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รหัส 4057

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑเสริ มอาหารในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตสูง
มาก กลาวคือตลาดภายในประเทศของกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารในป พ.ศ. 2553 มีอัตราเติบโตรอย
ละ 5 แตเนื่องจากผูประกอบผลิตผิตภัณฑเสริมอาหารยังคํานึงถึงตลาดเฉพาะตลาดภายในประเทศ
เทานั้นโดยการสงออกและบริโภคภายในประเทศ เทา กับ 30:70 แตในขณะเดียวกันมีการขยาย
โรงงานการผลิตอยูเรื่อยๆ ดังนั้นจึงตองมองถึงโอกาสทางการตลาดในตางประเทศ อยางไรก็ตาม
ปญหาและอุปสรรคการสงออกสินคาผลิตภัณฑเสริมอาหารไทยไปประชาคมยุโรปคือ ปญหาดาน
กฎระเบียบและมาตรการดานสุขอนามัย กลาวคือกฎระเบียบดานสุ ขอนามัยมีความซับซอนและเพิ่ม
การควบคุมมากขึ้น และปจจุบันประเทศในประชาคมยุโรป ไดแกไขและออกระเบียบใหมจํานวน
มากโดยเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎระเบียบอาหารอินทรีย เปนตน ซึ่งกฎระเบียบ
เหลานี้ไดเพิ่มขอจํากัดในดานการผลิตและการสงออก ดังนั้นการศึกษากฎระเบียบการนําเขาของ
ประเทศในประชาคมยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงเปนประโยชนตอประเทศไทยในการวางนโยบาย
การคาผลิตภัณฑจากสมุนไพร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อที่จะมีความชัดเจนที่
จะยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานประเทศในประชาคมยุโรป แล ะ
ขยายใหเกิดการยอมรับกับมาตรฐานเอกชน ทั้งนี้ สวนสําคัญที่สุด คือ มาตรฐานเหลานี้ ทําใหเรามี
โอกาสสงออกเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา (1) เพื่อศึกษาสถานการณการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
การสงออก (2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อการสงออก (3)
เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของประเทศที่มีความสําเร็จในการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหาร (4) เพื่อ
จัดทําขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา การวางแผนการเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมถึง
แนวทางการประชาสัมพันธ
ศึกษาโดยการสัมภาษณบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจํานวน 3 บริษัทคือ บริษัทขาว
ละออเภสัช บริษัทเอมสตารเนทเวิรคจํากัด และบริษัทแอมเวยประเทศไทยจํากัด ศึกษาเปรียบเทียบ
ระเบียบการขึ้นทะเบียนของสํานักงานมาตรฐานอาหารและยา Codex Alimentarious, Food and
Drug Admistration (US-FDA) และ The European Food Safety Authority (EFSA) และศึกษา
ศักยภาพของประเทศไทยในการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษาคือทฤษฎีความไดเปรียบของประเทศไทยในดานการคาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารโดยเปรียบเทียบ ระหวางไทยและสหรัฐอเมริกาหรือระหวางไทยกับประชาคมยุโรป
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และศึกษาศักยภาพและความพรอมของประเทศไทยในการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพื่ อ การส ง ออกในด า นของนโยบาย งบประมาณการวิ จัย นโยบายแห ง ชาติ มาตรฐานการขึ้ น
ทะเบียนเทคโนโลยีการวิจัยภูมิความรูเรื่องสมุนไพรและมาตรฐานการผลิต
ผลการศึกษาพบวาประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนงานทางดานสมุนไพรมาโดยตลอด
ตั้งแตป พ.ศ. 2536 อยางไรก็ตามเมื่อมองถึงการลงทุนในงบประมาณการวิจัยยังต่ํากวาเปาที่วาง
เอาไว ปญหาการสง ออกของผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร ไดแก ปญหาการขึ้นทะเบีย น
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ถึงแมวาทั้งไทย สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรปจะใชมาตรฐานเดี ยวกัน
คือ Codex Alimentarius แตจากการศึกษาพบวาในบางประเทศมีการเพิ่มเติมรายละเอียดมากกวาที่
เปน General Standard เชนสารกําจัดศัตรูพืชตกคางในผลิตภัณฑ
นอกจากนี้ยังมีปญหาทางดานความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ มาตรฐานโรงงานผลิต ความ
ไม เ หมื อ นกั น ของคํ า กล า วอ า งทางด า นสุ ข ภาพของแต ล ะประเทศ และป ญ หาสะท อ นจาก
ผู ป ระกอบการคื อ ไม ส ามารถทํ า ให ผู ซื้ อ ปลายทางมี ค วามเชื่ อ ถื อในสิ นค า ได เนื่ องจากไม ผ า น
มาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาในไทย แมวาจะผานมาตรฐานจากตางประเทศแลวก็ตาม
และมาตรฐานของแตละประเทศในกลุมสหภาพยุโรป คอนข างเขมงวด หากจะสงออกในรูปของ
ชิ้นสวนพืช เชน ในราก หรือดอก จะไมคอยผานมาตรฐานของประเทศนั้นๆ ดังนั้นจึงจะสงออกใน
รูปของสารสกัด นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับความซับซอนของการขึ้นทะเบียนภายในประเทศ
เนื่ องจากมี ระบบสองมาตรฐาน คื อผลิ ตภั ณฑ ที่ เป นของหน วยงานรั ฐ และผลิ ตภั ณฑ ที่ เป นของ
เอกชน และมีความลาชาในกระบวนการขึ้นทะเบียน
สําหรับการเรียนรูจากประเทศสาธารณประชาชนจีนคือสาธารณรัฐประชานจีนคือการใช
ภูมิปญญาที่มีอยูแลวมากมาย ผสานกับการนํากระบวนการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเพื่อ
เพิ่มความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑจากสมุนไพร ประกอบกับการประชาสัมพันธ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มการสงออก เชน นโยบายการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรใหมีคุณภาพตั้งแตวัตถุดิบ เชน การสงเสริมการผลิตสมุนไพรแบบเกษตร
อินทรีย มาตรฐาน GMP ในผูสงมอบวัตถุดิบ และโรงงานผลิตผลิ ตภัณฑเสริมอาหาร และรัฐบาล
ควรลงทุนโดยการปรับปรุงโรงงานดวยตัวเองจึงเปนเรื่องยาก ดังนั้นรัฐควรสนับสนุนใหมีนโยบาย
“หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงงานผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดมาตรฐาน GMP” เพื่อ
รองรั บ ผูป ระกอบการที่มุ งเน นการทํ าธุ รกิ จทางด า นนี้ โดยโรงงานนี้จะดํา เนิ นธุรกิจเหมื อนกั บ
โรงงาน OEM ควบคูกับการผลิตที่ไดมาตรฐานรัฐบาลควรมีนโยบายพัฒนาวิทยาการตางๆ เพื่อ
สนั บ สนุ น การผลิ ต แบบคุ ณ ภาพ โดยเพิ่ ม กระบวนการวิ จั ย ทางด า นวิ ท ยาศาสตร ค วบคู ไ ปกั บ
ภูมิปญญาพื้นบานที่มีอยูมากมาย

ฉ
เมื่อไดผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดคุณภาพแลวการประชาสัมพันธนับวาเปนปจจัยสําคัญที่
จะทําใหคนอื่นหรือชาวตางชาติรูจักสมุนไพรไทยในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร
ไทย ดังนั้นการเขารวมงานแสดงสินคาในระดับโลกหรือในระดับนานาชาติ และการทําตลาดเชิงรุก
โดยการจัดทํา Road Show หรือ Trade Mission Marketing
ขอเสนอแนะในการสราง Thailand brand เชน การใชประเทศสิงคโปรเปนฐานการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไทย เชน ขยายเครือขาย Business Networking
รวมกับสิงคโปรเพื่อขยายตลาดสูตางประเทศและสราง Branding สําหรับสินคาไทยโดยใชประเทศ
สิงคโปรเปน Testing Base สูตลาดโลก
ที่สําคัญที่สุดในการทําการคาระหวางประเทศคือนโยบายทําความตกลงความเทาเทียม
ดานผลิ ตภั ณฑเสริ มอาหารในระดั บทวิ ภาคีหรือพหุภาคี กลาวคือการที่ สินค าใดไมวา จะเป นยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร หรือผลิตภัณฑอาหารแสดงถึง
ผลิ ตภั ณฑ นั้ นๆมี คุ ณภาพทั ดเที ย มกั บ หรื อดี ก ว า ที่ ผลิ ต โดยประเทศนั้ นๆ ซึ่ ง การทํ า ความตกลง
ยอมรับความเทียบเทาในการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเรื่องเชน ความเทาเทียมวาดวยคุณภาพ
ความปลอดภัย มาตรฐานโรงงานผลิต การทดสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งจะ
ทําใหประเทศไทยมีการสงออกเพิ่มขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเลมสําเร็จเรียบรอยไดก็ดวยความเสียสละ ความอนุเคราะห
และน้ําใจจากบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการตางประเทศ ที่ไดใหทุนสนับสนุ น
การอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในการกรุณามา ณ.โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณคณะกรรมการควบคุม รายงานการศึ ก ษาส วนบุค คลทุ ก ท า นคื อ
ผูช วยศาสตราจารย ดร.อรทั ย ก ก ผล ฯพณฯท า นเอกอั ค รราชทูต เพ็ ญศั กดิ์ ชลารั กษ และรอง
ศาสตราจารย ดร.ขจิ ต จิ ต ตเสวี ที่ ไ ด ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ให แ นวคิ ด และช ว ยตรวจแก ไ ขในส ว นที่
บกพรองตางๆ ตั้งแตเริ่มตน จนกระทั่งสําเร็จเปนรูปเลม
ขอขอบพระคุณคณาวิทยากรผูประสิทธิ์ประสาทวิชาและแนวคิดในหลักสูตร นักบริหาร
การทูต จนทําใหผูวิจัยไดนําความรูมาประยุกตใชในการทําวิจัยใหสําเร็จ
ขอขอบพระคุณในความเอื้อเฟอผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือดานเอกสารและคําแนะนํา จนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ
เปนอยางดี
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ทานผูวาการ
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ และทานรองผูวาการ ดร. สุภาพ อัจฉริยะศรีพงศ ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดเขา
อบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต ตลอดจนขอขอบคุณศูนยความรูของสถาบันวิจันวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ที่ชวยเหลือขอมูลการวิจัย ขอขอบคุณนายเรวัตร จินดาเจี่ย นางสาว
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพการปลูก การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและความ
หลากหลายของพืชสมุนไพร เนื่องจากตั้งอยูในเขตที่มีภูมิอากาศรอนชื้นมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีภูมิปญญาพื้นบานทางดานยาสมุ นไพรมากมาย แตในตลาดโลกแลวประเทศ
ไทยมีสวนแบงนอยมาก คือ จากมูลคาการคาสมุนไพรในตลาดโลกซึ่งมีมูลคาสูงถึง 4.4 ลานลาน
บาทแต ก ารบริ โ ภคสมุ นไพรและผลิ ต ภั ณฑ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สมุ นไพรมี เ พี ย ง 48,000 ล า นบาท
(วรรวิภาและคณะ, 2552) ไทยเสียดุลการคาตางประเทศมาโดยตลอด โดยการนําเขาจากออสเตรเลีย
จีน และอินเดีย แตไทยก็มีการสงออกไปประเทศญี่ปุนเปนสําคัญ
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อใชในการสงเสริมสุขภาพหรือเพื่อใชในการ
ปองกันและรักษาโรคในเชิงพาณิชยทั้งการบริโภคภายในหรือเพื่อการสงออก มีขีดจํากัดและป ญหา
ทั้งที่เปนปญหาที่เปนปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอก ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน
โรงงานผลิต ปญหาวัตถุดิบ ปริมาณและคุณภาพสมุนไพรในทองตลาด การวิจัยเชิงลึก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการปนเปอนจุลินทรียหรือโลหะหนักในผลิตภัณฑเปนตน ปญหาจากปจจัยภายนอก
เช น กฎระเบี ย บการขึ้ นทะเบี ย นของประเทศคู ค า ไม ส อดคล องกั น ไม ท ราบความต องการของ
ตลาดโลกหรื อประเทศเป า หมาย ระดั บ ของข อมู ล การวิ จัย เพื่ อสนั บ สนุ นผลิ ตภั ณฑ และความ
นาเชื่อถือของขอมูลวิทยาศาสตร เปนตน
ถึงแมวาไทยจะมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสมุนไพรในชวงป พ.ศ. 2548-2552 เพื่อเปน
แผนแมบทในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรให
เกิดสัมฤทธิผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 แผนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรหลักออก 8 ยุทธศาสตร และมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการและหนวยงานประสานหลักในยุทธศาสตรแตละดานตางๆคือ สงเสริมการ
วิ จั ย และพั ฒ นาสมุ นไพรให ค รบวงจร ส ง เสริ ม การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรที่ มี คุ ณภาพ กํ า หนด
มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร สงเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร สงเสริม
การตลาดสมุนไพร ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตออุตสาหกรรมสมุนไพร พัฒนาเครือขายองคความรู
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ดา นสมุนไพรและกํา หนดกลไกการทํ างานรวมกันระหว างหน วยงาน โดยมีเปา หมายตามแผน
ยุทธศาสตรในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2548-2552) คือ
(1) มูลคาการตลาดสมุนไพรในประเทศ เพิ่มขึ้นปละรอยละ 20
(2) มีการใชวัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศเพื่อผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 20
(3) เพิ่มมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นปละรอยละ 10
(4) มีหองปฏิบัติการวิจัยทางดานสมุนไพรไดมาตรฐานสากล
(5) ศูนยสัตวทดลอง 3 แหงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพสมุนไพรที่ไดมาตรฐานสากล
(6) มีโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมในหนวยงานของรัฐอยางนอย 2 แหง ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP
(7) มีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน GMP และมีหองปฏิบัติการ
มาตรฐานกลางสําหรับตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร
(8) มีมาตรฐานสมุนไพรใน Thai Herbal Pharmacopoeia เพิ่มขึ้นจากเดิม 21 ชนิด เปน
อยางนอย 50 ชนิด และมีมาตรฐานยาสมุนไพรตํารับไมนอยกวา 10 ตํารับ
(9) มีการเพิ่มเติมรายการยาซึ่งมีขอกําหนดมาตรฐานแลวในบัญชียาหลักแหงชาติอีกไม
นอยกวา 20 รายการ และตํารับสมุนไพรอีกไมนอยกวา 10 ตํารับ
(10) มีเครื อข า ยห องปฏิบั ติก ารที่ ให บริ ก ารตรวจสอบและรับ รองคุ ณภาพวั ตถุดิบและ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร จํานวนไมนอยกวา 15 แหงกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
(11) มีสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจที่ผานการวิจัยอยางครบวงจรไดอยางนอย 12
ชนิด
(12) มีกฎหมายที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร
อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบันประเทศไทยมีการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรยังมีนอยเมื่อเทียบ
กับการบริโภคภายในประเทศ กลาวคือ มีการบริโภคภายในประเทศรอยละ 70 ขณะเดียวกันมีการ
สงออกเพียงรอยละ 30 เทานั้น
ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศไทยมีอัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตสู ง มาก จากข อ มู ล ของยู โ รมอนิ เตอร พ บว า ตลาดรวมกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร
ภายในประเทศของประเทศไทยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 26,600 ลาน
บาท มีอัตราเติบโตรอยละ 5 ในป พ.ศ. 2554 ซึ่งหากเทียบกับป พ.ศ. 2552 ตลาดรวมผลิตภัณฑเสริม
อาหารมีมูลคาตลาดเพียง 23,600 ลานบาท ดั้งนั้นจากขอมูลดังกลาวสงผลใหผูประกอบการหลาย
รายตางมองเห็นโอกาสของตลาดเสริมอาหารจึงเรงจัดกิจกรรมกระตุนตลาดดวยการเปดตัวสินคา
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ใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตลาดผลิตภั ณฑเสริมอาหารในป พ.ศ. 2554 เนื่องจากปจจัยหนุน
สําคัญคือปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะความสวยความงาม ซึ่ง
คาดวาในป พ.ศ. 2554 ตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารในกลุมความงามจะเติบโตกวากลุมวิตามิน
ประมาณรอยละ 10
จะเห็นไดวาในปจจุบันผูประกอบผลิตผิตภัณฑเสริมอาหารยังคํานึงถึงตลาดเฉพาะตลาด
ภายในประเทศเทา นั้ นแต ในขณะเดีย วกั นมี การขยายโรงงานการผลิ ต ดั ง นั้ นหากเรามามองถึ ง
โอกาสทางการตลาดในตางประเทศ อยางนอยและองคกรของรัฐที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลหรือ
ผูผลิตจึงมีความจําเปนตองทราบสถานการณการผลิ ตผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อการสงออกเพื่อให
ทราบถึ ง โอกาส ป ญ หาและอุ ป สรรคต า งๆเพื่ อ ที่ จํ า นํ า มาวางแผนการพั ฒ นาการผลิ ต การ
ประชาสัมพันธ การเจรจาระหวางประเทศและการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารตอไป
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจํา ประชาคมยุโรป ไดนําเสนอสถิติรายงาน
ภาวะสงออกสินคาเกษตรและอาหารไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรป พบวาสินคาอาหารแปรรูป
และสําเร็จรูป ในป พ.ศ. 2550 ไทยสงออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรปมีมูลคาทางการคา
802,977,690 ยูโร สําหรับสินคาอาหารแปรรูปจากพืช และ 280,626,350 ยูโร สําหรับสินคาอาหาร
แปรรูปจากสัตวโดยมีปญหาและอุปสรรคการสงออกสินคาเกษตรไทยคือ
(1) ป ญ หาด า นกฎระเบี ย บและมาตรการด า นสุ ข อนามั ย กล า วคื อ กฎระเบี ย บด า น
สุขอนามัยมีความซับซอนและเพิ่มการควบคุมมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการมีภาวะตนทุนที่สูงขึ้น
ซึ่งกฎระเบียบบางอยางของประเทศในประชาคมยุ โรป พิจารณาแลวอาจเกินความจําเปนและเปน
การสรางภาระและนําไปสูขอกีดกันทางการคา
(2) กฎระเบียบอื่นๆ ปจจุบันประเทศในประชาคมยุโรป ไดแกไขและออกระเบียบใหม
จํานวนมากโดยเฉพาะกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎระเบียบอาหารอินทรีย และ IUU Fishing
กฎระเบียบเหลานี้ ไดเพิ่มขอจํากัดในดานการผลิตทั้งในสวนของระดับฟารม จนถึงระดับผูบริโภค
แต หากมองในทางบวก สินคาไทยที่สามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานของประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป จะทําใหมีชองทางตลาดที่เพิ่มขึ้นและสามารถรักษาสัดสวนการสงออกไดเปนอยางดี
ดังนั้นการศึกษากฎระเบียบการนําเขาของประเทศในประชาคมยุโรปและสหรัฐอเมริกา
จึ ง เป น ประโยชน ต อ ประเทศไทยในการวางนโยบายการค า ยาสมุ น ไพร อาหารแปรรู ป และ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อที่จะมีความชัดเจนที่จะยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยใหทัดเทียม
กับมาตรฐานประเทศในประชาคมยุโรป และขยายใหเกิดการยอมรับกับมาตรฐานเอกชน ทั้งนี้ สวน
สําคัญที่สุด คือ มาตรฐานเหลานี้ ทําใหเรามีโอกาสสงออกเพิ่มขึ้น
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อการสงออก
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อการสงออก
1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จของประเทศที่มีความสําเร็จในการสงออกผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร
1.2.4 เพื่ อจั ดทํ า ข อเสนอแนะและแนวทางการพั ฒ นา การวางแผนการเจรจาการค า
ระหวางประเทศ รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ
1.3 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ศึกษาโดยการสัมภาษณบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจํานวน 3 บริษัทคือ
บริษัทขาวละออเภสัช บริษัทเอมสตารเนทเวิรคจํากัด และบริษัทแอมเวยประเทศไทยจํากัด
1.3.2 ศึกษาจากสถิติของหนวยงานตางๆเชน สถิติโครงการวิจัยของสํานักงานสภาวิจัย
แหงชาติ เปนตน
1.3.3 ศึกษาเปรียบเทียบระเบียบการขึ้นทะเบียนของสํานักงานมาตรฐานอาหารและยา
Codex Alimentarious, Food and Drug Admistration (US-FDA) และ The European Food Safety
Authority (EFSA)
1.3.4 ศึกษาจากรายงานตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
1.4 ขอบเขตการศึกษา
กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป า หมายที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาคื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารจากสมุ น ไพร
(Food supplement from herb) โดยศึกษาปริมาณการนําเขาและการสงออกของประเทศไทย
ประเทศที่มีศักยภาพในการเปนคูคา 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาและประเทศในประชาคมยุโรป
กฎระเบียบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเสริมอาหารของไทย สหรัฐอเมริกาและประเทศในประชาคม
ยุโรป (EU) ศึก ษาป จจั ยความสํา เร็ จจากประเทศที่ป ระสบความสํา เร็จในการสง ออกผลิ ตภั ณฑ
สมุนไพร เชน จีนนอกจากนี้ศึกษาการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารของรัฐบาลไทย
ในเรื่องของนโยบายการวิจัยและพัฒนาทางดานผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อ
การสงออก
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1.5.2 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธสําหรับการนําเขาผลิตภัณฑสมุนไพร
1.5.3 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการเจรจาเปนประเทศภาคี ในการพัฒนาผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อการสงออก
1.6 นิยามศัพท/การจํากัดความหมายของคําศัพทที่สําคัญ
คําจํากัดความ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิตภัณฑที่รับประทานนอกเหนือจากอาหารปกติ ซึ่งมีสารอาหาหรือ
สารอื่นเปนองคประกอบ อาจจะอยูในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกร็ด
ของเหลว หรือลักษณะอื่นซึ่งไมใชรูปแบบอาหารปกติ (conventional
foods) สําหรับผูบริโภคที่คาดหวังทางดานสุขภาพ
ประเทศคูคา
ประเทศที่ทําการซื้อขายสินคาระหวางกัน
สินคาเขา (imports)
สินคาที่แตละประเทศซื้อ
สินคาออก (exports)
สินคาที่แตละประเทศขายไป
คํ า กล า วอ า งทางคุ ณ ค า เพื่ อ หมายถึ ง การแสดงใดๆที่ บ อกกล า ว ชี้ แ นะหรื อ บอกเป น นั ย ถึ ง
สุขภาพ (Health Claim)
ความสัมพันธระหวางสุขภาพและอาหารชนิดหนึ่งหรือสวนประกอบ
ของอาหารชนิดนั้น ซึ่งรวมถึง คํากลาวอางหนาที่ของสารอาหาร
(Nutrient Function Claims) คํากลาวอางการกระทําหนาที่อื่นๆ (Other
Function Claims) คํากลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
(Reduction of disease risk claims)
Illegal Unreported and
การตอตานและขจัดการประมงที่ผิดกฎหมายและไรการควบคุม
Unregulated

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีการผลิต
การผลิต (Production) หมายถึง ขบวนการหรือขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิต
(Input) ใหเปนผลผลิต (Output) ซึ่งปจจัยการผลิตนอกจากจะหมายถึง ที่ดิน แรงงาน ทุนและ
ผูประกอบการแลวยังหมายถึง วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางทุกชนิดที่ใ ชในขบวนการผลิตดวย
ฟงกชันการผลิต (Production Function)
ฟงกชันการผลิตคือ สัญลักษณทางคณิตศาสตรที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัย
การผลิตตางๆ และจํานวนผลผลิตที่เกิดจากปจจัยการผลิตนั้นๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้
Total Product (TP) = f (V1, V2, V3,…, Vn)
โดยที่ : Total Product (TP) คือ จํานวนผลผลิตทั้งหมด
Vn คือ ปจจัยการผลิตตางๆ ที่ใชในการผลิต
ฟงกชันการผลิตจะแสดงถึง จํานวนผลผลิตรวมที่ผลิตขึ้ นในระยะเวลาหนึ่งซึ่ ง
ขึ้นอยูกับจํานวนของปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตนั้น หนวยธุรกิจสามารถเพิ่มหรือลดจํานวน
ผลผลิตไดดวยการเพิ่มหรือลดจํานวนของปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่ใชอยูใน
ขบวนการผลิตนั้น
2.1.2 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ (International Trade Theory)
ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศพยายามอธิบายถึงชนิดของสินคาที่ซื้ อขาย และ
ประโยชนจากการคาระหวางประเทศ Adam Smith นักเศรษฐศาสตรคลาสสิกในปลายศตวรรษที่
18 ไดเสนอทฤษฎีการไดเปรียบโดยสัมบูรณ โดยยึดหลักการแบงงานกันทําตามความถนัดมาใช เขา
เห็นวาการคาระหวางประเทศจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศคูคาเมื่อแตละประเทศยึ ดหลัก
ในเรื่องการแบงงานกันทํา หมายความวา ประเทศใดที่ถนัดในการผลิตสินคาอยางใด ก็ควรผลิต
สินคา อย างนั้น นํา มาแลกเปลี่ ย นกั นจะส งผลให เพิ่ มความมั่ งคั่ ง ในรูป ของผลผลิ ตหรือรายได ที่
แทจริงเพิ่มขึ้น สาระสําคัญของทฤษฎีความไดเปรียบโดยสัมบูรณคือ ประเทศหนึ่งจะไดเปรี ยบโดย
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สัมบูรณ ถาประเทศนั้นสามารถผลิตสินคาชนิดหนึ่งไดมากกวาอีกประเทศหนึ่งดวยปจจัยการผลิต
จํานวนเทากันหรือผลิตไดจํานวนเทากันไดโดยการใชปจจัยการผลิตที่นอยกวา ดังนั้นประเทศควร
ทํา การผลิ ตสิ นค าที่ ตนได เปรีย บโดยสั ม บูรณ เพื่อการส ง ออกแล วซื้ อสิ นค า ที่ ตนเสี ยเปรี ยบโดย
สัมบูรณเปนสินคาเขา
David Ricardo นักเศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิกไดพัฒนาทฤษฎีตอจากทฤษฎีความ
ไดเปรียบโดยสัมบูรณของ Adam Smith โดยเขาไมเห็นดวยกับทฤษฎีความไดเปรียบแบบสัมบูรณ
ในประเด็นตอไปนี้
- ประเทศคูคาที่ผลิตสินคาและสงออกนั้นควรจะเปนประเทศที่มีความไดเปรียบ
โดยสัมบูรณไดเสมอไป
- ประเทศสามารถผลิตสินคาและสงออกอยางใดอยางหนึ่งที่มีความไดเปรียบ
โดยสัมบูรณได ถาประเทศนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคูคา
- ประเทศที่มีความไดเปรียบโดยสัมบูรณของประเทศคูคาในทุกกรณีของการ
ผลิตสินคา ก็มิไดหมายความวา ประเทศนั้นสมควรผลิตสินคาเสียทุกอยาง หากแตสมควรที่จะเลือก
ผลิตสินคาสงออกชนิดที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา
- ในทางปฏิบัติ การคาระหวางประเทศยังคงเกิดขึ้น แมวาประเทศหนึ่งมีความ
ไดเปรียบโดยสัมบูรณ (เสียเปรียบโดยสัมบูรณ ) เหนืออีกประเทศหนึ่งและประโยชนจากการคา
ระหวางประเทศยังคงเกิดขึ้นในรูปผลผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 การคาระหวางประเทศ
1) ความหมายการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศ หมายถึง การซื้อขายสินคาและบริการระหวางประเทศ
ตางๆ ประเทศที่ทําการซื้อขายสินคาระหวางกัน เรียกวาประเทศคูคา สินคาที่แตละประเทศซื้อ
เรียกวา สินคาเขา (imports) และสินคาที่แตละประเทศขายไปเรียกวาสินคาออก (exports) ประเทศที่
ซื้อสินคาจากตางประเทศ เรียกวาประเทศผูนําเขา สวนประเทศที่ขายสินคาใหตางประเทศเรียกว า
ประเทศผูสงสินคาออก โดยทั่วไปแลวแตละประเทศจะมีฐานะเปนทั้งประเทศผูนําสินคาเขาและ
ประเทศผูสินคาออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศตางๆมีการผลิตสินคาแตกตางกัน
2) ปจจัยการผลิตที่สําคัญที่กอใหเกิดการคาระหวางประเทศ
การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศตางๆ ผลิตสินคาไดดวยตนทุน
ไมเทากัน ประเทศที่สามารถผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งดวยตนทุนที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ประเทศอื่นๆ ประเทศนั้นจะเปนผูผลิตและสงสินคาไปขายที่อื่นๆ เหตุที่ประเทศตางๆ ผลิตสินคา
ดวยต นทุ นที่ ตางกั นเพราะวา มีค วามแตกต า งในปริม าณและทรั พยากร กล า วคื อประเทศที่ มี
ทรัพยากรการผลิตชนิดใดมาก จะไดเปรียบในการผลิตสินคาซึ่งตองใชทรัพยากรชนิดนั้นเปนปจจัย
การผลิต เพราะราคาของปจจัยการผลิตชนิดนั้นจะต่ํา เนื่องจากมีมากเมื่อเทียบกับความตองการซึ่งมี
ผลใหตนทุนการผลิตตลอดจนราคาขายต่ําไปดวย ประเทศจึงควรผลิตสินคาดังกลาวเพื่อสงออกและ
นําเขาสินคาที่ขาดแคลน หรือสินคาที่มีราคาสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เชน ประเทศไทยมี
ที่ดินมากและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นไทยควรจะ
ผลิตขาวหรือสินคาทางการเกษตรอยางอื่นเป นสินคาสงออกเพราะตนทุนต่ํากวา ในขณะที่ญี่ปุนก็
ควรผลิตสินคาประเภททุน เชน เครื่องจักรเครื่องมือ รถยนต เนื่องจากมีที่ดินนอย แตมีปจจัยทุนมาก
อยางไรก็ตามความมากนอยของทรัพยากรตลอดจนปจจัยการผลิตที่มีอยูเพียง
อยางเดียวมิใชเปนสิ่งที่กําหนดตนทุนใหต่ํา กวาประเทศอื่นเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ดวย
เชน ความชํานาญของประชากรระดับเทคโนโลยี เปนตน นั่นหมายถึงวานอกจากปริมาณของ
ทรัพยากรแลว ประสิทธิภาพการผลิตหรือความชํานาญของปจจัยก็เปนสิ่งสําคัญในการกําหนด
ตนทุนการผลิตสินคา
ดังนั้ น พอสรุ ปได วาเหตุ ผลทางเศรษฐกิจที่ทําใหประเทศตางๆ ในโลกทําการ
คาขายกันที่สําคัญมีอยูดวยกัน 2 ประการคือ
(1) ความแตกตางทางดานทรัพยากรที่ใชผลิตในแตละประเทศ
(2) ความแตกตางในเรื่องความชํานาญในการผลิต
3) ประโยชนของการคาระหวางประเทศตอคุณภาพผลผลิต
การดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศโดยเสรี นอกจากจะกอใหเกิ ด
ผลผลิตหรือรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้นแลว ยังมีผลตอคุณภาพและมาตรฐานสินคา การคาระหวาง
ประเทศนอกจากจะทํ า ให ป ริ ม าณการผลิ ตสิ นค า และบริ ก ารเพื่ อตอบสนองความต องการของ
ผูบริโภคเพิ่มขึ้น ยังทําใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเพราะ มีการ
แขงขันในดานการผลิตมากยิ่งขึ้น ทําใหผูผลิตและผูสงออกเขมงวดในคุณภาพและมาตรฐานของ
สินคาเนื่องจากตองเผชิญกับคูแขงขัน ทําใหตองพัฒนาการผลิตโดยการใชเทคนิคและวิทยาการให
กาวหนาและทันสมัยนอกจากนี้ประเทศที่นําเขาทั้งหลายสามารถควบคุมมาตรการการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานของสินคาได ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนามาตรฐานรวมในผลิตภัณฑบางชนิด
โดยมีองคกรระหวางประเทศกํากับ เชน องคการการคาโลก (Word Trade Organization : WTO)
องคอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เปนตน

9
2.2.2 องคการระหวางประเทศที่มีสวนในการกํากับดูแลผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ปจจุบั นประเทศต างๆไดมีความพยายามจัดตั้ งองค การระหวา งประเทศขึ้ นเพื่ อ
ผลประโยชนรวมกัน ดานการคา ดานสุขภาพ ดานอาหารและการเกษตร เชนองคการตอไปนี้
1) องคการการคาโลก (Word Trade Organization : WTO)
เปนองคการระหวางประเทศที่มีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาดวย
ภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) เมื่อป พ.ศ.
2490 แตไมมีสถานะเปนสถาบัน จนกระทั่งประเทศสมาชิกเปดการเจรจาจากการคารอบอุรุกวัย
(พ.ศ. 2529) และผลการเจรจาสวนหนึ่ง คือ การกอตั้ง WTO ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มี
สมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบการคาเสรีระหวางประเทศ กํากับการดําเนินการของประเทศสมาชิกใหเปนไปตาม
ความตกลงทาง การคา ยุติกรณีพิพาททางการคาระหวางประเทศสมาชิกและเปนเวทีเจรจาการคาของ
ประเทศสมาชิก และมีหนาที่ดังนี้
(1) บริหารความตกลงและบันทึกความเขาใจที่เปนผลจากการเจรจาในกรอบ
ของGATT/WTO โดยผานคณะมนตรี (Council) และคณะกรรมการ (Committee) ตาง ๆ ตลอดจน
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามพันธกรณี
(2) เปนเวทีเพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิกทั้งในรูป
ของการมาตรการ ภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใชภาษีศุ ลกากร
(3) เปนเวทีสําหรับแกไขขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศสมาชิกและ
หากไมสามารถตกลงกันไดก็จะจัดตั้งคณะผูพิจารณา (Panel) ทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและให
ขอเสนอแนะ
(4) ติ ด ตามสถานการณ ก ารค า ระหว า งประเทศและจั ด ให มี ก ารทบทวน
นโยบายการคาของสมาชิกอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการตรวจสอบใหเปนไปในทางการคาเสรี
(5) ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาในดานขอมูลและใหขอแนะนํา
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีไดอยางเพียงพอตลอดจนทําการศึกษาประเด็นการคาที่สําคัญๆ
(6) ประสานงานกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก
เพื่อใหนโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคลองกันยิ่งขึ้น
2) องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO)
เป น หน ว ยงานระหว า งประเทศ ในสั ง กั ด สหประชาชาติ ทํ า หน า ที่ ดู แ ล
ประสานงานงานดานสาธารณสุข กอตั้งเมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) สํานักงานใหญตั้งอยู
ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดงานขององคการอนามัยโลก โดยมีหนาที่หลักคือ
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(1) อํานวยความชวยเหลือแกประเทศตางๆ ตามความตองการเมื่อไดรองขอมา
(2) จัดใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประเทศตางๆ ทั่วโลก
(3) ส ง เสริ ม และประสานงานด า นการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร ร ะหว า งชาติ
เกี่ยวกับปญหาสุขภาพตางๆ อันไมอาจดําเนินไปไดโดยลําพังของแตละประเทศ
(4) ทําหนาที่แกปญหาโรคที่ยังไมสามารถรักษาได เชน ซารส ไขหวัดนก
3) องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations : FAO)
เปนหนวยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเปาหมายในการพัฒนามาตรฐาน
อาหารและสารอาหาร รวบรวม วิ เคราะห และเผยแพร ข อมู ล ข า วสารด า นโภชนาการ อาหาร
การเกษตร ปาไมและประมง ใหประเทศตางๆ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบาย
การเกษตร โดยสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรเป น หน ว ยงานหลั ก ของประเทศไทย ทํ า หน า ที่
รวบรวมข อมู ลด านการเกษตร โดยเฉพาะด านการผลิ ต ตามการรองขอของ FAO เพื่ อนํ าข อมู ล
ดั ง กล า วไปวิ เ คราะห แ ละเผยแพร ต อ ไป โดยที่ ผ า นมาสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรได ต อบ
แบบสอบถามของ FAO ในเรื่ องปุ ย ซึ่ง เป นป จจั ย การผลิตที่สํ า คัญสํา หรั บภาคเกษตร รวมถึ ง
พยายามลดปริมาณผูยากไรขาดอาหาร กอตั้งในป พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ในเมือง ควิเบกซิตี รัฐ
ควิเบก ประเทศแคนาดา และในป พ.ศ. 2490 ไดยายสํานักงานใหญมาที่ วอชิงตัน ดี.ซี. และใน
ปจจุบันสํานักงานใหญอยูที่โรม ประเทศอิตาลี ปจจุบันมีสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลก
4) โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Joint FAO/WHO Food standards
Programme)
Codex เปนชื่อใชเรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO
(Codex Alimentarius Commission - CAC) มีหนาที่กําหนดมาตรฐานอาหารใหเปนมาตรฐานสากล
นอกจากนี้คําวา "Codex" เปนคําที่ใชเรียก "Codex Alimentarius" ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึง
"Food Code" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภคและเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในดานการคาระหวางประเทศ
Codex มีอํานาจหนาที่พอสังเขปดังนี้
(1) พิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ อันจะได
ใชเปนเหตุผลในการโตแยง หรือยอมรับมาตรฐานที่กําหนดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศ
(2) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรั ฐมนตรี ในการที่ รัฐบาลจะยอมรั บ
หรือไมยอมรับมาตรฐานอาหารระหวางประเทศรวมทั้งเสนอความเห็นเพื่อที่จะใหหนวยราชการที่
เกี่ยวของปฏิบัติ การใหเปนไปตามมาตรฐานอาหารดังกลาว และติดตามผลงานนั้น
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(3) กํ า หนดแผนงานที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ งานของโครงการ
มาตรฐานอาหาร FAO/WHO และติดตอประสานงาน รวมทั้งจัดสงผูแทนประเทศไทยไปรวม
ประชุมในคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการวิชาการสาขาตางๆ
(4) พิจารณาดําเนินการ ติดตอ รวมมือ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศที่ทํางานเกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร
(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขาตางๆ เพื่อชวยเหลือกิจการหรือพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
โครงสราง Codex ประกอบดวย
(1) คณะกรรมาธิ ก าร (Codex Alimentarius Commission - CAC)
ประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิก Codex ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศที่เปนสมาชิกของ FAO
หรือ WHO คณะกรรมาธิการจะแตงตั้งประธาน (Chair person) และรองประธาน 3 คน (Vice-Chair
person) จากผูแทนของประเทศสมาชิก
(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดวย ประธาน
คณะกรรมาธิ ก าร รองประธานคณะกรรมาธิ ก าร 3 คน และผู แ ทนภู มิ ภ าค (Geographic
Representative) รวม 7 ภูมิภาค ไดแก กลุม แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาติอเมริกาและแคริบเบียน
ตะวันออกใกล อเมริกาเหนือ และแปซิฟกตะวันตกเฉียงใต
(3) คณะกรรมการสาขา (Codex Committee) เพื่อพิจารณารางมาตรฐาน
อาหาร Codex ไดแก คณะกรรมการสาขาที่ทํางานเกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป (General
Subject Committee) คณะกรรมการสาขาที่ ทํ า งานเกี่ ย วกั บ อาหารที่ เป นสิ นค า (Commodity
Committee) คณะกรรมการเฉพาะกิจ (AD Hoc Intergovernmental Task Force) และคณะกรรมการ
ประสานงานกลุมภูมิภาค (Regional Coordinating Committee)
2.2.3 องคกรในประเทศที่มีสวนในการกํากับดูแลผลิตภัณฑเสริมอาหาร
1) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปนสวนราชการระดับกรม สังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ปกปองและ
คุมครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ โดยผลิตภัณฑสุข ภาพเหลานั้นตองมี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองดวยขอมูลวิชาการที่มี
หลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย
และสมประโยชน
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวย
เครื่ องสํ าอาง กฎหมายวา ด วยวั ตถุ อันตราย กฎหมายว า ด วยวั ตถุ ที่ ออกฤทธิ์ ตอจิ ตและประสาท
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยการปองกันการใช
สารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
(3) เฝ า ระวั ง กํ า กั บ และตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐานของผลิ ต ภั ณฑ ส ถาน
ประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไมพึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตาม
หรือเฝาระวังขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงาน
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(5) สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณ ฑ
สุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และคุมคา รวมทั้งเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพื่อ
ปกปองสิทธิของตน
(6) พั ฒ นาและส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
สุขภาพ โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2) US Food and Drug Administration (US FDA)
US FDA จะมีหนาที่รับผิดชอบทําหนาที่ปกปองสุขภาพของประชาชนโดย
มั่นใจวาอาหารจะมีความปลอดภัยในทางดานสุขาภิบาล และมีการติดปายอยางถูกตอง ยาเสพติด
สําหรับคําและสัตว รวมไปถึงวัคซีนและผลิตภัณฑทางชีวภาพอื่นๆ อุปกรณทางการแพทยสําหรับ
ใชกับมนุษยจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ปกปองประชาชนจากผลิตภัณฑที่มีการฉาย
รังสีสามารถมั่นใจไดวาเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความปลอดภัยและการติดปายชื่อที่
ถูกตองโดยชวยใหประชาชนไดรับขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองวาจําเปนจะตองใชยา หรือวา
อุปกรณและอาหารในในการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
2.2.4 สถานการณการสงออกเภสัชภัณฑของไทย
กลุ ม อุ ต สาหกรรมสมุ น ไพรของสภาอุ ต สาหกรรมฯ มี 8 สาขา ได แ ก ผู ผ ลิ ต
สมุ น ไพร วั ตถุ ดิบ ยาสมุ นไพร สมุ นไพรเพื่ อการผลิ ต สั ต ว สมุ น ไพรเพื่ อการเกษตร สารสกั ด
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สมุนไพร อาหารและเสริมอาหาร เครื่องสําอางที่ทําจากสมุนไพร และผลิตภัณฑสปาและอุปกรณ
สมุนไพรเพื่อการแพทยทางเลือก
การสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรของไทยป 2545 ประมาณ 100-200 ลานบาทตอป
ในขณะที่เรามีการสงออกสารสกัดประมาณ 300-400 ลานบาทตอปเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค
ภายใน ประเทศพบวา ตลาดสงออกมีขนาดเล็ก และคาดการณวาจะมีการสงออกเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 10 ต อป สํ า หรั บ ผลิ ตภั ณฑ ส มุ นไพรและการส งออกในรู ปสารสกั ดจะลดลงเนื่ องจาก
ผูประกอบการเลงเห็นวาการสงออกในรูปผลิตภัณฑมีกําไรสูงกวา (นิรนาม, 2545)
สํานักสงเสริมการคาสงออกรายงานวาการสงออกผลิตภัณฑเภสัชภัณฑในป พ.ศ.
2555 (มกราคม-มีนาคม) มีมูลคาการสงออก 348.59 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554
รอยละ 6.93 ซึ่งตลาดสวนใหญอยูในเอเชีย ไดแก เมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา ญี่ปุน มาเลเซีย
ฟลิปปนส ฮองกง สิงคโปร ปละจีน สําหรับตลาดนอกเอเชียมีเพียงประเทศเดียวคือเบลเยียม โดย
มูลคาสูงสุดในตลาด 5 อันดับแรกคือ เมียนมาร เวียดนาม เบลเยียม กัมพูชาและญี่ปุน โดยเมียนมาร
เบลเยียมและญี่ปุนมีอัตราการขยายตัว แตเวียดนามและกัมพูชามีอัตราการสงออกที่ลดลง
ตลาดเภสั ช ภั ณฑมี ก ารแข ง ขั นรุนแรงในตลาดสง ออกเป นหลั ก ประเทศที่ เป น
คูแขงที่สําคัญไดแก มาเลเซียและสิงคโปร (ดารวรรณ, 2555) อยางไรก็ตามประเทศไทยพยายาม
พัฒนามาตรฐานของการผลิตใหสูงขึ้นโดยคณะกรรมการอาหารและยามีความมุงมั่นที่จะเขาเปน
สมาชิกองคกร Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) ซึ่งผูผลิตยาทั้งแผน
ปจจุบันและยาสมุนไพรรวมถึงผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรตองปรับตัวอยางมาก เพื่อใหอยู
รอดในตลาดโลก
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ตารางที่ 1 ตลาดสงออกที่สําคัญของเภสัชภัณฑไทยป พ.ศ. 2554-2555 (ดารวรรณ, 2555)
ประเทศ
เมียนมาร
เวียดนาม
เบลเยียม
กัมพูชา
ญี่ปุน
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
ฮองกง
สิงคโปร
จีน
อื่นๆ
รวม

มูลคา (ลาน USD)
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
2554
2555
2554
2555
(ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.)
52.25
13.00
29.04
10.65
53.97
8.99
-6.70
-25.20
34.94
8.60
-3.32
2.62
26.55
6.95
17.42
-2.62
17.30
6.22
17.19
86.88
20.04
4.54
12.60
2.40
20.55
4.37
3.58
-4.11
16.38
4.37
-14.75
-1.39
12.13
3.35
28.60
43.43
9.69
3.27
19.56
31.95
84.77
23.07
-1.99
13.70
348.59
86.72
4.76
6.93

สัดสวน (รอยละ)
2554
2555
(ม.ค.-มี.ค.)
14.99
14.99
15.48
10.36
10.02
9.92
7.62
8.02
4.96
7.17
5.75
5.23
5.90
5.04
4.70
5.04
3.48
3.86
2.78
3.77
24.32
26.60
100.00
100.00

2.2.5 การบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2553) รายงานวาสินคาในกลุมสมุนไพรของ
ไทยที่สงออกไดมากที่สุดอยูในสินคาเวชสําอาง (เครื่องสําอางที่มีสมุนไพรเปนสวนประกอบ) โดยมี
มูลคาการสงออกกวา 1.3 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2552 มีมูลคาราว 90,000 ลานบาท ทั้งนี้
สาเหตุที่สงออกตัวเลขคอนขางสูง เนื่องจากไทยเปนฐานในการรับจางผลิตเครื่องสําอางภายใตแบ
รนด ของลู กค า (OEM) ที่ สํ าคั ญของภู มิ ภาคอาเซี ยน จึ งทํ าให มู ลค าการส งออกแต ละป ขยายตั ว
คอนขางมาก โดยในป พ.ศ. 2554 คาดการสงออกสินคาในกลุมเครื่องสําอางของไทยจะมีมูลคา
มากกวา 1.5 แสนลานบาท
สําหรับกลุมสมุนไพรที่สงออกมากรองลงมาคือ อาหารเสริม มีมูลคาการสงออก
ในปที่ผานมาไมเกิน 10,000 ลานบาท สวนในปนี้คาดจะสงออกมากกวา 10,000 ลานบาท (มูลคา
ตลาดอาหารเสริมในประเทศ 20,000-30,000 ลานบาท) เนื่องจากตางชาติที่เขามาลงทุ นดานอาหาร
เสริมในไทยมีแผนจะสงออกมากขึ้น รวมถึงผูประกอบการไทยมีแผนจะสงออกเพิ่มขึ้นเชนกัน
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ปจจุบันสินคาในกลุมสมุนไพรของเราสวนใหญยังทําตลาดในประเทศเปนหลัก
สัดสวน รอยละ 70 - 80 ของการผลิต และอีกรอยละ 20 - 30 สงออก โดยมีสินคาเวชสําอางเปนกลุม
ใหญสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของสินคาที่สงออก รองลงมาคืออาหารเสริม โดยสงออกไปยัง
ตลาดสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ น และยุ โ รป ซึ่ ง เรามี จุ ด แข็ ง คื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ส ว นเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
มาตรฐานยังตองสรางการยอมรับทั้งโรงพยาบาลในประเทศ รวมถึงในตางประเทศที่ตองมีขอมูล
การทดสอบทางวิชาการไปยืนยันเขาวาไมมี อันตรายไมวาจะเปนยาสมุนไพรตางๆ อาหารเสริม
และอื่นๆ
จิรพรรณ (2547) ไดศึกษาความสําเร็จของบริษัทสมุนไพรดอกบัวคู กลาววายาสี
ฟ นดอกบั ว คู ได เข าสู ค วามสํ าเร็ จของตลาดภายในประเทศโดยการบอกต อโดยเริ่ มจากการแจก
ตัวอยางให ทดลองใช ฟรี และมี การแนะนํา ต อๆกั นไปทํา ใหสิ นคา กระจายสู ตา งจัง หวัดไดอย า ง
รวดเร็ว ตอมาไดพัฒนาสูตรใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่องและมีการสงออกไปตางประเทศใน
ที่สุด ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จที่สําคัญคือการสรางความแตกตางของสินคาที่มีอยูในทองตลาด
คือการเปนนาสีฟนสมุนไพร
2.2.6 คุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรของไทย

อําพล (2554) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑกระเทียมที่ผลิตในประเทศไทยและที่
นําเขาจาก ตางประเทศทางดาน พบวาขอมูล บรรจุภัณฑ ราคา จํานวน การสงเสริมการขาย การวาง
โชวและความสะดุดตา พบวาผลิตภัณฑกระเทียมไทยมีขอมูลและบรรจุภัณฑทัดเทียมกับผลิตภัณฑ
จากตางประเทศและมีความไดเปรียบในเรื่องราคา แตเสียเปรียบในเรื่องของความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ไดศึกษาสถานการณสมุนไพรไทยจํานวน 4
ชนิด คือ วานหางจระเข ฟาทะลายโจร ตะไครหอมและไพล พบวาสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดมีปญหาที่
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คลายคลึงกัน คือ
1) เกษตรกรขาดความรูในดานเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการเก็บเกี่ยว
2) ปญหาศัตรูพืช
3) ปญหาการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหนวยงานของรัฐทําใหมีผลตอความ
นาเชื่อถือและการยอมรับในผลิตภัณฑ
4) ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปโดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรรูปที่เปน
การเพิ่มมูลคา
5) ขาดการสงเสริมและประชาสัมพันธในเรื่องคุณประโยชนของสมุนไพร
2.2.7 มาตรฐาน GMP
GMP (Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับการผลิต
เปนการจัดการสภาวะแวดลอมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เชน การควบคุมสุขลักษณะสวน
บุคคล การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การออกแบบโครงสรางอาคารผลิต รวมถึงเครื่องจักร
อุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน ซึ่งเนนการปองกันมากกวาการแกไข เปนระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การจัดการเพื่อไมให
อาหารกอผลกระทบตอผูบริโภค เมื่ออาหารนั้นถูกเตรียมหรือบริโภค ระดับดังกลาวนี้ ไดเริ่มนําเอา
มาใชกันเปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2514 หลังจากนั้นระบบนี้ก็ไดแพรหลายออกไป
ในประเทศตางๆ ในที่สุดก็ไดมีการนําเอาระบบ GMP นี้ เขาไปใชในโครงการกําหนดมาตรฐาน
ดานอาหารระหวางประเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนคําแนะนําและหลักการทั่วไปของสุขอนามัยของ
อาหาร สําหรับประเทศตางๆ
การรับรองระบบ GMP ของ Codex เพื่อ
1) ลดความเสี่ ย งในการปนเป อนของอาหาร การเรี ย กสิ นค า คื นกลั บ และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
2) เปนระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑขั้นสุดทาย เปนระบบการปองกัน
ปญหาตามหลักการประกันคุณภาพ
3) ระบบ GMP เปนระบบที่สามารถใชควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย สารเคมี
และสิ่งแปลกปลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง
4) ชวยปองกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑเกิดการปนเปอนหรือไมเปนไป
ตามขอกําหนด
5) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในความรับผิดชอบตอความปลอดภัยพื้นฐานของ
อาหาร
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6) เพื่อสรางความพรอมของระบบสูการรับรอง HACCP
7) สรางความเชื่อมั่นและสรางความแตกตาง ในการแขงขันในตลาดในประเทศ
และตางประเทศ
2.2.8 ปจจัยที่ทําใหเราเลือกใชผลิตภัณฑสมุนไพร
ผลิตภั ณฑสมุ นไพรที่รูจัก กันแพรหลายในปจจุบั นมี 3 รูป แบบคื อ ผลิ ตภัณฑ
อาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑยา ประสิทธิ์และพนิตนาฏ (2549) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑสมุนไพร คือ
1) การโฆษณาเกินจริงหรื อเปนเท็จ กรณีเปนยาแสดงสรรพคุณไดในเรื่องการ
รักษาอาการทั่วไป
2) การแสดงฉลาก เชน ทะเบียนยา ผลิตยาโดยผูประกอบโรคศิลปะ
3) รูปลักษณะของผลิตภัณฑ
4) ชองทางการจําหนาย โดยทั่วไปซื้อจากรานขายยา ยกเวนยาสามัญประจําบาน
5) การสงเสริมการขาย
6) ความรูความเขาใจของผูซื้อ
7) กระแสความนิยม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังไดระบุสมุนไพรบางชนิดที่ถูกนําไปโฆษณาเกินจริงวาสามารถรักษา
โรคตางๆ ไดทันทีทันใด เชน ไต เบาหวาน มะเร็งและอื่นๆ ซึ่งถือเปนการหลอกลวงประชาชน ซึ่ง
สมุนไพรที่พบวามีการโฆษณาเกินจริง เชน แปะกวย (Ginkgo; Ginkgo biloba) โสมเกาหลี (Korean
Ginseng; Panax ginseng) มะขามแขก (Senna; Cassia senna) แฮม วานชักมดลูก ลูกยอ กระชายดํา
กวาวเครือ สาหรายเกรียวทอง เปนตน
2.2.9 สถานการณตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร
วรรณวิภาและคณะ (2552) รายงานวาในป พ.ศ. 2551 ตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ในประเทศไทยมีมูลคา 18,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2550 โดย
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีคุณสมบัติเปนยา (nutraceutical) จะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ตลาดหลักที่มี
แนวโนมขยายตัวสําหรับผลิตภัณฑนี้ไดแก สหรัฐ ญี่ปุน และสหภาพยุโรป
วรรณวิภาและคณะ (2552) ไดระบุปญหาของผลิตภัณฑเสริมอาหารคือ
1) ในป จจุ บันวาไมมี ความชัดเจนเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติที่จะเปนแนวทางให
ผูประกอบการพัฒนาธุรกิจดานนี้
2) ขาดการวิจัยที่สามารถนําไปอางอิงสรรพคุณ
3) ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับการรับรองมีจํานวนนอยทําใหการพัฒนาเปนไป
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ในวงแคบๆ
4) ความยากในการเขาถึงฐานขอมูลดานผลงานการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
ทําใหพัฒนาการของผลิตภัณฑเสริมอาหารคอนขางชา
2.2.10 ยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย
วินิต (2551) ไดกลาวถึงโครงการที่เกี่ยวของในการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร
ในระดับรัฐบาล ไดแก
1) นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
2) นโยบายประกันสุขภาพทั่วหนา หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 30 บาทรักษาทุกโรค
3) นโยบายส ง เสริ มการส งออกผลิ ตภั ณฑ เกษตรแปรรู ป ซึ่ ง รวมถึ ง ผลิ ตภั ณฑ
สมุนไพร
วรรณวิ ภาและคณะ (2552) ได วิ เคราะห ข อมู ล ทุ ติย ภู มิ เอกสารที่ เกี่ ย วข องและ
ผลสรุปจากการเสวนากลุม ไดเสนอยุทธศาสตรและกลยุทธเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงของการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสมุนไพรของไทย คือ สรางกลยุทธดานการสรางความเชื่อถือโดยจัดใหมี
สารคดีดานสมุนไพร สรางสวนหย อมสมุนไพรในกรุงเทพมหานคร ผลักดันใหสมุนไพรเปนวาระ
แหงชาติ และสงเสริมอาหารสุขภาพ เปนตน และสรางกลยุทธดานวิจัยพัฒนาโดยควรใหหนวยงาน
เอกชนและของรัฐบาลวิจัยรวมกันและใหภาคเอกชนมีสวนในการคัดเลือกโครงการวิจัยเปนตน
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การจัดการผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรเพื่อการนําเขาและสงออกเปนการศึกษา
เกี่ ย วกั บ การประเมิ นศัก ยภาพการผลิต เทคโนโลยีก ารผลิ ต ความกา วหนา ทางการวิ จัย การขึ้ น
ทะเบียนภายในประเทศและการขึ้นทะเบียนของประเทศคูคาและการซื้อขายผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ซึ่งเปนผลเกิดจากการใชนโยบายการสงเสริมการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารของประเทศ
ไทยเพื่อนําไปสูการคาตางประเทศและเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจของไทย
ความเปนมาของการศึกษามีสาเหตุมาจากประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบและ
ภูมิปญญาทางดานสมุนไพรที่สามารถพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชยเพื่อการส งออก โดยใชทฤษฎีการ
ผลิตและทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ)
การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนเพื่อการสงออก = f (V1, V2, V3, V4, V5)
โดย V1 = นโยบายแหงชาติ
V2 = มาตรฐานการขึ้นทะเบียน
V3 = เทคโนโลยีการวิจัย
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V4 = ภูมิความรูเรื่องสมุนไพร
V5 = มาตรฐานการผลิต (GMP)
โดยทําการศึกษาศักยภาพผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรและปญหาการสงออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ซึ่งเปนการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ไทย-อเมริกาและไทย-ประเทศในเครือสหภาพยุโรป ทั้งการศึกษายั งรวมถึงปจจัยความสําเร็จของ
ประเทศจีนในการสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโดยการ
สัมภาษณบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรในเรื่องของปญหาการผลิตและการสงออก
จํานวน 3 บริษัทคือ หางหุนสวนขาวลออ จํากัด บริษัทเอ็มสตารเนทเวิร ค จํากัด และบริษัทแอมเวย
ประเทศไทย จํากัด

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 นโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับสมุนไพร
ประเทศไทยไดตระหนักถึงภูมิปญญาเรื่องสมุนไพรมาเปนเวลานานกอรปกับสมุนไพร
เปนรากฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ย วกั บสมุ นไพร เช น ยาสมุนไพร ยาแผนปจจุ บันจา ก
สมุนไพร และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสุมนไพร ในชวง 20 ปที่ผานมา รัฐบาลมีทั้งนโยบายการ
วิ จัย พั ฒนาและถ า ยทอดเทคโนโลยี ผ ลิ ตภั ณฑ จากสมุ นไพรเพื่ อ ใช ท ดแทนยาแผนป จ จุ บั นใน
ประเทศหรือเพื่อสงเสริมการสงออกในรูปของผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร นโยบายที่สําคัญ
ไดแก
3.1.1 นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2536 มีสาระสําคัญคือ สนับสนุนการศึกษาและวิจัย
เพื่อใหทราบศักยภาพดานปองกัน สงเสริมสุขภาพและบําบัดรักษาของสมุนไพร ยาสมุนไพรและยา
แผนโบราณ ตลอดจนสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรใหปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3.1.2 นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดมีบทบาทในกาสนับสนุนใหชุมชนตางๆ ในหลายพื้นที่ ผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มี
คุณภาพสะอาดและความปลอดภัยเพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นและของประเทศ
3.1.3 นโยบายประกันสุขภาพถวนหนา หรือ 30 บาทรักษาไดทุกโรค แมงบประมาณ
สําหรับโครงการนี้จะไมไดมีสวนในการนํามาพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร แตถามีผลการวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรที่สามารถนําไปสูการผลิตยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อทดแทนยา
แผนปจจุบันไดมากขึ้นเทาใด ก็จะชวยรักษาโรคและทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็ งแรงไมเจ็บปวย
งายดวยการใชทรัพยากรสมุนไพรภายในประเทศและภูมิปญญาของคนไทยเอง ซึ่งจะชวยประหยัด
งบประมาณของประเทศดานยา และชวยใหโครงการประกันสุขภาพถวนหนาประสบผลสําเร็จได
โดยรัฐเสียคาใชจายนอยลง
3.1.4 นโยบายส งเสริ มการส งออกผลิ ตภั ณฑ เกษตรแปรรู ป ซึ่ งรวมถึ งผลิ ตภั ณฑ จาก
สมุนไพร ในปจจุบันผลิตภัณฑจากสมุนไพรจัดไดวาเปนผลิตภัณฑดานการเกษตรที่มีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความตองการผลิตภัณฑเหลานี้ภายในประเทศมีมากขึ้น นโยบายสงเสริม
การสงออกผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป ไดมีแนวคิดและกําหนดยุทธศาสตรการบริ หารจัดการความรู
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และ ภูมิปญญาเพื่อสุขภาพ โดยสวนหนึ่งไดใหความสําคัญในการยกระดับภูมิปญญาไทยใหมี
สถานะและใชประโยชนไดทัดเทียมกับภูมิปญญาสากลโดยการสรางระบบการวิจัย และพัฒนาภูมิ
ปญญาไทยใหเขมแข็งและผสมผสานเขาสูระบบการศึกษาและระดับการสาธารณสุขในทุกระดั บ
จากแผนแหงชาติดังกลาวไดมีการแปลงสูแผนในระดับกระทรวงและระดับหนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เชน ในแผน 9 ของกระทรวงสาธารณสุขไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาการวิจัยการแพทยและสมุนไพร และการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานสุขภาพ มีการกําหนดกิจกรรมที่สําคัญหลายดาน เชน การพัฒนาหองปฏิบัติการทาง
การแพทย การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑจากสมุนไพรเพื่อการสงออก การรับรองผลิตภัณฑสุขภาพ
การขยายตลาดผลิตภัณฑองคการเภสัชกรรมสูตางประเทศ เปนตน
3.1.5 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ สมุนไพร รัฐบาลไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
และตอเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ 10 เมษายน 2544 แตงตั้ง “คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร” ขึ้น คณะกรรมการดังกลาวไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อเปนแผนแมบทในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
ระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหเกิดสัมฤทธิผลในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
ของประเทศ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 แผนดังกลาวได
กําหนดยุทธศาสตรหลักออก 8 ยุทธศาสตร และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการและหนวยงาน
ประสานหลักในยุทธศาสตรแตละดานดังนี้
1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรใหครบวงจร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานประสาน
2) สงเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานประสาน
3) กําหนดมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานประสาน
4) สงเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานประสาน
5) สงเสริมการตลาดสมุนไพร
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานประสาน
6) ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตออุตสาหกรรมสมุนไพร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานประสาน
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7) พัฒนาเครือขายองคความรูดานสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนหนวยงานประสาน
8) กําหนดกลไกการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานประสาน
ในการดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร ไ ด มี ก ารศึ ก ษาศั ก ยภาพและจั ด ลํ า ดั บ
สมุนไพรที่เหมาะสมในการพัฒนาและไดกําหนดสมุนไพรเปาหมายไว 12 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ฟา
ทะลายโจร กวาวเครือขาว กระชายดําหมอน กระเจี๊ยบ ชุมเห็ดเทศ ไพล บัวบก พริกไทย สมแขก
และลูกประคบ
3.1.6 แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาให ป ระเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางสุ ข ภาพแห ง เอเชี ย
เนื่องจากโครงการ 30 บาท สงผลใหบริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงทั้งประเทศ ซึ่งสงผลกระทบ
ทําใหโรงพยาบาลเอกชนที่มีขีดความสามารถเหลือ ดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นเปนโอกาสที่จะพัฒนา
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก ทางดานบริการการแพทยและสุขภาพโดยยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพสูสากล เพื่อเปนแหลงรายไดใหมที่มีประสิทธิภาพและขยายตัวไดอยางตอเนื่อ งใหกับ
ประเทศ จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพแหง
เอเชีย (พ.ศ. 2547-2551) ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจบริการรักษาพยาบาล เพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Thailand: The Excellent Medical Hub of Asia)
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการดูแลสุขภาพของเอเชีย (Thailand: The Wellness Capital of Asia)
3) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒนาธุ รกิ จผลิ ตภั ณ ฑ สุ ข ภาพและสมุ นไพรไทย: เพื่ อให
ประเทศไทยเปนแหลงกําเนิดของสมุนไพรที่ทรงคุณคาเพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Thailand: The Origin
of Precious Herbs for Superior Health) ผลิตภัณฑจากสมุนไพร และสมุนไพรจึงเปนสวนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรที่จะมีการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรดังกลาวดวย
3.1.7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุ นไพร (พ.ศ. 2548-2552)
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรของไทยอยางเปนระบบ ครบวงจร ตั้งแตการปลูก การ
วิ จั ย การนํ า ภู มิ ป ญญาไทยมาพิ สู จน การพั ฒนายาด ว ยหลั ก วิ ท ยาศาสตร การแปรรู ป ส ง เสริ ม
การตลาดทั้ ง ในและต า งประเทศและการปรั บ ปรุ ง กฎหมายให ทั น สมั ย เพื่ อ เอื้ อ ต อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสมุนไพร
3.1.8 นโยบายสงเสริมใหสถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศใชยาสมุนไพร บําบัดรักษา
โรคควบคูกับยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเพิ่มยาสมุนไพรที่สถานพยาบาลผลิต

23
และใชในโรงพยาบาล ซึ่งยังไมมีในบัญชียาหลักแหงชาติ อีก 22 รายการ (จากเดิม 12 รายการ) อัน
ไดแก เจลวานหางจระเข , มะขามแขก, หญาหนวดแมว, เพชรสังฆาต, กระเทียมแคปซูล ,
ธรณีสัณฑะฆาต, ขี้เหล็ก, บอระเพ็ด, มะระขี้นก, สหัสธารา, เหงือกปลาหมอ, ลูกยอ, กระชายดํา,
สมแขก, เทพธารา, ยาหาราก, น้ํามันไพล, ยาแกไอมะขามปอม, ยาผงคําฝอย, ยาผงหญาดอกขาว, ยา
ผงชะพลู และ เถาวัลยเปรียง นํารองในสถานพยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 66 แหง
3.1.9 ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใ ห
ความเห็นชอบเมื่อ 1 มีนาคม 2554 โดยเนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศควบคู กั บ การวิ จั ย เพื่ อ ความเป นเลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยแผน
ยุทธศาสตรกําหนดไว 5 ยุทธศาสตรหลัก คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒ นาทางสังคมมุงเนน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คาดวาจะใชงบประมาณ 139,290 ลานบาท (รอยละ 32)
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร คาดวาจะใชงบประมาณ 152,349
ลานบาท (รอยละ 35)
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษ เสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คาดวาจะใชงบประมาณ 34,823 ลานบาท (รอยละ 8)
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย หรืออีกนัยหนึ่งคือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและพึ่งพาตนเอง คาด
วาจะใชงบประมาณ 91,409 ลานบาท (รอยละ 21) ซึ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจะอยู
ในยุทธศาสตรนี้ ซึ่งเมื่อวั นศุกรที่ 27 มกราคม 2555 มี การประชุมระดมความคิดเพื่อรวมเสนอ
“นโยบายและยุท ธศาสตรการสนับสนุนงานวิจัย สมุนไพรไทยในระยะเวลา 5 ป” (ประจํา ป
งบประมาณ 2555-2559) โดยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ , ศูนยความ
เปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมีและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางกลุมความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย รวมกันหารือ
ทิศทางนโยบายการวิจัยพืชสมุนไพรของไทยในอนาคตใหชัดเจน รวมทั้งสามารถมีโอกาสในการ
แขงขันทางโลกธุรกิจที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยเพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากรและภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ
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สาธารณะดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมเขาถึงประชาชนและสังคม หรืออีกนัยหนึ่งคือการพัฒนากลไกหรือ
ปฏิรูปการวิจัย คาดวาจะใชงบประมาณ 17,411 ลานบาท (รอยละ 4)
3.2 การสนับสนุนจากภาครัฐดานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร
จากการที่ รั ฐบาลมี เป า หมายตามแผนยุ ท ธศาสตร ตา งๆ ที่ ผ า นมา สามารถสรุ ป ความ
ตองการใหประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรในขอบเขตดังนี้
(1) มูลคาการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) ใชวัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น
(3) มูลคาสงออกเพิ่มขึ้น
(4) มีหองปฏิบัติการสมุนไพรไดมาตรฐานสากล
(5) ศูนยสัตวทดลองที่ไดมาตรฐานสากล
(6) มีโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมในหนวยงานของรัฐไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
(7) มีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน GMP และมีหองปฏิบัติการ
มาตรฐานกลางสําหรับตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร
(8) มีมาตรฐานสมุนไพรใน Thai Herbal Pharmacopoeia เพิ่มขึ้นจากเดิม 21 ชนิด เปน
อยางนอย 50 ชนิด และมีมาตรฐานยาสมุนไพรตํารับไมนอยกวา 10 ตํารับ
(9) มีการเพิ่มเติมรายการยาซึ่งมีขอกําหนดมาตรฐานแลวในบัญชียาหลักแหงชาติอีก ไม
นอยกวา 20 รายการ และตํารับสมุนไพรอีกไมนอยกวา 10 ตํารับ
(10) มีเครือขายหองปฏิบัติการที่ใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร จํานวนไมนอยกวา 15 แหงกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
(11) มีสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจที่ผานการวิจัยอยางครบวงจรไดอยางนอย12ชนิด
(12) มีกฎหมายที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร
เพื่อใหไดตามเปาประสงคที่วางไวดังนั้นรัฐบาลควรจะสนับสนุนงานวิจัยดานสมุนไพร
รวมถึงบุคลากรทางการวิจัย ซึ่งสามารถวิเคราะหโดยปจจัยดังตอไปนี้
3.2.1 แนวโนมคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาประเทศ
จากการวิเคราะหแนวโนมจํานวนคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย
ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2550 พบวาตัวเลขคาใชจายทางการวิจัยของประเทศและพัฒนาของประเทศไทย
มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป แตเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) พบวามีแนวโนมที่ลดลง เริ่มจากป พ.ศ. 2546, 2548 และ 2550 คาใชจายทางการวิจัยและ
พัฒนาประเทศอยูที่ 15,499, 16,667 และ 18,225 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 0.26, 0.24 และ 0.21

25
ของ GDP ตามลําดับ เนื่องจากอัตราการเติบโตของ GDP มีอัตราการเพิ่มที่เร็วกวาอัตราการเพิ่มของ
การลงทุนทางการวิจัย ซึ่งเมื่อพิจารณาเปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ที่กําหนดเปาหมายการลงทุนเพื่อการวิจัยเทากับรอยละ 0.50 ของ GDP อาจกลาว
ไดวาสถานะภาพปจจุบันยังหางไกลจากเปาหมาย
เมื่ อพิ จารณาสั ดส วนของการลงทุ นในการวิ จัย ต องบประมาณแผ นดิ นทั้ ง หมด
พบวามีแนวโนมในทิศทางที่ลดลงเชนกัน โดยในป พ.ศ.2546 คิดเปนรอยละ 0.74 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ในป พ.ศ. 2548 เทากับ 0.62 และในป พ.ศ. 2550 เทากับ 0.53
แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวโนมทางการวิจัยตอผลผลิตมวลรวมในประเทศระหวางป พ.ศ. 2546-2550

แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวโนมทางการวิจัยและพัฒนาตองบประมาณแผนดินทั้งหมดระหวางป 2546- 2550
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นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบนักวิจัยตอประชากรของประเทศไทยพบวาประเทศไทย
มีจํานวนนักวิจัย 6 คนตอประชากร 1,000 คน โดยที่นักวิจัยที่ทํางานเต็มเวลาเทากับ 3 คน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับนักวิจัยที่ทํางานเต็มเวลาของประเทศญี่ปุนและเกาหลี พบวามีนักวิจัยที่ทําวิจัยเต็มเวลา
ตอประชากร 1,000 คนเทากับ 53 และ 37 คน ตามลําดับและประเทศจีนและมาเลเซียเทากับ 7 คน
ซึ่งสถิติดังกลาวของประเทศไทยนับวาต่ํามาก (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2553)
3.2.2 การสนับสนุนภาครัฐใน 24 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2531-2554)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนหนวยงานหลักที่จัดสรรงบประมาณการ
วิจัยในสาขาตางๆ 12 สาขาหลักคือ
1) สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ายภาพและคณิ ต ศาสตร ประกอบด ว ยกลุ ม วิ ช า
คณิตศาสตรและสถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทก
วิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย
พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร ส าธารณสุ ข เทคนิ ค การแพทย ทั นตแพทยศาสตร สั ง คมศาสตร
การแพทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรีย
เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเคมี เคมีสิ่งแวดลอม เคมี
เทคนิค นิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกล
การเกษตร สิ่งแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละอุ ต สาหกรรมวิ จั ย ประกอบด ว ยกลุ ม วิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรมวิจัย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6) สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี
วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
7) สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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8) สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สังคมวิ ทยาทางการเมือง ระบบการเมื อง ทฤษฎี การเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติ สาธารณะ
ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตรการเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
9) สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
10) สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุม วิชา สังคมวิท ยา ประชากรศาสตร
มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคมและสังคมสงเคราะห อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม
มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษา
ความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและรับรูจาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตร เทคนิค
พิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
12) สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการ
สอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการ
แนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่ ง สาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย ทางด า นผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม ได แ ก สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สาขาวิทยาศาสตรการแพทย และสาขา
เศรษฐศาสตร แตสาขาที่เกี่ยวของมากที่สุดคือ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
จํ า นวนโครงการต า งๆที่ ห น ว ยงานวิ จั ย ในระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท า ได ยื่ น ขอ
งบประมาณผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในปงบประมาณป พ.ศ. 2531-2554 พบวามี
จํานวนทั้งสิ้น 123,208 โครงการโดยเปนโครงการสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 6,554 โครงการ
(แผนภูมิที่ 3) หรือรอยละ 5.32 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย (คาเฉลี่ยของแตละสาขา
เทากับรอยละ 8.33) อยางไรก็ตาม จากจํานวนโครงการทั้งหมดมีบางโครงการเทานั้นที่ เปนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร และมีบางโครงการที่ถูกจัดอยูในสาขาเกษตรศาสตร
และชีววิทยา หรือสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
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แผนภูมิที่ 3 จํานวนโครงการวิจัยป 2531-2554 ที่ยื่นของบประมาณผานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

จากจํานวนโครงการในสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชตั้งแตป 2431-2554 จํานวน
6,554 โครงการ พบวามีจํานวนโครงการที่วิจัยและพัฒนาทางดานสมุนไพรและโครงการวิจัยและ
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจํานวน 1,143 และ 98 โครงการ (ตารางที่ 2) หรือคิดเปนรอยละ 17.18
และ 1.48 ของโครงการในสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชตามลําดับหรือเทากับรอยละ 1.01 ของ
โครงการทั้งหมด โดยมีหนวยงานระดับกรมหรือมหาวิทยาลัยจํานวน 63 หนวยงาน หนวยงานที่มี
โครงการวิจัยมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรมวิทยาศาสตรการแพทย
และมหาวิทยาลัย เชียงใหม
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ตารางที่ 2 โครงการวิจัยในสาขาวิท ยาศาสตรเคมีและเภสัช ในส วนของงานวิ จัยและพั ฒนาดา น
สมุนไพรและอาหารเพื่อสุภาพแยกตามหนวยงาน (แสดงเฉพาะ 21 อันดับแรก) ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2531-2554
หนวยงาน

สมุนไพร

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
189
2 กรมวิทยาศาสตรการแพทย
155
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
135
4 มหาวิทยาลัยมหิดล
127
6 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 72
5 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
73
7 มหาวิทยาลัยขอนแกน
65
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร
37
9 กรมการแพทย
34
10 องคกรเภสัชกรรม
28
12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร
19
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
21
14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
17
15 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
14
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12
18 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
12
19 มหาวิทยาลัยบูรพา
10
20 กรมปาไม
8
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7
22 อื่นๆ (รายละเอียดดูภาคผนวก)
75
รวม
1,143

อาหารและ
สุขภาพ
12
2
8
13
26
12
2
1
3
3
1
2
13
98

รวม
201
157
143
140
98
85
67
38
34
28
23
22
21
17
14
13
13
12
12
8
7
88
1241
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3.2.3 การสนับสนุนภาครัฐในป พ.ศ. 2554
ปงบประมาณ 2554 มีหนายงานระดับกรมภาครัฐจัดสงขอเสนอโครงการวิจัย
จํานวน 151 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 6,221 โครงการ ประกอบดวยชุดโครงการวิจัย 691 โครงการ (ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการยอย 2,818 โครงการ) และโครงการวิจัยเดี่ยว 5,530 โครงการ หรืออาจจะรวม
โครงการย อ ยทั้ ง หมด เท า กั บ 9,039 โครงการ เป นงบประมาณทั้ ง สิ้ น 6,177,825,130 บาท
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนหนวยงานหลักที่จัดสรรงบประมาณทางดานการวิจัย
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจําแนกโครงการวิจัยทั้งหมดออกเปนกลุมเรื่องที่
ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ เปน 12 กลุมคือ (แผนภูมิที่ 4)
1) การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมมาภิบาล
3) การปฏิรูปการศึกษา
4) การจัดการน้ํา
5) การพัฒนาพลังงานทดแทน
6) การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา
7) การปองกันโรคและรักษาสุขภาพ
8) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคา
9) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
10) การบริหารจัดการการทองเที่ยว
11) สังคมผูสูงอายุ
12) ระบบโลจิสติก
ซึ่งโครงการที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรจะถูกจัดอยูใน
กลุมการปองกันโรคและสุขภาพเปนสวนใหญ แตจะมีบางโครงการที่อยูในกลุมการเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา และสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนกลุมที่รัฐใหความสําคัญเนื่องจาก
มีจํานวนโครงการคิดเปนรอยละ 36.34 ของจํานวนโครงการทั้งหมด อยางไรก็ตามในโครงการ
เหลานี้ไมไดเปนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 4 สัดสวนจํานวนโครงการแยกตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554)

3.3 หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตามที่ประเทศไทยเปนสมาชิกองคกรระหวางประเทศ เชน FAO, WHO และ Codex
ดังนั้น มาตรฐานอาหารไทยและมาตรฐานผลิตภัณฑเสริมอาหารรวมถึงผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
สมุนไพร ในประเทศไทยถกกําหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) จึงปฏิบัติตามประกาศ
และขอกําหนดของ Codex Alimentarius เชนเดียวกันกับ US FDA และ สหภาพยุโรป ซึ่งมีคํากลาว
วา “Codex Alimentarius: Big Brother’s Plan to Control Health Supplements”
หนาที่ของ Codex Alimentarius ในภาระงานการคาระหวางประเทศในเรื่องอาหาร คือ
พัฒนาหลักการและแนวทางในเรื่องของการตรวจสอบและการรับรองโดยการพัฒนาวิธีการการ
ตรวจสอบและรับรองอาหารสําหรับการนําเขาและสงออกเพื่อประโยชนของผูบริโภคและเพื่อความ
ยุติธรรมในการคาขายระหวางประเทศ
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3.3.1 ผลิตภัณฑเสริมอาหารมาตรฐานไทย
ประเทศไทย ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าและประชาคมยุ โรปมีก ารกํ าหนดคุ ณภาพ
พื้นฐานที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารไวเหมือนกันโดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอกําหนดคุณภาพที่สําคัญหรือมาตรฐานผลิตภัณฑเสริมอาหารของไทย สหรัฐอเมริกา
และเครือสหภาพยุโรป
ขอกําหนด
อ.ย.
1. ผลิตภัณฑเสริมอาหารตองมีลักษณะตามชนิดของผลิตภัณฑนั้นๆ 
2. ตรวจพบจุลินทรียกอโรคไดไมเกินที่กําหนด

3. พบเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli นอยกวา 3 ตอ อาหาร 1 กรัม 
โดยวิธี Most Probable Number
4. ตรวจพบสารพิ ษจากจุลิ นทรี ย สารพิษ ตกคา ง สารพิษ อื่ น สาร 
ปนเปอนหรือยาสัตวไดไมเกินที่กําหนด
5. มีปริมาณวิตามินหรือแรธาตุไมนอยกวารอยละสิบ หาแตไมเกิน 
ปริมาณสูงสุดที่ กําหนดในบัญชี สารอาหาร (สําหรับ ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหวิตามินและแรธาตุ)
6. การใชวัสดุเจือปนอาหาร

7. ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู นํ า เข า ต อ งได รั บ มาตรฐานวิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต 
(GMP)
8. การใช ภ าชนะบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารต อ งเป น ไปตาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
9. การฉลากของผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารให ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข
10.การแสดงฉลากตองเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาอื่นดวยก็ได
11.การแสดงขอความกลาวอางสุขภาพ (Health Claim) ตองเปนไป 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึงมีขอกําหนดที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน

US-FDA EFSA
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ถึงแมวา Codex Alimentarius จะเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาอาหารหรือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารใหมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกันทั่วโลก เชน Codex Alimentarius ไดกําหนดวิธี
วิเคราะหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่อาจหลงเหลืออยูในผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 191 ชนิด เพื่อให
มี ก ารวิ เ คราะห ที่ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น และจากการประชุ ม ที่ ก รุ ง โรม ประเทศอิ ต าลี Codex
Alimentarius ไดกําหนดพิกัดบนของสารกําจัดศัตรูพืชที่อนุญาตใหมีไดในเครื่องเทศ (วัตถุดิบในการ
ผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร) ไวจํานวน 58 สาร (ตารางภาคผนวกที่ 4) อยางไรก็ตามประเทศตางๆ ก็
นําหลักการของ Codex Alimentarius ไปพัฒนาเปนมาตรฐานของประเทศตนเองทําใหรายละเอียด
ตางๆ แตกตางกันไป
ประเทศไทยไดกําหนดพิกัดบนของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่อนุญาตใหมีไดใน
อาหารและผลิตผลทางการเกษตรจํานวน 41 กลุมสาร (ตารางภาคผนวกที่ 3) ซึ่งปริมาณสารปองกัน
กําจัดในพืชหรือในอาหารในแตละชนิดจะไมเทากันขึ้นอยูกับชนิดของอาหารนั้นๆ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาความเขมขนสูงสุดของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่อนุญาตใหตกคางสูงสุด
(MRL) ในพืชเครื่องเทศ ที่กําหนดโดย Codes Alimetarius และสํานักงานอาหารและยาของไทย
สาร

สวนของพืช

Codex MRL
1. Ethion
Seeds
3
Fruits or berries
5
Roots or rhizomes
0.3
2. Iprodion
Seeds
0.05
Roots or rhizomes
0.1
3. Phosalone
Seeds
2
Fruits or berries
2
Roots or rhizomes
3
4. Phenthoate
Seeds
7
5. Fenitrothion
Seeds
7
Fruits or berries
1
Roots or rhizomes
0.1
หมายเหตุ : หนวยความเขมขนคือ มิลลิกรัมสารตอ 1 กิโลกรัมอาหาร

อ.ย. MRL
3
5
0.3
0.05
0.1
2
2
3
7
7
1
0.1
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคาความเขมขนสูงสุดของสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชที่อนุญาตใหตกคางสูงสุด (MRL) ในพืชเครื่องเทศ ที่กําหนดโดย Codex Alimetarius
และสํานักงานอาหารและยาของไทย พบวาทั้งสองมาตรฐานใชคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(MRL) คาเดียวกัน เนื่องจากประเทศไทยอางองมาตรฐานของ Codex Alimentrius
แตในสหภาพยุโรปโดย The European Food Safety Authority (EFSA) ไดเพิ่มเติม
รายละเอียดมากกวาที่ Codex Alimentarius กําหนดไวคือ จากสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชอยูในสหภาพ
ยุโรปและที่อื่นๆ พบวามีการใชอยูประมาณ 1,100 ชนิดในสินคาเกษตรรวมถึงสมุนไพรที่จํานวน
315 ชนิด EFSA ไดกําหนด Maximum Residue Levels (MRL) ในสารกําจัดศัตรูพืชจํานวน 514
สาร (Regulation (EC) No 1107/2009) โดยถือเอาประกาศของ Codex Alimentarius เปนมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานที่ตองปฏิบัติ (Minimum requirement)
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสํานักงานอาหารและยาของไทยใช
มาตรฐานเดียวกับขอกําหนดวัตถุเจือปนอาหารของ Code General Standard for Food Additives :
GSFA 2011
โลหะหนั ก และสารพิ ษ จากจุ ลิ น ทรี ย เช น อั ล ฟลาท็ อ กซิ น ที่ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการอาหารและยาของไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งแสดงดังตารางที่ 5 จากการศึกษาพบวาปริมาณโลหะหนักบางชนิด เชน สารหนู ที่อนุญาตให
มีไดสูงสุดที่กําหนดโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนต่ํากวาที่กําหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา
ของไทย อยา งไรก็ตามสาธารณรั ฐประชาชนจีนกํ าหนดพิ กัดบนของโลหะหนั กขึ้ นอยู กั บชนิ ด
อาหาร โลหะหนักบางชนิด เชน ดีบุก ประเทศไทยไดกําหนดไวสูงกวา ที่ Codex Alimentarius หรือ
EU กําหนด ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งของการยอมรับผลิตภัณฑเสริมอาหารของไทยหรือเปน
ขออางในการกีดกันทางการคาชนิด non tariff barrier
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ตารางที่ 5 ขอกําหนดพิกัดบนของสารปนเปอนในอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
โลหะ/สารพิษ

พิกัดบน

หนวย
ไทย 1
จีน 2
EU
Codex
ดีบุก
250 ไมมีขอมูล 50-200
230 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
สังกะสี
100
5-100 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ทองแดง
20
5-50 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ตะกั่ว
1
0.2-5
0.1-1.5
1-6 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
สารหนู
2
0.2-0.7 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ปรอท
0.5
0.02-1.0 0.5-1.0
0.5 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
แคดเมียม
ไมมีขอมูล 0.05-0.5 0.05-0.5 ไมมีขอมูล มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
เหล็ก
ไมมีขอมูล 5-20 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
โครเมียม
ไมมีขอมูล 0.5-2.0 ไมมีขอมูล
1
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
อัลฟลาทอกซิน
20
ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมโครกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
ที่มา : 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529)
2. ฐานขอมูลสถาบันอาหาร
นอกจากนี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารส ว นใหญ จ ะต อ งมี ก ารเติ ม สารสกั ด ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพหรื อประสิ ท ธิ ผลตามจุ ด ประสงค นั้นๆ ถ า ผลิ ตภั ณฑ เสริ ม อาหารที่ ไ ด จากพื ช ที่ มี
ประวัติการใชเปนอาหารและยามาเปนเวลานานและกรรมวิธีใชไมไดพัฒนารูปแบบที่เคยใชในยา
แผนโบราณอาจไมตองมีขอมูลการศึกษาความเปนพิษ (toxicity studies) แตจะตองมีขอมูลการใช
แตโบราณ (traditional information) ของตํารับยานั้นๆ หรือมีหลักฐานประวัติการใชเปนระยะ
เวลานาน (documentation of a long period of use) โดยระบุประเทศและระยะเวลาที่ใช
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ตารางที่ 6 คําเตือนแนบทายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ขอความคําเตือน
1. ผลิตภัณฑเสริมอาหารทุกชนิด “เด็กและสตรีมีครรภ ไมควรรับประทาน”
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารบางชนิด
ตองแสดง ขอความคําเตือน
เพิ่มเติม ดังนี้
2.1 กระดูกออนปลาฉลาม
“ไม เ หมาะสํ า หรั บ ผู ป ว ยโรคหั ว ใจและผู ที่ พั ก ฟ น จากการ
ผาตัด”
2.2 เกสรดอกไม
“ผูที่แพละอองเกสรดอกไม ไมควรรับประทาน”
2.3 ไคโตซาน
- “เด็ก สตรีมีครรภ และสตรีที่ใหนมบุตร ไมควรรับประทาน”
- “สําหรับผูที่ ใชผลิตภัณฑเสริมอาหารอื่นๆ ที่มีไขมันเป น
สวนประกอบหลัก ควรรับประทานกอนหรือหลังผลิตภัณฑ
นี้อยางนอย 2 ชั่วโมง”
- “ควรระวังในผูที่แพอาหารทะเลและผูที่มีน้ําหนักตัวต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน”
2.4 น้ํามันปลา
- “หามใชในผูที่แพปลาทะเลหรือน้ํามันปลา”
- “ควรระวังในผูที่เลือดแข็งตัวชา หรือผูที่ใชยาตานการแข็งตัว
ของเลือด หรือแอสไพริน”
2.5 น้ํามันอิฟนิงพริมโรส
- “หามใชในผูที่มีประวัติเปนโรคลมชัก”
- “ควรระวังในผูที่ไดรับยารักษาโรคลมชัก”
2.6 ใยอาหาร
“เพื่ อป องกั นภาวะอุ ดตั นของลํ าไส ที่ อาจเกิ ดจากการบริ โภค
ผลิตภัณฑใยอาหารชนิดแหง ควรรับประทานพรอมน้ํา 1-2 แกว”
2.7 รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
“ผูที่เปนโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ ไมควรรับประทานเพราะ
รอยัลเยลลี
อาจเกิดอาการแพอยางรุนแรง”
2.8 เลซิติน
2.9 สารสกัดจากใบแปะกวยและ “อาจมีผลใหเลือดแข็งตัวชา”
ผลิตภัณฑที่มีใบแปะกวย
2.10 ขิงหรือสารสกัดจากขิง
“ผูที่เปนโรคนิ่ว ไมควรรับประทาน”
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ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ขอความคําเตือน
2.11 ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใช
วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล
- น้ําตาลแอลกอฮอล
ไมใชอาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก
- อะซีซัลเฟม เค
ไมใชอาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก
- แอสปาแตม
ผูที่มี สภาวะฟนิลคี โตนู เรี ย ผลิตภัณฑนี้มี ฟนิลอลานี นไมใ ช
อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อยางไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศใหผลิตภัณฑเสริมทุกชนิดตองมี
คําวา ‘อาหารเด็กและสตรีมีครรภไมควรรับประทาน” และบางชนิดตองมีคําเตือนเพิ่มเติมในการ
บริโภค (ตารางที่ 6)
สําหรับพืชสมุนไพรชนิดใหมที่มีหลักฐานการใชมาเปนเวลานานแตนําไปพัฒนา
รูปแบบจากที่เคยใช เชน มีการนําพืชสมุนไพรมาสกัดเพื่อเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเสริมอาหาร
หรือยาสมุนไพร หรืออีกนัยหนึ่งมีการใชในรูปแบบที่แตกตางไปจากที่เคยใชตองมีขอมูลการศึกษา
ความเปนพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity test) ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก สําหรับ
สวนประกอบที่ยังไมมีขอมูลการใชบริ โภคเปนยาหรือเป นอาหารในชีวิตประจําวันจะตองมีผล
การศึกษาความเปนพิษแบบกึ่งเรื้อรังหรือแบบเรื้อรัง (subchronic or chronic test) หรือ ผลการศึกษา
ในคน (clinical trial) อยางไรก็ตามสําหรับยาหรือยาสมุนไพรนําเขาจะตองมีหนังสือรับรองการ
จําหนายผลิตภัณฑซึ่งออกโดยหนายงานภาครัฐหรือ Notary Public และหนังสือตองผานการรับรอง
ลายเซ็นโดยสถานทูตไทย
3.3.2 ผลิตภัณฑเสริมอาหารมาตรฐานสหรัฐอเมริกา
ในสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑสมุนไพรนับวาเปนภาคที่ทํากําไรใหแกอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในป ค.ศ. 2000 ผูบริโภคใชจายประมาณ 591 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ไดแก สมุนไพรลดน้ําหนัก สมุนไพรแกไข
และสมุนไพรคลายเครียด เปนตน ในอเมริกามีการใชสมุนไพรแกอาการที่รุนแรงกวาปกติ เชน โรคหืด
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ endometriosis เปนตน
เพราะชาวอเมริ กันสนใจอยา งยิ่ ง ดัง นั้นในป ค.ศ. 1994 การรั กษาโดยแพทย
ทางเลือกซึ่งรวมถึงการรักษาโดยสมุนไพรจึงจัดตั้งหนายงานที่มีชื่อวา Congress passed the Dietary
Supplement Health and Education Act of 1994 (DSHEA) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ the Federal Food,
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Drug and Cosmetic Act ซึ่งทําหนาที่ดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรโดยเฉพาะ ซึ่ง
ภายใตหนวยงานนี้ ผูผลิตอาหารเสริมจากสมุนไพรไมจําเปนตองขออนุญาตตอ Food and Drug
Administration (US-FDA) กอนจําหนายผลิตภัณฑ (premarket approval) ดังนั้น แตเนื่องจากมีผิต
ภัณฑในตลาดหลายชนิดไมปลอดภัยตอผูบริโภค ดังนั้น US-FDA จึงออกประกาศใหมวาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรตองไดรับการรับรองความปลอดภัย และในป ค.ศ. 2007 US-FDA ได
ประกาศใหโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่ดี (Good Manufactoring Practice: GMP)
ภายใตประกาศของ US-FDA ฉบับลาสุดคือ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร
จะตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ดี (GMP) และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร
ตองมีคุณภาพคือ มีเอกลักษณทางยาหรือเสริมอาหาร มีลักษณะเหมือนกันทั้งกลอง ไมมีสิ่งเจือปน
คงทนไมแตกหักและสามารถแจกแจงองค ประกอบได นอกจากนี้ ยังระบุถึงบรรจุภัณฑ ฉลาก และ
สวนประกอบ เปนตน
ในสหรั ฐ อเมริ ก าถื อว า เป นเรื่ อ งผิ ดปกติ ถ า หากในผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารมี สิ่ ง
ปนเปอนหรือมีมีฉลากที่ ไมตรงกับผลิตภัณฑ อย างไรก็ตามมีการจัดการโดยมีการตั้งหนวยงาน
สําหรับตรวจสอบคือ United States Pharmacopeia manages the Dietary Supplement Verification
Program (DSVP) ซึ่งมีการทดสอบ ความสมบูรณ สิ่งเจือปน การละลาย และการผลิตที่ปลอดภัย แต
มีการรับรองเฉพาะตัวอยางที่ตรวจสอบเทานั้น และในปจจุบันมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 70 โรงงานที่ผานมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ดีหรือ GMP
ในสหรัฐอเมริกาเปนสิ่งผิดกฎหมายถ าผลิตภัณฑ เสริมอาหารมีการโฆษณาบน
ฉลากวาสามารถปองกันโรคหรือรักษาโรคใดๆ แตสามารถพูดไดกวางๆ เชน กลูโคซามีนชวยทําให
ขอตอมีสุขภาพดีขึ้น หรือ ฮอรโมนเมลาโทนินชวยทําใหการนอนหลับเปนปกติ สวนการแคลมอื่น
เชนกลาวอางเพื่อสุขภาพสามารถทําไดก็ตอเมื่อมีผลงานวิจัยจากหนวยงานที่เชื่อถือได
3.3.3 ผลิตภัณฑเสริมอาหารมาตรฐานสหภาพยุโรป
The European Food Safety Authority (EFSA) เปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องอาหาร
และความปลอดภัยของอาหารของสหภาพยุโรป กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 2002 เนื่องจากมีปญหาเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหารในป ค.ศ. 1990 วัตถุประสงคการตั้ง EFSA เพื่อควบคุมมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหารในสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแกผูบริโภค หนาที่ของ EFSA ดูแล
ความปลอดภัยของอาหาร คุณคาทางโภชนาการ สุขภาพกายและจิตของสัตว การควบคุมศัตรูพืช
และสุ ข ภาพพื ช การควบคุ ม อาหารของ EFSA มี ห ลั ก การคื อ ยอมรั บ ประกาศของ Codex
Alimentarius ที่กลาวถึงระเบียบนานาชาติ ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตตองไดรับอุตสาหกรรมการผลิตที่
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ดี (GMP) สวนหลักการอื่นๆ เชน
- ควบคุ ม การเขี ย นลาก หรื อ การโฆษณา ซึ่ ง ใช คํ า แนะนํ า ตาม Directive
2000/13/EC โดยมีสาระสําคัญ เชน หามใชคําโฆษณาที่อาจทําใหเขาใจผิด
- การผลิตผลิตภัณฑอาหารเสริมใหใชคําแนะนํา Directive 2002/46/EC
- ตองระบุสารออกฤทธิ์ ที่เปนชื่อทางวิทยาศาสตรหรือทางเคมี
- การกลางอางเชิงสุขภาพตองมีขอมูลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และตอง
ระบุคําเตือนหรือขอหามการใช (Condition for use of nutrition and health claims)
- การระบุสารอาหารนอกจากสารอาหารโดยทั่วไปที่หมายถึง คารโบไฮเดรต
ไขมัน ใยอาหาร โซเดียม วิตามินและเกลือแรแลว การระบุสารอื่นและการกลาวอางเชิงสุข ภาพ เชน
ทางดานพลังงาน ใหระบุวาใหพลังงานเทาไร ใหพลังงานในอัตราที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือไมให
พลังงาน และถาหากเปนสารอาหารอื่นหรือสารอื่น จะตองระบุปริมาณ
- จะต อ งแสดงคํ า เตื อ นกรณี ห า มใช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ บ างชนิ ด (Appropriate
warning)
3.4 มาตรฐาน GMP ของโรงงานผลิตยาสมุนไพร/ผลิตภัณฑเสริมอาหาร/ผลิตอาหาร
GMP (Good Manufacturing Practice) คือหลักเกณฑวิธีการที่ดีสําหรับการผลิต เปนการ
จัดการสภาวะแวดลอมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตแบงเปน 7 หมวดคือ
หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งอาคารผลิต โดยมีหลักการคราวๆคืออาคารผลิตอยางน อยตอง
ประกอบดวยหองหรือบริเวณตางๆซึ่งปองกันการปนเปอนได
หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต เชนอุปกรณในการผลิตตองมีจํานวน
เพียงพอตามวัตถุประสงคของการใชงาน
หมวดที่ 3 กระบวนการควบคุ มการผลิ ต เช น การควบคุ มคุ ณภาพและการเรี ย กคื น
ผลิตภัณฑ
หมวดที่ 4 การทําความสะอาด การฆาเชื้อและการบํารุงรักษา เชนการทดสอบเครื่องมือ
หมวดที่ 5 การสุขาภิบาล
หมวดที่ 6 บุคลากรและสุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน
หมวดที่ 7 การบันทึกรายงาน
ซึ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ดี (GMP) เปนการปองกันมากกวาการแกไข เปน
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Management System) คือ การ
จัดการเพื่อไมใหอาหารกอผลกระทบทางลบตอผูบริโภค สําหรับขอบกพรองที่รุนแรง ไดแก รายการ
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เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิต เอกสารควบคุมการผลิต บันทึกและรายงานผล น้ําที่ใช
เปนสวนผสม และคุณสมบัติผูควบคุมการผลิต
สําหรับประเทศไทย โดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประกาศให
มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ดี (GMP) วาดวยสุขลักษณะทั่วไปเปนกฎหมายบังคับในป 2544
โดยบังคับใชกับอาหาร 57 ประเภท และกําลังจะมี GMP เฉพาะผลิตภัณฑ ออกมาเรื่อยๆ เชน GMP
น้ําดื่ม เปนตน การประกาศเปนกฎหมายมีผลใหสถานประกอบการรายใหมตองปฏิบัติตามทันที
สําหรับ ผูประกอบการรายเกา ตองปรับปรุ งมาตรฐานใหเป นไปตามกฎหมายภายใน 2 ป และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไดแนะนําใหสถานประกอบการนําระบบ HACCP
จากข อกํ าหนดคุ ณ ภาพหรื อมาตรฐานการผลิ ตดั งกล าวพบว ามี โรงงานที่ ผ านมาตรฐาน
จํานวนนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานผลิตสมุนไพร ดังที่นายไพศาล เวชพงศา นายกกิตติมา
ศักดิ์สมาคมผูผลิตยาสมุนไพร กลาวใน Manager online วันที่ 9 มิถุนายน 2554 วาคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กําหนดใหอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยใชมาตรฐาน GMP 2548 ของ Codex
หรือ Good Manufacturing Practice หรือหลักเกณฑหรือวิธีการที่ดีในการผลิตยา แตเนื่องจากการ
ผลิตสมุนไพรไทยนั้นมีการพัฒนามาจากการผลิตพื้นบาน ดังนั้นตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดประกาศบังคับใชมาตรฐาน GMP จนกระทั่งปจจุบันมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่
ผานเกณฑ GMP ทั้งหมดเพียง 20 กวาโรงงาน ขณะที่โรงงานผลิตยาสมุนไพรทั้งหมดมีจํานวนสูง
ถึง 1,007 โรงงาน (รวมโรงงานที่อยูในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ) ซึ่งนับวาเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอยเทานั้นเมื่อเทียบกับเมื่อเริ่มประกาศใช GMP ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งพบวามีโรงงานที่ผาน
มาตรฐาน GMP เพียง 8 แหง จากผูผลิตทั่วประเทศ 904 แหง (ไพศาล, 2554)
สถาบันการแพทยแผนไทยรายงานวาปจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีโรงงานยาสมุนไพรที่ไดรับ
GMP จํานวน 14 โรง (ตารางผนวกที่ 5) ซึ่งผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญผลิตจากโรงงานผลิตยา
สมุนไพร อยางไรก็ตามยังมีโรงงานผลิตอาหารที่ผาน GMP ในป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 อีก
จํานวน 52 และ155 โรงงาน ตามลําดับ (อ.ย., มปพ) ซึ่งบางโรงงานผลิตอาหารเพียงอยางเดียวแต
บางโรงงานผลิตทั้งอาหารและผลิตภัณฑเสริมอาหาร และใน
ปจจุบันมีบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารและบริษัทนําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
ตางประเทศจํานวน 343 ราย ซึ่งโรงงานผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยตรงมักจะเปนโรงงานที่เพิ่ง
กอตั้ง ทําใหโรงงานสวนใหญผาน GMP อยางไรก็ตามสวนผสมที่เปนสารออกฤทธิ์มีบางสวนที่ทาง
โรงงานมิไดสกัดเองจากสมุนไพรไทย แตเปนการนําเขาสารสกัดจากตางประเทศ หรือมีการนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศ เชนในป 2548 มีการนําเขาวัตถุดิบสมุนไพรเปนมูลคา 3,741.66 ลานบาท
ซึ่งในขณะเดียวกันมีการสงออกวัตถุดิบสมุนไพรเปนมูลคา 1,465.02 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2548)
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จากการศึกษาพบวาปญหาของการขึ้นทะเบียน GMP เนื่องจาก
(1) ขอจํากัดของสถานที่ /อาคารเดิม เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มัก
เริ่มตนมาจากการผลิตขนาดเล็ก บางรายก็ขยายกิจการขึ้นมาจนเปนโรงงาน ดังนั้นจึงอาจจะตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กระบวนการใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ GMP การปรับปรุงของเดิม
ซึ่งอาจจะมีขอจํากัดของอาคารและสถานที่เดิม
(2) งบประมาณ การลงทุนโรงงานเพื่อใหได GMP ตองใชงบประมาณสูงทั้งในโรงงาน
ที่ตั้งใหมและการปรับปรุงโรงงาน
(3) ผูประกอบการผลิตสินคาขายเฉพาะภายในประเทศ ยังไมเล็งเห็นความสําคัญของระบบ
GMP
สําหรับประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดทํางานรวมกับ US-FDA
เรื่ องมาตรฐาน GMP คื อ บุ ค ลากรที่ ทํ า งานในสถานที่ ป ระกอบการที่ ผลิ ตอาหารจะต องผ า น
หลักสูตร Better Process Control School ซึ่ง US-FDA เห็นชอบ (ดารณี, 2552) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดมี โครงการผลักดัน GMP อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทประเภท
ที่มีความเปนกรดต่ําและปรับสภาพกรดเปนมาตรฐานบังคับใชตามกฎหมายในปงบประมาณ 25502554 กลาวคือ ป 2550 จัดตั้งคณะทํางานรางบัญชีแนบทาย ป 2552 ทดลองใชแบบตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตและรางคูมือการตรวจสอบสถานที่ ผลิต ป 2553 จัดทําประชาพิจารณพรอมเสนอ
ประกาศบังคับ และในป 2554 อบรมเจาหนาที่ทั่วประเทศ
อยางไรก็ตามมาตรฐานการผลิตยาและอาหารเสริมของโลกปจจุบัน ไดกาวล้ําไปเปน
มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) กันแลว GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา ซึ่งประเทศไทยเราใช GMP ของ WHO เวอรชั่นป 1992 แตมาตรฐานโลก
EU GMP (PIC/S) คือ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา ตามขอกําหนดอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ ดานการตรวจประเมินยาแหงสหภาพยุโรป (เทียบเทา WHO เวอรชั่น 2003) ที่เรียกไดวา
เขมงวดเครงครัดและใชกันอยูใน 35 ประเทศที่มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีการผลิตยาและ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารทั่วโลก
จุดแตกตางที่สําคัญ เชน การพิสูจนเอกลักษณของตัวยาสําคัญในวัตถุดิบกอนนําไปผลิต
ยานั้น GMP ทําเพียง 10% แตระบบมาตรฐานโลกอยาง EU GMP (PIC/S) มีการทําถึง 100% อีกจุด
หนึ่งคือ การจัดการดานคุณภาพของยา ถาเปนระบบ GMP จะดําเนินการเฉพาะการควบคุณภาพ
(Quality control : QC) และการประกันคุณภาพ (Quality assurance : QA) เทานั้น แต EU GMP
(PIC/S) นอกจากจะทําทั้งสองอยางที่กลาวมาแลว ยังตองเพิ่มกระบวนการ การทบทวนคุณภาพ
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ผลิตภัณฑหรือ Product Quality Review (PQR) กับกระบวนการการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอคุณภาพผลิตภัณฑหรือ Quality Risk Management (QRM) ดวย
วีระพัฒน (2555) ไดใหสัมภาษณในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลนวา ไทยยังคงใช
GMP มาตรฐานเกาที่ลาหลังซึ่งใชกันมาเกือบ 18 ป ในบานเรามีเพียงบริษัท ไบโอฟารม เคมิคัลส
ผูนําเวชภัณฑยาและฟารมาฟูด เปนรายแรกและรายเดียวขณะนี้ที่ไดรับมาตรฐาน EU GMP (PIC/S)
นี้ ทําใหสามารถสงออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก อยาง ญี่ปุน อิตาลี อังกฤษ สิงคโปร ฮองกง
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไนจีเรีย เยเมน เปนตน
มาตรฐาน EU GMP (PIC/S) มีขอกําหนดที่เขมงวดมากกวา GMP หลายประการดวยกัน
ไมวาจะเปน เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิต ขั้นตอนตางๆ รวมถึงการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
ทําใหลดการปนเปอนไดมากยิ่งขึ้น ผูบริโภคยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจะไดรับผลิตภัณฑที่ดี
และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งถาหากภาครัฐควรสงเสริมใหการผลิตยาและอาหารเสริมในประเทศไทย
กาวไปสูมาตรฐาน EU GMP (PIC/S) นี้ใหกวางขวาง นอกจากนี้ยังทําใหการสงออกผลิตภัณฑ
อาหารหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารมากยิ่งขึ้น
3.5 กรณีศึกษาบริษัทผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารและยาสมุนไพร
3.5.1 กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัดขาวละออเภสัช
หางหุนสวนจํากัดขาวละออเภสัชกอตั้งเมือป พ.ศ. 2482 ในชื่อของ “ขาวละออ
โอสถ” ตั้งอยูบริเวณบํารุงเมือง สมุนไพรของขาวละออโดงดังมากในอดีตที่ผานมาในเรื่องตัวยาขับ
พยาธิ ยากวาดลิ้น ทั้งมีการพัฒนาสินคาอื่นๆ ออกมาอยางตอเนื่อง โดยมีทายาทสืบทอดภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษไวเปนอยางดีดวยการวิจัยและพัฒนาใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมา
โดยตลอดทําใหกลายเปนมาตรฐานสมุนไพรสกัดและอาหารเพื่อสุขภาพ เปนผูนําดานยากระเทียม
ที่ มีคุณภาพสูงซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตดวยตัวเองเปนที่ยอมรับของนักวิชาการและบุคลากร
ทางการแพทย
ในป พ.ศ. 2531 ขาวละออเภสัชเริ่มแนะนํากระเทียมเม็ดแคปซูลสูทองตลาดเปน
รายแรกๆของประเทศไทยภายใตชื่ออิมมิวนีทอป พรอมสงลงสูตลาดเปนกระเทียมสกัดชนิ ด
แคปซูล ซึ่งในปนั้นเองได รับรางวัล “ASIAN HITECH AWARD 1998” จากสถาบันวิจัย
วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห ง ประเทศไทย พร อมทั้ ง ยั ง ได รับ เลื อกจากสถาบั น Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) สนับสนุนขาวละออเภสัชสงผูเชี่ยวชาญ
รวมพัฒนา เพื่อพัฒนาสินคาสูมาตรฐานโลก
ผูใหขอมูล : คุณวัชพงษ พงษบริบูรณ
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ตําแหนง : ผูจัดการบริษัท , เจาของหางหุนสวนขาวลออเภสัช และประธาน
กิตติมศักดิ์สมาคมผูผลิตยาสมุนไพรไทย
ชนิดผลิตภัณฑ : อาหารเสริมสุข ภาพและสารสกัดจากสมุนไพรไทย เช น
กระเทียมสกัด ขมิ้นชันสกัด อบเชยแคปซูล ไคโตซานแคปซูล สมแขกสกัด และกลูโคแมนแนน
(บุก) เปนตน
ภาพที่ 1 ตัวอยางผลิตภัณฑของหางหุนสวนขาวละออเภสัช

ที่มา www.khaolaor.asia
1) ปญหาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
1.1) ป ญ หาการจํ า แนกประเภทการจดทะเบี ย น เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
สมุนไพรสามารถจัด จําแนกผลิตภัณฑจากสมุนไพรสามารถจําแนกไดหลายชนิด ไดแก ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร ยาสมุนไพรแผนโบราณ ยาสมุนไพรแผนปจจุบัน สารสกัดจากสมุนไพร เปนตน ดังนั้น
สมุนไพรบางชนิดไมสามารถจัดเปน ผลิตภัณฑเสริมอาหารได เนื่องจากปริมาณสารออกฤทธิ์ใน
ผลิ ตภั ณฑ มี ม ากเกิ นไปที่ ดัง นั้ นไม ส ามารถจั ดเป นผลิ ตภั ณ ฑ เสริ ม อาหาร ดั ง นั้ นต องจั ดเป นยา
สมุนไพร หรืออีกนัยหนึ่งทางหางหุนสวนมีความประสงคในการผลิตยาสมุนไพร แตเนื่องจากสาร
สกัดจากสมุนไพรไมมีความคงที่ทําใหป ริมาณสารออกฤทธิ์นอยเกินไป ดังนั้นจึงไมสามารถขึ้น
ทะเบียนเปนยาสมุนไพรได ตองขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนตน
1.2) สําหรับยาสมุนไพรไมผานมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา
เนื่องจาก คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ไมเปนผูเชี่ยวชาญทางดานสมุนไพรไทย จะอิงความรู
ทางดานสมุนไพรกับความรูทางดานยาแผนปจจุบัน
1.3) การขึ้นทะเบียนมีสองมาตรฐาน กลาวคือมีความเชื่อถือผลิตภัณฑที่นําเขา
จากตางประเทศมากกวา เชนการใสแอสปาแตมในเครื่องดื่มเสริมสุขภาพถาผลิตในประเทศไทยจะ
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ไมผานมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา แตถา นําเขาจากตางประเทศจะผานมาตรฐานของ
คณะกรรมการอาหารและยาได
1.4) รัฐบาลไมสงเสริมการผลิตใหแกเอกชน โดยการตั้งมาตรฐานที่สูง แตถา
โรงพยาบาลของรัฐบาลผลิตเอง แมไมผานมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาไดรัฐบาลก็
สนับสนุนใหใชได
2) การสงออกตางประเทศ
มีการสงออกในแถบทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง และประเทศในกลุมสหภาพ
ยุโรป ในรูปของสารสกัด เนื่องจากการสงออกในรูปของสารสกัดมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก เมื่อเทียบกับ
การสงออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑเสริมอาหารสําเร็จรูป
3) ปญหาในการสงออก
3.1) ไมสามารถทําใหผูซื้อปลายทางมีความเชื่ อถือในสินคาได เนื่องจากไม
ผานมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยาในไทย แมวาจะผานมาตรฐานจากตางประเทศแลวก็
ตาม
3.2) มาตรฐานของแตละประเทศในกลุมสหภาพยุโรป คอนขางสูง หากจะ
สงออกในรูปของชิ้นสวนพืช เชน ใน ราก หรือดอก จะไมคอยผานมาตรฐานของประเทศนั้นๆ
ดังนั้นจึงสงออกในรูปของสารสกัดเปนสวนใหญ
3.5.2 กรณีศึกษาบริษัทเอมสตารเน็ทเวิรค จํากัด
บริษั ทเอมสตาร คื อบริษัทขายตรงที่ ประสบผลสํ าเร็จย างรวดเร็ วแห งแรกทั้ งใน
ประเทศไทย เปดดําเนินการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และ
บริหารจัดการดวยเงินสดทั้งระบบโดยไมมีการกูเงินจากสถาบันการเงินใดๆ ทั้งสิ้น เปนธุรกิจการ
ขยายเครือขายผูบริโภคโดยเนนใหผูบริโภคสมัครเปนสมาชิกเพื่อซื้อสินคาใชเองและแนะนําบุคคล
อื่นใหใชสินคาของเอมสตาร เมื่อเกิดการแนะนําเพื่อใชสินคาจึงทําใหเกิดเครือขายผูบริโภคขึ้น
กลายมาเปนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดตอสมาชิกและยังเปนการชวยสงเสริม ใหสมาชิกไดรับรายได
อยา งทั่วถึงและยุติธ รรม และแผนธุ รกิจของเอมสตาร ไดผ านสํ านัก งานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค บริษัทเอมสตาร มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 1191 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ผูใหขอมูล : คุณพิจิตรา เกิดผล
ตําแหนง : นักธุรกิจ
ชนิดผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงาม ไดแก ผลิตภัณฑ
โปรตีนเสริมอาหาร น้ํามันรําขาว จมูกขาวและสารสกัดจากถั่วขาว เปนตน

45
ภาพที่ 2 ตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทเอมสตารเน็ทเวิรค จํากัด

ที่มา www.aimstarnetwork.com
1) ปญหาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
ไมมี
2) การสงออกตางประเทศ
มีการสงออกในประเทศญี่ปุน และอเมริกา
3) การสงออกประเทศในแถบสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ไมมี
4) ปญหาในการผลิตและการสงออก
4.1) คาแรงงานและการขึ้นทะเบียนโรงงานสําหรับการผลิตสินคาในประเทศ
ไทยคอนขางสูงจึงยายกําลังผลิตไปยังประเทศกัมพูชา โดยวัตถุดิบที่ใชยังคงนํามาจากประเทศไทย
ผลิตภัณฑที่ไดจะสงขายในประเทศไทยเปนหลัก และบางสวนสงออกขายประเทศญี่ปุน
4.2) ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทยมัก ไมผา นมาตรฐานจากตางประเทศ
ดัง นั้ นจึ ง มี ค วามจํ า เป นที่จะต องย า ยโรงงานไปผลิ ตในประเทศคู ค า ซึ่ง ทํ า ให ผ า นมาตรฐานใน
ตางประเทศไดงายกวา แมวาคาแรงและคาดําเนินการจะสูงกวาในประเทศไทยก็ตาม
3.5.3 กรณีศึกษาบริษัท แอมเวยประเทศไทย
บริษัท แอมเวย จํากัด เปนธุรกิจขายตรงดวยระบบการตลาดหลายชั้น นําเสนอ
สินคาอุปโภคบริโภค มีผลประกอบการป พ.ศ. 2553 ดวยยอดขาย 14,370 ลานบาท และบริษัทยัง
เปนหนึ่ งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยตั้งแตป พ.ศ. 2531 แอมเวยเป นผู จัดจํ าหนาย
ผลิตภัณฑคุณภาพสูง ประกอบดวยผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคมากกวา 100 ชนิด หรือกวา 1,200
รายการ ผลิตภัณฑของแอมเวยทุกชนิดไดรับการคิดคนขึ้นเปนพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคและมีการรับประกันความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ
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ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพของแอมเวย ไดแก
1) My Health ประกอบดวยกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารนิ วทริไลท ไดแก โปรตีน
ชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมดวยวิตามิน ผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดเม็ด ซึ่งผลิตโดยโรงงานนิวทริไลท
และเปนหนึ่งในผูผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดเม็ด และวิตามินรายใหญของโลก โดยนิวทริไลท
เปนแบรนดระดับโลกดานผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินและเกลื อแรเพียงแบรนดเดียวที่เพาะปลูก
เก็บเกี่ยว และมีกระบวนการผลิตดวยระบบฟารมชีวภาพของตนเองที่ผานการรับรองแลว
2) My Self ประกอบดวยกลุมผลิตภัณฑทะนุถนอมความงาม ผลิตภัณฑรักษา
อนามัยในชองปาก ผลิตภัณฑบํารุงรักษาเรือนผม
3) My Home ประกอบด วยกลุ ม ผลิ ตภั ณฑ ใ นครั วเรื อน ผลิ ต ภั ณฑ ซั ก รี ด
ผลิตภัณฑถนอมรักษารถยนต ผลิตภัณฑทําความสะอาดภายในบาน
ภาพที่ 3 ตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทแอมเวย จํากัด

ที่มา www.amwayshopping.com)
ผูใหขอมูล : คุณบุษกร ประดิษฐนิยกุล
ตําแหนง : นักธุรกิจขายตรง
ชนิดผลิตภัณฑ : กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไดแก นิวทริไลท ไดแก
โปรตีนชนิดผง เครื่องดื่มผสมอุดมดวยวิตามิน ผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดเม็ด ซึ่งผลิตโดยโรงงาน
นิวทริไลท โดยเพาะปลูกวัตถุดิบในฟารมของตนเองโดยไมใชยาฆาแมลงและปุยเคมี
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ปญหาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
เนื่องจากสินคาของแอมเวยเปนสินคาที่นําเขาจากตางประเทศทั้งหมด ดังนั้นจึง
ตองมีการขึ้นทะเบียนอาหารในประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการขอ
ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความลาชามาก และบางครั้งมีขั้นตอนการ
พิสูจนที่แตกตางจากประเทศตน ทางทําใหไมสามารถนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศบางชนิดเขา
มาขายได
3.6 ปญหาเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัย
นอกจากปญหาโรงงานผลิตไมไดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ดี (GMP) แลวของบริษัทยา
สมุนไพรที่ตั้งมานานและบริษัทขนาดเล็กแลว พบวาอีกปญหาหนึ่งของประเทศไทยคือ การทํางาน
วิจัยเพื่อแสดงขอกลาวอางสุขภาพ ซึ่งในหลายบริษัทที่เปนบริษัทขนาดใหญไดทําการวิจัยเอง เชน
บริษัทเวอรินา ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตผลิตเสริมอาหารหลายชนิดเชน I-Slym, Fitt-n และ the secret
เปนตน นอกจากนี้ยังผลิตเวชสําอางควบคูกันไป
3.7 ปญหาการใชคํากลาวอางโภชนาการและสุขภาพ
คํากลาวอางทางโภชนาการและคุณคาทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Nutrient Claim and
Health Claim) บนฉลากอาหารนอกจากจะใชเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนในทางสาธารณสุขเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนการตระหนักความรูดานโภชนาการแลว ยังมีสวนชวยอุตสาหกรรมอาหาร
เนื่องจากผูผลิตสามารถเนนย้ําขอมูลดานคุณภาพสารอาหารในผลิตภัณฑของตนเอง
ตามที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex Alimentarius) ซึ่ง
เปนองคกรที่ทําการกําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศคํากลาวอางทางโภชนาการ (Nutrition
Claim) หมายถึงการแสดงใดๆที่บอกกลาวหรือชี้แนะหรือบอกเปนนัยวาอาหารมีคุณสมบัติทาง
โภชนาการเฉพาะดาน โดยคํากลาวอางทางโภชนาการแบงเปน 2 ประเภท คือ
(1) คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร (Nutrient content claim) เชน วิตามินซีสูง, ไมมีคลอ
เรสเตอรอล
(2) คํากลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ (Comparative claim) เชน โปรตีนสูงกวา ,
โซเดียมนอยกวา
คํากลาวอางทางคุณคาเพื่อสุขภาพ (Health Claim) หมายถึงการแสดงใดๆที่บอกกลาว,
ชี้แนะหรือบอกเปนนัยถึงความสัมพันธระหวางสุขภาพและอาหารชนิดหนึ่งหรือสวนประกอบของ
อาหารชนิดนั้น ซึ่งรวมถึง คํากลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims) คํากลาว
อางการกระทําหนาที่อื่นๆ (Other Function Claims) คํากลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
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(Reduction of disease risk claims)
(1) คํากลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims) อธิบายเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ทางกายภาพของสารอาหารในดานการเติบโต, พัฒนาการ และการทํางานปกติของ
รางกาย เชนแคลเซียมมีสวนชวยพัฒนากระดูกและฟนใหแข็งแรง, เหล็กเปนสวนประกอบในการ
สรางเซลสเม็ดเลือดแดง
(2) คํากลาวอางการกระทําหนาที่อื่นๆ (Other Function Claims) อธิบายถึงคุณประโยชน
ที่มีผลเฉพาะเจาะจง (specific beneficial effects) ตอหนาที่ทางกายภาพใหทํางานดียิ่งขึ้น เมื่อ
บริโภคสวนประกอบอาหารชนิดหนึ่งหรือสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้ บทบาท
ของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือสวนผสมอาหารที่มีบทบาทเชิงหนาที่ (functional ingredients) ใน
การเสริมสุขภาพไดรับความสนใจอยางมาก เห็นไดจากตัวอยางคํากลาวอางการกระทําหนาที่อื่นๆ
เชน สเตอรอลจากพืชชวยลดคลอเรสเตอรอลในเลือด
(3) คํากลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค (Reduction of disease risk claims)
สัมพันธกับการบริโภคอาหาร หรือสวนประกอบอาหาร เชน สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการพัฒนาสภาพที่ทําใหเกิดโรค หรือทําใหสุขภาพแยลง ตัวอยางการกลาวอางลักษณะนี้
เชน โปรตีนจากถั่วเหลืองลดความเสี่ยงพัฒนาการการเกิดโรคหัวใจ
3.7.1 ปญหาความไมเหมือนกันของคํากลาวอางในแตละประเทศ
จากการศึกษา พบวาแตละประเทศการอนุญาตคํากลาวอางทางโภชนาการ คํากลาว
อางหนาที่ของสารอาหาร คํากลาวอางการกระทําหนาที่อื่นๆ และคํากลาวอางการลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค โดยมีการอนุญาตที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามไทย มาเลเซีย จีนและฟลิปปนส ใช
รูปแบบการอางอิงคลายคลึงกับ Codex Alimentarius ซึ่งเปนขอดีหรือขอไดเปรียบในการสงออก
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ตารางที่ 7 สถานะคํากลาวอางทางโภชนาการ (Nutrition Claim) (E-siong, 2010)
ประเทศ
สถานะคํากลาวอางทางโภชนาการ
อินโดนีเซีย อนุญาต : คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร, คํากลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ;
เกณฑการกลาวอางใชฐานคาอางอิงสําหรับสารอาหาร (Nutrient Reference Value :
NRV) ประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย อนุญาต: คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร, คํากลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ;
รูปแบบและกฎเกณฑโดยทั่วไปคลายคลึงกับ Codex
ฟลิปปนส อนุญาต : คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร, คํากลาวอางปริมาณโดย
เปรียบเทียบ; รูปแบบโดยทั่วไปคลายคลึงกับ Codex ;เกณฑการกลาวอางใชฐาน
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวัน
(Recommended Energy and Nutrient Intake: RENI) ของประเทศฟลิปปนส
สิงคโปร อนุญาต : คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร, คํากลาวอางปริมาณโดย
เปรียบเทียบ; กฎเกณฑการกลาวอางใชฐานปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอ
วัน (RDA) ไมใชคาอางอิงสําหรับสารอาหาร (NRV)
ไทย
อนุญาต :คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร,คํากลาวอางปริมาณโดยเปรียบเทียบ;
รูปแบบโดยทั่วไปคลายคลึงกับ Codex กฎเกณฑสวนมากใชฐานสารอาหารที่แนะนํา
ใหบริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) มากกวาฐานคา
อางอิงสําหรับสารอาหาร (NRV)
จีน
อนุญาต :คํากลาวอางปริมาณสารอาหาร, คํากลาวอางปริมาณโดย
เปรียบเทียบ; รูปแบบและกฎเกณฑโดยทั่วไปคลายคลึงกับ Codex
ญี่ปุน
อนุญาต : เฉพาะคํากลาวอางปริมาณสารอาหารเทานั้น ; รูปแบบโดยทั่วไปคลายคลึง
กับ Codex; แตเกณฑที่ใชแตกตางกัน
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ตารางที่ 8 สถานะคํากลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (Nutrient Function Claims)
ประเทศ
สถานะคํากลาวอางหนาที่ของสารอาหาร
อินโดนีเซีย อนุญาต, โดยกฎใหมจะมีการบังคับใช : สารอาหารหลัก 4 ชนิด (โปรตีน, ไขมัน,
กรดไลโนเลอิก, คารโบไฮเดรต) วิตามิน 8 ชนิด และ เกลือแร 3 ชนิด
มาเลเซีย มีการอนุญาต 23 คํากลาวอางสําหรับโปรตีน, วิตามิน 9 ชนิด, เกลือแร 5 ชนิด
ฟลิปปนส อนุญาต, ตามมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ; ไมมีบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตใหใช
สิงคโปร มีการอนุญาต 26 คํากลาวอางสําหรับสารอาหารหลัก 3 ชนิด (โปรตีน, แลคโตส, เสน
ใยอาหาร), วิตามิน 7 ชนิด, เกลือแร 5 ชนิด
ไทย
มีการอนุญาต 29 คํากลาวอางสําหรับโปรตีน, เสนใยอาหาร, วิตามิน 13 ชนิด, เกลือ
แร 14 ชนิด
จีน
มีการอนุญาต 60 คํากลาวอางสําหรับสารอาหารหลัก 8 ชนิด (พลังงาน, ไขมัน,
โปรตีน,ไขมันอิ่มตัว, คลอเรสเตอรอล, คารโบไฮเดรต, น้ําตาล, เสนใยอาหาร),
วิตามิน 6 ชนิด, เกลือแร 11 ชนิด
ญี่ปุน
มีการอนุญาต 17 คํากลาวอาง คือ วิตามิน 12 ชนิด, เกลือแร 5 ชนิด
3.7.2 ปญหาความชัดเจนของคํากลาวอาง
ศาสตราจารย ดร. Alfred Hagen Meyer นักกฎหมายและอาจารยแหง Technical
University of Munich (TUM) ไดกลาวถึงความไมชัดเจนของคํากลาวอาง ซึ่งอนุญาตโดยหนวยงาน
ความปลอดภัยดานอาหารประจําสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) วาหลาย
การกลาวอางเชิงสุขภาพมีความคลุมเครือยากตอการประเมินโดย EFSA ซึ่งตองการผลตอสุขภาพที่
สามารถกําหนดและวัดไดอยางชัดเจน โดยทั่วไป EFSA จะพิจารณาการกลาวอางเกี่ยวกับสุขภาพที่
ไมแสดงถึงปริมาณ สําหรับบางกรณีที่กลาวอางถึงการปรับปรุ งการทํางานของรางกายนั้นอาจจะไม
ชัดเจน แตหากกลาวอางถึงการเพิ่มขึ้น เชน ระยะเวลาหรือจํานวนของการเกิดแบคทีเรียนั้นสามารถ
วัดได นอกจากการกลาวอางถึงสุขภาพของอวัยวะหรือระบบภายในรางกายทั้งหมดแลว การกลาว
อางถึงผลอยางเฉพาะเจาะจงก็สามารถระบุได ซึ่งนับวาสําคัญอยางยิ่งหากมีผลรับรองที่สามารถวัด
ได ซึ่งเชื่อมโยงกับสุขภาพของอวัยวะและระบบตางๆ ภายในรางกาย เชน การกลาวอางถึงผลตอ
สุขภาพผิวนั้น คอนขางจะกวางเกินไป หากกลาวอางวา “ชวยในการเพิ่มความชุมชื้นของผิว ” จะ
สามารถวัดไดมากกวา นอกจากนี้ รายละเอียดของคํากลาวอางเชิงสุขภาพนั้น อาจจะปรับเปลี่ยนการ
เรียบเรียงคําเพื่อใหสื่อสารไดอยางถูกตองอีกดวย
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3.8 การศึกษาความสําเร็จผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในประเทศจีน
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ (2555) รายงานวา ปจจุบัน (พ.ศ.
2555) บริษัทตาง ๆ ทั้งประเทศจีนและตางชาติกําลังเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับปริมาณความ
ตองการผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพสําหรับกลุมผูบริโภคชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผูบริโภคกลุมนี้เปน
กลุ ม ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญกั บ สุ ข ภาพเป นอย า งมาก ทํ า ให ป ระเทศจี นกํ า ลั ง จะกลายเป น กลุ ม ตลาด
ผูบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่ใหญที่สุดในโลกในป พ.ศ. 2558
แผนภูมิที่ 5 สถิติปริมาณการขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในสาธารรัฐประชาชนจีน
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แผนภูมิที่ 6 อัตราการเติบโตของการขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพในสาธารรัฐประชาชนจีน

แผนภูมิที่ 5 แสดงถึงยอดขายของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะ
เห็นไดวายอดขายของผลิตภัณฑไดมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกป และในป ค.ศ. 2011 ประเทศจีนไดมี
การเพิ่มขึ้นของสินคานําเขาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพเปนมูลคาถึง 914 ลานหยวน ซึ่งถึงแมวาจํานวน
มูลคายังคงเปนจํานวนที่ไมมากเมื่อเทียบกับขนาดของประชากร แตตลาดนี้เปนตลาดที่มีการเติบโต
อย า งรวดเร็ ว เนื่ องมาจาก GDP ต อหั วประชากรประเทศจี นที่ เ พิ่ ม ขึ้ นในป ค.ศ. 2012 อี ก ทั้ ง
ประชากรจํานวนรอยละ 25 ของประเทศจีนนิยมบริโภคอาหารเสริมจากสมุนไพรและการบําบัดแบบ
จีนโบราณ ทั้งนี้เนื่องจากมีผูบริโภคสวนใหญมีความกังวลกับผลขางเคียงจากผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ที่มีสารเคมีผสมหรือผลิตภัณฑที่ไมไดสกัดจากธรรมชาติ
จากรายงานของ National Development and Reform Commission's Public Nutrition and
Development Center ระบุวามูลคาการคาของกลุม ผลิตภัณฑและการบริการเพื่อสุขภาพมีแนวโนม
ถึง 450 พันลานหยวนในป ค.ศ. 2015 และในปที่ผานมา (ค.ศ. 2011) มีมูลคามากกวา 260 พันลาน
หยวน เฉพาะในผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศจีน ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
แบงออกเปน 3 กลุม ผลิตภัณฑสมุนไพรทางการแพทยและผลิตภัณฑที่ผลิตจากยาสมุนไพรจีน
โบราณ ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ และผลิตภัณฑจากสารสกัดจากชีวภาพ
สําหรับผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่เปนที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก
แคลเซียม น้ํามันปลา เลซิติน (Lecithin) สาหรายสไปรูไลนา (spirulina) และวิตามินรวมตาง ๆ
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ภาพที่ 4 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเสริมในประเทศจีน

ประเทศจีนเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญที่ดึงดูดใหบริษัทตางประเทศมาทําการตลาดใน
กลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและในขณะเดียวกันบริษัทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพของประเทศจีนก็ ยังคง
มองหาโอกาสที่จะขยายตลาดไปตางประเทศเชนเดียวกัน ในบรรดาบริษัทตางชาติ บริษัทแอมเวย
เป นบริ ษั ท ขายตรงรายใหญ ใ นตลาดผลิ ตภั ณฑ เ พื่ อสุ ข ภาพในประเทศจี น ด วยยอดขายกว า 21
พันลานหยวนในป ค.ศ. 2010 และมากกวารอยละ 60 ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑเสริมอาหารและ
วิตามิน
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การค า ในต า งประเทศ (2555) มี ค วามเห็ นว า ประเทศจี น เป นตลาด
ผูบ ริ โภคผลิ ตภั ณฑ เพื่ อสุข ภาพขนาดใหญ ซึ่ ง เปนตลาดที่ นา สนใจและสามารถดึ ง ดู ดให บ ริ ษั ท
ตางประเทศใหเขามาลงทุนไดเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับผูผลิตหรือผูสงออก
ไทยที่จะขยายตลาดเขามาในประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนไดมีการสนับสนุนจัดงานแสดงสินคาเพื่อ
สุขภาพอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อาทิ เชน กรุงปกกิ่ง (Beijing) นคร
เซี่ยงไฮ (Shanghai) และ นครกวางโจว (Guangzhou) เปนตน โดยจัดแสดงผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
โดยตอเนื่องและประจํา เชน
(1) China (Shandong) International New medicine Exposition
(2) China (Beijing) international Pharmaceutical Industry Exhibition
(3) Shanghai International Traditional Medicine & Health Exhibition
(4) China (Guangzhou) International Medicine Health Care Industry Expo
3.9 โอกาสและอุปสรรคในการทําการคาผลิตภัณฑเสริมอาหารกับสิงคโปร
3.9.1 โอกาส
ไทยและสิงคโปรไดขยายกรอบความสัมพันธเศรษฐกิจระหวางไทยและสิงคโปร
(Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) ทําใหผลิตภัณฑเสริมอาหารมี
อัตราภาษีการนําเขาเปนศูนย โดยที่สิงคโปรเปนตลาดการคาเสรี นักธุรกิจตางชาติสนใจมาลงทุน
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จํานวนมาก รวมถึงความหลากหลายในภาคธุรกิจของสิงคโปร ที่จะสงผลใหบริษัทไทยมีโอกาส
ประกอบธุรกิจทั้งในสิงคโปร และสามารถตอยอดเพิ่มไดอีกในประเทศของนักธุรกิจตางชาติอื่นๆที่
เขามาลงทุนในสิงคโปร อีกทั้งไดรับผลประโยชนจากการสรางเครือขายกับบริษัทตางชาติอื่นๆดวย
บริษัทไทยสามารถจัดตั้งธุรกิจไดอยางสะดวกรวดเร็ว การดําเนินธุรกิจคลองตัว เนื่องจากสิงคโปรมี
โครงสร า งพื้ นฐานเศรษฐกิ จที่ เอื้ ออํ า นวย อั ตราภาษี ที่ แข ง ขั นได และบุ ค คลากรมี ค วามรู /ความ
ชํานาญระบบการทํางานที่เปนระเบียบและมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยสามารถใชสิงคโปรเปน
ฐานในการสงออกตอ (re-export) สินคาไทยไปสูประเทศที่สามเพื่อขยายการสงออก โดยอาศัยจุด
แข็งของสิงคโปรในดานการจัดการ การตลาด การเงิน /ธนาคาร การสื่อสารและการคมนาคมขนสง
3.9.2 อุปสรรค
เนื่องจากสิงคโปรมีประชาการเพียง 5 ลานคน ดังนั้นตลาดสินคาและบริการที่
จํากัด แมวาสินคานําเขาที่ตองเสียภาษีขาเขาเพียง 4 รายการก็ตาม (รถยนต น้ํามัน บุหรี่ และสุรา+
เครื่ องดื่ ม ผสมแอลกอฮอล ) และการแข ง ขั นทางการค า ในระดั บ สู ง เนื่ องจากค า ใช จา ยในการ
ประกอบธุรกิจสูงมาก
อยางไรก็ตามสิงคโปรมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีที่เปนปญหาและอุปสรรค
ตอการนําเขาสินคาจากไทย ไดแก
1) สินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
Agri-Food Veterinary Authority (AVA) ภายใต Ministry of National
Development เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการนําเขาอาหาร โดยจะอนุญาตให
นําเขาจากฟารมที่ไดรับการรับรองจาก AVA เทานั้น โดยสินคามีดังนี้
1.1) สุกรและเนื้อสุกรแปรรูป กรณีประเทศไทย AVA หามนําเขาสุกรมีชีวิต
และผลิตภัณฑแปรรูปเนื่องจากการเกิดโรค Nipah Virus ในเขตชายแดนภาคใต แตในป 2546 ได
ผอนผั นโดยเป ดใหมี การนํ าเขา เนื้ อสุ กรแปรรู ปโดยผา นความร อนสูง (Heat-processed pork
products) จากประเทศไทย ซึ่งเนื้ อสุกรจะตองมาจากโรงฆาที่ กรมปศุสัตวรับรองและ AVA
ตรวจสอบและอนุมัติแลวเทานั้น
1.2) เนื้อวัว AVA กําหนดใหนําเขาได จากประเทศผูผลิตที่ไดรับการอนุมัติ
เท า นั้ น ได แก อาร เจนติ นา ออสเตรเลี ย บราซิล จี น นิ วซี แลนด อั ฟ ริ ก าใต สวีเดน และอุ รุก วั ย
สําหรับประเทศไทยยังไมไดรับการอนุมัติใดๆ
1.3) ไก/เปด AVA กําหนดใหนําเขาไดจากประเทศผูผลิตที่ไดรับการอนุมัติ
เทานั้น สําหรับประเทศไทย ดังนี้
(1) ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 AVA ไดประกาศอนุญาตใหนําเขา
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ผลิตภัณฑไก/เปดแปรรูปโดยผานความรอนสูงในอุณหภูมิ 70°C ระยะเวลา 3 นาที
(2) ใบรับรองสุขอนามัยสินคาฯ ที่สงให AVA จะตองลงรายละเอียด
อุณหภูมิของการผลิตโดยผานความรอนและระยะเวลาใหครบถวน
(3) หากผลิตภัณฑไก/เปดแปรรูปโดยผานความรอนสูงนั้น มีสวนผสม
ของผัก เชน ขิง กระเทียม ใบbshiso แหง เปนตน และผลิตภัณฑจากไข (ไขขาวและไขทั้งฟองแหง)
ผูผลิ ต จะต องจัดส ง ข อมู ล วิ ธี ควบคุ ม การผลิ ต และโปรแกรมการดู แลสารตกคา งของยาปราบ
ศัตรูพืช รวมทั้งขอมูลของผูจัดสงสินคาผลิตภัณฑไขแปรรูปและขั้นตอนการผลิตให AVA พิจารณา
1.4) ไขไก ซึ่ง AVA จะอนุญาตใหนําเขาไขไกเฉพาะจากโรงงานที่ผานการ
ตรวจสอบจากเจาหนาที่ AVA แลวเทานั้น และผูสงออกจากประเทศผูผลิตจะตองแนบใบรับรองจาก
หนวยงานที่ตรวจสอบภายในประเทศมาดวยทุกครั้งในการสงออกมาสิงคโปร สําหรับประเทศไทย
ยังไมไดรับการอนุมัติใหนําเขา
2) สินคาผักและผลไม
Agri-Food Veterinary Authority (AVA) และ Food Control Department
(FCD) ภายใตกระทรวงสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสารตกคา งผักและ
ผลไมทุกชนิดที่นําเขาสิงคโปร ภายใตกฎ/ระเบียบ The Food Regulations โดยจะสงเจาหนาที่สุม
ตรวจสินคาฯ หากพบสารตกคางใดๆ จะพิจารณาใหสงสินคากลับประเทศผูสงออกหรือสั่งทําลาย
โดยเผาสินคาฯ ทันที พรอมทั้งนําผูนําเขาสงเรื่องฟองศาลดวย ขอควรระวังอย างมาก คือ การใชสาร
ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในการถนอมลําไยใหคงทนอยูไดนาน AVA กําหนดวาไมใหมีสาร
ซัลเฟอรไดออกไซดตกคางอยูในเนื้อลําไย แตบนเปลือกลําไยจะอนุโลมใหในสัดสวน 350 ppm
ปจจุบันผักชีที่นําเขาจากไทยซึ่ง AVA ไมอนุญาตใหนําเขาเมื่อตรวจพบสารตกคางเกินกวาที่กําหนด
ได แ ก Methamidofos, Parathion-methyl, EPN, Triazofos, Metalaxyl, Chlorpyrifos,
Dithiocarbamates, Chlorothalonil, Dicrotofos, Dimethoate, Ethion และ Profenofos
3) ฉลากสินคาอาหาร
การเขียนฉลากสินคาอาหาร (Labeling Requirements) เปนไปตามระเบียบ
The Food Regulations ระเบียบขอกําหนดสําคัญที่ผูผลิตพึงถือปฏิบัติคือ การปดฉลากสินคาที่มี
ขอมูลเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ความสูงของตัวอักษรไมนอยกวา 1.5 mm. แสดงรายละเอียด ดังนี้
3.1) ชื่อสินคา
3.2) น้ําหนัก
3.3) ชื่อและที่อยูของผูผลิต ผูนําเขา และ Distributor
3.4) ประเทศผูผลิตสินคา
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3.5) รายการสวนผสม พรอมแสดงน้ําหนัก ปริมาณสวนผสมแตละชนิด
3.6) Date of Marking ซึ่งสามารถใชคําวา “Use By”, “Sell By”, “Expiry
Date” หรือ “Best Before” ในการแสดงวัน/เดือน/ป จะใชในลักษณะ dd/mm/yy
3.7) แสดงเครื่องหมาย Bar Code
3.8) รายละเอียดดานโภชนาการ (Nutrition Facts) ไม ใหมีคํ าพูดใดๆ บน
ฉลากที่อางถึงสินคาในเรื่องการบํารุงสุขภาพ (no health claims allowed on the label)

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการจัดการผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุน ไพรเพื่อการสงออกเปนการศึกษา
ความพรอมของประเทศไทยในการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสมุนไพร โดยการศึกษาในปจจัยตางๆ ที่มีสวนผลักดันในประสบผลสําเร็จหรือปจจัยที่
ประเทศไทยต อ งปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ที่ ก า วไปสู เวที โ ลกในเรื่ องผลิ ตภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารจากสมุ น ไพร
ดังตอไปนี้
4.1.1 ปจจัยทางดานโยบาย
ประเทศไทยมี น โยบายด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาทางด า นพื ช สมุ น ไพรมาอย า ง
ตอเนื่องตั้งแตป 2536 เชน นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2536 โดยสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
เพื่อใหทราบศักยภาพดานการปองกัน สงเสริมสุขภาพและบําบัดรักษาของสมุนไพร ยาสมุนไพร
และยาแผนโบราณ ตลอดจนสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรใหปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และมี
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพร (พ.ศ. 2548-2552) เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรของไทยอยางเปนระบบ ครบวงจร ตั้งแตวิจัยการปลูก วิจัยการ
สกัดสารสําคัญ การนําภูมิปญญาไทยมาพิสูจน การพัฒนายาสมุนไพรดวยหลักวิทยาศาสตร การ
แปรรูป สงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ และการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยเพื่อเอื้อตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร สําหรับนโยบายในชวงปจจุบันคือนโยบายการวิจัยของชาติฉบั บ
ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) เนื่องจากกอนหนานี้ประเทศไทยและทั่วโลกมีปญหาในเรื่องพลังงาน ดังนั้น
นโยบายในเรื่ องพื ชสมุนไพรและอาหารจึง ถูก ลดบทบาทลงไป อยา งไรก็ ตามทางรั ฐบาลยัง คง
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางดานสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรอยางตอเนื่อง
4.1.2 ปจจัยการสนับสนุนงบการวิจัยจากภาครัฐ
เนื่องจากงานวิจัยทางดานสมุนไพรเปนรากฐานของการพัฒนาผลิ ตภัณฑเสริ ม
อาหารจากสมุนไพร ดังนั้นการลงทุนทางดานการวิจัยจึงมีความสําคัญ จากการวิเคราะหแนวโนม
จํานวนคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2546-2550 พบวาตัวเลขคาใชจาย
ทางการวิ จั ย ของประเทศและพั ฒ นาของประเทศไทยมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ป แต เ มื่ อ เที ย บกั บ
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ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) พบวามีแนวโนมที่ลดลง เริ่ม
จากป 2546, 2548 และ 2550 คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาประเทศเทากับ 0.26, 0.24 และ 0.21
ของ GDP
ตามลําดับ ซึ่งเปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ที่กําหนดเปาหมายการลงทุนเพื่อการวิจัยเทากับรอยละ 0.50 ของ GDP อาจกลาวไดวา
สถานะภาพปจจุบันยังหางไกลจากเปาหมายและเมื่อพิจารณาสัดสวนของการลงทุนในการวิจัยตอ
งบประมาณแผนดินทั้งหมดพบวามีแนวโนมในทิศทางที่ลดลงเชนกัน โดยในป 2546 คิดเปนรอย
ละ 0.74 ของงบประมาณทั้งหมด ในป 2548 เทากับ 0.62 และในป 2550 เทากับ 0.53
4.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต
จากการศึกษา พบวามีการวิจัยทางดา นวิทยาศาสตรและเคมีนอยเมื่อเทียบการการ
วิ จัย ทางด า นอื่ นๆ กล า วคื อจากจํ า นวนโครงการต า งๆ ที่ หน วยงานวิ จั ย ในระดั บ กรมได ยื่ นขอ
งบประมาณผา นสํ านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห งชาติ ในป งบประมาณป 2531-2554 พบวา มี
จํานวนทั้งสิ้น 123,208 โครงการโดยเปนโครงการสาขาวิทยาศาสตรเ คมีและเภสัช 6,554 โครงการ
หรือรอยละ 5.32 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย (คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 8.33) อยางไรก็ตาม
จากจํานวนโครงการทั้งหมดมีบางโครงการเทานั้นที่เปนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
จากสมุนไพร และมีบางโครงการที่ถูกจัดอยูในสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
นอกจากนี้ในจํานวนโครงการในสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชตั้งแตป 25312554 จํานวน 6,554 โครงการ พบวามีจํานวนโครงการที่วิจัยและพัฒนาทางดานสมุนไพรและ
โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจํานวน 1,143 และ 98 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ
17.18 และ 1.48 ของโครงการในสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชตามลําดับ หรือเทากับรอยละ 1.01
ของโครงการทั้งหมด
4.1.4 ปจจัยทางดานการขึ้นทะเบียน
ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมสหภาพยุโรปตางก็เปน
สมาชิกองคกรระหวางประเทศ เชน FAO, WHO และ Codex Alimentarius ดังนั้นมาตรฐานอาหาร
และมาตรฐานผลิตภัณฑเสริมอาหารรวมถึงผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร ซึ่งกําหนดโดย
สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย (อย.), Foods and Drugs Administration ของ
สหรัฐอเมริกา (US-FDA) และ The European Food Safety Authority (EFSA) ของสหภาพยุโรป
ดังนั้นจึงมีหลักการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑเสริมอาหารจึงปฏิบัติตามประกาศและขอกําหนดของ
Codex Alimentarius (General Standard for Food) จึงมีคํากลาววา “Codex Alimentarious: Big
Brother’s Plan to Control Health Supplements” ซึ่งหนาที่ของ Codex ในภาระงานของการค า
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ระหวางประเทศในเรื่องอาหาร คือ พัฒนาหลักการและแนวทางในเรื่องของการตรวจสอบและการ
รับรองโดยการพัฒนาวิธีการการตรวจสอบและรับรองอาหารสําหรับการนําเขาและสงออกเพื่อ
ประโยชนของผูบริโภคและเพื่อความยุติธรรมในการคาขายระหวางประเทศ
อยางไรก็ตามถึงแมวาจากใชมาตรฐาน Food Codex Alimentarius เหมือนกัน แต
จากการศึกษาพบวาในบางประเทศมีการเพิ่มเติมรายละเอียดมากกวาที่เปน General Standard เชน
สารกําจัดศัตรูพืชตกคางในผลิตภัณฑ Codex Alimentarius ไดกําหนดพิกัดบนของสารกําจัดศัตรูพืช
ไวจํานวน 58 สาร ถึงแมวา Codex Alimentarius จะเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาอาหารหรือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารใหมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกันทั่วโลก อยางไรก็ตามประเทศตางๆก็นําหลักการ
ของ Codex Alimentarius ไปพัฒนาเปนมาตรฐานของประเทศตนเองทําใหรายละเอียดตางๆ
แตกตางกันไป สําหรับประเทศไทยใชมาตรฐานสารปองกันกําจัดศั ตรูพืชตกคางเหมือนที่ Codex
Alimentarius กําหนด
4.1.5 ปจจัยทางดานความนาเชื่อถือของเทคโนโลยี
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารจากสมุ น ไพรมี หั ว ใจที่ สํ า คั ญ คื อ การเติ ม สารสกั ด ที่ มี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลตามจุดประสงคนั้นๆ สําหรับประเทศไทยถาผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ไดจากพืชที่มีประวัติการใชเปนอาหารและยามาเปนเวลานานและกรรมวิธีใชไมไดพัฒนารูปแบบที่
เคยใชในยาแผนโบราณอาจไมตองมีขอมูลการศึกษาความเปนพิษ (toxicity studies) แตจะตองมี
ขอมูลการใชแตโบราณ (traditional information) ของตํารับยานั้นๆหรือมีหลักฐานประวัติการใช
เปนระยะเวลานาน (documentation of a long period of use) โดนระบุประเทศและระยะเวลาที่ใช
ซึ่งในบางครั้งการถือเอาขอมูลการใชมาเปนเวลานานของแตละประเทศอาจจะมีขอมูลที่แตกตางกัน
หรือมีประเพณีการใชที่แตกตางกันทําใหเกิดความคลางแคลงใจใน traditional information ของซึ่ง
กันและกัน สงผลใหเกิดคําเตือนในการใชที่แตกตางกันรวมถึงการกลาวอางเพื่อสุขภาพที่แตกตาง
กัน
4.1.6 ปจจัยมาตรฐานโรงงานผลิต
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศให มาตรฐานโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ดี (GMP) วาดวยสุขลักษณะทั่วไปเปนกฎหมายบังคับในป 2544 โดยบังคับใชกับ
อาหาร 57 ประเภท และกําลังจะมี GMP เฉพาะผลิตภัณฑ ออกมาเรื่อยๆ จากขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานการผลิ ตดั งกลา วพบว ามี โรงงานที่ผ า นมาตรฐานจํา นวนน อยมาก โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
โรงงานผลิตสมุนไพร กลาวคือตั้งแตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดประกาศบังคับใช
มาตรฐาน GMP จนกระทั่งปจจุบันมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผานเกณฑ GMP ทั้งหมดประมาณ
รอยละ 2 เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานขนาดเล็กและกอตั้งมานาน ซึ่งเมื่อเราเขาสูประชาคม
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อาเซียนหรือ AEC จะเปนโอกาสในประเทศที่มีเงินทุนสูงและมีความสนใจในสมุนไพรไทย เชน
ประเทศสิ ง คโปร เ ข า มาซื้ อกิ จการโรงงานผลิ ต ยาสมุ นไพรพร อมภู มิ ป ญญาสมุ น ไพรไทยและ
ปรับปรุงระบบการผลิต
4.1.7 ปญหาความไมเหมือนกันของคํากลาวอางในแตละประเทศ
จากการศึกษาพบวาแตละประเทศการอนุญาตคํากลาวอางทางโภชนาการ คํากลาว
อางหนาที่ของสารอาหาร คํากลาวอางการกระทําหนาที่อื่นๆ และ คํากลาวอางการลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรค โดยมีการอนุญาตที่แตกตางกัน
ประเทศไทย มาเลเซีย จีนและฟลิปปนส ใชรูปแบบการอางอิงคลายคลึงกับ Codex
ซึ่งเปนขอดีหรือขอไดเปรียบในการสงออก อยางไรก็ตามหลายการกลาวอางเชิงสุขภาพมีความ
คลุมเครือยากตอการประเมิน และยากตอการประเมินเพื่อใหทราบผลอยางรวดเร็วเนื่องจากการงาน
ทดลองตองใชเวลานานในการพิสูจนทราบของประเทศผูนําเขาทําใหเปนอุปสรรคในการสงออก
จากการยอมรับคํากลาวอางทางโภชนาการของประชาชนเหลานี้ ทําใหผูมีอํานาจ
หน า ที่ เช น กระทรวงสาธารณสุ ข ต องเพิ่ ม ความสนใจและเพิ่ มความพยายามให ม ากขึ้ นในการ
ปรับปรุงกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับฉลากโภชนาการและคํากลาวอางเพื่อสุขภาพ เพื่อใหแนใจวา
ขอความนั้นๆ มีความถูกตองและเหมาะสม
4.1.8 ปญหาของผูประกอบการ
จากการสัมภาษณผูประกอบการผลิต จําหนายภายในประเทศ สงออกและนําเขา
จากตางประเทศเพื่อนํามาจําหนายในประเทศไทยพบวามีปญหาที่คลายคลึงกันคือ ไมสามารถทําให
ผูซื้อปลายทางมีความเชื่อถือในสินคาได เนื่องจากไมผานมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา
ในไทย แมวาจะผานมาตรฐานจากตางประเทศแลวก็ตาม และมาตรฐานของแตละประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป คอนขางเขมงวด หากจะสงออกในรูปของชิ้นสวนพืช เชน ใน ราก หรือดอก จะไม
คอยผานมาตรฐานของประเทศนั้นๆ ดังนั้นจึงจะสงออกในรูปของสารสกัด นอกจากนี้ยังมีปญหา
เกี่ ย วกั บ ความซั บ ซ อนของการขึ้ นทะเบี ย นภายในประเทศเนื่ องจากมี ระบบสองมาตรฐาน คื อ
ผลิตภัณฑที่เปนของหนวยงานรัฐและผลิตภัณฑที่เปนของเอกชน และมีความลาชาในกระบวนการ
ขึ้นทะเบียน
4.1.9 การเรียนรูจากประเทศสาธารณประชาชนจีน
สาธารณรั ฐประชานจี นมี ก ารเติ บ โตทางด า นผลิ ตภั ณฑ ส มุ นไพรอย า งรวดเร็ ว
เนื่ อ งจาก ภู มิ ป ญญาที่ มี อ ยู แ ล ว มากมาย ผสานกั บ การนํ า กระบวนการวิ จัย และพั ฒนาทางด า น
วิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑจากสมุนไพร ประกอบกับการประชาสัมพันธ
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ถือเปนบทเรียนที่สําคัญ ที่ประเทศไทยจะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไมวา
จะเปนยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร
4.1.10 โอกาสและอุปสรรคในการทําการคาผลิตภัณฑเสริมอาหารกับสิงคโปร
ที่ผานมายังไมมีรายงานการสงออกสินคาในหมวดนี้และสินคาในหมวดนี้มีอัตรา
ภาษีเปนศูนย ดังนั้นประเทศไทยมีโอกาสสงออกผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรไปยังสิงคโปร
นอกจากนี้สิงคโปรยังเปนประเทศที่มีจุดแข็งในดานการจัดการ การตลาด การเงิน /ธนาคาร การ
สื่อสารและการคมนาคมขนสง ดังนั้นประเทศไทยสามารถใชสิงคโปรเปนฐานในการสงออกตอ
(re-export) สินคาไทยไปสูประเทศที่สามเพื่อขยายการสงออก
แตการสงออกสินคาเกษตรหรือแปรรูปทางการเกษตรยังมีอุปสรรคคือสิงคโปรมี
มาตรการการนําเขาสินคา เกษตรคอนขางเขมงวด โดยเฉพาะในเรื่องของโรคและสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มการสงออก
1) นโยบายการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรใหมีคุณภาพ
1.1) สงเสริมการผลิตสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย
จากการศึกษาพบวาปญหาหนึ่งคือความไมเหมือนกันของจํานวนสาร
ปองกันกํ า จัดศั ตรูพื ช และปริ มาณโลหะหนัก ที่ อนุญาตให มี ได สู ง สุด ระหว า งประเทศไทยและ
สหภาพยุโรปที่ตองตรวจสอบ ดังนั้นเพื่อลดและปองกันไมใหเกิดปญหานี้จึงควรสงเสริมการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรโดยวิธีเกษตรอินทรีย
ห วงโซ ก ารผลิ ตอาหารมี ขั้ น ตอนหลายขั้ นตอนกว า ที่ อาหารจะถึ ง มื อ
ผูบริโภค จึงมีโอกาสทําใหอาหารไมปลอดภัยได โดยเริ่มตั้งแต
(1) ผูผลิตวัตถุดิบ ในการเพาะปลูกสมุนไพรเพื่อเปนวัตถุดิบผลผลิตที่
เปนพืช ตองควบคุมใหไดผลผลิตมากที่สุด เสียหายนอยที่สุด เกษตรกรจึงสรรหาวิธีการ มาจัดการ
ซึ่ ง บางครั้ ง เป นวิ ธี ก ารที่ ไ ม ถู ก ต อง เช น การใช ยาฆ า แมลง จึ ง ควรนํ า หลั ก Good Agriculture
practices (GAP) และหลักการทําเกษตรอินทรีย เชน มกอช. ของประเทศไทยหรือ International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) ของสหภาพยุโรปมาจัดการซึ่งจะทําให
ผลผลิตสูงโดยไมตองใชหรือลดปริมาณการใชสารเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เปนอันตราย
และสามารถเลือกใชโดยไมทําใหสมุนไพรเหลานั้นเปนอันตรายตอผูบริโภค
(2) ผูสงมอบวัตถุดิบ คือผูที่ทําการเตรียมผลผลิตทางการเกษตรเปน
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วัตถุดิบกอนจะสงเขากระบวนการผลิตในโรงงาน เนื่องจาก ผลผลิตทางเกษตร เปนวัตถุที่สามารถ
เสื่อมสภาพ และเนาเสียได ถาไมมีการจัดการที่ดี ผูสงมอบวัตถุดิบบางราย จึงใชวิธีการที่ไมถูกตอง
เพื่อใหวัตถุดิบเหลานั้นคงสภาพได เชน ใชฟอรมาลินแชเพื่อคงสภาพ ดังนั้นผูสงมอบวัตถุดิบ
เหลานี้ควรทํา GMP เพื่อใหมีวิธีการจัดการที่ดีอยางถูกตองและไดวัตถุดิบที่ปลอดภัยตอผูบริโภค ผู
สงมอบวัตถุดิบยังหมายรวมถึง ผูสงมอบบรรจุภัณฑที่ใชสัมผัสอาหารโดยตรงดวย
1.2) การพัฒนาโรงงานผลิตใหไดรับมาตรฐาน GMP
สืบเนื่องจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยตรงและโรงงานผลิต
ยาสมุนไพรที่ผลิตทั้งยาสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารจํานวนมากยังไมไดมาตรฐาน GMP
และเนื่องจากการลงทุนในการสรางโรงงานใหมตองใชเงินทุนจํานวนมาก การที่แตละโรงงานหัน
มาปรับปรุงโรงงานดวยตัวเองจึงเปนเรื่องยาก ดังนั้นรัฐควรสนับสนุนใหมีนโยบาย “หนึ่งจังหวัด
หนึ่ งโรงงานผลิต ยาสมุนไพรและผลิ ต ภัณฑเสริม อาหารที่ ได มาตรฐาน GMP” เพื่อรองรั บ
ผูประกอบการที่มุงเนนการทําธุรกิจทางดานนี้ โดยโรงงานนี้จะดําเนินธุรกิจเหมือนกับโรงงาน
OEM (ซึ่งยอมาจาก Original Equipment Manufacturer หมายถึงการรับจางผลิตสินคาใหกับ แบรนด
ตา งๆ ตามแบบที่ ลูก คา กํา หนด โดยใช การผลิตของเรารวมถึ งเครื่ องจัก รที่ ใช ในการผลิตดวย
โดยทั่วไปในระบบเอกชนมักจะเปนโรงงานเปดใหมๆ หรือโรงงานที่ไมเนนการสรางแบรนดของ
ตนเอง และโรงงานที่ไมมีความชํานาญในการออกแบบผลิตภัณฑ ) หรืออาจจะเรียกไดวา OEM
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหารและยาสมุนไพรทีรัฐบาลเปนเจาของ
2) นโยบายพัฒนาวิทยาการตางๆเพื่อสนับสนุนการผลิตแบบคุณภาพ
การพั ฒ นาวิ ท ยาการได แ ก การพั ฒ นานั ก วิ จั ย ให มี ค วามรู ค วามสามารถ
ทัดเทียมกับนักวิจัย และการพัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice)
และการสงเสริมงานวิจัยทางดานสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารแบบครบวงจร เชนการวิจัย
เริ่มตั้งแตสงเสริมใหมีการวิจัยทางดานการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใชสารเคมี และมุงเนน
ใหมีงานวิจัยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เพิ่มใหมีการวิจัยและพัฒนาระดั บพรีคลินิก เภสัชวิทยา
และพิ ษ วิ ท ยา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในสมุ น ไพรที่ เ คยใช กั น มานานแล วแต ยั ง ไม มี
การศึกษาความเปนพิษ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากที่เคยอางเฉพาะประวิติการใชเพียงอยางเดียว
3) นโยบายสร า งคุ ณ ค า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารให เ ป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ เพื่ อ สร า ง
Thailand Brand
เมื่อไดผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดคุณภาพแลวการประชาสัมพันธนับวาเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหคนอื่นหรือชาวตางชาติรูจักสมุนไพรไทยในรูปแบบผลิตภัณฑเสริมอาหาร
จากสมุนไพรไทย ดังนั้นการเขารวมงานแสดงสินคาในระดับโลกหรือในระดับนานาชาติ และการ
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ทําตลาดเชิงรุกโดยการจัดทํา Road Show หรือ Trade Mission Marketing นาจะเปนแนวทางที่
สําคัญที่ทําใหเกิด Thailand brand ทางดานผลิตภัณฑเสริมอาหารของไทย เหมือนกับที่จีนประสบ
ผลสําเร็จในการประชาสัมพันธ
4) นโยบายทํา ความตกลงความเท า เที ยมด า นผลิตภั ณฑ เสริ ม อาหารในระดั บ
ทวิภาคีหรือพหุภาคี
การที่สินคาใดไมวาจะเปนยาสมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสมุนไพร หรือผลิตภัณฑอาหารแสดงถึงผลิตภัณฑนั้นๆมีคุณภาพทัดเทียมกับหรือดีกวา
ที่ ผลิ ต โดยประเทศนั้ น ๆ จึ ง อนุ ญ าตให มี ก ารนํ า เข า ได ซึ่ ง เป นความหมายเชิ ง แคบ แต ใ นความ
ทัดเทียมอีกนัยยะหนึ่งซึ่งเปนความหมายเชิงกวาง คือ ในการที่รัฐบาล หนวยงานของรับที่เปน
ตัวแทน หรือกลุมหนวยงานของรัฐโดยมาจากหลายๆ หนวยงานที่มีความเกี่ยวของเชน ในกรณีของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารในฝ า ยไทยอาจจะประกอบด ว ย กระทรวงการต า งประเทศ กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงพาณิชย เปนกลุมผูรวมเจรจา
ไปทําความตกลงยอมรับความเทียบเทาในการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเรื่องเชน ความเทา
เที ย มว า ด ว ยคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย มาตรฐานโรงงานผลิ ต การทดสอบความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่ งปจจุบันมีความเปนไปไดสูงเนื่องจากประเทศโดยสวนใหญเปนสมาชิก
WHO และ FAO ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน Codex Alimentarius อยูแลว
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการเพื่อเพิ่มการสงออก
1) ใหการอบรมความรูเรื่อง GMP
ปญหาการผลิตโดยสวนใหญมากจากโรงงานผลิตไมไดรั บ GMP เนื่องจาก
เจาของหรือบริษัทเองไมมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ดังนั้นหนายงานตางๆที่มี
หนาที่โดยตรงควรใหการอบรมและใหคําปรึกษาแกบริษัทตางๆ เพื่อปรับเปลี่ยนใหมีโรงงานได
มาตรฐาน GMP เพิ่มขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากจากปรับปรุงดานสุขอนามัยของบริษัทกอนและจึงลงไป
ในรายละเอียดของเครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ซึ่งตองใชคาใชจายสูงกวา
2) การเริ่มตนสราง Thailand Brand
เนื่องจากการสราง Thailand brand จําเปนตองดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป
และตองมีการทําซ้ําบางครั้งตองใชเวลานาน เชน การสรางแบรนด ของโสมเกาหลี ซึ่งตองอางอิง
ประวัติศาสตรการใชมาเปนเวลานาน ดังนั้นการเริ่มตนไดหลายวิธีเชน
2.1) Complementary โดยการนําเสนอเปน complementary ในโรงแรมทั้งใน
และตางประเทศรวมถึงสายการบินแหงชาติของไทย แตทั้งนี้ตองมีความพรอมของผลิตภัณฑเสริม
อาหารหรือยาสมุนไพร เชน จากแจกเม็ดอมสมุนไพรแกเมาเครื่อง (Jet lag) บนเครื่องบินของสาย
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การบิ นแห ง ชาติ นอกจากนี้ ก ารสร า งแบรนด สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ม องข า มไปไม ไ ด คื อการออกแบบหรื อ
รูปแบบผลิตภัณฑ ดังนั้นการออกแบบจะตองดีและแตะตา
2.2) ใชประเทศสิงคโปรเปนฐานในการสราง Thailand brand ของผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจากสมุนไพรไทย เชน ขยายเครือขาย Business Networking รวมกับสิงคโปรเพื่อขยาย
ตลาดสูตางประเทศ และสราง Branding สําหรับสินคาไทยโดยใชประเทศสิงคโปรเปน Testing
Base สูตลาดโลก
3) การดํา เนินการทํ าความตกลงความเท าเที ยมด านผลิตภั ณฑ เสริ ม อาหารใน
ระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเมื่อขณะที่ประเทศไทยยังไมพรอม
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในเครือสหภาพยุโรปมีความกาวหนาทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีกวาประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยอาจจะตองแสดงความประสงคที่จะ
พัฒนาความตกลงทางดานการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร และตองวางรากฐานที่สําคัญเพื่อพัฒนา
ใหเกิดขอตกลง เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล การรวมฝกอบรม การประสานงานทางวิชาการ การวิจัย
รวมกัน รวมถึงการพึ่งพาหองปฏิบัติการในการตรวจรับรอง หรือดําเนินการลงนามขอตกลงในการ
ใชหองปฏิบัติการของประเทศในประชาคมยุโรป เชน หองปฏิบั ติการในอังกฤษเปนผูรับรองผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพรของไทย เปนตน

บรรณานุกรม
หนังสือ
เบญจมาศ ปทมาลัย. ระบบการตรวจสอบและรับรองสินคาอาหารนําเขาและสงออกระหวาง
ประเทศของ Codex. กรุงเทพมหานคร: ทีเคพริ้นติ้งจํากัด, 2551.
ยุทธนา นรภูมิพิภัชน. แนวคิดและหลักสําคัญเรื่องมาตรฐานระบบการตรวจสอบและออก
ใบรับรองดานอาหารของ Codex (CCFICS) และขอเสนอในการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบรับรองอาหารสงออกของไทย. กรุงเทพฯ: ทีเคพริ้นติ้งจํากัด, 2551.
วินิต อัศวกิจวิรี. นโยบาย อย. ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการสนับสนุนผูผลิตในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP ยาสมุนไพร. เอกสารประกอบคําบรรยาย. สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2551.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2555-2559). กรุงเทพฯ, 2554.
วารสาร
กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร. ฉบับที่ 98, 2529.
กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร. ฉบับที่ 293, 2548.
E-Siong Tee. TES Nutri-Health Strategic consultancy. J. Food Fact Asia vol. 37. แปลโดย
www.afic.org/labelinggregulations.php, 2010.
Food and Agriculture Organization of Unites Nation (FAO) and World Health Organization
(WHO). Codex Alimentarius: Pesticides in Food Methods of Analysis and Sampling.
Volume 24 part 1. Rome, 2000.
U.S. Food and Drug Administration. Herbs and the FDA: Current Regulation, Problems abd
Suggestions for Change. [online]. Available: www.fda.com 2002. 6 June 2012.
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
จิราพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ. การวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
www.marketeer.co.th 2547, 2 พฤษภาคม 2555.

66
ดารณี หมูขจรพันธ. การเตรียมความพรอมในการบังคับใช GMP อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
และกฎหมายที่เกี่ยวของ. เอกสารประกอบคําบรรยาย. สํานักงานอาหารและยา.
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitTrader
/BenefitGMP/PreparedToEnforceGMP.pdf 2552.
ประสิทธิ์ ศรีทิพยสุข และ พนิตนาฎ คํานุย. เลือกใชผลิตภัณฑสมุนไพรอยางไรไมใหถูกหลอก.
ประชุมวิชาการกรมพัฒน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.thaicam.go.th 2549. 27
มิถุนายน 2555.
วรรณวิภา ปสันธนาทร, เสาวคนธ พีระพันธุ, กวีพจน เลิศวัชราและ ธวัชชัย บุญโชติ. ผลกระทบ
และประมวลผลประโยชนที่ไทยไดรับจากการเปดเสรีทางการคา FTA ภาคบริการธุรกิจ
สุขภาพ. เอกสารประกอบคําบรรยาย. มหาวิทยาลัยมหิดล. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
www.bps.ops.moph.go.th 2552. 30 มิถุนายน 2555.
วีระพัฒน ถกลศรี. มาตรฐาน EU GMP (PIC/S). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน. www.bangkokbiznews.com/details/business/ceo-blogs/virapat/ 2555.
6 มิถุนายน 2555.
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. กลุมสมุนไพรรวมพลังดันสงออก. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
ฐานเศรษฐกิจออกไลน. www.thannews.th.com 2554. 30 มิถุนายน 2555.
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ สิงคโปร. ยุทธศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร.
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.depthai.go.th/DEP/DOC/54/5400001.doc 2553. 16
กรกฎาคม 2555.

ภาคผนวก
ตารางที่ ผ.1 จํานวนโครงการวิจัยป 2531-2554 ที่ยื่นของบประมาณผานสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขา
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
สาขาปรัชญา
สาขานิติศาสตร
สาขารัฐศาสตรและรัฐประสาสนศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตร
สาขาสังคมวิทยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
สาขาการศึกษา
รวม

จํานวนโครงการ
3,261
18,030
6,554
51,417
9,839
4,582
844
2,474
5,738
6,962
2,371
11,136
123,208

รอยละ
2.65
14.63
5.32
41.73
7.99
3.72
0.69
2.01
4.66
5.65
1.92
9.04

68
ตารางที่ ผ.2 โครงการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชในสวนของงานวิจัยและพัฒนาดาน
สมุนไพรและอาหารเพื่อสุภาพแยกตามหนวยงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 25312554

1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
12
13
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

หนวยงาน

สมุนไพร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรมการแพทย
องคกรเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมปาไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรังสิต

189
155
135
127
72
73
65
37
34
28
20
19
21
17
14
13
12
12
10
8
7
4
6

อาหารและ
รวม
สุขภาพ
12
201
2
157
8
143
13
140
98
26
12
85
2
67
1
38
34
28
3
23
3
22
21
17
14
13
1
13
12
2
12
8
7
3
7
6

69
ตารางที่ ผ.2 (ตอ)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
61
39
40
41
42
43
44
45

หนวยงาน

สมุนไพร

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
สํานักคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยแมโจ
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพายับ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน วิ ทยาเขต
สกลนคร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
กรมอนามัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ

6
6
5
5
4

อาหารและ
รวม
สุขภาพ
6
6
5
5
4
3

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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หนวยงาน
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมการแพทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวม

สมุนไพร

อาหารและ
รวม
สุขภาพ
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,143

1
1
1
1
1
1
1
1
98

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1241
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ตารางที่ ผ.3 พิกัดบนของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางที่อนุญาตใหมีไดในอาหารที่กําหนดโดย
สํานักงานอาหารและยา
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Chlorpyrifos
Chlorothalonil
Carbaryl
Carbendazim/benomyl
Carbosulfan
Carbosulfan รายงานผลเปน Carbofuran
Carbofuran รายงานผลเปน Carbofuran
Captan
Quintozene
Cypermethrin
2,4-D
Deltarmethrin
Dichtorvos
Dicofol
Dithiocarbamates
Dithethoate
Diazinon
Triazophos
Permethrin
Paraquat
Pirimphos-Methyl
Prothiofos
Profenofos
Fenvalerate

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 ตอหนึ่ง
กิโลกรัมของอาหาร)
0.01-5.0
0.05-5.0
0.02-5.0
0.05-5.0
0.05-5.0
0.05-5.0
0.05-0.5
5.0-10.0
0.1-2.0
0.05-5.0
0.01-0.2
0.05-5.0
0.02-0.2
0.05-1.0
0.06-5.0
0.05-5.0
0.02-5.0
0.05-0.2
0.05
0.005-0.1
0.01-7.0
0.05-3.0
0.05-35.0
0.1-10.0
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ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
วัตถุอันตรายทางการเกษตร
(มิลลิกรัมของสารตอ 1 ตอหนึ่งกิโลกรัม
ของอาหาร)
25 Fenitrothion
0.05-7.0
26 Phosalone
0.05-7.0
27 Folpet
0.1
28 Phenthoate
7.0
29 Malathion
0.01-8.0
30 Metalaxyl
0.05-5.0
31 Methidathion
0.001-0.5
32 Methomyl
0.02-2,0
33 Lambda-cyhalothin
0.02-0.5
34 Acephate
0.02-2.0
35 Atrazine
0.1
36 Abamecin
0.01-0.2
37 Ametryn
0.05-0.2
38 Ethephon
0.05-3.0
39 Ethion
0.3-20
40 Iprodion
0.05-0.1
41 Omethoate
0.01-0.05
ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกคาง 14 เมษายน 2554
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ตารางที่ ผ.4 Maximum Residue Limits for Spices as adopted 28th Session of the Codex
Alimentarius Commission (4-9 July 2005, Rome, Italy)
Pesticides
Acephate
Azinphos-methyl
Chlorpyrifos

Chlorpyrifor-methy;

Cypermethrin
Diazinon

Dichlorvos
Dicofol

Dimethoate

Disulfoton
Endosulfan

Group or sub-group of Spices
Entire Group 0282
Entire Group 0282
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Entire Group 0282
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Entire Group 0282
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes

MRL (mg/kg)
0.2 (*)
0.5 (*)
5
1
1
1
0.3
5
0.1
0.2
5
0.1 (*)
1
0.1 (*)
0.05 (*)
0.1
0.1
5
0.5
0.1 (*)
0.05 (*)
1
5
0.5
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Pesticides
Ethion

Iprodion
Malathion

Metalaxyl
Methamidophos
Parathion

Parathion-methyl

Permethrin
Phenthoate
Phorate

Phosalone

Pirimicarb
Pirimphos-methyl

Group or sub-group of Spices
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Roots or rhizomes
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Entire Group 0282
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Entire Group 0282
Seeds
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Seeds
Seeds Sub-group
Fruits sub-group

MRL (mg/kg)
3
5
0.3
0.05 (*)
0.1
2
1
0.5
5
0.1 (*)
0.1 (*)
0.2
0.2
5
5
3
0.05 (*)
7
0.5
0.1 (*)
0.1 (*)
2
2
3
5
5
3
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Pesticides
Quintozene

Vinclozolin

Group or sub-group of Spices
Seeds
Fruits or berries
Roots or rhizomes
Entrie spice group

MRL (mg/kg)
0.1
0.02
2
0.05 (*)
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ตารางที่ ผ.5 โรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผานมาตรฐาน GMP
1. บริษัท เกียรติทวีเอ็นเตอรไพรส จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 66/16-17 ซอย - ถนน รามอินทรา หมู 8 แขวง/ ตําบล ทาแรง เขต/ อําเภอ บางเขน
กรุงเทพมหานคร
2. บริษัท แกวมังกร จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาแคปซูล
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 123/2 ซอย ถนน เพชรเกษม หมู 6 แขวง/ ตําบล ดอนกระเบื้อง
เขต/ อําเภอ โพธาราม ราชบุรี
3. หางหุนสวนจํากัด ขาวละออเภสัช
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ํา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 146/22 ซอย ถนน สุขสวัสดิ์ หมู แขวง/ ตําบล ปากคลองบางปลากด เขต/ อําเภอ
พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10290 โทรศัพท 02-4259036-7
website : www.khaolaor.com
4. บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาน้ํา
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 999 ซอย ถนน หมู 18 แขวง/ ตําบล คลองหนึ่ง เขต/ อําเภอ คลองหลวง ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย 12120 โทรศัพท 02-1534115-20 แฟกซ 02-1534121
5. บริษัท แซนด เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาแคปซูล
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 106-108 ซอย สมเด็จพระปนเกลา 1 ถนน บรมราชชนนี หมู แขวง/ ตําบล
บางยี่ขัน เขต/ อําเภอ บางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10700 โทรศัพท 02-4341796-7
6. บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุนซิว จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาแคปซูล ยาน้ํา ยาลูกกลอน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 191 ซอย เพชรเกษม 40 ถนน หมู แขวง/ ตําบล บาวหวา เขต/ อําเภอ ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 โทรศัพท 02-467-0402
7. บริษัท นิวคอนเซพทโปรดัคท จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาแคปซูล
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 156 ซอย ลาดพราว 107 ถนน ลาดพราว หมู แขวง/ ตําบล คลองจั่น เขต/ อําเภอ
บางกะป กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10240 โทรศัพท 02-7311029
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8. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาขี้ผึ้งหรือครีม
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 130/149 ซอย ถนน หมู 3 แขวง/ ตํ า บล วั ง จุ ฬา เขต/ อํ าเภอ วั ง น อย
พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 10400 โทรศัพท 02-2165728 website : www.thaiherbinfo.com
9. บริษัท ศิริบัญชา จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ํา ยาขี้ผึ้งหรือครีม ยาลูกกลอน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 37 ซอย วัชรธรรมสาธิต แยก 5 (สุขุมวิท 101/1) ถนน หมู แขวง/ ตําบล เขต/
อําเภอ พระโขนง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10260 โทรศัพท 02-3930145,02-3983894
แฟกซ 02-7462647
10. บริษัท สกายไลน แลบบอราทอรี จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาขี้ผึ้งหรือครีม ยาอื่นๆ(สูดดม)
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 38/36-37 ซอย ถนน ลําลูกกา หมู 4 แขวง/ ตําบล ลําลูกกา เขต/ อําเภอ ลําลูกกา
ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12150 โทรศัพท 02-9870900-3
11. บริษัท สกายไลน เฮลทแคร จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 38/38-39 ซอย ถนน ลําลูกกา หมู 4 แขวง/ ตําบล ลําลูกกา เขต/ อําเภอ ลําลูกกา
ปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12150 โทรศัพท 02-9870900-3
12. บริษัท หาตะขาบ (ซิมเทียนฮอ) จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาลูกกลอน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80/3-4 ซอย ถนน พระรามที่ 2 หมู แขวง/ ตําบล ทาขาม เขต/ อําเภอ บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10150 โทรศัพท 02-8985454-7
13. สถานที่ผลิตยา อวยอันโอสถ
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 152/12 ซอย 76/1 ถนน เพชรเกษม หมู 1 แขวง/ ตําบล บางแค เขต/ อําเภอ บางแค
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 โทรศัพท 4541891-2
14. บริษัท เอกสมุนไพร จํากัด
หมวดยาที่ได GMP : ยาผง ยาแคปซูล
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 98/31 ซอย 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 หมู 11 แขวง/ ตําบล ไรขิง เขต/ อําเภอ
สามพราน นครปฐม รหัสไปรษณีย 73210 โทรศัพท 02-8118283-4 website : www.herbalone.net
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยู
การศึกษา
พ.ศ. 2522-2526
พ.ศ. 2538-2540
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552
ขอมูลการทํางาน
พ.ศ. 2532

นายสายันต ตันพานิช
12 ตุลาคม 2504
20/102 หมู 4 ถ. รังสิต-องครักษ ต. บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (International Programme)
อบรมหลักสูตร Social Science Concepts for Forester, University of the
Philippines at Los BanÕs, the Philippines
อบรมหลักสูตร Wood Technology and Fibre Morphology, Forest
Product and Research and Development Institute, the Philippines
อบรมหลักสูตร Tea Fine Processing Technique, Hunan Agriculture
University, P.R. China
Multi-country Observational Study Mission on Controlled-environment
Agricultural Production Systems, R.O. China (Taiwan)

นักวิชาการ สาขาวิจัยอุตสาหกรรมการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2542
นักวิชาการ สถานีวิจัยลําตะคอง ฝายจัดการสถานีวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2547
ผูอํานวยการ สถานีวิจัยลําตะคอง ฝายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2554
ผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ตําแหนงปจจุบันและสถานที่ทํางาน
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)

