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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

เมื่อระบบส�ธ�รณสุขของไทยอยู่ในภ�วะวิกฤตด้วยจำ�นวนผู้ติดเช้ือไวรัส

โคโรน� 2019 (COVID-19) ท่ีม�กเกินกว่�ทรัพย�กรจะรับไหว “สมุนไพรไทย” 

จึงกล�ยเป็นท�งหลักอีกส�ยในก�รบรรเท�อ�ก�รและป้องกันตัวเอง ส่งผล

ให้ตล�ดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในช่วงปี 2560-2563 เติบโตขึ้นร้อยละ 10 

ต่อปี เป็นแรงลมในก�รยกระดับสินค้�เกษตรของไทยไปสู่สินค้�ทำ�เงินและ

สร้�งคว�มมั่นคงท�งด้�นส�ธ�รณสุขให้กับประเทศ โดยจ�กข้อมูลของ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคร�ะห์ถึงก�รสร้�งมูลค�่เพิ่มในห่วงโซ่ก�รผลิตของ

สมุนไพรไทยต้ังแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�ได้สูงถึง 73 เท่� จ�กสมุนไพรที่เกษตรกร

ข�ยได้หน้�ฟ�ร์มเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2 พันล้�นบ�ทต่อปี นำ�ไปข�ยส่งในรูปแบบ

ผลสด ผลแห้ง และบดผง เพื่อนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมต่อเนื่อง 

จนมูลค่�ตล�ดขยับข้ึนเป็น 21.8 พันล้�นบ�ท และเมื่อนำ�ไปแปรรูป 

ในกลุม่อ�ห�รและย� เคร่ืองสำ�อ�งหรือผลติภณัฑส์ป� รวมถงึก�รเข�้สูต่ล�ด

ผู้บริโภคได้ในลักษณะก�รซื้อข�ยแบบ B2C หรือก�รข�ยผลิตภัณฑ์จ�ก

เจ้�ของธุรกิจสู่ผู้บริโภคโดยตรง ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่�ตล�ดไปได้สูงถึง 68  

พันล้�นบ�ท 

 ประเทศไทยมีวัตถุดิบสมุนไพรม�กกว่� 1,800 ชนิด ที่เป็นทั้งต้นทุน 

ในก�รพัฒน�สินค้�ที่ตอบรับกับวิถีก�รบริโภคใหม่ของโลกซึ่งหันม�สู่

ธรรมช�ติม�กข้ึน และยังเป็นโอก�สในก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระงบประม�ณ 

ด้�นส�ธ�รณสุขของไทยในอน�คต โดยเฉพ�ะในเวล�ที่ประเทศกำ�ลัง 

ก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุอย่�งเต็มตัวในปี 2565 และในปี 2573 ไทยจะมี

สัดส่วนประช�กรสูงวัยเพิ่มข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประช�กรทั้งประเทศ  

ซึง่สถ�บนัวจิยัเพือ่ก�รพฒัน�ประเทศไทย (ทดีอี�ร์ไอ) ประเมนิว�่ ค�่ใช้จ่�ย

ในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุของไทยจะเพิ่มข้ึนจ�กประม�ณ 6 หมื่นล้�นบ�ทในปี 

2560 เป็น 3.4 แสนล้�นบ�ทในปี 2590 แม้จะมีก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อ

ก�รดูแลม�กขึ้น แต่ก�รแบ่งเบ�ภ�ระในส่วนของย�ทั้งในเชิงรักษ�และ

ป้องกันนั้นก็ยังมีช่องท�งอีกม�ก 

 ข้อมูลจ�กกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อปี 2562 ระบุว่� สมุนไพรไทยถูกนำ�ไป

ใช้เป็นย�ในสัดส่วนเพียงร้อยละ 4-5 รองลงม�ใช้เป็นอ�ห�รเสริมร้อยละ 

18-20 และสดัสว่นม�กทีส่ดุคอืนำ�ไปใช้ในกลุม่อตุส�หกรรมเคร่ืองสำ�อ�งถงึ

ร้อยละ 79-80 ขณะที่ย�ที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่เป็นย�ส�มัญซึ่งร้อยละ 

50 ผลิตโดยองค์ก�รเภสัชกรรม โดยข้อมูลจ�กธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�ช้ีว่�  

ประเทศไทยนำ�เข้�วัตถุดิบย�ในสัดส่วนสูงประม�ณร้อยละ 90 ของปริม�ณ

วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตย�สำ�เร็จรูปทั้งหมด และกลุ่มย�ที่มีมูลค่�ก�รผลิต

สูงสุด ได้แก่ กลุ่มย�แก้ปวด แก้ไข้ขณะที่ลูกค้�ร�ยใหญ่ของตล�ดย� 

ในประเทศมูลค่� 1.8 แสนล้�นบ�ทคือโรงพย�บ�ลรัฐที่มีสัดส่วนร้อยละ 60 

  ท้ังโอก�สในก�รเพ่ิมมูลค่�สมุนไพรไทยสู่ตล�ดต่�งประเทศผ่�นอุตส�หกรรม

สุขภ�พ คว�มง�ม และก�รใช้สมุนไพรเพื่อทดแทนย�แผนปัจจุบันเพื่อช่วย

ลดต้นทุนและภ�ระงบประม�ณ ล้วนต้องก�รคว�มทุ่มเทในก�รส่งเสริม 

ตั้งแต่กระบวนก�รปลูกที่เน้นผลผลิตที่ให้ปริม�ณและคุณภ�พสูง ก�รใช้วิธี

ปลูกแบบออร์แกนิก หรือก�รปลูกในโรงเรือน เพื่อสร้�งโอก�สในก�รใช้เป็น

วัตถุดิบในอุตส�หกรรมข้ันสูง ก�รเพิ่มงบวิจัยและพัฒน� ควบคู่ไปกับ 

ก�รสร้�งดมี�นดด์ว้ยแผนก�รตล�ด และก�รผนวกใหแ้พทยแ์ผนไทยเข้�ม�

เป็นส่วนหนึ่งของบริก�รด้�นส�ธ�รณสุขของประเทศ ซึ่งก้�วแรกน้ันได้มี

บรรจุไว้ในแผนแม่บทแห่งช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1  

พ.ศ. 2560-2564 ที่ผลักดันพระร�ชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

ท่ีมีส่วนในก�รปลดล็อกสมุนไพรไทยแล้วบ�งส่วน โดยแพทย์แผนไทยส�ม�รถ

ปรุงย�และจ�่ยย�ใหแ้กผู่ป้ว่ยของตนไดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญ�ต รวมถงึใหผู้ม้ี

ตำ�รับย�นำ�ม�ข้ึนทะเบียนก่อนได้โดยยังไม่ต้องห�สถ�นที่ผลิต อีกทั้งยัง 

สง่เสริมผูป้ระกอบก�รทีเ่ปน็วสิ�หกิจชุมชนหรือเอสเอม็อใีนก�รผลติสมุนไพร

ให้ม�กขึ้น โดยในปี 2564 นี้คือโค้งสุดท้�ยของแผนแม่บทฯ ที่ประจวบกับ

สถ�นก�รณ์โควดิ-19 ซึง่ยงัตอ้งเร่งแก้ไข น่ีจงึน่�จะเปน็โอก�สทีไ่มอ่�จละทิง้

ในก�รทำ�ให้สมุนไพรไทยได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง ให้เป็นของดีร�ค�

ย่อมเย�สำ�หรับคนในประเทศ และเป็นสินค้�คุณภ�พสูงเพื่อตอบโจทย์ 

ตล�ดโลกต่อไป 

สมุนไพรไทยกับโอกาสที่ต้องคว้า 
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Creative Update : คิดทันโลก 

ไม่เพียงแต่ประเทศแถบเอเชียบ้�นเร�เท่�น้ันที่คุ้นเคยดีกับก�รรักษ�ด้วย 

ย�แผนโบร�ณ แต่ประเทศท�งตะวันตกอย่�งสหรัฐอเมริก�ก็มีก�รรักษ� 

ด้วยสมุนไพรเช่นกันอย่�งก�รรักษ�แบบคิวแรนเดอริสโม (Curanderismo) 

ทีเ่ปน็ก�รรักษ�แผนโบร�ณของคนในแถบละตินอเมริก� หรือก�รใช้สมนุไพร

ของช�วแอฟริกันที่สืบทอดต่อกันม�ยังลูกหล�นในอเมริก�

 ในยุคที่อเมริก�ยังมีก�รค้�ท�ส ช�วแอฟริกันไม่เพียงนำ�คว�มรู้ด้�น

สมุนไพรข้�มทวีปม�เท่�นั้น แต่ยังนำ�เมล็ดพันธุ์ติดตัวม�ด้วย สตรีแอฟริกัน

บ�งคนนำ�เมล็ดพืชม�ร้อยสร้อยคอเป็นเคร่ืองร�งป้องกันตนเอง และใช้คว�มรู้

ด้�นสมุนไพรม�ใช้ประโยชน์ต่�ง ๆ  ท้ังก�รปรุงอ�ห�ร ก�รรักษ�แบบหมอตำ�แย 

พย�บ�ล หรือก�รเป็นคนสวนสมุนไพรที่ช่วยให้พวกเข�รำ�ลึกถึงแผ่นดิน 

บ้�นเกิดได้

 ปจัจบุนัก�รแพทยส์มยัใหมท่ีก่�้วหน้�ไปม�ก ทำ�ใหค้ว�มรู้ด�้นสมนุไพร

ของช�วแอฟริกัน-อเมริกันสูญห�ยไปต�มก�ลเวล� แต่ในบ�งชุมชนที่

โครงก�รประกันสุขภ�พของรัฐบ�ลยังมีไม่ทั่วถึง คว�มรู้ด้�นสมุนไพรของ

คนในชุมชนจึงเป็นที่พึ่งพ�สุดท้�ย “ก�รแบ่งแยกสีผิวกำ�ลังทำ�ล�ยระบบ

นักสมุนไพรรุ่นใหม่
ช่วยต่อชีวิตความรู้ของบรรพบุรุษ
เรื่อง : นพกร คนไว

ส�ธ�รณสุขของพวกเร� คนผิวดำ�ถูก

ละเลย และเกิดคว�มเข้�ใจผิดจ�ก

บรรด�ผู้เช่ียวช�ญที่พวกเร�ควรไว้ใจ” 

บรูกลิน กิลเลอโบ (Brooklyn Guillebeau) 

นักสมุนไพรรุ่นใหม่เจ้�ของแบรนด์  

Bee and Tee’s Botanicals อ�ห�รเสริม 

และสกินแคร์จ�กพืชกล่�ว

 ในฐ�นะคนแอฟริกัน-อเมริกัน 

รุ่นใหม่ กิลเลอโบมองเห็นคว�มเหล่ือมล้ำ�

ท�งสังคมและก�รบริก�รด้�นก�รแพทย์ 

บทคว�ม “These Herbalists Are Helping Black Women Heal - One TikTok At A Time” โดย 
Celeste Polanco จ�ก refinery29.com / tiktok.com/@opulentbria / mossmedicine.com / 
tiktok.com/@sunpeopleplants / bee-and-tees-botanicals.myshopify.com

เข�ตระหนักว่�น่ีคือเวล�ที่ลูกหล�นช�วแอฟริกันจะต้องฟ้ืนฟูก�รรักษ�แบบ

ด้ังเดิม เพ่ือท่ีพวกเข�จะได้ดูแลซ่ึงกันและกนัได ้โดยนอกจ�กจะกอ่ตัง้แบรนด์

อ�ห�รเสริมแล้ว กิลเลอโบยังทำ�คลิปลง TikTok เพ่ือส่งคว�มรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่

อีกม�กม�ย เช่น คลิปส้ัน ๆ  เก่ียวกับน้ำ�มันดแูลผวิ หรือส�รสกดัจ�กสมนุไพร

ต�่ง ๆ  เพื่อที่ผู้ชมจะส�ม�รถนำ�ไปทำ�ได้เองหรือจะสั่งซื้อจ�กร้�นของเธอ

ก็ได้ 

 ขณะที่บรีแอนน� เชอร์นิแอก (Brianna Cherniak) นักสมุนไพรส�ว

เจ้�ของแบรนด์ Moss Medicine ที่มีผลิตภัณฑ์สกัดจ�กสมุนไพรและดอกไม้

ใช้สบูแทนบหุร่ี ก็ใช้โซเชยีลมเีดยีเปน็สว่นหน่ึงของก�รบอกตอ่คว�มรู้เช่นกนั 

“คว�มรู้ทุกอย่�งที่เร�รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรของตะวันตกถูกหยิบยืมม�จ�ก

กลุม่ชนพืน้เมอืงและคนแอฟริกนั พวกเข�นำ�คว�มรู้เหล�่น้ีม�สร้�งผลติภณัฑ์

เป็นกำ�ไรให้กับตนเอง แต่คว�มจริงแล้วคว�มรู้เหล่�น้ีม�จ�กบรรพบุรุษ 

ของเร�” เชอร์นิแอคกล่�ว

 ไม่เพียงแค่กิลเลอโบและเชอร์นิแอคเท่�น้ันที่เปลี่ยนตัวเองให้เป็น 

กระบอกเสียงในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ของบรรพบุรุษ แต่ยังมีนักสมุนไพรอีก

จำ�นวนม�กที่ออกม�แสดงถึงคว�มภ�คภูมิใจในมรดกที่ตกทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น 

และทำ�ให้เร�ได้กลับม�มองถึงคว�มรู้เก่�แก่ที่เร�มีเพื่อทำ�อย่�งไรไม่ให้ 

มันสูญห�ยไปต�มก�ลเวล�
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หนึ่งกิจกรรมยอดฮิตช่วง Work From Home คงหนีไม่พ้นก�รปลูกพืชผัก

สมนุไพรไวก้นิเอง แตก่ใ็ช่ว�่ทกุคนจะปลกูได้ผลผลิตดีเสมอไป แถมหล�ยคน

ก็เป็นประเภทเล้ียงอะไรไม่เคยรอด สุดท้�ยก็ว่�งเปล่�! กล�ยเป็นกระถ�ง 

ว�งเศร้� ๆ ริมระเบียง น่ันเพร�ะก�รปลูกพืชผักน้ันต้องอ�ศัยท้ังคว�มอดทน 

ใสใ่จ และยงัตอ้งรู้จกัปรับพืน้ทีใ่หเ้หม�ะแกก่�รเพ�ะปลกูอกีดว้ย...และห�ก

ใครกำ�ลังท้อแท้ อุปกรณ์เหล่�นี้อ�จช่วยจุดไฟช�วสวนในตัวคุณขึ้นอีกครั้ง

เปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ในห้อง
เป็นสวนสมุนไพรดีไซน์สุดล้ำา
เรื่อง : นพกร คนไว
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Home Garden อยากกินอะไรก็แค่เปิดลิ้นชัก
เป็นเร่ืองย�กที่เร�จะห�มุมเหม�ะ ๆ  สำ�หรับทำ�แปลงสมุนไพรในอพ�ร์ตเมนต์

หรือคอนโด เพร�ะบ�งแห่งระเบียงก็ไม่ได้รับแสงม�กพอ นอกจ�กน้ียังมี

ปัญห�แมลงและนกที่อ�จเข้�ม�จิกกินพืชผลของเร�ได้ด้วย ดีไซเนอร์หัวใส 

ช�วรัสเซียอย่�งอิกอร์ อ�บ�คูมอฟ (Igor Abakumov) จึงคิดวิธีปรับ

เค�น์เตอร์ในหอ้งครัวใหก้ล�ยเปน็สวนสมนุไพรเล็ก ๆ  ได้ โดยเนรมิตให้แปลง

สมุนไพรน้ันติดต้ังอยู่ภ�ยในล้ินชักใต้เค�น์เตอร์ คุณพ่อบ�้นแม่บ�้นอย�กเด็ด

สมนุไพรชนิดไหนม�ปรุงอ�ห�รกแ็คด่งึลิน้ชักออกม�เลอืกสมนุไพรได้สะดวก

ง่�ยด�ย โดยผลง�นน้ีมีช่ือเรียบง่�ยว่� Home Garden ภ�ยในติดต้ังหลอดไฟ

และมอนิเตอร์คอยควบคุมคว�มช้ืนและอุณหภูมิให้พอเหม�ะ อีกท้ังยงัส�ม�รถ

ดูสถ�นะและตั้งค่�ก�รควบคุมแปลงสมุนไพรได้ผ่�นสม�ร์ตโฟน ผลง�น

ออกแบบที่ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยเหม�ะสำ�หรับพ้ืนที่จำ�กัดของอิกอร์น้ี 

ไม่เพียงส�นฝันคนอย�กปลูกผักกินเอง แต่ยังส่งให้เข�เป็นหน่ึงในผู้เข้�ชิง

ร�งวัล James Dyson Awards ปี 2021 และหวังว่�ในอน�คตเร�จะได้เห็น 

Home Garden ออกข�ยสู่ตล�ดหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวต์อินสำ�หรับมนุษย์

คอนโดก็คงจะดีไม่น้อย

The Herb Garden สวนอัจฉริยะจากวิศวกร MIT
GardenByte สต�ร์ตอัพที่ก่อต้ังจ�กทีมวิศวกรของสถ�บันเทคโนโลยี 

แมสซ�ชูเซตส์ (MIT) ได้ออกแบบแปลงปลูกสมุนไพรอัจฉริยะสำ�หรับใช้ง�น

ในพื้นที่อยู่อ�ศัยขน�ดเล็กที่มีชื่อว่� The Herb Garden ที่เหมือนยกทั้งสวน

เอ�ม�ไว้ให้ห้องนอน โดย The Herb Garden ถูกออกแบบให้ส�ม�รถปลูก

สมุนไพรได้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ไม่ต้องใช้ดิน ร�งปลูกส�ม�รถปลูกพืช

ได้ม�กถึง 39 ต้น ภ�ยในติดตั้งแผนวงจรซึ่งประกอบไปด้วยตัวรับสัญญ�ณ 

WiFi แผงควบคุม และระบบเซ็นเซอร์ที่ส�ม�รถวัดสภ�วะแวดล้อมและ 

ปรับสมดุลที่พอเหม�ะสำ�หรับพืช ทั้งยังส่งข้อคว�มแจ้งเตือนผ่�นมือถือเพื่อ

บอกว่�เวล�ใดควรรดน้ำ�หรือถึงเวล�ในก�รเก็บเกี่ยวแล้ว นอกจ�กน้ียัง 

ตดิต้ังแผงไฟแอลอดีพีร้อมระบบระบ�ยคว�มร้อนเมือ่ตอ้งเปดิใช้ง�นเปน็เวล�

น�น นับเป็นระบบนิเวศช้ินเดียวจบครบวงจรที่มีขน�ดกะทัดรัดเพียง  

77x78 ซม. ที่ส�ม�รถแปลงตัวเองเป็นเฟอร์นิเจอร์สวย ๆ ใช้ว�งโชว์ในห้อง

ได้อีกต่�งห�ก

Moltke สวนแนวตั้ง ที่ไม่ต้องกลัวลืมรดน้ำา
หมดปัญห�ไม่มีพื้นที่สำ�หรับปลูกพืชผักหรือกลัวลืมรดน้ำ�จนผักเฉ�ค�ต้น 

เพร�ะ Moltke คือนวัตกรรมสวนแนวตั้งที่ได้รับก�รออกแบบม�ให้ติดตั้ง 

เข้�กับผนังบ้�นได้อย่�งลงตัว กระถ�งปลูกจะใส่อยู่ในบล็อกที่โยกย้�ย

ตำ�แหน่งได้ต�มต้องก�ร และนอกจ�กคว�มสวยง�มแล้ว Moltke ก็ยังมี

ระบบรดน้ำ�ด้วยตัวเอง เพียงเติมน้ำ�ลงบนถังด้�นบนและปล่อยให้อุปกรณ์ 

ทำ�หน้�ที่จ่�ยน้ำ�ไปยังพืชที่อยู่ด้�นล่�ง ช่วยประหยัดทั้งเวล�และป้องกัน 

ก�รลืมรดน้ำ�ไปได้เลย ส่วนใครที่อย�กติดตั้งแบบเอ�ต์ดอร์ก็ทำ�ได้เช่นกัน 

เพร�ะถังน้ำ�ถูกดีไซน์ม�ให้มีตะแกรงปิดจึงส�ม�รถรองรับน้ำ�ฝนได้โดย 

ไม่มีใบไม้หรือเศษขยะตกเข้�ไปทำ�ให้น้ำ�สกปรก ใครเบ่ือภ�พแขวนประดับบ้�น 

จะลองเปลี่ยนม�เป็นสวนแนวตั้งแบบนี้ก็ดูเข้�ท่�ทีเดียว

ที่ม� : gardenbyte.com / moltkegarden.com / บทคว�ม “This herb garden was 
designed with smart monitoring tech & fits inside your kitchen cabinet to save 
space!” โดย Chi Thukral จ�ก yankodesign.com
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ไม่ใช่แค่ประโยชน์หรือสรรพคุณท�งย� แต่รวมถึงกลิ่นอโรม�ที่ช่วยให้ 

ผ่อนคล�ย สมุนไพรจึงมักถูกนำ�ม�เป็นส่วนประกอบในของกินของใช้ 

อยู่เสมอ...ลองไปสำ�รวจกันว่�สมุนไพรส�ม�รถใช้ประโยชน์อย่�งไรได้บ้�ง 

แลว้เร�จะถอดวธิคีดิหรือออกแบบผลติภณัฑจ์�กสมนุไพรอย�่งไรใหก้�้วข้�ม

จ�กภ�พจำ�เดิม ๆ ได้สักที

สมุนไพรสปาร์กลิง เครื่องดื่มสุดซิ่งในคราบพืช 
ห�กคุณจำ�ภ�พน้ำ�เก๊กฮวยใส่แก้วแช่เย็นเรียงกันอยู่ในตู้สแตนเลสหน้�ร้�น 

โชหว่ยได ้ทนัสมยัข้ึนม�หน่อยก็น้ำ�สมนุไพรบรรจขุวดพร้อมดืม่ในร้�นสะดวก

ซื้อใกล้บ้�น แปลว่�คุณคุ้นชินกับ “น้ำ�สมุนไพร” เป็นอย่�งดี แต่ล่�สุดมี

เคร่ืองดื่มโซด�หรือสป�ร์กลิงหล�ยเจ�้ที่ใช้ส่วนผสมจ�กสมุนไพรเพื่อสร้�ง

ประสบก�รณ์เคร่ืองดื่มสมุนไพรแบบใหม่ ๆ เช่นเดียวกันกับ Sunwink  

สต�ร์ตอัพจ�กอเมริก�ที่มีเป้�หม�ยในก�รนำ�พืชผักสมุนไพรม�ขับเคลื่อน

ธุรกิจ โดยทำ�ให้สมุนไพรกินง่�ยแบบไม่ต้องใช้คว�มพย�ย�มม�ก จนกล�ย

ม�เปน็เคร่ืองดืม่สป�ร์กลงิและผงซเูปอร์ฟูด้รสช�ตติ�่ง ๆ  ทีท่ำ�จ�กสมุนไพร 

เช่น เก๋�กี้ ขิง เห็ดหลินจือ ร�กม�ค� (Maca) หรือโสมเปรู มะข�มป้อม  

ที่ไม่เพียงชงดื่มเปล่� ๆ ก็ได้ แต่ยังส�ม�รถนำ�ไปออกแบบมื้ออ�ห�รสุดเก๋

จ�กผงสมุนไพรนี้ได้ด้วย ไม่ว่�จะเป็นก�รผสมในน้ำ�สลัด สมูตตี้ หรือจะใช้

โรยบนขนมอบก็ได้เช่นกัน

3 นวัตกรรมจาก “สมุนไพร”
ทำาอะไรได้มากกว่าที่คิด
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

สลายน้ำามูก จมูกโล่ง ด้วยฤทธิ์หอมแดง 
สรรพคณุของน้ำ�มนัอลัลลิกิ ไดซลัไฟด ์(Allilic Disulfides Oil) ในหวัหอมแดง 

ทำ�ให ้Happy Noz สตกิเกอร์หวัหอม หยิบเอ�หอมแดงม�เปน็สว่นผสมหลกั

ในก�รสกัดกล่ินเพ่ือใช้แก้อ�ก�รคัดจมูกและลดน้ำ�มูก โดยใช้น้ำ�มันหอมระเหย

จ�กสมุนไพรอื่นที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ  ม�เจือจ�งคว�มฉุนและคว�มเผ็ดแสบ

ของหอมแดงลง จนแม้แต่ท�รกก็ส�ม�รถใช้ได้และไม่ต้องฝืนกินย�ในย�ม

ที่เป็นหวัด ซึ่งในสติกเกอร์จะมีส�รเควอซิทิน (Quercetin) จ�กหัวหอมที่

ช่วยยับยั้งก�รหลั่งฮิสต�มีน (Histamine) ที่ก่อให้เกิดอ�ก�รแพ้และน้ำ�มูก

ไหลได้ นอกจ�กนี้ ยังมีก�รพัฒน�สูตรพิเศษสำ�หรับผู้ที่แพ้ฝุ่น PM2.5 และ

ล่�สุดกับสูตรป้องกันเช้ือไวรัสที่ผ่�นก�รรับรองจ�กผู้เช่ียวช�ญด้�นก�รวิจัย

ไวรัสอย่�ง Virology Research Services ในประเทศอังกฤษแล้วอีกด้วย 
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บำารุงเพื่อนซี้สี่ขา ด้วยอาหารเม็ดผสมสมุนไพร 
Aardvark แบรนด์อ�ห�รเม็ดสำ�หรับเจ้�หม�และเจ้�เหมียวจ�กสหร�ชอ�ณ�จักร

เลือกท่ีจะสร้�งสรรค์จ�กโปรตีนแมลง ผักผลไม้ และสมุนไพร โดยมีเป้�หม�ย

เพื่อสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงด้�นสิ่งแวดล้อมในอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ 

นอกจ�กจะได้โปรตีนเน้น ๆ  จ�กแมลงแล้ว อ�ห�รเม็ดชนิดใหม่น้ียังมีก�รเสริม

สมนุไพรทีอ่ดุมไปดว้ยส�รอ�ห�รเพือ่ช่วยบำ�รุงกระเพ�ะอ�ห�รและลำ�ไสข้อง

สัตว์เล้ียงตัวโปรดได้ด้วย ไม่ว่�จะเป็น เมล็ดเจีย ถ่ัวลูกไก่ อัลฟัลฟ� (Alfalfa) 

ลูกซัด (Fenugreek) เนตเทิลส์ (Nettles) ใบมันสำ�ปะหลัง (Yucca) แดนดิไลออน 

และโรสแมรี่

ที่ม� : sunwink.com/  happynoz.org / aardvark.store
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : จัสมิน ภู่ประเสริฐ และ นคร เจียมเรืองจรัส

FEAT U RED DOCU M EN TARY SER IES
(Un)Well
โดย Netflix

คว�มสุขจ�กก�รมีสุขภ�พที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกห� ฉะนั้นก�รเลือกบริโภคหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกจริตและปลอดภัย จึงต้องมีข้อมูลที่น่�เชื่อถือและ

ผ่�นก�รรับรองม�แล้ว แต่จะรู้ได้อย่�งไรว่�ผลิตภัณฑ์นั้นเหม�ะกับร่�งก�ยของเร�หรือไม่

 เร่ืองร�วของส�รคดีเก่ียวกับสุขภ�พ “(Un) Well” โดย Netflix พ�ไปเจ�ะลึกชีวิตของผู้คนที่เลือกใช้ธรรมช�ติบำ�บัด ซึ่งไม่ได้มีจุดหม�ยเพื่อปฏิวัติ 

วงก�รแพทย์ เพียงแต่นำ�เสนอคว�มเชื่อและมุมมองก�รรักษ�ด้วยวิธีก�รใหม่ ๆ  เช่น ก�รใช้น้ำ�มันหอมระเหยในก�รสูดดม กิน ดื่ม หรือท� และทำ�ให้อ�ชีพ

อย่�งนักสุคนธบำ�บัดกล�ยเป็นที่สนใจในก�รนำ�ศ�สตร์ก�รใช้น้ำ�มันหอมระเหยที่สกัดจ�กพืชม�ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อคล�ยคว�มกังวลและบรรเท�อ�ก�ร 

เจ็บป่วยควบคู่ไปกับก�รรักษ�ท�งหลัก 

 บนโลกใบนี้มีวิธีก�รรักษ�ม�กม�ยจ�กธรรมช�ติ แต่มีไม่กี่วิธีที่ได้รับก�รยอมรับ ส�ม�รถใช้ได้จริง และต้องปลอดภัยเป็นสำ�คัญ อย่�งเหล็กในของผึ้ง

ที่นับว่�อันตร�ยก็ยังมีคนนำ�ม�ทำ�เป็นเครื่องสำ�อ�ง ไปจนถึงก�รบำ�บัดโดยก�รให้ผึ้งต่อยเพร�ะเชื่อว่�พิษของเหล็กในจะช่วยให้อ�ก�รป่วยทุเล�ลง หรือใน

ป�เลสไตน์ทีม่คีลนิิกเฉพ�ะในก�รใช้ผึง้บำ�บดัอ�ก�รผู้ปว่ยทัง้เดก็และผูใ้หญโ่ดยมแีพทยก์ำ�กบัดแูล ช�วมสุลมิเองกเ็ช่ือว�่ผึง้มีพลงัแหง่ก�รรักษ�โดยมบีญัญตัิ

ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอ�นด้วย

 ธรรมช�ติบำ�บัดนั้นมีหล�ยวิธีและให้ผลที่ทรงพลัง ทว่�ทุกสิ่งมีข้อดีและข้อเสีย เสมือนนมแม่ที่ถือว่�เป็นวัคซีนแรกของท�รก มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสูง 

เสริมพัฒน�ก�ร และสร้�งภูมิคุ้มกันได้ดี โดยง�นวิจัยในสวีเดนที่เผยแพร่ผ่�นนิตยส�ร Discover ฉบับเดือนมิถุน�ยน 1999 สรุปได้ว่�เม่ือเติมนมแม่ 

ในหลอดเพ�ะเลี้ยงที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ พบว่�เซลล์ร้�ยนั้นต�ยลงทั้งหมด แต่สิ่งที่เกิดผลดีในห้องทดลอง อ�จไม่มีประโยชน์เมื่ออยู่ในร่�งก�ยมนุษย์ก็เป็นได้ 

รวมถึงวัฒนธรรมก�รอดอ�ห�รที่มีแทบทุกศ�สน�เพื่อให้อวัยวะได้ชะล้�งและฟื้นฟูตัวเอง ระหว่�งก�รอดอ�ห�รจะทำ�ให้คว�มดันและก�รเผ�ผล�ญลดลง 

เพื่อที่ร่�งก�ยจะรักษ�พลังง�นเอ�ไว้ แต่แน่นอนว่� ห�กทำ�ในวิธีสุดโต่งเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียต่อร่�งก�ย 

 ก�รเลอืกใช้สมนุไพรทอ้งถิน่ทีก่ำ�ลงัเปน็อกีท�งเลอืกทีน่่�สนใจและเปน็ธุรกจิทำ�เงินไดอ้ย่�งมห�ศ�ล แตส่มนุไพรบ�งชนิดยงัไมไ่ดรั้บก�รอนุญ�ตใหใ้ช้ได้

อย่�งถูกกฎหม�ย เช่น คนพื้นเมืองแถบแอมะซอนมีก�รใช้เถ�อ�ย�วัสก�ม�ต้มดื่มเพื่อก�รรักษ�ในพิธีท�งคว�มเชื่อ แต่อ�ย�วัสก�นั้นมีฤทธิ์หลอนประส�ท 

ซึ่งปัจจุบันมีก�รทดลองนำ�ม�ใช้รักษ�โรคท�งจิตเวช และพบว่�ผู้ป่วยที่มีภ�วะซึมเศร้�เรื้อรังและมีประวัติเปลี่ยนย�บ่อยครั้ง กลับมีอ�ก�รดีขึ้นภ�ยใน 1 วัน

หลังจ�กได้รับย�จ�กพืชสมุนไพรนี้ ซึ่งให้ผลดีกว่�ย�ทั่วไปซึ่งจะต้องใช้เวล�ประม�ณ 2 สัปด�ห์จึงจะเห็นผล 

 จะเห็นว่�แนวคิดต่�ง ๆ ที่นำ�ม�ปรับใช้เพื่อก�รบำ�บัดหรือรักษ�น้ัน มีเป้�หม�ยเดียวกันคือก�รมีสุขภ�พที่ดีและมีคว�มสุขในก�รใช้ชีวิต ที่สุดแล้ว 

ร่�งก�ยและจิตใจของเร�เองคงตอบได้ดีที่สุดว่�สิ่งไหนที่เหม�ะสมหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่�งก�ยเร�ม�กที่สุด
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YOU T U BE
CHANNEL 
อภัยภูเบศร /
Abhaibhubejhr Channel 
โดย มูลนิธิโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�ภคินีเธอ

เจ้�ฟ้�เพชรรัตนร�ชสุด� สิริโสภ�พัณณวดี

อภัยภูเบศรนับได้ว่�เป็นหน่วยง�นท่ีมีคว�มโดดเด่น

ในก�รขับเคล่ือนเพ่ือพัฒน�สมุนไพรในประเทศไทย

ทีมี่เป้�หม�ยในก�รดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ม�ทำ�คว�มรู้จัก

และเข้�ใจเร่ืองของสมุนไพรเพื่อก�รดูแลสุขภ�พ 

แตห่�กนำ�ม�ใช้อย�่งไมถ่กูต้องกอ็�จเกิดอนัตร�ย

ตอ่ร่�งก�ยไดเ้ช่นกนั ดงัน้ันจงึจำ�เปน็อย�่งม�กที่

จะต้องให้ก�รศึกษ�และคว�มรู้เก่ียวกับพืชสมุนไพร

ก่อนก�รบริโภค หน่ึงในน้ันคือช่องยูทูบของ 

อภัยภูเบศรที่ผลิตคลิปข้อมูลคว�มรู้น่�สนใจ 

เกี่ยวกับสมุนไพรออกม�อย่�งต่อเน่ือง เช่น 

ร�ยก�ร “Herb Story เล่�เร่ืองสมุนไพร by  

อภัยภูเบศร” พอดค�สต์อัพเดตข่�วส�รใน 

วงก�รสมนุไพรไทยและข้อมลูจ�กง�นวิจัยต่�ง ๆ  

เพ่ือเปล่ียนเร่ืองย�กให้เข้�ใจง่�ยย่ิงข้ึน ดำ�เนิน

ร�ยก�รโดย ดร. ภญ. ผก�กรอง ขวัญข้�ว หวัหน้�

ศนูยห์ลกัฐ�นเชิงประจกัษด์�้นก�รแพทยแ์ผนไทย

และสมุนไพร ประจำ�โรงพย�บ�ลเจ้�พระย� 

อภัยภูเบศร หรือร�ยก�ร “สมุนไพร DIY” ที่จะ

ม�แนะนำ�เทคนิค ตลอดจนสูตรอ�ห�รและ 

เคร่ืองดื่ม รวมถึงไอเดียก�รดูแลสุขภ�พด้วย

สมุนไพรใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกูรู 

ผู้เชี่ยวช�ญ

BOOK
ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย 
โดย ณรงค์ศักดิ์ ค้�นอธรรม

เมื่อพูดถึง “ว่�น” หล�ยคนคงนึกถึงต้นไม้มงคล

ทีเ่กีย่วข้องกบัคว�มเช่ือต�่ง ๆ  หล�ยคนนิยมปลกู

เพ่ือคว�มสวยง�ม เสริมสิริมงคล หรือใช้ประโยชน์

ในด้�นอ่ืน ๆ  โดยพืชตระกูลว่�นนับว่�มีคว�มผูกพัน

กบัวถิชีีวติของคนไทยม�ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั 

หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมข้อมูลของสมุนไพร 

ไม้มงคลไทยไว้อย่�งครบถ้วน ต้ังแต่คว�มเป็นม�

ของว่�น ก�รจำ�แนกว่�นของไทย ก�รกู้ว่�น  

เก็บว่�น วิธีก�รปลูกว่�นต�มตำ�รับโบร�ณ และ

มุมมองด้�นคุณค่�ของว่�นในแขนงต่�ง ๆ   ไม่ว่�จะเป็นด้�นเภสัชศ�สตร์ เกษตรศ�สตร์ โหร�ศ�สตร์ 

ด�ร�ศ�สตร์ หรือไสยศ�สตร์ก็ต�ม พร้อมรวบรวมพันธุ์ว่�นที่มีปลูกและใช้ประโยชน์กันในปัจจุบัน 

ไว้กว่� 200 ชนิด จึงนับเป็นคู่มือชั้นดีสำ�หรับผู้ที่สนใจเรื่องว่�นเพื่อก�รนำ�ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภ�พและ

เปน็ประโยชน์ต่อร่�งก�ยอย�่งแทจ้ริง และยงัเปน็มรดกท�งวฒันธรรมทีท่รงคณุค�่เหม�ะแกก่�รสบืส�น

อนุรักษ์ไว้ต่อไป

The Herbal Kitchen: Bring lasting health to you and your family with 
50 easy-to-find common herbs and over 250 recipes 
โดย Kami McBride

ก�รใช้สมุนไพรแห้งและสดในก�รปรุงอ�ห�รน้ันมีสรรพคุณที่ดีต่อร่�งก�ย ทั้งช่วยเพิ่มปริม�ณวิต�มิน

และแร่ธ�ตุ ช่วยปรับระบบก�รย่อยอ�ห�ร สร้�งภูมิคุ้มกัน เพิ่มพลังง�น ส่งเสริมก�รนอนหลับพักผ่อน 

และอื่น ๆ  อีกม�กม�ยนับไม่ถ้วน The Herbal Kitchen เป็นหนังสือที่สร้�งแรงบันด�ลใจและมอบประสบก�รณ์

คว�มสนุกสน�นในห้องครัว ผ่�นเร่ืองร�วคว�มมหัศจรรย์ของสมุนไพรจ�กก�รทำ�อ�ห�ร เคร่ืองดื่ม 

และก�รปรุงย�ด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศที่ห�ง่�ยกว่� 50 ชนิดซึ่งอยู่ติดครัว โดยแนะนำ�สูตรอ�ห�ร

เรียบง่�ยและรสช�ติดีม�กกว่� 250 สูตร พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทำ�คว�มเข้�ใจได้ไม่ย�ก เพร�ะ

ก�รปรุงอ�ห�รด้วยสมุนไพรไม่เพียงแต่ช่วยสร้�งกล่ินหอม เพ่ิมคว�มสดช่ืน และทำ�ให้เมนูแต่ละมื้อ 

น่�รับประท�นม�กขึ้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีของเร�และคนที่เร�รักอีกด้วย
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลวัสดุและนวัตกรรมเพ่ิมเติมได้ท่ี tcdcmaterial.com/th และ materialconnexion.online หรือสอบถ�ม 
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : Infomaterials@cea.or.th / Line Official : @TCDC

เรื่อง : มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไก l ภ�พ : Material ConneXion® และ TCDC Material Database

เมือ่พดูถึง “กัญชง หรือ เฮมพ์ (Hemp)” หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นฝาแฝดของกัญชา 
แน่นอนว่าน่ันไม่ใช่คำาตอบท่ีผิดสักทีเดียว เพราะท้ังชื่อและรูปร่างหน้าตาภายนอกก็ดู
คล้ายกันมาก แต่ถ้าหากวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีซ่อนอยูภ่ายใน คงปฏเิสธไม่ได้ว่า สรรพคณุของ 
กัญชงนั้นแทบเรียกได้ว่าเป็น “สมนุไพร” สารพดัประโยชน์แทบทุกส่วนตั้งแต่ใบไปจนถึงราก

นอกเหนือจ�กก�รนำ�ไปบริโภคเพื่อสรรพคุณ

ท�งก�รแพทย์แล้ว นำ�้มนัจ�กเมลด็ยงันำ�ไปแปรรูป

เป็นอ�ห�รและผลิตภัณฑ์เสริมคว�มง�มได้อีก

ด้วย อกีหน่ึงคว�มน่�สนใจก็คอื ต้นกญัชงเป็นพชื

ที่เติบโตเร็วพร้อมให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภ�ยใน 

3-4 เดอืนโดยใช้ทรัพย�กรนำ�้ในปริม�ณเลก็น้อย

เท่�น้ัน รวมถึงยังดูดซับค�ร์บอนไดออกไซด์ได้

ถึง 150% ของนำ้�หนักชีวมวล เส้นใยที่ได้ยังมี

คณุภ�พ เหม�ะนำ�ม�ผลติเป็นสิง่ทอเคร่ืองนุ่งห่ม

และกระด�ษ ทำ�ให้นักวจิยัให้คว�มสนใจศกึษ�ถงึ

คณุสมบติัและต่อยอดพฒัน�กญัชงเป็นผลติภณัฑ์

ท�งเลือกต่�ง ๆ ม�กม�ย เช่น

 
ไบโอพิกเมนต์ “Hemp Black eco6”  

จ�ก Hemp Black เป็นวสัดอุนิทรีย์ทีป่ร�ศจ�กส�ร

พษิและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมสำ�หรับใช้ทดแทน

ส�รให้สแีละหมกึจ�กค�ร์บอนแบลก็ดัง้เดมิทีผ่ลติ

จ�กเช้ือเพลงิฟอสซลิ โดยใช้แกนไม้ของต้นกญัชง

ซึง่มีสัดส่วนของค�ร์บอนสงูม�ทำ�เป็นส�รให้สดีำ�

ซึ่งช่วยลดค�ร์บอนในบรรย�ก�ศ รวมทั้งยังใช้

ทำ�เส้นใยคุณภ�พสูงที่มีคุณสมบัตินำ�คว�มร้อน 

จดัก�รอณุหภมู ิทนต่อรังสยีวีูทีร่ะดบั UPF 50+ และ

ต้�นท�นไฟฟ้�สถติ ผ่�นก�รรับรองคณุสมบติัต�ม

ม�ตรฐ�นด้�น Material Health จ�ก Cradle to 

Cradle ในระดบั Platinum มกี�รจดสทิธิบตัรแล้ว 

จึงเหม�ะนำ�ไปผสมในองค์ประกอบของวัสดุย�ง 

ส�รเสริมคว�มแข็งแรง ส่วนประกอบนำ�คว�มร้อน

และนำ�ไฟฟ้� ใช้ย้อมส ี ช้ินส่วนย�นยนต์ ผสมใน

เคร่ืองสำ�อ�ง และง�นสิง่พมิพ์ 

 

เส้นใยฉนวนชีวภาพ “HEMP & SILK”  
จ�ก IMBOTEX SRL คอืฉนวนจ�กวัสดชีุวภ�พ 100% 

ที่มีคว�มอบอุ่นและนุ่มนวลของสิ่งทอธรรมช�ติ 

รวมกบัคว�มทนท�นของกญัชงและก�รระบ�ยอ�ก�ศ

ที่ดีของเส้นใยไหม ประกอบด้วยใยกัญชง 40%  

ไหมรีไซเคลิ 40% และพอลเิมอร์ชีวภ�พ (PLA) 20%  

ทำ�ผิวด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ปลอด 

คลอรีน) นำ�ไปซักทำ�คว�มสะอ�ดได้ ผ่�นก�ร 

รบัรองจ�ก GRS and OEKO TEX เหม�ะใช้ทำ� 

วัสดุฉนวนในชุดกีฬ�และแฟชั่น รองเท้� ถุงมือ  

ถุงนอน ผ้�นวม เบ�ะที่นอนและหมอน

 

พรมออร์แกนิก “Hemp Rubber Tile”  
จ�ก DD Nature Craft Co., Ltd. พรมปพูืน้ผ้�ใย

กญัชงประกบย�ง ประกอบด้วยผ้�ใยกญัชงอนิทรีย์ 

50% ย�งธรรมช�ติ 35% และเศษกญัชง 15% โดย

เศษกญัชงจะถูกเตมิในส่วนผสมของย�งธรรมช�ติ

และย�งสงัเคร�ะห์ แล้วนำ�ไปอดัรีดเป็นแผ่น ตดัให้ 

ได้ขน�ด ก่อนนำ�ไปปิดหน้�ด้วยผ้�ใยกัญชง แล้วอดั

ด้วยคว�มร้อนให้วสัดปุระกบติดกัน ส�ม�รถผลติ

สสีนัและลวดล�ยได้ต�มต้องก�ร โดยอ�จมสีสีนัที่

แตกต่�งกนับ้�งในแต่ละแผ่น วสัดน้ีุระบ�ยอ�ก�ศ

ได้ด ีต้�นท�นเช้ือร� และทนท�นต่อก�รเสือ่มสภ�พ

จ�กรังสยีวู ีเหม�ะสำ�หรับปพูืน้

 

แผ่นพาร์ติเคิลบอร์ด “HempWood” 
จ�ก Fibonacci คอืวสัดทุดแทนไม้คณุภ�พสงูที่

สร้�งผลกระทบต่อระบบนิเวศตำ�่ทีส่ดุในบรรด�วสัดุ

ท�งเลอืกทัง้หล�ย ประกอบด้วยกญัชง 85% ถัว่เหลอืง  

10% และตัวประส�นชีวภ�พ 5% วัตถดุบิมีวงจร 

ก�รปลูกและเก็บเกี่ยวที่สั้น (4 เดือน) แต่มี

ประสทิธภิ�พเทยีบเท่�ไม้เน้ือแข็งจ�กป่�เขตร้อน 

ทีมี่อ�ยถุงึ 200 ปี จงึช่วยลดก�รสญูเสยีพืน้ทีป่่�  

มกี�รรับประกนัก�รนำ�ม�ใช้ง�นภ�ยในทีพ่กัอ�ศยั

น�นถงึ 10 ปี เหม�ะสำ�หรับตกแต่งพืน้ผวิภ�ยใน

อ�ค�รทีไ่ม่ใช่โครงสร้�ง เช่น ปพูืน้ เฟอร์นิเจอร์ 

ผนังตกแต่ง ของใช้ในบ้�น ทอ็ปเค�น์เตอร์ และ

ง�นไม้อืน่ ๆ

 
สารเตมิแต่งพลาสตกิ “Imperium Fibers” 
จ�ก Heartland เส้นใยและตัวเติมชีวภ�พจ�ก

ต้นกัญชงสำ�หรับผลิตพล�สติกข้ึนรูปในแม่พิมพ์ 

สงัเคร�ะห์จ�กเส้นใยกญัชง 95% และส�รเตมิแต่ง

ทีเ่ป็นกรรมสทิธิเ์ฉพ�ะ 5% บริษัทใช้วสัดเุติมเต็มจ�ก

แกนต้นกัญชงม�เสริมคว�มแข็งแรงให้พล�สติก 

และใช้ใยกัญชงทดแทนเส้นใยแก้วสำ�หรับง�นที่

ต้องใช้พล�สติกที่แข็งแรงทนท�น วสัดเุตมิเตม็

จ�กกัญชงนีส้�ม�รถใช้แทนส�รเตมิเตม็จ�กแร่ธ�ตุ

ดัง้เดมิได้แบบ 1 ต่อ 1 โดยมนีำ�้หนักเบ�กว่�ถงึ 

80% และร�ค�ถูกกว่� เหม�ะใช้เป็นวสัดเุตมิเตม็ 

สำ�หรับพล�สติกเกือบทุกประเภท ทั้ง PP PE  

PVC PLA และ PHA ที่ใช้ในอตุส�หกรรมย�นยนต์ 

บรรจุภัณฑ์ และง�นก่อสร้�ง

 จะเหน็ได้ว่�สมนุไพรที ่(เหมอืนจะ) ธรรมด�

อย่�ง “กญัชง” น้ัน ได้แสดงถึงคณุประโยชน์ม�กม�ย

ทีผ่่�นก�รยอมรับม�ตรฐ�นจ�กแต่ละอตุส�หกรรม 

ซึง่ 5 ตวัอย่�งวสัดแุละนวตักรรมทีย่กม�ข้�งต้น 

เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่�น้ัน ยังมีอีกหล�กหล�ย

นวัตกรรมที่นักวิจัยยังพัฒน�ข้ึนอย่�งต่อเน่ือง  

เพือ่ศกึษ�ถงึคว�มเป็นไปได้สงูสดุของพชืสมุนไพร

ท�งเลอืกทีจ่ะเข้�ม�มีบทบ�ทม�กข้ึนต่ออน�คตของ 

มนุษยช�ติท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ด้�นสิง่แวดล้อม 

Hemp Rubber Tile

HEMP & SILK

HempWood

Imperium Fibers

ที่ม� : “MC1072801 Hemp Black eco6, MC1086401 HEMP 
& SILK, MC610604 Hemp Rubber Tile, MC1129601 
HempWood และ MC1148801 Imperium Fibers” จ�ก
ฐ�นข้อมูลวัสดุออนไลน์ Material ConneXion® และบทคว�ม 
“กัญชง มีประโยชน์อย่�งไร” จ�ก wongkarnpat.com
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Creative District : ย่านความคิด

เรื่อง : ปิยะพร สวสัดิส์งิห์ 
ภ�พ : นฤพร ไชยเฉลิม

ส่ิงหน่ึงท่ีอยู่คู่ย่�นเมืองเก่�คงหนีไม่พ้น “ร้�นข�ยย�

แผนโบร�ณ” ท้ังตำ�รับแพทย์แผนไทยหรือแบบฉบับ

แพทย์แผนจีน กลิ่นหอมของบรรด�สมุนไพรคือ 

ส่ิงท่ีโชยม�ทักท�ยลูกค้�ท่ีผ่�นไปม� ขณะท่ีล้ินชัก

ไม้แบ่งช่องสำ�หรับเก็บย�ชนิดต่�ง ๆ  โหลแก้วขน�ด

เล็กและใหญ่ท่ีบรรจุสมุนไพรอยู่ภ�ยใน ต�ช่ังแบบ

โบร�ณ เคร่ืองบดและตัดย� ไปจนถึงกระด�ษที่ใช้

หอ่ย�จดัเปน็ชุดๆ แบบดัง้เดมิ กด็งึดดูส�ยต�ให้

หล�ยคนต้องหยุดและเข้�ไปลองเปิดโลกแห่ง 

ก�รรักษ�แผนโบร�ณดูสักคร้ัง

“ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ” 
125 ปี ตำารับยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ 
แห่งย่านจักรวรรดิ
ร้�นข�ยย�เจ�้กรมเปอ๋ ตัง้อยูใ่กลกั้บวัดจกัรวรรดิ

ร�ช�ว�สวรมห�วิห�ร หรือวัดส�มปลื้ม เป็นร้�น

ข�ยย�สมนุไพรไทยตำ�รับโบร�ณทีม่อี�ยยุ�วน�น

ร่วมศตวรรษ ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2439 สมัย

รัชก�ลที่ 5 โดย น�ยเป๋อ สุวรรณเตมีย์ ที่ได้เรียน

รู้ก�รทำ�สมนุไพรจ�กท�่นเจ�้อ�ว�สทีม่คีว�มเกง่

เชี่ยวช�ญด้�นสมุนไพรไทยจนแตกฉ�น ก่อนจะ

เปิดร้�นและมีสม�ชิกในครอบครัวร่ำ�เรียนวิช�แพทย์

แผนไทยโบร�ณและดำ�เนินกิจก�รสืบต่อเรื่อยม� 

 ปัจจุบัน หมอถวัลย์ สุวรรณเตมีย์ เป็นผู้ดูแล 

และคอยให้คำ�ปรึกษ�เร่ืองสมุนไพร ส่ังย�ต�มอ�ก�ร 

ท้ังยังจัดย�ต�มใบส่ังย�ของแพทย์ได้ด้วย ร้�นข�ยย�

เจ�้กรมเปอ๋มสีมนุไพรไทยไวบ้ริก�รกว�่ 750 ชนิด 

รักษ�ต�มตำ�ร�ดว้ยสตูรของร้�นม�กกว�่ 60 โรค 

มีย�ยอดนิยมเช่น ย�รักษ�เบ�หว�น อัมพฤกษ์ 

อัมพ�ต และโรคต่�ง ๆ  ทีเ่กีย่วกับสตรี ด้วยก�รคัดสรร

ตัวย�ชนิดดีม�ข�ยในร�ค�มิตรภ�พ พร้อมสืบส�น

ตำ�รับย�สมุนไพรไทยดั้งเดิมต่อไป

พิกัด :  229-231 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  
โทร. 02-221-3272 / chaokrompoe.com /
facebook.com/herbchaokrompoe

“บำารุงชาติสาสนายาไทย 
(บ้านหมอหวาน)”  
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตและร้านขายยาไทย
แห่งย่านเสาชิงช้า 
บำ�รุงช�ติส�สน�ย�ไทย หรือ บ้�นหมอหว�น สร้�งข้ึน

ในปี พ.ศ. 2467 ภ�ยใต้อ�ค�รสถ�ปัตยกรรม

คล�สสิกแบบโคโลเนียลก่ึงปูนก่ึงไม้ 3 ช้ัน ใกล้กับ

เส�ชิงช้� ช้ันล่�งของอ�ค�รเปิดเป็นร้�นข�ย  

“ย�หมอหว�น” ที่ถูกคิดค้นและปรุงข้ึนโดย  

หมอหว�น รอดม่วง แพทย์แผนไทยท่ีมีชีวิตอยู่ใน

สมัยรัชก�ลที่ 5 ถึงรัชก�ลที่ 8 ซึ่งได้ปรับเอ� 

คว�มนิยมย�ฝร่ังในขณะน้ันม�ผสมผส�นกับตำ�รับ

ย�ไทยดัง้เดมิ โดยตำ�รับทีเ่ปน็ทีนิ่ยมม�กทีสุ่ดคอื 

“ย�หอมสูตรโบร�ณ” 4 สูตร คือ ย�หอมสุร�มฤทธ์ิ 

ย�หอมอินทรโอสถ ย�หอมประจักร์ และย�หอม

สว่�งภพ ซ่ึงล้วนประกอบด้วยสมุนไพรช้ันเลิศและ

ห�ย�ก ไม่ว่�จะเป็น หญ้�ฝร่ัน คุลิก่� เห็ดนมเสือ 

เสลดห�งวัว อำ�พันทอง พิมเสนเกล็ด 

 ปัจจุบัน ภ�สิณี ญ�โณทัย ท�ย�ทรุ่นที่ 4  

เป็นผู้สืบทอดดูแลตำ�รับย�หมอหว�นที่ปรับตัว 

ไปต�มยุคสมัยแต่ยังคงคุณค่�ของสูตรเดิม มีก�รใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข�้ม�ลดทอนคว�มขมลงให้

เป็นย�หอมในเวอร์ชันที่เป็นมิตรกับคนรุ่นใหม่

ม�กขึ้น เช่น ลูกอมชื่นจิตต์ ที่ใครได้ชิมเป็นต้อง

ติดใจ

พิกัด : 9 ซอยเทศ� ถนนบำ�รุงเมือง แขวงวัดร�ชบพิธ 
เขตพระนคร โทร. 02 -221-8070 / mowaan.com / 
facebook.com/mowaan.bumrungchat.sassana.yathai

“ร้านขายยาเอี๊ยะแซ”  
หมอแมะเทวดาและร้านขายยาสมุนไพรจีน
แห่งย่านตลาดน้อย
บรรพบุรุษของร้�นเอ๊ียะแซเป็นแพทย์แผนจีนทีอ่พยพ

ม�จ�กมณฑลซัวเถ� เม่ือจ�กเมืองจีนม�ต้ังรกร�ก

ท่ีไทย ก็เห็นว่�ย่�นตล�ดน้อยมีคนจีนอ�ศัยอยู่ม�ก 

จึงเปิดร้�นข�ยย�พร้อมให้บริก�รรักษ�ต�มแบบฉบับ

ของซินแสจีน ท้ังก�รแมะ (จับชีพจร) ก�รดูล้ิน และ

อีกหล�กหล�ยวิธี จนเป็นที่เลื่องลือได้ฉ�ย�ว่� 

“หมอเทวด�” เป็นที่รักของคนในชุมชน 

 ปัจจุบันร้�นเอ๊ียะแซถือเป็นหน่ึงในร้�นเก่�แก่

ประจำ�ย่�นตล�ดน้อยที่มีอ�ยุกว่� 100 ปี ส่งต่อ

กิจก�รจ�กรุ่นสู่รุ่น พร้อมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้

ตอบโจทย์ลูกค้�อยู่เสมอ หน่ึงในน้ันคือย�ดมเอ๊ียะแซ 

โดย ไพบูลย์ เฉลิมชัยกิจ ท�ย�ทรุ่นที่ 3 ที่คิด 

ทำ�ย�ดมชนิดพกพ�ข้ึนจำ�หน่�ยจนโด่งดัง และยังมี

สมนุไพรสำ�เร็จรูปทีก่นิง่�ย เช่น จบัซ�ไทเ้ป�้ชนดิ

แคปซูลสำ�หรับบำ�รุงครรภ์คุณแม่และเด็ก แซฮัวทึง

ชนดิแคปซลูสำ�หรับคณุแมห่ลงัคลอด หรือจะเปน็

ย�ดมเอีย๊ะแซ และนอ้งใหมล่�่สดุอย�่งลกูอมจ�ก

น้ำ�สมุนไพรแท้ที่คนรักสมุนไพรไม่ควรพล�ด

พิกัด :  928 ถนนเจริญกรุง แขวงตล�ดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  
โทร. 02-234-1519 / earsaireasy.com
facebook.com/earsaireasy

ที่ม� : วิดีโอ “ร้�นย�สมุนไพร ‘เจ้�กรมเป๋อ’ - หมอถวัลย์ 
สุวรรณเตมีย์ [ร้�นย�สมุนไพรไทย] TP.14” โดย Urban 
Creature / วิดีโอ “คุยกันวันเส�ร์ ร้�นข�ยย�แผนโบร�ณ 
‘เจ้�กรมเป๋อ’” (8 ตุล�คม 2556) โดย คุยกันวันเส�ร์ จ�ก 
youtube.com / วิดีโอ “‘บ้�นหมอหว�น’ ตำ�รับย�โบร�ณ
สมัยรัชก�ลท่ี 6 | คุณพระช่วย” (11 กุมภ�พันธ์ 2562) โดย 
คุณพระช่วย จ�ก youtube.com / วิดีโอ “ศ�สตรศึกษ� : 
‘บ้�นหมอหว�น’ บำ�รุงช�ติส�สน�ย�ไทย” (25 เมษ�ยน 2560) 
โดยมห�วิทย�ลัยรังสิต จ�ก youtube.com / ข้อมูลจ�ก
ก�รสำ�รวจพื้นที่ย่�นเจริญกรุง-ตล�ดน้อย โดย สำ�นักง�น
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์
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Cover Story : เรื่องจากปก

ก่อนหน้าน้ีตลาดสมุนไพรไทยอยู่ในวัฏจักรขาขึ้นอยู่แล้ว แต่ปัจจัยท่ีผลักให้ตลาดน้ีโตแบบก้าวกระโดด หนีไม่พ้นโควิด-19  
สรรพคุณทางยาท่ีช่วยบรรเทาอาการหลังติดเชื้อของ “ฟ้าทะลายโจร” และ “กระชายขาว” ทำาให้พืชสมุนไพรสองชนิดน้ีถึงกับ 
ขาดตลาด ตามด้วยกระแสการนำามาแปรรูปในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมมากข้ึน เช่น น้ำากระชายไปจนถึงยาสีฟันผสมฟ้าทะลายโจร 
แม้แต่ “ขิง” ก็เกิดกระแสการบริโภคสูงขึ้น เพราะเชื่อกันว่ามีฤทธ์ิช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย สังเกตได้ว่าในตลาดสดหรือ 
ตลาดนัดเกิดมีร้านขายน้ำาขิงต้มหน้าใหม่มากมายที่รีบขานรับธุรกิจในช่วงขาขึ้นแบบนี้

ระหว่�งก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 ผลิตภัณฑ์หลักที่ผู้บริโภคต้องก�รมักเป็น “ย�” ในรูปผงบดบรรจุแคปซูล เพร�ะต้องก�รนำ�ม�ใช้รักษ�เร่งด่วน แต่ที่จริง

แล้วในตล�ดสมุนไพร อุตส�หกรรมที่นำ�สมุนไพรไทยไปใช้ม�กที่สุดกลับไม่ใช่ย� โดยข้อมูลจ�กกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อปี 2562 ระบุว่� สมุนไพรไทยถูกนำ�ไป

ใช้เป็นย�ในสัดส่วนเพียง 4-5% ต�มม�ด้วยใช้เป็นอ�ห�รเสริม 18-20% แต่ที่ม�กที่สุดคือนำ�ไปใช้ในกลุ่มอุตส�หกรรมเครื่องสำ�อ�งที่สูงถึง 79-80%

เรื่อง : พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล

ขยายขอบเขตจักรวาล
แห่ง “สมุนไพรไทย”



CREATIVE THAILAND  I  14

 ตล�ดสมุนไพรไทยถูกจุดประก�ยขึ้นแล้ว

จ�กโควิด-19 คนไทยหันม�สนใจสรรพคุณ 

ท�งย�จ�กองค์คว�มรู้แพทย์แผนไทยสูงข้ึน  

แต่ก�รจะต่อยอดให้มีคว�มยั่งยืนหลังวิกฤต 

โรคระบ�ดผ่�นพ้นได้ สมุนไพรไทยต้องแทรกตัว

เข้�ไปอยู่ในชีวิตประจำ�วันของคนไทยให้ได้  

ไม่ เฉพ�ะเป็นย�รักษ�โรค แต่ยังต้องมีอีก 

หล�กหล�ยนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้สมุนไพร

กล�ยเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่�ทั้งในตล�ดของ

ประเทศไทยและเพื่อก�รส่งออก

 
สมุนไพรใช้ทำาอะไรได้บ้าง
มองในระดับตล�ดโลก Market Study Report 

ร�ยง�นก�รค�ดก�รณ์ว่� ตล�ดสมุนไพรทั่วโลก

น่�จะมีมูลค่�ถึง 4.11 แสนล้�นเหรียญสหรัฐ 

(ประม�ณ 1.37 ล้�นล้�นบ�ท) ภ�ยในปี 2569 

ก�รเตบิโตทีเ่พิม่ข้ึนเกดิจ�กก�รทีผู่บ้ริโภคยอมรับ

สมุนไพรม�กข้ึน และรัฐบ�ลแต่ละประเทศมี 

ก�รลงทุนในง�นวิจัยและพัฒน� รวมถึงก�รเติบโต

ของผลิตภัณฑ์ท่ีหล�กหล�ยม�กข้ึนจ�กก�รพัฒน�

ของตัวอุตส�หกรรมเอง 

 ร�ยง�นฉบับนี้ยังระบุด้วยว่� เทรนด์ด�วรุ่ง

ที่กำ�ลังพุ่งทะย�นม�กกว่�ก�รนำ�สมุนไพรม�ใช้

ทำ�ย� คอืก�รใชเ้ปน็สว่นผสมในกลุม่เคร่ืองสำ�อ�ง 

และภูมิภ�คที่น่�จะเติบโตม�กที่สุดก็คือ “เอเชีย

แปซิฟิก” เพร�ะรัฐบ�ลจีนกับอินเดียมีก�รลงทุน

อย�่งหนักเพือ่วจิยัและพฒัน�สมนุไพรของตนเอง 

ท้ังน้ี จีนและอินเดียคือเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ของโลก

ในฐ�นะผู้ผลิตและส่งออกสมุนไพรม�กที่สุด  

โดยทั้งสองประเทศมีส่วนแบ่งก�รตล�ดรวมกัน

ถึง 70%

 แล้วจักรว�ลนวัตกรรมสมุนไพรใช้สร้�งสรรค์

ผลิตภัณฑ์ใดได้บ้�ง ขอแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ี พร้อมตัวอย่�งสินค้�ในตล�ด

ที่จะช่วยทำ�ให้เห็นคว�มเป็นไปได้ของธุรกิจ

สมุนไพรม�กขึ้น

 

 อาหารและเครื่องดื่ม
ทัว่โลกมกี�รนำ�สมนุไพรไปแปรรูปเปน็อ�ห�รหรือ

เคร่ืองดื่มโดยตรงโดยที่ยังคงสรรพคุณท�งย�อยู่ 

โดยเคร่ืองดื่มประเภทหน่ึงที่นิยมผสมสมุนไพร 

กันม�กคือ “ช�” เพร�ะวัฒนธรรมก�รด่ืมช�พบได้

ในทุกทวีป ตัวอย่�งช�สมุนไพรที่แพร่หล�ย เช่น 

ช�เก๊กฮวย ช�รอยบอส ช�ตะไคร้ ช�เปปเปอร์มินต์ 

ช�โรสฮิป บ�งครั้งมีก�รผสมสมุนไพรหล�ยชนิด

รวมในช�ถุงเดียว 

 ส่วนก�รแปรรูปเป็นอ�ห�ร มักจะมีก�รนำ�เอ�

สมุนไพรไปต�กแห้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำ�อ�ห�ร

ในครัวเรือนกันเป็นส่วนใหญ่ หรือบดเป็นผง

อ�ห�รเสริมสำ�หรับนำ�ไปเจือปนในอ�ห�ร โดย

สมุนไพรที่พบก�รข�ยลักษณะน้ีก็เช่น เก๋�ก้ี ขม้ินชัน 

มะระขี้นก ใบเลมอนบ�ล์ม ผักพรมมิ หรือผักมิ

 

 เครื่องสำาอาง-สกินแคร์
อกีหน่ึงหมวดผลติภณัฑท์ีส่ร้�งมูลค�่ใหส้มนุไพร

ได้ม�กก็คือ “เคร่ืองสำ�อ�ง-สกินแคร์” โดย  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ 

เคยนำ�เสนอข้อมูลเม่ือปี 2561 ยกตัวอย่�ง  

“ขมิ้นชัน” ห�กข�ยเป็นของสดจะมีร�ค�เพียง  

20 บ�ทต่อกโิลกรัม แตถ่�้ห�กนำ�ส�รสกัดม�ผสม

ในเคร่ืองสำ�อ�ง จะทำ�ให้ร�ค�ข้ึนไปถึง 200,000 บ�ท

ตอ่กโิลกรัม และถ�้ส�ม�รถผลติเคร่ืองสำ�อ�งทีม่ี

แบรนด์ติดตล�ด มูลค่�อ�จไปถึง 1 ล้�นบ�ท 

ต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว

 อุตส�หกรรมเคร่ืองสำ�อ�งมีคว�มต้องก�ร

เส�ะห�ส่วนผสมที่มีสรรพคุณเพื่อคว�มง�ม  

เช่น ปรับผิวข�วกระจ่�งใส ชะลอวัย ลบริ้วรอย 

ให้คว�มชุ่มชื้น ทำ�ให้สมุนไพรที่มีผลวิจัยได้รับ

ก�รรับรองสรรพคุณ มักจะถูกนำ�ม�ใช้อยู่เสมอ 

ตัวอย่�งที่พบในตล�ด เช่น โสมแดง ชะเอมเทศ 

ใบบัวบก กัญชง ว่�นห�งจระเข้ ฯลฯ สมุนไพร

เหล�่น้ีถกูนำ�ม�ใช้ในแบรนดด์งัระดบัโลก สะทอ้น

โอก�สที่เป็นไปได้ของไทย

 ผลิตภัณฑ์นวด สปา เครื่องหอม
คล้�ยคลึงกับกลุ่มเคร่ืองสำ�อ�ง น่ันคืออุตส�หกรรม 

กลุ่มสป�ที่ต้องก�รสรรพคุณช่วยด้�นคว�มง�ม 

แต่นอกเหนือจ�กน้ัน กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ียังมักจะ

ต้องก�รคว�มโดดเด่นในเร่ืองกล่ินและก�รผ่อนคล�ย

อ�รมณ์ควบคู่ไปด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่พบบ่อย 

เช่น น้ำ�มันนวด เทียนหอม ลูกประคบ ตัวอย่�ง

สมุนไพรที่ใช้ในกลุ่มนวด สป� เครื่องหอม เช่น 

ขิง ตะไคร้ ดอกบัว ดอกโบตั๋น ดอกด�วเรือง  

โรสแมรี และล�เวนเดอร์

 

 เครื่องอุปโภคอื่น ๆ
เคร่ืองอุปโภคที่มักจะนำ�สมุนไพรม�ใช้เป็น

ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำ�วัน เช่น แชมพู สบู่ 

ย�สีฟัน น้ำ�ย�บ้วนป�ก กลุ่มสมุนไพรไทยถูกนำ�

ม�ใช้ในผลติภณัฑเ์หล�่น้ีเปน็จำ�นวนม�กอยูแ่ลว้ 

ที่ เร�คุ้นเคยกันดีก็เช่นสมุนไพรอย่�งอัญชัน 

มะกรูด ฟ้�ทะล�ยโจร ก�นพลู มะข�มป้อม ขณะท่ี

ในต่�งประเทศก็มีสมุนไพรข�ประจำ�ในวงก�รเช่นกัน  

ไม่ว่�จะเป็นน้ำ�มันผลอ�ร์แกน ดอกอะค�เชีย  

น้ำ�มันต้นทีทรี และดอกเส�วรส 
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 นอกจ�กเคร่ืองอุปโภคเหล่�น้ีแล้ว ยังมี

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ตอบโจทย์ในก�รช่วยแก้ปัญห�

บ�งอย่�งให้ผู้ใช้เฉพ�ะกลุ่ม ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ท่ี 

ผูป้ระกอบก�รไทยพฒัน�ขึน้และมคีว�มน่�สนใจ 

เช่น สินค้�ที่ใช้เพื่อกันยุง ลูกอมสมุนไพรลด 

ก�รสูบบุหร่ี แผ่นสติกเกอร์ลดกล่ินเท้� แผ่นประคบ

ลดปวดส้นเท้� เป็นต้น

 เห็นได้ว่�ผลิตภัณฑ์ปล�ยน้ำ�หล�ย ๆ  ชนิด 

มีจุดตั้งต้นจ�กก�รผสมสมุนไพรลงไป ซึ่งส่วนที่

สำ�คัญก็คอืก�รผลิต “ส�รสกดั” และ “น้ำ�มนัหอม

ระเหย” ท่ีมีม�ตรฐ�นออกจำ�หน่�ย โดยประเทศไทย

จำ�เป็นต้องเร่งพัฒน�โรงง�นผลิตส�รสกัดที่มี

ม�ตรฐ�น เพร�ะส�รสกัดสมนุไพรแต่ละชนิดต้อง

มีระดับส�รสำ�คัญที่มีสรรพคุณท�งย�เหม�ะสม 

ดูดซึมได้ดี ที่สำ�คัญคือจะต้องมีห้องทดลองและ

วิจัยที่เป็นที่ยอมรับให้ก�รรับรองคุณสมบัติและ

คว�มปลอดภัย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่ไทยจะส�ม�รถ

เปน็ตน้ท�งในก�รสง่ออกสมนุไพรไทยดว้ยมลูค�่

ท่ีม�กข้ึน หรือเม่ือถูกนำ�ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ 

ก็จะได้รับก�รยอมรับในตล�ดต่�งประเทศ

 

ตลาดสมุนไพรไทยกำาลังแตกกิ่งก้าน
สมุนไพรไทยอยู่ตรงไหนห�กเทียบกับเวทีโลก 

ข้อดีของประเทศไทยคือเร�มีศ�สตร์ก�รแพทย์

แผนไทยที่ยังสืบส�นกันม�อย่�งต่อเน่ืองและ

ย�วน�น ขณะที่ในประเทศไทยเองก็ยังมีกลุ่ม 

ผู้บริโภคที่มีคว�มสนใจผลิตภัณฑ์จ�กธรรมช�ติ

จำ�นวนไม่น้อย และที่สำ�คัญคือก�รที่เร�เป็น

ประเทศทีมี่ชนิดสมุนไพรหล�กหล�ย แต่ทีต่อ้งไปต่อ

กค็อื ก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รผลติ สร้�งนวตักรรม

ด�้นสนิค�้และผลติภณัฑ์ รวมถึงก�รสร้�งแบรนด ์

ก�รออกแบบบรรจภัุณฑ ์และก�รตล�ดทีท่นัสมยั 

ซึง่ผูป้ระกอบก�รหล�ยร�ยกไ็ดเ้ร่ิมกรุยท�งธุรกิจ

กันบ้�งแล้ว

 ข้อมูลจ�ก กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

กระทรวงพ�ณิชย์ ระบวุ�่ เมือ่ป ี2562 ไทยมีมลูค�่

ตล�ดสมุนไพรถึง 1.8 แสนล้�นบ�ท ในจำ�นวนนี้

เป็นยอดข�ยจ�กก�รส่งออก 1 แสนล้�นบ�ท  

โดยแบ่งเป็นกลุ่มอ�ห�รเสริม 80,000 ล้�นบ�ท 

กลุ่มสป�และผลิตภัณฑ์ 10,000 ล้�นบ�ท และ

กลุ่มย�แผนโบร�ณ 10,000 ล้�นบ�ท มีตล�ดรับซ้ือ

ร�ยใหญ่ คือ จีน ญี่ปุ่น เวียดน�ม เมียนม� 

สหรัฐอเมริก� ซึ่งมักจะนำ�สมุนไพรไปเป็น 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อ�ห�รหรือเคร่ืองสำ�อ�ง

 ประเทศไทยให้ก�รส่งเสริมตล�ดสมุนไพร

อย่�งจริงจัง โดยมี “แผนแม่บทแห่งช�ติ ว่�ด้วย

ก�รพัฒน�สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564” 

มีเป้�หม�ยคือส่งเสริมก�รผลิตและจำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรไทย ต้องก�รให้ไทยเป็น

ผูน้ำ�อ�เซยีนด�้นก�รสง่ออกสมุนไพร ทำ�ใหม้ลูค�่

ตล�ดเพิ่มขึ้นอย่�งน้อย 1 เท่�ตัว (เติบโตเฉลี่ย 

15% ต่อปี) และทำ�ให้มีก�รใช้ย�สมุนไพรใน

สถ�นบริก�รก�รแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น

 จ�กแผ่นแม่บทน้ีทำ�ให้ไทยมีก�รออกพ.ร.บ. 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งไฮไลต์สำ�คัญ

คือก�รปลดล็อกให้แพทย์แผนไทยปรุงย�และ 

จ่�ยย�แก่ผู้ป่วยของตนได้โดยไม่ต้องขออนุญ�ต 

รวมถึงให้ผู้มีตำ�รับย�นำ�ม�ข้ึนทะเบียนก่อนได้

โดยยังไม่ต้องห�สถ�นที่ผลิต ทั้งน้ี แนวท�ง

ปฏบิตัทิีจ่ะส่งเสริมใหไ้ดต้�มเป�้หม�ยทีก่ล�่วม�

ทัง้หมด ส�ม�รถแบง่ออกเปน็หวัข้อต�่ง ๆ  พร้อม

ตัวอย่�งได้ดังนี้

 1. ส่งเสรมิการปลูกและผลิตระดับชมุชน 

ส่งเสริมพื้นที่ปลูกสมุนไพรให้ได้ม�ตรฐ�น  

43,000 ไร่ และสง่เสริมแหลง่เกบ็เกีย่ว พร้อมผลติ

ส�รสกัดอย่�งง่�ยในชุมชน 50 แห่ง

 2. ส่งเสริมการวิจัย มีง�นวิจัยพัฒน�พันธ์ุพืช 

และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมุนไพรอย่�งน้อย 30 เร่ือง 

ต่อปี โดยจะใช้งบประม�ณสนับสนุนเพิ่มขึ้น 

5,000 ล้�นบ�ทในรอบ 5 ปี รวมถึงมีก�รดึงเอกชน

ร่วมลงทุนในก�รวิจัย

 3. ส่งเสริมการผลิต ต้ังข้อกำ�หนดม�ตรฐ�น 
GAP/GACP ของก�รผลิตสมุนไพรอย่�งน้อย  

30 ชนิด และส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติก�ร (แล็บ)

รับตรวจสอบรับรองคุณภ�พวัตถุดิบท่ีได้ม�ตรฐ�น 

ISO 17025 เพิ่มขึ้นอย่�งน้อย 15 แห่ง

 4. ส่งเสริมการขาย ว�งระบบตล�ดกล�ง 

4 แห่ง และระบบตล�ดออนไลน์ 1 แห่ง

  

 หลังจ�กเร่ิมเพ�ะเมล็ดกันไประยะหน่ึง  

รศ. ภก. สุรกิจ น�ฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยมหิดล ให้ข้อมูลไว้เมื่อปี 2563 ว่� 

คว�มพย�ย�มเร่ิมเห็นผล โดยเกิดจ�กท้ังก�รส่งเสริม

ของรัฐ และอ�นิสงส์ของโควิด-19 ท่ีทำ�ให้ประช�ชน

รักสุขภ�พม�กข้ึน หันม�สนใจสมุนไพรไทยสูงข้ึน 

จึงเกิดผู้ประกอบก�รม�กข้ึนกว่�เดิมถึง 200-300 

แห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ย�และ 

เครื่องสำ�อ�ง

 แล้วโอก�สในตล�ดโลกเป็นอย่�งไร รศ. ดร. 

สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เช่ียวช�ญสมุนไพรของ

สหประช�ช�ติ และอ�จ�รย์ประจำ�วิทย�ลัยก�รแพทย์

แผนตะวนัออก มห�วทิย�ลยัรังสติ ระบถึุงเทรนด์

ในตล�ดโลกว่� ต้องก�รสมุนไพรเพิม่ข้ึนทัง้ในแง่

ก�รเป็นย�รักษ�และบำ�รุงป้องกัน โดยเฉพ�ะ 

ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� เพร�ะปกติก�รวิจัย

และพัฒน�จนถึงตั้งโรงง�นผลิตย�เคมีต้องใช้

เวล�น�น ใช้ต้นทุนสูง ทำ�ให้มีร�ค�แพง เข้�ถึงย�ก 

กลุ่มประเทศเหล่�น้ีจึงสนใจใช้ย�สมุนไพรทดแทน

 ส่วนดีม�นด์ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม

ของสมุนไพร ขอยกข้อมูลจ�ก “ศูนย์ส่งเสริม

ก�รนำ�เข�้สินค้�จ�กประเทศกำ�ลังพัฒน�” (CBI) 

กระทรวงก�รต่�งประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ที่ทำ�ง�นในฐ�นะประตูก�รค้�เข้�สู่สหภ�พยุโรป

ดว้ย หน่วยง�นน้ีใหข้้อมลูเทรนดผ์ูบ้ริโภคในยโุรป

ไว้อย่�งน่�สนใจว่� ในปี 2563 ตล�ดเครื่องเทศ

มีก�รเติบโต 4% แต่สำ�หรับเคร่ืองเทศที่มีฤทธ์ิ 

“เสริมภูมิคุ้มกัน” เติบโตได้แข็งแกร่งกว่�น้ัน  

ด้วยอ�นิสงส์ของโควิด-19 และก�รตล�ดบน 

โซเชียลมีเดียที่ยิงตรงถึงผู้ซื้อ 

 โดยเครื่องเทศหลักที่คนยุโรปนิยมเพร�ะ

มองว่�ป้องกันโควิด-19 ได้ คือ “ขิง” ท่ีมีคว�มนิยม

ทั้งแบบสดและแห้ง และมีด�วรุ่งเป็นน้ำ�เชื่อมขิง 

“ขมิน้” กเ็ตบิโตถงึ 20% นิยมนำ�ม�ผสมในอ�ห�ร 

รวมถึง “กระเทียม” ที่ก็ได้รับคว�มนิยมสูงข้ึน 

ส่วนใหญ่เน้นรับประท�นสด และยังมีน้ำ�มัน

กระเทียมท่ีก็เร่ิมเป็นท่ีนิยม (อย่�งไรก็ดี ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรหล�ยตัวห�กยังไม่มีก�รรับรองว่�ช่วย

ป้องกันหรือรักษ�โรคได้จริง ต้องระมัดระวัง 

ก�รโฆษณ�และข้อคว�มบนฉล�ก ซ่ึงอ�จผิด

กฎหม�ย EU ได้) 
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สมุนไพรไทย 12 ชนิด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Product Champion
ประเทศไทยมีสมุนไพรถึง 1,800 ชนิดที่ปร�กฏสรรพคุณและมีก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์ แต่ “แผนแม่บทแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รพัฒน�สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1  

พ.ศ. 2560-2564” ได้คัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภ�พเป็น Product Champion ม� 12 ชนิด ซึ่งจะได้รับก�รส่งเสริมในฐ�นะสมุนไพรเรือธงของประเทศ 

ดังนี้

ชื่อไทย
 
ขมิ้นชัน (*)
 
 
กว�วเครือข�ว
 
 
กระช�ยดำ� (ว่�นกำ�บัง) (*)
 
 
บัวบก (ผักแว่น) (*)
 
 
ฟ้�ทะล�ยโจร
 
 
มะข�มป้อม
 
 
 
ไพล (*)
 
กระช�ย
 
 
พริก
 
กระเจี๊ยบแดง
 
 
ว่�นห�งจระเข้
 
 
 
หญ้�หว�น (สตีเวีย)

ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Curcuma longa L.
 
 
Pueraria candollei
Wall. ex Benth. Var mirifica
 
Kaempferia parviflora Wallich.
ex Baker.
 
Centella asiatica (L.) Urb.
 
 
Andrographis paniculata (Burm.f.)
Wall. Ex Nees.
 
Phyllanthus emblica L.
 
 
 
Zingiber cassumunar
 
Boesenbergia rotunda
 
 
Capsicum annuum L.
 
Hibiscus sabdariffa L.
 
 
Aloe vera (L.) Burm.f. 
 
 
 
Stevia rebaudiana (Bertoni)

ส่วนที่นำามาใช้
 
เหง้�
 
 
หัว
 
 
หัว เหง้�
 
 
ต้น ใบ เมล็ด
 
 
ต้น ใบ
 
 
ใบ ดอก ผล 
เปลือกต้น ร�ก
 
 
เหง้�
 
เหง้�
 
 
ผล
 
ผล ดอก เมล็ด
 
 
ต้น
 
 
 
ใบ

สรรพคุณ
 
แก้ไข้ ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ รักษ�แผลในกระเพ�ะ
อ�ห�ร รักษ�โรคผิวหนังผื่นคัน
 
บำ�รุงเนื้อหนังให้เต่งตึง ย�อ�ยุวัฒนะ บำ�รุงกำ�ลัง บำ�รุง
อวัยวะสืบพันธุ์
 
แกโ้รคบดิ ปวดทอ้ง ลมปว่ง ย�บำ�รุงกำ�ลงั ย�อ�ยวุฒันะ
 
 
แก้ช้ำ�ใน ลดอักเสบ บวม แก้ร้อนในกระห�ยน้ำ� เป็นย� 
ดับร้อน บำ�รุงหัวใจ บำ�รุงกำ�ลัง
 
แก้ไข้ แก้หวัด แก้เจ็บคอ แก้ปอดอักเสบ แก้ท้องเสีย
 
 
ใช้ผลแก้ไอ แก้เสมหะ ทำ�ให้ชุ่มคอ ใบใช้ลดไข้ ดอกใช้
เป็นย�ระบ�ย เปลือกต้นใช้สม�นแผล ร�กใช้แก้ไข้และ
ทำ�ให้อ�เจียน 
 
แก้ฟกช้ำ� บวม เคล็ด ยอก ปวดเม่ือย ช่วยขับลม ระดูสตรี
 
แกโ้รคในป�ก เชน่ ป�กเปือ่ย แผลในป�ก ใช้ขับปสัส�วะ 
ขับระดูข�ว รักษ�โรคบิด ปวดท้อง
 
ช่วยย่อยอ�ห�ร ช่วยระบบหมุนเวียนโลหิต
 
ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคว�มดันโลหิต แก้ร้อนใน 
คอแห้ง มีส�รแอนโทไซย�นินช่วยป้องกันหวัด
 
เน้ือวุ้นใช้ท�รักษ�แผลไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก ลดรอยแผลเป็น 
บำ�รุงผิวให้ชุ่มช้ืน รับประท�นใช้ป้องกันโรคเบ�หว�น 
รักษ�แผลในกระเพ�ะอ�ห�ร
 
ใหค้ว�มหว�นแทนน้ำ�ต�ลแตแ่คลอรีต่ำ� เหม�ะกบัผูป้ว่ย
โรคเบ�หว�น

หม�ยเหตุ : (*) หม�ยถึงสมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
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“เก๋ากี้” จากยาจีนสู่ “ซูเปอร์ฟู้ด” 

ไม่ใช่แค่ประเทศไทยท่ีพย�ย�มผลักดันสมุนไพรสู่

คนท่ัวโลก ผู้นำ�ตล�ดส่งออกอย่�ง “จีน” เร่ิมต้น 

แผนผลักดันธุรกิจน้ีอยู่ก่อนแล้ว โดยก่อนหน้�นี้ 

ตล�ดหลักในก�รส่งออกสมุนไพรจีนพ่ึงพิงดีม�นด์

ของช�วจีนโพ้นทะเลที่ไปต้ังรกร�กต�มประเทศ

ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้น้ีเอง แต่แนวท�งธุรกิจใหม่ของจีนคือ 

ก�รแนะนำ�ให้ช�วตะวันตกทร�บถึงประโยชน์ 

ของสมุนไพรจีน และนำ�ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น

นอกจ�กย�ด้วย

 หน่ึงในสมนุไพรทีจ่นีสง่ออกเปน็จำ�นวนม�ก

และมีก�รผลักดันเต็มที่คือ “เก๋�กี้” หรือที่ 

ช�วตะวันตกเรียกว่� Goji berry หรือ Wolfberry 

เร่ืองร�วที่ถูกถ่�ยทอดของเก๋�กี้คือสรรพคุณ 

ด้�นก�ร “ชะลอวัย” เน่ืองจ�กอุดมไปด้วยส�ร

แอนติออกซิแดนต์ วิต�มินซี แร่ธ�ตุ ช่วยบำ�รุง

ส�ยต� ตับ และไต โดยให้ประวัติว่�เป็นผลไม้ที่

คนเอเชียรับประท�นกันม�นับพันปี และเป็น 

เคล็ดลับคว�มหน้�เด็กของคนเอเชียที่สืบทอด 

กันม� 

 เก๋�ก้ียังถูกนำ�ไปผูกโยงกับกระแส “ซูเปอร์ฟู้ด” 

ที่ตะวันตกกำ�ลังนิยม ด้วยคว�มที่มีแร่ธ�ตุ 

ส�รอ�ห�รสงู สสีวย และรับประท�นง�่ย รสช�ติ

ออกหว�นเล็กน้อยทำ�ให้ใส่ลงในอ�ห�รและ 

เครื่องดื่มใด ๆ ก็ได้ เช่น ซุป ช� ข้�วต้ม จ�ก

กระแสน้ี BBC ร�ยง�นว่� ตล�ดโลกยินดีจ่�ย 

เพื่อซื้อเก๋�กี้อบแห้งแพ็กละ 10 เหรียญสหรัฐ 

(ประม�ณ 300 บ�ท) ซึ่งเป็นร�ค�ที่สูงกว่�ที่ข�ย

ในจีนถึง 3 เท่�

 สรรพคณุด�้นชะลอวยัยงัทำ�ใหอ้ตุส�หกรรม

เครื่องสำ�อ�งสนใจเก๋�กี้ โดย Mintel Cosmetic 

Research ระบวุ�่ เก�๋กีเ้คยถกูนำ�ไปเปน็สว่นผสม

ของเคร่ืองสำ�อ�งเค�น์เตอร์แบรนด์ระดับโลก  

เช่น Estee Lauder และ Elizabeth Arden รวมถึง 

บล็อกเกอร์และเว็บไซต์ตะวันตกเร่ิมแนะนำ�สูตร 

ก�รรับประท�นหรือใช้เก๋�กี้บำ�รุงผิวหน้�ในช่วง 

2-3 ปีที่ผ่�นม�

 กระแสเก๋�กี้ที่กำ�ลังปร�กฏตัวบนเวทีโลก 

พื้นฐ�นน้ันเร่ิมจ�กนโยบ�ยภ�พใหญ่ของจีน  

โดย สุวัชชัย ทรงว�นิช ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่และ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ธน�ค�รกรุงเทพ (ประเทศจีน)  

ให้ข้อมูลผ่�น Bangkok Post ไว้เมื่อปี 2562 ว่� 

“ก�รแพทยแ์ผนจนี” (TCM : Traditional Chinese 

Medicine) คือตล�ดที่จีนต้องก�รผลักดันมูลค่�

ท�งเศรษฐกิจ จ�กเดิมที่ระบบไม่เป็นท�งก�ร  

ให้กล�ยเป็นระบบที่ทันสมัยและเติบโตได้เร็ว 

สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่กำ�ลังนิยมก�รรักษ�

สุขภ�พแบบองค์รวมและเวชศ�สตร์เชิงป้องกัน 

เน้นก�รมีไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ช่วยป้องกันโรคและ

ทำ�ให้อ�ยุยืนย�ว

 แน่นอนว่�เมื่อจะทำ�ให้ทันสมัย ย่อมต้องมี

ง�นวิจัยและเคร่ืองมือรองรับม�ตรฐ�นภ�ยใน

ประเทศ ซึ่งจีนลงทุนกับเทคโนโลยีเหล่�น้ีเต็มที่ 

เพื่อแสดงให้เห็นว่�สมุนไพรและก�รแพทย์ 

แบบจีนมีคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ  

จีนลุยสร้�งศูนย์ก�รแพทย์แผนจีนไปทั่วโลก 

เพื่อเผยแพร่ศ�สตร์ของตนเอง ส�ข�ของศูนย์ 

ดังกล่�วนี้มีทุกทวีป เช่น ส�ธ�รณรัฐเช็ก รัสเซีย 

คิวบ� สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ นอกจ�กน้ี รัฐบ�ลจีน

ยังให้แพทย์แผนจีนลดก�รใช้ส่วนประกอบจ�ก  

สัตว์ป่�ในตำ�รับย�ด้วย เพร�ะนับเป็นข้อกังวล

สำ�คัญที่ช�วตะวันตกเล็งเห็น 

 จ�กภ�พใหญท่ีรั่ฐบ�ลจนีผลกัดนั สูส่มนุไพร

เป็นร�ยชนิดอย่�ง “เก๋�กี้” ผลไม้ที่ถูกปลูกม�ก

ในตอนเหนือของจนี ไลต่ัง้แตเ่ขตปกครองตนเอง

ซินเจียงอุยกูร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน  

เขตปกครองตนเองหนิงเซียหุย และมณฑล 

ก�นซู่ โดยไร่เก๋�กี้หล�ยแห่งปรับตนเองเป็นไร่  

ออร์แกนิกแล้ว บ�งแห่งปรับม�น�นเกือบสิบปี 

เพือ่ใหต้รงกบัคว�มตอ้งก�รของตะวนัตกซึง่ใสใ่จ

เรื่องพืชปลอดส�รพิษเป็นพิเศษ 

 ล่�สุดปี 2564 สำ�นักข่�วซินหัวร�ยง�นว่� 

รัฐบ�ลเปิด “สถ�บันวิจัยเก๋�กี้” แห่งแรกของจีน

ที่เมืองยินฉวน เมืองหลวงของเขตหนิงเซียหุย  

มีเป้�ประสงค์เพ่ือวิจัยสรรพคุณท�งย�และเทคโนโลยี 

ก�รสกัดเพ่ือนำ�ม�ผลิตย�และผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่�

 เห็นได้ว่�จีนมีก�รปรับทุกองค�พยพเพ่ือมุ่งสู่

เป้�หม�ย ต้ังแต่ต้นน้ำ�อย่�งก�รปลูกแบบออร์แกนิก

ที่สอดคล้องกับเทรนด์ตล�ดโลก ก�รวิจัยและ

พัฒน�เทคโนโลยี จนถึงปล�ยน้ำ�อย่�งเร่ืองของ

ก�รตล�ด ประช�สัมพันธ์ เพื่อสร้�งดีม�นด์ที่ 

เต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีคว�มยั่งยืนคุ้มค่�กับ 

ก�รลงทุน
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สมุนไพรไทยยังต้องการการรดนำ้าพรวนดิน
ง�นวิจัยนำ�โดย ศศพร มุ่งวิช� และคณะ จ�กคณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล

พระนคร ศึกษ�โอก�สของผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพ่ือผิวพรรณไว้เม่ือปี 2560 พบว่� จุดอ่อน 

ของสมุนไพรไทยยังข�ดแคลนเทคโนโลยีในหล�ยแง่ ไม่ว่�จะเป็นก�รควบคุมก�รผลิตให้มีส�รสำ�คัญ

คงที่ ก�รวิจัยและพัฒน�สมุนไพร ปัญห�ข�ดแคลนแหล่งวิเคร�ะห์ทดสอบ จนถึงก�รทำ�แพ็กเกจจิง 

ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล 

 ร�ยง�นวิจัยฉบับนี้ยังพบด้วยว่� ตล�ดเครื่องสำ�อ�งแบรนด์ไทยที่ใช้สมุนไพรมีจำ�นวนน้อยม�กที่

ส�ม�รถเข้�ไปจำ�หน่�ยในโซนบวิตีร้ะดบัไฮเอน็ดต์�มห�้งสรรพสนิค�้ซึง่ม ีB.A. (Beauty Advisor) แนะนำ� 

และโดยส่วนใหญ่กลุ่มเคร่ืองสำ�อ�งสมุนไพรไทยมักจะข�ยในซูเปอร์ม�ร์เก็ตทั่วไปหรือผ่�นระบบ 

ข�ยตรง ห�กยกระดับให้เป็นแบรนด์พรีเมียมได้ม�กกว่�น้ัน หรือมีร้�นเฉพ�ะของแบรนด์ ย่อมช่วย

สะท้อนภ�พลักษณ์ของเครื่องสำ�อ�งผสมสมุนไพรไทยได้ดีขึ้น

 ด้�น รศ. ภก. สุรกิจ แห่งมห�วิทย�ลัยมหิดล ให้คว�มเห็นกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจไว้เมื่อปี 

2563 ยงัคงชีเ้ป�้จดุออ่นของสมนุไพรไทยคล�้ยกนั คอืประเทศไทยข�ดก�รวจิยัใหเ้หน็แน่ชัดถงึสรรพคณุ

และคว�มปลอดภัยของตัวย� และยงัข�ดก�รรับรองคณุภ�พของผลติภณัฑท์ีผ่ลติออกม� แถมบ�งคร้ัง

ผู้ประกอบก�รเองยังโฆษณ�สรรพคุณเกินจริงจนไปลดทอนคว�มน่�เชื่อถือ ดังนั้น เมื่อลูกค้�ไม่เชื่อมั่น

ในประสิทธิภ�พ ก�รข�ยย่อมเป็นไปได้ย�ก

 นอกจ�กนี้ รศ. ภก. สุรกิจ ยังเอ่ยถึงเรื่อง “ก�รตล�ด” ที่ประเทศไทยยังไม่มีคว�มชัดเจนเรื่อง 

ก�รวจิยัตล�ดเพือ่ห�คว�มต้องก�รของผูบ้ริโภคระดบัส�กล เพือ่จะไดผ้ลติสนิค�้ใหต้รงเป�้ และสือ่ส�ร

ได้ตรงต�มพฤติกรรมผู้บริโภคประเทศนั้น ๆ

 สมุนไพรไทยน้ันหยั่งร�กอยู่ในสังคมไทยได้มั่นคงพอสมควร มีตล�ดภ�ยในประเทศ มีจำ�นวน 

ชนิดสมุนไพรหล�กหล�ย แต่จะผลิบ�นม�กกว่�น้ีได้ อ�จต้องลองดูโมเดลของเก๋�กี้เป็นตัวอย่�ง  

โดยเลือกหยิบชูสมุนไพรที่มีมุมเจ�ะตล�ดต่�งประเทศได้ และสื่อส�รก�รตล�ดในแบบที่ช�วต่�งช�ติ

เข�้ใจ รวมถงึเร่งสนับสนุนก�รปลกู ก�รวิจัยสรรพคณุ และก�รรับรองสนิค�้ทีมี่ม�ตรฐ�น สมุนไพรไทย

อ�จจะไปไกลสู่ตล�ดโลกสำ�เร็จในยุคที่ “สุขภ�พ” ต้องม�ก่อน 

ที่ม� : บทคว�ม “ก�รขย�ยโอก�สท�งก�รตล�ดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมห�นคร” 
จ�ก repository.rmutp.ac.th / บทคว�ม “‘ตล�ดสมุนไพร’ เศรษฐกิจหลักของไทย” จ�ก bangkokbiznews.com / 
บทคว�ม “แผนแม่บทแห่งช�ติ ว่�ด้วยก�รพัฒน�สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-64” โดย กระทรวงส�ธ�รณสุข จ�ก 
dmsic.moph.go.th / บทคว�ม “พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 62 ดันตล�ดสมุนไพรโต” จ�ก bangkokbiznews.com / บทคว�ม 
“วิสัชน� ‘สมุนไพรไทย’ ทำ�ไมยังไปไม่ถึงตล�ดโลก...” โดย สย�มรัฐออนไลน์ จ�ก today.line.me / บทคว�ม “China’s First 
Goji Berry Research Institute to Develop Industry” จ�ก xinhuanet.com / บทคว�ม “Exporting Traditional Chinese 
Medicine Worldwide” โดย Suwatchai Songwanich จ�ก bangkokpost.com / บทคว�ม “Global Herbal Medicine 
Market Size to Exceed USD 411 Billion by 2026” จ�ก globenewswire.com / บทคว�ม “Goji Berry and Wolfberry-Living 
a Double Life in Innovation?” โดย Katie Schaefer จ�ก cosmeticsandtoiletries.com / บทคว�ม “The Berry That 
Keeps Asia Looking Young” โดย Claire Turrell จ�ก bbc.com / บทคว�ม “Which Trends Offer Opportunities Or 
Pose Threats on the European Spices and Herbs Market?” จ�ก  cbi.eu
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

“กล่องยา (สมุนไพร) สามัญประจำาบ้าน”
เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

ในห้วงเวลาที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นโดยเฉพาะใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นี ้แนวทางการป้องกันและการรกัษาโรคภัยไขเ้จบ็แขนง
ต่าง ๆ ถูกหยิบยกมาพูดถึง และ “สมุนไพร” ก็กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีผู้คน 
ให้ความสนใจ เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเลือกบริโภคได้หลากหลายรูปแบบ  
ไม่ว่าจะเป็นการนำามาปรงุกับอาหาร เลือกรบัประทานเปน็อาหารเสรมิ หรอืบรโิภคเปน็ยา 
ลองมาทำาความรู้จักกับกล่องยาฉบับสมุนไพรไทยที่น่ามีติดบ้าน อีกหน่ึงตัวช่วยใน 
การบรรเทาอาการป่วย พร้อมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กัน

ท้องอืด ท้องเฟ้อ
 ขิง : นอกจ�กช่วยขับลม และลดอ�ก�ร 

 จุกเสียดแล้ว ยังช่วยบรรเท�อ�ก�รคลื่นไส้ 

 อ�เจียนจ�กก�รเม�รถหรือเม�เรือ รวมถึง 

 ขับเหงื่อและขับเสมหะได้ด้วย โดยส�ม�รถ 

 เลือกรับประท�นได้หล�ยรูปแบบ ไม่ว�่จะ 

 เป็นก�รนำ�เหง้�สดไปประกอบอ�ห�ร หรือ 

 นำ�ไปต้มเพ่ือนำ�น้ำ�ขิงม�ด่ืม รวมไปถึงรูปแบบ 

 ย�แคปซลู ย�ชง และย�ผง แตเ่นือ่งจ�กขิง 

 เปน็สมนุไพรทีม่ฤีทธ์ิร้อน ดงัน้ันห�กบริโภค 

 ในปริม�ณที่ม�กจนเกินไป อ�จทำ�ให้เกิด 

 อ�ก�รร้อนในได้ 

 ยาธาตุอบเชย : ย�น้ำ�สมุนไพรที่ประกอบ 

 ไปด้วยสมุนไพรกว่� 7 ชนิด ได้แก่ เปลือก 

 อบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระว�น  

 ดอกก�นพล ูร�กชะเอมเทศ เกลด็สะระแหน่  

 และก�รบรู โดยรวมใช้ขับลม บรรเท�อ�ก�ร 

 ท้องอืด ท้องเฟ้อ อย่�งไรก็ต�ม ควรระวัง 

 ก�รใช้ย�อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

 ในผู้ป่วยที่มีคว�มผิดปกติของตับหรือไต  

 เน่ืองจ�กอ�จเกิดก�รสะสมของก�รบูรและ 

 เป็นพิษได้

ยงัไมม่กี�รยนืยนัว�่ฟ�้ทะล�ยโจรส�ม�รถปอ้งกนัโรคโควิด-19 ได ้เพยีงแตช่่วยเสริมภมิูคุม้กันในภ�พรวมเท�่น้ัน และ

ไม่ควรใช้ในหญิงต้ังครรภ์หรือกำ�ลังให้นมบุตร ควรระวังก�รใช้ฟ้�ทะล�ยโจรร่วมกับย�ลดคว�มดันเพร�ะอ�จเสริมฤทธิ์

กันได้ และห�กใช้ติดต่อกันเป็นเวล�น�น อ�จทำ�ให้แขนข�มีอ�ก�รช�หรืออ่อนแรง

หวัด
 ฟ้าทะลายโจร : ลดอ�ก�รของโรคหวัด  

 ลดไข้ บรรเท�อ�ก�รเจ็บคอ รวมถึงบรรเท� 

 อ�ก�รทอ้งเสยี (ทีไ่มไ่ดเ้กิดจ�กก�รตดิเช้ือ)  

 เป็นสมุนไพรที่มีรสขม ส�ม�รถกินได้ทั้ง 

 แบบสดและนำ�ไปต้ม ห�กกินติดต่อกัน 3 วัน 

 แล้วอ�ก�รไม่ดีข้ึน หรือมีอ�ก�รรุนแรงขึ้น  

 ควรหยุดกินและปรึกษ�แพทย์ ส่วนฟ้�ทะล�ยโจร 

 แบบแคปซูลน้ัน ไม่ควรกินเกินวันละ 180  

 มิลลิกรัมติดต่อกันน�นเกิน 5 วัน
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ท้องผูก
 มะขามแขก : ย�ระบ�ยฉบบัสมนุไพรทีช่่วย 

 กระตุน้ก�รบบีตวัของลำ�ไส้ใหญแ่ละกระตุ้น 

 ก�รขับถ่�ย โดยส�ม�รถใช้ส่วนใบหรือฝัก 

 ที่แห้งแล้วม�ต้มน้ำ�ดื่ม ปัจจุบันมีก�รนำ� 

 มะข�มแขกม�ทำ�เปน็ย�ทัง้แบบชงและแบบ 

 แคปซูล แต่ไม่ควรกินติดต่อกันเป็นเวล� 

 น�น เพร�ะอ�จส่งผลให้ลำ�ไส้ใหญ่เคยชิน 

 ตอ่ก�รถกูกระตุน้ และจะไมย่อมขับถ่�ยเอง 

 ต�มธรรมช�ติ

ท้องเสีย
 ยาเหลืองปิดสมุทร : ใช้บรรเท�อ�ก�ร 

 ท้องเสียชนิดที่ไม่ได้เกิดจ�กก�รติดเช้ือ   

 ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรกว่� 13 ชนิด  

 ได้แก่ ขม้ินชัน กระเทียม กล้วยตีบ ขม้ินอ้อย  

 ครั่ง ชันอ้อย ดีปลี ทับทิม เทียนกิ่ง เพก�  

 สีเสียดเทศ สีเสียดไทย และแห้วหมู ทั้งนี้ 

 ไม่ควรใช้เกิน 1 วัน และห�กอ�ก�รไม่ดีขึ้น  

 ควรปรึกษ�แพทย์

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร
1. ศึกษ�ร�ยละเอียดและวิธีใช้สมุนไพรแต่ละชนิดก่อนบริโภค  

2. ไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันเป็นเวล�น�น 

3. สังเกตคว�มผิดปกติที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งก�รใช้สมุนไพร ห�กเกิดอ�ก�รผิดปกติเกิดขึ้น ควรหยุดใช้ และปรึกษ�แพทย์

ไอ
 มะขามป้อม : นิยมนำ�ม�รับประท�นเพื่อ 

 ให้ชุ่มคอและแก้กระห�ย เป็นผลไม้ที่มี 

 วิต�มินซีสูงจึงส�ม�รถบรรเท�หวัด แก้ไอ  

 และละล�ยเสมหะได้ อย่�งไรก็ต�ม ย�แก้ไอ 

 ผสมมะข�มป้อม ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยเบ�หว�น 

 ท่ีไม่ส�ม�รถควบคุมระดับน้ำ�ต�ลในเลือดได้  

 และเน่ืองจ�กมะข�มป้อมมีฤทธ์ิเป็นย�ระบ�ย 

 อ่อน ๆ จึงไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่�ย

ปวดเมื่อย 

 ไพล : ไพล หรือว่�นไพล เป็นพืชล้มลุกที่มี 

 เหง้�อยู่ใต้ดิน เนื้อในมีสีเหลือง หน้�ต� 

 คล�้ยขมิน้ ส�ม�รถใช้ภ�ยนอกเพือ่บรรเท� 

 อ�ก�รอักเสบ ปวดเม่ือย บวม หรือฟกช้ำ�ได้  

 โดยนำ�เหง้�สดม�ตำ�ให้ละเอียด ค้ันจนได้น้ำ�  

 แล้วใช้น้ำ�นั้นท�ถูบริเวณที่ต้องก�ร หรือจะ 

 ทำ�เปน็ลกูประคบกไ็ดเ้ช่นกนั ปจัจบุนันำ�ม� 

 ทำ�เป็นย�หม่อง น้ำ�มัน หรือครีมสำ�หรับ 

 บรรเท�อ�ก�รปวด 

ปวดประจำาเดือน
 ยาประสะไพล : ประกอบด้วยสมุนไพร 12  

 ชนิด ได้แก่ ไพล ผิวมะกรูด เหง้�ว่�นน้ำ�  

 กระเทียม หัวหอม พริกไทย ดอกดีปลี ขิง  

 ขมิ้นอ้อย เทียนดำ� เกลือสินเธ�ว์ ก�รบูร  

 มีสรรพคุณบรรเท�อ�ก�รปวดประจำ�เดือน  

 รวมถึงอ�ก�รประจำ�เดือนม�ไม่สม่ำ�เสมอ  

 หรือม�น้อยกว�่ปกต ิอย่�งไรกต็�ม ห�้มใช้ 

 ในหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีประจำ�เดือน 

 ม�กกว่�ปกติ และไม่ควรใช้ต่อเน่ืองเกิน  

 1 เดือน

ที่ม� : “ข้อมูลย�แผนไทยและย�จ�กสมุนไพรที่มีโอก�สใช้แทนย�แผนปัจจุบัน : ย�ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ” โดย สถ�บันก�รแพทย์แผนไทย จ�ก dtam.moph.go.th
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

โบราณ เก่า ถ่ายทอดจากตระกูลด้ังเดิม อาจเป็นภาพของธุรกิจการแพทย์แผนไทยแบบที่เราคุ้นเคย แต่โลกท่ีก้าวไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็วก็ไม่อาจทิ้งองค์ความรู้เก่าแก่ไปได้ แต่จะทำาอย่างไรให้สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้พร้อมกัน
 หนุ่มวิศวกรไฟฟ้า ลาออกจากงานประจำา เพื่อเปิดธุรกิจขายน้ำามันหล่อล่ืนรถยนต์ และผันตัวไปทำาเกษตรอินทรีย์ คืออดีต 
ท่ีผ่านมาของผู้ก่อต้ังแบรนด์ช่อคูน (Chorkoon) อย่าง แม็กซ์ – ศิริพัฒน์ มีทับทิม ท่ีจับมือกับ หมอพจน์ – ธัญญพัทธ์ นิธิศศรีบัณฑิต 
แพทยแ์ละเภสชักรหญงิแผนไทย รว่มสรา้งบรษัิท ชอ่คนู เรมิดี ้จำากัด เพือ่สง่ต่อผลิตภัณฑเ์วชสำาอางจากสมุนไพรท่ีไม่ได้มีสตูรสำาเรจ็
ทางธุรกิจใด ๆ นอกจากความใส่ใจเรื่องสุขภาพ ด้วยความรู้โบร่ำาโบราณที่ถูกทำาให้ทันสมัยด้วย “นวัตกรรม”

เปิดกรุคัมภีร์ยาโบราณ กับ “ช่อคูน”
เวชสำาอางไทยที่ผลักดันให้วงการสมุนไพรผลิบาน

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร
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ถอดสูตรโบราณจากคัมภีร์ยาไทย
จ�กคว�มสนใจด้�นสุขภ�พที่เป็นจุดประก�ยเล็ก ๆ ของแม็กซ์ ทำ�ให้เข�

เร่ิมต้นจ�กก�รลงคอร์สศึกษ�ก�รนวดแผนไทย อ�ยุรเวชจนไปถึงแพทย์ 

แผนไทย “ตัวผมเองเคยมีคว�มคิดที่อย�กจะเรียนแพทย์แผนไทยม�ก่อน 

แต่พอเปิดตำ�ร� โอ๊ย หลับ (หัวเร�ะ)” เมื่อไปต่อไม่ไหว เข�จึงอ�ศัยคนที่จบ

ก�รแพทยแ์ผนไทยม�จริง ๆ  อย�่งหมอพจน ์เพือ่ใหม้�ช่วยด�้นน้ีโดยเฉพ�ะ 

สว่นตวัเองกจ็ะทำ�หน้�ทีด่แูลเทคโนโลยแีละนวัตกรรมต่�ง ๆ  ไปเพร�ะมดีกีรี

ปริญญ�โทด้�นนี้อยู่แล้ว

 ระหว่�งก�รศึกษ�ก่อนจะกระโดดเข้�วงก�ร เข�พบตัวอย่�งธุรกิจ 

ก�รแพทย์แผนตะวันตกจ�กสวิตเซอร์แลนด์และแพทย์แผนจีนจ�กไต้หวันที่

ประสบคว�มสำ�เร็จจ�กก�รนำ�องค์คว�มรู้แบบดั้งเดิมเข้�ม�ผสมผส�นกับ

ก�รแพทย์แผนปัจจุบัน คว�มคิดที่อย�กจะนำ�แพทย์แผนไทยให้ไปไกล 

แบบนั้นบ้�งจึงพุ่งขึ้นม�ในหัวของเข�ในทันที

 แมก็ซเ์ลอืกตำ�รับย�ไทยดัง้เดมิในพระคมัภีร์แพทยแ์ผนไทยเอ�ม�ใช้ใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจช่อคูน ด้วยก�รถอดคว�มรู้ที่ย�ก ๆ ม�นำ�เสนอ เอ�ม� 

เรียงเป็นโซลูชันใหม่ ๆ ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในวันนี้ จนกล�ยเป็น

ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อ�งจ�กตำ�รับแพทย์แผนไทยโดยใช้ประโยชน์จ�กวิช�คว�มรู้

ของหมอพจน์

ตำารับไทย ใส่นวัตกรรม
ในยุคแรกที่ช่อคูนก่อตั้งข้ึนม� แม็กซ์พย�ย�มห�ท�งหยิบง�นวิจัยเข้�ม�

พิสูจน์องค์คว�มรู้ของแพทย์แผนโบร�ณ เพร�ะรู้ว่�เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วย

ให้ธุรกิจไปต่อได้ไกล โดยใช้คอนเน็กชันที่มีอยู่ ไม่ว่�จะเป็นอ�จ�รย์

มห�วทิย�ลยั หรือหน่วยง�นภ�ครัฐทีพ่ร้อมจะใหท้นุวจิยั ทัง้สำ�นักง�นพฒัน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ 

(NIA) หรือกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม แต่ตอนน้ันข้อจำ�กัดของเทคโนโลยีท่ีมีอยู่

ก็ไม่ช่วยให้ธุรกิจเคลื่อนที่ได้ไวนัก

 10 ปีผ่�นไปจ�กวันแรกที่เริ่มจับท�งธุรกิจ คว�มฝันที่เข�คิดม�ตลอด

ว่�อย�กให้เมืองไทยมีเทคโนโลยีเหมือนกับต่�งช�ติก็ม�ถึง “ตอนที่เร�เจอ

เทคโนโลยกี�รแพทยแ์มน่ยำ�คร้ังแรก ก็จ�กก�รแมตชิงระหว�่งกรมก�รแพทย์

แผนไทยและศริิร�ชพย�บ�ล” น่ันคอืเทคโนโลยเีชิงลกึ (Deep Technology) 

อย่�งโอมิกส์ (OMICs) ที่จะเข้�ม�ช่วยตรวจสอบส�รสำ�คัญที่อยู่ในสมุนไพร

แต่ละชนิด “คือมันจะส�ม�รถวัดสัญญ�ณไฟฟ้�จ�กยีนในกลุ่มเซลล์ได้  

ซึ่งทำ�ให้เร�เห็นก�รเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  ในก�รพิสูจน์ประสิทธิภ�พสมุนไพร 

และเห็นตัวตนทั้งหมดของสมุนไพรที่มันทำ�ง�นต่อกลุ่มเซลล์เป้�หม�ย”  

ตรงนี้แหละที่แม็กซ์รอคอย

 “ยกตัวอย่�งง่�ย ๆ คือสมุนไพรหน่ึงตัวประกอบไปด้วยส�รสำ�คัญ  

4,000 ตัว เกิดกลไกก�รออกฤทธ์ิมห�ศ�ล แล้วในตำ�รับย�บ�งอย่�งเช่น  

ย�หอม มีสมุนไพรตั้ง 50 ชนิด” เทคโนโลยีนี้จึงม�ช่วยปลดล็อกปัญห�นี้ได้ 

“แลว้เร�กม็�ดวู�่ประสทิธภิ�พหรือประสทิธผิลมนัตรงกบัทีใ่นพระคมัภีร์บอก

หรือเปล่�” แม็กซ์เปรียบเทียบให้ฟัง 

 นอกจ�กนี้ เทคโนโลยีโอมิกส์ยังช่วยให้สูตรย�ต่�ง ๆ มีคว�มยืดหยุ่น

ม�กขึ้น เพียงแค่ตรวจสมุนไพรบ�งชนิดที่จะนำ�ม�ทดแทนว่� ประสิทธิผล

ของตำ�รับสมุนไพรยังคงเดิมหรือไม่ “ซึ่งมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้อง 

ขี่ช้�งจับตั๊กแตน คือ เร�รู้คำ�ตอบต�มหลักพระคัมภีร์อยู่แล้วว่�ตำ�รับแบบนี้

ช่วยรักษ�อ�ก�รแบบไหน แต่ก�รพิสูจน์ต่�งห�กที่เป็นข้อจำ�กัดเร่ือง 

ก�รแพทย์แผนโบร�ณ” เข�จึงมองเห็นอน�คตอันสดใสของวงก�รนี้ขึ้นม�

แบรนดิงให้เป็น สื่อสารให้ชัด
“โอมกิสเ์ปน็เพยีงเทคโนโลยทีีใ่ช้ในก�รตรวจสอบ แตส่ิง่ทีส่ำ�คญัทีส่ดุคือเร่ือง

คว�มแม่นยำ�ขององค์คว�มรู้จ�กคัมภีร์” เพร�ะคว�มย�กของภ�ษ� 

ที่ใช้ในตำ�ร�โบร�ณซ่อนคว�มหม�ยในเชิงอักขระท�งภ�ษ� เหมือนกับ 

ก�รถอดคว�มศิล�จ�รึกพ่อขุนร�มฯ ที่ต้องใช้ผู้เช่ียวช�ญเฉพ�ะกว่�จะ

ทำ�คว�มเข้�ใจได้ “คนที่จะอ่�นได้ก็ต้องเป็นคนที่มีคว�มรู้ ถึงจะนำ�ม�ใช้

ประโยชน์ได้ เพร�ะมันไม่ใช่แค่เขียนว่�ในตำ�รับมีอะไร ต้องใช้อะไรม�ผสมกัน 

ตรงนี้เองที่เร�มองว่�มันเป็นจุดแข็งหรือเป็น Competitive Advantage ที่

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถไปแข่งขันในตล�ดได้”

 เม่ือคว�มรู้แน่นพอแล้ว ช่อคูนก็จำ�เป็นต้องสื่อส�รออกไปให้ง่�ยและ

ชัดเจนทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะจับกลุม่เป�้หม�ยใหไ้ด ้ทแีรกแมก็ซอ์�ศยัก�รอธิบ�ยให้

ลูกค้�ฟังแบบตัวต่อตัว “ยิ่งคุยมันก็ยิ่งทำ�ให้เห็นว่�ก�รแพทย์แผนไทยมันมี

คว�มลึกซึ้ง แต่นึกสภ�พว่�ถ้�เร�ต้องข�ยสินค้�โดยก�รคุยถึง 2 ช่ัวโมง 

ต่อร�ยเน่ีย คงไม่ไปไหน” แต่หลังจ�กเข้�โครงก�รอบรมก�รแบรนดิงกับ

สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (CEA) พร้อมโอก�สได้แมตชิงกับ 

นักออกแบบรุ่นใหม่ท่ีเข้�ม�ช่วยส่ือส�รให้แบรนด์ชัดเจนข้ึน แม็กซ์ก็ได้คำ�ตอบ

ว่� “ช่อคูนน่ีแหละคือตัวแทนของสมุนไพรทั้งหมดที่เร�จะหยิบม�ใช้ สิ่งที่

สำ�คัญก็คือให้เชื่อใจเร�เถอะว่� เร�จะนำ�องค์คว�มรู้แบบแพทย์แผนไทยม�

ดูแลสุขภ�พของลูกค้�จริง ๆ”

 เพร�ะเข�เองเช่ือว่�สุดท้�ยแล้วมันก็คือเร่ืองของแบรนด์ ที่บ�งทีอ�จ 

ไม่จำ�เป็นต้องมีลูกค้�ทั้งประเทศก็ได้ แค่มีลูกค้�ในกลุ่มเป้�หม�ยที่เช่ือม่ัน

และพร้อมจะบอกต่อ ก็เพียงพอสำ�หรับธุรกิจของเข�แล้ว

แม็กซ์ - ศิริพัฒน์ มีทับทิม และ หมอพจน์ - ธัญญพัทธ์ นิธิศศรีบัณฑิต ผู้ก่อต้ังแบรนด์ช่อคูน
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 นอกจ�กช่อคนูจะกล�ยเปน็สนิค�้ขวญัใจของผูรั้กสขุภ�พวัยผูใ้หญแ่ลว้ 

แมก็ซก็์ยงัแตกไลน์ธุรกิจดว้ยก�รสร้�งชูก ุ(Chooku) แบรนดส์มนุไพรสำ�หรับ

เด็กด้วย “เร�คิดว่�ถ้�เร�จะพูดถึงเร่ืองก�รแพทย์แผนไทย บ�งทีอ�จจะ 

ไม่จำ�เป็นต้องพูดเป็นองค์คว�มรู้จ๋� ๆ อ�จจะออกม�เป็นก�ร์ตูน หรือสื่อ 

ที่เข้�ใจได้ง่�ยขึ้น และใช้กับเด็กได้ด้วย” เข�เผยแผนก�รในสเต็ปต่อไป

เรื่องสุขภาพ ต้องมาก่อน
สินค้�แต่ละตัวของช่อคูนถูกออกแบบม�เพื่อใช้ประโยชน์ด้�นสุขภ�พ  

“ช่อคูนคือก�รแก้ปัญห�สุขภ�พของผู้คน เร�ไม่ได้เน้นให้มีผลิตภัณฑ์ 

เยอะ ๆ  แตเ่น้นว่�ผลติภัณฑแ์ตล่ะอย�่งของเร�มนัแกไ้ขปญัห�อะไร” แมก็ซ์

ยกตัวอย่�งสินค้�คร่�ว ๆ

  ยาสระผม ทิพยม�ล� (ดอกบัว) สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในก�รโกรก

กระหม่อม ช่วยให้ไข้ลดและอ�ก�รปวดหัวดีขึ้น 

  เจลอาบน้ำา จ�กตำ�รับตักศิล� ที่จะช่วยดึงพิษใต้ผิวให้ผื่นยุบ และ

แก้ปัญห�น้ำ�เหลืองไม่ดี (โรคสะเก็ดเงิน)

  ยาสีฟนั สตูรทนัตะมลู� ทีช่่วยเร่ืองร้อนใน แผลในป�ก แมแ้ต่อ�ก�ร

เจ็บคอก็จะดีขึ้น 

 แน่นอนว่�วัตถุดิบทั้งหมดจะอ้�งอิงจ�กที่พระคัมภีร์ระบุม� โดยใช้

สมนุไพรธรรมช�ติทีผ่�่นก�รรับรองเรียบร้อย แตท่�งแบรนดก์ใ็หค้ว�มสำ�คญั

กบัฟงักชั์นก�รใช้ง�นไมแ่พก้นั “วตัถดุบิจ�กธรรมช�ตกิจ็ริง แตห่�กฟงักชั์น

ก�รใช้ง�นไม่เหม�ะกับสิ่งที่แบรนด์ออกแบบม� ก็ต้องเปลี่ยน” สมุนไพร

แตล่ะชนิดจงึถกูคดักรองม�เร่ือย ๆ  จนถงึตวัทีเ่หม�ะสมกบัจดุประสงคข์อง

สินค้�นั่นเอง

 ช่วงโควิด - 19 ถือว่�เป็นอีกหน่ึงตัวช้ีวัดในก�รที่จะส่งต่อคว�มรู้ 

ด�้นก�รรักษ�อ�ก�รดว้ยก�รใช้ก�รแพทยแ์ผนไทยเช่นเดยีวกนั และสมุนไพร

ก็แสดงให้เห็นแล้วว่� มีประสิทธิภ�พช่วยแก้ปัญห�ได้จริง ๆ  ช่อคูนจึงหันม�

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเช้ือท่ีกักตัวอยู่บ้�น (Home Isolation) ด้วยก�รให้คำ�ปรึกษ�

ท�งออนไลน์ โดยใช้องคค์ว�มรู้ของย�ไทย และต่อยอดไปถงึก�รสร้�งชุมชน

ออนไลน์เล็ก ๆ อย่�งกลุ่มในเฟซบุ๊ก “ย�ไทย” ที่ให้แต่ละคนเข้�ม�แชร์

ประสบก�รณ์ “เร�อย�กเห็นคนแฮปป้ีกับก�รแพทย์แผนไทย ที่ส�ม�รถเอ�ม�

ใช้ประโยชน์ด้�นสุขภ�พได้ในปัจจุบัน” แม็กซ์กล่�วพร้อมรอยยิ้ม

ส่งต่อความเชื่อมั่น ชวนผู้เล่นในวงการก้าวไปข้างหน้า
แบรนด์เวชสำ�อ�งไทยที่คลุกคลีกับแวดวงย�ไทยม� 10 ปีอย่�งช่อคูน แม้จะ

ไม่น�นเท่�กับตระกูลโบร�ณแต่ก็นับว่�ไม่น้อยทีเดียวที่จะศึกษ�และตีตื้น

ธุรกิจให้ครองใจผู้บริโภคได้ “ลูกค้�เห็นสินค้�เร�ตอนแรกเกิดคำ�ถ�มว่� 

มีอย. หรือเปล่�” แม็กซ์เล่�ให้ฟังถึงแพ็กเกจจิงแรกของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเข�

วิเคร�ะห์ต่อได้ว่� “คำ�ถ�มแบบน้ีลูกค้�กำ�ลังจะบอกว่�แพ็กเกจจิงของคุณ

ทำ�ให้ลูกค้�เชื่อมั่นไม่ได้ว่�มันมีคุณภ�พจริง” เข�สรุป

 เช่นเดียวกับก�รแพทย์แผนไทยที่มักถูกจัดเป็นตัวสำ�รอง หรือก�รเป็น

แพทย์ท�งเลอืกอยู่เสมอ จงึเกดิก�รรวบรวมทัง้ผูว้�งนโยบ�ยและผูส้นับสนุน

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐม�จับมือกันทำ�ง�นบนแซนด์บ็อกซ์เล็ก ๆ เพื่อแก้ปัญห�น้ี 

“ผมมองว่�มันเป็นจุดที่ดีในก�รเปลี่ยนผ่�นยุคเดิมของก�รแพทย์แผนไทย

และสมุนไพร จะมีผู้เล่นร�ยใหม่ ๆ เข้�ม�แล้วประสบคว�มสำ�เร็จกับธุรกิจน้ี” 

อกีฝนัเลก็ ๆ  ของแม็กซ์ก็คือก�รที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่วิ่งเข้�สู่วงก�รสมุนไพร

ด้วยใจอย�กสร้�งธุรกิจ 

 เพร�ะตั้งแต่อดีต วงก�รสมุนไพรอยู่ในช่วงข�ข้ึนอยู่ 2 ยุค ก็คือ  

สมัยรัชก�ลที่ 2 และช่วงโรคระบ�ดในสมัยรัชก�ลที่ 6 “ตอนน้ันพอมี 

โรคระบ�ด แพทย์แผนปัจจุบันเอ�ไม่อยู่ ก็เลยต้องกลับไปใช้แพทย์แผนไทย 

แต่หลังจ�กโรคผ่�นไป คนก็ลืมว่�เร�เคยรอดม�ได้ด้วยองค์คว�มรู้แบบน้ี” 

และคร้ังน้ีทีส่มุนไพรกลบัม�ตดิลมบนอกีคร้ังเพร�ะโควดิ-19 ไมมี่ท�งทีแ่มก็ซ์

จะปล่อยให้เป็นเหมือนเดิมจ�กบทเรียนที่ผ่�นม� ทุกวันน้ีเข�จึงเร่งระดับ 

องค์คว�มรู้ เร่งก�รวิจัยเพื่อพิสูจน์ผล และเร่งก�รสื่อส�รให้คนมั่นใจอย่�ง

เต็มกำ�ลัง 

 “เพร�ะมนัพสิจูน์แลว้ว�่ พอมันถงึจดุทีเ่ร�ตอ้งก�รท�งออกเร่ืองปญัห�

สุขภ�พจริง ๆ ก�รแพทย์แผนไทยก็ยังทันสมัยอยู่ดี” 

ผมมองว่ามันเป็นจุดท่ีดีในการเปลี่ยน
ผ่านยุคเดิมของการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร จะมีผู้เล่นรายใหม่ ๆ เข้ามา 
แล้วประสบความสำาเร็จกับธุรกิจ

ย�สีฟันสมุนไพรสกัด สูตรทันตะมูล� ประกอบไปด้วยสมุนไพรหลัก ๆ ถึง 8 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพันธ์ุผักก�ด 
สมอเทศ ขิงแห้ง สมุนไพรโกฐกระดูก หญ้�ลังก� ว่�นน้ำ� สะเด� และฝักคูน
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ผลติภัณฑ์น้ันม�โฆษณ�ถงึสรรพคณุในก�รรักษ�

โรคต่�ง ๆ กลับยังไม่ส�ม�รถทำ�ได้ 

 เนือ่งจ�กสิง่สำ�คญัอนัดบัแรกของผลติภณัฑ์

ด้�นสุขภ�พคือคว�มปลอดภัย แม้หลักฐ�นท�ง 

วิทย�ศ�สตร์ และก�รทดสอบประสทิธิภ�พไปจนถงึ 

คว�มปลอดภัยของส�รสกัดสมุนไพร จะทำ�ให้ 

ข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ แต่หลักฐ�น

ก�รทดสอบประสิทธิภ�พ และคว�มปลอดภัย

ของส�รสกดัเพยีงอย่�งเดยีวยงัไม่พอ จำ�เป็นต้อง

มีก�รทดสอบคว�มปลอดภัย และประสิทธิภ�พ

ผลิตภัณฑ์ในอ�ส�สมัครที่เป็นมนุษย์ (Clinical 

Trial) ที่แม้จะใช้งบประม�ณม�ก แต่ก็ทำ�ให้

แน่ใจว่� ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้ผ่�นก�รขึ้น

ทะเบียน จะผ่�นก�รพิสูจน์ว่�มีคว�มปลอดภัย 

และประสิทธิภ�พในก�รรักษ�โรคอย่�งที่จะ 

กล่�วอ้�งได้จริง 

3 วิธีต่อยอดยกระดับสมุนไพรไทย
เน่ืองจ�กองค์คว�มรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรน้ันม ี

หล�กหล�ย เช่น ตำ�รับย�แผนโบร�ณอ�จบอก

ว่�สมุนไพรชนิดหน่ึงมีสรรพคุณรักษ�อ�ก�ร

ป่วยได้หล�ยอ�ก�ร แต่ก�รรับรองในปัจจุบัน

อ�จครอบคลุมสรรพคุณเพียงบ�งอ�ก�รเท่�นั้น 

เป็นส�เหตุให้เกดิคว�มสบัสนในแง่ของสรรพคณุ

ของสมุนไพรและตำ�รับย�ชนิดต่�ง ๆ  ดังนั้นเพื่อ

ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอ้�งสรรพคุณ

ด้�นสุขภ�พอย่�งเป็นท�งก�รได้ม�กข้ึน และ

ยกระดับองค์คว�มรู้ให้ทัดเทียมกับผู้นำ�ในตล�ด

ก�รแพทย์ท�งเลือกของโลกได้น้ัน อ�จส�ม�รถ

ทำ�ได้ 3 วิธี ได้แก่

  การขยายสรรพคุณ : ตำ�ร�ย�แผน

โบร�ณ มักบอกไว้ว่�สมุนไพร และตำ�รับย�

สมุนไพรชนิดใด มีสรรพคุณในก�รรักษ�อ�ก�ร

ป่วยอะไรบ้�ง และบ่อยครั้งที่ตำ�รับย�สมุนไพร

ชนิดเดียวส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้รักษ�โรคได้

How To : ถอดวิธีคิด

THE HIDDEN 
BENEFITS 
ยกระดับสมุนไพรไทย 
สรรพคุณ และศักยภาพ
ที่ยังถูกซ่อนไว้
เรื่อง : ณัฐช� ตะวันนโชติ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอีกหน่ึง

ตวัเลอืกด�้นสขุภ�พทีผู่ค้นใหค้ว�มสนใจ แตห่�ก

ย้อนกลับไปดูก�รเดินท�งของสมุนไพรต้ังแต่ต้นน้ำ� 

จะพบว�่กว�่ทีว่ตัถดุบิหน่ึงชนิดจะเดนิท�งม�เปน็

ผลติภณัฑห์รือย�รักษ�โรคทีไ่ดรั้บก�รยอมรับน้ัน 

กลับมีคว�มซับซ้อนและมีข้ันตอนซ่อนอยู่ม�กม�ย 

ดร. สัญชัย เอกธวัชชัย หัวหน้�ทีมวิจัยจ�ก 

ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ติ (สวทช.) จงึ

ได้ริเร่ิมโครงก�รที่ได้รับคว�มร่วมมือจ�กทั้ง 

นักวิจัย ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมสมุนไพร 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) และ

อีกหล�ยภ�คส่วน เพื่อพัฒน� “แพลตฟอร์ม

นวัตกรรมด้�นสมุนไพร” ขึ้น 

กว่าสมนุไพรจะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์
ก่อนที่สมุนไพรจะกล�ยม�เป็นผลิตภัณฑ์ในท้อง

ตล�ดและอ้�งสรรพคุณในก�รรักษ�โรคต่�ง ๆ 

ได้น้ัน ด่�นสำ�คัญที่จะต้องผ่�นให้ได้คือก�รได้

รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย� (อย.) แม้จะดูตรงไปตรงม� แต่ 2 ปัญห�

ที่ผู้ประกอบก�รสมุนไพรหล�ยร�ยมักจะพบคือ

  

 1. สารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดไม่
สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ได้ : แม้สมุนไพรเหล่�น้ัน
จะเป็นที่รู้จัก และมีประวัติก�รใช้ง�นม�อย่�ง

ย�วน�น แต่เม่ือนำ�สมุนไพรไปใช้ทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ 

รวมถึงพัฒน�ให้อยู่ในรูปส�รสกัดสมุนไพรเพ่ือนำ�

ไปทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพ�ณิชย์กลับไม่

ส�ม�รถทำ�ได้

 2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยบางชนิดยังไม่
สามาถรถอ้างสรรพคุณได้ : แม้สมุนไพร 

บ�งชนิดจะได้รับก�รอนุญ�ตแล้ว แต่พอจะนำ�

ที่ม� : Herbal Innovation Platform Development โดย ดร. สัญชัย เอกธวัชชัย, ปรัชญ มีน�ทุ่ง และพิมพิชช�รัณย์ พิมพ์ด� จ�ก สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
(สวทช.) / หนังสือ “รายการตำารับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดย กรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก 
กระทรวงส�ธ�รณะสุข

หล�กหล�ย (แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับก�รรับรอง

ทั้งหมด) ดังนั้นถ้�เร�ผลักดันให้เกิดก�รทดสอบ

ท�งคลินิกเพื่อให้เกิดก�รรับรองสรรพคุณอย่�ง

เป็นท�งก�รเพิ่มข้ึนได้ ก็จะเป็นก�รต่อยอด

สมุนไพรที่เร�มีอยู่แล้วให้เป็นที่ยอมรับม�กขึ้น 

  คัดกรองสมุนไพรท่ีมีศักยภาพเพ่ือ
ขยายสรรพคุณ : ปัจจุบันเร�มีเทคโนโลยีท่ีเรียกว่� 
High Throughput Screening (HTS) ที่ส�ม�รถตรวจ

ห�ส�รเคมี หรือส�รสกัดสมุนไพรที่น่�จะมีศักยภ�พ 

ในก�รนำ�ม�พัฒน�เป็นย�ใหม่ ๆ ได้ ซ่ึงแทนที่จะ

ต้องทำ�ก�รทดสอบและวิจัยในสมุนไพรทุกชนิด 

ซ่ึงใช้เวล�และงบประม�ณม�ก ก�รคัดกรองจะช่วย

ใหป้ระหยดัเวล�ในคน้ห�และไดต้วัเลอืกสมุนไพร

ทีม่ศีกัยภ�พสงูกอ่น เพือ่ทีจ่ะนำ�ไปทดสอบตอ่ไป 

  พฒันากระบวนการรบัรองสรรพคณุ
แบบทางเลือก : ปัจจุบันหัวใจสำ�คัญในก�ร

รับรองสรรพคุณด้�นสุขภ�พของสมุนไพรคือ 

ก�รทำ�วิจัยในมนุษย์ ที่แม้จะเป็นม�ตรฐ�น 

ก�รทดสอบคว�มปลอดภัย และประสิทธิภ�พที่

ได้รับก�รยอมรับ แต่ก็มีคว�มซับซ้อนสูง ดังนั้น

ห�กส�ม�รถคิดค้นกระบวนก�รทดสอบที่มี

ม�ตรฐ�น วัดผลได้ และได้รับก�รรับรองเช่นเดียว

กับก�รทำ�วิจัยในคนได้ ก็เป็นอีกหน่ึงตัวเลือกที่

น่�สนใจ

 องค์คว�มรู้ด้�นสมนุไพรไทยนับเป็นอกีหน่ึง

มรดกท�งวัฒนธรรมที่ได้รับก�รสืบทอดกันม�

ย�วน�น และปัจจุบันมีก�รคุ ้มครองร�ยก�ร

ตำ�รับย�แผนไทยไว้ม�กถึง 32,758 ตำ�รับ แต่น่�

เสียด�ยที่กลับมีย�แผนไทยหรือย�พัฒน�จ�ก

สมุนไพรในบัญชีย�หลักแห่งช�ติรวมทั้งสิ้นเพียง 

74 ร�ยก�รเท่�นั้น ห�กเร�ส�ม�รถผลักดันและ

ต่อยอดองค์คว�มรู้เหล่�น้ีออกไปเพือ่ให้คนทัว่ไป

รับรู้และเชื่อมั่นได้ ก�รนำ�สมุนไพรม�ใช้ในก�ร

ดูแลสุขภ�พก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเข้�ถึงย�ก

อีกต่อไป 

วัตถุดิบ

สารสกัด

ผลิตภัณฑ์

ได้รับการรับรอง

วางขายในตลาด
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เมื่อพูดถึงราชาแห่งสมุนไพรอย่างโสม แน่นอนว่าหลายคนจะนึกถึง “เกาหลี” เป็นอันดับแรก ในฐานะแหล่งปลูกโสมที่สำาคัญของโลก 
แต่อะไรทำาให้เกาหลีใต้สามารถทำาให้สมุนไพรพื้นถ่ินชนิดน้ีเป็นท่ีต้องการของตลาดข้ามกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน และไม่หยุดอยู่แค่
การเป็นยาบำารุงสำาหรับผู้สูงอายุ แต่กลายเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามสำาหรับทุกคน 
 คงไม่ใช่แค่พลังของโสมแต่เป็นวิสัยทัศน์ของหลากหลายแบรนด์ Made in Korea ท่ีพร้อมใจกันให้คุณค่ากับงานวิจัยและ 
พัฒนา พร้อมปรับเปล่ียนสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพร้อมก้าวไปเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต
สมัยใหม่ โดยมีเมืองคอยหนุนหลังช่วยส่งให้สมุนไพรจากเอเชียชนิดนี้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศได้อย่างไร้ข้อกังขา

ก้าวหน้าด้วยงานวิจัย
ก�รลงทุนในง�นวิจัยและพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง

เพื่อค้นห�ศักยภ�พของพืชสมุนไพรและคิดค้น

เทคโนโลยใีหม ่ๆ  เพือ่ทำ�ใหโ้สมมคีว�มสอดคลอ้ง

กับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค คือปัจจัยที่ทำ�ให้

เก�หลีใต้ส�ม�รถพ�พืชสมุนไพรพื้นถิ่นชนิดน้ี 

ไปได้ไกลกว่�หล�ยประเทศในเอเชีย คว�มสำ�เร็จ

ของ Amore Pacific บริษัทที่ได้รับสมญ�น�มว่�

เป็นอ�ณ�จักรแห่งเคร่ืองสำ�อ�งของเก�หลีใต้  

เรื่อง : ช�ลินี บริร�ช 

เกาหลีใต้
แปลงโสมให้ทันสมัย

ในฐ�นะที่เปน็เจ้�ของแบรนด์เด่นอย่�ง Sulwhasoo, 

innisfree, ETUDE HOUSE, Laneige และแบรนด์

อืน่ ๆ  รวมกว�่ 30 แบรนดน้ั์น เร่ิมตน้คว�มสำ�เร็จ

ทีห่อ้งแลบ็เพือ่ก�รวจิยัและพฒัน�สมนุไพรพืน้ถ่ิน

ของบริษัท ก�รเติบโตและใช้ชีวิตในแคซ็อง  

เมืองแหล่งปลูกโสมที่สำ�คัญของเก�หลีทำ�ให้  

ซูซึงว�น (Suh Sungwhan) หรือจ�งวอน หลงใหล

ใฝ่ฝันเก่ียวกับสมุนไพรช้ันดี สุขภ�พ และคว�มง�ม 

จนก่อต้ัง Amore Pacific ข้ึนในปี 1945 พร้อมด้วย

ห้องแล็บเคร่ืองสำ�อ�งแห่งแรกของเก�หลี ด้วยคว�ม 

เช่ือม่ันว่� ก�รวิจัยและพัฒน�จะทำ�ให้เข�ส�ม�รถ

เปลี่ยนโสมให้กล�ยเป็นผลิตภัณฑ์คว�มง�มอัน

เป็นที่ต้องก�รของลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศ 

และคว�มตั้งใจของเข�ก็สัมฤทธิผลเมื่อ Amore 

Pacific ส�ม�รถว�งจำ�หน่�ย ABC Ginseng 

Cream ครีมบำ�รุงท่ีมีส่วนผสมจ�กโสมตัวแรกของ

โลกไดใ้นป ี1966 ก�รวิจยัและพฒัน�เกีย่วกับโสม

อย่�งต่อเน่ืองยังทำ�ให้บริษัทมีคว�มเข้�ใจในสมุนไพร
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ชนิดนี้จนเปิด Sulwhasoo แบรนด์สกินแคร์และ

เคร่ืองสำ�อ�งจ�กโสมได้ในปี 1997 และได้รับ 

ก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กทั่วโลกในเวล�ต่อม� 

โดยส�ม�รถทำ�ยอดข�ยได้สูงถึง 1,000 ล้�นเหรียญ

สหรัฐตอ่ป ี(32,000 กว่�ล�้นบ�ท) นบัเปน็แบรนด์

ทีท่ำ�ร�ยไดส้งูทีส่ดุในอตุส�หกรรมคว�มง�มในป ี

2015 

 หัวหอกในก�รขับเคล่ือนแบรนด์สู่คว�มสำ�เร็จ

คือ Sulwhasoo Heritage & Science Center 

สถ�บันวิจัยที่มีนักวิจัยม�กกว่� 500 คนผู้มุ่งห� 

คว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ เก่ียวกับโสมและคว�มง�ม 

โดยมุ่งผลิตง�นวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับโสม ประสิทธิภ�พ

ของสมุนไพรน�น�ชนิด ก�รชะลอริ้วรอยก่อนวัย 

และก�รใช้สมุนไพรให้เข้�กับยุคสมัย ง�นวิจัย

เหล่�นี้ทำ�ให้ Sulwhasoo คิดค้นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนโสมให้กล�ยเป็นผลิตภัณฑ์

บำ�รุงผิวที่เป็นที่ต้องก�รของผู้บริโภคได้ดังเช่น 

Ginsenomics™ ท่ีเป็นผลลัพธ์จ�กก�รค้นพบว่� 

โดยทั่วไปแล้วโสมเก�หลีจะมีส�รซ�โปนินที่ช่วย

บำ�รุงร่�งก�ยและสร้�งภมูคิุม้กันม�กกว�่ 30 ชนิด 

แต่จะมีแค่ชนิดเดียวทีม่คุีณสมบัติในก�รชะลอร้ิวรอย

ก่อนวัยและมีในปริม�ณที่น้อยม�กข้อมูลน้ีทำ�ให้ 

Sulwhasoo ก้�วไปข้�งหน้�ได้ก่อนแบรนด์อื่น

ดว้ยก�รพฒัน�เทคโนโลยขีองตัวเองเพือ่สกัดส�ร

ซ�โปนินและนำ�ไปพัฒน�เป็น Ginsenomics™ 

ส�รบำ�รุงท่ีมีคว�มเข้มข้นจ�กโสมท่ีได้รับก�รต่อยอด

เปน็ Concentrated Ginseng Renewing Serum  

ซึ่งมีประสิทธิภ�พในก�รช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ 

พร้อมปกป้องและเติมเต็มผิวให้เนียนกระชับ  

จนทำ�ใหเ้ซรัมตวัน้ีไดรั้บก�รตอบรับจ�กผู้บริโภค

เปน็อย�่งดแีละข้ึนแทน่เปน็สนิค�้ข�ยดอีนัดบัสอง

ของ Sulwhasoo

สินค้าสำาหรับทุกคน
โสมไม่ได้มีบทบ�ทแค่ในอุตส�หกรรมคว�มง�ม 

แต่ยงัเปน็สว่นประกอบทีส่ำ�คญัของอตุส�หกรรม

อ�ห�รและย�ของเก�หลใีต ้แมว้�่รสช�ตขิมเฝือ่น

เฉพ�ะตัวของโสมจะเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภค

ที่รับประท�นสมุนไพรน้ีเพื่อผลด้�นก�รบำ�รุง 

สุขภ�พและสร้�งภูมิคุ้มกัน แต่ประโยคที่ว่� 

“หว�นเป็นลมขมเป็นย�” กลับไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

ในยุคสมัยที่แบรนด์ Made in Korea พร้อมปรับ

ลคุเปลีย่นรสช�ตขิองโสมใหเ้ข้�กบัคว�มตอ้งก�ร

และวิถีชีวิตในปัจจุบัน ไปจนถึงก�รช่วยลบภ�พ

และคว�มรู้สึกต่อโสมว่�เป็นย�บำ�รุงรสขมชวน

เบือนหน้�หนี และภ�พของย�สมุนไพรที่มี 

คว�มยุ่งย�กในก�รตระเตรียมออกจ�กใจของ 

ผู้บริโภค Cheong Kwan Jang แบรนด์โสม 

ภ�ยใต้บริษัท Korea Ginseng Corp (KGC) ได้

เปลี่ยนภ�พลักษณ์ของโสมในฐ�นะย�ขมสำ�หรับ

ผู้สูงอ�ยุให้กล�ยเป็นสมุนไพรสำ�หรับคนทุกเพศ

ทุกวัยที่ทั้งกินง่�ยและสะดวกผ่�นหล�กหล�ย

ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ 

 ก�รปรับรสช�ติของโสมคอืเร่ืองทีแ่บรนดใ์ห้

คว�มสนใจ เพื่อทำ�ให้สินค้�เข้�ถึงผู้บริโภคกลุ่ม

กว้�งข้ึนได ้“หลงัจ�กทีไ่ดก้นิโสมเก�หล ีผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่จะรู้สึกห�ยอ่อนล้� มีผิวพรรณที่ดีข้ึน 

และยังเช่ืออีกว่�โสมเก�หลีน้ันมีส่วนช่วยชะลอร้ิวรอย

ก่อนวัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่�ว ผู้บริโภค

ต้องก�รวิธีที่จะช่วยให้พวกเข�กินโสมได้ง่�ยข้ึน 

และไม่มีรสขม” ฮันซึงฮอน (Han Sunghoen)  

ผู้จัดก�ร Korean Ginseng Association กล่�ว 

ในปี 2011 Cheong Kwan Jang ว�งจำ�หน่�ย 

Renesse ลูกอมโสมแดงสกัดที่ผสมเมนทอลและ

ไซลทิอลเพือ่เพิม่รสช�ติท่ีหว�นและรับประท�นง่�ย 

คว�มพย�ย�มในก�รปรับรสช�ตขิองโสมใหกิ้นได้

ง่�ยข้ึนน้ี ยังทำ�ให้แบรนด์พัฒน�ย�บำ�รุงจ�กโสม

สำ�หรับเด็กได้สำ�เร็จ ในปี 2014 Cheong Kwan 

Jang ว�งจำ�หน่�ย Korean Red Ginseng Kids 

Tonic ยำ�รุงโสมแดงสำ�หรับเด็กในช่วงอ�ยุ 3-13 ปี 

โดยแบ่งสินค้�ออกเป็น 3 ช่วงกลุ่มอ�ยุ ได้แก่  

สเต็ป 1 สำ�หรับเด็กอ�ยุ 3-4 ปีที่เน้นก�รสร้�ง

ภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยให้แข็งแรงสำ�หรับเด็กก่อน

วัยเรียน สเต็ป 2 สำ�หรับเด็กอ�ยุ 5-7 ปีที่เน้น

สร้�งคว�มแข็งแรงให้กับร่�งก�ยสำ�หรับวัยอนุบ�ล 

และสเต็ป 3 สำ�หรับเด็กอ�ยุ 8-10 ปีที่เน้น 

ก�รบำ�รุงให้ร่�งก�ยแข็งแรงพร้อมกับก�รเร่ิมเรียน

ในช้ันประถม ช่วยให้เด็ก ๆ ห�ยจ�กคว�มอ่อนเพลีย 

เหน่ือยล้� และยังช่วยในเร่ืองของก�รจดจำ� 

สนิค�้ไดรั้บก�รตอบรับเปน็อย�่งดจี�กกลุม่พอ่แม่

และผู้ปกครองจนทำ�ให้ Korean Red Ginseng 

Kids Tonic มีส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดของผลิตภัณฑ์

จ�กโสมสำ�หรับเด็กถึงร้อยละ 80 “ย�บำ�รุงโสมแดง

รสหว�นได้รับคว�มนิยมม�กข้ึนไม่เพียงแต่ใน

เก�หลีใต้แต่ยังรวมไปถึงจีนด้วย” เจ้�หน้�ที่ของ 

Korea Ginseng Corp (KGC) กล่�ว “ในช่วง

หล�ยปีที่ผ่�นม� คว�มต้องก�รของผลิตภัณฑ์ 

ตวัน้ีมมี�กข้ึนในกลุม่นักทอ่งเทีย่วช�วจนีทีม่�ทีน่ี่ 

ซึ่งเป็นเพร�ะจำ�นวนพ่อแม่ช�วจีนที่ใส่ใจใน

สุขภ�พของลูก ๆ ตนเองนั้นมีม�กขึ้น” 

 Cheong Kwan Jang ไม่เพียงแต่ถูกปรับ

รสช�ติของผลิตภัณฑ์ให้กินง่�ยข้ึน แต่ยังถูกพัฒน�

ผลติภณัฑใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบทีกิ่นไดส้ะดวกข้ึนดว้ย 

Korean Red Ginseng Extract Everytime คือ

โสมสกัดผสมน้ำ�รสหว�นน้อยพร้อมด่ืมในซองขน�ด

กะทัดรัดที่ทั้งพกง่�ยและกินสะดวก ส�ม�รถฉีก

และด่ืมจ�กซองหรือจะผสมน้ำ�เพ่ือลดคว�มเข้มข้น

ก็ได้เช่นกัน แต่ละซองมีส่วนผสมของโสมแดง 

3,000 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริม�ณที่เหม�ะกับ 

ก�รรับประท�นในแต่ละวัน Cheong Kwan Jang 
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ยังพ�สินค้�ตัวน้ีไปอยูใ่นใจของผู้บริโภคผ่�นวัฒนธรรม

ซีรีส์เก�หลี โดยให้ อีมินโฮ (Lee Minho) นักแสดง

ขวัญใจคนดูจ�กซีรีส์เร่ืองดังอย่�ง Boys Over 

Flowers, City Hunter และ The Heirs เป็นแบรนด์

แอมบ�สเดอร์ประช�สัมพันธ์สินค้� หรือ 

โปรโมตสินค้�ผ่�นซีรีส์ยอดนิยมต่�ง ๆ  รวมทั้ง  

Descendants of the Sun โดยให้ตัวละครเอก 

ที่รับบทโดยซงจุงกิ (Song Joongki) นักแสดงขวัญใจ 

คนรุ่นใหม่หยิบโสมแดงซองน้ีข้ึนม�รับประท�น 

“เร�คิดว่�ซีรีส์ยอดนิยมจะช่วยเพิ่มคว�มสนใจ 

ในเร่ืองโสมแดงและคุณสมบัติในเร่ืองก�รบำ�รุง

ร่�งก�ย” โฆษกของ Korea Ginseng Corp 

(KGC) กล�่ว ก�รปร�กฏของโสมแดงซองในซรีีส์

จึงไม่เพียงแต่ทำ�ให้คนสนใจเท่�น้ัน แต่ยังช่วยเพ่ิม

ยอดข�ยของสินค้�ตัวนี้ให้สูงถึงร้อยละ 175 และ

ทำ�ให้ผู้ชมช�วจีนท่ีคล่ังไคล้ซีรีส์เร่ืองน้ีจำ�นวนม�ก

เกิดคว�มสนใจและสั่งซื้อต�ม

โสม x กังนัม
ไลฟ์สไตล์สำาหรับคนรุ่นใหม่
นอกจ�กก�รปรับลุคเปลี่ยนรสช�ติของโสมให้ 

เข้�กับคว�มต้องก�รและวิถีชีวิตในปัจจุบันแล้ว 

แบรนด์ต่�ง ๆ ยังทำ�ให้โสมกล�ยเป็นส่วนหน่ึง

ของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ผ่�นก�รบรกิ�รรูปแบบ

ต่�งๆ 

 ในปี 2016 แบรนด์ Cheong Kwan Jang 

โดย Korea Ginseng Corporation (KGC) เปิด

ค�เฟ ่Sapoon Sapoon ในย�่นช้อปปิง้และธุรกจิ

ของกรุงโซลอย่�งย่�นกังนัม เพื่อเจ�ะกลุ่มลูกค้�

คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภ�พด้วยเมนูเคร่ืองดื่ม

จ�กโสมและสมุนไพรต่�ง ๆ เมนูแนะนำ�ประจำ�

ค�เฟ่โสมแห่งน้ีคือ Ginseng-ccino เคร่ืองด่ืมจ�ก

โสมทอ็ปดว้ยโฟมนมคล�้ยค�ปชิูโน่ มีใหเ้ลอืกทัง้

เมนู Black (โสมผสมก�แฟ) White (โสมไม่ผสม

ก�แฟ) และ Soya (โสมผสมนมถ่ัวเหลือง) 

นอกจ�กนี้ ยังมีเมล็ดก�แฟ Micro lot จ�กแหล่ง

ปลกูต่�ง ๆ  ใหล้กูค�้ไดเ้ลอืกดืม่ ก�แฟโคลดบ์รูว ์

ช�สมุนไพร และน้ำ�ผลไม้ เรียกได้ว่�ครบทุกเมนู

เอ�ใจส�ยค�เฟ่ไม่ว่�จะดื่มหรือไม่ดื่มก�แฟ 

 “เป็นก�รรวมคว�มน่�เช่ือถือและคุณภ�พ

ของผลิตภัณฑ์จ�ก Cheong Kwan Jang เข้�กับ

วัฒนธรรมค�เฟ่ในยุคน้ี เร�พย�ย�มทำ�ให้ลูกค้�ได้

สนุกและเพลิดเพลินไปกับไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภ�พ

ในสถ�นทีส่บ�ย ๆ  โดยเร�จะออกเมนูใหม่ ๆ  อย่�ง

สม่ำ�เสมอ” นัมกุงจูวอน (Namgung Juwon)  

ผู้จัดก�รของ Korea Ginseng Corporation 

(KGC) กล่�ว นอกจ�กเคร่ืองด่ืมท่ีตอบโจทย์ทุก

คว�มต้องก�รแล้ว Sapoon Sapoon ยังต้ังใจ

ออกแบบใหพ้ืน้ทีข่องร้�นตอบโจทยชี์วติประจำ�วนั

ของผู้คนอีกเช่นกัน โดยมีก�รจัดท่ีน่ังแบบโต๊ะเดี่ยว

และโต๊ะย�ว มีปล๊ักไฟให้บริก�รในแต่ละจุด รวมท้ัง

ห้องประชุมท่ีส�ม�รถขอใช้บริก�รได้ถ้�ส่ังเคร่ืองด่ืม

ถงึยอดทีท่�งร้�นกำ�หนด เรียกไดว้�่จะม�พกัผอ่น 

จิบเครื่องดื่ม กินขนม หรือเปลี่ยนบรรย�ก�ศ 

ม�น่ังทำ�ง�นหรือประชุมก็ได้ทั้งหมด ค�เฟ่โสม

แห่งนี้จึงมัดใจลูกค้�ได้ไม่ย�กและมีลูกค้�เข้�ม�

ใช้บริก�รเฉลีย่ 300-400 คนตอ่วนั หลงัจ�กทีเ่ปดิ

ส�ข�แรกท่ีกังนัม Sapoon Sapoon เปิดส�ข� 

ท่ีสองในปี 2018 ที่เทอร์มินอล 2 ของสน�มบิน

อินชอน บริเวณเกต 234 เพื่อแนะนำ�แบรนด์ให้

เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้�ต่�งช�ติและนักเดินท�ง

ม�กขึ้น 

 อีกหน่ึงธุรกิจที่น่�จับต�ไม่แพ้ค�เฟ่ก็คือ  

ก�รที่แบรนด์สกินแคร์และเคร่ืองสำ�อ�งจ�กโสม

ต่�งก็จับจองพื้นที่ในย่�นกังนัมเพื่อนำ�เสนอ

ประสบก� ร ณ์สป� ระ ดับพ รี เ มียม ท่ีมอบ 

คว�มผ่อนคล�ยใหกั้บลกูค�้ในกลุม่เจนว�ยทีเ่ต็ม

ไปด้วยคว�มรีบเร่งและคว�มเครียดจ�กก�รทำ�ง�น

ในแต่ละวันเช่นกัน ประสบก�รณ์สป�ไม่ได้หยุด

อยู่แค่ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่มอบให้ในแต่ละ

โปรแกรม แต่ยังรวมไปถึงก�รออกแบบพื้นที่ให้ดู

ร่วมสมัยและเป็นที่น่�จดจำ� เมื่อเดินข้�มถนน 

จ�ก Sapoon Sapoon ไปไม่ไกลนัก จะพบกับ 

SPA 1899 โดย Donginbi ที่ได้รับก�รออกแบบ
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ให้บรรย�ก�ศของสป�แห่งน้ีมีคว�มโมเดิร์น  

แฝงไว้ด้วยกล่ินอ�ยของบ้�นเก�หลีแบบด้ังเดิม  

โดยก�รลดทอนร�ยละเอยีดของบ�้นและคงไว้แค่

เทคนิคง�นไม้แบบโบร�ณ SPA 1899 เน้นก�ร 

ให้บริก�รสป�จ�กโสมแดงและมีโปรแกรมที่เป็น 

ที่นิยมในกลุ่มลูกค้�คือ Red Ginseng Energy 

Circulation Therapy™ ซึง่เปน็วธีิทรีตเมนตพ์เิศษ

ที่นำ�โสมแดงสูตรเฉพ�ะของ Donginbi ที่ช่วย 

เร่ืองก�รหมุนเวียนม�ใช้ในสป�เพ่ือช่วยผ่อนคล�ย

ทั้งร่�งก�ยและจิตใจ เช่นเดียวกับ Sulwhasoo 

SPA Flagship Store ที่ต้ังอยู่ในย่�นเดียวกัน  

ด้�นนอกอ�ค�รโดดเด่นด้วยโครงสีทองสลับกับผนัง

สีดำ�โดยมีแนวคิดในก�รออกแบบจ�กคว�มส่องสว่�ง

เหมือนคว�มง�มของภูมิปัญญ�แห่งเอเชีย ซ่ึงเป็น 

ก�รนำ�ปรัชญ�ของแบรนด์ม�นำ�เสนอผ่�นก�รตกแต่ง

ภ�ยในที่ดรู่วมสมัย ลูกค้�จำ�นวนม�กต่�งแวะเวียน

เข้�ม�ที่นี่เพื่อรับบริก�รสป� Intense Ginseng 

Journey ที่ออกแบบข้ึนเพื่อป้องกันร้ิวรอยและ

ฟ้ืนฟูพลังง�นให้กับผิวด้วยก�รผสมผส�นคุณสมบัติ

ของโสมเข้�กับเทคนิคเฉพ�ะของแบรนด์ 

ก้าวสู่อันดับหนึ่งในตลาดโลก 

คว�มได้เปรียบในเร่ืองก�รเป็นแหล่งปลูก ก�รให้

คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยเพื่อพัฒน�สินค้� และ

คว�มพร้อมในก�รปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิต คือปัจจัยที่ทำ�ให้เก�หลีใต้

ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รแปลงโสมใหก้ล�ยเปน็

สินค้�ที่ผู้บริโภคปร�รถน� แต่ร�กฐ�นสำ�คัญที่

ช่วยให้แบรนด์ Made in Korea เหล่�นี้ให้เป็นที่

ยอมรับในตล�ดโลกได้คือ นโยบ�ยจ�กภ�ครัฐที่

ช่วยสร้�งคว�มน่�เช่ือถือให้กับสมุนไพรพื้นถิ่น

อย่�งโสม ที่ในอดีตไม่ได้เป็นที่ รู้จักในตล�ด 

ต่�งประเทศ โดยในปี 1900 รัฐบ�ลกำ�หนดให้โสม

เป็นสินค้�ผูกข�ดท่ีต้องส่งผ่�นบริษัท Samjeong 

Production Co., Ltd เพื่อนำ�ไปข�ยในเซี่ยงไฮ้

และเมืองต่�ง ๆ ในประเทศจีน เมื่อปริม�ณ 

ก�รส่งออกโสมมีเพ่ิมม�กข้ึน จึงเร่ิมมีก�รติดตร� 

Cheong Kwan Jang ท่ีมีคว�มหม�ยว่� 

“ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจ�กโรงง�นที่ได้รับก�รรับรอง

จ�กรัฐบ�ล” บนสินค้�สำ�หรับส่งออกเพื่อก�รันตี

ว่�เป็นสินค้�โสมของแท้ที่ได้ม�ตรฐ�น จนทำ�ให้

เกดิก�รยอมรับในตล�ดทัง้ในและต�่งประเทศว�่ 

โสมจ�กเก�หลีใต้น้ันเป็นสินค้�คุณภ�พสูงที่ 

เชื่อถือได้ แม้ว่�รัฐบ�ลจะยกเลิกก�รผูกข�ยโสม

เก�หลีในเวล�ต่อม� แต่ภ�พลักษณ์คว�มน่�เช่ือถือ

ของตร� Cheong Kwan Jang ยังคงอยู่ และได้รับ

ก�รนำ�ไปสร้�งเป็นแบรนด์ภ�ยใต้บริษัท Korea 

Ginseng Corporation (KGC) 

 นอกจ�กน้ี ทุก ๆ ปี บริษัท Korea Ginseng 

Corporation (KGC) จะลงทนุในนักวจิยักว�่ 200 

คนและลงทุนเงินกว่� 20 ล้�นเหรียญสหรัฐ เพื่อ

วิจัยเก่ียวกับโสมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์

คว�มตอ้งก�รของผูบ้รโิภค ผลติภณัฑท์กุตวัของ 

Cheong Kwan Jang ได้รับก�รรับรองจ�กกระทรวง

อ�ห�รและวิทย�ศ�สตร์เพือ่เป็นก�รสร้�งคว�มม่ันใจ

ให้กับตล�ดต่�งประเทศ เมื่อร�กฐ�นแข็งแรง 

ก�รไปต่อก็ไม่ย�ก ประสบก�รณ์ในก�รผลิตกว่� 

120 ปีภ�ยใต้ก�รควบคุมคุณภ�พที่ได้ม�ตรฐ�น

ทำ�ให้ Cheong Kwan Jang ประสบคว�มสำ�เร็จ

ในก�รว�งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กโสมท่ีตอบโจทย์

คว�มต้องก�รผู้บริโภคจนกล�ยเป็นแบรนด์โสม

อันดับ 1 ของโลก สินค้�ว�งข�ยใน 40 ประเทศ

ทั่วโลก มีสินค้�ว�งข�ยบนชั้นว�งของห้�งสรรพ

สินค้� Harrods ในลอนดอน มีค�เฟ่ Café & 

Ginseng เปิดที่ 5th Avenue ในนิวยอร์ก และ

ทำ�ร�ยได้ในต่�งประเทศแตะ 100 ล้�นเหรียญ

สหรัฐได้ในปี 2018 

 เมื่อถูกเสริมแรงด้วยเหตุก�รณ์ก�รระบ�ด

ของโควิด-19 ทำ�ให้คว�มนิยมในก�รบริโภคโสม

เพื่อเพ่ิมภูมิคุ้มกันมีม�กข้ึนทั้งในเก�หลีใต้และ

ต่�งประเทศ ส่งผลให้ยอดข�ยของ Cheong 

Kwan Jang เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง สินค้�อย่�ง 

Korean Red Ginseng Concentrated Extract  

ซ่ึงทำ�จ�กโสม 100% ได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งม�ก 

ในขณะที่ยอดข�ยจ�กต่�งประเทศก็เพิ่มข้ึน 

เช่นกัน โดยยอดข�ยออนไลน์ในประเทศจีนเพ่ิมข้ึน

สูงถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับยอดข�ยรวม 

หกเดือนแรกในปี 2020 ยอดข�ยในสหรัฐฯ และ

ญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นหลังจ�กที่ Cheong Kwan Jang 

ตัดสินใจเปิดร้�นบน Amazon เพื่อให้สินค้�เข้�ถึง

กลุ่มลูกค้�ต่�งช�ติได้สะดวกข้ึน เช่นเดียวกันกับ

แบรนด์อื่น ๆ ในเครือบริษัท Korea Ginseng 

Corporation (KGC) ที่ส�ม�รถตีตล�ดต่�งประเทศ

ได้อย่�งไม่น้อยหน้� 

 Donginbi แบรนด์สกินแคร์จ�กส�รสกัด 

โสมแดงท่ีได้เปิดตล�ดในหล�ยประเทศไม่ว่�จะเป็น

ญี่ปุ่น จีน ไทย นิวซีแลนด์ รวมทั้งสหรัฐอเมริก� 

ได้ขย�ยฐ�นลูกค้�ต่�งประเทศให้กว้�งข้ึนในปี 

2021 โดย Donginbi มุ่งขย�ยกลุ่มลูกค้�ใน

สหรัฐฯ ด้วยก�รว�งจำ�หน่�ย Red Ginseng 

Homme Power ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำ�หรับผู้ช�ย

ที่ปรับสูตรให้เพิ่มคว�มชุ่มช้ืนม�กข้ึนและซึม 

เข้�สู่ผิวได้รวดเร็วบน Amazon “ก�รเปิดร้�น 

Donginbi บน Amazon สร้�งโอก�สอันดีสำ�หรับ

ก�รนำ�เสนอเคร่ืองสำ�อ�งจ�กโสมแดงของเร�ให้

ลูกค้�ต่�งช�ติรู้จักในช่วงเวล�ที่เคร่ืองสำ�อ�ง

เก�หลกีำ�ลงัเปน็ทีนิ่ยมในตล�ดสหรัฐฯ” อจีงุฮยนุ 

(Lee Junghyun) หัวหน้�แผนก Cosmetics Business  

Division ประจำ� Korea Ginseng Corporation  

(KGC) กล่�ว “เร�จะเร่ิมจ�กร้�นบน Amazon ก่อน 

จ�กน้ันจะเร่ิมข�ยไปสู่แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซอ่ืน ๆ   

เพื่อขย�ยฐ�นลูกค้�ต่�งช�ติต่อไป” จองฮว�ยอง 

(Jung Hwayung) หัวหน้�แผนก Global and 

E-Commerce ของ Donginbi กล่�ว 

ที่ม� : บทคว�ม “CheongKwanJang’s Red Ginseng 
Gains Spotlight Amid Pandemic” โดย Yim Hyun-Su 
จ�ก koreaherald.com / บทคว�ม “Ginseng Beauty : 
Cheong Kwan Jang’s Donginbi Extends US Reach to 
Offer ‘Quality Effective Products’ in Men’s Market” โดย 
Amanda Lim จ�ก cosmeticsdesign-asia.com / บทคว�ม 
“Hit K-Drama Boosts Sales of South Korean Products” จ�ก 
straitstimes.com / บทคว�ม “KGC Ginseng Corporation’s 
Cafe Sapoon Sapoon Becomes Trendy Place in Gangnam”  
โดย Choi Mun-Hee จ�ก businesskorea.co.kr / บทคว�ม 
“KGC : The Global Leader in Ginseng” จ�ก kgccanada.
com / บทคว�ม “Korea’s Representative Red Ginseng, 
Cheong-Kwan-Jang Red Ginseng” จ�ก spag.co.kr / 
บทคว�ม “Red Ginseng for Kids Growing in Popularity” 
โดย Lee Min-Hyung จ�ก koreatimes.co.kr / บทคว�ม 
“Research & Innovation” จ�ก apgroup.com / บทคว�ม 
“Spa.1899 / Spa interior” จ�ก ifworlddesignguide.com / 
บทคว�ม “The House of Infinite Wisdom” จ�ก sulwhasoo.com
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The Creative : มุมมองของนักคิด

ส่องโอกาสสมุนไพรไทย
หลังโควดิ
กับ ดร. ภญ. มณฑกา ธีรชัยสกุล
เรื่อง : รติรัตน์ นิมิตรบรรณส�ร

ภาพชัน้วางสนิคา้ในรา้นขายยาทีมี่ขวดยา
วางเรียงรายอยู่เป็นจำานวนมาก แต่กลับ
ไม่มียาสกัดฟ้าทะลายโจรเหลืออยู่บนชั้น
หรือในสต็อกสินค้าของร้านแม้แต่ขวดเดียว 
สะท้อนใหเ้หน็ถึงความตอ้งการท่ีพุง่สงูขึน้
ของยาฟ้าทะลายโจร หลังจากถูกนำาไป
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวท่ีมี
อาการไม่รุนแรง และขายดิบขายดีจน 
ขาดตลาดไปนานนับเดอืน ก่อนท่ีสมุนไพร
ชนิดอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ใกล้เคียงกัน อย่างยา
ห้าราก จันทน์ลีลา และกระชายขาว จะเริ่ม
ขาดตลาดเช่นกัน
 

จ�กกระแสดังกล่�วทำ�ให้สมุนไพรไทยกลับม�

เปน็ทีส่นใจอกีคร้ัง โดยกอ่นหน้�นีส้มนุไพรถกูใช้

เป็นวัตถุดิบในหล�กหล�ยอุตส�หกรรม เช่น 

อุตส�หกรรมเคร่ืองสำ�อ�ง อุตส�หกรรมอ�ห�รเสริม 

ย�สมุนไพร เรียกว่�ตล�ดสมุนไพรเป็นตล�ดที่มี

ก�รเติบโตสูงอย่�งต่อเน่ือง ตัดกลับไปที่ตล�ด 

สง่ออก มลูค�่ก�รค�้ผลติภณัฑส์มนุไพรในตล�ด

โลกแต่ละปีก็มีก�รเติบโตสูงม�โดยตลอด เพร�ะ

เป็นท�งเลือกในก�รดูแลสุขภ�พที่หล�ยคน 

มองว่�ปลอดภัยและม�จ�กธรรมช�ติ  

  อน�คตสมุนไพรไทยต่อจ�กน้ีจะมีโอก�สไปต่อ 

ได้ไกลแค่ไหน ในมุมมองของ ดร. ภญ. มณฑกา  

ธีรชัยสกุล ผูอ้ำ�นวยก�รกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

กรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก 

กระทรวงส�ธ�รณสุข ผู้ที่ทำ�ง�นคลุกคลีกับสมุนไพร

ม�ตั้ งแต่จุดเ ร่ิมต้นที่ภ�ครัฐหันม�ส่งเสริม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตส�หกรรมสมุนไพร  

ผ่�นแผนแม่บทว่�ด้วยก�รพัฒน�สมุนไพรไทย 

พ.ศ. 2560-2564  

 

สมุนไพรไทยได้รับความสนใจอย่าง
มากหลังเกิดสถานการณ์โควิด กระแส
นี้ส่งผลต่อตลาดสมุนไพรในประเทศ
อย่างไรบ้าง
ในแง่ภ�พรวมปีทีผ่่�นม� ตล�ดสมุนไพรไทยมีอัตร�

ก�รเติบโตตดิลบจ�กภ�วะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัลง 

ปกตมิลูค�่ของผลติภณัฑส์มุนไพรภ�ยในประเทศ

มีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ย 9-10% ต่อปี ซึ่งถือว่�มี

ก�รเติบโตสูง ส่วนในภ�พย่อย กลุ่มผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทยในกลุ่มสป�และร้�นนวด ซึ่งเคย 

ทำ�ร�ยได้อันดับหน่ึงก็มีมูลค่�ลดลง เน่ืองจ�ก 
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สถ�นบริก�รถูกส่ังปิดช่ัวคร�วจ�กก�รแพร่ระบ�ดโควิดและนโยบ�ยล็อกด�วน์  

แตก่ลุม่ทีน่่�สนใจแทนทีค่อืผลติภณัฑย์�สมนุไพรกลุม่แกอ้�ก�รหวดั ไอ หรือ

แก้แพ้ กล�ยเป็นกลุ่มที่มีอัตร�ก�รเติบโตอย�่งรวดเร็ว โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

“ฟ้�ทะล�ยโจร” ซึ่งข�ยดีจนข�ดตล�ด ส่งผลให้ตล�ดสมุนไพรที่ใช้เป็น

วัตถุดิบในก�รผลิตของอุตส�หกรรมย�เติบโตข้ึนถึง 5 เท่� จ�ก 800  

ล้�นบ�ท เป็นประม�ณ 4,000 ล้�นบ�ท โดยส่วนหนึ่งม�จ�กก�รที่ภ�ครัฐ 

มกี�รตอบสนองอย�่งทนัทว่งท ีมกี�รข้ึนบญัชีฟ�้ทะล�ยโจรเปน็ย�หลกัรักษ�

โควิดเบื้องต้น ซึ่งยิ่งมีผลต่อคว�มต้องก�รของตล�ดและประช�ชนม�กข้ึน

ต�มไปด้วย   

ท่ีผ่านมาสมุนไพรถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจเพือ่
สุขภาพ มองว่าสมุนไพรจะกลายเป็นเศรษฐกิจหลักและ
เศรษฐกิจใหม่ของประเทศได้ไหม
จริง ๆ มันเป็นอยู่แล้ว ในปี 2559 ช่วงเริ่มต้นแผนแม่บทว่�ด้วยก�รพัฒน�

สมุนไพร พ.ศ. 2560-2564 ประเทศเร�มีมูลค่�ก�รบริโภคสมุนไพรสูงเป็น

อันดับ 8 ของโลก คิดเป็นมูลค่� 1,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ ต่อม�ในปี 2562 

ขยับข้ึนเป็น 1,600 ล้�นเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันเร�ข้ึนไปอยู่ท่ีอันดับ 6 ของโลก 

ดังน้ัน ไม่ต้องถ�มเลยว่�อุตส�หกรรมน้ีมีโอก�สเติบโตไหม ตัวเลขมัน 

ตอบชัดเจน ขณะเดียวกันคนไทยก็บริโภคสมุนไพรภ�ยในประเทศอยู่แล้ว 

แม้ก่อนหน้�นี้จะยังไม่มีก�รส่งเสริมเร่ืองน้ีอย่�งจริงจังก็ต�ม ยิ่งพอรัฐให้ 

ก�รสนบัสนนุอย�่งเตม็ที ่มทีศิท�งในก�รทำ�ง�นทีชั่ดเจน ทำ�ใหเ้อกชนอย�ก

ม�ลงทุน ตล�ดสมุนไพรก็ยิ่งมีก�รเติบโตสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

  ถ้�มองไปในกลุ่ม 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย หรือ S-Curve ต�ม

ยุทธศ�สตร์ช�ติ สมุนไพรไทยเป็นส่วนหน่ึงของอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

กลุ่มร�ยได้ดีและก�รท่องเท่ียวเชิงสุขภ�พ (Affluent, Medical and Wellness 

Tourism) ซึ่งเป็นอุตส�หกรรมเดิมที่มีศักยภ�พ (First S-curve) เพียงแต่

ต้องก�รก�รจัดก�รเชิงระบบท่ีทำ�ให้เกิดก�รเติบโตแบบก้�วกระโดด 

อุตส�หกรรมสมุนไพรไทยมีศักยภ�พในก�รเติบโตสูง แต่เร�ก็เห็นจุดอ่อน

ม�กม�ย โดยเฉพ�ะก�รข�ดระบบก�รบริห�รง�นที่ชัดเจน ต่�งคนต่�ง

ทำ�ง�น ที่ผ่�นม�จึงดูเหมือนสมุนไพรไทยเติบโตแบบต�มมีต�มเกิด   

 อุปสรรคสำ�คัญในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมสมุนไพรก็คือเร่ืองของ

กฎหม�ย เดิมเร�ไม่มีกฎหม�ยควบคุมและกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เป็นก�รเฉพ�ะ ต้องนำ�บทบัญญัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยย�และกฎหม�ยว่�

ด้วยอ�ห�รม�บังคับใช้ ซึ่งยังไม่เหม�ะสมกับก�รควบคุมและกำ�กับดูแล

ผลติภัณฑส์มนุไพร รวมทัง้ไมส่อดคลอ้งตอ่ก�รสง่เสริมและพฒัน�ผลติภัณฑ์

สมุนไพร ทำ�ให้อุตส�หกรรมนี้มีก�รพัฒน�ที่ล่�ช้�และไม่ส�ม�รถเติบโตได้ 

  ยกตวัอย�่งเช่น วนัน้ีมีผูป้ระกอบก�รร�ยหน่ึงคดิผลติภัณฑใ์หมไ่ดส้ำ�เร็จ 

แต่กว่�จะขึ้นทะเบียนได้ต้องรอไปอีก 3 ปี ถ�มว่�ถ้�เป็นอย่�งนี้แล้วใครจะ

อย�กลงทุน ถ้�มองในเชิงก�รตล�ด กระบวนก�รขออนุญ�ตต่�ง ๆ ต้อง 

ไม่ควรเกิน 6 เดือน ยิ่งถ้�ทำ�เสร็จได้เร็วภ�ยใน 1-2 เดือน จะยิ่งเพิ่มโอก�ส

ท�งธุรกิจทำ�ให้ผู้ประกอบก�รอย�กเข้�ม�มีส่วนร่วมในอุตส�หกรรมน้ีม�กข้ึน 

ดังน้ันหัวใจของก�รขับเคลื่อนจึงต้องมีแผนแม่บทและก�รเปลี่ยนแปลง

กฎหม�ยให้เหม�ะสมยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นในก�รจัดทำ�แผนแม่บทฉบับ

ดังกล่�ว เพื่อให้สมุนไพรไทยส�ม�รถแข่งขันได้ทั้งในและต่�งประเทศ 

ย้อนกลับไปพดูถงึแผนแม่บทกันสักนดิ เป้าหมายสำาคญัของ
แผนนี้คืออะไร  
เป้�หม�ยสำ�คัญมี 2 เร่ือง เร่ืองแรกคือไทยต้ังเป้�จะเป็นประเทศผู้นำ�ก�ร 

ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของอ�เซียน ซึ่งหล�ยปีที่ 

ผ่�นม�ตัวเลขก�รส่งออกของเร�ค่อนข้�งคงที่ สะท้อนให้เห็นว่�ยังต้องก�ร

ก�รลงทุนขน�ดใหญ่และก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งพื้นฐ�นอีกหล�ยเร่ือง 

แต่ถ�มว่�ไทยเป็นอันดับหน่ึงของอ�เซียนในอุตส�หกรรมน้ีไหม ตอนน้ีเร�

เป็นอยู่แล้ว แต่ตัวเลขควรจะเติบโตได้ม�กกว่�นี้ อีกเรื่องคือมุ่งสร้�งมูลค่�

ของวตัถดุบิสมนุไพรและผลติภัณฑส์มนุไพรภ�ยในประเทศเพิม่ข้ึนอย�่งน้อย 

1 เท่�ตัว จ�กเดิมมีมูลค่� 3.8 หมื่นล้�นบ�ท ให้เป็น 2 เท่�หรือ 7.6  

หมื่นล้�นบ�ทภ�ยใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แต่เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 

จึงไม่ส�ม�รถทำ�ได้ต�มเป้�หม�ย ล่�สุดตัวเลขอยู่ที่ 4.8 หมื่นล้�นบ�ท 

ในปี 2563

ในช่วง 5 ปีของแผนแม่บทฉบับแรกนี้ เกิดรูปธรรมสำาคัญ
อย่างไรบ้าง
  ปัจจุบันมีก�รออกพระร�ชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ. 2562 มีส�ระสำ�คัญ 

เช่น กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รนโยบ�ยสมุนไพรแห่งช�ติ มีหน้�ที่กำ�หนด

นโยบ�ยและแผนยุทธศ�สตร์ด้�นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งช�ติ และติดต�ม

ผลก�รดำ�เนินง�นเร่ืองน้ีเป็นก�รเฉพ�ะ มีก�รปรับปรุงวิธีก�รอนุญ�ต 
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ข้ึนทะเบียนย�ให้มีคว�มยืดหยุ่นม�กข้ึน มีบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รส่งเสริม 

ผู้ประกอบก�รสมุนไพรมุ่งพัฒน�ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่�งเป็นระบบและ 

ครบวงจร ซึ่งจะส่งผลดีต่อตล�ดสมุนไพร ต้ังแต่ต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และ 

ปล�ยน้ำ�ได้ ถือว่�กฎหม�ยฉบับน้ีช่วยปลดล็อกได้ในหล�ย ๆ  เร่ือง แต่ส่วนตัว

มองว่�หล�ยเร่ืองก็ยังค่อนข้�งล่�ช้� เน่ืองจ�กระบบร�ชก�รไทยมีข้ันตอน

ก�รทำ�ง�นซับซ้อน ถ้�ปรับให้เร็วข้ึนได้ จะย่ิงเพ่ิมโอก�สท�งเศรษฐกิจได้อีกม�ก 

และจูงใจให้ผู้ประกอบก�รอย�กเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น

 ขณะเดยีวกนักม็กี�รจดัก�รเร่ืองตน้น้ำ�ไปพอสมควร ทัง้ก�รสง่เสริมและ

พฒัน�เกษตรกรผูป้ลกูสมนุไพรและปรับพืน้ทีป่ลกูสมนุไพรใหม้คีณุภ�พม�ก

ขึ้น ขณะที่กล�งน้ำ�ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ประกอบก�รเป็นหลัก อ�จจะยังทำ�ได้

ค่อนข้�งน้อย เพร�ะคว�มไม่พร้อมในหล�ยเร่ือง แต่ก็ได้มีก�รจัดทำ�ฐ�น

ข้อมลูกลุ่มผูป้ระกอบก�รสมนุไพร สว่นปล�ยน้ำ�ซึง่เปน็เร่ืองของผูบ้ริโภคและ

ก�รส่งเสริมภ�พลักษณ์ท�งก�รตล�ดของสมุนไพร วิกฤตโควิด-19 ทำ�ให้

ภ�พของย�สมุนไพรในแง่ท�งเลือกในก�รรักษ�ชัดเจนข้ึน ทำ�ให้คนเข้�ถึง

เร่ืองของสมุนไพรได้ม�กข้ึน เมื่อก่อนถ้�พูดถึงสมุนไพรมักเป็นเร่ืองเชิงลบ 

เช่น กนิแลว้มผีลข้�งเคยีง กินแลว้ต�ย ถูกผดิไมม่ใีครพสิจูน์ แต่วันน้ีสมุนไพร

กล�ยเปน็ทีย่อมรับม�กขึน้ ต้องบอกว่�ก�รทีฟ่�้ทะล�ยโจรเข้�ไปอยูใ่นบญัชี

ย�หลักแห่งช�ติ สร้�งผลกระทบเชิงบวกต่อกับก�รรับรู้ของประช�ชน 

อย่�งม�ก ทำ�ให้คนมั่นใจในก�รใช้ย�สมุนไพรม�กขึ้น ในเชิงเศรษฐศ�สตร์

ส�ธ�รณสุข เรื่องของสุขภ�พเป็น Asymmetrical Information คือคว�ม 

ไม่เท่�เทียมกันของข้อมูล ยังไงหมอก็จะรู้ม�กกว่�คนทั่วไปอยู่แล้ว แต่พอ

เป็นเร่ืองของสมุนไพร คุณไม่จำ�เป็นต้องเป็นหมอ แต่คนธรรมด�ทั่วไปก็

ส�ม�รถห�คว�มรู้และทำ�คว�มเข้�ใจได ้กล�ยเปน็ท�งออกเร่ืองของก�รดแูล

ตนเอง เกิดเป็นกระแสเชิงบวกต่อเรื่องของสมุนไพรอย่�งรวดเร็ว

ปัจจุบันในตลาดสมุนไพรโลกใครถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่ และ
ไทยอยู่จุดไหนในตลาดโลก  
ตล�ดสมุนไพรในโลกมีมูลค่�รวมกันประม�ณ 9.18 หมื่นล้�นเหรียญสหรัฐ 

(ประม�ณ 3 ล้�นล้�นบ�ท) ซึ่งประเทศที่มีมูลค่�ท�งก�รตล�ดของสมุนไพร

สูงที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 จีน อันดับ 2 อเมริก� อันดับ 3 ญี่ปุ่น อันดับ 4 

เก�หลีใต้ อันดับ 5 เยอรมัน ส่วนไทยเร�อยู่อันดับ 6 โดยสมุนไพรไทยใน

กลุ่มอ�ห�รเสริมมีมูลค่�ตล�ดม�กที่สุด คือร�วร้อยละ 60 ขณะที่ตล�ดย�

แผนโบร�ณคิดเป็นมูลค่�ก�รตล�ดร�วร้อยละ 10

คิดว่าเราจะไปได้ไกลถึงอนัดับ 1 ใน 3 ของโลกไหม และปัจจยั
อะไรที่จะผลักดันให้ไปถึงตรงนั้น
ถ�้อย�กไปใหถ้งึจุดน้ัน เร�ตอ้งปลดลอ็กอกีหล�ยเร่ือง ไมว่�่จะเปน็เรือ่งของ

โอก�สในก�รลงทนุ เร่ืองของกฎหม�ย ข้อบงัคบัต�่งๆ รวมไปถงึก�รอำ�นวย

คว�มสะดวกในก�รทำ�ธุรกิจสมุนไพร เร�ปรับปรุงแก้ไขเร่ืองเหล่�นี้ได้ไหม 

ก�รเปลี่ยนโครงสร้�งอุตส�หกรรมหน่ึงให้มีก�รขย�ยตัวม�กกว่�เท่�ตัว

ภ�ยในเวล� 3-5 ปี ถ้�ไม่มีก�รลงทุนขน�ดใหญ่ มันเป็นไปไม่ได้เลย  

ถ�มว�่แลว้อะไรจะเปน็ตัวดงึดดูก�รลงทนุระดบัน้ันม�ได ้หล�ยเร่ืองเปน็เร่ือง

ของภ�พใหญ่ แค่พูดเรื่องก�รดึงนักลงทุนต่�งช�ติเข้�ม�ลงทุน ถ�มว่�วันนี้

ประเทศไทยมีคว�มพร้อมม�กน้อยแค่ไหน ภ�ครัฐต้องปลดล็อกข้อจำ�กัด 

ของตัวเองให้ทันก�รเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันภ�คเอกชนก็ต้องกล้� 

ลงทุนด้วย  

เมื่อก่อนถ้าพูดถึงสมุนไพร มักเป็น
เรื่องเชิงลบ เช่น กินแล้วมีผลข้างเคียง 
กินแล้วตาย ถูกผิดไม่มีใครพิสูจน์  
แต่วันน้ีสมุนไพรกลายเป็นท่ียอมรับ
มากข้ึน ต้องบอกว่าการท่ีฟ้าทะลายโจร
เข้าไปอยู่ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
สรา้งผลกระทบเชงิบวกตอ่กบัการรบัรู้
ของประชาชนอย่างมาก
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มองว่าหลังโควิด-19 ตลาดสมุนไพรไทยจะเป็นอย่างไร
ต้องยอมรับว่�สถ�นก�รณ์โควิด ทำ�ให้คนหันม�เห็นคว�มสำ�คัญเร่ืองของ

สุขภ�พกันม�กขึ้น ระหว่�งเงินกับสุขภ�พ เชื่อว่�วันนี้คนส่วนใหญ่จะเลือก

สุขภ�พดี ไม่ต้องรวยม�กก็ได้ แต่อย�กมีเงินนะ และก็ไม่อย�กต�ย คนจะหัน

กลับม�ทบทวนว่�เข�จะต้องใช้ชีวิตยังไงเพ่ือให้มีสุขภ�พแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย

บ่อย ๆ พอคนเร่ิมมีคว�มรู้ม�กข้ึน เร่ิมมีประสบก�รณ์เชิงบวกในก�รใช้

สมุนไพรม�กขึ้น ก็จะเริ่มเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพร กล�ยเป็นภ�พเชิงบวก

ที่จะสนับสนุนให้ตล�ดสมุนไพรไทยเติบโตอย่�งก้�วกระโดด 

 เทรนดข์องสินค�้สขุภ�พไมเ่ฉพ�ะสมนุไพรจะกล�ยเปน็เทรนดท์ีบ่มูม�ก

หลงัโควดิ ประกอบกบัก�รเข้�สูส่งัคมผูส้งูอ�ยขุองประเทศไทยกเ็ปน็อกีสว่น

หนึ่ง ส่งผลให้มีแนวคิดในก�รใช้สมุนไพรเพื่อเป็นท�งเลือกในก�รรักษ�โรค

และเสริมสร้�งสขุภ�พ น่ีเปน็ผลกระทบเชิงบวกต่อสมนุไพรทัง้สิน้ แตค่ำ�ถ�ม

คอืภ�ครัฐจะมแีนวท�งในก�รตัดสนิใจและตอบสนองเร่ืองน้ีไดท้นัทว่งทมี�ก

น้อยแค่ไหน หรือจะแค่ปล่อยให้ตล�ดสมุนไพรโตไปต�มธรรมช�ติ แต่บอก

ไดเ้ลยว�่น่ีเปน็อตุส�หกรรมทีม่ศีกัยภ�พและมโีอก�สเติบโตสงู เพร�ะเทรนด์

โลกกำ�ลังเดินไปในทิศท�งนั้น  

ถ้าพดูถึงสมนุไพรเกาหลีต้องนกึถงึโสม หรือของจีนต้องเป็น
ถั่งเช่า มองว่าในอนาคตเราจะสามารถพัฒนาสมุนไพรไทย
ตัวใดตัวหนึ่งเป็น Product Champion ระดับนั้นได้หรือไม่
ถ้�ให้พูดตรง ๆ ก็ต้องบอกว่�มีแต่คนฝัน แต่ไม่มีคนทำ�จริงจัง ต้องเข้�ใจ

ก่อนว่� คนเก�หลีกินโสมในชีวิตประจำ�วันอยู่แล้ว แค่ข�ยคนในช�ติก็ 

รวยแล้ว เน่ืองจ�กมีก�รบริโภคสูงภ�ยในประเทศ ดังน้ัน ไม่ต้องพูดถึง 

คว�มมั่นคงของอุตส�หกรรมเลย แต่ถ้�มองให้ลึกลงไปกว่�นั้น เวล�พูดถึง

โสมเก�หลี เร�จะไม่พูดภ�พลอย ๆ  ว่�ทำ�ไมมันถึงดัง เพร�ะเก�หลีมีระบบ

ก�รส่งเสริมก�รปลูกโสมและก�รจัดก�รเร่ืองโสมที่ดีม�ก มีระบบนิเวศ 

(Ecosystem) ที่พัฒน�และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบก�รที่

ส�ม�รถเติบโตได้ เข�มีสม�พันธ์เกษตรกรโสม มีก�รประกันร�ค� มีก�ร 

รับซื้อ มีก�รว�งกลยุทธ์ในทำ�ง�นเรื่องนี้อย่�งจริงจัง ไม่ใช่นึกวันนี้อย�กจะ

ปลูกก็ปลูก พรุ่งนี้อย�กจะเลิกก็เลิก นอกจ�กเป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ

แล้ว โสมเก�หลียังเป็นอุตส�หกรรมที่มีมูลค่�สูงด้วย สิ่งเหล่�นี้ไม่ได้เกิดขึ้น

เพียงลำ�พัง แต่เป็นเร่ืองของระบบนิเวศที่ต้องพัฒน�ไปพร้อม ๆ กัน ตัดกลับม� 

ที่บ้�นเร� ยกตัวอย�่งถ้�วันน้ีเกษตรกรจะปลูกฟ้�ทะล�ยโจร คิดว่�มันจะมี

คว�มม่ันคงแค่ไหน ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ 

 อีกอย่�งถ้�จะถ�มกลับว่� แล้วถ้�พูดถึงสมุนไพรไทยนึกถึงอะไร หล�ยคน

ก็ตอบไม่ได้ คว�มโชคร้�ยของเร�คือเร�อุดมสมบูรณ์จนเกินไป จนไม่ส�ม�รถ

เลือกสมุนไพรตัวใดตัวหน่ึงข้ึนม�ได้ เพร�ะมันมีเยอะแยะไปหมด แต่ส่วนตัว

คิดว่�เร�ต้องเลือกสักอย่�งหน่ึงเถอะ ไม่ต้องคิดเยอะหรอก เช่น ฟ้�ทะล�ยโจร 

หยิบม�ทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ระดับช�ติ (National Product) ไหม แล้วสื่อส�ร

ออกไป ใช้สถ�นก�รณ์โควิดนี้ให้เป็นประโยชน์ ใคร ๆ ก็อย�กใช้ ร�ค�ก็ 

ไม่แพง กินแล้วไม่เป็นอันตร�ย อย่�มองว่�เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของใครคนใด 

คนหนึ่ง แต่อยู่ที่เร�ทุกคน และอย�กให้มองเรื่องนี้เชิงระบบม�กกว่� 

เทรนด์ของสินค้าสุขภาพไม่เฉพาะ
สมุนไพรจะกลายเป็นเทรนด์ท่ีบูมมาก
หลังโควิด ประกอบกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยก็เป็นอีก 
ส่วนหนึ่ง ส่งผลให้มีแนวคิดในการใช้
สมุนไพรเพ่ือเป็นทางเลือกในการ 
รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ น่ีเป็น
ผลกระทบเชิงบวกต่อสมุนไพรท้ังสิ้น 
แต่คำาถามคือภาครัฐจะมีแนวทาง 
ในการตัดสนิใจและตอบสนองเรือ่งนีไ้ด้
ทันท่วงทีมากน้อยแค่ไหน หรือจะแค่
ปล่อยให้ตลาดสมุนไพรโตไปตาม
ธรรมชาติ 



CREATIVE THAILAND  I  33

CREATIVE
INGREDIENTS  

 
แรงบันดาลใจในการทำางานด้านสมุนไพรไทย
พืน้ฐ�นเปน็เภสชักร แตส่ว่นตัวมคีว�มเชือ่เร่ืองก�รใช้ธรรมช�ตใินก�รรักษ�

ตวัเองอยู่แล้ว หลงัจ�กมโีอก�สได้ทุนไปเรยีนเพิม่เตมิด้�นศ�สตรก์�รแพทย์

โฮมโิอพ�ธยี ์(Homeopathy) ซึง่เปน็ก�รแพทยท์�งเลอืกทีเ่น้นก�รรักษ�ต�ม

แนวธรรมช�ติที่ประเทศอินเดียเป็นเวล� 2 ปี และมีโอก�สได้ฝึกง�นที่ 

โรงพย�บ�ลที่น่ัน ได้เข้�ไปอยู่ในระบบนิเวศที่คนทั่วไปดูแลสุขภ�พด้วย

ธรรมช�ติบำ�บัดเป็นเร่ืองปกติ เรียกว่�มีคว�มอินกับก�รไม่ใช้ส�รเคมีอยู่ 

พอสมควร พอมีโอก�สม�รับหน้�ทีต่รงน้ีก็ถอืเปน็เร่ืองด ีและคดิว�่ไมไ่ดไ้กล

จ�กคว�มรู้ที่เร�มี ปกติดิฉันเป็นคนปรับตัวง่�ยก็เต็มที่กับง�นที่ได้รับ 

มอบหม�ย และสนุกกับก�รทำ�ง�น  

ชื่อของสมุนไพรไทยที่คดิว่าแปลกหรือสะดดุหูทีสุ่ดเท่าที่เคย
ได้ยินมา
อะไรบ้�งคะที่รู้สึกว่�แปลก (หัวเร�ะ) ถ้�เป็นคนทั่วไปอ�จรู้สึกว่�สมุนไพร

มักมีชื่อแปลก ๆ เช่น เพชรสังฆ�ต พิลังก�ส� เฉียงพร้�น�งแอ หัวร้อยรู 

จุกโรหิ นี แต่เ น่ืองจ�กตัวเองเรียนม�ท�งด้�นเภสัชพฤกษศ�สตร์  

ต้องทำ�คว�มรู้จักและคุ้นเคยกับช่ือเหล่�นี้เลยไม่ได้รู้สึกแปลกอะไร แต่ถ้�

กอ่นหน้�น้ีถ�มว่�ช่ือไหนฟงัดแูปลกหน่อย น�่จะเปน็โกฐกกักลิง้ (โกฐกะกลิง้) 

ซึ่งเป็นผลของต้นแสลงใจ เป็นสมุนไพรโบร�ณที่ต้นเรียกอย่�งหนึ่ง ผลเรียก

อีกอย่�งหนึ่ง 

อะไรคือความเข้าใจผดิของคนส่วนใหญ่เก่ียวกับสมนุไพรไทย
ที่อยากแก้ไขให้ถูกต้อง
ถ้�ใครบอกคุณว่�สมุนไพรม�จ�กธรรมช�ติ กินแล้วไม่เป็นอะไร อย่�ไปเชื่อ 

อะไรก็ต�มถ้�กินซ้ำ� ๆ กินเยอะเกินไป กินต่อเนื่องกันน�นเกินไป ไม่เป็น

ผลดีทั้งน้ัน ต่อให้มีคนม�ยืนยันว่�ปลอดภัยแค่ไหนก็ต�ม คุณจะรู้ได้ยังไง 

ว่�จริงหรือเปล่� เรื่องนี้สำ�คัญม�ก ๆ ถ้�คิดได้อย่�งนี้ คุณจะมีหลักใน 

ก�รบริโภคสมุนไพรที่ไม่ก่อให้เกิดอันตร�ยกับตัวเอง
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Creative Solution : คิดทางออก

ประวตัศิ�สตร์ของก�รใช้สมนุไพรเพือ่รักษ�โรคน้ัน 

มีม�ย�วน�นม�ตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะคิดค้น 

ก�รรักษ�โรคด้วยวทิย�ศ�สตร์สมยัใหม่ ผลผลติ

ท�งธรรมช�ติมีโครงสร้�งและส�รประกอบ

ท�งเคมีที่ช่วยให้มนุษย์นำ�ม�พัฒน�เป็นย�ใน

ปัจจุบันได้ ซึ่งต้ังแต่ปี 1981-2010 สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (Food and Drug 

Administration: FDA) ในสหรัฐอเมริก�ได้รับรอง

ย�ที่ผลิตข้ึนจ�กธรรมช�ติ หรือมีส่วนประกอบ

ของท�งธรรมช�ติไว้ถึง 45% จ�กจำ�นวนย�

ทั้งหมด

 เมือ่มองกลบัม�ทีย่�แผนโบร�ณ โดยเฉพ�ะ

ย�จีนซึ่งมีวิธีก�รรักษ�ต่�งไปจ�กก�รรักษ�แบบ

ตะวันตก ตรงที่ก�รรักษ�จะวินิจฉัยที่ตัวของ

คนไข้ม�กกว่�ตัวโรค โดยยึดทฤษฎีคว�มสมดุล

ของร่�งก�ย (หยิน-หย�ง) และใช้สมุนไพรเพื่อ

ปรับสมดุล แม้ก�รรักษ�ด้วยวิธีน้ีจะเป็นที่นิยม

แพร่หล�ย แต่ในด้�นก�รวจิยักลบัมคีว�มท้�ท�ย 

เน่ืองจ�กข�ดหลกัฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร์และก�รแพทย์ 

รับรอง 

 ก�รศึกษ�ด้�นข้อมูลท�งพันธุกรรมและ

กระบวนก�รท�งชีวภ�พจงึเป็นกญุแจสำ�คญัสำ�หรับ

คว�มท้�ท�ยน้ี โดยเป็นก�รพัฒน�เทคโนโลยี

เรื่อง : นพกร คนไว

หากเปิดตู ้ยาประจำาบ้าน นอกจากจะมี
ยาสามัญไว้ยามฉุกเฉิน หลายบ้านก็ 
มักจะมียาจากสมุนไพรติด ไว ้ด ้ วย 
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ขม้ินชัน มะขามป้อม  
ยาจันทน ์ ลีลา  ยา เบญจโลกวิเชียร 
หรือบางครอบครวัก็ต้มนำา้ขิง นำา้กระชาย 
ดื่มกันเป็นปกติ ยิ่งในช่วงการระบาด 
ของโควิด-19 ความสนใจของผู ้คน 
ต่อการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อไวรัสก็มีมากขึน้ ถึงอย่างน้ันก็ยัง
มีสมุนไพรอีกมากมายท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อสุขภาพแต่ยังต ้องรอการยืนยัน
สรรพคุณด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ที่ชัดเจน

ยกระดับมาตรฐานสมนุไพร
ด้วย “เทคโนโลยีโอมิกส์”

ทีว่เิคร�ะห์องค์รวมของชีวส�รสนเทศศ�สตร์ (Bioinformatics) อย่�งละเอยีดผ่�น “เทคโนโลยโีอมิกส์”  

(Omics Technologies) ทีต่รวจวดัข้อมลูทีไ่ด้ลกึถงึระดบัโมเลกลุ ทัง้ยงัส�ม�รถศกึษ�ก�รทำ�ง�นของ 

ชีวโมเลกลุจำ�นวนม�กได้พร้อมกนั เพือ่ห�คว�มสมัพนัธ์และก�รเปลีย่นแปลงต่�ง ๆ  ของส�รชีวโมเลกุล

ทีต้่องก�รตรวจสอบ โดยเน้นก�รระบฤุทธ์ิเชิงชีวภ�พของส�รสมนุไพรต่อโมเลกุลเป้�หม�ยผ่�นก�รทดสอบ

กบัเซลล์เพ�ะเลีย้งของอวยัวะมนุษย์ จงึส�ม�รถบอกให้ทร�บถึงสรรพคณุท�งย�ทีม่คีว�มแม่นยำ�สงูของ

สมุนไพรได้หล�กหล�ยชนิด

 คว�มปลอดภัยของสมุนไพรและตำ�รับย�เป็นข้อคำ�นึงหลักสำ�หรับก�รรักษ�ด้วยย�แผนโบร�ณ 

ทั้งองค์ก�รย�แห่งสหภ�พยุโรปและองค์ก�รอน�มัยโลกต่�งก็มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รและกฎเกณฑ์ใน

ด้�นน้ีไว้อย่�งเคร่งครัด ซึง่บทบ�ทของก�รใช้เทคโนโลยโีอมิกส์ทีว่เิคร�ะห์สมุนไพรได้หล�ยระดบัต้ังแต่ 

ดีเอ็นเอ อ�ร์เอ็นเอ โปรตีน เมต�บอไลต์ (Metabolite) ไอออน และเซลล์ จะช่วยให้ผู้ผลิตย�ส�ม�รถ

พัฒน�และปรับปรุงตำ�รับย�เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนส�ม�รถผ่�นม�ตรฐ�นเหล่�นี้ได้ดียิ่งขึ้น 

 ในบ้�นเร�ก็มีบริษัทอย่�ง เซลล์ดเีอก็ซ์ จำ�กดั (CellDX) เป็นบริษัททีต่่อยอดม�จ�กห้องปฏบิตักิ�ร

เภสชัวทิย�เชิงระบบ (Siriraj Laboratory for Systems Pharmacology) เปิดบริก�รรับตรวจสอบสรรพคณุ

ท�งย�ของสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ที่มีทั้งรูปแบบก�รเทียบเคียงสรรพคุณของสมุนไพรด้วยก�ร

วัดระดับก�รแสดงออกของยีนแบบเชิงระบบ และทดสอบระดับก�รทำ�ง�นของกลไกควบคุมเซลล์หลัก

ด้วยเทคโนโลยไีบโอเซนเซอร์ (Biosensor) ทีจั่บคูส่รรพคณุของย�สมุนไพรกบัย�แผนปัจจบุนัทีใ่ห้ผลก�ร

เปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลคล้�ยคลึงกันได้เป็นอย่�งดี

 เทคโนโลยโีอมกิส์ไม่เพยีงช่วยสร้�งโอก�สม�กม�ยให้แก่อน�คตของวงก�รสมนุไพร แต่ยงัส�ม�รถ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบก�รให้มีม�ตรฐ�น สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ เพื่อปรับปรุงตำ�รับย�ให้

มปีระสทิธิภ�พม�กข้ึน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคให้เข้�ถงึก�รรักษ�ทีห่ล�กหล�ย ลดปัญห�

ก�รข�ดแคลนย�รักษ�โรค ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญในสถ�นก�รณ์โรคระบ�ดในปัจจุบัน 
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