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บทคดัย่อ 

 

           ปัจจุบนั  นอกเหนือจากการรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่แลว้ ร่างกายจ าเป็นตอ้งไดรั้บวติามินและ

แร่ธาตุ รวมถึงสารตา้นอนุมูลอิสระประเภทต่างๆ เพือ่เสริมสร้างการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ของร่างกายทั้งน้ี
ร่างกายไม่สามารถสงัเคราะห์วติามินบางชนิดเองได ้จึงจ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารที่มีวติามินชนิดนั้นๆ 

เขา้ไป     รวมถึงตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยนบัวา่เป็นตลาดที่น่าสนใจ เน่ืองจากปัจจยัหนุนที่

ส าคญัคือ กระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกนั โดยการท าใหร่้างกายแขง็แรงไม่เจบ็ป่วย ทั้งน้ีเพือ่ที่จะไดไ้ม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ท าใหค้วามตอ้งการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพมีแนวโนม้เติบโตอยา่ง

ต่อเน่ือง  

          

       งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาผลกระทบจากขอ้ตกลงเขตการคา้อาเซียนต่ออุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสมุนไพรในเขตประเทศสมาชิก   โดยท าการศึกษาเฉพาะผลกระทบทางดา้นการคา้
การน าเขา้ ส่งออก และอตัราภาษีของไทย  เพือ่เปรียบเทียบกบัประเทศสิงคโปร์  ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศเมียนมา เท่านั้น  เน่ืองจากเป็นประเทศที่เขา้ร่วมเป็นสมาชิกในช่วงเวลาใกล้ๆ กนั  โดยท าการศึกษา

ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต และการคา้ระหวา่งประเทศ 

       

     จากการศึกษาพบวา่  ประเทศสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างก่อนการเปิดการคา้เสรีและหลงัการ
เปิดประเทศสมาชิกมีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั จึงท าใหมี้ปริมาณการน าเขา้และการส่งออกที่เพิม่มากขึ้น

โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัประเทศนอกกลุ่ม  แต่อยา่งไรก็ตามฐานการผลิตสมุนไพรที่จะน ามาสกดัของแต่

ประเทศที่ค่อนขา้งต่างกนั  จึงควรเสนอแนะใหท้างประเทศสมาชิกใชห้ลกัเกณฑใ์นการพจิารณาที่อตัราการ
ส่งออก น าเขา้ และอตัราภาษีในเกณฑเ์ดียวกนั จึงจะท าใหอุ้ตสาหกรรมในประเทศสมาชิกมีปริมาณการคา้ที่

เพิม่ขึ้นส่งผลใหเ้ขา้ถึงตลาดโลกและแข่งขนัไดม้ากขึ้น 

     

     และเม่ือพจิาณารายประเทศสมาชิกแลว้พบวา่ประเทศสิงคโปร์เป็นอนัดบัตน้ๆในการส่งออกสมุนไพร

อาหารเสริมมีการเปิดการคา้มากก่อนประเทศอ่ืนจึงมีความไดเ้ปรียบ รวมไปถึงมีเทคโนโลยแีละฐานการ
ผลิตที่แขง็แกร่งท าใหมี้ปริมาณการคา้อยูใ่นเกณฑดี์  แต่ส าหรับประเทศมาเลเซียมีการพฒันาเปล่ียน

โครงสร้างอุตสาหกรรมจากประเทศน าเขา้เพือ่บริโภคเป็นประเทศที่ส่งออกมากขึ้น  การเปิดการคา้เสรีท าให้
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ประเทศมาเลเซียเร่งพฒันาให้สามารถเทียบเคียงประเทศสมาชิกมากยิง่ขึ้น  และประเทศไทยยงัไดป้ระโยชน์

จากการส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซียเพิม่ขึ้น     ส าหรับประเทศเมียนมาที่เพิง่เขา้มาในอุตสาหกรรมก็มี
แนวโนม้การส่งออกที่มากขึ้นจากอดีต อีกทั้งเมียนมามีแหล่งทรัพยากรที่เหมาะแก่การปลูกพชืสมุนไพรแต่

ยงัขาดกฎระเบียบหรือมาตรฐานการส่งออกที่นอ้ยอยู ่เม่ือเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในสมาชิกของเขตการคา้เสรี
ปริมาณการส่งออกจึงเพิม่มากขึ้น 
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บทน า 

1.1 ความส าคญัของการศึกษา 

 

              อาหารเสริม       หมายถึง      อาหารที่มีความจ าเป็นต่อร่างกาย  ขาดไม่ไดต้อ้งไดรั้บเสริม

เพิม่เติมจากอาหารหลกั 5    หมู่  จึงจะท าใหมี้สุขภาพร่างกายแขง็   เช่น   อาหารเสริมที่ตอ้งใหท้ารกและ

เด็กเล็กรับประทาน ตามวยัสมควร 

         ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม    หมายถึงผลิตภณัฑท์ี่ใชรั้บประทานโดยตรงนอกเหนือจากการ

รับประทานอาหารหลกัตามปกติ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของเม็ด  เกร็ดผง แคปซูล ของเหลว หรือ

รูปแบบอ่ืนๆ โดยมีจุดมุ่งหมายส าหรับผูท้ี่มีสุขภาพปกติแต่ไม่สามารถรับประทานอาหารหลกัไดค้รบ 
ไม่ใช่ส าหรับผูป่้วย  มีทั้งชนิดที่เป็นสารสงัเคราะห์และชนิดที่เป็นสารสกดัจากธรรมชาติ  ตวัอยา่งเช่น 

วติามินซี  วติามินบีรวม  หรือ แคลเซียมอดัเม็ดที่เรานิยมซ้ือมารับประทาน เพือ่หวงัผลทางสุขภาพ

นัน่เอง 
       ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยนบัวา่เป็นตลาดที่น่าสนใจ เน่ืองจากปัจจยัหนุนที่ส าคญัคือ 

กระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกนั โดยการท าใหร่้างกายแขง็แรงไม่เจบ็ป่วย ทั้งน้ีเพือ่ที่จะไดไ้ม่ตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ท าใหค้วามตอ้งการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพมีแนวโนม้เติบโต
อยา่งต่อเน่ืองนอกจากน้ีแนวโนม้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพในตลาดโลกที่จะกระตุน้การขยายตวัให้

รวดเร็วยิง่ขึ้นคือ อาหารเสริมสุขภาพที่มีคุณสมบติัเป็นยา(Nutraceutical) นบัวา่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่

และทา้ทายใหป้ระเทศต่างๆที่มีศกัยภาพดา้นการผลิต รวมทั้งการวจิยัและพฒันาอาหารเสริมสุขภาพ

ประเภทน้ี ต่างเร่งพฒันาขีดความสามารถเพือ่รองรับตลาดที่มีแนวโนม้ขยายตวัโดยตลาดหลกัคือ 

สหรัฐฯ ญี่ปุ่ น และสหภาพยโุรป  
 

        ดา้นการผลิตอาหารเสริม  โดยรัฐตอ้งการส่งเสริมใหต้ั้งโรงงานที่จะให้สินคา้มีคุณภาพดีนั้น 
นอกจากจะตอ้งใส่ใจในความสะอาดและกรรมวธีิการผลิตแลว้ยงัตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐานต่างๆ 

ตามที่ก  าหนดไวด้ว้ย  เช่น  ISO 9000,   ISO 9001, ISO 9004,  ISO 1901, มาตรฐานของระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001,   มาตรฐานระบบของการจดัการอาชีว อนามยั และ ระบบความปลอดภยั 
มอก. 18001 , มาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการสอบเทียบและหอ้งปฏิบตัิการทดสอบ ISO/IEC 17025เป็นตน้ 

การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐโดยการลดภาษีวตัถุดิบ ดว้ย การเนน้ปัจจยัทุน   นอกจากน้ีตอ้งผา่น

การตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยา  (อ.ย)  โดยเป็นขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหารเสริม
วา่ตอ้งมีการตรวจโรงงานวา่ปลอดภยัหรือไม่ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) หรือ
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หลกัเกณฑว์ธีิการที่ดีในการผลิตอาหาร ซ่ึงจะมีการตรวจโรงงานเพือ่ขอใบอนุญาตทุกๆ 3 ปี เม่ือตรวจ

โรงงานแลว้จะตอ้งแจง้สูตรส่วนประกอบส าคญัมาใหท้าง อย. พจิารณาวา่ถูกตอ้งหรือไม่ จากนั้นเราก็

จะอนุญาตใหผ้ลิตออกสู่ทอ้งตลาดได ้

 
        ดา้นภาษีอากร  พบวา่ มาตรการที่ส าคญัที่รัฐใชเ้พือ่คุม้ครองการผลิตอาหารเสริม คือ  มาตรการ

คุม้ครองดา้นภาษี  ประกอบดว้ย ภาษีศุลกากร โดยกรณีการส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารเสริมชนิดยา

สมุนไพรจะยกเวน้อากรขาออก   ผูผ้ลิตตอ้งมีการยืน่เอกสารค าขอทะเบียนต ารับยาเพือ่การ โดยใช้
วธีิการส่งเอกสารแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ( paperless)  และการเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ เก่ียวกบัยารักษาโรคชนิด

อาหารเสริมสมุนไพร ซ่ึงจากผลวจิยัที่ผา่นมายงัไม่สอดคลอ้งต่อหลกัความเป็นธรรม  เม่ือพจิารณาในแง่

ฐานรายไดข้องผูรั้บภาระภาษี   ก่อใหเ้กิดภาษีแอบแฝง  รัฐควรก าหนดการเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิม่ ร้อย
ละ 0  เพือ่ใหมี้ราคาถูกลง  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนที่มีฐานรายไดน้อ้ยเขา้ถึงไดง่้าย 

 
     เม่ือการแข่งขนัการคา้ระหวา่งประเทศมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทย

มากขึ้นจึงท าใหมี้แนวโนม้ในการเจรจาการคา้เพิ่มมากขึ้น เพือ่ลดขอ้จ ากดัทางภาษีลง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม   ซ่ึงก็คือ กรเจรจาการคา้เสรี ทั้งในประเทศและระดบัภูมิภาค  ต่อมาไทยไดมี้
การเจรจาการคา้เสรีในกรอบเขตอาเซียน  โดยเร่ิมตั้งแต่ปี  2546 เพือ่ให้เป็นมาตรฐานผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

ซ่ึงไวคุ้ณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคเป็นส าคญัจาก ขอ้มูลการเจรจาความพร้อม

ของประเทศไทยในการจดัท าขอ้ตกลง   FTA : FREE  TRADE AREA ในประเด็นระบบสาธารณสุขมี
การใหเ้หตุผลส าหรับการท า FTA  เป็นการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขนั ดึงดูดจากลงทุนจาก

ต่างประเทศ เพิม่โอกาสส าหรับการแข่งขนั 
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ตารางที่  1.1   โครงสร้างการส่งออกของไทย (สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกปี 2546) 

 โดยมูลค่าการส่งออกปี 2546 มีประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท 

 

 
 

ลดอุปสรรคและข้อกีดกนัการค้าระหว่างกัน ทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการ และการลงทุนของผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ 

 

การค้าสินค้า→ลดภาษีน าเขา้ 

                                          ลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
                                          มาตรการสุขอนามยั และ 

                                          มาตรฐานสินคา้อุตสาหกรรม 

 

การค้าบริการ→ลด/เลิกขอ้กีดกนัต่างชาติ 

                           และการจ ากดัจ านวน  
                           การใหบ้ริการของต่างชาติ 
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การลงทนุ→ใหก้ารอ านวยความสะดวก 

                      และการคุม้ครองนกัลงทุน 
                      และกิจกรรมการลงทุนของต่างชาติ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพือ่ศึกษาผลกระทบจากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียนต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของ
สมุนไพรเพือ่บ  ารุงสุขภาพ 

2. เพือ่ศึกษาโอกาสและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ และท างานในภาคอุตสาหกรรม
อาหารเสริมสุขภาพ ของไทยกบัประเทศต่างๆ 

3. เพือ่จดัท าขอ้เสนอแนะกลยทุธ/์แนวทางการแกไ้ข เพือ่ใหไ้ทยไดรั้บประโยชน์สูงสุด

จากการเปิดเสรีทางการคา้และการด าเนินการตามนโยบายใหป้ระเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.       ศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจอาหารเสริม ภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียนต่อผูผ้ลิต   ผูบ้ริโภคระดบั
ราคา และ ปริมาณการคา้ระหวา่งต่างประเทศเท่านั้น 

2.      สินคา้ที่น ามาวเิคราะห์ส่วนใหญ่แลว้เป็นอาหารเสริมบ ารุงสุขภาพชนิดแคปซูล ซ่ึงจากผลส ารวจพบวา่ 

ใน52   ประเทศทัว่โลก ประเทศไทยพบวา่ผูบ้ริโภคชาวไทยสนใจการรับประทานอาหารเสริมสมุนไพร มาก
ที่สุดในโลก และ ยงัมีแผนที่จะลงทุนเพือ่ผลิตในประเทศอาเซียนอีกดว้ย   โดยเนน้ศึกษากลุ่มประเทศ ญี่ปุ่ น 

สิงคโปร์ มาเลเซียเน่ืองจากมีสดัส่วนการส่งออกต่อปี อยูท่ี่ 1แสนลา้นบาทดงันั้นจะเห็นไดว้า่ธุรกิจผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารในปัจจุบนัยงัมีโอกาสเติบโตไดเ้ป็นอยา่งมากในอนาคต 

3.     ระยะเวลาที่ใชศึ้กษา คือก่อนท าขอ้ตกลงตั้งแต่ปี2546และ ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้

เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ ปี 2559 –2568 
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1.4 วิธีการศึกษา 

 

       การศึกษาน้ีจะใชก้ารศึกษาโดยวธีิการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยจะใชห้ลกั
เศรษฐศาสตร์และขอ้เทจ็จริงที่เกิดขึ้นมาเป็นหลกัในการวเิคราะห์ 

                                      ในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นเป็นการศึกษาผลกระทบของเขตการคา้เสรีอาเซียน ก่อน

เปิดการคา้เสรี  ปี 2546   และหลงัเปิดการคา้เสรี ปี 2559 –2568ในปัจจยัดงัน้ี 

(1)  ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 

ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคจะเป็นผลกระทบส่วนใหญ่เป็นในทิศทางบวก เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภค สามารถซ้ือไดใ้นราคาที่ถูกลง เพราะมีทางเลือกมากขึ้น เพราะขอ้จ ากดั

ทางภาษีลดลง  ท  าใหมี้ส่วนเกินผูบ้ริโภค (Consumer's surplus) มากขึ้น 

การศึกษาผลกระทบจากการเปิดการคา้เสรีพจิารณาจาก 

-    การเปล่ียนแปลงของราคาก่อนและหลงัการเปิดการคา้เสรี  แต่อยา่งไรก็

ตามมูลค่าของตลาดอาหารเสริมขึ้นอยูก่บั ตลาดโลกจึงตอ้งใชร้าคาในการ

อา้งอิง  ดงันั้นการพจิารณาจากราคาขายภายในประเทศ ก่อนการเปิดการคา้
เสรีขึ้นเทียบกบัราคาขายในตลาดโลก และราคาขายภายในหลงัมีการเปิด

การคา้เสรีเทียบกบัราคาตลาดโลก 
-      การเปล่ียนแปลงการบริโภค   เน่ืองจากอาหารเสริมเป็นผลิตภณัฑท์ี่มี

คุณสมบตัิเป็นยา (Nutraceutical)  ซ่ึงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่  ดงันั้น

การศึกษาถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของยาสมุนไพรเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร 

(2)  ผลกระทบต่อผูผ้ลิต  

      ผลกระทบต่อผูผ้ลิตจะเป็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยูก่บั
ประสิทธิภาพในการผลิต  กล่าวคือ หากมีการผลิตที่ใชคุ้ณภาพสูง ก็จะเป็น

โอกาสในการผลิต  ส่งผลต่อการน าเขา้และส่งออก มากขึ้น เป็นเพิม่มูลค่าภายใน
ตลาดอาหารเสริมมากขึ้น   จากการส ารวจพบว่า  ประเทศไทยยงัมีความพร้อม

ในเร่ืองสมุนไพรนอ้ยมาก หากเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งหากพบวา่ ราคา

ลดลง   แต่รายไดร้มเพิม่ขึ้น  เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางการคา้ลดลง ก็จะท าให้
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ส่งออกไปยงัประเทศสมาชิกเพิม่ขึ้น  เกิดการประหยดัจากขนาด   ในทางตรงกนั

ขา้มหากผูผ้ลิตไม่มีประสิทธิภาพ อาจจะตอ้งเจอแรงกดดนัทางการแข่งขนั ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม  โดยรัฐ จ  าเป็นตอ้งมีนโยบายเพือ่ช่วยเหลือ

ผูผ้ลิตภายในประเทศ  เพือ่ใหส้ามารถปรับตวั และแข่งขนัได ้  ดงันั้นการศึกษา
ผลกระทบผูผ้ลิตหลงัการเปิดเสรีการคา้จะพจิารณาปัจจยัดงัน้ี  

 

- ปริมาณก าลงัการผลิต   การเปล่ียนแปลงปริมาณก าลงัการผลิตหลงัการเปิด
การคา้เสรีเพือ่ดูวา่ผูผ้ลิตภายในประเทศไดรั้บผลกระทบทางบวกหรือทาง

ลบ หากมีการลดภาษีท าใหมี้การส่งออกเพิม่มากขึ้น ยงัท าใหมี้การน าเขา้

มากขึ้นดว้ย  ดงันั้นหากมีปริมาณก าลงัการผลิตมากขึ้นแสดงวา่ผุผ้ลิตไดรั้บ
ผลกระทบทางบวก แต่ในทางกลบักนัหากมีก าลงัปริมาณการผลิตนอ้ยลง

แสดงวา่ผูผ้ลิตไดรั้บผลกระทบทางลบ 
- ส่วนแบ่งการตลาดของผูผ้ลิตภายในประเทศ ศึกษาวา่เม่ือมีการเปิดการคา้

เสรีขึ้นท าใหสิ้นคา้จากต่างประเทศ เขา้มาแข่งขนัตลาดภายในประเทศ มีผล

ท าใหผู้ผ้ลิตเสียส่วนแบ่งตลาดหรือไม่  
(3)  ปริมาณการคา้ 

      การเปล่ียนแปลงดา้นการคา้  คือ การเปล่ียนแปลงในปริมาณการน าเขา้และ

ปริมาณการส่งออก   ดงันั้นจะศึกษาวา่หามีการเปล่ียนแปลงการกระจายสินคา้
และรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ การคุม้ครองดา้นภาษีจะเปล่ียนไปอยา่งไร จากการ

ท าการคา้เสรีแลว้ 
 

1.5 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

การศึกษาน้ีจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ   โดยใชข้อ้มูลในการวเิคราะห์ตั้งแต่ปี 2558- 2568   โดย ใช้
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลดงัน้ี 

(1)  ขอ้มูลก าลงัการผลิต  ปริมาณการผลิต  ราคาสินคา้ผลิตภณัฑ ์  ไดจ้ากสมาคมแห่ง
ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้( Association of South East Asian 

Nations) กรมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
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(2) ขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ  จะไดจ้าก อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือ่สถาบนัอาหาร  สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)   เวบ็ไซต ์ งานวิจยัอ่ืน ๆ   นิตยสาร  บทความ เป็น
ตน้ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

(1)   ท  าใหท้ราบถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทย 

(2)   ท  าใหท้ราบถึงผลกระทบขอ้ตกลงเขตการคา้อาเซียนที่มีผลต่ออุตสาหกรรม 
  ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในประเทศไทย  

(3)  ท  าใหท้ราบถึงวธีิการและแนวทางการปรับตวัของการพฒันาอุตสาหกรรมของผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมในประเทศไทย  
(4)  

1.7 งานศึกษาวิจัยในอดีต 

         การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ  ในโลกในยคุสงครามเยน็นั้น ในระยะแรกมีวตัถุประสงคเ์พื่อการเมือง

แต่ในภายหลงัมีการส้ินสุดสงครามเยน็ลง   ก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มเพือ่เศรษฐกิจมากกวา่ในยคุต่อมา    จึงมี

การก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ กล่าวถึงแทบทุกดา้นอยา่งครอบคลุม เช่น ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และการบริหาร 

ส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พฒันาการทาง
วฒันธรรมในภูมิภาค ฯลฯ 

              การก่อตั้งเขตการคา้อาเซียน  หรือ AFTA มีวตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่ส าคญัเพือ่ป้อนสินคา้สู่ตลาดโลก โดยอาศยัการเปิดเสรีดา้นการคา้
และการลดภาษีและอุปสรรคขอ้กีดขวางทางการคา้ที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษี

ศุลกากรเพือ่เอ้ืออ านวยต่อการคา้เสรีกลไกการลดภาษีที่ส าคญัของ AFTA คือระบบ CEPT (Common 

Effective Preferential Tariff Scheme)  ซ่ึงก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่
กนัแบบต่างตอบแทน กล่าวคอื การที่จะไดสิ้ทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอ่ืนส าหรับสินคา้ชนิด

ใด ประเทศสมาชิกนั้นจะตอ้งประกาศลดภาษีส าหรับสินคา้ชนิดเดียวกนัดว้ย และเป็นปัจจยัที่ดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ   สร้างอ านาจต่อรองใหก้บัประเทศมหาอ านาจอีกดว้ย   

         เขตการคา้เสรีสะทอ้นแนวคิดส าคญัทางเศรษฐศาสตร์ที่วา่ "ประโยชน์จากการคา้ระหวา่งประเทศจะ

เกิดขึ้นสูงสุดเม่ือประเทศต่าง ๆ ผลิตสินคา้ที่ตนมีตน้ทุนในการผลิตต ่าที่สุดเม่ือเปรียบ เทียบกบัประเทศอ่ืน 
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ๆ แลว้น าสินคา้เหล่านั้นมาคา้ขายแลกเปล่ียนกนั" ซ่ึงในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ประโยชน์สูงสุดดงักล่าว

จะไม่เกิดขึ้น หากยงัมีการเก็บภาษีขาเขา้และมีการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลบิดเบือน
ราคาที่แทจ้ริงของสินคา้ และท าใหก้ารคา้ขายไม่เป็นไปอยา่งเสรีและมีประสิทธิภาพ 

     พร้อมกนัน้ี FTA ถือเป็นเคร่ืองมือทางการคา้ส าคญัที่ประเทศต่าง ๆ สามารถใชเ้พือ่ขยายโอกาสในการคา้ 
สร้างพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อม ๆ กบัเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาใหแ้ก่สินคา้ของตน 

เน่ืองจากสินคา้ที่ผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเขา้ในอตัราที่ต  ่ากวา่สินคา้ที่ผลิตในประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่

สมาชิก FTA จึงท าใหสิ้นคา้ที่ผลิตภายในกลุ่มได ้เปรียบในดา้นราคากวา่สินคา้จากประเทศนอกกลุ่ม 

       แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเขตการคา้เสรีอาเซียนแลว้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในดา้น

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและในภาคการลงทุน  ซ่ึงความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศท าใหป้ระเทศไทย

เปิดกวา้งมากขึ้น  เกิดประโยชน์แก่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ชาวไทยในวงกวา้ง ทั้งภาคการเกษตร การผลิตสินคา้
และบริการดา้นสุขภาพ    ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการคา้เสรีนั้นมีมากกวา่การคา้ช่วยใหป้ระเทศต่างๆ ไดใ้ช้

โอกาสทางการคา้ระหวา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ   สร้างงาน
สร้างรายได ้ การคา้ที่เสรีมากขึ้น  จะช่วยเพิม่ความมัง่คงทางอาหารเสริมได ้  การเจรจาขอ้ตกลงการคา้เสรีที่

ด าเนินอยูร่ะหวา่งประเทศไทยและประเทศต่างๆ รวมถึงในกลุ่มสหภาพยโุรป จะก่อใหเ้กิดโอกาสอนัดีใน

การกา้วขา้มอุปสรรคต่างๆ และช่วยสนบัสนุนการเติบโตและพฒันาในประเทศไทย ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
ประเทศไทยจะพจิารณาโอกาสที่จะเกิดจากการเจรจาการคา้เสรีคร้ังน้ี 

                     งานศึกษาของ ดร.บุญชยั พทิกัษด์ ารงกิจ  (2558)   ไดศ้ึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้

การส่งออกและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การลดอตัราภาษีศุลกากรของไทยและประเทศสมาชิกมีแนวโนม้
ที่จะท าใหป้ริมาณการส่งออกขยายตวัเพิม่ขึ้นเพยีงเล็กนอ้ยและส่งผลกระทบต่อ GDP ในเชิงสถิติไม่สูงมาก

นกั คือผลกระทบที่เกิดขึ้นภายใตส้มมติฐานวา่อุปทาน หรือ ปัจจยัการผลิตก็ดีไม่ก่อใหเ้กิดการผลกระทบใน
เชิงสถิติที่เกิดจากการลดอตัราภาษีศุลกากรของไทยและประเทสมาชิกไม่สูงมากนกัเน่ืองจากการเปิดเสรี

ภายใตก้รอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการเปิดเสรีการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกที่มีโครงสร้างการ

ผลิตใกลเ้คียงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงสร้างการผลิตของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซ่ึงอตัราภาษี
ศุลกากรของประเทศสมาชิกที่มีโครงสร้างการผลิตใกลเ้คียงกนัอยูใ่นระดบัต ่า โดยเฉพาะไทยมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ท าใหก้ารปรับลดอตัราภาษีศุลกากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ในปี 2016 ไม่สามารถที่จะ

ส่งผลให้เกิดการสร้างการคา้ไดม้ากนกั  

        อุตสาหกรรมยาและอาหารเสริมเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่อยูใ่นเง่ือนไขที่ตอ้งมีการเปิดการคา้เสรี  ท  า

ใหเ้กิดการลดภาษี    จากการวเิคราะห์พบวา่ ตลาดอาหารเสริมจะยงัขยายตวัไดดี้ในช่วง 10-15 ปีขา้งหนา้ แต่
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แนวโนม้การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็รูปแบบตั้งแต่ปี 2030 เป็นตน้ไปและความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่

เปล่ียนไปจะส่งผลใหต้ลาดอาหารเสริมในไทยมีมูลค่าตลาดลดลงเฉล่ียราว 8% ต่อปีหากเปิดเสรีการคา้ใน
ขณะน้ีแลว้ กล่าวไดว้า่ของประเทศไทยมีความพร้อมในเร่ืองสมุนไพรนอ้ยมากดงันั้นจึงตอ้งมีการเตรียม

ความพร้อมเพือ่ใหก้ารคา้กบัประเทศอาเซียนเป็นไปไดอ้ยา่งง่าย  

     นอกจากน้ีสถานการณ์การคา้อาหารเสริมเพือ่บ  ารุงสุขภาพสมุนไพรมีการขยายตวัสูงขึ้น   ซ่ึงปัจจุบนั

อุตสาหกรรมอาหารสริมสมุนไพรมีอุปสรรดา้นกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนการคา้อาหารและยา ที่มี

รายละเอียดมากเกินไปและขั้นตอนที่เน่ินนาน  ซ่ึงสารสกดัของไทยยงัมีความลา้หลงักวา่ของ  ลาว เวยีดนาม
และอินเดียที่มีค่าแรงถูกกวา่และเทคโนโลยดีีกวา่  โดยที่พม่ามีการส่งออกสารสกดัมากที่สุดในอาเซียน 

      แต่ในปี 2551    ตลาดอาหารเสริมในประเทศไทยจะมีมูลคา่ประมาณ 18,000 ลา้นบาท  หรือเพิ่มขึ้น

ประมาณ  ร้อยละ7 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี  2550 อาหารเสริมสุขภาพที่มีคุณสมบตัิเป็นยา (Nutraceutical) จะ
เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ตลาดหลกัที่มีแนวโนม้การขยายตวัส าหรับผลิตภณัฑน้ี์คือ สหรัฐ ญี่ปุ่ น และสหภาพ

ยโุรปทา้ทายใหป้ระเทศต่าง ๆ ที่มีศกัยภาพดา้นการผลิตรวมทั้งการวจิยัและพฒันาต่างเร่งพฒันาขีด
ความสามารถ 

    ถึงแมว้า่จะไดรั้บความคุม้ครองจากภาครัฐอยา่งมาก  เม่ือรัฐมีนโยบายคุม้ครองตามขอ้ตกลงเสรีทางการคา้

อาเซียนโดยสรุปจากผลการวเิคราะห์แบบทุติยภูมิซ่ึงการประเด็นการวเิคราะห์  สรุปผลไดด้งัน้ี  

 

1. กลยทุธด์า้นความน่าเช่ือถือ   

ภาครัฐควรมีการรณรงคเ์ผยแพร่ใหป้ระชาชนรับทราบถึงสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรไทย ซ่ึง
ประเด็นน้ีน่าจะไดรั้บการตอบรับที่ดีเน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนไดห้นัมาสนใจสมุนไพรไทยกนัมาก

ขึ้นนบัแต่ข่าวของ ฟ้าทะลายโจร มะรุม โดยสังเกตไดจ้ากมีหนงัสือเก่ียวกบัสมุนไพรมากขึ้นตอ้ง
ผลกัดนัใหเ้ป็นวาระแห่งชาติใหไ้ด ้เน่ืองจากสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณเชิงป้องกนั(preventive) จึง

จ าเป็นตอ้งมีการบริโภคอยา่งต่อเน่ืองจึงจะท าให้มีสุขภาพที่ดีและแขง็แรงขึ้นดงันั้นควรท าให้

สมุนไพรไทยเขา้มาอยูใ่นชีวติประจ าวนัของประชาชนคนไทยใหไ้ด ้โดยกระทรวงสาธารณสุข
อาจจะจดัเมนูสุขภาพ 30 ชุดส าหรับชีวติประจ าวนัใน 1 เดือน  

2. กลยทุธด์า้นห่วงโซ่อุปทาน 

ควรเลือกเฉพาะสมุนไพรที่สามารถผลิตไดใ้นไทยเท่าที่จะมากไดค้ือทดแทนการน าเขา้ และควรจะ
ควบคุมการผลิตใหมี้คุณภาพและเพิม่ปริมาณการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัสูงให้เกิด economy of scaleจะ
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ท าใหเ้กิดความยากล าบากต่อคู่แข่งของไทยในการลอกเลียนแบบ  เน่ืองจากจะเกิดทั้ง competitive 

และ comparative advantages แก่อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ในดา้นสมุนไพรอ่ืนๆที่จ าเป็นตอ้ง
น าเขา้นั้นภาครัฐควรช่วยเหลือในการแสวงหาแหล่งผลิตราคาถูกที่มีคุณภาพเท่าเทียมกนัหรือพฒันา

แหล่งผลิตเพือ่ลดการน าเขา้ลงซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการทางวจิยัและพฒันา 

3. กลยทุธด์า้นวจิยัและพฒันา 

ควรมีการสนบัสนุนร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และฝ่ายวชิาการในการศึกษาวิจยัใน

ดา้นต่างๆที่เก่ียวขอ้งภาครัฐอาจเป็นตวักลางสนบัสนุนงบวจิยัใหท้ั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกนัก าหนด
โจทยว์จิยัและใหภ้าควชิาการด าเนินการวจิยัโดยใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคดัเลือก

โครงการและนกัวจิยั 

4. กลยทุธด์า้นทรัพยากรมนุษย ์
ควรมีการสร้างงานและพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ โดยการสอดแทรกความรู้ดา้นสมุนไพร

ไทยไวใ้นหลกัสูตรระดบัต่างๆบุคลากรทางดา้นสมุนไพไทยนั้นยงัมีคอ่นขา้งจ ากดั 
เน่ืองจากยงัไม่มีแบบแผนหลกัสูตรที่ชดัเจน รวมถึงการวชิาชีพยงัไม่เป็นที่รู้จกัและนิยมรวมถึง 

การจา้งงานยงัไม่แพร่หลาย 

5. กลยทุธด์า้นมาตรฐานและคุณภาพ 

                   มาตรฐานและคุณภาพมีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงในอุตสาหกรรมน้ีเน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือที่

ส าคญัในการสร้างและรักษาความน่าเช่ือถือและศรัทธาในสมุนไพรไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดและ

ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพอยา่งเขม้งวด ผา่นกระบวนการหรือองคก์รต่าง ๆ ที่สามารถจะท าได ้ไม่วา่จะ
เป็นองคก์ารอาหารและยา (อย.) สมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งน้ีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบตอ้งเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดด้ว้ย 

 

         นอกจากน้ีแลว้ การเปิดการคา้เสรีท าใหอุ้ตสาหกรรมอาหารเสริมสมุนไพรของไทยมี

ความสามารถในการส่งออกมากขึ้น  โดยเปรียบเทียบความสามารถการน าเขา้ส่งออกของผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร โดยมีปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

1.  นโยบายของรัฐ ภาครัฐ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัและศกัยภาพของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร ที่สามารถผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการบริการสุขภาพของโลก 
(Medical Hub) ทั้งน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมี้การจดัท าแผนโครงการน าร่อง (Flagship 
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Project) เพือ่ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึง

หน่ึงในโครงการน าร่องที่ไดมี้การจดัท า คือ โครงการพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ซ่ึง
มีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไทย ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบ

ภายในประเทศ และสร้างมาตรฐานใหแ้ก่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพือ่เพิม่การส่งออกไปยงั
ต่างประเทศ 

2. วตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิต   ยาเม็ดสมุนไพรจากต ารับยาสมุนไพรไทย (Thai Herb Recipe) หรือ

ยาแผนไทย ของช้ินส่วนที่แตกต่างของตน้พชืต่างชนิด  ซ่ึงส่วนผสมส่วนใหญ่ ประเทศไทย
สามารถผลิตไดเ้อง แต่ยงัไดใ้นปริมาณนอ้ย   ดงันั้นจึงอาศยัการการน าเขา้วตัถุดิบจากประเทศ

เพือ่นบา้น  แต่อาจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาคือ  การน าเขา้วตัถุดิบก่อใหเ้กิดตน้ทุนค่าขนส่งที่แพง 

3. ความสามารถในการขยายตลาดส่งออกเพิม่ขึ้นของผลิตภณัฑส์มุนไพรเสริมอาหารโดยเฉพาะ
ไทยมีการวางแผนวา่จะส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัสหรัฐอเมริกา รายงานวจิยัตลาดของบริษทั 

Technavio analysts ระบุวา่ ตลาดสมุนไพรและเคร่ืองเทศในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 4 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 และ ตลาดจะขยายตวัในอตัราเฉล่ียร้อยละ 6 ไปจนถึงปี 2563 

ซ่ึงการเปิดการคา้เสรีท าใหไ้ทยสามารถขยายการส่งออกไดม้ากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งใน

อาเซียน 
4. คู่แข่งส าคญั   คือ   เมียนมา  เน่ืองจากมีทรัพยากรในการผลิตใกลเ้คียงกบัไทย  โดยมีปัจจยัหนุนที่

ส าคญัอานิสงส์จากการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคา้การลงทุนจากการเปิดประเทศ 

ประกอบกบัความไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์จากการมีพรมแดนติดกบัไทยเป็นระยะทางยาวถึง 
2,401 กิโลเมตร จึงเอ้ือต่อการขนส่งผา่นการคา้ชายแดนอีกทั้งกลุ่มแรงงานที่เคยเขา้มาท างานใน

ไทยและคุน้เคยกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของไทยเป็นอยา่งดี มีความช่ืนชอบและเช่ือมัน่ต่อ
คุณภาพของสินคา้ไทย ซ่ึงอาจถ่ายทอดรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่เพือ่น/พีน่อ้งใน

เมียนมา จนกลายเป็นกระบอกเสียงที่ส าคญั ท าใหเ้กิดการรับรู้และยอมรับเคร่ืองส าอางไทยใน

เมียนมาเพิม่มากขึ้น 
 

     โดยรวมแลว้ไทยมีความพร้อมทั้งการผลิตและโอกาสในการขยายการส่งออกแต่ยงัมีปัญหาคอื

ตน้ทุนวตัถุดิบที่อาจจะสูงกวา่ประเทศอ่ืนส่งผลใหก้ารท าการคา้อาจจะเทียบเคียงคู่แข่งไดย้าก
ดงันั้นไทยตอ้งเร่งพฒันาขีดความสามารถของตนใหก้า้วล ้าประเทศในอาเซียนใหไ้ด ้
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1.8 หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 

 

(1) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ(Economic Integration) 

       หลงัจากที่สงครามโลกคร้ังที่ 2 ยติุลง ความเสียหายจากสงครามท าใหป้ระเทศต่างๆ อยูใ่น
ภาวะความอดอยาก ประเทศเหล่านั้นจึงพยายามร่วมมือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของโลก ท าใหเ้ศรษฐกิจและ

การส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศขยายตวัมากขึ้น แต่เน่ืองจากประเทศดอ้ยพฒันามีทรัพยากร

จ ากดัและศกัยภาพในการผลิตต ่า และแต่ละประเทศก็พยายามตั้งก าแพงภาษี ก าหนดโควตาส าหรับ
สินคา้น าเขา้หรือใชน้โยบายคุม้ครองสินคา้ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ซ่ึงเป็นการคา้ระหวา่งประเทศ

ที่ไม่ไดย้ดึหลกัการคา้เสรี จึงท าใหป้ระโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการคา้ระหวา่งประเทศลดนอ้ยลง 
 

      จากความไม่เป็นธรรมในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงมีการไดเ้ปรียบและเสียเปรียบกนั

ประเทศที่อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั ที่ผลิตสินคา้คลา้ยคลึงกนั และประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ
ร่วมกนั ไดมี้การรวมกลุ่มกนัและขยายการรวมกลุ่มเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจส าคญัโดย

มีหลกัการและเป้าหมายของการรวมกลุ่ม ดงัน้ี 

 
1. การแกไ้ขระบบภาษีศุลกากร เพือ่ปรับปรุงระบบภาษีศุลกากรของประเทศสมาชิกใหเ้หมือนกนั

และเพือ่เลือกปฏิบติักบัประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก 
 

2. การจดัตั้งเขตการคา้เสรี เพือ่ยกเลิกขอ้จ ากดัทางการคา้ในดา้นปริมาณสินคา้น าเขา้และการตั้ง

ก าแพงภาษีระหวา่งประเทศสมาชิก 
 

3. การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตอยา่งเสรี เพือ่ให้ปัจจยัการผลิตของบรรดาประเทศสมาชิกสามารถ

เคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี เช่น แรงงานของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ สามารถไปหางานท าใน
ประเทศสมาชิกไดทุ้กประเทศ เป็นตน้ 

 
4. การก าหนดนโยบายร่วมกนัเพือ่ใหมี้การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในดา้นการคา้ การเงินและ

การคลงั การขนส่ง อุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจในดา้นการเมืองและ

สงัคมเพือ่ใหส้อดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยใหป้ระเทศสมาชิกเลือกท าการผลิตสินคา้ที่
ถนดัที่สุดและท าความตกลงจะไม่ผลิตสินคา้แข่งขนักนั 
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       การแข่งขนัการคา้ระหวา่งประเทศต่างๆ   จากการรวมตวัทางเศรษฐกิจมีภาวะทางการแข่งขนัที่เพิม่ขึ้น

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจะกระตุน้จะกระตุน้ใหมี้ภาวะของการแข่งขนัเพิม่ขึ้นตามหลกัที่วา่ถา้ส่ิงอ่ืน ๆ คง
เดิมแลว้ภาวะของตลาดที่มีการแข่งขนักนัมากเพยีงใด ประสิทธิภาพของการจดัสรรทรัพยากรจะยิง่สูงขึ้น

เพยีงนั้น ซ่ึงอาจจะบรรลุประสิทธิภาพ ไดศึ้กษาการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และ
พบวา่การรวมกลุ่มท าใหก้ารผลิตและเทคโนโลยมีีความหลากหลายมากขึ้นส่งผลใหเ้กิดผลิตภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เกิดการประหยดัต่อขนาด และพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของสมาชิก

เพิม่ขึ้น 

      รูปแบบการเจรจาต่อรองทางการคา้การด าเนินการของประเทศไทยในขณะน้ีมีความโนม้เอียงที่จะให้

ความส าคญักบัการด าเนินการในลกัษณะทวภิาคี  หรือการเจรจาสองฝ่าย  มากกวา่ที่จะด าเนินการในลกัษณะ

พหุภาคี  หรือการเจรจาหลายฝ่าย  ดงัเห็นไดจ้ากการเลือกเจรจาเปิดเขตการคา้เสรีกบัประเทศคู่คา้ในทุก
ภูมิภาคของโลกการเจรจาการคา้ในลกัษณะพหุภาคีนั้นเป็นการเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในกลุ่มผูเ้จรจาเพือ่

หาผลประโยชน์สุดทา้ยร่วมกนัที่ทุกประเทศสามารถยอมรับและปฏิบติัตามได ้ ดงันั้นเง่ือนไขต่างๆที่
ประเทศหน่ึงเรียกร้อง  ประเทศคู่เจรจาประเทศอ่ืนๆก็ตอ้งใหก้ารยอมรับขอ้เรียกร้องนั้นทั้งหมด  หรือ

ไม่เช่นนั้นก็ตอ้งเจรจาต่อรองเพือ่หาผลประโยชน์สุดทา้ยร่วมกนัอนัเป็นที่ยอมรับ  การด าเนินการในลกัษณะ

ดงักล่าวจึงค่อนขา้งล่าชา้และหาขอ้ยติุไดย้าก  เพราะแต่ละประเทศมีความสามารถทางเศรษฐกิจที่ไม่
ทดัเทียมกนั  การด าเนินการที่ผา่นมาจึงตอ้งก าหนดช่วงเวลาเพือ่ใหป้ระเทศในกลุ่มที่เขา้เจรจาสามารถ

ปรับตวัและพร้อมเขา้สู่การคา้ร่วมกนัได ้

       ถา้วิเคราะห์จากบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจโลกจะเห็นวา่ อนาคตของโลกาภิวตัน์และโดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก าลงัไดรั้บการทา้ทาย และจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบและโครงสร้าง การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต ผูเ้ขียนเช่ือวา่ อนาคตของการรวมกลุ่มในโลกคงจะพฒันาไปสู่
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

ประการที่ 1     การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในหลายประเทศและภูมิภาคยงัพฒันาการต่อไปโดยไม่หยดุชะงกั 

เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
นอกจากนั้น ในภูมิภาคละติลอเมริกายงัมีแนวโนม้ในการรวมกลุ่มที่เขม้ขน้มากขึ้น เช่น Pacific Alliance ซ่ึง

ประกอบดว้ยชิลี เปรู โคลอมเบีย และเม็กซิโก 

 

ประการที่ 2    จะเกิดการขยายตวัการรวมกลุ่มระหวา่งภูมิภาค เช่น CETA ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มระหวา่ง

สหภาพยโุรปกบัแคนาดา อีกทั้งยงัมีแนวโนม้การขยายตวัของสหภาพยโุรปกบั Mercosur ในละตินอเมริกา 
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สหภาพยโุรปกบั Gulf Cooperation อีกทั้งสหภาพยโุรปยงัสนใจที่จะรวมกลุ่มกบัอาเซียน และมีแนวโนม้

การขยายตวัของ APEC และ RCEP ภายใตแ้รงกระตุน้ของจีน 

ประการที่ 3 การรวมกลุ่มหมายถึง พหุภาคีในบางภูมิภาคและบางกรณีจะเปล่ียนเป็นทวภิาคี ดงัจะเห็นจาก

นโยบายของ Donald Trump ที่ยกเลิก TPP และกลายเป็นทวภิาคี และกรณีขององักฤษในเร่ือง Brexit 

 

ประการที่ 4   การรวมกลุ่มบางแห่งอาจจะมีปัญหาดงัจะเห็นไดใ้นกรณีของสหภาพยโุรปกบักลุ่ม Mercosur 

ในละติลอเมริกา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในบริบทของการแข่งขนัดงักล่าวนั้น ความจ าเป็นในการรวมกลุ่ม
เพือ่สร้างอ านาจในการต่อรองยงัสูงกวา่การแตกแยก ต่างฝ่ายต่างพาย ดว้ยตรรกะดงักล่าว แมส้หภาพยโุรป

จะมีปัญหาบา้ง สหภาพยโุรปจะยงัคงความเป็นกลุ่มประเทศที่รวมตวักนัแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมือง เพยีงแต่วา่ ความลึกซ้ึงในการรวมตวัเร่ิมชะลอตวัลง และความเหนียวแน่นอาจจะนอ้ยลงบา้งก็ตาม 

        ส าหรับแนวคิดที่ใชอ้ธิบายเร่ืองการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไดอ้ธิบายระดบัและการพฒันาของการ 

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีไดห้ลายรูปแบบและมีววิฒันาการแตกต่างกนัโดยแต่ละรูปแบบจะมีความเขม้ขน้
ของความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัแตกต่างกนัไป      โดยมีรายละเอียด  (จิราพร พมิพว์ชิยั,2554 ) ดงัน้ี 

1.     ขอ้ตกลงการใหสิ้ทธิพเิศษทางศุลกากร (Preferential Tariff Agreement) เป็นขอ้ตกลงเพือ่ลดภาษีใหแ้ก่

กนัและกนั โดยอตัราภาษีที่เรียกเก็บจะนอ้ยกวา่อตัราภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศที่สาม เช่น การรวมตวักนั
ของกลุ่ม LAIA (Latin American Integration Association), ASEAN และ Trade Expansion and Cooperation 

Agreement เป็นตน้ 

2.     สหภาพศุลกากรบางส่วน (Partial Customs Union) การรวมตวัทางเศรษฐกิจในรูปแบบน้ีประเทศที่ท  า
ขอ้ตกลงกนัยงัคงอตัราภาษีไวใ้นระดบัเดิม แต่มีการก าหนดอตัราภาษีศุลกากรในการคา้กบัประเทศภายนอก

กลุ่มร่วมกนั (Common external tariff) 

3.    เขตการคา้เสรี (Free Trade Areas) ในเขตการคา้เสรี การซ้ือขายสินคา้และบริการระหวา่งประเทศภาคี

สามารถท าไดอ้ยา่งเสรีปราศจากขอ้กีดกนัทางการคา้ ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการกีดกนัทางการคา้ที่

มิใช่ภาษี   ในขณะเดียวกนั แต่ละประเทศสมาชิกยงัคงสามารถด าเนินนโยบายกีดกนัทางการคา้กบัประเทศ
นอกกลุ่มไดอ้ยา่งอิสระ เช่น การรวมตวักนัของกลุ่ม EFTA, NAFTA และ CER เป็นตน้ 

4.    สหภาพศุลกากร (Customs Union) เป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีระดบัความเขม้ขน้สูง

ขึ้นมาอีกระดบัหน่ึง โดยการรวมกลุ่มในลกัษณะน้ีนอกจากจะขจดัขอ้กีดกนัทางการคา้ออกไปแลว้ ยงัมีการ
ก าหนดพกิดัอตัราภาษีศุลกากรในการคา้กบัประเทศภายนอกกลุ่มร่วมกนั และใหมี้อตัราเดียวกนัดว้ย 
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(Common external tariff) เช่น การรวมตวักนัของกลุ่ม MERCOSUR, Equatorial Customs Union and 

Cameroon และ African Common Market เป็นตนั 

5.  ตลาดร่วม (Common Market) รูปแบบของการรวมกลุ่มประเภทน้ีนอกจากจะมีลกัษณะเหมือนกบั

สหภาพศุลกากรแลว้ การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต (แรงงาน ทุน และเทคโนโลย)ี สามารถท าไดอ้ยา่งเสรี 
เช่น การรวมตวักนัของกลุ่ม EU ก่อนปี 1992 

6.  สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) นอกจากจะมีการคา้เสรี การเคล่ือนยา้ย ปัจจยัการผลิตอยา่งเสรี 

และนโยบายการคา้ร่วมแลว้ ยงัมีการประสานความร่วมมือกนัในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ทั้ง
นโยบายการเงิน และการคลงัอีกดว้ย เช่น การรวมตวัของกลุ่ม EU ในปัจจุบนั 

7.สหภาพทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์ (Total Economic Union) เป็นการรวมตวัทางเศรษฐกิจที่มีความเขม้ขน้

มากที่สุด จะมีการจดัตั้งรัฐบาลเหนือชาติ (Supranational government) และมีนโยบายทางเศรษฐกิจเดียวกนั 

(2) ผลกระทบการค้าจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

 การวเิคราะห์ผลกระทบทางการคา้ จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  คือ  การวเิคราะห์โดยการใชท้ฤษฎี
สหภาพศุลกากร  (Theory of Customs Unions)   ซ่ึงจะวเิคราะห์ถึงการจดัสรรทรัพยากร (Resource 
Allocation)    ความช านาญ   ( Specialization )  สวสัดิการ (Welfare) 
 
เป็นรูปแบบหน่ึงของการบูรณการทางเศรษฐกิจซ่ึงประเทศสมาชิกภายในกลุ่มจะด าเนินกิจการภายใตข้อง
เศรษฐกิจเดียวกนัมีการลดภาษีน าเขา้   จะวเิคราะห์เร่ือง   การสร้างปริมาณการคา้ (Trade Creation)  
 และ  การเบี่ยงเบนทางการคา้  (Trade Diversion)ดงัน้ี  
 
 
การสร้างปริมาณการค้า  (Trade Creation) 
 
        เป็นประโยชน์ที่ไดรั้บจากการขยายการคา้ระหวา่งประเทศภายในกลุ่มคือ   แทนที่จะคา้กบัต่างประเทศ
นอกกลุ่ม  แต่กลบัจะคา้กบัประเทศในกลุ่มมากขึ้น  เน่ืองจากจะมีการยกเลิกพกิดัอตัราศุลกากร  และ
อุปสรรคทางการคา้อ่ืนๆ   ตามมา เช่น   
1).   การยกเลิกพกิดัอตัราศุลกากร ท าใหป้ระเทศผูน้ าเขา้บริโภคสินคา้ในราคาต ่า   และปริมาณสินคา้มากขึ้น  
2). กระตุน้ใหมี้การจดัสรรทรัพยากรใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ    กล่าวคือ   มีการหนัเหการใชท้รัพยากรจาก
การผลิตสินคา้ที่แข่งขนั การน าเขา้ไปผลิตสินคา้อ่ืน ที่มีประสิทธิภาพสุงกวา่เพือ่การส่งออก 
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3). ท  าใหก้ารผลิตขยายตวัสู่การผลิตขนาดใหญ่    เน่ืองจากมีขนาดของตลาดกวา้งขึ้น   ซ่ึงจะเป็นผลท าให้
ตน้ทุนการผลิตลดลง   มีการคน้ควา้ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ   เพือ่การผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
4) ท  าใหป้ระเทศสมาชิกไม่ตอ้งแยง่กนัซ้ือกนัขายกบัประเทศนอกกลุ่ม  
5). ก่อใหเ้กิดการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตสินคา้  
6). เป็นการเพิม่พนูอ านาจการต่อรอง การคา้กบักลุ่มประเทศหรือประเทศนอกกลุ่ม  
 
การเบี่ยงเบนทางการค้า (Trade Diversion) 
 
     การก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกน าเขา้สินคา้ภายในกลุ่ม  บางกรณีท าใหผู้ผ้ลิตผลิตสินคา้ที่มีตน้ทุนสูงกวา่
ประเทศนอกกลุ่ม    ซ่ึงนอกจะไม่เกิดผลดีต่อผูบ้ริโภคแลว้ยงับิดเบือนการใชท้รัพยากรธรรมชาติส่วนรวม
ดว้ย   การเบี่ยงเบนการคา้ท าใหเ้กิด  
 

- ตน้ทุนสินคา้การน าเขา้เพิม่ขึ้น อนัเน่ืองมาจากประเทศสมาชิกมีตน้ทุนสูง
กวา่ประเทศนอกกลุ่มที่เคยน าเขา้   เพราะไดสิ้ทธิพเิศษทางภาษี 

- สูญเสียส่วนเกินผูบ้ริโภค  เน่ืองจาก  การทดแทนสินคา้ที่มีตน้ทุนสูงกวา่ 
 
        จากการศึกษาผลกระทบทางดา้นการสร้างปริมาณการคา้และการหนัเหทิศทางการคา้ภายหลงัจากการ
จดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน พบวา่ การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนในภาพรวม 
ก่อใหเ้กิดผลทางดา้นการสร้างปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม  
ก่อใหเ้กิดผลทางดา้นการสร้างปริมาณการคา้ทั้งทางดา้นการน าเขา้และการส่งออก ระหวา่งประเทศสมาชิก
ในกลุ่มกบัประเทศนอกกลุ่มเช่นกนั  
 
     ส่วนผลกระทบที่มีต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าสวสัดิการสุทธิของผูบ้ริโภคนั้น พบวา่ ผูบ้ริโภคในแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างไดรั้บมูลค่าสวสัดิการสุทธิเพิม่ขึ้น ดงันั้น จึงสามารถกล่าวไดว้า่ผลของการจดัตั้ง
เขตการคา้เสรีอาเซียน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกทั้งในดา้นการสร้างปริมาณการคา้และ
สวสัดิการที่เพิม่ขึ้น  
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บทที่  2 
   อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย 

 
 

       อุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคญัของประเทศที่มีมูลคา่ทางการตลาด
โดยเฉพาะมูลค่าส่งออกสมุนไพรกลุ่มเสริมอาหารมีมูลค่าการใชแ้ละส่งออกรวมกวา่ 80,000 ลา้นบาท และ
กลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยมีมูลคา่ประมาณ 10,000 ลา้นบาท ซ่ึงสมุนไพรไทยเป็น
สินคา้ที่มีโอกาสสูงในตลาดโลก เช่นเดียวกบัโอกาสในตลาดอาเซียน ไทยมียอดส่งออกผลิตภณัฑส์มุนไพร
กวา่ 1 แสนลา้นบาทใหก้บัญี่ปุ่ นและมาเลเซียซ่ึงเป็นลูกคา้หลกั แต่ในเชิงอุตสาหกรรมแลว้ ยงัเป็นรอง
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เน่ืองจากสิงคโปร์ไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก ในดา้นการรับรองผลิตภณัฑ์
สมุนไพร โดยน าเขา้วตัถุดิบสมุนไพรราคาต ่าจากจีนเขา้มาแปรรูปและสร้างตราสินคา้หรือแบรนดแ์ลว้
ส่งออก ที่ส าคญัสิงคโปร์ยงัมีศกัยภาพทางการคา้และการตลาดสูงดว้ย ส่วนมาเลเซียก็มีโรงงานแปรรูป
สมุนไพรที่มีศกัยภาพ มีการน าเขา้วตัถุดิบสมุนไพรจากจีนเพือ่แปรรูปเช่นกนั ท าให้ตน้ทุนการผลิตของไทย
สูงกวา่ทั้งสองประเทศ 
 
      จากแนวโนม้ของสุขภาพที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหสิ้นคา้และบริการที่เก่ียวกบัสุขภาพมีการเติบโต
เช่นกนั ผูบ้ริโภคทัว่โลกเร่ิมต่ืนตวัและไดห้นัมาใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพของตวัเองมากขึ้น จึงมีแนวโนม้
การผลิตและการบริโภคผลิตภณัฑท์ี่ดีต่อสุขภาพจึงเพิม่ขึ้นตามมาอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะตลาดในกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และในปัจจุบนักระแสความนิยมผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนบัเป็นกระแสที่ยงัคงมีอยู่
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากกระแสความนิยมดงักล่าวท าใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของไทยทั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองกระทรวงพาณิชยย์งัไดเ้ร่งขบัเคล่ือนแผนแม่บท
แห่งชาติ วา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย ฉบบัที่ 1   พ.ศ. 2560 – 2564 เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ของวตัถุดิบ
สมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดบัใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ส่งออกวตัถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพรชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน 
 

2. 1     ความหมายและประเภทของสมุนไพรบ ารุงสุขภาพ 
 
ความหมายของพืชสมนุไพร  
      ค  าวา่ สมุนไพร ตาม พระราชบญัญติัยา หมายถึง "ยาที่ไดจ้ากพชื สตัว ์หรือแร่ ซ่ึงยงัไม่ไดผ้สม ปรุง หรือ
เปล่ียนสภาพ" เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของ ราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยงัไม่ไดผ้า่นขั้นตอนการแปรรูปใด 
ๆ แต่ในทางการคา้สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปต่าง ๆ เข่น ถูกหัน่ให้เป็นช้ินเล็กลง บดเป็นผงละเอียด 
หรืออดัเป็นแท่ง อยา่งไรก็ตามในความรู้สึกของคนทัว่ ๆ ไป เม่ือกล่าวถึงสมุนไพร มกัจะนึกถึงเฉพาะตน้ไม้
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ที่น ามาใชเ้ป็นยาเท่านั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สตัว ์หรือแร่ มีการน ามาใชน้อ้ย และใชใ้นโรคบางชนิดเท่านั้น
พชืสมุนไพร หมายถึงพนัธุไ์มต่้าง ๆ ที่สามารถน ามาใชป้รุงหรือประกอบเป็นยารักษา โรคต่าง ๆ ใชใ้นการ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายได ้
 
ความส าคญัของพืชสมุนไพร 
             1. ความส าคญัในดา้นสาธารณสุข 
พชืสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษยรู้์จกัน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ เพือ่การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ตั้งแต่
โบราณกาลแลว้ เช่นในเอเชียก็มีหลกัฐานแสดงวา่มนุษยรู้์จกัใชพ้ืชสมุนไพรมากวา่ 6,000 ปี แต่หลงัจากที่
ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ มีการพฒันาเจริญกา้วหนา้มากขึ้น มีการสงัเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่
ใชป้ระโยชน์ไดง่้าย สะดวกสบายในการใชม้ากกวา่สมุนไพร ท าใหค้วามนิยมใชย้าสมุนไพรลดลงมาเป็นอนั
มาก เป็นเหตุใหค้วามรู้วทิยาการดา้นสมุนไพรขาดการพฒันา ไม่เจริญกา้วหนา้เท่าที่ควร ในปัจจุบนัทัว่โลก
ไดย้อมรับแลว้วา่ผลที่ไดจ้ากการสกดัสมุนไพร ใหคุ้ณประโยชน์ดีกวา่ยา ที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตร์ประกอบกบัในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อนัอุดมสมบูรณ์ มีพชืต่าง ๆ ที่ใช้
เป็นสมุนไพรไดอ้ยา่งมากมายนบัหม่ืนชนิด ยงัขาดก็แต่เพยีงการคน้ควา้วจิยัในทางที่เป็นวทิยาศาสตร์มาก
ขึ้นเท่านั้น ความต่ืนตวัที่จะพฒันาความรู้ดา้นพชืสมุนไพร จึงเร่ิมขึ้นอีกคร้ังหน่ึง มีการเร่ิมตน้นโยบาย
สาธารณสุขขั้นมูลฐานอยา่งเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิม่โครงการสาธารณสุขขั้น
มูลฐานเขา้ในแผนพฒันาการสาธารณสุข ตามแผนพฒันา การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 
2520-2524) ต่อเน่ืองจนถึงแผนพฒันาการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมี 
กลวธีิการพฒันาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ 
 
(1) สนบัสนุนและพฒันาวชิาการและเทคโนโลยพีื้นบา้นอนัไดแ้ก่ การแพทยแ์ผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย 
การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยพีื้นบา้น เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา สุขภาพของชุมชน 
 
(2) สนบัสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช ้สมุนไพร การแพทยพ์ื้นบา้น การนวด
ไทย ในระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งเป็นระบบสามารถปรับประสานการดูแล
สุขภาพแผนปัจจุบนัได ้อาจกล่าวไดว้า่สมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐานคือสมุนไพรที่ใชใ้นการส่งเสริม
สุขภาพ และการรักษาโรค/อาการเจบ็ป่วยเบื้องตน้ เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถพึ่งตนเองไดม้ากขึ้น 
 
2. ความส าคญัในดา้นเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบนัพชืสมุนไพรจดัเป็นพชืเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่ต่างประเทศก าลงัหาทางลงทุนและคดัเลือกสมุนไพร
ไทยไปสกดัหาตวัยาเพือ่รักษาโรคบางโรคและมีหลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการคา้ขาย
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แข่งกบัประเทศไทย สมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออกเป็นรูปของวตัถุดิบคอื กระวาน ขม้ินชนั เร่ว เปลา้นอ้ย
และมะขามเปียกเป็นตน้ ซ่ึงสมุนไพรเหล่าน้ีตลาดต่างประเทศยงัคงมีความตอ้งการอีกมาก 
 และในปัจจุบนักรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดใ้หค้วามสนใจ
ในการศึกษาเพิม่ขึ้นและมีโครงการวจิยับรรจุไวใ้นแผนพฒันาระบบการผลิต การตลาดและการสร้างงานใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพือ่หาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
คุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพือ่ส่งออก โดยก าหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศกัยภาพ 13 ชนิด คือ มะขาม
แขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เร่ว กระวาน ชะเอมเทศ ขม้ิน จนัทร์เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และ
น ้ าผึ้ง 
 
ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 

1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได ้โดยไม่ตอ้งใชย้าแผนปัจจุบนั ซ่ึงบางชนิดอาจมีราคาแพง และตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายมาก อีกทั้งอาจหาซ้ือไดย้ากในทอ้งถ่ินนั้น 

2. ใหผ้ลการรักษาไดดี้ใกลเ้คียงกบัยาแผนปัจจุบนั และใหค้วามปลอดภยัแก่ผูใ้ชม้ากกวา่แผนปัจจุบนั 
3. สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินเพราะส่วนใหญ่ไดจ้ากพชืซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปทั้งในเมืองและ ชนบท 
4. มีราคาถูก สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือยาแผนปัจจุบนั ที่ตอ้งสัง่ซ้ือจากต่าง ประเทศเป็นการ

ลดการขาดดุลทางการคา้ 
5. ใชเ้ป็นยาบ ารุงรักษาใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรง 
6. ใชเ้ป็นอาหารและปลูกเป็นพชืผกัสวนครัวได ้เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ต  าลึง 
7. ใชใ้นการถนอมอาหารเช่น ลูกจนัทร์ ดอกจนัทร์และกานพลู 
8. ใชป้รุงแต่ง กล่ิน สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจนัทร์ ใชป้รุงแต่งกล่ินอาหารพวก ขนมปัง เนย ไสก้รอก 

แฮม เบคอน 
9. สามารถปลูกเป็นไมป้ระดบัอาคารสถานที่ต่าง ๆ ใหส้วยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ 
10. ใชป้รุงเป็นเคร่ืองส าอางเพือ่เสริมความงาม เช่น วา่นหางจระเข ้ปรนะค าดีควาย 
11. ใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงในสวนผกั, ผลไม ้เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ 
12. เป็นพชืที่สามารถส่งออกท ารายไดใ้หก้บัประเทศ เช่น กระวาน ขม้ินชนั เร่ว 
13. เป็นการอนุรักษม์รดกไทยใหป้ระชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน รู้จกัช่วยตนเองในการ น าพชืสมุนไพรใน

ทอ้งถ่ินของตนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ 
14. ท าใหค้นเห็นคุณค่าและกลบัมาด าเนินชีวติใกลชิ้ดธรรมชาติยิง่ขึ้น 
15. ท าใหเ้กิดความภูมิใจในวฒันธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย 
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      เทรนอาหารเสริมในปี   2018   ยงัมีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เทรนอาหารเสริม เป็นอีกหน่ึงส่ิงที่เหล่า
บรรดานกัธุรกิจหนา้ใหม่ควรรู้ เพราะยิง่นบัวนัธุรกิจอาหารเสริมก็ยิง่มีอิทธิพลในตลาดมากขึ้น ไม่วา่จะเป็น 
อาหาระและเคร่ืองด่ืมที่ช่วยส่งเสริมการท างานของสมองและร่างกาย การเสริมสร้างภูมิคุม้กนั เพิม่ความสด
ช่ืน บ ารุงสุขภาพและระบบภายใน หรือการเสริมความงาม อน่ึง จากการศึกษาของสถาบนัวจิยัอาหาร 
Leatherhead พบวา่ตลาดอาหารเสริมของโลกในปี 2014 มีมูลค่า 54   พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% 
จากปีก่อนหนา้ 

กลุ่มอาหารเสริม ที่มีแนวโน้มเติบโตขึน้ได้อีก 

กลุ่มโปรตีนจากพชื :  พบวา่ผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยั อายตุั้งแต่  25 ถึง 39 ปี ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ที่จะมองหา
สินคา้และผลิตภณัฑอ์าหารเสริมที่ผลิตดว้ยส่วนผสมจากพชื 

กลุ่มระบบภายในผูห้ญิง : ที่ผา่นมาเราพบวา่อาหารเสริมบ ารุงระบบภายใน มกัมีในรูปแบบเม็ดแคปซูล แต่
ภายหลงัมาหลายเจา้เร่ิมออกมาในรูปแบบน ้ า เพราะสามารถทานไดง่้าย และเห็นผลดีกวา่ ซ่ึงคาดวา่ในปี 
2018 อาหารเสริมกลุ่มน้ีก็ยงัเกาะกลุ่มตลาดไดอ้ยู ่

กลุ่มบ ารุงต่อมลูกหมากโต :    เช่ือวา่ปัญหาหน่ึงของคุณผูช้ายเม่ือมีอายเุพิม่มากขึ้นก็คือ ปัญหาต่อมลูกหมาก
โต ฟังเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เม่ือถึงสภาวะจริง นบัเป็นส่ิงกวนใจไม่นอ้ยเลยทีเดียว ในขณะน้ีกลุ่ม
อาหารเสริมลกัษณะน้ียงัมีนอ้ย จึงถือเป็นมิติใหม่ที่ดีต่อวงการอาหารเสริม  

กลุ่มอาหารสุขภาพและสมอง : อาหารหรือผลิตภณัฑพ์ฒันาสมอง ถือเป็นเร่ืองที่ส าคญัต่อการใชชี้วติของคน
รุ่นใหม่ ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตวัเอง และเสียสุขภาพไปกบัการท างานทั้งวนั จนเหน่ือยลา้ และสมองท างานได้
ไม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงันั้นกลุ่มเหล่าน้ีจึงช่วยเร่ืองความสามารถทางปัญญา ,โรคอลัไซเมอร์ , ภาวะซึมเศร้า
และความวติกกงัวล , เพิม่หน่วยความจ า เป็นตน้ 

กลุ่มเคร่ืองด่ืมส าหรับนกักีฬา : จากงานวจิยัคาดวา่ในปี 2020 ตลาดทัว่โลกรวมถึงทุกหน่วยงานเร่ิมตระหนกั
ถึงความส าคญัของกีฬา เพราะนบัวา่เป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวติ ทั้งยงัน าไปสู่สภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
ขึ้น โดยคาดวา่อตัราการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 8 ของ CAGR นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงที่โดดเด่นของ
ความคิดในหมู่สงัคม เร่ิมเล็งเห็นถึงความส าคญัมากกวา่ในอดีต ไม่วา่จะเป็นผูสู้งอายแุละคนเจเนอเรชนั Y 
ก าลงัเลือกที่จะรวมกีฬาเสริมโภชนาการและผลิตภณัฑเ์ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกิจวตัรปกติของพวกเขา 
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เกณฑ์การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน 

การเลือกสมุนไพรที่จะพฒันาไปใชใ้นการสาธารณสุขมูลฐานมีหลกัเกณฑท์ี่จะตอ้งยดึถือดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นสมุนไพรที่ใชรั้กษาโรค หรืออาการเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยที่วนิิจฉยัไดเ้อง เช่น อาการจุกเสียด 
ทอ้งผกู ทอ้งเสีย บาดแผลเล็กนอ้ย และโรคผวิหนงับางชนิด เป็นตน้  

2. เป็นสมุนไพรที่หาง่ายในทอ้งถ่ิน เพือ่ประชาชนจะไดมี้ใชเ้ม่ือตอ้งการ  

3. ยาที่เตรียมขึ้นจากสมุนไพรตอ้งเป็นยาที่เตรียมไดง่้าย ไม่ตอ้งใชค้วามรู้ เทคโนโลย ีหรือความ
ช านาญสูง เช่น เตรียมโดยวธีิตม้ บด และชง เป็นตน้  

4. ยาสมุนไพรนั้นตอ้งใชไ้ดง่้าย หากเป็น สมุนไพรที่กินไดย้าก อาจแข่งขนักบัยาแผนปัจจุบนัไม่ได ้
ตวัอยา่งเช่น สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีรสขมมาก อาจจะตอ้งปรับปรุงรูปแบบ โดยบรรจุในแคปซูล
แทนการชงน ้ ากิน  

5. สมุนไพรนั้นตอ้งปลอดภยั อยา่งนอ้ยควรตอ้งมีการตรวจสอบทางพษิวทิยาอยา่งเพยีงพอ หากไม่
มีหรือมีหลกัฐานการตรวจสอบนอ้ย ก็ควรจะเป็นพชือาหาร หรือเป็นยาที่ใชภ้ายนอก เท่านั้น  

6. ตอ้งแน่ใจวา่ สมุนไพรนั้นใหผ้ลดี อยา่งนอ้ยควรจะมีหลกัฐานทางเภสชัวทิยาที่ยนืยนัผลการใช ้
และถา้จะใหเ้ป็นที่ยอมรับของบุคลากรสาธารณสุขก็จะตอ้งมีหลกัฐานครบถว้น ทั้งเภสชัวทิยา 
พษิวทิยา และการทดลองทางคลินิก ดงันั้นขณะน้ีจึงไดมี้การส่งเสริมการวจิยัเพิม่เติม เพือ่ใหเ้ป็นที่
ยอมรับของบุคลากรเหล่าน้ี  

7. สมุนไพรที่น ามาใชต้อ้งถูกชนิด จึงจะไดผ้ลในการรักษา 
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ตารางที่ 2. 1    ตารางแสดงสรรพคุณสมุนไพรชนิดต่าง ๆ 

 

ที่ ช่ือ ส่วนที่ใชท้ายา รส สรรพคุณ  หมายเหตุ 
       

1 บอระเพด็ เถาหรือตน้สด ขมจดัเยน็ -ระงบัความร้อน   
    -แกไ้ขท้กุชนิด   
    -ช่วยเจริญอาหาร   
       

2 บวับก ตน้สดและใบสด หอมเยน็ขมเล็กนอ้ย -แกอ่้อนเพลีย   
    เม่ือยลา้   
    -แกร้้อนใน   
       

3 ปลาไหลเผอืก รากแหง้ ขมจดั เบื่อเมา -เป็นยาแกไ้ข ้   
   เล็กนอ้ย -ตดัไขทุ้กชนิด   
       

4 ฝร่ัง ใบแก่สด หรือ ลูก ฝาด -ฤทธ์ิฝาดสมานแก ้   
  อ่อน  ทอ้งเสีย   
      

5 ผกับุง้ทะเล ใบและเถาสด ขื่นเยน็ -ถอนพษิลมเพลมพดั  
    -ทาเป็นยาตม้อาบและ  
    คนัตามผวิหนงั   
    -แกพ้ษิแมลงกระพรุน  
    ไฟ   
       

6 เพกา เมล็ด ขม -ระบายทอ้ง   
    -แกไ้อขบัเสมหะ   
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7 พญายอ ใบ จืด -ใบพญายอรักษา   
    อาการอกัเสบ   
    เฉพาะที่(ปวด บวม   
    แดง ร้อน แต่ไม่มีไข ้ )  
    จากแมลงมีพษิกดั   
    ต่อย   
      

8 พลู ใบสด เผด็ -เป็นยาฆ่าเช้ือโรค  
       
       

9 ไพล เหงา้แก่จดั ฝาดขื่นเอียน -แกฟ้กช ้าบวม   
       

 

ที่มา   :   ศูนยเ์รียนรู้วฒันธรรมเกษตรลา้นนา  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 

2. 2    ปริมาณการผลิตและการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรในประเทศไทย 

     ในปัจจุบนัอาหารเสริมสมุนไพรมีส่วนส าคญัที่เสริมสร้างท าใหมี้สุขภาพดีรวมไปถึงการรักษาโรคอนั
อาจจะเกิดขึ้นจากการใชชี้วติประจ าวนัและการบริโภคอาหารมีส่วนท าใหเ้กิดอาการป่วยไดง่้ายขึ้น ซ่ึงจาก

สถิตมีิผูป่้วยเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี    และในยคุดิจิตอลอยา่งทุกวนัน้ี   การแพทยแ์ผนไทยในยคุ

ปัจจุบนัหนักลบัมาใส่ใจสมุนไพรมากขึ้นเพราะเป็นสารสกดัจากธรรมชาติและใชรั้กษาโรคไดจ้ริง  เม่ือ
เทียบกบัการทานยาแบบปฏิชีวนะ  ผูป่้วยบางคนรักษากบัยาโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายปีก็ไม่ทีท่าวา่จะ

หายขาด แต่ก็หนัมาพึ่งยาสมุนไพรแทน  จึงท าใหมี้ปริมาณการผลิตยาสมุนไพรในยคุปัจจุบนัมีมากขึ้นจน

กลายเป็นการแข่งขนัทางการคา้ที่ส าคญั  นอกจากน้ียงัเปิดเป็นการคา้เสรีในเขตประเทศอาเซียน  ท าใหมี้การ
ผลิตเพิม่มากขึ้น  อีกดว้ย 

       ปัจจุบนักระทรวงพาณิชยมี์การผลกัดนัสมุนไพรไทยสร้างมูลค่าเพิม่เพือ่กา้วสู่ตลาดโลก    ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัเม่ือวนัที่   4   ต.ค   2559 คณะรัฐมนตรี รัฐบาลของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดเ้ห็นชอบ   แผนแม่บท
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แห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย   ฉบบัที่  1   พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายใหไ้ทยเป็นผูส่้งออก

สมุนไพรทั้งวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องอาเซียน 

 ตลาดส่งออกหลกัๆ  ของสมุนไพรไทยในรูปแบบสมุนไพรแหง้อยูท่ี่ญี่ปุ่ น   40%   จีน  22%   และอ่องกง  

20%  มีมูลค่าการส่งออก600  ลา้นบาท ส่วนตลาดสารสกดัสมุนไพรนั้นอยูท่ี่เมียนมา  30%   จีน 15%   ญี่ปุ่ น
และสหรัฐ  10%  มูลค่าการส่งออก  300   ลา้นบาท   ถา้เทียบกบัประเทศใหญ่ๆ เช่น  จีน  ญี่ปุ่ น เกาหลีใต ้  

ประเทศไทยยงัมีมูลค่าการส่งออกทีน่อ้ยอยูด่งันั้นควรสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัตลาดส่งออก 

 

2.3ปริมาณก าลังการผลิตของสมุนไพรไทย 

          ผลิตภณัฑส์มุนไพรก าลงัเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีปัจจยัหนุนส าคญัคือ การเปิดแนวรุก

ในดา้นส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษทัผูผ้ลิตรายใหญ่ทั้งน้ีเพือ่สร้างการรับรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภณัฑ์
สมุนไพรใหม้ากยิง่ขึ้น การสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นบวกใหก้บัผลิตภณัฑส์มุนไพร และกระแสการบริโภค

สินคา้ธรรมชาติและสินคา้ปลอดสารพษิ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคยอมรับและมีความตอ้งการ
ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพิม่มากขึ้น 

        ส าหรับในประเทศไทยผลิตภณัฑส์มุนไพรก็เป็นที่ยอมรับและมีความตอ้งการมากขึ้นเช่นกนั โดยมีการ

ใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรในธุรกิจต่างๆทั้งในลกัษณะของอาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอางสมุนไพร นวดและ
อบตวัดว้ยสมุนไพร ไปจนถึงการรับประทานเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพือ่สุขภาพ และยาสมุนไพรก็มีการพฒันา

อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเทศและสมุนไพรเหล่าน้ีเป็นธุรกิจที่สร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาล อีก

ทั้งยงัเป็นธุรกิจที่ตลาดเปิดกวา้งในการเขา้มาลงทุน และมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ากการที่
ตลาดผลิตภณัฑส์มุนไพรในประเทศขยายตวัปีละไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20-30 เน่ืองจากความนิยมในการบริโภค

และใชส้มุนไพรไทยที่แพร่หลายนัน่เอง 

       บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั ส ารวจ “พฤติกรรมในการใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพร” จากกลุ่มตวัอยา่ง 

3,294 คน โดยเป็นการส ารวจทัว่ประเทศ กระจายกลุ่มตวัอยา่งแยกรายภาค คาดวา่ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

ผลิตภณัฑส์มุนไพรในปี 2548 มีมูลค่าประมาณ 48,000 ลา้นบาท โดยค านวณจากพฤติกรรมการบริโภคทั้ง
ในดา้นค่าใชจ่้ายและความถ่ีในการใชผ้ลิตภณัฑ ์มูลค่าตลาดรวมผลิตภณัฑส์มุนไพรในประเทศยงัคง

ขยายตวั อนัเป็นผลมาจากความนิยมผลิตภณัฑส์มุนไพรเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เพราะสอดรับกบักระแสนิยม
ผลิตภณัฑอิ์งธรรมชาติ รวมทั้งกระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกนัโดยการบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีสรรพคุณ
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ป้องกนัและเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ซ่ึงนบัเป็นกระแสที่ก  าลงัมาแรงทั้งตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ 

           กระแสความนิยมผลิตภณัฑส์มุนไพรในตลาดส่งออกก็มาแรงเช่นกนั แมว้า่มูลค่าในการส่งออกจะ

เป็นเพยีงแต่การส่งออกเคร่ืองเทศ สมุนไพร และสารสกดัจากสมุนไพร ซ่ึงนบัวา่ยงัอยูใ่นเกณฑต์ ่าเม่ือเทียบ
กบัการส่งออกสินคา้ส าคญัอ่ืนๆโดยคาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรในปี 2548 จะมี

ประมาณ 1,560 ลา้นบาทเท่านั้น แต่การส่งออกผลิตภณัฑส์มุนไพรยงัแฝงอยูใ่นสินคา้ผลิตภณัฑอ์าหาร

หลากหลายประเภท รวมทั้งการที่ธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหารไทยในต่างประเทศมีการขยายกิจการมากขึ้น ก็

เท่ากบัเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินคา้ประเภทวตัถุดิบส าหรับการประกอบอาหารหลากหลายประเภท

โดยเฉพาะเคร่ืองแกงส าเร็จรูปและเคร่ืองปรุงรส ธุรกิจนวดแผนโบราณและธุรกิจสปา ซ่ึงความนิยมในเร่ือง

การนวดแผนโบราณ และ สปาตอ้งมีการใชลู้กประคบ และน ้ ามนัหอมระเหยที่ท  าจากสมุนไพรนานาชนิด 
เคร่ืองส าอางจากสมุนไพร และเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพือ่สุขภาพซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีสามารถน าเงินตรา

ต่างประเทศเขา้มาไดไ้ม่นอ้ยในแต่ละปี และยงัมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นผลิตภณัฑส์มุนไพรจึง
นบัวา่เป็นสินคา้ที่น่าจบัตามองค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรเพิม่ขึ้นร้อยละ 20.0 

 

      บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จ ากดั ส ารวจ “พฤติกรรมในการใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพร” ในระหวา่งวนัที่ 12-
30 พฤษภาคม 2548 จากกลุ่มตวัอยา่ง 3,294 คน โดยเป็นการส ารวจทัว่ประเทศ กระจายกลุ่มตวัอยา่งแยกราย

ภาคตามสดัส่วนประชากรในแต่ละภาค และในแต่ละภาคจะกระจายกลุ่มตวัอยา่งตามอาย ุรายได ้และระดบั

การศึกษา โดยพจิารณาเห็นวา่ปัจจยัเหล่าน้ีนบัวา่เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมในการใช้
ผลิตภณัฑส์มุนไพร ซ่ึงเม่ือน ามาค านวณค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรคาดวา่ค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรในปี 2548 มีมูลค่าประมาณ 48,000 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัในปี 2547 แลว้เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 20.0 โดยในการส ารวจแยกประเภทของสมุนไพรดงัน้ี อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร ยาสมุนไพร 

เคร่ืองส าอางสมุนไพร เคร่ืองด่ืมสมุนไพร และผลิตภณัฑท์ี่ใชส้ าหรับนวด/อบ/ประคบและน ้ ามนัหอมระเหย 

ซ่ึงแยกเป็นมูลค่าตลาดตามประเภทของผลิตภณัฑด์งัน้ีจากการส ารวจค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์มุนไพร
แยกตามภาคต่างๆของประเทศเป็นดงัน้ี กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นตลาดใหญ่ส าหรับผลิตภณัฑส์มุนไพร 

โดยมีค่าใชจ่้ายรวม 13,960 ลา้นบาทหรือร้อยละ 29.4 ของค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด เน่ืองจากค่าใชจ่้ายต่อหวัใน

การซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรของคนกรุงเทพฯเฉล่ียสูงที่สุด อนัเป็นผลมาจากก าลงัซ้ือทีอ่ยูใ่นเกณฑสู์ง รวมทั้ง
ความนิยมในผลิตภณัฑน์ าเขา้ท าใหร้าคาผลิตภณัฑส์มุนไพรที่ซ้ือจะอยูใ่นเกณฑสู์งเม่ือเปรียบเทียบกบัภาค

อ่ืนๆ ตลาดใหญ่อนัดบัรองลงมาคือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าใชจ่้าย 10,650 ลา้นบาท 
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และ 10,210 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงในกรณีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นผลิตภณัฑส์มุนไพรไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งกวา้งขวางอยูแ่ลว้ แต่พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพรจะเนน้การใชส้มุนไพรพื้นบา้นที่ผลิต
ใชเ้องในครัวเรือน ซ่ึงราคาไม่แพง ท าใหค้่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรต่อคนต่อปีนั้นจะอยูใ่น

เกณฑต์ ่ากวา่ภาคอ่ืนๆ แต่ดว้ยจ านวนประชากรที่มีมากที่สุดท าใหค้่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพร
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากเป็นอนัดบัสามของประเทศซ่ึงในการส ารวจพบวา่ประเภทของการใช้

ผลิตภณัฑส์มุนไพรนั้นแยกออกไดเ้ป็นดงัน้ี 

-เคร่ืองดื่มสมุนไพร    

        จากการที่คนไทยมีความต่ืนตวัในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น โดยเคร่ืองด่ืมสมุนไพรนบัวา่เป็นสินคา้ที่เป็นที่

นิยมประเภทหน่ึง ตลาดเคร่ืองด่ืมสมุนไพรยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรมากมาย โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการระดบัทอ้งถ่ินที่มีการผลิตในลกัษณะ
อุตสาหกรรมครัวเรือน นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีการส่งออกเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไปจ าหน่ายต่างประเทศ ใน

ลกัษณะของชาสมุนไพร ซ่ึงไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

-ยาสมุนไพร  

      ปัจจุบนัยาสมุนไพรก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากเช่นกนั เน่ืองจากมีผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่ ในขณะที่ยา

แผนปัจจุบนัเป็นผลิตภณัฑท์างเคมีที่มีผลขา้งเคียงค่อนขา้งมาก และปริมาณสารตกคา้งในร่างกายสูง 
นอกจากน้ีการใชย้าสมุนไพรในการรักษาสุขภาพยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายเร่ืองยาส าหรับคนไทยอีกดว้ย ซ่ึงใน

ปัจจุบนัรัฐบาลมีการส่งเสริมใหบ้ริโภคสมุนไพรเพือ่ป้องกนัและรักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงท าใหล้ดความ
จ าเป็นในการที่ตอ้งไปโรงพยาบาล อีกทั้งยงัเป็นการลดการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการประหยดั

เงินตราต่างประเทศอีกดว้ย โดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเร่งพฒันายาสมุนไพรใน 2  ระดบั คือ 

ระดบัที่ชาวบา้นใชรั้กษาโรคทัว่ไป ซ่ึงเร่ิมมีการใชแ้ลว้ที่โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร และจะให้
โรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนยก์ลางพฒันามาตรฐานการผลิตใหย้าสมุนไพรมีความสะอาด และปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภค ส่วนการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมเพื่อจ  าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกนั้น ทางองคก์ารเภสชั

กรรมจะเป็นหน่วยงานในการพฒันาทั้งน้ีเพือ่ลดการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ 

-อาหารเสริมสุขภาพจากเคร่ืองเทศและสมนุไพร 

       ตลาดอาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากกระแสการรักษา
สุขภาพใหแ้ขง็แรงเพือ่ที่จะไดไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลก าลงัมาแรง รวมทั้งเทคโนโลยใีน

การคิดคน้เพือ่สกดัสารที่มีคุณภาพต่างๆจากเคร่ืองเทศและสมุนไพรมีความกา้วหนา้ไปอยา่งมาก โดยเฉพาะ
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ในประเทศที่พฒันาแลว้ อยา่งไรก็ตามตลาดน้ียงัมีขอ้จ ากดัส าคญัในการขยายตวั คือ ราคาที่ยงัอยูใ่นเกณฑสู์ง 

ส่วนตลาดสินคา้ที่ผลิตในประเทศ ซ่ึงมีราคาต ่ากวา่สินคา้น าเขา้ เน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัผลิตโดยกลุ่มแม่บา้น
หรือผูท้ี่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น เภสัชกรที่มีความรู้ในเร่ืองสมุนไพรพื้นบา้น เป็นตน้ และขั้นตอนการ

ผลิตไม่ซบัซอ้นยุง่ยากเหมือนกบัสินคา้น าเขา้ แต่ก็มีปัญหาในการขยายตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคเช่ือถือ
ผลิตภณัฑน์ าเขา้มากกวา่ 

-เคร่ืองส าอางสมุนไพร  

      คาดวา่ตลาดเคร่ืองส าอางสมุนไพรมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงจากกระแสเคร่ืองส าอาง
จากขม้ินชนั หรือครีมหนา้เดง้ ซ่ึงผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรที่มีแนวโนม้ขยายตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

รักษาและดูแลผวิหนา้และผวิกาย ซ่ึงนอกจากตลาดในประเทศแลว้ ตลาดต่างประเทศที่มีแนวโน้มขยายตวั

คือ ลาว เวยีดนาม และประเทศในแถบยโุรป อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการในธุรกิจเคร่ืองส าอางสมุนไพรของ
ไทยตอ้งเตรียมรับมือกบัการแข่งขนัที่มีแนวโนม้รุนแรงขึ้นทั้งผูป้ระกอบการรายใหม่ในประเทศ และการ

แข่งขนัจากสินคา้เคร่ืองส าอางสมุนไพรน าเขา้ เน่ืองจากภายหลงัขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน จะท าให้
ภาษีน าเขา้สินคา้เคร่ืองส าอางจะลดลงเหลือเพยีงร้อยละ 5 จากปัจจุบนัที่อตัราร้อยละ 40 ส่งผลให้จะมี

เคร่ืองส าอางสมุนไพรจากอินโดนีเซียและมาเลเซียเขา้มาแข่งขนัจ านวนมาก 

-นวดแผนโบราณ / สปา  

     ปัจจุบนัธุรกิจนวดแผนโบราณเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑส์มุนไพรที่ไดรั้บความนิยมอยา่ง

แพร่หลายทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยธุรกิจนวดแผนโบราณไดเ้ขา้ไปเป็นบริการเสริมของ
ศูนยสุ์ขภาพที่มีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ คาดวา่ในปัจจุบนัมีศูนยสุ์ขภาพเปิดใหบ้ริการมากกวา่ 500   แห่ง และ

มีผูส้มคัรเป็นสมาชิกหรือมาใชบ้ริการประมาณ 50,000 คนในแต่ละปี โดยแยกเป็นศูนยสุ์ขภาพที่ตั้งเป็น

โครงการเด่ียว ศูนยสุ์ขภาพที่ตั้งอยูใ่นโรงแรม ศูนยสุ์ขภาพที่ตั้งอยูใ่นโรงพยาบาล ศูนยสุ์ขภาพที่ตั้งอยูใ่น
โครงการอสงัหาริมทรัพยต่์างๆ และศูนยสุ์ขภาพก่ึงรีสอร์ทการใหบ้ริการเนน้การออกก าลงักาย ควบคู่ไปกบั

การเสริมความงาม และลดน ้าหนกั 

      ส าหรับประเด็นที่ผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตภณัฑส์มุนไพรตอ้งเร่งแกไ้ขที่ส ารวจพบในกลุ่มผูบ้ริโภคที่
มีการใชผ้ลิตภณัฑส์มุนไพร ซ่ึงถา้ประเด็นต่างๆเหล่าน้ีไดรั้บการแกไ้ขก็จะเป็นแนวทางในการขยายตลาด

ผลิตภณัฑส์มุนไพรใหไ้ดรั้บการยอมรับมากยิง่ขึ้นในอนาคต 
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         การคา้ผลิตภณัฑส์มุนไพร   ส่งออกขยายตวั แต่การน าเขา้ยงัอยูใ่นเกณฑสู์งนอกจากการศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑส์มุนไพรในประเทศแลว้ ประเด็นที่ตอ้งมีการศึกษาเพิม่เติมดว้ยคือ การ
ส่งออกและน าเขา้ผลิตภณัฑส์มุนไพร เน่ืองจากผลิตภณัฑส์มุนไพรของไทยนั้นมีโอกาสในการกา้วสู่การคา้

ในตลาดโลก โดยตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการประชาสมัพนัธจุ์ดเด่นที่เป็น
เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย การยกระดบัมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก แปรรูป และ

กระบวนการผลิตใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัสากล รวมทั้งตอ้งมีการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

สมุนไพรที่มีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นการกระตุน้การส่งออกผลิตภณัฑ์
สมุนไพรของไทยใหเ้ติบโตต่อไปได ้

       ส าหรับการส่งออกผลิตภณัฑส์มุนไพรนั้นในช่วงระยะ 4 เดือนแรกของปี 2548 มูลค่าการส่งออก

ผลิตภณัฑส์มุนไพรของไทยเท่ากบั 521.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนแลว้ลดลงร้อยละ 
26.5 เน่ืองจากการส่งออกไปยงัประเทศหลกัมีแนวโนม้ลดลง อยา่งไรก็ตามการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ

ในเอเชียใตมี้แนวโนม้ขยายตวั โดยเฉพาะปากีสถาน ส าหรับสินคา้ที่มีการขยายตวัของมูลคา่การส่งออก
อยา่งต่อเน่ืองคือ พริกไทย และสารสกดัจากสมุนไพร อยา่งไรก็ตามคาดวา่มูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์

สมุนไพรมีแนวโนม้กระเต้ืองขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงั ซ่ึงนบัช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก และ

คาดวา่จะมีปริมาณน ้าเอ้ืออ านวยต่อการผลิต บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั คาดวา่มูลค่าการส่งออก
ผลิตภณัฑส์มุนไพรในปี 2548 เท่ากบั 1,560 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัในปี 2547 แลว้ลดลงร้อยละ 16.9 

 

2.4       ตารางแสดง     มูลค่าตลาดส่งออกสมุนไพรไทย 

 

 

ที่มา:  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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2.5   ตารางแสดงมูลค่าตลาดน าเข้า สมุนไพรของไทย 

 

 

ที่มา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจาก

กรมศุลกากร 

 

2.6    จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับสมุนไพรไทย จ าแนกตามโรงงานและขนาด 

 

ที่มา :  เอกสารประกอบการประชุมของคณะท างานและกลุ่มสมุนไพรภายใตค้ณะอนุกรรมการเร่งรัด

นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  วนัที่ 18 มีนาคม 2559 
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       จากลกัษณะของผูผ้ลิตงักล่าวจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทยถูกด าเนินการโดยโรง

งานุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากที่สุด  (ร้อยละ  98 )  ดงันั้นหากตอ้งการยกระดบัความสามรถ
ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยทั้งระบบควรจะตอ้งร่วมผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมเหล่าน้ี

เปล่ียนแปลงและปรับตวัโดยการเพิม่ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพรร่วมกบั
การส่งเสริมใหเ้กิดการใชค้วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์  งานวิจยั เทคโนโลย ีและนวตักรรมรวมไปถึงการน า

ภูมิปัญญาชาวบา้นมาประยกุตก์บัความคิดสร้างสรรคเ์พือ่สร้างมุลค่าเพิม่  และผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีความ

หลากหลาย   และ สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนบริบทและความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.7 ปริมาณการน าเข้าและส่งออกสมุนไพรในประเทศไทย 

       การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการน าเขา้และการส่งออกของสมุนไพรในระบบการคา้ระหวา่งประเทศของ

ไทยนั้น  (พกิดัอตัราอากรศุลการกร)    (Harmonized  System Code : HS  Code)   ไดป้รากฏในส่วนของ
สมุนไพรไทยพรรณไมแ้ละส่วนของพรรณไม ้(รวมถึงเมล็ดและผล)   ชนิดที่ใชป้ระโยชน์หลกัในการท า

เคร่ืองหอมในทางเภสชักรรมหรือส าหรับฆ่าแมลง  รา ฯลฯ  (HS 1211) และสมุนไพรไทยประเภทน ้ าเล้ียง 
(แชป)    และส่ิงสกดัจากพชื  สารจ าพวกเพกติก   เกลือของกรดเพกติก ( เพดติกเนด)  และเกลือเพกติก (เพ

กเตด)   รวมทั้งวุน้ที่ไดจ้ากสาหร่ายทะเล ฯลฯ   (HS1302)   โดยมีปริมาณการส่งออกและการน าเขา้ ตามที่

ปรากฏในตาราง  2.8.1 – 2.8.4อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้า่ลกัษณะของการจ าแนกขอ้มูลเก่ียวกบัสมุนไพรดงั
ปรากฏนั้น   ยงัไม่สามารถท าใหเ้กิดการบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสมุนไพรของประเศได ้ อยา่งเป็นระบบและ

สามารถสะทอ้นภาพรวมของอุตสาหรรมสมุนไพรอยา่งถูกตอ้ง 

ตารางที่  2.7.1 ปริมาณการส่งออกสมุนไพรไทยประเภทพรรณไมแ้ละส่วนของพรรณไม ้(รวมถึงเมล็ดและ

ผล)   ชนิดที่ใชป้ระโยชน์หลกัในการท าเคร่ืองหอมในทางเภสชักรรมหรือส าหรับฆ่าแมลง  รา ฯลฯ   

(HS 1211)                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

 

ที่มา :  ระบบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
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       ตารางที่ 2.7.2    ปริมาณการส่งออกสมุนไพรไทยประเภทน ้ าเล้ียง (แชป)    และส่ิงสกดัจากพืช  สาร

จ าพวกเพกติก   เกลือของกรดเพกติก ( เพดติกเนด)  และเกลือเพกติก (เพกเตด)   รวมทั้งวุน้ที่ไดจ้ากสาหร่าย
ทะเล ฯลฯ   (HS1302) 

                                                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

 

ที่มา :  ระบบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 

ตารางที่ 2.7.3 สมุนไพรไทยพรรณไมแ้ละส่วนของพรรณไม ้(รวมถึงเมล็ดและผล)   ชนิดที่ใชป้ระโยชน์

หลกัในการท าเคร่ืองหอมในทางเภสชักรรมหรือส าหรับฆ่าแมลง  รา ฯลฯ  (HS 1211) 

                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 

 

ที่มา :  ระบบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
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ตารางที่  2.7.4  ปริมาณสมุนไพรไทยประเภทน ้ าเล้ียง (แชป)    และส่ิงสกดัจากพชื  สารจ าพวกเพกติก   

เกลือของกรดเพกติก ( เพดติกเนด)  และเกลือเพกติก (เพกเตด)   รวมทั้งวุน้ที่ไดจ้ากสาหร่ายทะเล ฯลฯ   

(HS1302) 

                                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 

 

ที่มา :  ระบบข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 

 อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลดงัปรากฎขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีการส่งออกในแต่ละปีที่ไม่เปล่ียนแปลง

มากนกั  โดยในส่วนของสมุนไพรประเภท  HS1211 นั้นก็ยงัมีแนงโนม้เติบโตไดอี้ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

  บทที่ 3    อุตสาหกรรมอาหารเสริมสมุนไพรรักษาโรคกับเขตการค้าอาเซียน 

     

           ประเทศไทยเร่ิมเขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียนตั้งแต่ปี 2510 เน่ืองจากเหตุผลทางดา้นการเมืองระหวา่ง

ประเทศเป็นส าคญั     และหลงัจากผา่นยคุสงครามเยน็แลว้ ประเทศต่างๆ เร่ิมพฒันาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศตนเองใหดี้ขึ้น   ยาแผนโบราณและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไดรั้บความสนใจมากขึ้นท าใหต้อ้งใชม้าตรฐานในการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยวธีิที่ดีที่สุดใน

การควบคุมการผลิตและมาตรฐานของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีจะถูกหารือในการประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัยา
แผนโบราณและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

                อาหารเสริมสุขภาพเหล่าน้ีในบางประเทศถูกจดัอูยูใ่นหมวดหมู่เดียวกบัยาท าใหจ้ะอาเซียนจะตอ้ง

มีการพฒันามาตรฐานใหเ้ป็นไปในระบบเดียวกนัก่อนการส่งออกไปขายยงัประเทศอ่ืนๆในโลก เช่น 
สหรัฐอเมริกาถือวา่อาหารเสริมสุขภาพจ าเป็นจะตอ้งมีการควบคุมเป็นหมวดหมู่ของอาหารภายใตผ้ลิตภณัฑ์

เสริมอาหารสุขภาพและพระราชบญัญตัิยาปี 1994 (DSHEA) และสหรัฐอเมริกาไม่ไดมี้กฎระเบียบส าหรับยา
แผนโบราณ โดยทั้งผลิตภณัฑเ์สริมอาหารหรือยาจะถูกจดัหมวดหมู่โดยดูจากส่วนผสม 

                การประชุมเชิงปฏิบติัการด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญของสหรัฐในการก ากบัดูแลผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารและสุขภาพ ส่วนผูเ้ขา้ร่วมประกอบดว้ยหน่วยงานก ากบัดูแลรับผดิชอบในการแพทยแ์ผน โบราณ
และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอาเซียนและตวัแทนของภาคเอกชน ซ่ึงถือวา่เป็นความร่วมมือระหวา่ง

สหรัฐอเมริกาและอาเซียนในดา้นสุขภาพผา่นทางการสนบัสนุนจากโครงการการพฒันาระหวา่งประเทศเพือ่

การคา้และการลงทุน (ACTI) 

             ดงันั้นในบทน้ีจะกล่าวถึง  ความเป็นมา และรูปแบบวธีิการลดภาษี และการพฒันาประเทศทาง

การคา้และการลงทุน (ACTI) 

3.1 เขตการค้าอาเซียน 

3.1.1  ความเป็นมาของเขตการคา้อาเซียน 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จดัพธีิสถาปนาจดัตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ขึ้น เม่ือวนัจนัทร์ที่ 29 กุมภาพนัธ ์โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมล าดบัที ่45 ภายใต ้

สภาอุตสาหกรรมฯ โดยไดรั้บเกียรติจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) 
ร่วมแสดงความยนิดีในงานสถาปนาดงักล่าว 
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         อุตสาหกรรมผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคญัของประเทศที่มีมูลค่าทาง

การตลาดโดยเฉพาะมูลค่าส่งออกสมุนไพรกลุ่มเสริมอาหารมีมูลคา่การใชแ้ละส่งออกรวมกวา่ 80,000 ลา้น
บาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ลา้นบาท ซ่ึง

สมุนไพรไทยเป็นสินคา้ที่มีโอกาสสูงในตลาดโลก เช่นเดียวกบัโอกาสในตลาดอาเซียน ไทยมียอดส่งออก
ผลิตภณัฑส์มุนไพรกวา่ 1 แสนลา้นบาทใหก้บัญีปุ่่ นและมาเลเซียซ่ึงเป็นลูกคา้หลกั แต่ในเชิงอุตสาหกรรม

แลว้ ยงัเป็นรองประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เน่ืองจากสิงคโปร์ไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก ในดา้นการ

รับรองผลิตภณัฑส์มุนไพร โดยน าเขา้วตัถุดิบสมุนไพรราคาต ่าจากจีนเขา้มาแปรรูปและสร้างตราสินคา้หรือ
แบรนดแ์ลว้ส่งออก ที่ส าคญัสิงคโปร์ยงัมีศกัยภาพทางการคา้และการตลาดสูงดว้ย ส่วนมาเลเซียก็มีโรงงาน

แปรรูปสมุนไพรที่มีศกัยภาพ มีการน าเขา้วตัถุดิบสมุนไพรจากจีนเพือ่แปรรูปเช่นกนั ท าใหต้น้ทุนการผลิต

ของไทยสูงกวา่ทั้งสองประเทศ 

     ทั้งน้ี มีผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร กวา่ 1,000 ราย ร้อยละ 90 เป็นผูป้ระกอบการราย

กลางและรายยอ่ย มีเพยีงร้อยละ 10 ที่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในประเทศจ านวน
มาก โดยมีช่องทางจ าหน่ายที่ส าคญั ไดแ้ก่ การขายตรงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 และร้านคา้ปลีกมีสดัส่วน

ร้อยละ 20 อยา่งไรก็ตามช่องทางจ าหน่ายผา่นร้านคา้ปลีกและร้านสะดวกซ้ือไดรั้บความนิยมมากขึ้น 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมฟังกช์ัน่นลัที่ผูบ้ริโภคเร่ิมรู้จกัคุณประโยชน์ของสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และ
ตอ้งการความสะดวกในการหาซ้ือผลิตภณัฑ ์

      จากแนวโนม้ของสุขภาพที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหสิ้นคา้และบริการที่เก่ียวกบัสุขภาพมีการเติบโต

เช่นกนั ผูบ้ริโภคทัว่โลกเร่ิมต่ืนตวัและไดห้นัมาใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพของตวัเองมากขึ้น จึงมีแนวโนม้
การผลิตและการบริโภคผลิตภณัฑท์ี่ดีต่อสุขภาพจึงเพิม่ขึ้นตามมาอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะตลาดในกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และในปัจจุบนักระแสความนิยมผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนบัเป็นกระแสที่ยงัคงมีอยู่

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากกระแสความนิยมดงักล่าวท าใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของไทยทั้งตลาดใน

ประเทศและตลาดส่งออกมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.2  วัตถุประสงค์การจัดต้ังเขตการค้าอาเซียน 

       (1) เพือ่ใหก้ารคา้ภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี โดยปราศจากการกีดกนัที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรและใช้

อตัราภาษีศุลกากรต ่าที่สุด 

       (2)     เพือ่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาในภูมิภาคอาเซียน 

       (3)     เพือ่เสริมสร้างสถานะในการแข่งขนัของอาเซียน 
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       (4)     เพือ่รับกบัสถานการณ์เศรษฐกิจการคา้ของโลกที่จะเสรียิง่ขึ้น 

       (5)     เพือ่เพิม่อ  านาจต่อรองกบัประเทศที่พฒันาแลว้  ซ่ึงเร่ิมมีการกีดกนัทางการคา้มากขึ้น 

3.1.3  หลักการส าคญัของข้อตกลง 

หลกัการส าคญัของขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน   มีดงัน้ี   

(1) ใชม้าตราการอตัรภาษีเท่ากนั(CEPT)  ซ่ึงก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี

ศุลกากรแก่กนัแบบต่างตอบแทน   กล่าวคือ   การที่จะไดสิ้ทธิประโยชน์จากการลดภาษีจากประเทศ

อ่ืนส าหรับสินคา้ชนิดใด  ประเทศสมาชิกนั้นจะตอ้งประกาศลดภาษีส าหรับสินคา้ชนิดเดียวกนัดว้ย  

สินค่าที่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขไดแ้ก่   สินคา้อุตสาหกรรมทุกชนิด   รวมทั้งสินคา้ทุนและสินคา้เกษตร
แปรรูป  ยกเวน้สินคา้เกษตรที่ยงัไม่ผา่นการแปรรูป   และสินคา้เกษตรที่ผา่นกรรมวธีิขั้นตน้ที่มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมนอ้ยที่สุด   

(2)       การลดภาษศีุลกากรตามหลกั (CEPT)   ไดก้  าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน  โดยรายการสินคา้ที่เป็นอตัรา

ภาษีสูงกวา่ร้อยละ 20   ใหล้ดเหลือร้อยละ 20  ภายใน 5-8 ปี   หลงัจากนั้นใหล้ดอตัรภาษีต่อไปอีก
จนเหลือร้อยละ  0-5  ภายใน 7  ปี ต่อไป  ทั้งน้ีการลดอตัราภาษีแต่ละคร้ังจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 5  

(3)       ประเทศสมาชิกสามารถขอยกเวน้สินคา้บางรายการที่ยงัไม่พร้อมจะเขา้   CEPT ไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวแต่ไม่เกิน   8  ปี   โดยสมาชิกก าหนดการใหมี้การพจิารณาทบทวนขอ้ยกเวน้รายการสินคา้

ดงักล่าว ( Exclusion List)   ในปีที่ 8  และหลงัจากปีที่ 8 แลว้ ประเทศนั้นจะตอ้งลดภาษีรายการ

สินคา้ที่เคยขอขอ้ยกเวน้ ไวเ้หลือร้อยละ 20  ตามเง่ือนไขที่ก  าหนด  ทั้งในช่วงระหวา่งการขอยกเวน้  
ประเทศนั้นจะไม่ไดรั้บสิทธิพเิศษ   CEPT   จากประเทศสมาชิกอ่ืน ส าหรับสินคา้รายการนั้น  

(4)  สินคา้ที่ไดล้ดภาษีตามสิทธิพเิศษ  CEPT   นั้นจะตอ้งเป็นสินคา้ที่มีถ่ินก าเนิดในอาเซียน   คือ มี

สดัส่วน การใชสิ้นส่วนที่ผลิตในอาเซียน  (  Rule of  Origin ) อยา่งนอ้ยร้อยละ 40  ของการใชส้ิ้น
ส่วนประกอบทั้งหมด   ต่อมาพบวา่หลกัการขอ้น้ีมีปัญหาในกรณีสินคา้บางตวั มีการผลิตหรือแปร

รูปเพิม่เติมในระหวา่งประเทศอาเซียนดว้ยกนั วา่จะมีวธีิการค านวณอยา่งไร   ในที่สุดที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  เลือกใชว้ธีิ 100%   หมายความวา่หากประเทศแรกผลิตสินคา้ดดยมี

ขอ้ตกลงวธีิการค านวณแหล่งก าเนิดสินคา้ตามเกณฑแ์ลว้  ประเทศที่สอง  น าเขา้สินคา้น้ีไปผลิตเพิม่  

และมีมูลค่ามากขึ้น   ใหถื้อวา่สินคา้ทีม่าจากประเทศที่ 1   มีการตกลงวธีิการค านวณแหล่งก าเนิด
สินคา้ร้อยละ 100   ไม่ใชร้้อยละ 40   ซ่ึงจะท าให้ประเทศที่ 2   สามารถน าเขา้วตัถุดิบจากประเทศ

นอกอาเซียนมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตในสดัส่วนที่สูงขึ้น   ซ่ึงเป็นวธีิการสร้างโอกาสทาง
การคา้และการปฏิบติัที่สะดวกขึ้น  
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(5)     ใหป้ระเทศสมาชิกยกเลิกมาตราการจ ากดัดา้นปริมาณการน าเขา้  ส าหรับรายการสินคา้ที่อยูใ่น  

CEPT    เม่ือรายการสินคา้นั้นมีอตัรภาษีเท่ากบัร้อยละ 20   หรือนอ้ยกวา่ และใหก้ าจดัมาตราการกีด
กนัทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  ในระยะเวลา 5  ปี  หลงัจากสินคา้ชนิดนั้นมีอตัรา

ภาษีร้อยละ 20  แลว้  นอกจากน้ียงัใหย้กเลิกขอ้จ ากดั ดา้นการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่
เก่ียวกบัการช าระเงินส าหรับสินคา้ที่อยูภ่ายใต ้  CEPT แต่ตอ้งมากระทบต่อขอ้ผกูผนั ของ GATT 

และ IMF   

(6) หากการน าเขา้สินคา้ชนิดใดภายใต ้ CEPT   ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง แก่อุตสาหกรรมผลิต
สินคา้ชนิดเดียวกนั    หรือสินคา้ที่แข่งขนักนัในประเทศสมาชิกที่น าเขา้ ประเทศสมาชิก ดงักล่าว

อาจระงบัการใหสิ้ทธิพิเศษตาม  CEPT   แก่รายการสินคา้นั้นไดเ้ป็นการชัว่คราว   และตอ้งไม่ให้

สิทธิพเิศษนั้นแก่ประเทสสมาชิก อาเซียนทุกประเทศอยา่งเท่าเทียมกนั  

                   นอกจากน้ี   เป้าหมายแรกที่จะเปิดการคา้เสรีระหวา่งอาเซียน   ทั้งน้ีประเทศสมาชิกตั้งแต่ 2 

ประเทศขึ้นไปสามารถตกลงที่จะลดอตัราภาษีสินคา้ดงักล่าวระหวา่งกนั ใหเ้หลือร้อยละ 0-5  นบัตั้งแต่วนัที่ 
1  มกราคม 2536 เป็นตน้ไป   ก่อนประเทศสมาชิกอ่ืนๆ  

3.1.4.ก าหนดการและขั้นตอนการลดภาษี 

         บญัชีรายการสินคา้ภายใต ้CEPT แบ่งเป็น  ดงัน้ี 

          ( 1)  บญัชีลดภาษี (Inclusion List : IL )  คือ รายการสินคา้ที่ประเทศสมาชิกน ามาลด

ภาษีระหวา่งกนั ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามความตกลง CEPT    

         ก าหนดการและขั้นตอนการลดภาษีใหเ้หลือในอตัราร้อยละ 0 – 5 จะด าเนินการตาม
แผนการโดยจ าแนกตามกลุ่มสินคา้ 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

         -  กลุ่มสินคา้เร่งลดภาษี (Fast Track) จะตอ้งลดภาษีเหลือร้อยละ 0 – 5 ภายในเวลา 7 ปี 
ประกอบดว้ยสินคา้ 15 กลุ่ม ไดแ้ก่ น ้ ามนัพชื เคมีภณัฑ ์ ผลิตภณัฑย์าง เยือ่กระดาษ ผลิตภณัฑเ์ซรามิคและ

แกว้ แคโทดที่ท  าจากทองแดง เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละหวาย ปูนซีเมนต ์  ปุ๋ ย   เภสัชภณัฑ ์พลาสติก ผลิตภณัฑ์

หนงั ส่ิงทอ อญัมณีและเคร่ืองประดบั   และเคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ 

         -  สินคา้ลดภาษีปกติ (Normal Track) จะตอ้งลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 – 5 ภายในเวลา 

10 ปี (ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ จะเสร็จส้ินภายในปี 2546   เวยีดนามภายในปี  2549   ลาวและ
พม่าภายในปี 2551  และกมัพชูาภายในปี 2553 )   



45 
 

         ( 2 )  บญัชียกเวน้ภาษีชัว่คราว (Temporary Exclusion List : TEL) ประเทศสมาชิก

สามารถขอสงวนสิทธิการลดภาษีชัว่คราวได ้ แต่ตอ้งทยอยน าสินคา้ในบญัชีน้ีเขา้มาลดภาษีในแต่ละปีเป็น
จ านวนเท่า ๆ กนั  ทั้งน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไม่มีสินคา้อยูใ่น TEL แลว้ ยกเวน้ 

มาเลเซีย ซ่ึงขอชะลอการลดภาษีสินคา้ยานยนต ์ส่วนประเทศสมาชิกใหม่  4 ประเทศ ตอ้งทยอยโอนรายการ
สินคา้ใน TEL เขา้  IL  โดยเวยีดนามเร่ิมจากปี 2543  เสร็จส้ินในปี 2549  ลาวและพม่าเร่ิมจากปี 2545  ให้

เสร็จส้ินปี 2551 และกมัพชูาเร่ิมจากปี 2547 ใหเ้สร็จส้ินในปี 2553 

        ( 3 )  บญัชีอ่อนไหว (Sensitive List : SL) ประเทศสมาชิกจะน าบญัชีรายการสินคา้
อ่อนไหวเขา้มาลดภาษีชา้ที่สุด สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ เร่ิมจากปี 2546 จะเสร็จส้ินในปี 2553 ส าหรับ

สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ โดยเวยีดนามจะเร่ิมจากปี 2547 จะเสร็จส้ินในปี 2556 ลาวและพม่าจะเร่ิม

จากปี 2549 จะเสร็จส้ินในปี 2558 และกมัพชูาเร่ิมจากปี 2551 จะเสร็จส้ินในปี 2560 โดยเร่ิมลดภาษีจาก
อตัราที่เก็บจริง และอตัราภาษีสุดทา้ยตอ้งลดเหลือร้อยละ 0 

        ( 4 )  บญัชียกเวน้ทัว่ไป (General Exception List : GE) รายการสินคา้ในบญัชีน้ี 

ไม่ตอ้งลดภาษีตลอดไป ไดแ้ก่ สินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการปกป้องความมัน่คง ศีลธรรม ชีวติและสุขภาพของ

มนุษย ์สตัว ์และพชื   สินคา้ที่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี  

 (สถาบนัเพือ่พฒันาประเทศไทย ,2551)   

ตารางที่ 3.1  

อัตราภาษีศุลากรพิเศษเฉลี่ย ( Average  CEPT   rates)   จ าแนกรายประเทศในกลุ่ม  AFTA (ร้อยละ) 

 

 

ที่มา :  ส านักเลขาธิการอาเซียน   (ASEAN  Secretariat) 
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3.1.5  การค้าภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

                AFTA การคา้เสรีอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนใน
ฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่ส าคญัเพือ่ป้อนสินคา้สู่ตลาดโลก โดยอาศยัการเปิดเสรีดา้นการคา้และการลดภาษี

และอุปสรรคขอ้กีดขวางทางการคา้ที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพือ่เอ้ืออ านวย
ต่อการคา้เสรี 

         กลไกการลดภาษีที่ส าคญัของ AFTA การคา้เสรีอาเซียน คือระบบ CEPT (Common Effective 

Preferential Tariff Scheme)  ซ่ึงก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแก่กนัแบบ
ต่างตอบแทน กล่าวคือ การที่จะไดสิ้ทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศอ่ืนส าหรับสินคา้ชนิดใด 

ประเทศสมาชิกนั้นจะตอ้งประกาศลดภาษีส าหรับสินคา้ชนิดเดียวกนัดว้ย ทั้งน้ี CEPT ไดก้ าหนดใหสิ้นคา้ที่

ไดรั้บประโยชน์จากการลดภาษีจะตอ้งมีสดัส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local Content) อยา่ง
นอ้ย 40% และสามารถค านวณวตัถุดิบในอาเซียนแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) โดยก าหนด

อตัราขั้นต ่าของวตัถุดิบเท่ากบั 20% 

 อาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดการลดภาษีใน AFTA ดงัน้ี 

          1. ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศลดภาษีสินคา้ในบญัชี Inclusion List (IL) ใหเ้หลือ 0-5% ภายใน  

วนัที่ 1 มกราคม ค.ศ.2003  และจะลดใหเ้ป็น 0 % ภายในปี ค.ศ. 2010 

          2. ประเทศสมาชิกใหม่จะพยายามลดภาษีลงเหลือ 0-5% ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะท าไดใ้นปี 2006 ส าหรับ

เวยีดนาม; ปี 2008 ส าหรับลาวและพม่า; และปี 2010 ส าหรับกมัพชูา  

          3. ประเทศสมาชิกจะลดภาษีลงเหลือ 0% ทุกรายการใน IL ภายในปี 2010 ส าหรับสมาชิกเดิม และ
ภายในปี 2015 ส าหรับสมาชิกใหม่ ทั้งน้ี ตั้งแต่ ม.ค. 2003 ก าหนดให ้60% ของรายการสินคา้ทั้งหมดของ

สมาชิกเดิม 6 ประเทศมีอตัราภาษีเท่ากบั 0% 

          4. ภายใตก้รอบความตกลงส าหรับการรวมกลุ่มสินคา้และบริการส าคญั (ลงนามระหวา่งการประชุม

สุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 10 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547) ก าหนดวา่จะเร่งลดภาษีสินคา้ใน 9 สาขาหลกั (เกษตร 

ประมง ผลิตภณัฑไ์ม ้ผลิตภณัฑย์าง ส่ิงทอ ยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขา
สุขภาพ) ใหเ้ร็วขึ้นจากกรอบ AFTA เดิม 3 ปี กล่าวคือจากปี 2010 เป็น 2007 ส าหรับสมาชิกเดิม และจากปี 

2015 เป็น 2012 ส าหรับสมาชิกใหม่ 
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          5. นอกจากสินคา้ในบญัชี IL แลว้ ยงัมีการก าหนดเวลาการลดภาษีส าหรับบญัชียกเวน้ภาษีชัว่คราว 

(Temporary Exclusion List: TEL) บญัชีอ่อนไหว (Sensitive List: SL) และบญัชีอ่อนไหวสูง (Highly 
Sensitive List: HSL) ซ่ึงมีก าหนดเวลาการลดภาษีที่แตกต่างกนั ส่วนบญัชียกเวน้ทัว่ไป (General Exclusion 

List: GE) เป็นสินคา้ที่แต่ละประเทศไม่สามารถน ามาลดภาษีได ้(ขณะน้ีมีเพยีงไทยและสิงคโปร์ที่ไม่มี GE) 

การยกเลิกมาตรการที่มใิช่ภาษี  

          นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในการลดภาษีแลว้  AFTA  การคา้เสรีอาเซียน ยงัก าหนดใหป้ระเทศสมาชิก

ยกเลิกมาตรการจ ากดัปริมาณ (Quantitative Restriction) ทนัทีเม่ือสินคา้ไดน้ าเขา้แผนการลดภาษีแลว้ และ
ไดรั้บประโยชน์จากการลดภาษีของอาเซียนอ่ืนแลว้ และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTB) ภายใน 5 ปี 

หลงัจากไดรั้บประโยชน์จากการลดภาษีของอาเซียนอ่ืน ขณะน้ี อาเซียนก าลงัด าเนินการอยา่งจริงจงัเพือ่

ยกเลิกอุปสรรคทางการคา้ที่มิใช่ภาษีในอาเซียน โดยใหมี้กระบวนการแจง้ขา้มประเทศ (cross-notification) 
ซ่ึงประเทศสมาชิกและภาคเอกชนสามารถแจง้มาตรการที่มิใช่ภาษีที่ประเทศอ่ืนๆ  

ใชอ้ยูต่่อส านกัเลขาธิการอาเซียน เพือ่รวบรวม ตรวจสอบ แลว้ใหป้ระเทศสมาชิกที่ถูกแจง้นั้นช้ีแจงและ
ด าเนินการยกเลิกต่อไปหากพบวา่เป็นอุปสรรคทางการคา้และไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของความตกลง 

CEPT  

  

ความคบืหน้าในการด าเนินการของ AFTA  

          การด าเนินการจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนไดมี้ความกา้วหนา้ไปมาก โดยสถานะ ณ วนัที่ 1 มกราคม 
2548 คือ (1) รายการสินคา้ในบญัชี IL ซ่ึงประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดน้ ามาลดภาษีในปี 2547 มี

จ  านวนรวมทั้งส้ิน 86,359 รายการ (2) 98.98% ของสินคา้ของประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ และ 81.35% 

ของประเทศสมาชิกใหม่ มีอตัราภาษีระหวา่ง 0-5 % (3) อตัราภาษีเฉล่ียส าหรับสินคา้ใน CEPTส าหรับ
สมาชิกเดิม 6 ประเทศ เท่ากบั 2.0% (จาก 12.76% ในปี ค.ศ. 1993 ซ่ึงเป็นปีที่เร่ิมลดภาษี) และ (4) 64.12% 

ของสินคา้ใน IL ของสมาชิกเดิม 6 ประเทศ มีอตัราภาษี 0% ในปี 2547 และ 92.99% ของสินคา้ในบญัชี IL 

ของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีอตัราภาษีระหวา่ง 0-5%  
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การจัดต้ังกลไกการระงับข้อพพิาท  

           ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 9 ไดต้กลงใหมี้การจดัตั้งระบบเพือ่การปฏิบติัตามความตกลงทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใตก้รอบ AFTA  การคา้เสรีอาเซียน เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

และเพือ่ช่วยเร่งรัดการแกไ้ขขอ้พพิาท ประกอบดว้ยกลไก 3 ระดบั 

          1. กลไกใหค้  าแนะน า (Advisory Mechanism) ไดแ้ก่  

          (1) กลไกระงบัขอ้พพิาทและหน่วยงานก ากบัดูแลแกไ้ขปัญหาการคา้การลงทุนของอาเซียน (ASEAN 

Consultation to Solve Trade and Investment Issues: ACT) เพือ่ท  าหนา้ที่ประสานและใหค้  าปรึกษาแก่     
ภาคเอกชนและภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการคา้ภายในอาเซียน โดยกลไกของ ACT ไม่มีผลบงัคบั

ตามกฎหมาย เนน้การใหบ้ริการทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก าหนดใหก้ารแกไ้ขปัญหาภายใตก้ลไก 

ACT ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 30 วนั โดยในส่วนของประเทศไทย ACT ไดจ้ดัตั้งขึ้นที่ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ซ่ึงเป็น National AFTA Unit และ 

          (2) การจดัตั้ง ASEAN Legal Unit ในส านกัเลขาธิการอาเซียน เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือในการตีความ
และใหค้  าแนะน าประเด็นขอ้พพิาททางการคา้ (ตามค าร้องขอของประเทศสมาชิก) 

          2. กลไกใหค้  าปรึกษา ไดแ้ก่ ASEAN Compliance Body (ACB) ในกรณีที่ประเทศใดไม่ปฏิบติัตาม

ความตกลง ประเทศที่เป็นกลาง (ไม่ไดมี้ส่วนในขอ้พพิาท) จะไดรั้บการร้องขอใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง
ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงผลการตรวจสอบจะไม่มีขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย ACB มีก าหนดเวลาพจิารณา 

90 วนั 

          3. กลไกบงัคบัใชก้ฎหมาย ไดแ้ก่ Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism ไดมี้การลงนาม
ในพธีิสาร ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN DSM โดย AEM ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ัง

ที่ 10 ซ่ึงจะใชแ้ทน Protocol on DSM (1996) ของอาเซียน เป็นการปรับปรุงกลไกการระงบัขอ้พพิาทของ
อาเซียนตามแบบ WTO อาทิ การจดัตั้งคณะพจิารณา (Panels) และองคก์รอุทธรณ์ (Appellate Body) 

นอกจากน้ี ไดมี้การจดัตั้ง ASEAN DSM Fund เป็นเงิน 330,000 เหรียญสหรัฐ (แต่ละประเทศร่วมออกเงิน

เท่ากนั) 

การค้าระหว่างอาเซียน-ไทย  

          นบัแต่มีการจดัตั้ง AFTA การคา้เสรีอาเซียน การคา้ระหวา่งไทยและอาเซียนขยายตวัเพิม่ขึ้นอยา่งมาก
โดยเพิม่ขึ้นจาก 10,031.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2535 อนัเป็นปีก่อนเร่ิมก่อตั้ง AFTA เป็น 28,946 ดอลลาร์

สหรัฐ ในปี 2546 ทั้งน้ี ไทยไดดุ้ลการคา้กบัอาเซียนในภาพรวม 
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          มูลค่าการส่งออก 16,537.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิม่ขึ้น ร้อยละ 21.9  สินคา้ส่งออกที่เพิม่ขึ้น ไดแ้ก่ 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภณัฑ ์
เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ส่วนการน าเขา้นั้น มูลค่าการน าเขา้ประมาณ 12,490.4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ เพิม่ขึ้น ร้อยละ 15.5 เป็นผลจากการเพิม่ขึ้นของการน าเขา้สินคา้ส าคญั ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภณัฑ ์เคร่ืองจกัรใชใ้น

อุตสาหกรรม และหลอดภาพโทรทศัน์ เป็นตน้ 

           สินคา้ที่ไทยไดรั้บผลกระทบจากการจดัตั้ง AFTA  การคา้เสรีอาเซียน ส่วนใหญ่คือ สินคา้ที่ไม่มี
ศกัยภาพในการปรับตวัเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัและสินคา้ที่ใชเ้วลาในการปรับตวันาน เช่น 

เหล็ก ส่ิงทอ และสินคา้ประเภทที่มีการลดภาษีใน AFTA แลว้ แต่เป็นสินคา้ที่ตอ้งใชว้ตัถุดิบน าเขา้จากนอก

อาเซียนซ่ึงไทยมีอตัราภาษีศุลกากรอยูใ่นระดบัสูง เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ เป็น
ตน้ 
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ตารางที่ 3.2 

มูลค่าการส่งออกการค้าระหว่างไทย-โลก  และการค้าชายแดนประเทศเพือ่นบ้าน  (มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว 

กัมพูชา)  และการค้าผ่านชายแดน  (สิงคโปร์ จีน ตอนใต้  เวียนนาม) 

 ปีพ.ศ. 2559-2561 

                                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

 
          

  ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ส านกัปลดักระทรวงพาณิชย ์ กรมการคา้ตา่งประเทศ  โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร  

หมายเหตุ   1.*สดัส่วนร้อยละมูลค่าการคา้ชายแดนไทยต่อการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือนบา้น 

                   2.**สดัส่วนร้อยละของมูลค่าการคา้ชายแดนไทยต่อการคา้ระหวา่งไทยกบัโลก 

                   3.  กรมศลุกากรไดป้รับปรุงขอ้มูลยอ้นลงัตั้งแต่ปี   2560-2561 (มค.- พค.) ณ วนัท่ี  20มิ.ย 61 

                   4. กรมศลุกากรไดเ้พ่ิมดา้นศลุกากรตั้งแต่ ปี  2560-2561(มค.- พค.) ณ วนัท่ี  20มิ.ย 61 

                  5. กรมศลุกากรไดป้รับปรุงขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2555-2559  ณ วนัท่ี 29 มิ.ย 61 
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3.2  นโยบายสนับสนุนการส่งออกอาหารเสริมสมุนไพร 

         การส่งเสริมการส่งออกเป็นองคก์รภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพาณิชย ์ มีภารกิจหลกัในการ
ส่งเสริมผูป้ระกอบการผลิตและผูส่้งออกให่สามารถใชศ้กัยภาพการผลิตและการตลาดไดอ้ยา่งเตม็ที่   เพือ่

เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัสินคา้ตลาดโลก  เสริมสร้างภาพลกัษณ์และค่านิยมสินคา้ไทยทั้งใน
และต่างประเทศ  รวมทั้งมุ่งส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นที่รู้จกัในฐานะศูนยก์ลางการผลิต  การคา้และการ

แสดงสินคา้ระดบันานาชาติ   

         อ  านาจหนา้ที่  

1. เสนอนโยบายและจดัท าแผนปฏิบตัิการดา้นการคา้และการตลาด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและ

มาตราการส่งเสริมการส่งออก 

2. จดัท าและใหบ้ริการขอ้มูลการคา้  และส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งออกแก่ผูผ้ลิต  ผูส่้งออกไทย และผูน้ าเขา้ต่างประเทศ 

3. เผยแพร่และประชาสมัพนัธสิ์นคา้ไทยเพือ่ส่งเสริมการส่งออก 
4. พฒันาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในดา้นการคา้ต่างประเทศ  เพือ่ส่งเสริมสมรรถภาพในการ

ส่งออก  ตลอดจนประสานงานและใหค้วามร่วมมือแก่สถาบนัและองคก์รต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

เพือ่พฒันาและส่งเสริมการส่งออก 
 

ภารกิจหลัก 

1. ส่งเสริมการส่งออกและขยายตลาดสินคา้ / บริการไทย  โดยมีเป้าหมายคือรักษาตลาดเดิมและขยาย

ตลาดใหม่ 

2. พฒันาและใหบ้ริการดา้นการคา้ และการเพิม่ศกัยภาพในการส่งออก อาทิ การขยายฐานผลิตไปยงั
ต่างประเทศ 

3. เสริมสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็ใหผู้ส่้งออกไทย  โดยพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหไ้ดม้าตรฐาน

และท าการตลาดต่างประเทศไดม้ากขึ้น 
4. ส่งเสริมและการสร้างภาพพจน์สินคา้และบริการไทยใหเ้ป็นที่น่าเช่ือถือได ้ทั้งคุณภาพและบริการ

ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
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ขั้นตอนการส่งออก   : อาหารเสริมเพือ่สุขภาพ 
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บทที่ 4    ผลการศึกษา 

        

                ในปัจจุบนัตลาดสมุนไพรไทยมีแนวโนม้โตขึ้น  ประมาณ 30 %  ส่งออกปีละ  1000 ลา้นบาท   ซ่ึง

สมุนไพรเจา้ใหญ่ๆของโลกปัจจุบนัคือ จีนและอินเดีย   อาจมีญี่ปุ่ นและเกาหลีใต ้ ส่วนของประเทศไทย
สมุนไพรไทยโตขึ้นอยา่งรวดเร็ว มีการคาดการณ์วา่จะโตขึ้นประมาณ 10 % ต่อปี  แต่ในปี 2560 โตขึ้นราว 

30 % ต่อปี โดยมีมูลค่าประมาณ  3.92 หม่ืนลา้น  และคาดวา่จะขยายตวัเป็น 5.69 หม่ืนลา้นบาท ในปี 2564 

ซ่ึงถือวา่มีการขยายตวัมีแนวโนม้ที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ และผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรมีความพร้อมอยา่งมากที่จะ
น าสินเคา้ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 

               ก่อนการเปิดการคา้เสรี  อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยจะสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกเป็นไปไดย้าก
เน่ืองจากการผลิตยาสมุนไพรยงัไม่ค่อยมีนวตักรรม  นอกจากน้ีปัจจุบนัผลิตภณัฑย์าสมุนไพรยงัไม่ไดรั้บ

มาตรฐานที่สูงมากนกั  ท  าใหผู้บ้ริโภคยงัขาดความเช่ือมัน่  ผลสืบเน่ืองมาจากกระแสพนัธกรณีลดภาษีและ
ยกเลิกมาตราการโควตา้ภาษีที่ไทยไดท้  าการตกลงเขตการคา้เสรี อาเซียนหรืออาฟตา้ (AFTA)    ที่ก่อนหนา้

น้ีมีการท าความตกลงลดภาษีมาตลอด  จนกระทัง่ลดลงเหลือ 0 % แทบทุกรายการ  “ตั้งแต่พ.ศ.2536 Afta  มี 

6 ประเทศ รวมตวักนัเพือ่ใหเ้ศรษฐกิจและการคา้ฝ่ังอาเซียนเขม้แขง็ ต่อมาก็มีนอ้งใหม่อีก 4 ประเทศคือพม่า 
ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ก็มีการเจรจาปรับลดก าแพงภาษี โดยเร่ิมที่กลุ่มรุ่นพี ่6 ประเทศก่อน ตกลงวา่จะ

ลดภาษีลงใหม้ากที่สุดจนใหเ้หลือ0% ก็มีการลดลงมาเร่ือยๆ จนกระทัง่ 1 มกราคม น้ีคือเหลือ 0% แทบทุก

รายการ มีเฉพาะที่อ่อนไหวมากๆ บางรายการที่เรายงัคงภาษีไว ้5%”   

 

              ส าหรับการวเิคราะห์ผลกระทบการเปิดการคา้เสรี  ในการศึกษาน้ีจะท าการศึกษาวเิคราะห์
ผลกระทบการเปิดกรคา้เสรีกบัประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาการคา้ และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการ

น าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑย์าสมุนไพรเพือ่สุขภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน  10  ประเทศ  และประเทศ

คู่เจรจาการคา้ 6 ประเทศ วเิคราะห์ผลกระทบก่อนและหลงัการเปิดการคา้เสรีที่มีผลต่อการลดภาษีน าเขา้
สินคา้  การส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก  และสภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
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4.1 ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีต่ออาหารเสริมสมนุไพรสุขภาพระหว่างประเทศในอาฟต้า 

                 การเขา้ร่วมการคา้เสรีอาเซียนของประเทศสมาชิกมีวตัถุประสงคเ์พือ่ที่จะลดการกีดกนัทาง
การคา้ไม่วา่จะเป็นมาตรการทางดา้นภาษี   และไม่ใช่ภาษี ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายที่จะท าใหก้ารคา้ระหว่าง

ประเทศสมาชิกมากขึ้นโดยศึกษาขอ้มูลกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการคา้คือการน าเขา้และส่งออก
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  เพือ่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการเจรจา  เพือ่พฒันากลไลและลดอุปสรรคและการ

ส่งเสริมความสะดวกทางการคา้ไปพร้อมกบัความคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

               เนน้ยทุธศาสตร์ 4 ดา้น คือ การส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร, การพฒันาอุตสาหกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ, การส่งเสริมสมุนไพรรักษาโรค และการสร้างความเขม้แขง็ของการบริหารนโยบาย

ภาครัฐอยา่งย ัง่ยนื ปัจจุบนัสมุนไพรไทยมีหลายพนัชนิด เช่น วา่นหางจระเข ้กฤษณา พริกไทย ส้มแขก และ

ฟ้าทะลายโจร เป็นตน้ แต่ที่เป็นแชมป์ คือ ขม้ินชนั ไพล กระชายด า และบวับก แต่สมุนไพรที่มีพืน้ที่ปลูก
มากที่สุดคือ วา่นหางจระเข ้ขม้ินชนั กฤษณา พริกไทย บวับก กระชายด าและไพล ตลาดส่งออกหลกัของ

สมุนไพรไทยอยูท่ี่ประเทศญี่ปุ่ น จีน และฮ่องกง มีมูลคา่ส่งออก 600 ลา้นบาท ส่วนตลาดสารสกดัสมุนไพร
นั้นอยูท่ี่เมียนมา จีน ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกอยู ่300 ลา้นบาท  

             หลงัจากมีการรวมกลุ่มการท าเสรีการคา้ อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยมีมูลค่าตลาดรวม 48,000 ลา้น

บาท มีอตัราการเติบโตปีละ 15-20% แต่ที่ผา่นมาตอ้งเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจและการ
แข่งขนับนเวทีการคา้โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้(FTA) อาเซียนที่เปิด

โอกาสใหมี้การน าเขา้ผลิตภณัฑส์มุนไพรจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโ์ปร์ ซ่ึงมีพฒันาการ

ทางเทคโนโลยสูีงกวา่ไทย  

           ทั้งน้ีเม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้อาเซียนในปี 2553 ไทยจะตอ้งแข่งขนักบัยาสมุนไพรต ารับจากจีน 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงผลิตยาสมุนไพรระดบัสารสกดัมาตรฐาน มีผลวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ 
รวมถึงผลการทดลองในคนตามมาตรฐานเดียวกบัยาแผนปัจจุบนัมาประกอบการท าตลาด ซ่ึงภาคเอกชน

ไทยยงัไม่มียาสมุนไพรระดบัน้ีเลย ท าใหผ้ลิตภณัฑน์ าเขา้จากต่างประเทศมีความไดเ้ปรียบทั้งในดา้นราคา 

และคุณภาพ  

      ผูป้ระกอบการในประเทศจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปมูลค่าถึง 8,000-10,000 ลา้นบาทในปีแรกหลงัจาก

ขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียนมีผลบงัคบัใชใ้นปลายปี2553 ซ่ึงเวลานั้นมูลค่าตลาดในประเทศอาจมีมูลค่า 
50,000-60,000 ลา้นบาท และมีผลกระทบต่อเน่ืองต่ออุตสาหกรรมสมุนไพรไทยอีกปีละไม่ต ่ากวา่ 8-10% ใน

ปีถดัๆไป 
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       การส่งออกสมุนไพรของไทยในแต่ละปีไม่สูงมากนกั นอกจากถูกใชใ้นประเทศแลว้ สมุนไพรยงัตอ้ง

เพิม่ยกระดบัคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานสากลดว้ย  โดยเฉพาะวตัถุดิบและคุณประโยชน์ของสินคา้ใหมี้ความ
สม ่าเสมอ  ซ่ึงสินคา้ที่มีแนวโนม้ดีมากและเป็นทีต่อ้งการของตลาดโลก คือ สารสกดัสมุนไพร  ในช่วง 6 

เดือนแรกไทยส่งออกกวา่ 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ(ประมาณ 133 ลา้นบาท) ขยายตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 11  มี
ตลาดหลกั คือ เมียนมา จีนและสหรัฐฯ   ขณะที่ตลาดฮ่องกงมีอตัราการขยายตวัที่สูงมากร้อยละ 457 หรือ มี

มูลค่า 1.7 แสนเหรียญสหรัฐฯ   

       ส าหรับตลาดในประเทศของสมุนไพร(ไม่รวมเคร่ืองส าอาง) มีทั้งผลิตภณัฑย์ารักษาโรคและอาหารจาก
สมุนไพรปี 58 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มอาหารสมุนไพร(เคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร)มีมูลค่าราว 

26,852 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 8.3 ขณะที่กลุ่มยาสมุนไพร(แกไ้อ แกแ้พ ้ทาแกป้วด ช่วยยอ่ยอาหาร)มี

มูลค่า 5,850 ลา้นบาท หรือ เพิม่ขึ้นร้อยละ 7  ทั้งน้ีคาดวา่ปีน้ีตลาดรวมมีมูลคา่กวา่ 35,000 ลา้นบาท ขยายตวั
ร้อยละ 7.2 

       กลุ่มสินคา้ที่มีศกัยภาพมากในตลาด คอื กลุ่มอาหาร อาหารเสริม และเวชส าอาง มีการขยายตวัตลอด 10 
ปีที่ผา่นมา  แนวโนม้อุตสาหกรรมผลิตภณัฑส์มุนไพรของไทยในปีน้ี  ยงัคงมีแนวโนม้พอใช ้โดยปัจจยั

หนุนหลกัมาจากการขยายตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและใชผ้ลิตภณัฑธ์รรมชาติมากขึ้น อีก

ทั้งแรงหนุนจากธุรกิจเก่ียวเน่ือง และโครงสร้างประชากรและสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป สงัคมผูสู้งอาย ุ
กระแสค่านิยม รวมถึงการสนบัสนุนจากภาครัฐในการเขา้ถึงยาสมุนไพร ซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจขยายตวัมาก

ขึ้น  ส่วนหน่ึงสะทอ้นจากมูลค่ายอดขายผลิตภณัฑย์าและอาหารจากสมุนไพร 

      ทั้งน้ีกระแสดงักล่าวเพิม่ขึ้นอยา่งเร็ว เน่ืองจากการเพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็วของโรคหวัใจและหลอดเลือด 
เบาหวานและความดนัโลหิตสูง โรงเร้ืองรังประเภทต่างๆ และภาระตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสุขภาพ

ตามแนวทางของการแพทยก์ระแสหลกั รวมถึงการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุการลดลงของรายไดใ้นครัวเรือน  
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุม  ตลอดจนความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตทั้งใน

ดา้นความสามารถในการเจาะเขา้สู่กลุ่มเป้าหมายและความสะดวกในการเขา้ถึง           

          

4.2 ผลกระทบการค้าการเปิดเสรีของประเทศสิงคโปร์ 

             ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกๆในกลุ่มสมาชิกอาฟตา้ที่มีการเปิดการคา้เสรีเพือ่พฒันา
ตลาดยาสมุนไพรและยาโบราณของภูมิภาค    เน่ืองจากเกือบร้อยละ 75 ของจ านวนประชากร

ทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์  มีเช้ือสายจีน  ส่งผลใหผู้บ้ริโภคชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ มีความคุน้เคย

กบัการรับประทานยาจีนเป็นอยา่งดี  ประกอบกบัชาวสิงคโปร์ใหค้วามส าคญักบัการดูแลสุขภาพ
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ของตนเองเป็นอยา่งมาก        ตลาดวติามินและอาหารเสริมของประเทศสิงคโปร์มีการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองหลงัจากที่ไดมี้การท าการคา้เสรีมีมูลค่าการจ าหน่าย    รวมอยูท่ี่  502.7 ลา้นดอลล่าร์
สิงคโปร์    ดว้ยอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ  4.2  ต่อปี    ส่วนหน่ึงมาจากการใชชี้วติของชาว

สิงคโปร์ มีความรีบเร่งและชัว่โมงการท างานเพืม่ขึ้น ท าใหพ้วกเขาตอ้งออกมารับประทานอาหาร
นอกบา้นอยูเ่ป็นประจ า ส่งผลใหก้ารรับประทานอาหารมากเกินไป  และขาดการควบคุมสมดุลทาง

โภชนาการ  ดงันั้นผุท้ี่การศึกษาสูง จึงตระหนกัในเร่ืองของสุขภาพจึงเลือกหนัมารับประทาน

วติามินและอาหารเสริม ทั้งน้ีพบวา่การรับประทานวติามินและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมในรูปของยา
อดัเม็ด  ก าลงัไดรั้บความนิยมมากสุดในกลุ่มผูบ้ริโภค  

  

          สิงคโปร์เป็นตลาดที่มีการคา้เสรีที่มีการแข่งขนัสูง   เน่ืองจากมีมาตรฐานในการผลิตที่ผา่น
การรับรองคุณภาพสากล    ระหวา่งพ.ศ. 2547-2551 ในสิงคโปร์ไดมี้การน าเขา้อาหารเสริมสุขภาพ

และยาแผนโบราณจากจีนเพิม่ขึ้นจาก 21.89 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (744.26 ลา้นบาท) ในพ.ศ. 2547 
เป็น 35.65 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (1,212 ลา้นบาท) ในพ.ศ. 2551 ในขณะที่ปริมาณผลิตภณัฑย์าจีน

แผนโบราณที่ผลิตขึ้นเองในสิงคโปร์ก็เพิม่สูงขึ้นดว้ยเช่นกนั เทียบเท่าร้อยละ 34 ของผลิตภณัฑย์า

จีนแผนโบราณขึ้นทะเบียนในสิงคโปร์จ านวน 8,767 ชนิดที่ไดรั้บอนุมติัใหจ้  าหน่ายในตลาด 
 

        รัฐบาลสิงคโปร์วางเป้าหมายที่จะเป็นฐานการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสมุนไพร 

และ   อุตสาหรกรรมในการผลิตยาและเวชภณัฑ ์  ของสิงคโปร์สามารถสร้างมูลค่าเพิม่คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ22 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด     อตัราภาษีการน าเขา้       การน าพชืและผลิตภณัฑไ์ม่

มีการจ่ายภาษีอากร แต่จะตอ้งจ่ายภาษี  The goods  and servies Tax (GST)  ในอตัรา  7 % 
     

 

   ทั้งน้ีผลิตภณัฑด์า้นเภสชักรรมของสิงคโปร์ทุกชนิดที่วางจ าหน่ายในประเทศ  หรือส่งออก
จะตอ้งขออนุญาต จาก Centre  of Drug Administration (CDA) เป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยั  โดยทุกบริษทัจะตอ้งไดรั้บมาตรฐาน GMP  ดงันั้นการเปิด

การคา้เสรีส่งผลดีต่อประเทศสิงคโปร์ 
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ตารางที่ 4.1  มูลค่าการน าเข้ายาสมุนไพรส าหรับรักษาโรค (HS:3004.90)  ของสิงคโปร์ 

 
ตารางที่  4.2   ประเทศคู่ค้า 5 อันดับแรกของการน าเข้ายาสมุนไพรส าหรับรักษาป้องกนัโรค 

(HS:3004.90)ของสิงคโปร์ 

 
 

 

4.3 ผลกระทบการค้าเสรีของประเทศเมียนมา 

          โดยทัว่ไปแลว้ชาวประเทศเมียนมายงัคงนิยมใชย้าแผนโบราณ ควบคู่ไปกบัการรักษาแบบยา

แผนปัจจุบนั   โดยการเปิดการคา้เสรีของประเทศเมียนมา โดยด าเนินการยกเลิกกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคทางการคา้ต่างๆ   อาทิ เช่น กระบวนการออกใบอนุญาตส่งออก น าเขา้ สินคา้  ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลก วา่ดว้ยแนวทางการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการออกใบ
อนุญาติส่งออก  น าเขา้สินคา้ของกลุ่มประเทศอาเซียน   
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         ขอ้มูลการน าเขา้สมุนไพรและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร    การบงัคบัใชก้ฎหมายส าหรับสมุนไพร

ยงัไม่มีกฎที่ชดัเจน  โดยจะตอ้งขออนุญาตรายกรณีและรายสินคา้   ซ่ึงสถิติการน าเขา้สมุนไพรของ
เมียนมาโดยส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้โดยไม่ขออนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายจึงท าใหไ้ม่มีสถิติที่แน่ชดั

เก่ียวกบัการน าเขา้ดงักล่าว  
           อตัราภาษีน าเขา้  ภาษีการคา้ร้อยละ 5 ภาษีการน าเขา้ร้อยละ 1 โดยทัว่ไปแลว้ตลาดของเมียน

มายงัไม่แขง็แรงมากนกัส าหรับการคา้  ถึงแม่วา่จะมีแนวโนม้การดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นส าหรับการร่วม

การคา้ที่ยงัมีขอ้จ ากดับางประการผูท้ี่ประสงคจ์ะน าเขา้และส่งออกตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหนงัสือ
ราชการก่อนควรพจิารณาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภครวมถึงหาพนัธมิตรทางการคา้ 

 

ตารางที่  4.3  รายช่ือผู้น าเข้า  กลุ่ม Modern Trade 

 

 

4.4 ผลกระทบการค้าเสรีของประเทศมาเลเซีย 

              การจากส ารวจพบวา่ประเทศมาเลเซียมีความตอ้งการผลิตภณัฑอ์าหารเสริมจากสมุนไพรมี

แนวโนม้เพิม่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการมีมาตรฐานในการผลิตที่ไดรั้บคุณภาพและการ
ยอมรับ    ปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวมาเลเซียเร่ิมสนใจผลิตภณัฑย์าที่ผลิตจากวตัถุดิบธรรมชาติมากขึ้น 

ส่งผลใหผู้ผ้ลิตยาเร่ิมน าสมุนไพรมาใชใ้นการรักษาโรคเพิม่ขึ้น    
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              ขอ้มูลการน าเขา้สมุนไพรของมาเลเซีย  (พกิดั 1211 และ 1302 )  จากต่างประเทศประมาณ  

18,026 ตนั  คิดเป็นมูลค่า 126.42 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ในจ านวนน้ีเป็นการน าเขา้สมุนไพรที่ใชไ้ปในงาน
เภสชักรรม  (พกิดั 1211)  ปริมาณ 12,394 ตนั   คิดเป็นมูลค่า 78.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ   โดยมีการน าเขา้

จากจีนมากที่สุด    คิดเป็นสดัส่วนกวา่ร้อยละ 65  รองลงมาเป็นฮ่องกงร้อยละ 13  ส่วนการน าเขา้จาก
ประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนเพยีงร้อยละ 0.25   แต่ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา  ถือวา่ไดว้า่สดัส่วนทางการ

ตลาดของไทยมีแนวโนม้ที่เพิม่ขึ้น แมว้า่ปัจจุบนัการน าเขา้จะลดลงร้อยละ  15.44  โดยมีสาเหตุหลกัมา

จากค่าเงินที่อ่อนคา่ลง เม่ือเทียบกบัเงินบาท  
 

ตารางที่  4.4 มูลค่าการน าเข้าสมนุไพรที่น าไปใช้ทางเภสัชกรรม (พิกัด 1211) 
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  ตารางที่  4.5 มูลค่าการน าเข้าส่ิงสกัดจากพืช (พกิัด 1302) 

 

              อตัราภาษีน าเขา้ และอตัราภาษีการจดัจ าหน่ายและภาษีอ่ืน ๆ  มาเลเซียลดภาษีน าเขา้สมุนไพร  

เหลือร้อยละ 0 ตามความตกลงการคา้อาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)    อยา่งไรก็

ตาม  เม่ือน าสินคา้เขา้มาจ าหน่ายในมาเลเซียจะตอ้งเสียภาษีสินคา้และบริการ Goods and Services Tax 

(GST) ในอตัราร้อยละ 6   

             ดงันั้นการเปิดการคา้เสรีโดยมีขอ้ตกลงระหวา่งอาเซียนจะท าใหแ้นวโนม้การเติบโดของผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมสกดัมาจากสมุนไพรเพือ่บ  ารุงร่างกายมีความจ าเป็นอยา่งมากเป็นประโยชน์ต่อภาคการคา้ใน

ประเทศ  รวมไปถึงการลดภาษีน าเขา้  แต่ปริมาณการน าเขา้ก็ยงัมีไม่มากนกั  ภาครัฐจึงเขา้มาส่งเสริมใน
ผูผ้ลิตในประเทศผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เพือ่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก   
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บทที่  5  สรุปผลการศึกษา 

          การเปิดการคา้เสรีการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกในอาเซียนก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผุผ้ลิตและผุ ้
บริโภคของไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่จะศึกษาผลกระทบการเขตการคา้

เสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรมผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสมุนไพรเพือ่บ  ารุงสุขภาพในประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกแรกในอาเซียนโดยพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการน าเขา้ ส่งออก และอตัรภาษีเปรียบเทียบกบั

ประเทศไทยวา่มีโอกาสเป็นประเทศที่น าเขา้สมุนไพรที่เติบโตไดห้รือไม่    การคา้ระหวา่งประเทศและส่วน

แบ่งตลาดของสินคา้ของประเทศสมาชิก  โดยศึกษาประเทศ ไทย  สิงคโปร์  เมียนมา  และมาเลเซีย  ที่เป็น
ผูน้ าดา้นสมุนไพร เน่ืองจากมีภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ที่เหมาะกบัการปลูกพชืสมุนไพรเพือ่น ามาสกดัเป็น

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม  ในช่วงเวลาก่อนการเปิดการคา้เสรี   ปี 2544-2551   และหลงัการเปิดการคา้เสรี  

2551-2559  ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  

 

      ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการคา้เสรีตั้งแต่อยูแ่ลว้   ดงันั้นปรเทศสิงคโปร์จึงเป็นผูน้ าในเร่ืองการ
ผลิตและส่งออกสมุนไพร ซ่ึงการที่มีการเปิดการคา้เสรีขึ้นมาท าใหก้ระแสความนิยมความตอ้งการอาหาร

เสริมที่สกดัมาจากสมุนไพรยิง่ทวคูีณขึ้น  และประเทศสิงคโปร์ยงัมีการะบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐานสากลที่

ทนัสมยัและกา้วล ้าดา้นเทคโนโลย ี  ซ่ึงจะท าให้คู่แข่งที่จะตีตลาดอาหารเสริมของสิงคโปร์ท าไดย้าก  วดัได้
จากปริมาณการน าเขา้และส่งออกที่เพิม่ขึ้นไปทกุๆปี  

 

      ประเทศเมียนมาการที่มีการเปิดการคา้เสรีท าใหป้ระเทศลาว   สามารถเพิม่ศกัยภาพในการผลิตสมุนไพร
ไดดี้ขึ้น  เน่ืองจากภูมิประเทศของเมียนมาเหมาะแก่การปลูกพชืสมุนไพรเพือ่ส่งออก   แต่ผลกระทบการ

เกิดขึ้นจากการน าเขา้ส่งออก เพือ่ชนะคู่แข่งในประเทศเมียนมาก็ยงัมีอยูม่าก  ก่อนการเปิดการเสรีการน าเขา้
สมุนไพรในประเทศเมียนมามีการบงัคบัใชก้ฏหมายเก่ียวกบัการน าเขา้สมุนไพรยงัไม่มีความชดัเจน  โดยมี

ขอ้ตกลงวา่จะตอ้งมีการขออนุญาตเป็นรายกรณีและรายสินคา้ ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ยุง่ยาก ซ่ึงจาก

การวเิคาระห์พบวา่ สถิติการน าเขา้สมุนไพรของเมียนมาโดยส่วนใหญ่การน าเขา้ยงัไม่มีการขออนุญาติที่
ถูกตอ้งตามกฏหมายจึงท าใหไ้ม่มีสถิติที่แน่ชดัในการน าเขา้อาหารเสริมสมุนไพร ในภายหลงัจากการมี

การคา้เสรีเขา้มาท าใหป้ระเทศสมาชิกใหค้วามช่วยเหลือ ท าใหต้ลาดเมียนมาเติบโตขึ้น และสามารถกระจาย
สินคา้ไดม้ากขึ้น 
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       มาเลเซียมีการพฒันาอุตสาหกรมจึงท าใหมี้การเปลียนแปลงปริมาณการน าเขา้ส่งออกเพิม่ขึ้น  โดย

มาเลเซียมีการตั้งเป้าหมายในปี 2563 ไวว้า่ตอ้งเป็นประเทศที่มีรายไดสู้ง  โดยโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่

จะเป็นวยัท างาน  ร้อยละ 40  ช่วงอายปุระมาณ  25-54 ปี เป็นกลุ่มที่มีการซ้ือสูงท าใหช้าวมาเลเซียส่วนใหญ่

นิยมรับประทานอาหารนอกบา้น และตอ้งพงึอาหารเสริมสมุนไพรเพิม่สูงขึ้น   แต่ผลกระทบของประเทศ
มาเลเซียถึงแมว้า่จะยอมลดภาษีน าเขา้ตามความตกลงของการคา้อาเซียน  แต่ขอ้ดีเม่ือน าสินคา้เขา้มาจ าหน่าย

ในมาเลเซียตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 6 ซ่ึงสูงกวา่ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ 

 

       ส าหรับภาพรวมการคา้เสรีภายในประเทศสมาชิก  พบวา่  มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เน่ืองจากบางประเทศก่อนมีการเปิดเสรีทางการคา้ยงัมีบางขั้นตอนที่ท  าไดย้าก แต่หลงัจากที่มีการร่วมมือ

ทางการคา้ส าหรับประเทศสมาชิกแลว้  สามารถน าเขา้และส่งออกไดม้ากขึ้น อาหารเสริมสุขภาพที่มี
คุณสมบตัิเป็ นยา (Nutraceutical) จะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่  ดงันั้นจึงทา้ทายใหป้ระเทศต่าง ๆ ที่มีศกัยภาพ

ดา้นการผลิตรวมทั้งการวจิยัและพฒันาต่างเร่งพฒันาขีดความสามารถ  สมุนไพรเป็นทุนทางวฒันธรรม เป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของไทย ต่อยอดออกมามีมูลค่ามหาศาล เฉพาะตลาดสมุนไพรในอาเซียน ประเทศไทย

ค่อนขา้งไดเ้ปรียบในเร่ืองมาตรฐาน โดยรวมแลว้ประเทศสมาชิกที่มีความสามารถในการแข่งขนักบั

ตลาดโลกซ่ึงสามารถพจิารณาขั้นตอนการส่งออกและน าเขา้ที่เพิม่ขึ้นในทกุๆ ปีในกลุ่มประเทศสมาชิกจาก
หลงัมีการเปิดการคา้ 
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