ซึ่งในปัจจุบันการแพทย์ยุคจีโนมิกส์ให้ความสนใจ 
	 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการแสดงออกของยีนก่อโรค	เช่นโรคมะเร็งต่างๆ				อัลไซเมอร์	เบาหวาน	โรคหลอดเลือดหัวใจ 
	 ตีบหรืออุดตัน	ดาวน์ซินโดม	เป็นต้น
11 โปรตโีอมกิส์	เป็นการศึกษาเกีย่วกบัโปรตนีทกุชนดิทีพ่บได้ในเซลล์ของสิง่มชีวีติ	ท�าให้สามารถเหน็ภาพรวมของโปรตนี 
	 ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมด	รวมทั้งปริมาณของโปรตีนแต่ละชนิดได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
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ประเด็นปัญหา/อุปสรรค จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

วันจันทร์ที่	5	กรกฎำคม	2564

 •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	บี	เอ็น	ซุพพีเรียมำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด
   •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	ออโธพีเซีย	จ�ำกัด	 
	 •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	ดีแอนด์เอ็นรีเสิร์ช	จ�ำกัด	
	 •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	คัสตอมไมซ์	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	
วันอังคำรที่	6	กรกฎำคม	2564	

	 •	สัมภำษณ์เชิงลึก	บริษัท	ซี	วี	พี	เมดิคอล	เทคโนโลยี	จ�ำกัด
วันศุกร์ที่	23	กรกฎำคม	2564

  •		สัมภำษณ์เชิงลึกผู้แทนส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	เมื่อ	
	 •		สัมภำษณ์เชิงลึกผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

สนค.	ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	โดยจัดกำร

สัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้เชี่ยวชำญในภำครัฐและภำคเอกชน	เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหำและอุปสรรคใน

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	จ�ำนวน	7	ครั้ง	ได้แก่

สำมำรถสรุปสำระส�ำคัญดังนี้ 

เคร่ืองมือแพทย์เป็นสินค้ำท่ีมีควำมเฉพำะตัว	 คือเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำร

ผลิตส�ำหรับลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม	และจ�ำนวนน้อย	ประเภท	โรงพยำบำล	คลนิิก	

สถำนพยำบำล	และแพทย์	ท�ำให้ไม่สำมำรถผลิตในปริมำณมำกได้	หำกยัง

ไม่เห็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	และขำดข้อมูลของผู้ต้องกำรใช้จริง

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ของไทยคือ	 SMEs	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะประกอบกำร

เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์	หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	

แต่ผู้เล่นหลักในอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ที่แท้จริงเป็นผู้ประกอบกำร

ชำวต่ำงชำติ	

ประเทศไทยไม่มีทรัพยำกรในกำรผลิต	 แม้จะมีศักยภำพในกำรผลิต	หรือ

ออกแบบนวัตกรรม	 กำรผลิตจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 

ส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตสูงและยังไม่สำมำรถส่งออกไปยังประเทศเพ่ือน

บ้ำนได้	 และรำคำจ�ำหน่ำยสูงกว่ำประเทศที่มีศักยภำพในกำรผลิตและ 

ส่งออกเคร่ืองมือแพทย์	 เช่น	 จีน	 ซ่ึงมีศักยภำพในกำรผลิตที่ประหยัด 

ต่อขนำด	(economy	of	scale)	ท�ำให้รำคำและต้นทนุทีต่�ำ่กว่ำไทย	เป็นต้น	

ท�ำให้ผู้ประกอบกำรไทยยังไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดเคร่ืองมือแพทย์ในไทย 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้	

ผู้ประกอบกำรไทยยังไม่มีช่องทำงในกำรติดต่อกับผู้ผลิต	 (Supplier) 

ในต่ำงประเทศ	
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ผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในไทยส่วนมำกเป็น	 SME	 ซ่ึงเข้ำถึงเงินทุนได้ยำก	

ไทยยังไม่มีศักยภำพในกำรผลิตให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด	 (economy	

of	 scale)	 เนื่องจำกสินค้ำเครื่องมือแพทย์มีต้นทุนและเงินลงทุนสูง	 ท�ำให้ 

ผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถผลติและจ�ำหน่ำยให้คุ้มกบักำรลงทนุได้	

และไม่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกรำยใหญ่ให้เกิดกำรลงทุนต่อยอด 

ร่วมกันได้	เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงเงินทุนยำก	และไม่ต่อเนื่อง	ท�ำให้ไม่สำมำรถ

สนับสนุนกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้เท่ำที่ควร

เคร่ืองมือแพทย์ ไทยแม้ว่ำจะได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว	 บุคลำกร

ทำงกำรแพทย์และผู้ใช้งำนในประเทศยังไม่มคีวำมเช่ือม่ันในกำรใช้สนิค้ำไทย

เมื่อเทียบกับสินค้ำจำกต่ำงประเทศ	ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญที่ยังไม่สำมำรถมี

กำรจ�ำหน่ำยและไม่มีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในประเทศ

ไทยไม่มีหน่วยงำนในกำรก�ำกับดูแลและส่งเสริมห่วงโซ่กำรผลิตเคร่ืองมือ

แพทย์อย่ำงบูรณำกำรและเชือ่มโยงกนั	โดยเฉพำะยังไม่มีข้อมูลเกีย่วกบักฎ

ระเบียบและมำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศท่ีสนใจน�ำเข้ำเคร่ืองมือ

แพทย์ของไทย

ปัญหำกำรน�ำเข้ำท่ีผิดกฎหมำย	ส่งผลกระทบต่อกำรจ�ำหน่ำยเคร่ืองมือ

แพทย์ในประเทศ	ท�ำให้กำรค้ำเป็นไปอย่ำงจ�ำกัด

ไทยมีจดุอ่อนเร่ืองห้องทดสอบที่ไม่เพียงพอ	โดยเฉพำะไทยไม่มีห้องทดสอบ

ส�ำหรับเคร่ืองมือแพทย์ที่มีนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ท�ำให้ต้องส่งไปทดสอบ 

ในต่ำงประเทศ	และมีค่ำใช้จ่ำยสูง

ผู้ประกอบกำรขำดข้อมูลเชิงสถิติจ�ำพวกข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วย	 และโรค 

ท่ีมีแนวโน้มกำรรักษำมำกข้ึน	 ท�ำให้กำรวิเครำะห์แนวโน้มทิศทำงตลำด	 

และกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ใหม่เป็นไปได้ยำก

กำรเร่ิมกิจกำรส่วนใหญ่พบปัญหำและอุปสรรคในเร่ืองกฎระเบียบต่ำง	 ๆ	

อำทิ	 ควำมล่ำช้ำในกำรขึ้นทะเบียน	 ขั้นตอนและจัดเตรียมเอกสำรเพ่ือ 

ขึ้นทะเบียนในต่ำงประเทศ	 และผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมได้	 เนื่องจำกเง่ือนไขในกำรขึ้นบัญชีและเข้ำสู่กระบวนกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำงภำครัฐยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรและผู้ผลิตรำยย่อย		

สภำพแวดล้อม	 (ecosystem)	 ยังไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรเติบโตของ

อตุสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์	อำท	ิห้องทดสอบอปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์

ยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ๆ	 โดยเฉพำะห้องทดสอบ 

ท่ีตรวจควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพ	 ซ่ึงต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยสูงและในปัจจุบัน 

ยังไม่มีห้องทดสอบดังกล่ำวในไทย
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการยกระดับศักยภาพ
เครื่องมือแพทย์เชิงพาณิชย์ของไทยกับสิงคโปร์

	 ในส่วนน้ีได้น�ำประเดน็นโยบำย	จดุเด่น	และกำรสนับสนุนของภำครัฐในกำรส่งเสรมิอตุสำหกรรม

เคร่ืองมือแพทย์ของสิงคโปร์ข้ำงต้นมำเปรียบเทียบกับสถำนะของไทย	 เพ่ือให้สำมำรถน�ำเสนอสิ่งท่ีไทย 

ต้องด�ำเนินกำรต่อไป	เพ่ือให้ไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยในเชงิพำณชิย์ของเคร่ืองมอืแพทย์เพ่ิมขึน้	ดงัตำรำง

ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ในกำรเป็นศูนย์กลำง

บริกำร	 สุขภำพของทวีปเอเชีย	 ต้ังแต่ป	ี

2546	โดยก�ำหนดไว้	3	ด้ำน	ได้แก่

	 •	 กำรเป็นศูนย์กลำงของธุรกิจที่ มี 

	 	 นวัตกรรมใหม่

 •	 ศูนย์กลำงและฐำนกำรผลิตที่เน้น 

	 	 นวัตกรรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

	 	 ชั้นน�ำของโลก

	 •	 ประเทศท่ีมีระบบนิเวศที่เหมำะสม 

	 	 ต่อกำรเกิดนวัตกรรมของโลก 12

•	 เนื่องจำกสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่มี 

	 ภำคกำรผลิตในประเทศไม่มำก	 แต่มี 

	 บริษัทผลิตเคร่ืองมือแพทย์ที่มีมูลค่ำ 

	 ติดอันดับโลกเข ้ำมำตั้งส�ำนักงำน 

	 ในระดับ ภู มิภำค เป ็นจ� ำนวนมำก 

	 เป็นหน่ึงในประเทศที่เป็นศูนย์รวมของ 

	 บริษัท/ส�ำนักงำนใหญ่ด้ำนเครื่องมือ 

	 แพทย์ของเอเชีย	โดยผลิตภัณฑ์ส่งออก 

	 ท่ีส�ำคัญคือ	 ชุดตรวจโรค	 (Test	 Kit)	 

	 ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในกำรผ่ำตดั	กล้องส่อง 

	 ตรวจ	 เคร่ืองมือส�ำหรับใช ้วัดด้ำน 

	 กำรแพทย์	และสำยสวน

ก�ำหนดนโยบำยใน	 (ร่ำง)	 แนวทำง

กำรส่งเสริม	Medical	 Hub	 ของ

คณะอนุกรรมกำรเร่งรัดนโยบำย 

เขตพัฒนำเศรษฐกจิพิเศษคลัสเตอร์

กำรแพทย์ครบวงจร

•	 เป ็นประเทศผู ้น�ำเข ้ำมำกกว่ำ 

	 ผู้ผลิต	 โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 

	 หลัก คือ	 วัสดุสิ้ น เปลืองทำง 

	 กำรแพทย์	เช่น	ถุงมือยำง	หลอด 

	 สวน	แกนสอด	เขม็ฉีดยำ	กระบอก 

	 ฉีดยำ	และอุปกรณ์ท�ำแผล	

• 	 เป ็นฐำนกำรผลิตของบริ ษัท 

	 ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ข ้ำมชำต ิ

	 โดยเป็นกำรผลิตเพ่ือส่งกลับไป 

	 ข ำย ยั งป ร ะ เ ทศของตน แล ะ 

	 ต่ำงประเทศ

นโยบำย/	วิสัยทัศน์	
ทำงด้ำนกำรแพทย์

กำรเป็นศูนย์กลำง

ด้ำนเครื่องมือแพทย์

และเทคโนโลยี

ทำงกำรแพทย์

12	https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/medical-technology.html
13	https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/medical-technology.html
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•		มีนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือดึงดูด 

	 บริษทั	ผูผ้ลติ	เครือ่งมอืแพทย์ข้ำมชำต ิ

	 ให้เข้ำมำตัง้ฐำนกำรผลติภำยในประเทศ	 

	 ผ่ำนโครงกำร	Pioneer	 Enterprise, 

	 มำตรกำร	Enhanced	R&D	Reductions	 

	 และมำตรกำร	 Development	 and 

		 Expansion	Incentive		

•	 จัดตั้ง	 The	 Agency	 of	 Science,	 

	 Technology	 and	 Research	 

	 (A*STAR)	เพ่ือสนับสนนุผู้ประกอบกำร 

	 ตั้งแต ่ เ ร่ิมต ้นท�ำวิจัยจนถึงกำรน�ำ 

	 ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำด

•	 จัดตั้ง	 The	 Biomedical	Research	 

	 Council	 เพ่ือวิจัยและพัฒนำในกลุ่ม 

	 เครื่องมือแพทย์โดยเฉพำะ

กำรสนับสนุน

ทำงด้ำนกำรผลิต

เครื่องมือแพทย์

•	 ปัจจุบัน	 สิงคโปร์เป็นฐำนกำรผลิต 

	 กำรตรวจโครโมโซมไมโครอะเรย ์	 

	 (Microarrays)	 ร้อยละ	 60	 ของกำร 

	 ผลิตโลก	 และกำรผลิตเค ร่ืองวัด 

	 ควำมร้อนและแมสสเปกโตรมิเตอร์	 

	 1	ใน	3	ของโลก	มีบริษัทข้ำมชำติชั้นน�ำ 

	 ด้ำนเทคโนโลยีกำรแพทย์และศูนย์วิจัย 

	 ในสิงคโปร์จ�ำนวน	 25	 บริษัท	 และมี 

	 กำรต้ังส�ำนักงำนระดับภูมิภำคจ�ำนวน	 

	 50	ส�ำนักงำนในสิงคโปร์	13

•	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 
	 (สศอ.)	 อยู ่ระหว่ำงกำรจัดท�ำร ่ำง 

	 แผนปฏิ บั ติ กำรด ้ ำนกำร พัฒนำ 

	 อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์	ระยะที่	1	 

	 (พ.ศ.	 2564-2570)	 ต้ังเป้ำหมำยไทย 

	 เป็นศูนย์กลำงผลิตเครื่องมือแพทย  ์

	 ในอำเซยีนภำยในปี	2570	และกระทรวง 

	 กำรอุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและ	

	 นวัตกรรม	 (อว.)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงำน 

	 สนับสนุนอุตสำหกรรมต้นน�้ำด ้ำน 

	 กำรวิจัยและพัฒนำของประเทศอยู่ 

	 ระหว ่ำงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ 

	 เศรษฐกิจชีวภำพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	 

	 และเศรษฐกิจสีเขียว	 (BCG	Model)	 :	 

	 โมเดลเศรษฐกิจสู ่กำรพัฒนำอย่ำง 

	 ยั่งยืนซึ่งเป็นวำระแห่งชำติและมีกำร 

	 แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือน	 

	 BCG	Model	 รำยสำขำอุตสำหกรรม	 

	 ซึ่งประกอบด้วยสำขำเคร่ืองมือแพทย์ 

	 เป ็นหน่ึงในอุตสำหกรรมท่ีภำครัฐ 

	 เร่งรัดกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ

•	BOI	 ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส�ำหรับ 

	 ผู้ประกอบกำรที่ผลิตเคร่ืองมือแพทย	์ 

	 ผ่ำนทำงนโยบำยส่งเสริม	 กำรลงทุน 

	 อุ ตสำหกรรมกำรแพทย ์ ท่ี อ ยู ่ ใ น 

	 อตุสำหกรรมเป้ำหมำยทีรั่ฐบำลส่งเสริม 

	 ให้ยกระดับกำรผลิตดั้งเดิมสู่กำรผลิต 

	 ที่เน้นนวัตกรรม

กำรเป็นศูนย์กลำง

ด้ำนเครื่องมือแพทย์

และเทคโนโลยี

ทำงกำรแพทย์
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บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้า 
เครื่องมือแพทย์เชิงพาณิชย์

บทที่ 5



สรุปสาระสำาคัญของผลการศึกษา

กำรพัฒนำของเทคโนโลยีในปัจจุบันท�ำให้เกิดผู้ผลิตเครื่องแพทย์ใหม่	ๆ

และเกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่	ๆ	อีกด้วย

สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19

เป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญให้กำรผลิตเครื่องมือแพทย์ภำยในประเทศ 

เพิ่มมำกขึ้น	เนื่องจำกควำมต้องกำรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

โดยเฉพำะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19	มีควำมต้องกำร 

เพิ่มสูงขึ้น	ส่งผลให้วัตถุดิบส่วนใหญ่มีรำคำสูงขึ้นตำมไปด้วย

ภาวะสงครามการค้า
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

นำนำประเทศเริ่มออกนโยบำยกำรปกป้องประเทศ	(protectionism)

เพิ่มมำกขึ้น	ส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนระบบห่วงโซ่อุปทำน 

(supply	chain)	ของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สั้นลง	
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อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล

รัฐบำล
ให้กำรส่งเสริม
เป็นอย่ำงมำก

แต่ประเทศไทย
ยังไม่สามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่สำาคัญได้ครบทุกประเภท

เนื่องจำกตลำดภำยในประเทศมีไม่มำกพอในกำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิต
และโรงพยำบำลต่ำง ๆ นิยมใช้สินค้ำน�ำเข้ำมำกกว่ำที่ผลิตเองได้ภำยในประเทศ



ในช่วงปี	2563-2565	ตลำดเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยคำดกำรณ์ว่ำจะมีแนวโน้ม 

เติบโตต่อเนื่อง	โดยมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยในประเทศและกำรส่งออกจะเติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ	7.5	และร้อยละ	6.5	ต่อปี	ตำมล�ำดับ	

	 มำจำกกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยประชำกรมีอำยุ

ยืนยำวข้ึน	 กำรเพ่ิมข้ึนของจ�ำนวนผู้ป่วยโดยเฉพำะผู้ป่วย 

โรคติดต่อไม่เร้ือรัง	อำท	ิโรคหวัใจ	โรคเบำหวำน	โรคมะเร็ง	และ 

โรคหลอดเลือดสมองรวมถึงรูปแบบกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิต 

จำกโรคท่ีเกิดจำกพฤติกรรม	 กำรระบำดของโรคอุบัติใหม ่

และโรคอุบัติซ�้ำ	 หนุนควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ 

ที่ทันสมัย	และเทคโนโลยีขั้นสูงมำก

	 คือ 	 น โยบำยภำค รัฐ ท่ีต ้ องกำรส ่ ง เส ริม

อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร	(medical	hub)	ซึ่งท�ำให้ 

มีกำรลงทุนจำกบริษัทข้ำมชำติ	 รวมถึงกำรเข้ำมำใช้บริกำร

ทำงกำรแพทย์ของชำวต่ำงชำติท้ังผู้ท่ีมำท�ำงำนในไทย	 และ 

ผู ้ท่ีเข้ำมำเดินทำงท่องเที่ยวพร้อมกับกำรใช้บริกำรทำง 

กำรแพทย์	(medical	tourism)	ของไทยซ่ึงท�ำให้โรงพยำบำล

เอกชนของไทยมีแผนกำรขยำยกำรด�ำเนินงำนในอนำคต

	 ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี	5G	และ	อปุกรณ์

อนิเตอร์เนต็ในทกุสิง่	(Internet	of	Things)	เช่น	smart	watch	 

ท่ีผู้ป่วยสำมำรถตรวจตรำและเฝ้ำระวังสุขภำพของตนเองได	้ 

เป็นต้น	และรวมถึงกำรใช้	AI	และ	Big	Data	ในกำรวนิจิฉยัโรค	 

โดยกำรเกบ็ข้อมูลจำกอปุกรณ์ส่วนบคุคล	 (health-related	

personal	devices)	

ปัจจัยที่ส�ำคัญในอนำคตที่ส่งผลให้มูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยที่ท�ำให้อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเติบโต

ปัจจัยสนับสนุน
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อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยถือเป็นผู้น�ำในกลุ่มอำเซียน

แนวโน้มกำรผลิตและส่งออก

เครื่องมือแพทย์ของไทย 

ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	

สินค้ำเป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยี 
ไม่สูงและเป็นจ�ำพวกวัสดุสิ้นเปลือง

โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกส่วนใหญ่

ผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่

เป็นบริษัทข้ำมชำติที่เข้ำมำลงทุนในไทย

และส่งกลับไปขำยในประเทศของตน

อำทิ	ญี่ปุ่น	สหรัฐฯ	ฝรั่งเศส

เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก	(SMEs)	

โดยมีกำรกระจุกตัวของสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่อยู่บริเวณกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	
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ปัญหาอุปสรรคและข้อจำากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ของไทยสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์

ประเทศไทยยังขำดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงและบุคลำกรทำงด้ำนวิศวกรชีวกำรแพทย์
(Biomedical Engineering)
	 เป็นผู้ท่ีท�ำหน้ำที่ดูแลให้ค�ำแนะน�ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์	 ออกแบบและพัฒนำ 

เคร่ืองมือแพทย์	 รวมท้ังควบคุมกำรท�ำงำนของเคร่ืองมือกำรแพทย์มีไม่เพียงพอ	ผู้ประกอบกำรจึงต้อง 

จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำด�ำเนินกำร	ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้มีค่ำตัวที่สูงจึงส่งผลต่อต้นทุนของ 

ผูป้ระกอบกำร	ส่งผลให้เทคโนโลยีในกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์ของไทยยงัไม่ทดัเทยีมกบัผู้ผลิตในต่ำงประเทศ	

ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนและรับรองคุณภำพมีไม่เพียงพอ
	 ส่งผลให้กำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในแต่ละครั้งต้องมีกำรส่งไปทดสอบที่ต่ำงประเทศท�ำให้มีค่ำใช้จ่ำย 

ที่ค่อนข้ำงสูง	

เครื่องมือแพทย์เป็นสินค้ำที่มีควำมเฉพำะตัว
	 คือเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรผลิตส�ำหรับลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม	 และจ�ำนวนน้อย	 ประเภท	 โรงพยำบำล	

คลินิก	สถำนพยำบำล	และแพทย์	ท�ำให้ไม่สำมำรถผลิตในปรมิำณมำกได้	หำกยังไม่เหน็ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย	

และขำดข้อมูลของผู้ต้องกำรใช้จริง	

ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ของไทยคือ SMEs
 ส่วนใหญ่จะประกอบกำรเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์	 หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	 

แต่ผู้เล่นหลักในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่แท้จริงเป็นผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติ	

ประเทศไทยไม่มีทรัพยำกรในกำรผลิต
	 แม้จะมีศักยภำพในกำรผลิต	 หรือออกแบบนวัตกรรม	 กำรผลิตจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบจำก 

ต่ำงประเทศ	 ส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตสูงและยังไม่สำมำรถส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้ำนได้	 และรำคำ 

จ�ำหน่ำยสูงกว่ำประเทศท่ีมีศักยภำพในกำรผลิตและส่งออกเคร่ืองมือแพทย์	 เช่น	 จีน	 ซ่ึงมีศักยภำพ 

ในกำรผลิตท่ีประหยัดต่อขนำด	 (economy	 of	 scale)	 ท�ำให้รำคำและต้นทุนที่ต�่ำกว่ำไทยเป็นต้น	 ท�ำให ้

ผู้ประกอบกำรไทยยังไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดเครื่องมือแพทย์ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้	
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กำรเริ่มกิจกำรส่วนใหญ่พบปัญหำและอุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบต่ำงๆ
	 อำทิ	ควำมล่ำช้ำในกำรขึ้นทะเบียน	ขั้นตอนและจัดเตรียมเอกสำรเพื่อขึ้นทะเบียนในต่ำงประเทศ	และ 

ผู ้ประกอบกำรไม่สำมำรถขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมได้	 เนื่องจำกเง่ือนไขในกำรขึ้นบัญชีและเข้ำสู ่ 

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบกำรและผู้ผลิตรำยย่อย

ผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในไทยส่วนมำกเป็น SME ซ่ึงเข้ำถึงเงินทุนได้ยำก	 ไทยยังไม่มีศักยภำพ 

ในกำรผลิตให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด	 (economy	of	 scale)	 เนื่องจำกสินค้ำเคร่ืองมือแพทย์มีต้นทุน 

และเงินลงทุนสูง	 ท�ำให้ผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถผลิตและจ�ำหน่ำยให้คุ้มกับกำรลงทุนได้	 และไม่

สำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกรำยใหญ่ให้เกิดกำรลงทุนต่อยอดร่วมกันได้	 เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงเงินทุนยำก	

และไม่ต่อเนื่อง	ท�ำให้ไม่สำมำรถสนับสนุนกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้เท่ำที่ควร

เครือ่งมือแพทย์ไทยยังขำดควำมเชือ่ม่ัน แม้ว่ำจะได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว	บคุลำกรทำงกำรแพทย์
และผู้ใช้งำนในประเทศยังไม่มีควำมเช่ือมัน่ในกำรใช้สนิค้ำไทยเม่ือเทียบกบัสนิค้ำจำกต่ำงประเทศ	ซ่ึงเป็นสำเหตุ

ส�ำคัญที่ยังไม่สำมำรถมีกำรจ�ำหน่ำยและไม่มีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในประเทศ

ไทยไม่มีหน่วยงำนในกำรก�ำกับดแูลและส่งเสรมิห่วงโซ่กำรผลติเครือ่งมือแพทย์อย่ำงบูรณำกำร
และเชื่อมโยงกัน
	 โดยเฉพำะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและมำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์ของประเทศที่สนใจ 

น�ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ของไทย

สภำพแวดล้อม (ecosystem)
	 ยังไม่เอือ้อ�ำนวยต่อกำรเตบิโตของอตุสำหกรรมเคร่ืองมอืแพทย์	อำท	ิห้องทดสอบอปุกรณ์และเคร่ือง

มือแพทย์ยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีใหม่ๆ	โดยเฉพำะห้องทดสอบที่ตรวจควำมเข้ำกันได้ทำง

ชีวภำพ	ซึ่งต้องใช้ค่ำใช้จ่ำยสูงและในปัจจุบันยังไม่มีห้องทดสอบดังกล่ำวในไทย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับศักยภาพ 
กลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์เชิงพาณิชย์

	 บทบำทภำครัฐในกำรกำรขับเคลื่อนและพัฒนำอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ของไทยจ�ำเป็นต้องอำศัย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 สถำบันกำรศึกษำ	 รวมถึง 

สถำบนัวจิยั	เพ่ือเพ่ิมขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในอตุสำหกรรมเคร่ืองมอืแพทย์ของประเทศไทย		ดงัน้ี	

ก�ำหนดแผนกำรส่งเสริมเครื่องมือแพทย์
 ระยะสั้น (Quick win)
	 เป็นสินค้ำประเภทของท่ีใช้ภำยนอกร่ำงกำย	 เช่น	 หน้ำกำกอนำมัย	 ถุงมือยำง	 ชุด	PPE	ส�ำหรับกำร 

 ส่งเสริมในระยะยาว
	 ควรสนับสนุนในอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี	 และมีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น	 เช่น	 กลุ่มวัสดุฝังใน	 เครื่องกระตุกหัวใจ 

	 ไฟฟ้ำอัตโนมัติ	(Automated	External	Defibrillator	:	AED)	เป็นต้น

	 โดยเกณฑ์ในกำรคัดเลือก	ได้แก่

  •	กำรส่งเสริมกำรลงทุนในประเทศ	 เทคโนโลยี	 กำรส่งเสริม	R&D	 มีกำรส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	 

	 	 	 เช่น	ระบบกำรรับรองคุณภำพต่ำง	ๆ	เป็นต้น

  •	ระเบียบในกำรส่งเสริมในกำรเข้ำถงึ	ตลำดเป้ำหมำยในเชิงสถติ	ิเช่น	กำรน�ำเข้ำ	ส่งออก	สถำนกำรณ์ 

	 	 	 ตลำด	เป็นต้น

  •	รำยชื่อในรำยกำรท่ีเบิกได้จำกภำครัฐ	 ควำมพร้อมในด้ำน	R&D	กำรผลิต	 และ	 supply	 chain 

	 	 	 ด้ำนเทคโนโลยี	ควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำร	ควำมพร้อมด้ำนแรงงำน

	 ปัจจยัเหล่ำน้ีจะเป็นส่วนช่วยในกำรหำสนิค้ำน�ำร่อง	(Product	Champion)	ของอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์	 

ปัจจบุนั	สศอ.	อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำเพ่ือจดัท�ำยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมอตุสำหกรรมเคร่ืองมือแพทย์	โดยเร่ง

ศึกษำแนวทำงกำรสนับสนุนและส่งเสริมเครื่องมือแพทย์น�ำร่องที่มีมูลค่ำสูง	 ผู้ใช้ในประเทศต้องกำรจ�ำนวน

มำก	มีต้นทนุน้อย	สำมำรถใช้วตัถดุบิในประเทศในกำรผลิต	และใช้แรงงำนคนในประเทศได้	เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพ

ในกำรผลิตให้เป็นรูปธรรม
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ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

กระทรวงสำธำรณสุข กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



•	 จัดให้มีหน่วยงำนรัฐสนับสนุนข้อมูลและข้ันตอนด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนเคร่ืองมือแพทย์ในประเทศ 

	 แบบจุดบริกำรจุดเดียว	 (one	 stop	 service	 center)	 เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกลดภำระขั้นตอนและ 

	 ค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ประกอบกำร	 โดยเฉพำะต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐสนับสนุนกำรบริกำรด้ำนข้อมูล 

	 และประสำนงำนกบั	Lab	ทีใ่ช้ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ท้ังในและต่ำงประเทศ	ซ่ึงจะสำมำรถช่วยลดระยะเวลำ	 

	 และต้นทุนได้มำก	

•	 สนับสนุนให้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือทดแทนกำรน�ำเข้ำ	 และใช้ในประเทศน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมม่ันคง 

	 ด้ำนสำธำรณสุข	 และสนับสนุนให้เกิดกำรยกระดับจำกกำรรับจ้ำงผลิต	 (Original	 Equipment	 

	 Manufacturer:	OEM)	เป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์	(Original	Brand	Manufacturer:	OBM)	

•	 ประชำสัมพันธ์สินค้ำเคร่ืองมือแพทย์ของไทย	 และสร้ำงควำมเชื่อม่ันเคร่ืองมือแพทย์ ไทยว่ำมีมำตรฐำน 

	 และควำมปลอดภัย	ให้โรงพยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้มีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย	ตลอดจน 

	 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ	โดยจัดท�ำ/รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน	
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กระทรวงอุตสำหกรรม

ส�ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม

ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข

กระทรวงสำธำรณสุข

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

•	 สนบัสนนุและช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรเคร่ืองมือแพทย์โดยต้องร่วมมือกบัหน่วยงำนอืน่ๆ	ของภำครัฐด้วย 

	 ซ่ึง	 BOI	 มีกำรทบทวนมำตรกำร	 และหำรือกับผู้ส่วนได้เสีย	 เพ่ือปรับปรุงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

	 ให้เหมำะสมกับกำรลงทุนมำอย่ำงต่อเนื่อง	 สนับสนุนด้ำนสิทธิพิเศษทำงภำษีในกำรลงทุนกำรวิจัย 

	 และกำรผลิต	ตลอดจนกำรลงทุนเพ่ือผลิตวัตถุดิบและกำรสร้ำงอุตสำหกรรมต้นน�้ำในประเทศ	 เพ่ือเพ่ิม 

	 ควำมสำมำรถในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในไทย
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กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

กระทรวงสำธำรณสุข โดยฐำนข้อมูลกำรเบิกจ่ำยของส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 

กระทรวงกำรคลัง โดยฐำนข้อมูลจำกบัญชีนวัตกรรมและกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 

ส�ำนักงำนประกันสังคม กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ

•	 จดัให้มีมำตรกำรส่งเสริมกำรจดสทิธบัิตรเคร่ืองมอืแพทย์โดยเฉพำะ	เคร่ืองมอืแพทย์ทีคิ่ดค้นด้วยคนไทย

•	 ควรมีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรใช้เคร่ืองมือแพทย์ในประเทศ	 และแนวโน้มทิศทำงตลำดของ 

	 เคร่ืองมอืแพทย์ท้ังตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ให้แก่ผูป้ระกอบกำรอย่ำงท่ัวถงึ	ซ่ึงจะช่วยในเร่ือง 

	 ระบบนิเวศ	(ecosystem)	เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมไทย	และกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ	

•	 ต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐจดักจิกรรมจบัคู่ธรุกจิ	(business	matching)	ตดิต่อกบัตลำดในต่ำงประเทศ	 

	 โดยต้องทรำบควำมต้องกำรของผู้น�ำเข้ำและผู้ส่งออกให้ชัดเจน	 และมีกำรคัดกรองกฎเกณฑ์	 เง่ือนไข 

	 ที่เหมำะสม	เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจับคู่ธุรกิจเพื่อกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์	

•	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพซ่ึงจะช่วยเพ่ิมเม็ดเงินในประเทศจำกกำรเข้ำรักษำในโรงพยำบำลในไทย 

		 เพื่อกระตุ้นให้อุตสำหกรรมกำรแพทย์ของไทยขยำยตัว



บรรณานุกรม

รำยงำนสภำวะอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ไทย	ไตรมำสที่	1/2563	 

	 สืบค้นจำก	http://medicaldevices.oie.go.th/box/Download/3031/รำยงำนรำยไตรมำส 

	 %201-2563.pdf

สมุดปกขำว	เรื่อง	“อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย”	สืบค้นจำก	 

	 https://waa.inter.nstda.or.th/prs/pub/Final-Report-Medical-Device.pdf

แนวโน้มธุรกิจและอุตสำหกรรมไทย	2563-2565	ศูนย์วิจัยกรุงศรีอยุธยำ	สืบค้นจำก	 

	 https://www.krungsri.com/bank/getmedia/31002845-7acb-46f5-95fb-	 	 	

	 c96309fed66f/IO_Industry_Outlook_2020_2022_TH_EX.aspx

MICE	Industry	Report	2018	-	MEDICAL	HUB	สืบค้นจำก	

	 https://www.medicalfair-thailand.com/pdf/Medical-Hub-by-TCEB.pdf

สรุปภำวะกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ	ในประเทศไทย	ปี	2562	สืบค้นจำก 

	 https://www.boi.go.th/upload/content/Q4%202562_5e3b87320a255.pdf

สถิติโครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ปี	2562 

	 สืบค้นจำก	https://ipstat.boi.go.th/pubrpt/rep0604qtrsubactresult.php

สถิติน�ำเข้ำส่งออกเครื่องมือแพทย์	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	พฤษภำคม	2563 

	 รวบรวมโดย	กลุ่มอุตสำหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภำพสภำอุตสำหกรรมแห่ง 

	 ประเทศไทย

สถิติตลำดเครื่องมือแพทย์ภำยในประเทศไทย	รวบรวมโดยกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภำพ,	 

	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	

แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหลังสถำนกำรณ์โควิด	19,	สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย,	 

	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	

รำยงำนสถำนกำรณ์สภำวะอุตสำหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ไทย	ปี	2563,	Medical	Devices 

	 Intelligence	Unit	(Mediu)	สืบค้นจำก	medicaldevices.oie.go.th/box/Download/ 

	 3040/รำยงำนสถำนกำรณ์รำยปี%202563.pdf

(ร่ำง)	แผนงำนขับเคลื่อน	BCG	สำขำเครื่องมือแพทย์,	ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

	 แห่งชำติ	สืบค้นจำก	https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2021/bcg-in-action- 

	 medical-device.pdf

ประเทศสิงคโปร์,	ส�ำนักพัฒนำตลำดและธุรกิจไทยในต่ำงประเทศ	1	กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 

	 สืบค้นจำก	https://www.ditp.go.th/contents_attach/730643/730643.pdf

Medical	Technology,	The	Singapore	Economic	Development	Board	(EDB),	the	Ministry	 

	 of	Trade	and	Industry,	สืบค้นจำก	https://www.edb.gov.sg/en/our-industries/ 

	 medical-technology.html

แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ : ถอดบทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ 129
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หลักการและเหตุผล 

ความผันผวน

ทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพ

ภูมิอากาศ 

การปรับเปลี่ยน

โครงสร้าง

ประชากร 

การคิดค้น

เทคโนโลยี

และนวัตกรรมการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส

โควิด-19

หลายประเทศตระหนักถึงผลกระทบของการพึ่งพิงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก
(Global Value Chains) มากจนเกินไป แต่ละประเทศจึงเริ่มทบทวนยุทธศาสตร ์

ของประเทศใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและพร้อมรับกับสถานการณ์อื่น ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 คาดการณ์ว่าหลังจากการระบาดของโควิด-19 รูปแบบของห่วงโซ่การผลิตโลกจะหดสั้นลง 

มีการกระจายตัวและเช่ือมโยงกันภายในภูมิภาคมากข้ึน ท�าให้เกิดความท้าทายในการปรับตัว 

ทั้งในแง่ของการผลิต และการเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนไป (2564)

 ภาคการผลิต
ในประเทศไทย

จะปรับเปล่ียนไปในสาขาท่ีมีความส�าคัญ เน้นตอบโจทย์ความมัน่คงด้านสาธารณสขุ 

และอาหาร โดยการใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในประเทศ (Natural Endowment)

•	 เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนและฟื้นฟูประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี 

 และนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้าง 

 ความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

•	 กระจายรายได้สู ่ฐานราก สร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศและ 

 ตอบโจทย์เศรษฐกิจการค้าไทยท่ียั่งยืน

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัย
กรุงศรี

บทที่ 1



• มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากอยู่ในเขต 

 ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม

• มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ ์  น�าไปใช้เป ็นวัตถุดิบต้ังต้น 

 ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารได้
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 สนค. จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการค้าและบริการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย 

ปี 2564 กิจกรรมที่ 1 โครงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจ 

และการค้ายุคใหม่ โดยได้เลือกสินค้าอาหารทางเลือกเป็น 1 ใน 4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ	(สนค.)	เล็งเห็นว่ำ

ไทยมีศักยภาพ
ในอุตสาหกรรม

อาหาร

 มีผู้ประกอบการรายย่อยจนถึงรายใหญ่ ทั้งในรูปแบบธุรกิจ

 ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้แปรรูป ผู้จ�าหน่าย ผู้ส่งออกน�าเข้า

 เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานในระดับสูง

อุตสาหกรรม
อาหารไทยมีความ

ส�าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ

 อุตสาหกรรมอาหารเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ของภาครัฐ และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  
จะเห็นได้ชัดว่าไทยมีความสามารถในการผลิตอาหารรองรับได้ทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออก 
ไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

รสนิยม ค่านิยม
ของผู้บริโภค 

เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

 ไทยควรให้ความส�าคัญกบัเทรนด์การบริโภคอาหารใหม่ ๆ  ของโลกด้วย ซึง่หากไทยสามารถต่อยอด

อุตสาหกรรมอาหารที่มีความเข้มแข็งให้สอดรับกับแนวโน้มดังกล่าวได้ ก็จะเป็นโอกาสในการขยาย 

ช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอาหารไทยได้อีกทางหนึ่ง 

การที่จะแข่งขันและรักษาอันดับ
การเป็นประเทศผู้ผลิต

และส่งออกอาหาร
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษา/รวบรวม ข้อมูล ข้อจ�ากัด และปัญหาอุปสรรค 

เชิงลึกของผู ้ประกอบการ และจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสู่บริบท 

เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

ภาคเอกชนได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563

โดยได้หารือกับ

	 •	 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น •	 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

	 •	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น •	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

	 •	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สยามเทค 58 •	 บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จ�ากัด

	 •	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ

 • กรมส่งเสริมการเกษตร • ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 • กรมปศุสัตว์ • บริษัท The Bricket

 • บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำาเนินการ 
ศึกษา / วิเคราะห์ / รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโปรตีนจากจิ้งหรีด

สัมภาษณ์เชิงลกึ (focus group) เพือ่แลกเปลีย่นความเห็นกับผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

ขอบเขตของการศึกษา 
  ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์แนวทางการยกระดับศักยภาพสินค้าโปรตีนจากจิ้งหรีด 

พร้อมน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสู่บริบท

เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ ในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ 

และการค้ายุคใหม่

จดัท�ารายงานสรปุผลการศกึษาการเช่ือมโยงภาคอตุสาหกรรมเกษตรและภาคอตุสาหกรรม

ของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ ในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม



อาหารทางเลือกและ
โปรตีนทางเลือก

บทที่ 2
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อาหารทางเลือก (Alternative food)

• ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจมีข้อจ�ากัดบางประการที่ท�าให้เกิดเงื่อนไข

 การบริโภคขึ้น เช่น ข้อจ�ากัดทางด้านศาสนา การแพ้อาหาร

 หรือสภาพร่างกายที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ปกติ

 (คนสูงวัย/ผู้ป่วย) เป็นต้น

• ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท�าให้ผู้บริโภคมีรสนิยมและความต้องการ 

 ที่หลากหลาย ผู้บริโภคจึงเกิดการมองหาแหล่งอาหารอื่นนอกเหนือ

 ไปจากอาหารที่ใช้บริโภคกันตามปกติ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ

 การบริโภคที่ตรงต่อความชอบของตน

 อาหารท่ีผู้บริโภคเลือกท่ีจะบริโภคเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจหรือเติมเต็มเงื่อนไข / ข้อจ�ากัด 

ส่วนบุคคล เช่น ผู้บริโภคท่ีรับประทานโปรตีนจากเน้ือไม่ได้ก็อาจหันมาเลือกรับประทานโปรตีนจากพืช 

ส่วนคนทีแ่พ้นมท่ีมีแลคโตสกห็นัมาเลือกบริโภคนมท่ีสกดัจากพืชแทน เป็นต้น และเพ่ือเตมิเตม็ความต้องการ

ผู้บริโภค จึงเป็นความท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจที่อุตสาหกรรมอาหารท่ัวโลกก�าลังเผชิญ ผู้ผลิต  

ผู้ประกอบการ ต้องมีการปรับตวัและพัฒนารูปแบบอาหารใหม่ ๆ  เพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคมากข้ึน โดยปัจจบุนั 

อาหารทางเลือกมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมโภชนาการ (Functional Food)1 อาหาร 

ทางการแพทย์ (Medical Food)2  หรืออาหารใหม่ (Novel Food)3  เป็นต้น

อาหารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต

เมื่อผู้บริโภคสามารถเติมเต็มความต้องการเบื้องต้นที่ต้องการอาหาร 

เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย และใช้ในการซ่อมแซม 

ส่วนที่สึกหรอในระดับที่เพียงพอแล้วนั้น 

ผู้บริโภคเริ่มมองหา
การเติมเต็ม

ความต้องการ
ในระดับขั้นที่สูงขึ้น

ผู้บริโภคบางกลุ่ม
อาจมีข้อจ�ากัด

หรือเงื่อนไข
การบริโภค

• ต้องการอาหารที่มีรสชาติดี

• อาหารที่มีสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจาก 

 สารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

• อาหารที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อำหำรทำงเลือกจึงหมำยถึง

1	 อาหารเสริมโภชนาการ	(Functional	Food)	คือ	อาหารที่มีสารประกอบเพิ่มเติมจากคุณประโยชน์ทางโภชนาการ	
	 ของอาหารทั่วไป
2	 อาหารทางการแพทย์	(Medical	Food)	คือ	อาหารเพื่อตอบสนองด้านการแพทย์	ใช้เป็นโภชนบ�าบัดส�าหรับผู้ป่วย	
	 เฉพาะโรค	 ผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารปกติได้	 หรือร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่าง	
	 มากหรือน้อยเป็นพิเศษ
	3	 อาหารใหม่	 (Novel	 Food)	 เป็นอาหารชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการผลิต	
	 และยังรวมถึงอาหารพื้นเมืองที่ไม่เคยถูกน�ามาเป็นอาหารมาก่อนหรือบริโภคในผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
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ผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งและจะเป็น 
ตัวก�ำหนดพฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำของผู้บริโภค	ได้แก่	

ความยั่งยืน (Sustainable)

ผู ้บริโภค โดยเฉพาะกลุ ่มคนรุ ่นใหม่มีทัศนคติต ่อการมีความรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเห็นได ้จากแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าที่ ติดฉลาก 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนมากขึ้น

การท�าธุรกิจ
เกี่ยวกับการผลิต

สินค้าเกษตร
และอาหาร

ความปลอดภัย (Safety)

ผู้บริโภคต้องการอาหารท่ีมีความสะอาดปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีการจัดการ 

ในระบบการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ การสร้างความเชื่อม่ันต่อความปลอดภัย 

ของสินค้าอาหารจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ

ความมั่นคง (Security)

ความมั่นคงทางอาหาร ถูกหยิบยกให้เป็นประเด็นส�าคัญในช่วงทศวรรษ 1970 

ที่โลกเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารอย่างหนัก และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ห่วงโซ่การผลิตและระบบการขนส่งท่ีถูกรบกวน ได้ตอกย�้าความส�าคัญของ 

ความม่ันคงทางอาหารมากย่ิงข้ึน ท�าให้ผูบ้รโิภคตระหนักถงึการมอีาหารเพียงพอ 

และการเข้าถึงอาหารเป็นอย่างมาก 

มาตรฐาน (Standard)

ปัจจุบันเมื่อการแข่งขันของสินค้าในตลาดมีมากขึ้น ท�าให้มีตัวเลือกในการเลือก 

ซ้ือทีห่ลากหลาย ผูบ้ริโภคจงึหนัมาให้ความส�าคัญกบัสนิค้าทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 

มากขึ้น อีกทั้งในการท�าการค้ากับต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าสามารถหยิบยก 

เรื่องของคุณภาพและมาตรฐานสินค้าขึ้นมาเป็นมาตรการปกป้องทางการค้าได้

4 ข้อค�านึง



ความต้องการโปรตีนโลก

จะเพิ่มขึ้นเป็น 271 ล้านตัน
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โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein)

ความต้องการ
โปรตีนมี

แนวโน้มเติบโต
อย่างรวดเร็ว

ปี 2543 ปี 2561

ความต้องการบริโภคโปรตีนทั่วโลก

162 ล้านตัน 226 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 57

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 17

เฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพิ่มขึ้น 75 กรัม 82 กรัม

ความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค

(ยกเว้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียที่มีแนวโน้มการขยายตัวลดลง)

ภูมิภาคเอเชีย
(ไม่รวมญี่ปุ่น) 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคละตินอเมริกา

แอฟริกาทางตอนใต้
ของทะเลทรายซาฮาร่า

แนวโน้มการเติบโตของความต้องการโปรตีนโลกในอนาคต

อินเดีย ร้อยละ 14.02

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

จากปี 
2561

ประเทศที่มีสัดส่วนต่อความต้องการโปรตีนมากที่สุด

ความต้องการโปรตีนโลก

ประเทศกลุ่มยุโรป ร้อยละ 11.07
ที่มา : The Food and Agribusiness Growth

(FIAL)(2562)

ประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 11.44
(ไม่รวมออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น) 

จีน ร้อยละ 25.83

ผลการศึกษาของ FIAL (2562)

ปี	2568
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การเปลี่ยนแปลงของ
ความชอบของผู้บริโภค
เช่น ความกังวลเรื่องสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม

มีแนวโน้มกระทบต่อการบริโภค

โปรตีน

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการโปรตีน  5 ปัจจัยหลัก

การขยายตัวของจ�านวน
ประชากรโลก
จ�านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

ท�าให้ความต้องการอาหาร

รวมถึงโปรตีนเพิ่มมากขึ้น

การเติบโตของชนชั้น 
แห่งการบริโภค
(Consuming Class)4

การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง 

ท�าให้ความสามารถ 

ในการใช้จ่ายมากขึ้น

การขยายตัวของ
ความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น
ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากสามารถ

เข้าถึงทางเลือกอาหารที ่

หลากหลายมากขึ้น 

การเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุมีความต้องการ

พลังงานลดลง ท�าให้มีแนวโน้ม

บริโภคโปรตีนน้อยลง

ควำมชอบและรสนิยมจะกระทบต่อ 
รูปแบบควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป
ส�ำหรับแหล่งโปรตีนต่ำง	ๆ	มำกกว่ำ 
ที่จะกระทบต่อควำมต้องกำรโปรตีน
โดยรวม	

ปัจจัยด้าน
พฤติกรรรม

ผู้บริโภค

ที่ให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาสุขภาพ
อาจท�าให้การท�าการเกษตรและกระบวนการผลิตอาหารแบบดั้งเดิม ไม่ใช่วิธ ี

ที่จะสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร

ความเจริญก้าวหน้าท�าให้แนวคิดการหาทางเลือกใหม่

ที่จะผลิตอาหารมากขึ้น 

ผู้บริโภค (โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่) เกิดความตระหนักรู้และความตื่นตัว 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่มีความต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว ์

แบบเดิม ๆ ลงและหันไปสนใจโปรตีนทางเลือกทดแทนเนื้อสัตว์มากขึ้น

พบว่าผู้บริโภค
หันมาบริโภค

โปรตีนทางเลือก

ตระหนักต่อการมีสุขภาพที่ดี มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อม

มองว่าโปรตีนทางเลือกเป็น
แหล่งโปรตีนที่ดี 

กังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ 

ร้อยละ
50

ร้อยละ
27

ร้อยละ
36

ร้อยละ
24

4	 ชนชั้นแห่งการบริโภค	(Consuming	Class)	หรือกลุ่มคนชนชั้นกลาง	(Middle	class)	หมายถึง	ผู้ที่มีรายได้ต่อหัว	
	 อยู่ที่ระหว่าง	10	ถึง	100	เหรียญสหรัฐฯ	(วัดในปี	2548	ตามเงื่อนไขความเท่าเทียมกันของก�าลังซื้อ)	ต่อวัน
5	 Food	Market	Institute	หรือ	FMI	(อ้างอิงโดย	Joseph	et	al.,2563)

ด้านการทารุณ
กรรมสัตว์ 

FMI 5
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ตัวอย่างโปรตีนทางเลือก
ปัจจุบันโปรตีนทางเลือกมีอยู่หลากหลายชนิด อาทิ

โปรตีน
จากพืช

(Plant-based
proteins)

เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค

•	 ที่รักสุขภาพ ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (vegan)

•	 มีข้อจ�ากัดในการบริโภคโปรตีนจากสัตว์ ตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ

โปรตีนจากธัญพืช (cereal)
ได้จากพืชในตระกูลหญ้าที่บริโภคได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวเจ้า

และข้าวบาร์เล่ย์ 

โปรตีนจากถั่ว (legume)
ได้จากพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลูกไก่ และถั่วลิสง 

โปรตีนจากเมล็ดพืช (seed) และ นัท (nut)
เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง อัลมอนด์ และเกาลัด

โปรตีนจากหญ้าที่ไม่ใช่ธัญพืช (pseudo-cereal)
พบในบักวีท (buckwheat) เจีย (chia) และควินัว (quinua)

โปรตีนจากพืชผัก (vegetable protein)
เป็นโปรตีนสีเขียว เช่น บร็อกโคลี  ผักเคลป์ (kale) และกะหล�่าดอก

(นักสิทธิ์ 2563)

ตลาดหลักทรัพย์ ราคาหุ ้นของบริษัทได้พุ ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 680 จากราคา 25 เหรียญสหรัฐฯ 

เป็น 197 เหรียญสหรัฐฯ ที่ท�าให้ผู ้ผลิตสินค้าอาหารและนักลงทุนหันมาสนใจกับความส�าเร็จและ 

พฤติกรรมความชอบของผู้บริโภคที่หันมาบริโภคสินค้าโปรตีนจากพืชมากขึ้น

(ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต, 2562)

สินค้าเนื้อเทียมที่ท�ามาจากพืชเริ่มเป็นที่รู้จักจากบริษัท Beyond Meat ผู้ผลิต

เนื้อสัตว ์ทดแทนจากพืชสัญชาติอเมริกัน ซ่ึงเห็นโอกาสจากป ัญหา 

ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ จึงได้ค้นคว้าและจ�าหน่ายเน้ือสัตว์แบบใหม่ที่ท�าจาก

โปรตีนพืช (Plant-Based Meat) 100% ซึ่งเม่ือบริษัทได้จดทะเบียนเข้า
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เนื้อเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (lab-grown หรือ cultured meat)

 เน้ือสังเคราะห์ เปิดตัวต่อสาธารณะคร้ังแรกเม่ือปี 2556 ด้วยการศึกษา

และวิจัยของ Prof. Mark Post และทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมาสทริชต์ 

ในเนเธอร์แลนด์ โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือต้นก�าเนิดจากไหล่ของวัวจนเกิดเป็นเน้ือ 

ท่ีมีเซลล์จ�านวน 20,000 เซลล์ และเน้ือที่ได้น้ีก็ถูกน�ามาปรุงเป็นอาหารในรูปแบบ 

เบอร์เกอร์ ซ่ึงต้นทุนในการผลิตเนื้อสังเคราะห์ดังกล่าวสูงถึง 250,000 ยูโร 

หรือประมาณ 330,000 เหรียญสหรัฐฯ (BBC, 2556) เนื้อสัตว์สังเคราะห์ 

ซ่ึงได้จากการเพาะเลี้ยงเซลล์เน้ือเย่ือในห้องปฏิบัติการยังคงเป็นเร่ืองที่ค่อนข้าง 

เนื้อสัตว์
สังเคราะห์

น�าเอาเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของสัตว์ต้นแบบมาสกัดเป็นเซลล์ต้นก�าเนิด 

(stem cell)

เพาะเลี้ยงบนจานแก้วด้วยอาหารเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมจนเซลล์เพิ่มจ�านวน 

มากขึ้น และเกาะตัวกันเป็นแผ่นคล้ายเส้นใยกล้ามเนื้อในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต

กลายมาเป็นเนื้อที่ประกอบไปด้วยไขมัน กล้ามเนื้อ และเนื้อแดงของสัตว์ และ

สามารถน�ามาปรุงอาหารส�าหรับรับประทานได้

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโปรตีนทางเลือกที่ถูกพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการ 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น

ใหม่มากและมีต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างสูง กระน้ันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และต้นทุนการผลิต 

น่าจะลดลงจนถึงระดับที่จะท�าให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงได้ในอนาคต

มัยคอโปรตีน (Mycoprotein)

แนวคิดเรื่องมัยคอโปรตีน เริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 เมื่อนักวิทยาศาสตร์เริ่มกังวล 
ต่อปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากจ�านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

 บริษัท Rank Hovis McDougall (RHM) ผู้ผลิตซีเรียลรายใหญ่

ของอังกฤษ ได้ท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนามัยคอโปรตีนข้ึนมา และได้รับ 

การอนุมัติให้ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารเชิงพาณชิย์ได้ โดย Minister of State 

for Agriculture, Fisheries and Food ของสหราชอาณาจักร ในปี 2528 

(The Institute of Food Technologists: IFT, 2544)
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“การเติบโตของตลาดอาหารทางเลือก”

มัยคอโปรตีน (Mycoprotein)

เกิดจากการหมักบ่มจุลินทรีย์ที่รับประทานได้ สามารถน�ามาขึ้นรูปได้เสมือนเนื้อเป็นชิ้น ๆ 

ที่มีกล้ามเนื้อ (whole muscle meat) และน�ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ 

ทดแทนเนื้อสัตว์ 

•	 เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอล และมีไขมันอิ่มตัวต่�า 

•	 ให้พลังงานแคลอรี่ต่�ากว่าเมื่อเทียบกับเมนูอาหารประเภทเดียวกันที่ใช้เนื้อสัตว ์

 เป็นส่วนประกอบ 6

•	 สามารถช่วยลดปัญหาขยะอาหาร (food waste) ได้ทางหนึ่ง เช่น เศษขนมปัง 

 ที่ถูกตัดทิ้ง หรือของเหลือจากฟาร์มผัก สามารถน�ามาใช้เป็นสารตั้งต้น 

 ในกระบวนการหมักเพื่อสร้างโปรตีนเนื้อสัตว์เทียมได้ทั้งสิ้น 7

ปัจจุบัน ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีว

กระบวนการอุตสาหกรรม

ทีมวิจัยเทคโนโลยี

ชีวภาพทางอาหาร

6	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,	2564
7	 เกียรตินาคินภัทร,	2564

การพัฒนากระบวนการผลิต
มวลเซลล์ของจุลินทรีย ์

ที่รับประทานได้ในระดับโรงงานต้นแบบ

ประสบความส�าเร็จ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน พัฒนาต้นแบบเนื้อเทียมมัยคอโปรตีน

คาดการณ์ส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 5-10
ของตลาดโปรตีนจากพืชภายใน 3 ปี

บริษัท Boston Consulting Group (BCG) ร่วมกับ บริษัท Blue Horizon

 การบริโภคโปรตีนทางเลือกในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.21 ของการบริโภค

ผลิตภัณฑ์โปรตีนท่ัวโลก อย่างไรก็ตาม การบริโภคโปรตีนทางเลือกคาดว่าจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็น 

ร้อยละ 11.12 ในปี 2578 โดยโปรตีนจากพืชจะถือครองส่วนแบ่งในตลาดโปรตีนทางเลือกมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 71.13 ของโปรตีนทางเลือกทั้งหมด (BCG and Blue Horizon, 2564)

13
ล้านตัน

97
ล้านตัน

ปี 2563 ปี 2578 

คาดการณ์ว่า

ตลาดโปรตีนทางเลือก

ในเชิงปริมาณจะขยายตัว

อัตราการเติบโต
เฉลี่ย (CAGR)
ร้อยละ 14 ต่อปี

ภายใต้กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร
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สอดคล้องกับการศึกษาของ FIAL (2562) ที่ระบุว่าในแง่ของปริมาณ

 การมองหาแหล่งโปรตีนทางเลือกอ่ืน ๆ นอกเหนือจากในแง่มุมของผู้บริโภคแล้ว 

ยังเป็นโอกาสทีส่�าคัญส�าหรับผูผ้ลิต โดยการใช้ตลาดน�าการผลติ (Demand Driven) เม่ือมคีวามต้องการ 

จากผู้บริโภคเกิดขึ้น การปรับตัวให้สามารถรองรับกับความต้องการของตลาด ก็จะเป็นโอกาสในการขยาย 

ช่องทางการตลาดในสินค้าใหม่ ๆ

 บริษัท BCG และบริษัท Blue Horizon ได้มีการประเมินว่า ในแง่ของผลก�าไร รายรับจากโปรตีน 

ทางเลือกจะสูงถึง 290 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2578 โดยผลก�าไรจะกระจายไปทั่วทุกส่วน 

ของห่วงโซ่คุณค่า ท้ังนักลงทุน บริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทด้านอาหารท่ีก�าลังด�าเนินการผลิตอาหาร 

ทางเลือกอื่น ผู้ผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องมือที่จ�าเป็นให้กับอุตสาหกรรม

(BCG and Blue Horizon, 2564) 

นับตั้งแต่
ปี	2543

ตลาดโปรตีนจากแมลง มีแนวโน้มเติบโตเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 44 ต่อปีจนถึงปี 2568 

โปรตนีจากพืชครองส่วนแบ่งในตลาดโปรตนีมากท่ีสดุ

และในปี 2568 โปรตีนจากพืชจะยังคงครองส่วนแบ่งในตลาดโปรตีนมากที่สุดเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม FIAL ได้ชี้ว่า

กลุ่มโปรตีนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
(Non-traditional	protein)
•	แมลง

• สาหร่ายขนาดเล็ก (Micro-algae)

•	เนื้อสัตว์สังเคราะห์

แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดโปรตีน

ในเชิงปริมาณน้อยมาก

แต่อัตราการขยายตัวในช่วงปี 2543-2568 

มากกว่าโปรตีนจากแหล่งอื่น โดยขยายตัว

คิดเป็นร้อยละ 872
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โปรตีนจากแมลง

บทที่ 3
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แมลงกับความมั่นคงด้านอาหาร

จากการคาดการณ์ของ
องค์การสหประชาชาติ

(United Nations: UN) 

ประชากรโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลด้าน

ประชากรศาสตร์ ท้ังภาวะการเจริญพันธุ์ อัตราการเสียชีวิต และ

การย้ายถิ่นฐาน โดยจ�านวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น

ปี 2562 7.7 พันล้านคน
ปี 2573 8.5 พันล้านคน
ปี 2593 9.7 พันล้านคน
ปี 2643 10.9 พันล้านคน
(UN, 2563)

เกิดความกังวล
ต่อความต้องการ
อาหารที่เพิ่มขึ้น

ทรัพยากรที่จ�าเป็น เช่น พื้นที่การเกษตร และแหล่งน�้าจืด มีอยู่อย่างจ�ากัด อาจส่งผล

ให้มีอาหารไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของคนจ�านวนมาก จึงเป็น 

ตัวกระตุ้นให้เกิดการส�ารวจแหล่งอาหารอื่น ๆ ซ่ึงจะเป็นอาหารทางเลือกที่มีคุณค่า 

ทางโภชนาการและมีความยั่งยืน 

โปรตีนจากแมลง
•	แหล่งโปรตีนทางเลือกที่เริ่มได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ในปี พ.ศ. 2556

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

ประเมินการมีส่วนร่วมของแมลงที่สามารถรับประทานได้ต่อ 

การลดปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารท้ังของมนุษย์และสัตว์ 

และระบุว่าแมลงที่รับประทานได้นั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

	 อุดมไปด้วยโปรตีน (แมลงในรูปแบบอบแห้ง)

 วิตามิน กรดไขมัน (Fatty acid) ที่เป็นประโยชน์ และมีไขมันต่�า

 เป็นแหล่งของธาตุอาหารที่ดี เช่น เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม แมงกานีส 

  ฟอสฟอรัส ซีลีเนียม เป็นต้น



การศึกษาศักยภาพสินค้าอาหารทางเลือก กรณีศึกษาโปรตีนจิ้งหรีด 145

 ข้อมูลจากการศึกษาของ Yde Jongema 1 (อ้างถึงโดย FAO) 
พบว่าท่ัวโลกมีแมลงกว่า 2,100 สายพันธุ์ ท่ีสามารถบริโภคได้ 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเขตร้อน

คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณสารอาหาร
  แปรผันตามปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิ สายพันธุ์ คุณภาพของแหล่งท่ีอยู่อาศัย ระยะเวลา 

ในการเก็บเกี่ยว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และเช่นเดียวกับอาหารโดยส่วนใหญ่ที่วิธีการเตรียมการ

และการแปรรูปก่อนบริโภค เช่น การอบแห้ง การต้ม และการทอด เป็นต้น จะส่งผลต่อองค์ประกอบ 

ทางโภชนาการของแมลงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในเร่ืองของการดูดซึมสารอาหารนั้น ปัจจุบันยังมีข้อมูล 

ไม่เพียงพอนัก

1	 Yde	Jongema	นักอนุกรมวิธานจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยวาเคอนิงเงิน	(Wageningen	University	&	
	 Research)	ประเทศเนเธอร์แลนด์	เป็นผู้จัดท�ารายงาน	เรื่อง	List	of	Edible	Insect	Species	of	the	World	
	 (2560)

ที่มา: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2564) 
ดัดแปลงจาก Jongema (2560)

แมลงจ�าพวกด้วง
(Beetles)

หนอนผีเสื้อ
(Caterpillars)

มด ผึ้ง
และตัวต่อ

ตั๊กแตนและ
จิ้งหรีด

มวน
(True bugs)

อื่น ๆ

ปลวก
(Termite)

 ร้อยละ
31

 ร้อยละ
17

 ร้อยละ 92

 ร้อยละ 6

 ร้อยละ 2

 ร้อยละ
15

 ร้อยละ
14

 ร้อยละ
11

 ร้อยละ
9

 ร้อยละ
3

แมลงที่บริโภคได้เป็นแมลงที่เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ (wild-harvested)

แมลงกึ่งเลี้ยง (semi-domesticated)

แมลงที่เลี้ยงในระบบฟาร์ม (farmed)
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  ดังนั้น จ�าเป็นต้องมีการวิจัยในด้านนี้เพิ่มเติม ความเสี่ยงของสารเคมีปนเปื้อน การบริโภคแมลงโดย

เฉพาะกับแมลงที่มีการเพาะเล้ียงอาจเกิดปัญหาในเร่ืองการปนเปื้อนได้ ซ่ึงอาจเกิดได้จากอาหารท่ีใช้เล้ียง 

หรือภาชนะทีใ่ช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของแมลง การท�าฟาร์มแมลงจงึต้องมีการควบคุมให้ถกูสขุลักษณะ ตลอดจน

ความท้าทายในเรื่องการเอาชนะทัศนคติเชิงลบที่เกี่ยวกับการบริโภคแมลงในกลุ่มผู้บริโภคบางส่วน

ศักยภาพของแมลงในด้านการเพาะเลี้ยง

เปรียบเทียบการท�าฟาร์มเลี้ยงแมลงและการท�าฟาร์มปศุสัตว์อื่น

หมูและไก่ ที่มีส่วนที่บริโภคได้

คิดเป็นร้อยละ 55

แมลง
มีส่วนที่บริโภคได้

ร้อยละ
80 ไก่

มีส่วนที่บริโภคได้

ร้อยละ
55

หมู

มีส่วนที่บริโภคได้

ร้อยละ
55

โค กระบือ
มีส่วนที่บริโภคได้

ร้อยละ
40

แมลง
สามารถเปลี่ยนอาหาร

ให้เป็นโปรตีนได้ดีกว่า

ไก่ 2 เท่า
หมู 8 เท่า
โคกระบือ 12 เท่า 

 มีความต้องการใช้น้�าในการเลี้ยงน้อย ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี

 ใช้น้�ามากที่สุดในขั้นตอนการท�าความสะอาด

 ปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้อยกว่า โคกระบือ 6 เท่า
 สามารถเพาะเลี้ยงได้ในพื้นที่เล็กๆ มีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่เพาะเลี้ยง มากกว่า ไก่ สุกร และโคกระบือ

ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ แมลง
เป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเสีย่งของการตดิเชือ้จากสตัว์สูค่น
แมลงอาจเป็นพาหะน�าโรคได้เช่นเดียวกับ 
ปศสุตัว์อืน่ ๆ  เช่น โรคววับ้า โรคตดิเชือ้สเตรฟ
โตคอกคัส ซูอิส 2 ในสุกร 

 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของแหล่งอาหารที่เกิดขึ้นใหม่นี้ต้องชั่งน�้าหนักกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น 

ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

ผู้ที่มีอาการแพ้ไรฝุ่น

สัตว์น�้าจ�าพวก กุ้ง กั้ง ปู

สัตว์จ�าพวก หอยและปลาหมึก

อาจเกิด
อาการแพ้ได้

เมื่อบริโภคแมลง 

2	 โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส	 ซูอิส	 (Streptococcus	 suis)	 หรือโรคไข้หูดับ	 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสุกร	
	 ที่สามารถถ่ายทอดสู่คนได้	 โดยการสัมผัสโดยตรงและการรับประทานอาหารสุก	 ๆ	ดิบ	 ๆ	 อาการที่พบ	 ได้แก่	 มีไข้		
	 หนาวสั่น	หอบเหนื่อย	ปวดศีรษะ	ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยิน	ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้	



 การบริโภคแมลงเป็นอาหาร หรือในค�าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า ‘Entomophagy’ 

นั้นไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่ส�าหรับผู้คนในหลาย ๆ พ้ืนท่ี ซึ่งแมลงเป็นส่วนหน่ึงในการบริโภคมาเป็น 

เวลานาน ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน การบริโภคแมลงในภูมิภาค 

เหล่าน้ีไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางด้านโภชนาการเท่าน้ัน แต่ยังสัมพันธ์กับการปฏิบัติทางสังคม 

วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา (van Huis, 2559)

 ส�าหรับสหรัฐฯ แมลงเป็นอาหารส�าหรับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม โดยส่วนมากจะเป็นชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม 

คนท่ีสบืเช้ือสายผูอ้พยพจากประเทศอืน่ คนทีบ่ริโภคแมลงผ่านทางการเรียนรู้ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของอาชีพ 

(เช่น ทหาร) คนในชนบท หรือคนที่ชอบการผจญภัยในป่าเขา

(ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, 2563)

 ปัจจบุนั จากการประมาณการของ Yde Jongema (อ้างถงึในรายงานของ FAO, 2564) ระบุว่ามีประชากร 

ในประเทศกว่า 140 ประเทศทั่วโลกบริโภคแมลงเป็นอาหาร 

 อย่างไรก็ตาม การบริโภคแมลงในส่วนของประเทศในแถบยุโรปยังเป็นเรื่องที่ใหม่เมื่อเทียบกับประเทศ

ในฝั่งภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย ซ่ึงปัจจัยท่ีท�าให้แมลงได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปี 

ที่ผ่านมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริโภคชาวยุโรปตระหนักและให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากการท�าปศุสัตว์ รวมถึงความม่ันคงทางด้านอาหาร 

ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศก�าลังเผชิญอยู่

(ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน, 2564) 
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การบริโภคแมลงโลก



1. เอเชียแปซิฟิก 
2. ยุโรป
3. สหรัฐฯ

 ปัจจัยที่ท�าให้เติบโดอย่างรวดเร็ว
	 •	 มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงแมลงเชิงพาณิชย์มาเป็นระยะเวลานาน

	 •	 มีความหลากหลายของสายพันธุ์แมลงที่รับประทานได้และมีปริมาณมาก

	 •	 มีทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคแมลงทั้งการบริโภคของคนและสัตว์ 

	 •	 ไม่มีก�าแพงด้านกฎระเบียบข้อจ�ากัดในการน�าแมลงไปใช้เป็นอาหารคน 

  และสัตว์

  มีผู้เล่นในตลาด

การเติบโต
รวดเร็วมากที่สุด

ตลำดที่มีแนวโน้ม

ตลำดแมลงกินได้
ทั่วโลกปี 2560

จิ้งหรีด ครองส่วนแบ่ง

มากที่สุดถึงร้อยละ 31.6

•	มีคุณค่าทางอาหารสูง

•	มีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปได้ง่าย

• สามารถน�าไปผสมในเมนูอาหารได้หลายรูปแบบ

•	ตลาดมีแนวโน้มความต้องมากขึ้นเรื่อย ๆ

 (Meticulous Research, 2563)

ความต้องการการบริโภค

โปรตีนจากเนื้อสัตว์

ที่มากขึ้นของมนุษย์

ท�าให้ต้องท�าปศุสัตว์มากขึ้น

การผลิตปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อ 

ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว ์

ซึ่งต้องใช้ธัญพืช หรือโปรตีนส�าหรับ 

เป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

แมลง
สามารถน�าไปเป็น

อาหารสัตว์

 ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์จากปลาป่น ในแต่ละปีมีปลาทะเลท่ีถูกจับมาเป็นปริมาณ 

หลายล้านตัน เพ่ือน�าไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ปีก หมู หรือ ปลาท่ีเล้ียง 

ในระบบฟาร์ม ราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นและยังมีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แหล่งอาหารทางเลือกที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและโปรตีน

แมลง ได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

ข้อมูลจาก Meticulous Research พบว่าตลาดแมลงกินได้ทั่วโลก

มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย (CAGR)

ระหว่างปี
2563-2570

คาดว่าภายในปี 2570 จะมีมูลค่าสูงถึง 4.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในแง่ของปริมำณในช่วง	7	ป ีจะขยายตัวด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 28.5
และคาดว่าจะมีปริมาณถึง 1,398.90 กิโลตัน (KT) ภายในปี 2570 

ร้อยละ
26.5

ภายหลังจากที่แมลง
ได้รับการระบุว่าเป็น
“อาหารแห่งอนาคต”
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ตัวอย่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิต
และการนำาเข้าแมลงในตลาดต่างๆ

สหรัฐฯ3

แมลงที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์จะต้องมีใบรับรอง
Food-grade certifications ที่ได้รับจากหน่วยงานเกษตรในมลรัฐ

(state Department of Agriculture) และ FDA 

3	 ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	 นครลอสแอนเจลิส	 (2563)	 และส�านักงานส่งเสริมการค้า	
	 ในต่างประเทศ	ณ	เมืองไมอามี	(2563)
4	 Hazard	 Analysis	 &	 Critical	 Control	 Points	 หรือ	 HACCP	 เป็นหนึ่งในมาตรฐานการผลิตที่ส�าคัญ	 โดยเป็น	
	 ข้อก�าหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร	 FAO/WHO	 ซึ่งถูกก�าหนดไว้เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน	
	 อันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร	เป็นการการันตีว่าอาหารที่บริโภคมีความปลอดภัย

มีการท�าฟาร์ม
ผลิตแมลงเพื่อการบริโภค

ในเชิงพาณิชย์มานาน

 เดิมเป็นการผลิตเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นเหยื่อ

	 ปัจจุบัน มีการผลิตเพื่อใช้เป็นอาหารส�าหรับมนุษย์เพื่อส่งต่อ 

 ให้แก่ร้านอาหาร ผู้กระจายสินค้าอาหาร และโรงงานผลิตอาหาร 

 แปรรูป แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก

 การท�าฟาร์มแมลงเพ่ือเป็นอาหารส�าหรับมนุษย์ ต้องอยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของ
หน่วยงาน APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
และการท�าฟาร์มเลี้ยงและการผลิตสินค้าอาหารท่ีท�าจากแมลงควรปฏิบัติตามแผน  
Hazard Analysis & Critical Control Points หรือ HACCP 4  

ยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน โดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ 

(Food and Drug Administration: FDA) ไม่มีกฎระเบียบห้าม หรือไม่อนุญาตการใช้แมลง 

เพื่อการบริโภค

การน�าแมลงมาผลิตเป็นอาหารสามารถท�าได้ เมื่อมีการระบุเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่อเป็นอาหาร และ

แมลงที่น�ามาใช้จะต้องเป็นแมลงที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารส�าหรับมนุษย์เท่านั้น

แมลงที่ถูกเลี้ยงเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือจับจากธรรมชาติไม่สามารถน�ามาใช้ผลิตอาหาร

มนุษย์ ได้ 

การน�าแมลงที่บริโภคได้มาผลิตเป็นอาหาร 
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การน�าเข้าแมลงจากต่างประเทศ

FDA ยังไม่ได้พิจารณาก�าหนดมาตรฐานการบริโภคแมลงอย่างชัดเจน

ข้อก�าหนดสนิค้าอาหารจากแมลงจงึตกอยู่ภายใต้ The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 5 

หรือ FD&C Act ซ่ึงกล่าวถึงแมลงในแง่ของความสกปรก การปนเปื ้อน หรือข้อบกพร่อง 

ในสินค้าอาหารเท่านั้น 

กรอบการควบคุมความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าอาหารจากแมลงจึงค่อนข้างกว้างและข้ึนอยู่ 

กับการดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีเป็นหลัก ซึ่งจะพิจารณาในแง่ของการเพาะเลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร
มนุษย์เท่านั้น

ต้องผ่านมาตรฐานในระดับเดียวกับสินค้าอาหารอื่น ๆ เช่น

มาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภค (Food Safety Modernization Act: FSMA)

มาตรฐานการผลิตสนิค้าปลอดภยั (Current Good Manufacturing Practices: CGMPs) เป็นต้น 

ต้องมีการระบุชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์ของแมลงชนิดน้ัน ๆ รายละเอียดสารอาหารท่ี

เกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ของการเกิดอาการแพ้จากการบริโภคสินค้าดังกล่าว 

ในส่วนของภาษีน�าเข้า / GSP ยังไม่มีรหัสการน�าเข้า (Harmonized 

System Code) ส�าหรับสินค้าอาหารจากแมลงโดยเฉพาะ ดังนั้น ภาษีน�าเข้า

และการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) จึงขึ้นอยู่กับ

การรายงาน (Declare) สินค้าต่อศุลกากร

 ปัจจุบัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินค้าอาหารจากแมลงในเขตทวีปอเมริกาเหนือ 

อย่าง The North American Coalition for Insect Agriculture (NACIA) ก�าลังเร่งพิจารณาข้อก�าหนด

มาตรฐานสินค้าอาหารจากแมลงที่เกี่ยวข้องผ่านองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ เพ่ือให้สามารถบังคับใช้ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

5	 The	 Federal	 Food,	 Drug,	 and	 Cosmetic	 Act	 หรือ	 FD&C	 Act	 เป็นกฎหมายควบคุมเร่ือง	 อาหาร	 ยา		
	 เครื่องมือแพทย์	 เคร่ืองส�าอาง	 ยาสูบ	 ซึ่งรวมไปถึงการน�าเข้าและส่งออก	 สินค้าเหล่านี้	 โดยมี	 FDA	 ท�าหน้าท่ี	
	 บริหารและควบคุมการใช้กฎหมายดังกล่าว
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6	 ข้อมูลจากส�านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	 ประจ�าสหภาพยุโรป	 (2563)	 ส�านักงานส่งเสริมการค้า	
	 ในต่างประเทศ	ณ	เมืองมิลาน	(2563)	และส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	นครลอนดอน	(2564)

ในการเพาะเลี้ยงแมลง
 สภาพอากาศไม่เอื้ออ�านวยต่อการเพาะเลี้ยง การท�าฟาร์มจึงต้องเน้นการเพาะเลี้ยงในระบบปิด 

 ซึ่งท�าให้มีต้นทุนสูงกว่าการผลิตแมลงในประเทศเขตร้อนชื้น ท�าให้การผลิตแมลงยังมีจ�านวนจ�ากัด

 สหภาพยุโรปได้มีการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงแบบอัตโนมัติภายใต ้

 สภาพแวดล้อมควบคุม เพื่อให้ปริมาณผลผลิตที่แน่นอนและมีคุณภาพ ลดการใช้แรงงาน

 การเพาะเลี้ยงแมลงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาหาร (Regulation No 178/2002) 

 กฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหารและอาหารสัตว์ (Regulation No852/2004, Regulation 

  No183/2005) รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (Regulation No 1143/2014) 

 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงต่างถิ่น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 และระบบนิเวศน์

ยุโรป	6  

การบริโภคในกลุ่มคน
ในประเทศยุโรปยังถือเป็น

เรื่องที่ค่อนข้างใหม่

•	 ยังมีค�าถามด้านสุขภาพ และสุขอนามัยจากการบริโภค 

 แมลง

•	 แต่มีการใช้โปรตีนจากแมลงเพ่ือไปผลิตเป็นอาหาร 

 สัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์น้�า

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ยังไม่อนุญาตให้ใช้โปรตีนแปรรูปจากสัตว์

เป็นอาหารส�าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (วัว) และสัตว์กระเพาะเดี่ยว

(สุกรและสัตว์ปีก) เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า 

(Regulation No 999/2001) 

ส�าหรับการน�าเข้าแมลงจากต่างประเทศ

กระแสการบริโภค
โปรตีนจากแมลง

เริ่มได้รับการผลักดัน
มากขึ้น

คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการทบทวนและพัฒนาชุดกฎหมายที่ครอบคลุม

กระบวนการขออนุญาตส�าหรับอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม ่(EU Regulation 258/1997) 

โดยแมลงถูกจัดอยู่ใน “อาหารใหม่” หรือ Novel Food

แต่การตคีวามค�าจ�ากัดความของแมลงในอาหารใหม่ ยังไม่ชัดเจนและแน่นอน

ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ประกอบการในภาคอาหารในตลาดยุโรป 
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 1) อาหารที่สกัดหรือพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ (New Substance)

 2) อาหารที่ผลิตจากแหล่งโภชนาการใหม่ (New Source)

 3) อาหารที่ผลิต จากกรรมวิธีรูปแบบใหม่ (New Technique)

 4) อาหารพื้นบ้านที่มีการบริโภคนอกภูมิภาคยุโรปมาแล้วไม่ต�่ากว่า 25 ปี

  (Traditional Food in 3rd Countries) ซึ่งรวมถึงอาหารประเภทแมลง

 คณะกรรมาธกิารยุโรปจงึได้ออกกฎระเบยีบใหม่เกีย่วกบัอาหารใหม่ คือ EU Regulation 2283/2015 

ได้ปรับค�าจ�ากดัความของอาหารใหม่ ให้หมายถงึอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารท่ีไม่มปีระวตักิารบริโภค 

ภายในภูมิภาคยุโรปก่อนวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 (วันที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เป็นคร้ังแรก) 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 7

ผู้ที่ต้องการส่งออกแมลงไปตลาดยุโรป
ต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียน Novel foods โดยกระบวนการพิจารณา

ส�าหรับอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่จะใช้เวลาประมาณ 20 เดือน หาก

เอกสารมีความพร ้อมและผ ่ านการ รับรองจากหน ่วยงาน 

ความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food  

Safety Authority: EFSA) แล้ว กระทรวงสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารประจ�าคณะกรรมาธิการ 

ยุโรป (DG SANTE) จงึจะร่างข้อตกลงเพ่ือรับรองและขึน้ทะเบียนอาหารดงักล่าวใน Union List เพ่ืออนญุาต 

ในการวางจ�าหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ดังกล่าวในกลุ่มประเทศอียูต่อไป

Tenebrio molitor
(ด้วงหนอนนก)

สนิค้าทีเ่กีย่วข้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Food Standards Australia & New Zealand (FSANZ) 
ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงแมลง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีหน่วยงาน Advisory Committee on Novel Foods s (ACNF) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงสินค้าแมลงและแมลงแปรรูปเพื่อการบริโภคที่จะวางจ�าหน่าย
ในประเทศ 

Zophobas morio
(หนอนนกยักษ์)

Acheta domestica
(จิ้งหรีดบ้าน)

7	ข้อมูลจากส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	นครซิดนีย์	(2563)	และ	FAO	(2564)
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 • ต้องมใีบอนุญาตการน�าเข้า ซ่ึงเป็นไปตาม Biosecurity Import Conditions System (BICON) 

 • ต้องเป็นแมลงที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อต้องห้ามของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งชนิด 

  สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ ์ (CITES) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญพันธุ ์กับแมลง 

  สายพันธุ์นั้น ๆ

  • ต้องมีเอกสารรับรองการผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) 

 โดยแมลงท้ัง 3 สายพันธุส์ามารถบริโภคได้ แต่ไม่จดัว่าเป็นอาหารท้องถิน่ (Non-traditional Foods) 

และอาหารใหม่ (Novel Foods) ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ท�าให้การผลิตแมลงต้องปฏิบัติตาม 

มาตรฐานเช่นเดียวกับการผลิตอาหารทั่วไป และไม่ถูกจ�ากัดการบริโภคหรือน�าเข้า

เอเชียและแอฟริกา

 อย่างไรก็ตาม บางประเทศเริ่มต่ืนตัวในการก�าหนดการก�ากับดูแลการบริโภคและการผลิตมากขึ้น  

เช่น ส�านักงานมาตรฐานเคนยา (Kenya Bureau of Standards: KEBS) ได้มีการอนุมัติมาตรฐาน 

แห่งชาติที่จะเป็นแนวทางในการผลิตแมลงที่สามารถบริโภคได้ขั้นปฐมภูมิ และผลิตภัณฑ์แปรรูปส�าหรับ 

ผู้เพาะเล้ียงแมลงและผู้ประกอบการ เกี่ยวกับวิธีการรับรองความปลอดภัยของผลผลิต โดยมีการระบ ุ

โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (FAO, 2564)

กำรน�ำเข้ำแมลง
จำกต่ำงประเทศ	

• เพื่อบริโภค หรือ น�าไปเป็นอาหารสัตว์

 แมลงดังกล่าวต้องไม่มีชีวิตและผ่านกรรมวิธีทางความร้อน

 (Heat Treatment)

จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการน�าเข้า โดยจะด�าเนินการเป็นรายกรณี 

ซึ่งรายละเอียด เงื่อนไขในการน�าเข้าประกอบด้วย

โดย Department of Agriculture Water and Resources (DAWR) 

หลายประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกามีการบริโภคแมลงมาแต่อดีต แมลงจึงเป็นแหล่งอาหาร 

ที่ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่

ประเทศแถบนี้ยังไม่มีกรอบการก�ากับดูแลเฉพาะส�าหรับการน�าแมลงมาบริโภคเป็นอาหารหรือ

กฎระเบียบการน�าเข้าที่ชัดเจน กฎระเบียบ / ข้อก�าหนดส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย 

และคุณภาพของอาหาร
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บทที่ 4 กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเชิง

พาณิชย์ในประเทศไทย

กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์
ในประเทศไทย

บทที่ 4



 ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการบริโภคแมลงมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนอื ทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมและหาอาหารตามป่าเขา เมือ่เจอแมลงกจ็ะน�ามาปรุงเป็นอาหาร 

เพราะนอกจากจะอดุมไปด้วยสารอาหารแล้วยังมีรสชาติทีอ่ร่อยอกีด้วย และจากการที่ไทยตัง้อยู่ในเขตพ้ืนท่ี

ท่ีมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศร้อนชื้น ท�าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีแมลงที่สามารถ 

รับประทานได้มากกว่า 300 สายพันธุ์ ซึ่งจิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีความต้องการในการรับประทานสูง  

ประกอบกับไม่มีความเสี่ยงในเร่ืองการเป็นศัตรูพืช (ไม่เป็นภัยคุกคามต่อพืช) จิ้งหรีดจึงถูกหยิบยกขึ้นมา 

ส่งเสริมในเชิงพาณิชย์

ลักษณะทั่วไปของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดจึงถือเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกส�าหรับมนุษย์ อาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้

(กรมปศุสัตว์, 2564)

จิ้งหรีด (Cricket)
 มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acheta testacea Walker เป็นสัตว์ในวงศ์ Orthoptera

ปากเป็นปากกัด

ขาคู่หน้าเล็กกว่าขาคู่หลังมาก

ใช้ส�าหรับเดิน และเขี่ยอาหาร
ขาคู่หลังมีขนาดใหญ่

ใช้ส�าหรับกระโดด

ล�าตัวสีน้�าตาลค่อนข้างแดง

หนวดยาว
มีหน้าที่รับความรู้สึก มีรูปร่างสั้น

คุณค่าทางโภชนาการสูง
ประกอบด้วย

โปรตีน 
ร้อยละ 12.9 

ร้อยละ 5.5 
ไขมัน

758 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
แคลเซียม

95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ธาตุเหล็ก
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 จิ้งหรีดทองด�า (Gryllus bimaculatus De Geer)
 ล�าตัวยาวประมาณ 2.8-3.0 ซม. สีด�ามันวาว โคนปีกประดับ 

ด้วยจุดสีน�้าตาลอมเหลือง 2 จุด หนวดยาวสีด�า มีอวัยวะส�าหรับ 

ใช้วางไข่เป็นท่อยาว ๆ บริเวณก้นคล้ายเข็ม (กรมป่าไม้, n.a.) 

เหมาะส�าหรับเป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากมีสีไม่น่ารับประทาน 

 จิ้งหรีดทองแดง (Gryllus testaceus Walker)
 มีขนาดกลางเท่ากับพันธุ์ทองด�า ล�าตัวยาว 2.5-2.8 ซม.  

ลักษณะเด ่นล�าตัวทุกส ่วนมีสีน�้าตาล มีแถบสีน�้าตาลเข ้ม 

รูปตัว V บริเวณหัวเหนือขอบตา หากินในช่วงกลางคืน เหมาะ 

ที่จะเป็นอาหารของคน เมื่อทอดจะมีสีเหลืองทองน่ารับประทาน 

 จิ้งหรีดทองแดงลาย จิ้งหรีดขาว จิ้งหรีดบ้าน
 หรือ แมงสะดิ้ง (Acheta domesticus (Linnaeus)
 มีลักษณะคล้ายจิ้งหรีดทองแดง แต่เล็กกว่า ล�าตัวทุกส่วน 

มีสีเหลืองแกมน�้าตาล ล�าตัวยาว 2.0-2.5 ซม. นิยมน�ามาเป็น

อาหารของคน ซ่ึงแม้เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็ก แต่ให้ ไข่เยอะ 

จึงมีความมันกว่าจิ้งหรีดชนิดอื่น ปัจจุบัน จิ้งหรีดขาวเป็นจิ้งหรีด 

สายพันธุ ์เดียวที่ ได้รับอนุญาตให้มีการส่งออก โดยส่งออก 

ในรูปแบบผง

 จิ้งโกร่ง จิโปม หรือจี่โป่ง
 (Brachytrupes portentosus Lichtenstein)
 มีขนาดใหญ่ อ้วน สีน�้าตาล ขาคู่หลังส่วนบนมีสีเหลือง และ 

ส่วนท้องมีสีครีม ล�าตัวยาวประมาณ 3.5-4.0 ซม. ชอบอยู่ในรู  

หนวดยาว หวักลมใหญ่ นิยมน�ามาเป็นอาหารส�าหรับคน เน่ืองจาก

มีขนาดใหญ่ รสชาติอร่อย 

จิ้งหรีดที่พบแพร่หลายในไทยมี 4 สายพันธุ์ ได้แก่
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วงจรชีวิตของจิ้งหรีด (The life cycle)

ระยะไข่

ระยะตัวอ่อน

ระยะตัวเต็มวัย

 โดยทั่วไปวงจรชีวิตของจิ้งหรีดจะมีอายุตลอดช่วงชีวิตอยู่ที่ประมาณ 90-120 วัน ซึ่งจะแบ่ง 

ระยะการเจริญเติบโตได้เป็น 3 ระดับ 

ที่มา : Seth Donoughe and Cassandra G.Extavour. (2558)

 เป็นระยะท่ีสามารถแยกเพศของจิง้หรดีได้อย่างชดัเจน จิง้หรีดเพศผูจ้ะมปีีกคู่หน้าย่น ซึง่จะสามารถ 

ท�าให้เกิดเสียงได้ โดยใช้ปีกคู่หน้าถูกัน ส่วนจิ้งหรีดเพศเมียจะมีปีกคู่หน้าเรียบ และมีอวัยวะวางไข่ 

ยาวแหลมคล้ายเขม็ยืน่ออกมาจากส่วนท้อง  จิ้งหรดีทีโ่ตเตม็วัยจะใช้เวลา 3-4 วันในการเริม่ผสมพนัธุ ์

ก่อนวางไข่ และจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 45-60 วัน

 โดยหลังจากผสมพันธุ์แล้ว 3-4 วัน จิ้งหรีดเพศเมียจะวางไข่ โดยจะวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ  ละ 3-4 ฟอง 

ซ่ึงไข่ของจิ้งหรีดจะมีลักษณะเรียวยาวคล้ายเมล็ดข้าวสาร มีความยาวประมาณ 3-5 มล. สีเหลือง 

หรือสคีรีม จิง้หรีดจะใช้ระยะเวลาในการฟักไข่ 7-10 วนั ตลอดอายุขยัจิง้หรีดเพศเมยีจะสามารถวางไข่ 

ได้ถึง 600-1,000 ฟอง โดยจะวางไข่เป็นรุ่นๆ ประมาณ 4 รุ่น รุ่นละ 200-300 ฟอง และแต่ละรุ่น 

จะห่างกันประมาณ 15 วัน

 หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวอ่อนจะมีขนาดเล็กคล้ายมด ไม่มีปีก และมีสีขาว จากนั้นจะค่อย ๆ  

เปลี่ยนสีเป็นสีด�าหลังจากการลอกคราบในแต่ละครั้ง โดยจิ้งหรีดจะมีการลอกคราบประมาณ 8 ครั้ง  

ใช้เวลาประมาณ 30-35 วัน ก่อนจะกลายเป็นจิ้งหรีดตัวเต็มวัย 
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การผลิตจิ้งหรีด

เพื่อนำามาบริโภค
หรือแปรรูปอย่างง่าย
เพื่อขายในท้องถิ่น

แรกเริ่ม
เป็นการเก็บเกี่ยว

จากตาม
ธรรมชาติ

ความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป

จิ้งหรีดที่พบในธรรมชาติเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น

ภายใน 1 ปี เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงได้หลายรอบ ท�าให้เกษตรกร

มีรายได้ สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 

ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
และจัดท�าระบบฟาร์ม

จิ้งหรีด
เริ่มมีความต้องการมากขึ้น สามารถพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาสการส่งออก

ประสานให้ สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กำาหนดมาตรฐานสำาหรับการผลิตจิ้งหรีดในรูปแบบเดียวกับมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 

มกอช. ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตร

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)

ส�าหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) ขึ้น

 ไทยเป็นประเทศแรกทีม่กีารก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการท�าฟาร์มจิง้หรดีโดยเฉพาะ ซึง่หลังจากที ่FAO  

ได้จัดท�ารายงานเร่ือง “Edible insects: future prospects for food and feed” และ “Six-legged  

livestock: edible insect farming, collection and marketing in Thailand” รวมถึงรายงานเกี่ยวกับ

แมลงที่บริโภคได้อีกหลาย ๆ เร่ือง ก็พบว่ายังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการท�าฟาร์มและแนวทางในการผลิต 

แมลงในทางปฏิบัติ และจากการท่ีไทยมีการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้การเล้ียงจิ้งหรีดและแมลงมาเป็น 

เวลานาน และมีมาตรฐานเฉพาะส�าหรับฟาร์มจิ้งหรีด FAO จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท�ารายงาน  

เรื่อง Guidance on sustainable cricket farming ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด 

และเป็นแนวทางการบริหารจัดการฟาร์มต่อไป

ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)

ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ชาวบ้านเริ่ม
เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง



ปัจจุบัน

จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2563)
รวบรวมจ�านวนวิสาหกิจผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในไทย
พบว่า มีจ�านวนทั้งสิ้น 171 กลุ่ม ประกอบด้วย 

มีเกษตรกร

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจ�านวน

25,218
ราย จ�านวนบ่อเลี้ยง 272,922 บ่อ 

ผลผลิตรวม 24,563 ตัน

ในปี 2563

จากสถิติการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากกรมส่งเสริมการเกษตร (2564) พบว่า

สามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งปี เนื่องจาก
จิ้งหรีดสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี
และเพาะเลี้ยงได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทย 

แหล่งผลิตที่ส�าคัญ
อยู่ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงแปลงใหญ่

ปัจจุบันมีแปลงใหญ่จิ้งหรีดทั้งหมดจ�านวน 19 แปลง ใน 10 จังหวัด ได้แก่  

 •	กาฬสินธุ์ •	ขอนแก่น  •	นครพนม

	 •	บุรีรัมย์  •	พิจิตร  •	พิษณุโลก

	 •	มหาสารคาม  •	ลพบุรี •	สระแก้ว

	 •	สุโขทัย

กลุ่มแปลงใหญ่จิ้งหรีดบางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 

	 • การพัฒนาคุณภาพผลผลิตจนได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช (GAP)

	 • การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

 • มาตรฐานการผลิตอาหาร (HACCP)

	 • มาตรฐานฟาร์มเครื่องหมาย อย. 

	 •	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

•	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 119 กลุ่ม

•	ภาคเหนือ 29 กลุ่ม

•	ภาคกลาง 13 กลุ่ม

•	ภาคตะวันออก 7 กลุ่ม

•	ภาคใต้ 3 กลุ่ม
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ต้นทุนการผลิต และรายได้ที่เกษตรกรได้รับ 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการรวบรวมและจัดท�าต้นทุนในการเลี้ยงจ้ิงหรีด  

และรายได้จากการเล้ียงจิ้งหรีดไว้ในเบ้ืองต้น โดยในส่วนของต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดแบ่งประเภทต้นทุน 

ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (2564)

แนวโน้มราคาจิ้งหรีดนั้นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฤดูกาล 

เฉลี่ย 1,600-2,500 บาท/บ่อ

1บ่อ
20-25

กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 80-100 บาท

รายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีด
สามารถขายได้ทั้งในรูปแบบตัวจิ้งหรีด ไข่จิ้งหรีด หรือแม้แต่มูลจิ้งหรีด

ตัวจิ้งหรีด

(กรมปศุสัตว์, 2564) 

มูลจิ้งหรีดน�าไปใช้เป็นปุ๋ยได้

ราคากระสอบละ 40 บาท
(วิภาวี และสมใจ, 2563)

จิ้งหรีดจะมีการหลบซ่อนตัวมากขึ้น ไม่ค่อยกินอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

และขยายพันธุ์ ได้ช้า มีปริมาณผลผลิตน้อย ราคาจึงสูงกว่าช่วงฤดูร้อน

ฤดูหนาว
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ต้นทุนคงที่ 1,800-2,750 160-285

1. บ่อเลี้ยง  1,500-2,000 100-135

 แบบกล่อง ใช้ไม้อัด หรือกระเบื้องสมาร์ทบอร์ด

 ขนาด 1.2*2.4*0.6 เมตร

 (ใช้ได้มากกว่า 3 ปี หรือมากกว่า 15 รอบ) 

2.  แผงไข่     300-750  60-150

 300 แผง/บ่อ (1-2.5 บาท/แผง)

 (ใช้ได้มากกว่า 5 รอบการเลี้ยง)   

ต้นทุนผันแปร         -   1,000

1. ไข่จิ้งหรีด 

 ขัน (50 บาท/ขัน)         -    250

2.  อาหาร 

 45 กิโลกรัม (500 บาท/ถุง)         -    750

รายละเอียด ราคา (บาท) ราคา
(บาท/รอบการผลติ)



มาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด

กก.
90-120

บาท

กก.
70-100

บาท
กก.

100-110
บาท

พันธุ์จิ้งหรีด

 นอกจากนี้ พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงก็มีผลต่อราคาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ราคาจิ้งหรีดในภาคเหนือจะสูงกว่า 

ราคาทีจ่�าหน่ายได้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนือ่งจากมสีภาพภมิูอากาศทีค่่อนข้างหนาวกว่าและมีจ�านวน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงน้อย

จิ้งหรีดพันธุ์ทองด�า
และทองแดง

จิ้งหรีดพันธุ์ทองด�า
และทองแดง

จิ้งหรีดบ้าน (สะดิ้ง) จิ้งหรีดบ้าน (สะดิ้ง)

พ่อค้าคนกลางรายย่อย ให้ราคา

 (วิภาวี และสมใจ, 2563) 

พ่อค้ารายใหญ่ ให้ราคา

 ฟาร์มจิ้งหรีดที่จะขอการรับรอง GAP ส�าหรับฟาร์มจิ้งหรีด จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
มกษ. 8020 ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินใน 5 ด้าน ได้แก่ (มกอช., 2562)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย มกอช. และกรมปศุสัตว์ 

หลังจากที่ไทยมีการผลิตจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

ได้มีการจัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง

การปฏบิติัทางการเกษตรทีด่ ี(Good Agricultural Practices: GAP)

ส�าหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) ขึ้นเป็นมาตรฐานท่ัวไป 

สถานท่ีตั้ง จะต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

หรืออันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของจิ้งหรีดและผู้บริโภค

ผังและลักษณะฟาร์ม จะต้องมีขนาดที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพจิ้งหรีดและสิ่งแวดล้อม และมีวัสดุล้อมรอบพ้ืนที่เล้ียง มีการวางผัง 

และสัดส่วนฟาร์มที่ดี 

โรงเรือน ต้องสร้างด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง ง่ายต่อการท�าความสะอาด 

และบ�ารุงรักษา มีการระบายอากาศท่ีดี สามารถป้องกันศัตรูจิ้งหรีดเข้าสู ่

โรงเรือนได้ บ่อท่ีใช้เล้ียงกต้็องมคีวามแขง็แรง ทนทาน ง่ายต่อการท�าความสะอาด 

และบ�ารุงรักษา

เพ่ือให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติการตามมาตรฐานและ 

พร้อมที่จะขอรับการรับรองและยกระดับการผลิตให้ ได้มาตรฐาน รวมถึงเพ่ือช่วยสร้างความเช่ือม่ันต่อ 

ความปลอดภยัของผลผลิตจากจิง้หรีดให้กบัผูบ้ริโภค โดยมีกรมปศสุตัว์ เป็นหน่วยงานรับผดิชอบในด้าน 

การตรวจรับรองตามมาตรฐาน

องค์ประกอบ
ฟาร์ม 1
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กก.
100-120

บาท



การจัดการ
ฟาร์ม

สุขภาพสัตว์

2

3

คูมื่อการปฏบัิตงิานประจ�าฟาร์ม จะต้องมคู่ีมอืการปฏบิตังิานทีแ่สดงรายละเอยีด

การปฏิบัติงานที่ส�าคัญภายในฟาร์ม อาทิ ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและน�้า

ส�าหรับจิ้งหรีด การท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา การจัดการด้านสุขภาพจิ้งหรีด 

การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ และการจัดการบุคลากร เป็นต้น

การจัดการจิ้งหรีด ประกอบด้วย การคัดเลือกพันธุ์จิ้งหรีด การเตรียมบ่อเล้ียง 

ความสะอาดของวสัดหุลบซ่อนและภาชนะทีใ่ช้รองไข่ และการเกบ็จิง้หรีดเพ่ือจ�าหน่าย

การจัดการอาหารและน�้าส�าหรับจิ้งหรีด อาหารเล้ียงจิ้งหรีดจะต้องไม่เสื่อม

คุณภาพและ ไม่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของจิง้หรีด ใช้ภาชนะให้อาหารและน�า้ทีส่ะอาด

เหมาะสมกับจ�านวนและอายุของจิ้งหรีด แหล่งน�้าที่ใช้ในฟาร์มจะต้องไม่ปนเปื้อน 

และมีสถานที่เก็บอาหารที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพได้

บุคลากร บุคลากรที่เล้ียงจิ้งหรีดต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม หรือได้รับ 

การถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เล้ียงจิ้งหรีดได้อย่างถูกต้อง และบุคลากรต้องมี 

สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีและต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี

การท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา โรงเรือนและอุปกรณ์ต ้องสะอาด 

ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยต่อจิ้งหรีดและผู ้ปฏิบัติงาน มีการท�า 

ความสะอาดฆ่าเช้ือโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถ ุ

อนัตรายท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมปศสุตัว์ โดยใช้ตามค�าแนะน�าบนฉลาก และมีการจดัเกบ็ 

เป็นสัดส่วน

การป้องกันและควบคุมโรค มีการป้องกันและฆ่าเช้ือโรค อุปกรณ์ และบุคคล 

ก่อนเข้า-ออก รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกฟาร์มของบุคคลภายนอก 

ที่สามารถตรวจสอบได้ และหากเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และค�าแนะน�าของกรมปศุสัตว์

การบ�าบัดโรคสัตว์ การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การป้องกันการเกิดซ�้า 

การให้ยา ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

วชิาชีพการสตัวแพทย์และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิ และข้อก�าหนดในมาตรฐานสนิค้าเกษตร  

มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์
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ก�าจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย และมูลจิ้งหรีดควรก�าจัดด้วยวิธีการ 

ที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 

การปนเปื้อนสู่ดิน น�้า และอากาศ

กรณีท่ีปล่อยน�้าเสียออกสู่แหล่งน�้าสาธารณะ ให้บ�าบัดอย่างถูกต้อง 

ก่อนปล่อยออกสู ่ภายนอกฟาร์มตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และหากเกิด 

โรคระบาดในฟาร์ม ต้องฆ่าเชื้อและบ�าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม

มีการบันทึกข้อมูล จะต้องมีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในข้ันตอน 

ท่ีส�าคัญในการจัดการฟาร์มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิต และการควบคุม 

โรค เพื่อเป็นหลักฐานในการท�างาน และเป็นประโยชน์ส�าหรับการวิเคราะห์ปัญหา

หรือข้อผิดพลาด

เก็บรักษาบันทึก ให้เก็บรักษาบันทึกเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

สิ่งแวดล้อม

การบันทึก
ข้อมูล

4

5

 ปัจจุบัน ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ (2564) ระบุว่า มีฟาร์มจิ้งหรีดที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ท้ังสิ้น 

50 แห่ง ซ่ึงส่วนมากจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 แห่ง และเป็นฟาร์มท่ีอยู่ในจังหวัดขอนแก่นถึง 

22 แห่ง ส่วนทีเ่หลือจะกระจายไปตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ  เช่น ลพบุรี สโุขทัย ประจวบคีรีขันธ์ และนครราชสมีา เป็นต้น 

(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

รูปแบบช่องทางการตลาดและการจัดจำาหน่าย

รูปแบบการจัดจ�าหน่ายจิ้งหรีดมีหลายรูปแบบ

ไข่จิ้งหรีด

จิ้งหรีดแบบเป็นตัว

ซือ้ขายเพ่ือใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ ์หรอืเพ่ือแลกเปล่ียนสายพันธุก์บัเกษตรกรผู้เล้ียง

รายอื่นเพื่อให้เกิดความหลากหลายของแหล่งที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์

เมื่อเลี้ยงจิ้งหรีดไปแล้ว 1-3 รุ่น ควรเปลี่ยนสายพันธุ์ของพ่อ-แม่พันธุ์
เพ่ือป้องกันเลือดชิดในจิ้งหรีด ซึ่งหากไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ของพ่อ-แม่พันธุ์ 

จิ้งหรีดจะตัวเล็กลง อ่อนแอ ไม่ทนต่อโรค การวางไข่และผลผลิตจะลดลง

เม่ือจิ้งหรีดสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ก่อนน�าจิ้งหรีดไปจ�าหน่ายหรือบริโภค 

เกษตรกรผู ้ เลี้ยงจะน�าจิ้งหรีดไปล้างในน�้าสะอาด เพ่ือล้างฝุ ่นที่ ติดมา 

ในตัวจิ้งหรีด หลังจากน้ันจะน�าไปต้มในน�้าเดือดและน�ามาตากให้ความช้ืน 

เหลือไม่ให้เกิน 10% บรรจุลงในถุง 1 หรือ 5 กิโลกรัม ตามแต่ความต้องการ 

ของลูกค้า และจึงน�าไปแช่แข็งในห้องเย็นใหญ่ รอการกระจายต่อไป
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ตลาดในการจ�าหน่ายจิ้งหรีด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ตลาด ได้แก่
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การจ�าหน่ายมูลจิ้งหรีด
มูลจิ้งหรีดมีปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน: N,ฟอสฟอรัส: P, โพแทสเซียม: K) สูง

จึงสามารถน�าไปท�าปุ๋ยเพื่อบ�ารุงพืชได้

ตลาด
ท้องถิ่น

ตลาด
กลาง 

เป็นตลาดระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู ้บริโภคในพ้ืนท่ี มีการซื้อขายกันโดยตรง  

ผู้ซ้ือจะเข้าไปซ้ือจิ้งหรีดท่ีบ่อเล้ียง ปริมาณการซื้อจะไม่มากนักเน่ืองจากเป็นการซื้อ 

เพ่ือน�าไปประกอบอาหารส�าหรับบริโภคเอง และยังรวมถึงการซ้ือขายกับผู้ค้าปลีกด้วย  

โดยผู้ค้าปลีกจะรับจิ้งหรีดจากเกษตรกรไปแปรรูปเบื้องต้นเพ่ือจ�าหน่ายต่อ เช่น 

น�าไปทอด เป็นต้น หรือจ�าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อน�าไปเป็นอาหารสัตว์

เป็นตลาดระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะรับซื้อจิ้งหรีดจากเกษตรกร 

ในปริมาณมากเพ่ือน�าไปจ�าหน่ายต่อให้กับพ่อค้า/แม่ค้าหรือผู้ประกอบการ เพ่ือน�าไป

แปรรูปเพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป

ในตลาดนี้ผู้ซื้อจะมีการรับซื้อจิ้งหรีดจากเกษตรกรโดยตรง หรือรับซื้อจากตลาดกลาง

ก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเชิงพาณิชย์ เช่น น�าไปแปรรูปเพื่อจ�าหน่ายต่างประเทศ 

 ตลาดเชิง
อุตสาหกรรม 

ที่มา: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (2556)
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สถานการณ์การค้าจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดของไทย

ข้อมูลสถิติการส่งออกและการน�าเข้าจิ้งหรีดของไทย ปัจจุบันสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 พิกัดใหญ่ ได้แก่

ในส่วนของการเจรจาเปิดตลาดสินค้าจิ้งหรีด ไทยเพ่ิงมีการเจรจาเปิดตลาด 

สินค้าจิ้งหรีดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. และกรมปศุสัตว์  

ได ้มีการ เจรจาผลักดันการ เป ิดตลาดจิ้ งห รีด ไป เ ม็ก ซิ โก  โดยได  ้

เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ 
ที่บริโภคได้ - จิ้งหรีด

(Hs code 02089090003)

เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ 
ที่ปรุงแต่งหรือท�าไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ - จิ้งหรีด

(Hs code 16029090001)

การน�าเข้า 

การส่งออก 

มีข้อมูลน�าเข้าระบุเพียงแค่ ปี 2561

การน�าเข้าทั้งสิ้น 26,025 กิโลกรัม

มูลค่า 1,301,250 บาท 

เป็นการน�าเข้าจากเมียนมาทั้งหมด

ปี 2563 มีการน�าเข้าทั้งสิ้น 64,405 กิโลกรัม

มูลค่า 3,220,250 บาท 

เป็นการน�าเข้าจากเมียนมาทั้งหมด

ปี 2563 ไทยส่งออกสินค้าจิ้งหรีดทั้งสิ้น 1,619 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,049,696 บาท 

ปี 2563 ส่งออกทั้งสิ้น 714 กิโลกรัม

มูลค่า 323,712 บาท

ตลาดส่งออกส�าคัญ
แคนาดา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

ปี 2563 มีการส่งออกทั้งสิ้น 905 กิโลกรัม 

มูลค่า 725,984 บาท

ตลาดส่งออกส�าคัญ
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เมียนมา 

เห็นได้ว่าทั้งปริมาณและมูลค่าการซื้อขายสินค้าจิ้งหรีดยังมีไม่มากนัก 

แนวโน้มการน�าเข้าและการส่งออกยังคงมีความผันผวน ตลาดการซื้อขายจิ้งหรีดยังมีไม่มากนัก

จากข้อมูลสถิติการค้า

จัดท�าข้อมูลทางเทคนิค ตามแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงสุขภาพสัตว์ของส�านักงานแห่งชาติ 

ด้านสขุอนามัยความปลอดภยัและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเมก็ซิโก (SERVICIO NACIONAL  

DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA: SENASICA) ซึ่งหลังจากที่เอกสาร

ของไทยผ่านการพิจารณาจากฝ่ายเม็กซิโกแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมจัดท�ารูปแบบใบรับรองสุขอนามัย 

ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของเม็กซิโก
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ส�าหรับผู้ที่ต้องการจะส่งออกจิ้งหรีด จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (กรมปศุสัตว์, 2564)

ปัจจุบัน ไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าจิ้งหรีดไปยังเม็กซิโก ในลักษณะผลิตภัณฑ์

ส�าหรับการเปิดตลาดกับประเทศอื่นๆ มกอช. และกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการเจรจาเปิดตลาดกับ 

กลุ่มสหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ภายในปลายปี 2564

ผงแป้งจิ้งหรีด
(cricket flour)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 

จิ้งหรีดปรุงสุก
(cooked cricket)

จิ้งหรีดแช่แข็ง
(frozen cricket)

ขั้นตอนที่ 1
ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจะต้องได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

จากกรมปศุสัตว์ตาม มกษ. 8202-2560 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์ม 

จิ้งหรีด ในขอบข่ายจิ้งหรีดทองด�า จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองแดงลายหรือ 

สะดิ้งหรือจิ้งหรีดบ้าน

ขั้นตอนที่ 2
สถานประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนโรงงานเพื่อการส่งออก Human Food (EST.)  

กบักรมปศสุตัว์ในขอบข่ายแมลงและผลิตภณัฑ์จากแมลง และได้การรับรองการปฏบิตัิ 

ทางการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และมีระบบการวิเคราะห ์

อนัตรายและจดุวกิฤตทีต้่องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point:  

HACCP) มีการแยกกระบวนการผลิตระหว่างส่วนดิบและส่วนสุกที่ชัดเจน และ 

สอดคล้องตามข้อก�าหนดและระเบียบของประเทศคู่ค้า

ขั้นตอนที่ 3
ผู้ที่จะส่งออกจะต้องได้รับใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Health) จาก 

กรมปศุสัตว์ มีเอกสารครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ประจ�าโรงงาน  

เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและให้เกิดความมั่นใจในสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบ 

และรับรองจากกรมปศุสัตว์ ว่ามีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องตามระเบียบและ 

ข้อก�าหนดของประเทศคู่ค้า

ฟาร์มจ้ิงหรีด

GAP

Q

UA LI T Y  P R O D U CT

10
0% CERTIFIED

Human
Food (EST.)

Certificate of Health
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ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด

แนวโน้มความต้องการสินค้าจากจิ้งหรีด

 จิ้งหรีดสามารถน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด และ 

กลุ่มผู้บริโภค โดยแบ่งได้เป็น 3 ระดับ

ขั้นที่ 1 การแปรรูปขั้นต้น 
เป็นการแปรรูปที่ใช้กรรมวิธีอย่างง่าย ใช้ต้นทุนต�่า เช่น อบแห้ง ค่ัว และทอดกรอบ 

เป็นต้น หรือจะจ�าหน่ายแบบสดก็ได้ ซ่ึงกลุ่มผู้บริโภคส�าหรับจิ้งหรีดสดโดยมากคือ 

ผู้เลี้ยงสัตว์สวยงาม

ขั้นที่ 2 การแปรรูปขั้นกลาง
เป็นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับจิ้งหรีดโดยน�าไปแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของ 

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย เช่น น�้าพริก คุกกี้ เส้นบะหมี่ เส้นขนมจีน เส้นพาสต้า 

เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การแปรรูปขั้นสูง
เป็นการแปรรูปท่ีมีการน�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาใช้ ซ่ึงจะใช้ต้นทุนสูงกว่า 

การแปรรูปขั้นอื่น แต่ได้มูลค่ามาก เช่น ผงโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลซีส 1  เป็นต้น

แคนาดา 25 รายการ

เยอรมนี 16 รายการ

สหรัฐฯ 13 รายการ

ไทย 11 รายการ

 จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Mintel โดยการก�าหนดการค้นหาผลิตภัณฑ์ด้วยการมี 

“จิ้งหรีด” เป็นส่วนผสม ในช่วงระหว่าง ปี 2554-2564 (ม.ค.-ก.ค.) พบว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลำด
ทั้งสิ้น	123	ผลิตภัณฑ์	

ขนมขบเคี้ยว 86 รายการ

เบเกอรี่ 16 รายการ

สินค้าเพื่อสุขภาพ 7 รายการ

เครื่องดื่มโภชนาการและเครื่องดื่มอื่น ๆ 5 รายการ 

สินค้ำจำกจิ้งหรีด
เปิดตัวในตลำดมำกที่สุด

1	 โปรตีนไฮโดรไลซีส	(Hydrolyzed	protein)	เป็นการสกัดโปรตีนจากแหล่งโปรตีน	โดยผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส	
	 ย่อยด้วยเอนไซม์ให้โปรตนีมขีนาดเลก็	สามารถละลายในน�า้ได้ด	ีน�ามาแปรรปูเป็นอาหารเสรมิ	รบัประทานได้สะดวก	
	 มากยิ่งขึ้น	เช่น	เครื่องดื่มหรือเจลโปรตีนสูงจากแมลง	(กรมปศุสัตว์,	2564)
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ภายในปี
2566

หากพิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดข้างต้น ตลาดที่น่าจะมีโอกาสส�าหรับไทยในการผลักดัน

ส่งออกผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ได้แก่ 

แคนาดา • ชาวแคนาดาเริ่มให้ความนิยมในการบริโภคแมลงมากขึ้น

• ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในตลาดแมลงมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 

 ถึงคุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบของแมลงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

 กว่าปศุสัตว์อื่น ๆ

• ประเทศแคนาดาก�าลังให้ความส�าคัญอย่างมากในเร่ืองของความมั่นคง 

 ด้านอาหาร

 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน เน่ืองจาก 

ผู้บริโภคจ�านวนมากมีความสนใจในการออกก�าลังกายและสร้างกล้ามเนื้อ ดังน้ันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารจะเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรับผู้ผลิตแมลงรับประทานได้

ข้อมูลการศึกษาจาก Research and Markets (2561) 

คาดการณ์ว่าตลาดแมลงรับประทานได้ของแคนาดา

จะมีมูลค่าถึง
54.1

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

โดยกลุ่มที่มีการขยายตัวเร็วที่สุด

จะเป็นกลุ่มอาหารสัตว์ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด

 บริษัท : Crawlers

 แบรนด์ : Tomorrow Foods

 สถานที่ผลิต : นิวซีแลนด์

 ตลาด : นิวซีแลนด์

 บริษัท : Ryohin Keikaku

 แบรนด์ : Mujirushi Ryohin

 สถานที่ผลิต : ญี่ปุ่น

 ตลาด : ญี่ปุ่น

 บริษัท : Mannerheimintie

 แบรนด์ : Griidy

 สถานที่ผลิต : ฟินแลนด์

 ตลาด : เยอรมนี

 บริษัท : Naak

 แบรนด์ : Naak Cricketpowered

 สถานที่ผลิต : แคนาดา

 ตลาด : แคนาดา

 บริษัท : Petya

 แบรนด์ : Petya

 สถานที่ผลิต : สหรัฐฯ

 ตลาด : สหรัฐฯ

 บริษัท : JR Unique Foods

 แบรนด์ : JR Unique Foods

 สถานที่ผลิต : ไทย

 ตลาด : ไทย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อังกฤษ

Protein Pasta Powered by Crickets

Cricket Crackers

Whole Roasted Crickets with Sea Salt

Cookie Dough Protein Bar

Peanut Butter & Honey Pure Power
Superfood Protein Dog Treats

Cricket Protein

ที่มา: ฐานข้อมูล Mintel (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564) ประมวลโดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



  จิ้งหรีดเป็นแมลงที่ มีการบริโภคมาก่อน แต่วัฒนธรรมดังกล่าวก็ถูก 

 ลืมเลือนไป

 ในปัจจุบันผู้ประกอบการก็ได้น�าจิ้งหรีดกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

 จ�าหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้าวเกรียบจิ้งหรีด และราเม็งจิ้งหรีด เป็นต้น

 ญ่ีปุ่นเป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส�าหรับแมลง 

 รับประทานได้และโปรตีนจากแมลงโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของ 

 อุตสาหกรรมแมลงรับประทานได้ทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 แมลงยังเป็นตลาดเฉพาะส�าหรับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศยุโรป ด้วยเหตุผล 

 ด้านความไม่คุ้นชิน และความปลอดภัย

 ผู้บริโภคชาวยุโรปมีแนวโน้มที่จะเปิดใจกับการลองบริโภคอาหารจากแมลง 

 มากขึ้น จากกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม

 ผลิตภัณฑ์จากแมลงได้หยิบยกประโยชน์ทางโภชนาการและความเป็นมิตร 

 ต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นจุดขาย
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ภายในปี
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สหรัฐฯ • การบริโภคแมลงในสหรัฐฯ ยังเป็นการบริโภคเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากผู้บริโภค 

 ส่วนใหญ่ยังคงไม่คุ้นเคยกับการบริโภคแมลง

• การท�าการตลาดในตลาดสหรัฐฯ จึงยังต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ 

 และคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้น

• ผู้บริโภคมีแนวโน้มเปิดใจที่จะรับประทานแมลงกันมากข้ึน จาก 4 ปัจจัยหลัก 

  - สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

 - การเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 - ความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

    และความยั่งยืน

 - ความต้องการทดลองสินค้าใหม่ของผู้บริโภครุ่นใหม่ และความหลาก 

    หลายของสินค้า

 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการมีช่องทางการจ�าหน่ายหลายช่องทาง อาท ิ

 ห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และแพล็ตฟอร์มออนไลน์

จะมีมูลค่าถึง
50

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

แป้ง/ผงจากแมลง ร้อยละ 42

โปรตีนบาร์ ร้อยละ 30

ขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 28

 นอกจากนี้ ในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยง การใช้แมลงหรือจิ้งหรีดในการผลิตเป็นอาหารสัตว์มีแนวโน้ม 

เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาหารสุนัข ซึ่งผู้เลี้ยงให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมและมองหาแหล่งโปรตีน 

ทางเลือกอื่นให้แก่สุนัข (ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี, 2563)

มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 

ภายในปี
2566

ญี่ปุ่น

จะมีมูลค่าถึง
69

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ต่อปีร้อยละ 17.2 ระหว่างปี 2561 - 2566

คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

ข้อมูลการศึกษาจาก
Research and Markets (2561) 

 ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดที่ ไทยมีการส่งออกมาก คือ โปรตีนผงจำกจิ้งหรีด 
ซ่ึงผู้ประกอบการที่น�าเข้าโปรตีนผงจากจิ้งหรีดก็จะน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือจ�าหน่ายต่อ 

ซึ่งหากไทยมีการแปรรูปเป็นสินค้าอื่น ๆ โดยอิงจากความต้องการสินค้าในตลาดนั้น ๆ ก็จะเป็นโอกาสของ

ไทยในการขยายช่องทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง

ประเทศในกลุ่ม
สหภาพยุโรป 

Peanut Butter & Honey Pure Power
Superfood Protein Dog Treats
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การวิเคราะห์

บทที่ 5
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กรอบแนวคิดการวิเคราะห์

วิเคราะห์ข้อมูลจุลภาค
PRIMO-F Analysis

วิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน - ภายนอก
SWOT Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลมหภาค
PEST Analysis

วิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS Matrix

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำาลอง PRIMO-F Analysis
 แบบจ�าลอง PRIMO-F Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งจะพิจารณาจาก 

6 ปัจจัยดัวยกัน ได้แก่

P-People
(บุคลำกร)

R-Resources	
(ทรัพยำกร)

I-Innovations
หรือ	Ideas

(นวัตกรรมและ
ควำมคิด)

M-Marketing
(กำรตลำด)

O-Operations
(กำรปฏิบัติกำร)

F-Finance
(กำรเงิน)	

รวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ

(Qualitative)

•	 ข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่

•	 สัมภาษณ์เชิงลึกจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจิ้งหรีด

•	 ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร บทความ งานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 น�าข้อมลูดงักล่าวมาท�าการวเิคราะห์บริบทภายในด้วยแบบจ�าลอง PRIMO-F Analysis และวเิคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายนอกด้วยแบบจ�าลอง PEST Analysis รวมถงึท�าการประเมนิสถานการณ์ภายนอกและ 

ภายในหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมจิ้งหรีด เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม

ด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix
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P People (ด้านบุคลากร)

• เกษตรกร/ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความช�านาญในกระบวนการผลิต

• สมาชิกของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป็นบุคลากรในพ้ืนทีซ่ึ่งมีความสมัพันธ์และความร่วมมือในการด�าเนนิงาน 

• ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ แต่ผู้ประกอบการ 

 แปรรูปยังมีน้อย

• เครือข่ายความร่วมมือท้ังห่วงโซ่ภายในจังหวัดมีความเข้มแข็ง และมีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับ 

 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจิ้งหรีด

• เกษตรกรหลาย ๆ ราย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ประสบปัญหาการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ความสามารถ 

 ในการขยายก�าลังการผลิต และการพัฒนาสินค้าในเชิงความคิดสร้างสรรค์

• กลุ่มเกษตรกรไม่มีอ�านาจเพียงพอในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง

• เกษตรกรยังขาดความสามารถในการวางแผนการผลิต การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ การเข้าใจ 

 พฤติกรรม/ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ องค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี และความเช่ือมโยงกับ 

 อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

• จิ้งหรีดเป็นแมลงท่ีเล้ียงง่าย ต้นทุนไม่สูง ไม่ต้องพ่ึงพาสภาพอากาศ เลี้ยงได้หลายรอบต่อปี ท�ารายได้ 

 ให้ผู้เพาะเล้ียงได้ตลอดปี และสร้างรายได้หลักให้กับผู้เพาะเล้ียง โดยสามารถท�ารายได้เฉล่ียเดือนละ  

 30,000 – 40,000 บาท

• สายพันธุ์จิ้งหรีดที่มีการเล้ียงอย่างแพร่หลายมี 4 สายพันธุ์หลักๆ ซ่ึงตอบโจทย์ช่องทางการตลาด 

 ที่แตกต่างกัน เช่น จิ้งหรีดขาวเน้นเพื่อการส่งออก เป็นต้น

• อาหารจิ้งหรีดซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ มีราคาค่อนข้างสูง

• รังไข่ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิต (เป็นท่ีอาศัยของจิ้งหรีด) ท�าจากกระดาษรีไซเคิลซ่ึงก่อให้เกิด 

 การปนเปื้อนในจิ้งหรีดได้

R  Resources (ทรัพยากร)

I  Innovations and Ideas (นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์)

• แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงที่เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มนี้ยังขาดการน�าเทคโนโลยีและ 

 นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

 ในการบริหารจัดการควบคุมการผลิต

• กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น เช่น การต้ม และการแช่แข็ง เป็นต้น ก่อนจ�าหน่ายให้กับ 

 พ่อค้าคนกลางต่อไป รวมท้ังเร่ิมมีแนวคิดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า โดยม ี

 หน่วยงานต่าง ๆ ให้การช่วยเหลือในการพัฒนาและวิจัยเพื่อส่งเสริมการแปรรูป

• มีงานวิจัยสนับสนุนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม



การศึกษาศักยภาพสินค้าอาหารทางเลือก กรณีศึกษาโปรตีนจิ้งหรีด 173

M   Marketing (การตลาด)

O  Operations (การด�าเนินงาน)

• มช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าทีห่ลากหลาย ท้ังตลาดนดั (จิง้หรีดทอด) ร้านสะดวกซ้ือ การออกงานแสดง 

 สินค้า การจัดจ�าหน่ายผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการส่งออก  

• กลุ่มผู้ผลิตบางรายมีการผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า

• ยังคงประสบปัญหาในการจัดท�าแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตราสินค้า รูปแบบของ 

 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ตลอดจนยังไม่มีการท�าตลาดในประเทศ ขาดการประชาสัมพันธ ์

 ให้รับประทาน ตามร้านอาหาร ร้านค้า และโรงแรม ท�าให้ไม่มีการสั่งซื้อ/ตลาดที่แน่ชัด

• ในส่วนการก�าหนดราคาน้ัน คนกลางเป็นผู้ก�าหนดราคา เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีอ�านาจต่อรอง 

 มากพอ และไม่มีราคากลางจิ้งหรีด ส่งผลให้เกิดการกดราคาสินค้ากันเองระหว่างกลุ่มเกษตรกร

• มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงจิ้งหรีดแปลงใหญ่มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

• กลุ่มวสิาหกจิเกษตรกรมกีารด�าเนินงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมกีารรับซือ้จิง้หรีดจากสมาชิกเพ่ือรวบรวม 

 ผลผลิตและกระจายต่อ อย่างไรกต็าม ในบางกลุ่มยังขาดคนท่ีมศีกัยภาพในการขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน

• ในส่วนของผู้ประกอบการมีความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการและการด�าเนินงานท่ีดี 

 เป็นระบบ

• การผลิตของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการผลิต 

 ให้ได้มาตรฐาน เนื่องจากโรงงานให้ราคาสินค้าทั้งที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานไม่ต่างกัน

• การควบคุมมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงให้ได้การรับรองท�าได้ยาก เนื่องจากมีเง่ือนไขและมีค่าใช้จ่ายสูง 

• ขาดกลไกการควบคุมราคาผลผลิต ท�าให้เกิดการกดราคาต�่าเพื่อเร่งการขายในตลาด

• ขาดฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่ของสินค้าจิ้งหรีด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการและ 

 การตัดสินใจต่าง ๆ 

• เกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีเงินทุน ต้องกู้เงินธนาคารเพื่อเป็นต้นทุนในการเริ่มต้นในการผลิต  

 ดอกเบี้ยสูง และต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีแหล่งทุนให้การสนับสนุน แต่ได้รับ 

 การส่งเสริมในรูปของการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน

F   Finance (การเงิน)



นโยบำยและ
กำรเมือง	
(Political) 

เศรษฐกิจ	
(Economic)

สังคม
(Social)	
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำาลอง PEST Analysis

 แบบจ�าลอง PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบในระยะยาว 

เพื่อใช้ในการวางแผนด�าเนินงาน ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ

• นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ของภาครัฐมผีลทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบต่อการส่งเสริมพัฒนาอตุสาหกรรม 

 จิ้งหรีด เน่ืองจากภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรและ 

 ผู้ประกอบการ แต่นโยบายของแต่ละหน่วยงานมีความลักล่ันกัน การขาดการบูรณาการการท�างาน 

 ร่วมกัน ท�าให้การส่งเสริมและพัฒนาไม่สอดรับและไปในทิศทางเดียวกัน

• รัฐมนีโยบายผลักดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางการผลิตโปรตนีจากแมลงหรือฮบัแมลงโลก โดยสนับสนนุจิง้หรดี 

 เป็นสตัว์เศรษฐกจิตัวใหม่เพ่ือสร้างรายได้แก่ประเทศและเกษตรกรของไทย แต่ยงัขาดหน่วยงานผูเ้ชือ่มโยง 

 และประสานงานระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมตลอดห่วงโซ่

• รัฐมีนโยบายในด้านการเจรจาเปิดตลาด แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงสินค้าจากจิ้งหรีดนัก ซ่ึงปัจจุบัน มกอช.  

 และกรมปศสุตัว์ก�าลังเร่งเจรจาเปิดตลาดสนิค้าจิง้หรีดกบัประเทศต่าง ๆ  เพ่ิมขึน้ อย่างไรกต็าม มาตรฐาน 

 ของแต่ละตลาดมีความแตกต่างกัน ท�าให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก

• การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังไม่ดีนัก ซ่ึงบริษัท startup จะให้ความส�าคัญมาก 

 ต่อการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

P  Political (นโยบายและการเมือง)

เทคโนโลยี	
(Technological)
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• แนวโน้มการเติบโตของจ�านวนประชากร ส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงวิกฤตจาก 

 โรคระบาดท�าให้ความกังวลต่อประเด็นด้านความม่ันคงทางด้านอาหารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงแมลงถูกหยิบยก 

 ขึ้นมาเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารดังกล่าว

• การด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซ่ึงจิ้งหรีดให้คุณค่า 

 ทางโภชนาการสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการเพาะเล้ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

 การท�าปศุสัตว์อื่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ แต่ยังมีข้อจ�ากัดต่อการแพ้อาหาร 

 ของผู้บริโภคบางราย 

• ประชากรสูงวัยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นมาก ท�าให้คนวัยท�างานต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ซึ่งจาก 

 การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก ผู้สูงอายุสามารถยึดเป็นอาชีพเสริมได้ 

• การค้าออนไลน์มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาส 

 ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

• สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงผู้ผลิต content มีความสามารถในการผลิตสื่อที่น่าสนใจ 

 และง่ายต่อการเข้าใจ เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การรับรู้สินค้าและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

• ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยู ่ในภาวะชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการชะลอการลงทุนของนักลงทุน

• สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมีผลท�าให้อ�านาจการซ้ือภาคครัวเรือนลดต�่าลง ส่งผลต่อ 

 ความต้องการซื้อสินค้า

• สถาบันการเงินเพ่ิมความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ การลงทุนส่วนใหญ่ยังคงต้องรอการเบิกจ่าย 

 งบประมาณของภาครัฐ

• การจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม ส่วนมากจะเน้นเฉพาะด้านการพัฒนาด้านอุปทาน แต่ขาด 

 การพัฒนาด้านการท�าตลาดและการเข้าถึงลูกค้า 

E   Economic (เศรษฐกิจ)

S  Social (สังคม)

T  Technological (เทคโนโลยี)
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำาลอง
SWOT Analysis และจัดทำา TOWS Matrix

• จิ้งหรีดเป็นแมลงท่ีเล้ียงง่าย ต้นทุนไม่สูง ไม่ต้องพ่ึงพาสภาพอากาศ เลี้ยงได้หลายรอบต่อปี ท�ารายได้ 

 ให้ผู้เพาะเลี้ยงได้ตลอดปี และสร้างรายได้หลักให้กับผู้เพาะเลี้ยง

• เกษตรกรมีความเช่ียวชาญในการเพาะเล้ียง โดยเกษตรกรบางส่วนเร่ิมมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามา 

 ประยุกต์ใช้ รวมทั้งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

• ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

• เครือข่ายความร่วมมือทัง้ห่วงโซ่ภายในจงัหวดัมีความเข้มแข็ง และมีการจดัต้ังคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  

 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจิ้งหรีด

• ภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการ

• มีงานวิจัยสนับสนุนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

• การเติบโตของจ�านวนประชากร ส่งผลต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้น และวิกฤตจากโรคระบาดท�าให ้

 ความกังวลต่อประเด็นด้านความมั่นคงทางด้านอาหารเพิ่มขึ้น 

• ผู้บริโภคมีพฤติกรรมให้ความส�าคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

• การเพาะเล้ียงจิ้งหรีดที่ ไม่ยุ ่งยากและซับซ้อนมากนัก สามารถส่งเสริมให้กลุ่มผู ้สูงอายุยึดเป็น 

 อาชีพเสริมได้

• จิ้งหรีดสามารถแปรรูปได้หลากหลายทั้งเป็นอาหารส�าหรับมนุษย์และสัตว์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์แปรรูป 

 จากจิ้งหรีดจัดอยู่ในกลุ่มสินค้ามูลค่าสูง และเป็นสินค้าในตลาดเฉพาะกลุ่ม 

• การค้าออนไลน์มีแนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง ท�าให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถงึสนิค้าได้ง่ายขึน้ ช่วยเพ่ิมโอกาส 

 ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

• สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงผู้ผลิต content มีความสามารถในการผลิตสื่อที่น่าสนใจ 

 และง่ายต่อการเข้าใจ เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์การรับรู้สินค้าและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

จุดแข็งs trengths

โอกาสo pportunities
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• เกษตรกรหลาย ๆ ราย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ประสบปัญหาการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน ความสามารถ 

 ในการขยายก�าลังการผลิต และการพัฒนาสินค้าในเชิงความคิดที่สร้างสรรค์

• เกษตรกรยังขาดความสามารถในการวางแผนการผลิต การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการการเข้าใจ

 พฤติกรรม/ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ องค์ความรู้ ในการใช้เทคโนโลยี ความเช่ือมโยง 

 กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการเข้าถึงเงินทุน 

• กลุ่มเกษตรกรไม่มีอ�านาจเพียงพอในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง

• ผู้ประกอบการแปรรูปมีน้อย ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติที่มาลงทุนในไทย

• การปนเปื้อนในจิ้งหรีดจากรังไข่ที่ใช้เป็นแหล่งที่อยู่ซึ่งท�าจากกระดาษรีไซเคิล

• การควบคุมมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงให้ได้การรับรองท�าได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

• ขาดกลไกการควบคุมราคาผลผลิต ท�าให้เกิดการกดราคาต�่าเพื่อเร่งการขายในตลาด

• ยังคงประสบปัญหาในการจัดท�าแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตราสินค้า การคุ้มครอง 

 ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนยังไม่มีการท�าตลาดในประเทศ 

 ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้รับประทาน ตามร้านอาหาร ร้านค้า และโรงแรม ท�าให้ ไม่มีการสั่งซื้อ / 

 ตลาดที่แน่ชัด

• ขาดข้อมูลความต้องการบริโภคภายในประเทศ 

• ขาดฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่ของสินค้าจิ้งหรีด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ 

 และการตัดสินใจต่าง ๆ

• หน่วยงานราชการขาดการบูรณาการ โดยรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ  

 ท�าให้นโยบายของแต่ละหน่วยงานมีความลักล่ันกัน ส่งผลให้การส่งเสริมและพัฒนาไม่สอดรับและ 

 ไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการต่อเนื่องในการส่งเสริม รวมถึงการส่งเสริมส่วนมากจะเน้นเฉพาะ 

 ด้านการพัฒนาด้านอุปทาน 

• ขาดหน่วยงานผูเ้ช่ือมโยงและประสานงานระหว่างทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องตลอดท้ังห่วงโซ่ การเจรจาเปิดตลาด  

 ยังไม่ครอบคลุมถึงสินค้าจากจิ้งหรีดนัก

• ภาวะเศรษฐกจิโลกอยู่ในภาวะชะลอตวั ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภค รวมถงึการชะลอการลงทุน 
 ของนักลงทุน
• การแข่งขันในตลาดแมลงมีแนวโน้มมากข้ึน ส่งผลต่อการเร่งสร้างให้ประเทศไทยเป็นฮับโปรตีนแมลงโลก  
 ก่อนที่ประเทศอื่นจะแย่งชิงต�าแหน่งนี้ไป
• การแข่งขันของผู้ผลิตภายในประเทศท�าให้เกิดการกดราคาต�่า
• การเข้ามามีอิทธิพลของบริษัทใหญ่ ท�าให้ก�าไรไม่คืนสู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง
• ต่างชาติเข้ามาศึกษาการเพาะเล้ียง / การผลิตจากไทย และน�าเอาองค์ความรู้ ไปท�าการผลิตเอง 
 นอกจากนี้ นักลงทุนจากต่างประเทศมีการเข้ามาลงทุนในไทยทั้งในรูปแบบท�าฟาร์มเอง และแปรรูป 
 เพื่อส่งออก (ผลิตแบบครบวงจร)
• ปัญหาเร่ืองมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี แต่ละประเทศมีมาตรฐานต่างกัน เป็นอุปสรรคต่อ 
 การส่งออก

จุดอ่อนw eaknesses

อุปสรรคT hreats
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• แสวงหาเครือข่ายร่วมด�าเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

• จัดกิจกรรมแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้

 ให้กับผู้บริโภค

• เร่งเจรจาเปิดตลาดกับประเทศต่าง ๆ เพื่อขยายตลาด สร้างโอกาสในการผลักดันสินค้าเพื่อการส่งออก 

 และช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนผู้เล่นรายอื่นเข้ามาในตลาดมากขึ้น 

• ส่งเสริมการผลิตแมลงแบบอินทรีย์ โดยเน้นการให้อาหารแมลงท่ีปราศจากสารเคมี คิดค้นท่ีหลบซ่อน 

 ที่ไม่มีการปนเปื้อน ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างจุดเด่นของสินค้าไทย

• พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมและความชอบผู้บริโภค

• ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น เพื่อขยายช่องทางการตลาด

• ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

• ส่งเสริม R&D พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงสอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อสร้าง 

 ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยอาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

กลยุทธ์เชิงรุกso Strategies

กลยุทธ์เชิงป้องกันST Strategies
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• สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

 และแผนการตลาด

• พัฒนาตราสัญลักษณ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค

• ทดลองส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศผ่านการร่วมงานกับหน่วยงานรัฐ

• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน การบริหารจัดการการผลิต การตลาดให้กับผู้ผลิต เพ่ือส่งเสริม 

 และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต และสร้างความตระหนักต่อความส�าคัญของการผลิตที่ได้มาตรฐาน

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และเพ่ิมอ�านาจการต่อรอง 

 กับคนกลาง

• ศึกษาและจัดท�าราคากลางส�าหรับสินค้าจิ้งหรีดเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมราคาและลดปัญหา 

 การกดราคาต�่า

• ส่งเสริม R&D ในการลดต้นทุนค่าอาหารท่ีใช้เล้ียงและวัสดุทดแทนกระดาษรีไซเคิลที่ส�าหรับท�ารังไข ่

 เป็นที่อาศัยของจิ้งหรีด

• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

• จัดตั้งสมาคมหรือหน่วยงานข้ึนมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและก�าหนดราคากลาง  

 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการและหารือแนวทางร่วมกัน

• จัดท�าฐานข้อมูลสินค้าตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ข้อมูลการผลิต เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ผลิต 

 สามารถวางแผนการบริการจัดการ การสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

• สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ หรือ start up ในการแปรรูปเพ่ือจ�าหน่ายเอง ป้องกันไม่ให ้

 ผลประโยชน์ ไปตกที่บริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงให้สิทธิพิเศษส�าหรับผู้ประกอบการแปรรูปที่รับซ้ือสินค้าจาก 

 เกษตรกร เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยสนใจเข้ามาเล่นในตลาดนี้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์เชิงแก้ไขwo Strategies

กลยุทธ์เชิงรับWT Strategies



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และข้อสังเกต

บทที่ 6



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

• การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเพิ่มอ�านาจ

 การต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง

• การส่งเสริมการเพาะเล้ียง/การผลิตที่ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการแปรรูปเพ่ือส่งออก โดยอาจส่งเสริม 

 ให้มีการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ เน้นการให้อาหารแมลงท่ีปราศจากสารเคมี คิดค้นท่ีหลบซ่อนที่ไม่ม ี

 การปนเปื้อน รวมถึงการท�าระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 

 และสร้างจุดเด่นของสินค้าไทย

• การจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตท่ีได้มาตรฐาน การวางแผนการผลิต  

 การบริหารจัดการ และการน�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ 

 เกษตรกร

• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยสอดแทรก

 ความเป็นเอกลักษณ์ ไทยเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

 หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในการลดต้นทุนค่าอาหารท่ีใช้เล้ียง เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

 ในการแข่งขันของสินค้าด้านต้นทุนการผลิต และการหาวัสดุทดแทนกระดาษรีไซเคิลส�าหรับท�ารังไข ่

 ท่ีเป็นท่ีอาศัยของจิ้งหรีด เพ่ือลดปัญหาการปนเปื้อนซ่ึงจะส่งผลต่อการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐานและ 

 กระทบต่อการค้าสินค้ากับต่างประเทศ

ต้นน้�า

กลางน้�า

• การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ในการแปรรูปเพื่อจ�าหน่ายเอง  

 ป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ ไปตกท่ีบริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงให้สิทธิพิเศษส�าหรับผู้ประกอบการแปรรูปท่ีรับซ้ือ 

 สินค้าจากเกษตรกร เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยสนใจเข้ามาเล่นในตลาดนี้เพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 เม่ือก�าหนดกลยุทธ์ตามการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือเป็นแนวทางการผลักดัน และส่งเสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมโปรตีนจากจิ้งหรีดแล้วน้ัน หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญ 

ในการพัฒนาการผลิตแมลงสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ได้มากขึ้น ดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



• การจับคู่ธุรกิจให้กับเกษตรกรที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ 

 สหกรณ์ และผู้ประกอบการแปรรูปท่ีมีการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยอาจสนับสนุนให้มี 

 การท�าเกษตรพันธสัญญา (contract farming) เพ่ือให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้ผลประโยชน ์

 ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ / ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมการค้าภายใน / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

• การจัดท�าแนวโน้มความต้องการผู้บริโภค และตลาดที่มีความต้องการสินค้าโปรตีนจิ้งหรีด รวมถึง 

 กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและมีความสม�่าเสมอ

• การท�าการตลาดภายในประเทศเพ่ิมข้ึน โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิม 

 ความต้องการบริโภคภายในประเทศ 

• การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ การจัดงานแสดงสินค้า ตลอดจน 

 การประชาสมัพันธ์สร้างการรบัรู้และสร้างภาพลักษณ์ (Branding) ของสนิค้าจิง้หรีดและผลิตภัณฑ์ และ 

 การสร้างภาพลักษณ์ ไทยให้เป็นศูนย์กลางโปรตีนทางเลือกจากจิ้งหรีด ชูจุดเด่นและสร้างความแตกต่าง 

 ให้กับสินค้าไทย เพื่อให้เกิดอุปสงค์ซึ่งจะน�าไปสู่การกระตุ้นการผลิต (Demand driven) 

• การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

 และเอกชน ผ่านเวทีความร่วมมือทางการค้าที่ไทยมีอยู่ 

• การสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ ่

 การผลิต รวมท้ังสร้างเครือข่ายธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน เพ่ือสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีเหมาะสม 

 กับการด�าเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

ปลายน้�า
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กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การเร่งการเจรจาเปิดตลาดให้กับสินค้าจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์ เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 

 ก่อนจะมีผู้เล่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้น และท�าให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้น

• การผลักดันและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเคร่ืองหมายการค้า เพ่ือสร้าง 

 ความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปจิ้งหรีด

• การจัดอบรมพัฒนาด้านการตลาดและการท�าธุรกิจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงการอบรม 

 สร้างองค์ความรู้ในด้านการส่งออก สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบต่าง ๆ ของตลาดเป้าหมาย

• การบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจิ้งหรีดในการก�าหนดราคากลางสินค้า 

 จิ้งหรีด เพื่อลดปัญหาการกดราคา และการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อผลผลิตจิ้งหรีด

• การจัดท�าฐานข้อมูลความต้องการสินค้า โดยเฉพาะความต้องการบริโภคภายในประเทศ เพื่อเพ่ิมโอกาส 

 ในการขยายช่องทางการตลาด

• การสนับสนุนให้มีการจดัท�าฐานข้อมลูสนิค้าตลอดห่วงโซ่ เพ่ือให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน สามารถวางแผน 

 การบริการจัดการ การสนับสนุนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

• การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการประสานงานและเช่ือมโยง 

 การท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้การขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมโปรตีนจิง้หรีด 

 สอดรับและไปในทิศทางเดียวกัน

• การจัดเก็บมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าอาหารใหม่ (Novel Food) ปัจจุบันยังไม่มี 

 การจัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน และยังไม่มีพิกัดศุลกากรส�าหรับสินค้าดังกล่าว จึงควรมี 

 การจดัเกบ็และแบ่งหมวดหมู่สนิค้าให้ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าข้อมูลไปประกอบการ 

 ก�าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย�า และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิต 

 และการท�าธุรกิจได้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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ข้อสังเกต

กำรส่งเสริมและผลักดัน
ให้อุตสำหกรรมโปรตีนจิ้งหรีด
เข้ำสู่กำรค้ำเชิงพำณิชย์

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการการท�างานร่วมกัน

ในการวางกลยุทธ์ว่าสินค้าโปรตีนจิ้งหรีดจะอยู่ในต�าแหน่งใด

 •	จะแข่งขันตลาดมวลชน (Mass Market) หรือ

 •	ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

  ต้องชั่งน�้าหนักส่วนได้เสียของแต่ละตลาดให้ดี 

ข้อดี ราคาสินค้าจับต้องได้ง่าย เพราะต้นทุนการผลิต 
 จะถูกลง สามารถขายได้ในปริมาณมาก

ข้อเสีย  อาจจะท�าให้สนิค้าจิง้หรีดสญูเสยีอ�านาจในการต่อรอง 
 ราคา

ตลาดที่เน้น
การขายในเชิง

ปริมาณ

ตลาดเฉพาะ

ข้อดี แม้ว่ากลุ่มผู้ซื้อจะมีไม่มาก แต่ผู้ซื้อจะให้ความส�าคัญ 
 กับประโยชน์ใช้สอยมากกว่าปัจจัยทางด้านราคา
 สินค้าจะขายได้ราคาที่สูงกว่า
ข้อเสีย  เมื่อสินค้าสามารถขายได้ราคาดี อาจดึงดูดให้มี 
 ผู ้ผลิตเข ้ามามากขึ้น ท�า ให ้ผลผลิตมีมากขึ้น 
 ซ่ึงจะไปฉุดราคาให้ต�่าลง และจะกลายเป็นเหมือน 
 สินค้าพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น  
 ดังน้ัน จึงต้องมีการแผนและวางระบบการบริหาร 
 จัดการให้ดี ชัดเจน และครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	ผู้ประกอบกำร	และเกษตรกร

เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงจิ้งหรีดไม่มีแรงจูงใจในการเพาะเล้ียงให้ ได้ตาม

มาตรฐาน เนื่องจากการไม่มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน

ผู้บริโภคในประเทศส่วนใหญ่บริโภคจิ้งหรีดในรูปแบบทอดเป็นตัว 

ส ่วนการบริโภคผลิตภัณฑ ์ที่ แปรรูปแล ้ว น้ันยังไม ่แพร ่หลาย 

กำรเพำะเลี้ยงจิ้งหรีด
ที่ไม่ได้มำตรฐำน

กำรไม่มีตลำด
ที่แน่นอน

พบปัญหาส�าคัญ
2 ส่วนหลัก ๆ คือ

เนื่องจากการท�าการตลาดยังไม่ทั่วถึง ขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และส่งเสริมการบริโภค  

ส่วนการส่งออก เน่ืองจากการบริโภคแมลงเพ่ิงเร่ิมเป็นกระแส ท�าให้การบริโภคยังเป็นตลาดเฉพาะ 

แม้ว่าจะเริ่มมีการเปิดตลาดแมลงมากขึ้น แต่มาตรฐานและกฎระเบียบยังไม่ชัดเจนนัก 

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ตลำดต่ำงประเทศก็ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องมำตรฐำนและ 
ควำมปลอดภยัอำหำรเป็นอย่ำงมำก	ซึง่เม่ือผลผลติจิง้หรดีของไทยยังคงประสบปัญหำ 
กำรไม่ได้มำตรฐำนและมกีำรปนเป้ือน	จงึเป็นอปุสรรคส�ำหรบักำรส่งออกสินค้ำจิง้หรดี
และผลิตภัณฑ์ไปยังต่ำงประเทศ
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• อาจพิจารณาน�าจิ้งหรีดไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้ากลุ่มสิ่งปรุง 

 รสอาหาร ซึ่งอาจจะผ่านมาตรฐานการน�าเข้าของประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า 

  เป็นต้น

•  อาจตั้งเป้าเจาะกลุ่มประเทศท่ีมีภาวะขาดแคลนอาหาร ควบคู่ไปกับการเจรจา 

 เปิดตลาด

• อาจพิจารณาขยายช่องทางการตลาดไปยังผู ้บริโภคกลุ่ม Flexitarian 

 (ผู้บริโภคทีรั่บประทานมังสวรัิต ิไปพร้อม ๆ  กบัการบริโภคโปรตีนจากเน้ือสตัว์ 

 ในบางโอกาส) และผู ้บริโภคอาหารฮาลาล ซ่ึงเป ็นตลาดที่ มีแนวโน้ม 

 การ ขยายตัวอย่างมาก

 ทั้งนี้  การบริหารจัดการด้านการผลิตและบริโภคให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการพิจารณา 

จัดท�าฐานข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมจิ้งหรีด โดยเฉพาะข้อมูลความต้องการตลาด ไทยยังขาด 

การรวบรวมข้อมูลความต้องการภายในประเทศ ซ่ึงเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ในรูปแบบตลาดน�าการผลิต ท่ีจะสะท้อนกลับไปยังการบริหารจัดการในส่วนของการผลิตและแปรรูป 

ให้สอดรับและเพียงพอกับความต้องการบริโภค ไม่เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด

กำรผลักดันอุตสำหกรรมจิ้งหรีดในเชิงพำณิชย์จึงควรใช้แนวคิด
กำรสร้ำงควำมต้องกำร	(Demand	Creation)	และตลำดน�ำกำรผลิต	(Demand	driven)

ท�ำกำรตลำด
ในประเทศ

ท�ำกำรตลำด
ในต่ำงประเทศ

• ผู ้บริโภคภายในประเทศเป็นกลุ ่มผู ้บริโภคที่มีศักยภาพมากเน่ืองจาก 

 มีความคุ้นเคยกับการบริโภคแมลงอยู่แล้ว

• เร่ิมแรกอาจต้องมกีารประชาสมัพันธ์ให้ผู้บริโภครับรูถ้งึคุณค่าทางโภชนาการ  

 โดยมีงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมารองรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

• อาจมีการส่งเสริมการบริโภคกับผู้บริโภคบางกลุ่มเพ่ือเป็นการเสริมทาง 

 โภชนาการ เช่น เดก็ทีอ่ยู่ในวยัเจรญิเติบโต หรือผูท้ี่ไม่สามารถเข้าถงึอาหารได้

เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดอุปสงค์เพิ่มขึ้น แต่การจะส่งเสริมเช่นนั้นได้จะต้อง
มีการศึกษาวิจัยที่แน่ชัดว่าปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ยังต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว
เมื่อสามารถสร้างความต้องการได้แล้ว ต้องไปกระตุ้นให้ฝั่งผู้ผลิตหันกลับมาสนใจการผลิต
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนาในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ จนกลายเป็น

ระบบนิเวศที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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สินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4
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หลักการและเหตุผล

ไทย
เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

จุดแข็งดังกล่าวสามารถนำามาใช้เป็นฐาน
ทรัพยากรพัฒนา และต่อยอด 

เป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะ พืชสมุนไพร 

ไทยมีความโดดเด่นด้าน 
ความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ ์

รวมทั้งปริมาณสารสำาคัญ
ในสมุนไพรที่โดดเด่น

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้าน

ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากในอดีตถึงปัจจุบัน 

มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม 

กับการเจริญเติบโตของพืช 

บทที่ 1
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อุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงมีศักยภาพ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
การดูแลสุขภาพมากขึ้น

การแพร่ระบาด
ของโควิด-19

การเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความสามารถด้านการเพาะปลูกพืช

และทำาการเกษตร มีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง อาทิ

 •	 อุตสาหกรรมอาหาร

 •	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 •	 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
ถือว่ามีองค์ประกอบพื้นฐานเพียงพอ

ต่อการแข่งขันในตลาดโลก 

ได้รับแรงสนับสนุน 

JUICE

JUICE
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แนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบัน 

อุตสาหกรรมยังมีการเติบโตอย่างไม่เต็มศักยภาพ แม้ว่าจะมีการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

และมยุีทธศาสตร์การพัฒนาด้านสมุนไพรทีชั่ดเจน แต่เมือ่เปรียบเทยีบกบัประเทศผูน้ำาด้านสมนุไพร

อย่างจีนหรืออินเดียแล้ว พบว่ามีปัญหาอีกหลายประการท่ีส่งผลทำาให้การพัฒนาอุตสาหกรรม 

สมุนไพรไทยไม่เติบโตเท่าที่ควร

มีโอกาสทางการตลาดอีกมาก

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย

มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พืชสมุนไพรไทย

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย 

โดยหวังว่าแนวทางดังกล่าว จะสามารถช่วย

สนค. จึงตั้งเป้าหมายในการศึกษา
“แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทย
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

ด้านการค้า
และการตลาด

เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร 

ผู้ผลิตวัตถุดิบตั้งต้น 

ของอุตสาหกรรมสมุนไพร

สามารถผลิตและจำาหน่ายได ้

ตรงตามความต้องการ 

ของตลาด

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
สมุนไพร 

ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

และกลาง ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพด้านการดำาเนิน

ธุรกิจและการตลาด

เศรษฐกิจฐานรากไทยเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน 
เพิ่มความสำาคัญของ

อุตสาหกรรมสมุนไพร

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานราก และสร้างรายได้

ให้กับประเทศมากขึ้น



ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ศึกษา และลงพ้ืนที่ 

เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีแท้จริงของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในกลุ่มสนิค้าสมนุไพรและผลิตภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ณ จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงเป็นจังหวัด 

นำาร่องเมืองสมุนไพร ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2563

กำาหนดโจทย์ สำาหรับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทาง 

การสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ได้อย่างไร

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ 

การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) กับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร 

   • ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำาปรึกษาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

    กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและ 

    การแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  

   • รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

    (นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำารายงานแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 

ทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อกระทรวง

พาณิชย์ และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา 

• เพ่ือศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• เพ่ือจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 เกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ ในประเด็น 

 สินค้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์



ภาพรวมตลาดและแนวโน้มสินค้าสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
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มูลค่าค้าปลีกของสินค้าสมุนไพร

สถานการณ์ตลาดและการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของโลกและไทย

เห็นได้ว่า อุตสาหกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโลกมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

โดยจากปี 2559 - 2568 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 5.67

Euromonitor International ได้รายงานข้อมูลมูลค่าค้าปลีก 

(Retail Value RSP (Retail Selling Price)) ของสินค้าสมุนไพร (Herbal/Traditional Products)1 

มีมูลค่ารวม 49,119.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มีมูลค่ารวม 52,051.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มีมูลค่ารวม 65,233.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าค้าปลีก
สินค้าสมุนไพร
ในตลาดโลก

• ปี 2563

• ปี 2564 ประมาณการว่า

• ปี 2568 จะมีมูลค่าค้าปลีกเพิ่มขึ้นสูง

	1		สนิค้าสมนุไพร	(Herbal/Traditional	Products)	หมายถงึ	ผลติภณัฑ์ทีมี่ส่วนผสมของสมนุไพร	หรอืมีการใช้ศาสตร์	
	 การแพทย์แผนโบราณหรือการแพทย์ทางเลือก	 อาทิ	 ขนมขบเคี้ยว	 และผลิตภัณฑ์ส�าหรับท�าความสะอาดร่างกาย		
	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ	โดยข้อมูลสถิติดังกล่าว	แสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุหีบห่อเท่านั้น

39,719.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

0.0
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

42,386.7
45,191.9

47,133.1

52,051.2

55,016.9
59,217.7

61,678.2
65,233.7

49,119.1
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1) จีน

2) สหรัฐฯ

3) ญี่ปุ่น

4) เกาหลีใต้

5) เยอรมนี

10 อันดับแรก ตลาดค้าปลีกสินค้าสมุนไพรขนาดใหญ่ของโลก ปี 2563

6) อิตาลี

7) ไทย

8) ไต้หวัน

9) อินเดีย

10) ฝรั่งเศส

ปี 2563 มีมูลค่าสูงถึง 1,451.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2564 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าค้าปลีก 1,413.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2568 จะมีมูลค่าค้าปลีกเพิ่มสูงถึง 1,685.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ลดลง ร้อยละ 2.6

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก

โดยจากปี 2559 – 2568 ไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 3.56
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ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศสินค้าสมุนไพรของโลก

การจำาแนกข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสมุนไพรนั้น

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการค้าที่เกี่ยวกับสมุนไพรของประเทศได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ทำาให้ไม่สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง และถือเป็นข้อจำากัด 

ที่สำาคัญประการหนึ่งในการมีฐานข้อมูลเพื่อใช้สำาหรับวางยุทธศาสตร์การค้า 

ด้านสมุนไพรในตลาดต่างประเทศ 

เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านพิกัดศุลกากร (HS code)
จึงขอน�าเสนอข้อมูลเป็น 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่

พืชสมุนไพร

(HS code 1211) 

สารสกัดจากสมุนไพร

(HS code 1302)

น้�ามันหอมระเหย

(HS code 3301)

ข้อจำากัด
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พืชสมุนไพร

ไทย มีมูลค่าการส่งออก 14.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของโลกร้อยละ 0.4 

ไทย มีมูลค่าการนำาเข้า 24.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการนำาเข้าของโลก ร้อยละ 0.7

ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกทั่วโลก
3,526.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จีน 

สหรัฐฯ

อินเดีย

เยอรมัน

เยอรมัน

ญี่ปุ่น

สหรัฐฯ แคนาดา 

ฮ่องกง 

จีน

มูลค่าการนำาเข้าทั่วโลก มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,392.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

9.9%

12.8% 7.0%

10.6% 4.4%

7.6%

6.1% 5.0% 4.0%26.4%

สัดส่วนมูลค่าการส่งออก 5 อันดับแรก

ประเทศผู้นำาเข้าหลัก 5 อันดับแรก
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สารสกัดจากสมุนไพร 

ไทย มีมูลค่าการส่งออก 10.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของโลกร้อยละ 0.2

ไทย มีมูลค่าการนำาเข้า 122.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการนำาเข้าของโลก ร้อยละ 1.8

ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกทั่วโลก
6,455.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จีน 

สหรัฐฯ

อินเดีย

เยอรมัน

สหรัฐฯ

ญี่ปุ่น

สเปน เยอรมนี

ฝรั่งเศส

จีน

มูลค่าการนำาเข้าทั่วโลก มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,933.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

21.0% 4.6%

8.5% 4.4%

5.0%

9.6% 8.9% 8.8% 7.5%25.2%

ประเทศผู้นำาเข้าหลัก 5 อันดับแรก

สัดส่วนมูลค่าการส่งออก 5 อันดับแรก
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น้ำามันหอมระเหย

ไทย มีมูลค่าการส่งออก 13.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของโลกร้อยละ 0.3 

ไทย มีมูลค่าการนำาเข้า 30.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการนำาเข้าของโลก ร้อยละ 0.6

ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออกทั่วโลก
5,278.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

จีน 

สหรัฐฯ

อินเดีย

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

เยอรมัน

สหรัฐฯ บราซิล

จีน

สหราชอาณาจักร 

มูลค่าการนำาเข้าทั่วโลก มีมูลค่าทั้งสิ้น 5,195.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

15.2%

20.4% 5.3%

7.9% 5.0%

6.9%

9.1% 5.8% 5.1%15.9%

สัดส่วนมูลค่าการส่งออก 5 อันดับแรก

ประเทศผู้นำาเข้าหลัก 5 อันดับแรก

(ที่มา:	trademap)
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จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของสินค้าสมุนไพรของโลก แสดงให้เห็นว่า

ไทยมีส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออก สินค้าสมุนไพรในตลาดโลกค่อนข้างต่ำา 

มูลค่าการนำาเข้าสินค้าสมุนไพรสูงกว่าสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 

จึงมีโอกาส ในการขยายตลาดส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้าสมุนไพร 

ใน 3 กลุ่มสินค้า ทั้งนี้สินค้าที่ไทยมีสัดส่วนในมูลค่าการส่งออกสมุนไพรโลกจากมากไปน้อย คือ

สารสกัดจากสมุนไพร พืชสมุนไพร น�้ามันหอมระเหย

• เป็นสินค้าสมุนไพรที่มีมูลค่าการค้าสูง

• ไทยมีส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออกค่อนข้างตำ่าแต่มีสัดส่วนมูลค่าการนำาเข้าสูง ดังนั้น 

 จึงเป็นสินค้าที่ไทยควรมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อส่งออกในรูปแบบ 

 สินค้าสารสกัดสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าสมุนไพรไทยที่ส่วนใหญ่ส่งออก 

 ในรูปของวตัถดุบิหรือมกีารแปรรูป รวมท้ังสามารถทดแทนการนำาเข้าสารสกดัสมนุไพร 

 จากต่างประเทศได้อีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการค้าปลีกสินค้าสมุนไพรและมูลค่าการนำาเข้าสินค้าสมุนไพรในตลาดโลก

พบว่า ตลาดศักยภาพของสินค้าสมุนไพรที่มีมูลค่าการค้าสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 จะเห็นได้ว่า ตลาดศักยภาพส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งน่าจะมีผลจากวัฒนธรรมประเพณ ี

ของภูมิภาคท่ีมีความเช่ือมโยงกับการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ และความเช่ือมั่นเกี่ยวกับ 

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรและส่วนประกอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศที่มีรากฐาน 

เกี่ยวกับสมุนไพรอย่างยาวนานอย่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

 ท้ังน้ี ตลาดไทยซ่ึงเป็นหนึ่งในตลาดศักยภาพ จึงควรมีการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ 

เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากภายใน

 จีน  สหรัฐฯ  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้   

 เยอรมนี อิตาลี   ไต้หวัน  อินเดีย   

 ฝรั่งเศส  ฮ่องกง สหราชอาณาจักร  ไทย
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การค้าระหว่างประเทศของสินค้าสมุนไพรของไทย

การส่งออกสมุนไพรไทย ปี 2563 

มูลค่าการส่งออกรวม
464.25 ล้านบาท 

มูลค่าการส่งออกรวม
331.01 ล้านบาท 

มูลค่าการส่งออกรวม
435.02 ล้านบาท 

ขยายตัว
จากปี 2562

หดตัว
จากปี 2562

หดตัว
จากปี 2562

พืชสมุนไพร
(HS code 1211) 

สารสกัดจาก
สมุนไพร

(HS code 1302)

น้ำามันหอมระเหย
(HS code 3301)

ร้อยละ
34.46

ร้อยละ
3.88

ร้อยละ
17.85

ตลาดส่งออกที่สำาคัญ

ตลาดส่งออกที่สำาคัญ

ตลาดส่งออกที่สำาคัญ

จีน

เมียนมา 

บังกลาเทศ

มาเลเซีย

จีน

ร้อยละ
34.3 

ร้อยละ
25.5

ร้อยละ
18.4

ร้อยละ
5.5 

ร้อยละ
9 

ร้อยละ
7

ร้อยละ
26.6 

ร้อยละ
18.1

ร้อยละ
15.4

ร้อยละ
4.2 

ร้อยละ
6

ร้อยละ
6.8

ร้อยละ
12.4

ร้อยละ
12.4

ร้อยละ
8.7

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

เวียดนาม

เวียดนาม

เวียดนาม

สหรัฐฯ 

เมียนมา
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การนำาเข้าสมุนไพรไทย ปี 2563 

มูลค่าการน�าเข้ารวม
753.95 ล้านบาท 

มูลค่าการน�าเข้ารวม
3,806.21 ล้านบาท 

มูลค่าการน�าเข้ารวม
955.29 ล้านบาท 

ขยายตัว
จากปี 2562

ขยายตัว
จากปี 2562

หดตัว
จากปี 2562

พืชสมุนไพร
(HS code 1211) 

สารสกัดจาก
สมุนไพร

(HS code 1302)

น้ำามันหอมระเหย
(HS code 3301)

ร้อยละ
9.09

ร้อยละ
3.75

ร้อยละ
11.7

มูลค่าการนำาเข้า 

มูลค่าการนำาเข้า 

มูลค่าการนำาเข้า 

จีน

จีน

ลาว

สหราช
อาณาจักร

สหราช
อาณาจักร

ร้อยละ
69.8 

ร้อยละ
25.9

ร้อยละ
35.2

ร้อยละ
3.7

ร้อยละ
6.2

ร้อยละ
7.3

ร้อยละ
8.8

ร้อยละ
11.5

ร้อยละ
18.7

ร้อยละ
1.2

ร้อยละ
5.7

ร้อยละ
5.4

ร้อยละ
7.2

ร้อยละ
7.5

ร้อยละ
7.4

อินเดีย

บราซิล

จีนอินเดีย

ออสเตรเลีย

ฟิลิปปินส์

ญี่ปุ่น

เวียดนาม

สหรัฐฯ 

สหรัฐฯ 

(ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร)
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โครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

อุตสาหกรรมต้นน�้า

อุตสาหกรรมกลางน�้า

กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร

กลุ่มรวบรวมและค้าส่ง
วัตถุดิบสมุนไพร

มีการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น

อาทิ อบ หรือตากแห้ง บดเป็นผง

วัตถุดิบบางส่วน
น�าเข้ามาจากต่างประเทศ

กลุ่มผู้ผลิตสารสกัด
สมุนไพร

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแปลงใหญ่
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อุตสาหกรรมต้นน�้า
 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้เพาะปลูกวัตถุดิบสมุนไพร อาจมีบางส่วนท่ีเก็บ 

สมุนไพรจากธรรมชาติ รวมท้ังมีการนำาเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ โดยจะถูกส่งต่อให้ผู้รวบรวม

และขายส่งสมุนไพร ท้ังนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมต้นนำ้ามักจะมีการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรขั้นต้น 

เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำาไปเพิ่มมูลค่าต่อไป

ส�าหรับอุตสาหกรรมกลางน�้า
 ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปสมุนไพรให้อยู่ในรูปสารสกดัสมุนไพร เพ่ือป้อนเข้าสูอ่ตุสาหกรรม

ปลายนำ้า

อุตสาหกรรมปลายน�้า
 อาทิ อุตสาหกรรมยาสมุนไพร อุตสาหกรรมเครื่องสำาอางสมุนไพร อุตสาหกรรมอาหาร 

และเครื่องดื่มสมุนไพร และอุตสาหกรรมอาหารเสริม เป็นต้น เมื่อกลายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว  

จึงส่งผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งถูกนำาไปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ในอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การให้บริการ Health and 

Wellness

อุตสาหกรรม

ปลายน�้า

อุตสาหกรรม
ยาสมุนไพร

ผู้จ�าหน่าย
และผู้ส่งออกสินค้าสมุนไพร

ผู้บริโภค (End User)

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ Health and Wellness

อุตสาหกรรม
อาหารเสริม

อุตสาหกรรม
เครื่องส�าอาง
สมุนไพร

อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มสมุนไพร
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นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

1. พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

 และมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 ให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม

แผนแม่บท
แห่งชาติฯ 

•	จัดทำาขึ้นโดยยึดหลักการเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

• เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายที่ครอบคลุม

 มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และ 

 เทคโนโลยี

มีการบูรณาการแนวทางดำาเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานและการสร้างมูลค่าสมุนไพร

ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเป็นพื้นฐาน

มีเป้าหมาย 2 ประการ

 “สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
(Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)” 

โดยมีวิสัยทัศน์

 1. ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ ์

  สมุนไพรชั้นนำาของภูมิภาค ASEAN ภายในปีพ.ศ. 2564

 2. มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

  อย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี พ.ศ. 2564

พันธกิจ
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 ประกอบด้วย

 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 • การวิจัยและการจัดทำาข้อกำาหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 

 • การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการ 
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล

การจัดการด้านการปลูกและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร

การจัดการคุณภาพ

การจัดการตลาด

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุดิบสมุนไพร

การคุ้มครองพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร และการแปรรูป
เบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ

มีปริมาณวัตถุดิบสมุนไพร
ที่มีคุณภาพเพียงพอ 
ต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

สามารถอนุรักษ์
สมุนไพรไทย

ให้คงไว้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน

 ประกอบด้วย

 • การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและ 

  ความหลากหลาย สามารถตอบสนองควาต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้

 • การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรและการต่อยอด 

  งานวิจัยสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

 • การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย ส่งเสริมการขาย โดยประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทาง 

  การจำาหน่าย กำาหนดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 เน้นการพัฒนาปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดงานวิจัยให้เกิด 

การใช้ประโยชน์และการสร้างความน่าเช่ือถือและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ภาพรวม การดำาเนินงานของยุทธศาสตร์

ภาพรวมการดำาเนินงานของยุทธศาสตร์ 

ครอบคลุม
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โดยเริ่มนำาร่อง 4 ชนิด คือ กระชายดำา ขมิ้นชัน บัวบก และไพล และการส่งเสริมและการขับเคลื่อน 

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยสู ่ระดับภูมิภาค ในรูปแบบเมืองสมุนไพร 

(Herbal City) ซึ่งปัจจุบันมีเมืองสมุนไพรรวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด โดยมีจังหวัดนำาร่อง 4 จังหวัด 

คือ เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน 

• พัฒนาระบบการบริการการแพทย์แผนไทย ด้วยการพัฒนาโครงสร้าง ส่งเสริมการจัดบริการ 

 และการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

• การวิจัยตำารับยาสมุนไพรและสมุนไพรในอาหาร

• การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

• การเข้าถึงตำารับยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในบัญชียาหลักแห่งชาติ

• การส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

• การส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง

มุ่งเน้นที่การพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานในแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เน้นการทำางานร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้งภาคประชาสังคม 

การพัฒนากฎหมายเฉพาะ

สำาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสมุนไพร

เพื่อให้เกิดการควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ ์

ยาแผนโบราณและยาแผนไทยในลักษณะกฎหมายที่กำากับ 

และควบคุมเป็นการเฉพาะ 

ใช้เป็นข้อมูลเพื่อกำาหนดนโยบายในการวางแผนการพัฒนา 

สมุนไพรไทย การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

สมุนไพรการบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อต่อยอดงาน

วิจัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้น

การพิจารณากำาหนด

สมุนไพรที่มีศักยภาพ

(Product Champion) 

เพื่อให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพร 

ให้ครบวงจรเป็นรายชนิด สำาหรับทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่

1.กวาวเครือขาว 2.กระชายดำา 3.ขมิ้นชัน 4.บัวบก

5.มะขามป้อม 6. กระชาย  7.พริก  8.ฟ้าทะลายโจร

9.กระเจี๊ยบแดง  10.หญ้าหวาน 11.ว่านหางจระเข้ 12.ไพล 
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 เม่ือปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับ 

เมืองสมุนไพรทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการแบ่งกลุ่มตามจุดแข็งของแต่ละจังหวัด เพื่อให้มีความชัดเจน 

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

• คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ

• คณะอนุกรรมการวิจัยและนวัตกรรมสมุนไพร

• คณะอนุกรรมการวัตถุดิบสมุนไพร

• คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

• คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดสมุนไพร

  (ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ)

คณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพร

แห่งชาติ

•	 ทำาหน้าที่กำาหนด ขับเคลื่อน และติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนแม่บท 

 แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ทุก 5 ปี

•	 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร ์

 ด้านสมุนไพรของประเทศ

 โดยมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร 

แห่งชาติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 จำานวน 5 คณะ ได้แก่

กลุ่มการเกษตรและวัตถุดิบ
• อำานาจเจริญ  • สุรินทร์

• มหาสารคาม • อุทัยธานี

• สกลนคร กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
• นครปฐม  • สระบุรี 

• ปราจีนบุรี  • จันทบุรี

กลุ่มการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและความงาม
• เชียงราย  • พิษณุโลก 

• อุดรธานี • สุราษฎร์ธานี  

• สงขลา
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ให้เกิดการควบคุม กำากับ ดูแล ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้เป็นระบบ นับแต่การผลิต 
นำาเข้า-ส่งออก และการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ 

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562)

จากเดิมไม่มีกฎหมายควบคุมและกำากับดูแล 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ 

ต้องนำาบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยาและ

กฎหมายว่าด้วยอาหารมาใช้บังคับ

ซึ่งไม่เหมาะสมกับการควบคุมและกำากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และไม่สอดคล้องต่อการส่งเสริม

และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กำาหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วย

สมุนไพร
แห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

• มีอำานาจหน้าท่ี อาทิ กำาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์
 ด ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ติดตามและประเมินผล 
 การดำาเนินงาน

• มีอำานาจหน้าที่ เช่น ให้คำาแนะนำา ความเห็น หรือความเห็นชอบแก ่
 ผู้อนุญาตในการอนุญาตผลิต นำาเข้า ขาย ข้ึนทะเบียนตำารับ  
 แจ้งรายละเอยีดและจดแจ้งผลิตภณัฑ์สมุนไพร พกัใช้ หรอืยกเลิก 
 คำาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
• การประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เก่ียวกับ 
 การตรวจสอบสถานท่ี บญัชวีตัถดุบิ การแสดงชือ่ของผลิตภณัฑ์ 
 สมุนไพร ในการข้ึนทะเบียนตำารับ การแจ้งรายละเอียดหรือ 
 การจดแจ้ง การแสดงฉลาก และเอกสารกำากับผลติภณัฑ์สมุนไพร

พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน
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ตัวอย่างนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในยุทธศาสตร ์

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 โดยมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามา

พัฒนาประเทศ คือ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยจะส่งผลต่อ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง

“เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”
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อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals)
ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและ 

พลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) การพัฒนา 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งสามารถใช้สมนุไพร 
เป็นฐานทรัพยากรในการผลิตสารส�าคัญเพื่อใช้ใน 
อุตสาหกรรมดังกล่าว

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
ได้แก่ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) 

ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเกี่ยวข้องกับ New S-curve ที่จะท�าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 2 อุตสาหกรรม ได้แก่

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเกี่ยวข้องกับ First S-curve 3 อุตสาหกรรม ได้แก่

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
• การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติสารออกฤทธิ์

 (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
• อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods)

• อาหารทางการแพทย์ (Medical Food)

• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)

• นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation)

 ซึ่งสามารถใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรเป็น 

 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
• การท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ (Medical Tourism) ท่ีสามารถ 

 เช่ือมโยงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาใช้ในการบริการ อาทิ 

 ผลิตภัณฑ์สปา นำ้ามันนวด นำ้ามันหอมระเหย
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การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรกับเกษตรกรผู ้ปลูกสมุนไพร 

ในประเทศ เช่น ระบบเกษตรพันธสัญญา

นโยบาย BCG Model 

 คือ โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยืน เป็นแนวคิดการนำาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม

มาใช้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่

  • เกษตรและอาหาร   • พลังงานและวัสดุ

  • การแพทย์และสุขภาพ  • การท่องเที่ยวและบริการ

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) 

อุตสาหกรรมสมุนไพร ถูกจัดอยู่ในกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ

สำาหรับฐาน
สมุนไพร

ได้กำาหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนา

คือ “พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรเป้าหมายอย่างครบวงจร  
และพัฒนาแพลตฟอร์มส�าหรับงานวิจัยทางคลินิก” 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

ภูมิปัญญา
และความคิด
สร้างสรรค์ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรโดยพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หรือบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยใช้

ตัวอย่างแนวทางการด�าเนินการ

การพัฒนา
งานวิจัย

การพัฒนาระบบปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือให้ได้สารออกฤทธิ์สูงสำาหรับอุตสาหกรรมยา 

เวชสำาอาง และอาหาร

การเช่ือมโยงการทำางานระหว่างนกัวจิยั เภสชักร และแพทย์คลนิิก เพ่ือให้เกดิงานวจิยั

ระดับคลินิกและข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน

การเร่งส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับเกี่ยวกับสรรพคุณ 

การเป็นยา
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การดำาเนินการของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสมุนไพร

 กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในคณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ 

และการตลาดสมุนไพร (ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ) ซึ่งเป็น 1 ใน 5 

คณะอนุกรรมการฯ ภายใต ้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห ่งชาติ  หน ่วยงานภายในของ 

กระทรวงพาณิชย์ ยังมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการค้าสินค้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ จัดแสดงสินค้า
BIOFACH Southeast Asia

และ NATURE EXPO Southeast Asia 

โดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม 

จัดงานแสดงและจัดจำาหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม กิจกรรมอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนา 

ขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม

กรมการค้าภายใน 

กรมการค้าต่างประเทศ

เป็นงานท่ีรวมผู ้ผลิตและผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ 

หรือออร์แกนิคในระดับสากลและระดับประเทศ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าที่มาจากธรรมชาติ 
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

จัดงานสัมมนาให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพ 

สู่ตลาดต่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 

(NEA)

พัฒนาตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริม SMEs 

สู่สากลผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

 •	เป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการของ 

  ประเทศไทย เพ่ือผลักดันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs  

  ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจากทั่วโลก ส่งเสริมการค้าระหว่าง 

  ประเทศผ่านพาณิชย์ดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทย 

  ให้ ใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลในการค้าท่ีมีศักยภาพ เช่น  

  Amazon.com eBay GoSoKo เป็นต้น 

ยกระดับสินค้าไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark 

(T MARK) ซึ่งรวมถึงกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร 

สินค ้าผักผลไม ้สดและแปรรูป สินค ้าอาหารทะเลสดและแปรรูป 

สินค้าปศุสัตว์ 

การเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) รองรับกระแสการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปแบบเบด็เสร็จ ทัง้การให้ความรู้ คำาแนะนำาปรับรูปแบบสนิค้า

ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างช่องทางและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 

ให้แก่ผู้ผลิตและส่งออกไทย

ผลกัดนัการส่งออกสนิค้าไทยผ่านการจดักจิกรรมส่งเสริมการตลาดท้ัง

ในประเทศและประเทศเป้าหมายทีมี่ศกัยภาพ เช่น การจดังานแสดงสนิค้า 

THAI FEX การนำาผู ้ผลิตและผู ้ส ่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 

เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ เป็นต้น

การจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical indication: GI) และ 

การขึ้นทะเบียน GI ไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า GI ให้ความสำาคัญ

เรื่องคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล และการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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•	 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

•	 สร้างเครอืขา่ยเจรจาจับคูธุ่รกิจระหวา่งผลติภณัฑ์ OTOP กับช่องทางการจดจำาหน่ายเพือ่พร้อม 

 เป็น Smart Trader

• ให้ความสำาคัญต่อผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 3-5 ดาว โดยมีจุดประสงค ์

 เพื่อผลักดันให้ก้าวต่อไปสู่การเป็น OTOP Select

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จำาหน ่าย ณ ร ้านจำาหน ่ายสินค ้าโอทอปของกระทรวงพาณิชย ์

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ  

ดอนเมือง และภูเก็ต ซึ่งได้ดำาเนินการร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ  

คัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือผู ้ประกอบธุรกิจสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพและ 

มีศักยภาพส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือนำากลุ่มผู้ประกอบการ 

ดังกล่าวเข้าสู่ช่องทางการตลาดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการ MOC Biz Club เป็นโครงการสร้างเครือข่ายและโอกาสทาง 

การค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดชุมชนทั่วประเทศ 

ประเภทของกลุ่มธุรกิจที่มีสมาชิกมาก 5 ลำาดับแรก ได้แก่

• อาหาร • ผ้าและเครื่องแต่งกาย  •	บริการ  • สุขภาพและความงาม

• ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก

เพิ่มช่องทางจำาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

“ของดีทั่วไทย” (www.kongdeetourthai.com) และแพลตฟอร์ม 

ของหน่วยงานพันธมิตรภายใต้แคมเปญ “ของดีออนไลน์ by DBD”  

ผ่านทาง Shopee

ออฟไลน์

 ออนไลน์

OTOP STORE

จัดหลักสูตรด้านการบริหารจัดการและการตลาด
ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย 

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ร้านอาหาร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำาไปต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือ 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้มีความน่าสนใจและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ 

จะสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

ตัวอย่างกิจกรรม 
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 อย่างไรก็ตามปัญหาที่สำาคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือ การขาดข้อมูลความต้องการสินค้า

สมุนไพรทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Demand Side) ทำาให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม

การค้าและการตลาด ไม่สามารถวางแผนเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายการพัฒนาสมนุไพรได้อย่างมีประสทิธภิาพ

เจรจาการค้าระหว่างประเทศและข้อตกลงการค้าเสรี เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการขยาย 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

การศึกษาแนวโน้มและความต้องการของตลาดเพ่ือกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ของประเทศ

จำานวน 58 แห่งท่ัวโลก สามารถช่วยสำารวจความต้องการของสินค้าและช่องทางการขาย 

ในแต่ละประเทศ และประสานผู้นำาเข้าและผู้ส่งออก

ส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน การค้าชายแดน และโลจิสติกส์การค้าพัฒนา 

ตลาดสินค้าเกษตรและ การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

สำานักงานพาณิชย์จังหวัด

กระทรวงพาณิชย์
ดำาเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านการค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ ์

ที่เกี่ยวข้องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการทำางานร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อให้การส่งเสริมและผลักดันสินค้าหรือผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ  

มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทด้านการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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ผลการศึกษา

บทที่ 3
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ประเด็นปัญหา อุปสรรคและความต้องการที่ส�าคัญ
จากการลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงัปัญหาจากเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการสมุนไพร จังหวัดสกลนคร

• การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากทางกลุ่มเน้นการปลูก 

 และแปรรูปสมุนไพรขั้นต้น

•  การขาดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

•  การสร้างเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ลงทุนเพื่อแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร

•  ความต่อเนื่องและสม่ำาเสมอของปริมาณวัตถุดิบสมุนไพร 

•  กลุ่มเกษตรกรที่ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อแปรรูปสมุนไพร 

 ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิต / ดูแลรักษาเครื่องจักรได้

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการที่สำาคัญ

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการที่สำาคัญ

เครือข่ายองค์กรชาวบ้าน เกษตรกรในเครือข่ายปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยมีการรวมกลุ่ม 

เพื่อแปรรูปสมุนไพรขั้นต้น และจัดจำาหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นหลัก เน้นความพอเพียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่

รับซื้อสมุนไพรจากเกษตรกรในและนอกพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำามาผลิตนำ้ามันหอมระเหย และ 

จัดอบรมหลักสูตรการกล่ันนำ้ามันหอมระเหย และการต่อยอดสู่สินค้าเพ่ือจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ 

แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป

กลุ่มเกษตรกรสมุนไพร ศูนย์อินแปง อำาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

โรงกลั่นน้ำามันหอมระเหยต้นแบบ   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสกลนคร
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•  การขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

•  การประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบ และเพิ่มเมนูเครื่องดื่มและอาหาร 

 สมุนไพรในร้านอาหารที่กระทรวงพาณิชย์สนับสนุน อาทิ หนูณิชย์ และ Thaiselect 

•  ผู้บริโภคขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรและตำารับยา

•  เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐขาดข้อมูลการตลาดและแนวโน้มสินค้สมุนไพร 

•  โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ไม่สามารถรับซื้อสมุนไพรจากเกษตรกรเพื่อผลิตสมุนไพร 

 สำาหรับจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

• การจัดการหรือแบ่งส่วนผลประโยชน์ หากมีการผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ เนื่องจาก 

 เป็นการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในรูปแบบหน่วยงานราชการ 

•  ต้องการระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

 ของสมุนไพรอินทรีย์

•  การขาดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

•  การพัฒนาตลาดสำาหรับสินค้าสมุนไพร และสินค้าที่มีศักยภาพ 

 ในอนาคต 

•  การจับคู่ธุรกิจสำาหรับนักลงทุนหรือภาคเอกชนที่ต้องการซื้อ 

 วัตถุดิบไปผลิตสินค้าอื่นๆ

โรงพยาบาลชมุชนขนาด 90 เตยีง เปิดบริการคลินกิแพทย์แผนไทย

และงานผลิตยาสมุนไพร ต้ังแต่ปี 2530 มีการผลิตยาและผลิตภณัฑ์ 

สมุนไพรภายใต้แบรนด์ “อาจาโร เฮร์ิบ”  ปัจจบัุนโรงพยาบาลได้รบั

มอบภารกิจเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์และผลิตตำารับยา

สมุนไพรจากกัญชา

ผลิตและจำาหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก่อต้ังเม่ือปี 2470 มีเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพร 

แบบอินทรีย์ เพ่ือส่งวัตถุดิบส่งโรงงานแสงจันทร์เภสัช จัดจำาหน่ายยาสมุนไพรตำารับดั้งเดิม 

จากภูมิปัญญายาวนานกว่า 80 ปี ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง คือ ยาสตรีแสงจันทร์

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “อาจาโร เฮิร์บ”
อำาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ร้านแสงจันทร์เภสัช  อำาเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและความต้องการที่สำาคัญ

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการที่สำาคัญ
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• การขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 

 บรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่การส่งออก

• การขาดแคลนวัตถุดิบ และจีนเป็นคู่แข่งในการแย่งซื้อวัตถุดิบ 

 สมุนไพรจากลาว

• ต้องการระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของ 

 สมุนไพรและผักอินทรีย์

• การนำาสินค้าสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ไปวางจำาหน่ายในห้าง 

 ค้าปลีกขนาดใหญ่

ผู้ประกอบการแปรรูปและจัดจำาหน่ายสมุนไพรแปรรูปข้ันต้น ยาต้ม เน้นการจำาหน่ายปริมาณมาก 

ผู้ผลิตยาสมุนไพรและโรงพยาบาลต่างๆ

เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและผูป้ระกอบการ และจำาหน่ายสนิค้าชุมชน ของฝากของจงัหวดั

สกลนคร

สุภาพร สมุนไพร  อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

กลุ่มเกษตรกรสมุนไพร/เกษตรอินทรีย์ ณ ร้าน Organic Farm Outlet
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการที่สำาคัญ

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการที่สำาคัญ
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ประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย
(Focus group) กับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำาปรึกษาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

การส่งเสริม
อุตสาหกรรม

สมุนไพร

ควรพัฒนาและขับเคลื่อนในลักษณะองค์รวมในเชิงพื้นที่
โดยมีองค์ประกอบตั้งแต่

โรงพยาบาล
ที่มีการใช้ยาสมุนไพร

ในการรักษาโรค

เกษตรกร โรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพร 
และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ธุรกิจการท่องเที่ยว มีการให้บริการ

ที่พัก การให้บริการ ดูแลรักษาสุขภาพ

ด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย 

ร้านค้าจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีลักษณะกึ่งพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้
ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสรรพคุณสมุนไพร โดยเน้นการสื่อสาร
แบบการเล่าเรื่อง (Story telling)

นับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรายพื้นที่ทั้งชุมชนไปพร้อมๆ กัน
โดยกระทรวงพาณิชย์อาจช่วยในการจับคู่ภาคเอกชนมาลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ควรช ู“ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย” เหมือนอินเดียที่ใช้อายุรเวทเป็นหลัก

ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจร

การนำาสมนุไพรไปเสริมเพ่ือเพ่ิมมลูค่าในสนิค้าที่ไทยมีศกัยภาพ เช่น สนิค้าอาหาร 

อาทิ ข้าวสารเคลือบสมุนไพร 

การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรในประเทศยังมีปริมาณน้อย 

การแปรรูปสินค้าสมุนไพรเพ่ือให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานข้ึนเป็นสิ่งสำาคัญ 
ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสมุนไพร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพร
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รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

การขับเคลื่อน
การพัฒนา

อุตสาหกรรม
สมุนไพรไทย 

การไม่มีพิกัดศุลกากรของสมุนไพร ทำาให้ขาดข้อมูลในการติดตาม

สถานการณ์ด้านการค้าและการตลาด

เกษตรกรมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกพืชสมุนไพร

ควรมุ่งเน้นเฉพาะแค่การเพาะปลูกให้ได้มาตรฐาน อาทิ GAP เกษตรอินทรีย์

อาจนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อให้มีต้นทุนตำ่า ได้ผลผลิตสูง

เพื่อเป็นวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพสำาหรับป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมขั้นต่อไป

กระทรวงพาณิชย์สามารถกระตุ้นการบริโภคสมุนไพรภายในประเทศ

และสร้างความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยการประชาสัมพันธ์ 

ต้องยกระดับการบูรณาการและการเชื่อมโยงการทำางาน 
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนใหญ่มีการผลิตในลักษณะจำานวนมาก

(Mass Production) มักปลูกพืชสมุนไพร

ตามกระแส อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว

มีผู้ประกอบการจำานวนน้อยราย

เน้นการผลิตปริมาณน้อยแต่มีมูลค่าสูง

สมุนไพรไทยมีปริมาณสารสำาคัญและองค์ประกอบทางเคมีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของสมุนไพรไทยที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อาทิ 

ขมิ้นชัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์

รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำา

รับผิดชอบอุตสาหกรรมกลางน้ำาและปลายน้ำา

รับผิดชอบด้านการตลาด

ฝั่งต้นน้ำา 

เกษตรกรที่ทำาการเพาะปลูกพืชสมุนไพร

จำานวนมาก แต่มีรายได้ต่ำา

ฝั่งกลางน้ำาและปลายน้ำา

GAP
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สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องท่ีส่งออกจำาหน่ายในตลาด 
ต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำาผลิตภัณฑ์เข ้าทดสอบเป ็นต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้นของ 

ผู้ประกอบการ

ไทยมจีดุอ่อนด้านการจดัการวตัถดุบิสมุนไพร โดยสมนุไพรท่ีมผีลผลติ 

ในปริมาณมาก จำาเป็นต้องจดัการให้สามารถเกบ็รักษาและคงคุณภาพได้ในระยะ

เวลานาน และสมนุไพรหายาก อาทิ สมนุไพรท่ีเป็นไม้ยืนต้น ทีต้่องบริหารจดัการ 

การเก็บเกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศส่งผลต่อการเพาะปลูก 

พืชสมุนไพรจึงจำาเป ็นต้องมีการใช ้ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีชีวภาพมาใช ้

ในการเพาะปลูกสมุนไพร

ผลติภณัฑ์ท่ีมส่ีวนผสมของสมนุไพร โดยเฉพาะกลุ่มเคร่ืองสำาอาง เม่ือตรวจสอบ

ปริมาณสารสำาคัญพบว่า ยังมีปัญหาการตรวจไม่พบปริมาณสารบ่งชี้ 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีมาจากกระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ และ 

การซ้ือสารสกัดสมุนไพรท่ีไม่ได้มาตรฐาน หรือการผลิตสารสกัดสมุนไพร 

ยังไม่ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีจุดอ่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดึงดูดผู้บริโภค

ต้องพัฒนาต่อยอดแบรนด์สมุนไพรไทยให้เป็นแบรนด์ระดับประเทศ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยา มีหลากหลายตำารับ และมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 

อาท ิเม็ด ผง แคปซลู เป็นต้น ควรให้เกษตรกรและผูผ้ลิตผลิตยาสมนุไพร
ตามความเชี่ยวชาญมากกว่าการกำาหนด Product Champion 
เป็นรายชนิดสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สามารถใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ

โดยตรง และสามารถต่อยอดเพ่ิมมลูค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อย่างไรกต็าม 

พบว่า การกำาหนดชนิดสมุนไพรเพื่อเป็น Product Champion ยังมี
จุดอ่อน เนื่องจากผู้ประกอบการจะเลือกผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญเท่านั้น
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พืชสมุนไพรต้องการการบริหารจัดการต้นนำ้าแตกต่างจากพืชเกษตร

ท่ัวไป โดยเฉพาะสายพันธุ์สมุนไพรเพ่ือให้ ได้สารสำาคัญที่ต้องการ ซ่ึงอาจ 

ไม่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอก หากไม่มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้าน

สมุนไพร การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรโดยขาดความเช่ียวชาญด้านสายพันธุ์

สมุนไพร ทำาให้การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือป้อนเข้าสู ่อุตสาหกรรม 

ไม่ประสบความสำาเร็จ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยใช้ตำารับแพทย์แผนโบราณ ซึ่งมี

การใช้ส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เกษตรกรไม่ต้องปลูกพืชสมุนไพร 

เชิงเดี่ยว จะทำาให้คู ่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ อาทิ ตำารับตรีผลา 

ตำารับเบญจกูล เน้นการนำาตำารับยาสมุนไพรชูเป็น Product Champion 

ท่ีมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์

แผนไทย

นอกจากน้ี การกำาหนด Product Champion ในลักษณะรายผลิตภณัฑ์
ก็มีความน่าสนใจ อาทิ ยาดม ยาหม่อง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน

การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรใช้ลักษณะการเล่าเรื่อง 
(Story telling) ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ ท้ังนี้ 

องค์ความรู้ที่นำาเสนอต่อผู้บริโภคต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

การทำาตรวจสอบสารมาตรฐานของสารสำาคัญในสมุนไพรของไทย
ยงัไม่ครบถ้วน ซ่ึงอาจทำาให้สมุนไพรไทยเสยีโอกาสในด้านการค้าเมือ่เทียบกบั

คู่แข่ง โดยสารมาตรฐานสมุนไพรมีความสำาคัญอย่างยิง่ในการควบคุมคุณภาพ 

ในพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศด้านการเปิดตลาดสินค้า 
สมนุไพรไม่มผู้ีแทนจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ซึง่เป็นผู้เช่ียวชาญ 

ด้านมาตรฐานสินค้าสมุนไพรเข้าร่วมเป็นผู้แทนในการเจรจาการค้าที่ผ่านมา 

เป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้มีความเข้มแข็งว่า 

อินเดีย 

• เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรมาอย่างยาวนาน 

 และมีชื่อเสียงในระดับโลก

• มีการใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์อินเดียเป็นการแพทย์ทางเลือก 

 โดยศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของอินเดียที่ มีชื่อเสียง คือ  

 การแพทย์อายุรเวท (Ayurveda Medicine)

• มีความคล้ายคลึงกับไทยในด้านการเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย 

 ทางชีวภาพ และมีภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียง

“ควรใช้รูปแบบการตลาดแบบอายุรเวทของอุตสาหกรรม 
สมุนไพรของอินเดีย รวมทั้ง ชูจุดเด่นด้านการแพทย์แผนไทย 

เป็นองค์รวม น�าเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ” 

INDIA
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งานวิจัยเรื่อง
“Marketing through Spirituality: A Case of Patanjali” ของ VinodKumar และคณะ (2014)

• เป็นสถาบันสอนโยคะที่มีชื่อเสียงของอินเดีย

• มกีารให้บรกิารรักษาด้วยอายุรเวท การผลิตยาแผนโบราณ และสนิค้า 

 อุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods : FMCG)

• มีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบครบวงจรของตนเอง

• การวางตำาแหน่งการตลาด (Positioning) ของแบรนด์ท่ีมุ่งเน้น 

 การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้เห็นรูปแบบการใช ้

 อายุรเวทในชีวิตประจำาวันที่มีความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ

•  ให้ความรู้เกี่ยวกับอายุรเวทเพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและ 

 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชาติในวิถีแบบอินเดีย

• ชูจุดเด่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบใหม่ๆ 

 แก่ผู้บริโภค

• เป็นผู้ประกอบการท่ีช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ และลดการพ่ึงพา 

 จากต่างชาติ โดยเฉพาะชาติตะวันตก

• นำาเสนอรูปแบบการรักษาด้วยอายุรเวทในลักษณะแพคเกจสุขภาพ 

 ทั้งการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ

• การออกสินค้า FMCG ทีห่ลากหลายเพือ่กระจายตลาดในการเข้าถงึ 

 ผู้บริโภค

• มีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคา โดยสินค้าบางส่วนมีราคาตำ่ากว่า 

 คู่แข่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า ผสมผสานกับสินค้าบางส่วน 

 ที่มีราคาสูงกว่าคู่แข่ง

• ขายสนิค้าของบริษทัผ่านร้านค้าของตนเองและผ่านช่องทางออนไลน์ 

 เท่านั้น ไม่ให้มีคนกลางจากภายนอกระหว่างเกษตรกร ผู้แปรรูป 

 และผู้จัดจำาหน่าย

• มีกลยุทธ ์การประชาสัมพันธ ์แบรนด ์ผ ่านสื่อประชาสัมพันธ ์

 ที่หลากหลาย

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส�าคญั

ปัจจัยที่ท�าให้ Patanjali ประสบความส�าเร็จ 
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ให้ความสำาคัญ 3 ประการ คือ

 1) ต้องใช้วัตถุดิบและผลิตในอินเดีย

 2) ใช้องค์ความรู้ด้านอายุรเวท

 3) เป็นผลติภัณฑ์ท่ีมคุีณค่าด้านสขุภาพและโภชนาการต้องปลอดภัยปราศจากสารเคมีอันตราย  

มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยแต่เรียบง่าย มีการต้ังราคาท่ีเหมาะสมและบางสินค้ามีราคา 

ตำ่ากว่าคู่แข่งเพ่ือการดึงดูดผู้บริโภคในกลุ่มผู้มีรายได้ตำ่า อย่างไรก็ตาม มีการปรับข้ึนราคาสินค้า 

หากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น มีช่องทางจำาหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ (Franchise) และกลยุทธ์

ประชาสัมพันธ์ที่เน้นความเป็นหนึ่งเดียวของแบรนด์สินค้าภายใต้ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ

งานวิจัยเรื่อง 
“Marketing at Patanjali Ayurved: Creating Value in a Herbal Way” 
ของ Neeraj Pandey และ Gaurav Paul (2020) 

แสดงให้เห็นกลยุทธ์การตลาดของบริษัท Patanjali ที่สามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

มีการเติบโตในระดับสูง ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค 

มีการใช้กลยุทธ์การตลาดภายใต้ร่มของแบรนด์ (Umbrella Branding) เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว 

โดยมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกภายใต้แบรนด์เดียวแต่มีความหลากหลายผลิตภัณฑ์
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สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท Patanjali

(ที่มา: https://www.patanjaliayurved.net/)



การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4





แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 232

การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

• ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำาให้มีชนิดและสายพันธุ์ของพืชสมุนไพรที่หลากหลาย

•  สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพร

• ไทยมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย และรู้จักการใช้สมุนไพรในชีวิต 

 ประจำาวัน อาทิ การใช้สมุนไพรเพ่ือป้องกันและรักษาสุขภาพ เสริมความงาม รวมท้ังการใช้สมุนไพร 

 เป็นส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม

• สมุนไพรไทยมีช่ือเสียงในระดับโลกและสามารถแข่งขันกับประเทศผู้นำาด้านสมุนไพร อาทิ อินเดียและ 

 จีน ได้

• ไทยมอีตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องทีพ่ร้อมรองรับการผลิตและแปรรูปสมนุไพร อาท ิอตุสาหกรรมอาหาร และ 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การให้บริการทางการแพทย์

• ภาครัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน ์

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ 

• ทำาเลที่ตั้งของประเทศ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ทำาให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

• สมุนไพรเป็นสินค้าเกษตรที่แปรรูปไว้ขายนอกฤดูกาลได้

•  เกษตรกรไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการทำาการเกษตร

•  มูลค่าการค้าปลีกสินค้าสมุนไพรในประเทศมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก และมีแนวโน้มเติบโตอย่าง 

 ต่อเนื่อง

จุดแข็งs trengths

 นำาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีได้จากการศึกษาและรวบรวมข้างต้น มาทำาการวิเคราะห์ 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย 

สำาหรับใช้ประกอบการหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ ์

ที่เกี่ยวข้อง
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• การขาคแคลนสายพันธุ์สมุนไพรที่ให้ผลผลิตสูงและสารสำาคัญมาก ทำาให้ได้ปริมาณสารสำาคัญไม่คงที่  

 ไม่สมำ่าเสมอ ส่งผลทำาให้ต้นทุนไม่แน่นอน

• สมุนไพรหายากและมีราคาแพงมากขึ้น ทำาให้ต้องมีการนำาเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและประเทศ 

 เพื่อนบ้าน

• ปัญหาการปนเปื้อน หรือปลอมปนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ โลหะหนัก สารเคมี วัตถุดิบพืชชนิดอื่น

• การขาดแคลนความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปของเกษตรกรและ 

 ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

•  การขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยรองรับสรรพคุณสมุนไพร ข้อมูลสนับสนุนการใช้สมุนไพร 

 ตามตำารับภูมิปัญญา และขาดการทดลองในคน (Clinical Trial)

• การโฆษณาสรรพคุณของสมุนไพรไทยในปัจจุบัน บางคร้ังมีการโฆษณาเกินจริงทำาให้ผู้บริโภคไม่เช่ือถือ  

 และเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนั้นๆ

• การทำาการตลาดในลักษณะ Product Champion เป็นรายชนิดสมุนไพร ทำาให้ยากในการวางแผน 

 การตลาดและประชาสมัพันธ์ และการกำาหนด Product Champion ของแต่ละจงัหวดัท่ีเป็นเมืองสมนุไพร  

 เนื่องจากสมุนไพรในพื้นที่มีความหลากหลาย

• ผู้บริโภคไม่ไว้วางใจหรือเชื่อมั่นในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก 

 ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมักไม่ได้มาตรฐานหรือมาตรฐานไม่สมำ่าเสมอ

• ผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

• วัตถุดิบสมุนไพรมักมาจากหลายแหล่ง ทำาให้คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรไม่สมำ่าเสมอ

• การขาดข้อมูลความต้องการในประเทศ รวมท้ังข้อมูลผลผลิตสมุนไพรในประเทศที่ครบถ้วน และข้อมูล 

 ความต้องการในต่างประเทศ เนื่องจากสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรส่วนใหญ่ถูกจัดพิกัดศุลกากร 

 อยู่ประเภทอื่น ๆ 

• การขาดความเช่ือมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในการซ้ือขายสมุนไพร เกษตรกรส่วนใหญ ่

 มักมีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปข้ันต้นเท่านั้น จึงมักล้มเหลวหรือไม่ประสบ 

 ความสำาเร็จเท่าที่ควร หากต้องการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายด้วย

•  ส่วนใหญ่การส่งออกสินค้าสมุนไพรยังอยู่ในรูปของวัตถุดิบสมุนไพรหรือมีการแปรรูปขั้นต้นเท่าน้ัน 

 ซึ่งทำาให้มูลค่าตำ่า เนื่องจากขาดการเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added)

•  ผู้บริโภคขาดการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสมุนไพรไทย

 ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ  (Premium Herbal Products)

 มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Quality Thai Herbal Product: QTHP)

 รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Award : PMHA)

จุดอ่อนw eaknesses
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•  กระแสดูแลสุขภาพ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำาให้นิยมใช้สมุนไพร 

 ในการป้องกันและดูแลสุขภาพมากขึ้น

• แพทย์แผนปัจจุบันมีการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือการรักษาโรคเพ่ิมข้ึน การวิจัยเพ่ือหาหลักฐานสนับสนุน 

 เกี่ยวกับประสิทธิผลและการออกฤทธิ์จึงมีความสำาคัญ

•  ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี

• มูลค่าการค้าปลีกและการค้าระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่าสูง และมีแนวโน้มที่จะเติบโต 

 อย่างต่อเนื่อง 

• เทคโนโลยีด้านการเกษตร เทคโนโลยีด้านการวจิยัและพัฒนา นวตักรรมสมยัใหม่ รวมท้ังเทคโนโลยีดจิทัิล  

 อาจสร้างโอกาสในการพัฒนาและยกระดับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับความต้องการ 

 ของตลาดและผู้บริโภค

• ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการจัดการสินค้า

โอกาสo pportunities
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• กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ความสำาคัญ ด้านความปลอดภัย การควบคุมมาตรฐานการผลิต 

 การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมา (Traceability) โดยเฉพาะข้อกำาหนด 

 ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ยาซึ่งมีความเข้มงวดอย่างมาก

• หน่วยงานภาครัฐขาดการบูรณาการในการทำางานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

• การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกดิขึน้จากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีเกีย่วข้อง 

 กับทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

 ดั้งเดิม เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

• การเปิดการค้าเสรี อาจทำาให้มผีลิตภณัฑ์สมนุไพรใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดไทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นคู่แข่งกบัเกษตรกร 

 และผู้ประกอบการในประเทศ ที่จะเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิต (Economy of scale)

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา ส่งผลต่อความต้องการนำาเข้าสินค้าจาก 

 ต่างประเทศ โดยแต่ละประเทศเน้นการพ่ึงพาทรัพยากรในประเทศของตนเองเพ่ิมขึ้น และทำาให ้

 ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลง

• ธุรกิจท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมท้ังภาคบริการสุขภาพ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

 นักท่องเที่ยวต่างชาติหยุดชะงัก และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว และภาคบริการสุขภาพ

• เทคโนโลยีในการเพาะปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำาคัญปริมาณมาก มีคุณภาพสมำ่าเสมอ ยังมีราคาสูง  

 ต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากทำาให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว

• มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศผู้นำาเข้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อุปสรรคT hreats
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• ส่งเสริมตลาดสมุนไพรอินทรีย์ภายในประเทศ (S3,S4,S9,O3)

•  มุ่งเน้นการเติบโตจากอุปสงค์ในประเทศเพื่อกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร (S3,O1,O2,03)

•  เพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุก (S3,O6)

•  ผลักดันสินค้าสมุนไพรไทยในตลาดศักยภาพ (S4,S5,S6,O4,O6)

•  ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร (S9,O5)

•  ยกระดับการบูรณาการการทำางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (S6,T2)

• เตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการทางกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (S3,T3)

•  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร (S9,T7)

•  ปรับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (S6,T2)

•  ยกระดับการบูรณาการการทำางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (S6,T2)

กลยุทธ์เชิงรุกso Strategies

กลยุทธ์เชิงป้องกันST Strategies
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• การสร้างฐานข้อมูลความต้องการและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค (W11,O4)

• ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านสินค้าสมุนไพรให้ผู้บริโภคภายในและต่างประเทศรับรู้  

 (W14,O1,O3,O4)

• ผลักดันให้เกิดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสมุนไพร (W13,O1,O3,O4)

• ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต (W4,W8,O4) 

• พัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัย (W5,O4)

• เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ซื้อ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง (W12,T6)

กลยุทธ์เชิงแก้ไขwo Strategies

กลยุทธ์เชิงรับWT Strategies



ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทย
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5
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การจัดทำาข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ ์

ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นปัญหาสำาคัญและข้อจำากัดท่ีเป็นอุปสรรคและความท้าทาย 

ในอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ดังนี้

ด้านต้นน�้า

การขาดแคลนสมุนไพรสายพันธุ์ดี มีปริมาณสารสำาคัญสูง รวมทั้งสมุนไพร 

หายากบางชนิดทำาให้จำาเป็นต้องนำาเข้าวัตถุดิบสมุนไพรจากต่างประเทศ 

คุณภาพผลผลิตไม่สม่ำาเสมอ

การจัดการวัตถุดิบสมุนไพรที่ขาดประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีผลผลิตมาก และสมุนไพรหายาก

วัตถุดิบสมุนไพรมีการปนเปื้อนสารเคมี อาทิ

โลหะหนัก สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง

พืชสมุนไพรต้องการการบริหารจัดการต้นนำ้า 

แตกต่างจากพืชเกษตรทั่วไป หน่วยงานที่ส่งเสริม 

การปลูกต้องมีความรู ้และความเชี่ยวชาญด้าน 

สายพันธุ์สมุนไพร
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ด้านกลางน�้า

ด้านปลายน�้า

การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรและผู้ซื้อสมุนไพร

การสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ

การขาดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการแปรรูป 

และการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต

รวมทั้งเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช ้

ในการผลิตและแปรรูปสมุนไพรมีราคาสูง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางจำาหน่ายในท้องตลาดไม่ได้ 
มาตฐาน อาทิ ไม่พบสารสำาคัญจากสมุนไพร โดยเฉพาะ 
เครื่องสำาอางสมุนไพร

การส่งออกสินค้าสมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ในรูป 

ของวัตถุดิบสมุนไพรหรือมีการแปรรูปขั้นต้น 

ซึ่งมีมูลค่าน้อย

ผู้บริโภคไม่ไว้วางใจหรือเชื่อมั่นในมาตรฐาน 

ของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ผู ้ประกอบการขาดองค์ความรู ้ด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์  รวมท้ังความรู ้ด ้าน 

การทำาธุรกิจและการตลาด
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• เกษตรกรและผู้ประกอบการจะเลือกเพาะปลูกและผลิต 

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญเท่านั้น

• หน่วยงานภาครัฐไม่มีการบูรณาการการทำางานร่วมกัน  

 โดยเฉพาะด ้านข ้อมูล ทำาให ้ ไม ่สามารถเ ช่ือมโยง 

 การผลักดันอุตสาหกรรมสมุนไพรตลอดท้ังห่วงโซ ่

 อุปทานได้

• การไม่มีพิกัดศุลกากรของสมุนไพรสำาหรับติดตาม 

 มูลค่านำาเข้าและส่งออกสินค้าสมุนไพร รวมทั้งข้อมูล 

 ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ

• การขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยรองรับ 

 สรรพคุณสมุนไพร ข้อมูลสนับสนุนการใช้สมุนไพร 

 ตามตำา รับภู มิป ัญญา และขาดการทดลองในคน  

 (Clinical Trial)

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกำาหนด Product  

 Champion เป็นรายชนิดสมุนไพรเป็นข้อจำากัดสำาคัญ 

 ของการขับเคล่ือนนโยบายเกี่ยวกับสมุนไพร เน่ืองจาก 

 แต่ละพ้ืนที่มีสมุนไพรที่มีความโดดเด่น หลากหลายชนิด 

 และสายพันธุ์ ทำาให้ยากต่อการเลือกชนิดของสมุนไพร 

 เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของพื้นที่

อื่นๆ
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ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
สินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร และอุตสาหกรรมเก่ียวข้องท่ีมี 
 ความต้องการใช้สมุนไพรเป็นองค์ประกอบหรือวัตถุดิบกับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร  

 โดยใช้ระบบเกษตรพันธสญัญา (Contract Farming) โดยกระทรวงพาณชิย์และกระทรวงเกษตร 

 เป็นตัวกลางในการนำาเกษตรกรมาพบกับผู้ซื้อ 

• การส่งเสริมตลาดสมุนไพรอินทรีย์ภายในประเทศ โดยการเช่ือมโยงตลาดและพัฒนา 

 เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่แหล่งผลิต การแปรรูป สู่ภาคการค้าและการส่งออก สนับสนุน 

 เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ ในรูปแบบหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ Organic Farm  

 Outlet ท่ัวประเทศ ให้มีการจัดจำาหน่ายสมุนไพรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอินทรีย ์

 เพ่ิมข้ึน รวมทั้งผลักดันให้เข้าร่วมงานแสดงและจำาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในระดับภูมิภาค 

 ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

• การมุ่งเน้นการเตบิโตจากอปุสงค์ในประเทศเพ่ือกระตุน้การบรโิภคผลติภณัฑ์สมุนไพร 
 และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

 สร้างการรับรู้ (Awareness) ไปสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ 

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

กรมการค้าภายใน 

กรมการค้าภายใน 

กรมการค้าภายใน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงสาธารณสุข

ด้านตลาดในประเทศ

      สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านตลาดในประเทศ ด้านตลาดต่างประเทศ และประเด็นอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง (Cross-Cutting) มีรายละเอียดดังนี้
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• การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับตราสัญลักษณ์มาตรฐานด้านสินค้าสมุนไพรให้ผู้บริโภค 
 ภายในประเทศรับรู้ และเป็นท่ีรู้จักท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทำาเกิดความเชื่อม่ัน 

 ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้แก่

 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products)

 - มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Quality Thai Herbal Product: QTHP)

 - รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Award :PMHA)

 เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้ผู้ประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐาน ซึง่จะเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐาน 

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

• การเพ่ิมช่องทางการตลาดเชิงรุก ท้ังรูปแบบออฟไลน์ อาทิ ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด  

 ห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และแบบออนไลน์เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีปรับตัวสู่ยุค 

 ปกติใหม่ (New Normal) ท่ีผู้ค้าและผู้บริโภคเปล่ียนจากการค้าขายและซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง 

 ออนไลน์เพิ่มขึ้น 

• การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปกับภาคบริการ อาทิ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ธุรกิจ Health and Wellness เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างเศรษฐกิจ 

 หมุนเวียนภายในพื้นที่และประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
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• การผลักดันสินค้าสมุนไพรไทยในตลาดศักยภาพที่มีมูลค่าการค้าสูงและมีแนวโน้มเติบโต 

 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ตลาดจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี อิตาลี  ไต้หวัน อินเดีย  
 ฝร่ังเศส ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร เป็นตลาดที่ควรให้ความสำาคัญและมุ่งเป้าการทำา 

 การตลาดเชิงรุกเพ่ือผลักดันให้สินค้าสมุนไพรสามารถจำาหน่ายในตลาดดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น 

 อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้า 

 สมุนไพรไทยในตลาดต่างประเทศ เพ่ิมช่องทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างไรกต็าม  

 อาจแบ่งกลุม่ประเทศเหล่าน้ีออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือวางกลยทุธ์ในการทำาการตลาดและประชาสมัพันธ์ 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

  1) ประเทศที่รู้จักสมุนไพรไทยและมีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยปริมาณมาก

  2) ประเทศที่เร่ิมรู้จักสมุนไพรไทยและมีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปริมาณ 

   ค่อนข้างน้อย

  3) ประเทศที่ยังไม่รู้จักสมุนไพรไทยและไม่มีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้านตลาดต่างประเทศ



แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางการค้าสินค้าสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 245

• การเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 ทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพยากรพันธกุรรม (Genetic Resources) ภมิูปัญญาท้องถิน่ และการแสดงออก 

 ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมท้ังการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

 ให้แก่ภาคประชาชน และการให้ความสำาคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 

• การสร้างฐานข้อมูลความต้องการและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวกับสินค้า 
 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ 
 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และการก�าหนดรหัสพิกัดศุลกากรเพื่อติดตามมูลค่า 
 น�าเข้าและส่งออกสินค้าสมุนไพร ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยในการวางแผน 

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมสมนุไพรในประเทศให้ประสบความสำาเร็จ จงึควรมกีารศกึษา 

 และติดตามข้อมูลความต้องการและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพรและ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข ้อง รวมทั้งกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องในต่างประเทศที่ เปล่ียนแปลงไป 

 และประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกรวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ได้รับทราบข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งน้ี อาจเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างสำานักงานส่งเสริม 

 การค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้า 

 และสำานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล 

 และกฎระเบียบการเพาะปลูกสมุนไพรของต่างประเทศ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Cross-Cutting)

ได้กำาหนดสมุนไพรศักยภาพ (Product Champion)

เป็นรายชนิดสมุนไพร เพือ่ให้มีทิศทางชัดเจนในการวางแผนพัฒนา

สมุนไพรแบบครบวงจร อาทิ ฟ้าทะลายโจร บัวบก กระชายดำา  

เป็นต้น

นโยบาย
สมุนไพร
แห่งชาติ

คณะกรรมการ

แต่ผลการรวบรวมข้อมลูจากผู้เช่ียวชาญด้านสมนุไพร และกรณศีกึษา

ของอินเดียที่ มีการทำาการตลาดและสร ้างภาพลักษณ์ โดยใช ้

การนำาเสนอศาสตร์อายุรเวทและตำารับยาแผนโบราณแบบองค์รวม 

ไม่แยกเป็นรายชนิดสมุนไพร สอดคล้องกับไทย ท่ีมีจุดเด่นด้าน 

ตำารับยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ

 ยาดม         ยาหม่อง                นำ้ามันหอมระเหย

โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญา 

ด้านการแพทย์แผนไทย ทำาให้ประเทศคู่แข่งยากต่อการลอกเลียนแบบ  

อีกทั้งมีการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิด หากเป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยว  

อาจทำาให้ประเทศคู่แข่งอาทิ จีน สามารถปลูกสมุนไพรเพ่ือแข่งขัน 

โดยมีต้นทุนการเพาะปลูกและต้นทุนการผลิตที่ตำ่ากว่า

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

การปรบัปรุงยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์สมนุไพร
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  นอกจากน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรแบบผสมผสาน ไม่ปลูกสมุนไพร

เชิงเดี่ยวตามกระแสนิยม จึงเห็นว่า ควรนำาเสนอภาพลักษณ์สินค้าสมุนไพรไทยโดยชูจุดเด่นด้าน 

การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม โดยปรับหรือเพิ่มการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 
“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Champion” หรือ “ต�ารับยา Champion” ทั้งนี้ การจัดทำานโยบาย

และขับเคลื่อนนโยบายต้องคำานึงถึงความแตกต่างของระดับการผลิต เช่น เกษตรกรทั่วไป 

ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น

การผลกัดันให้เกดิการแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าสนิค้าสมุนไพร 
ปรับเปลี่ยนจากการขายและส่งออกสมุนไพรในรูปแบบวัตถุดิบ  

(Raw Material) เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ เพ่ิมมูลค่าเป็น 

สารสกัดสมุนไพรเ พ่ือนำา เป ็นสารต้ังต ้นในการผลิตสินค ้า 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริม และเครื่องสำาอาง  

เป็นต้น ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่หลากหลายและตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค 

การยกระดับการบูรณาการด้านข้อมูลเพือ่ใช้ 
ในการท�างานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงพาณชิย์  

แม ้ว ่าจะมีกลไกการทำางานร ่วมกันในรูปแบบ 

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น ภ า ร กิ จ ข อ ง 

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ แต่พบว่า  

ยังมีปัญหาด้านการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของ 

ต้นนำา้ กลางนำา้ และปลายนำา้ รวมทัง้ขาดการสือ่สาร 

แ ล ะ ถ ่ า ย ท อ ด ข ้ อ มู ล ก า ร ทำ า ง า น ร ะ ห ว ่ า ง 

คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ซ่ึงทำาให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน ได ้ยาก จึ งควรให ้ความสำา คัญกับ 

การเชื่อมโยงข้อมูล การสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูล 

ที่สำาคัญเพ่ือใช ้ ในการทำางานร ่วมกันระหว ่าง 

คณะอนุกรรมการฯ เ พ่ือให ้การบูรณาการ 

การทำางานระหว่างหน่วยงานมปีระสทิธภิาพมากข้ึน
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมระหว่างผู้ประกอบการกับ 
นักวิจัยต้องสามารใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างแท้จริง 
โดยเป็นงานวิจัยที่มุ ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้ง 

เป็นงานวิจัยที่ช ่วยเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันกับคู่แข่ง 

ทางการตลาด และภาครัฐต้องอำานวยความสะดวกและส่งเสริม 

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

การส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกรในลกัษณะแปลงใหญ่
สมุนไพร เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต สามารถลงทุน 

ร่วมกันในลักษณะกลุ่มเกษตรเพื่อใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร อาทิ  

เกษตรแม่นยำา สำาหรับใช้ในการจัดการแปลง และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการผลิต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรในการ 
เพาะปลกูพืชสมุนไพร รวมท้ังเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วย
ในการหาสายพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี และการขยายสายพันธุ์
สมุนไพร อาทิ

 •  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 •  การโคลนนิ่ง (Cloning)

เพ่ือให้ไม่มกีารเปล่ียนแปลงลกัษณะของสายพันธุ ์และนำามาประยกุต์ 

ใช้ในการผลิตสารทุติยสำาคัญจากพืชสมุนไพร โดยจะทำาให้สามารถ

ผลิตสารสำาคัญได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพสมำ่าเสมอ ลดระยะเวลา

การเพาะปลูก รวมท้ังการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือวิเคราะห์พืชสมุนไพรระหว่างการเพาะปลูกและการเก็บรักษา  

อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวต้องใช้เงินทุนสำาหรับการวิจัยและ 

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง 
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การส่งเสรมิการผลติสมุนไพรและผลติภัณฑ์ท่ีมีการควบคมุ
คุณภาพของกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
โดยอ้างอิงมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ

 • มาตรฐาน GAP

 • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

 • มาตรฐาน GMP

 • มาตรฐาน PIC/S (Pharmaceutical Inspection

   Co-operation Scheme หรือการผลิตยาที่ดี)

โดยเกษตรกร ผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการต้องดำาเนินการตาม

มาตรฐานเพื่อให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การส่งเสรมิความรูด้้านการท�าธุรกิจ 
การพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ 
ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำานักงานพาณิชย์จังหวัด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าให้เป็นท่ีต้องการของตลาด การเตรียมความพร้อม 

ด้านผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สำาหรับการส่งออก
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