ถึงเวลาโกยเงิน
SME รุกตลาดสมุนไพร
ประเด็นส�ำคัญ
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า  ในปี 2562 ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใน
		 อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจะมีมลู ค่าไม่ตำ�่ กว่า 18,200 ล้านบาท และน่าจะมีโอกาสพุง่ ไปสูร่ ะดับ 20,000 ล้านบาท
		 ได้ภายในปี 2563 โดยมีปัจจัยหนุนจากเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือก
		 ในการดูแลสุขภาพ และนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐ ได้มีการส่งเสริมให้โรงพยาบาล/สถาน
		 พยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการน�ำเข้ายาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ตลาดรองรับที่มีความต้องการสูงในระยะ
		 ข้างหน้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์และความงาม รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและตลาดส่งออก
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ขมิ้นชัน คือหนึ่งในกลุ่มสมุนไพร Product Champion ของไทยที่มีศักยภาพ
		
ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะความต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งเป็น
		 โอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากขมิ้นชันในรูปแบบออร์แกนิค หรือสารสกัดที่
		 ได้มาตรฐานรับรองด้านความปลอดภัย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มธุรกิจอาหารเสริม ยาและ
		 โรงพยาบาล นอกเหนือจากเดิมที่นิยมใช้ในธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องส�ำอาง
• แม้ว่าจะมีโอกาสทางการตลาด แต่ความท้าทายในธุรกิจที่ส�ำคัญคือ ความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มี
		 ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
		 เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เท่าทัน
		 เทรนด์การบริโภคของตลาด
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สมุนไพรถือเป็นดาวเด่นในแวดวงธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งในระยะหลังสามารถพัฒนาไป
สู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันการผลิตสมุนไพรในไทย ส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ
เป็นหลัก โดยมีผู้ผลิตที่ส�ำคัญคือ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน (ทั้งในลักษณะการปลูกเพื่อจ�ำหน่ายทั่วไปและ
การปลูกแบบ Contract Farming ให้กับกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องที่ใช้สมุนไพร) และมีสมุนไพรบางส่วนที่นำ� เข้ามาจาก
ต่างประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดบิ และสารสกัดสมุนไพรทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศนัน้ ๆ
และไม่สามารถผลิตในไทยได้ เพื่อน�ำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการท�ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
เมื่อพิจารณาถึงห่วงโซ่การผลิต จะพบว่าผู้ประกอบการ SME ไทย จะกระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ต้นน�้ำ
และกลางน�้ำมากที่สุด กล่าวคือ เป็นการผลิตสมุนไพรสด หรือหากเป็นสมุนไพรแปรรูป ก็จะมีนวัตกรรมที่ไม่สูงมาก
เช่น บด อัดเม็ด/แคปซูล มูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์จงึ ไม่สงู นัก ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหญ่ทมี่ คี วามได้เปรียบ
ด้านเงินทุนและเทคโนโลยี จะเน้นท�ำตลาดผลิตภัณฑ์กลางน�้ำขึ้นไป เน้นนวัตกรรมขั้นสูงขึ้นมาอีกระดับ เช่น
การผลิตสมุนไพรออร์แกนิคแปรรูป สารสกัดเข้มข้น ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น
ทั้งนี้ การผลิตในประเทศมีตลาดรองรับที่ส�ำคัญคือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องขนาดกลางขึ้นไป อาทิ กลุ่มโรงงาน
แปรรูปสมุนไพร โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางและสปา ในลักษณะการซือ้ ขายแบบ
B2B คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของการผลิตทัง้ หมด และอีกกลุม่ หนึง่ คือ ลูกค้ารายย่อย/ท้องถิน่ ระดับจังหวัด
ในลักษณะการซือ้ ขายแบบ B2C
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ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า  ในระยะข้างหน้าธุรกิจ
สมุนไพรยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก โดยมีปจั จัยหนุนส�ำคัญ
คือ เทรนด์การบริโภคของคนรุน่ ใหม่ทนี่ ยิ มใช้สมุนไพรเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ โดยมองว่าปลอดภัยและมาจาก
ธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรปี 2560-2564 (มีสมุนไพรทีเ่ ป็น Product
Champion 4 ชนิด คือ ขมิน้ ชัน ใบบัวบก ไพล กระชายด�ำ)
และการด�ำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขทีส่ ง่ เสริมให้โรง
พยาบาลและสถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการน�ำเข้ายา
แผนปัจจุบนั มากขึน้ โดยการเพิม่ รายการสมุนไพรเข้าไว้ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ จากปัจจัยดังกล่าว ท�ำให้คาดว่าในปี
2562 ตลาดสมุนไพรทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
อาหารเสริม ยาสมุนไพร) จะมีมลู ค่าไม่ตำ�่ กว่า 18,200 ล้านบาท
และน่าจะมีโอกาสพุง่ ไปสูร่ ะดับ 20,000 ล้านบาท ได้ภายในปี
2563
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ส�ำหรับเทรนด์การบริโภคสมุนไพรในระยะต่อไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า  ธุรกิจด้านการแพทย์และ
ความงามจะมีความต้องการสินค้าสมุนไพรเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ อาหารเสริมและเวชส�ำอาง นอกจากนีอ้ กี กลุม่ ตลาด
ศักยภาพทีน่ า่ จับตาก็คอื กลุม่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในไทย เช่น จีน ญีป่ นุ่ ทีม่ คี วามชืน่ ชอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ไทยทีม่ เี อกลักษณ์พนื้ ถิน่ และตลาดส่งออกทีม่ อี ตั ราการบริโภคสินค้าสมุนไพรสูง เช่น เยอรมนี ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ่ เป็นต้น
โดยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทีค่ าดว่าจะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด ได้แก่

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงกลุ่มสมุนไพร Product Champion ที่ภาครัฐพยายามผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิม่ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า ขมิน้ ชัน จัดเป็นสมุนไพรไทยทีม่ ศี กั ยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูง
ทั้งการปรับใช้ในธุรกิจอาหาร (จากการใช้เป็นเครื่องเทศ) หรือเป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์สปา
ส่วนในระยะต่อไปคาดว่า ความต้องการขมิน้ ชันด้านสุขภาพและการแพทย์จะเพิม่ มากขึน้

สะท้อนจากข้อมูลความต้องการสารสกัดจากขมิ้นชันอย่าง เคอร์คูมิน (Curcumin) ในตลาดโลกคาดว่า
จะพุ่งไปอยู่ที่ระดับ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ภายในปี 2566 ในขณะที่ความต้องการในประเทศ พบว่ายอดการสั่ง
ใช้ยาจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ขมิน้ ชันถูกเบิกใช้มากทีส่ ดุ ในบรรดากลุม่ ยาจากพืชสมุนไพร1 (ประมาณ 590,000 ครัง้ ต่อปี)
1
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และปัจจุบันสารสกัดจากขมิ้นชันยังถูกขึ้นทะเบียน อย. สามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันในการบรรเทาปวด
จากโรคข้อเสื่อมได้อีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการขมิ้นชันในเชิงทางแพทย์เพื่อการรักษา
และสามารถแข่งขันในตลาดกับยาแผนปัจจุบนั ได้มากขึน้ ซึง่ เป็นโอกาสทางการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตขมิน้ ชัน โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตในรูปแบบออร์แกนิค น�้ำมันหอมระเหยหรือสารสกัดจากขมิ้นชันที่ได้มาตรฐานรับรองด้านความปลอดภัย
ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีกลุ่มลูกค้าที่ส�ำคัญคือ กลุ่มธุรกิจอาหารเสริม ยาและโรงพยาบาล

ทั้งนี้ แม้ว่าโอกาสทางการตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีอยู่มาก แต่ความท้าทายของผู้ประกอบการ
ที่ส�ำคัญคือ ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต คุณภาพ
ความปลอดภัย ดังนัน้ การควบคุมการผลิตให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพียงพอทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค/
ซัพพลายเออร์ (อาทิ การทราบแหล่งทีม่ า/กระบวนการผลิตทีต่ รวจสอบย้อนหลังได้/การร่วมมือกับสถาบันวิจยั ต่าง ๆ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) การตามให้เท่าทันเทรนด์การบริโภคของตลาด ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กบั ผูบ้ ริโภค ผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การสือ่ ความไปยังผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์และบริโภคสมุนไพร
ที่ถูกวิธี ปลอดภัยและเห็นผล ก็น่าจะช่วยยกระดับธุรกิจสมุนไพรของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้
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