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บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์คือ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชัน สำหรับใช้เป็นแนวทางกำหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขมิ้นชัน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับบริบทในการพัฒนาการวิจัยขมิ้นชัน 
และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดระดมความคิดเห็นจากผู้รู ้ ผู ้เชี ่ยวชาญ นักวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้อยู่ในภาคการผลิตสมุนไพรตั้งแต่ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำมาจัดทำ
ยุทธศาสตร์ด้วยหลักการทางวิชาการ  ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชันจัดทำขึ้นโดยการวิเคราะห์ที่ลงรายละเอียดทั้ง
ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ และแนวทาง
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่แปลงออกมาเป็นโครงการ/งานวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับต้น
น้ำคือการปลูก กลางน้ำคือการสกัดสารสำคัญ และปลายน้ำคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพื่อให้เกิดแนวทางการ
พัฒนาการวิจัยขมิ้นชันอันจะเป็นประโยชนต์่อวงการสมุนไพรต่อไป 

คำสำคญั: ขมิ้นชัน งานวิจัยขมิ้นชัน ยุทธศาสตร์งานวิจัย 
 
ABSTRACT 
 The main objective of the research project titled research strategies for turmeric was to 
create guideline for research strategies and policy recommendations in order to determine directions 
and goals in promoting and supporting research on turmeric, which is in line with the National Master 
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Plan on Thai Herb Development No. 1 (2017-2021), the 20-year Agriculture and Cooperative Strategy 
(2017-2036) of the Ministry of Agriculture and Cooperatives. The study used secondary data related 
to the context in the development of research on turmeric and primary data from in-depth 
interviews and brainstorming from knowledgeable people, experts, researchers, research-related 
personnel and those in the production sector of herbs from the upstream, midstream, and 
downstream levels; hence, resulting in sufficient detailed information to be used to formulate 
strategies based on academic principles. The researchers established 7 research strategies for 
turmeric covering the upstream, midstream and downstream levels. Each strategic issue consists of 
various strategies and guidelines in the form of projects/research. The researchers provided relevant 
policy recommendations including planting in the upstream level, extraction of important 
substances in the midstream level and processing of products in the downstream level, in order to 
benefit the development of turmeric research and, hence, the herb industry.  
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บทนำ 
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนัก

ถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย จึงได้
พิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที ่ 1 พ.ศ. 2560-2564 

(กระทรวงสาธารณสุข,2560)โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมและและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่
เกี่ยวกับสมุนไพรไทย อีกทั้งเพื่อพัฒนาการผลิตและ
ใช ้ประโยชน ์สม ุนไพรอย ่ างม ี ค ุณภาพ เต็ม
ประสิทธิภาพแบบครบวงจร ซึ่งจะส่งให้เกิดผลต่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย และ
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนีภ้ายใต้
แผนแม่บทแห่งชาติฯ ได ้ม ีการกำหนดรายการ
สมุนไพรที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดทิศทาง
ที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจร
เป็นรายชนิด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและ
สร ้างเศรษฐก ิจให ้ก ับประเทศได ้  โดยกำหนด 
Product Champion มิติด้านศักยภาพ 5 ชนิด ได้แก่ 

กวาวเครือขาว กระชายดำ ขมิ ้นชัน บัวบก และ
มะขามป้อม  

ขมิ้นชันเป็นหนึ่งในบรรดาสมุนไพรไทยที่มี
ศักยภาพสูง แต่ยังขาดทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
รายสินค้า และข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้สามารถเป็นแนวทางใน
การกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยขมิ้นชันได้โดยสอดคล้องกับแผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2560) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 
วัตถุประสงค ์
  เพื ่อนำเสนอยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ ้นชัน
และให้ข ้อเสนอเช ิงนโยบายที่ เก ี ่ยวข ้องอย ่าง
ครอบคลุมทั ้งห ่วงโซ ่อ ุปทานขมิ ้นช ัน โดยแบ่ง
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วัตถุประสงค์การศึกษาย่อยออกเป็น (1) เพื่อศึกษา
อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของตลาดต่างประเทศที่มี
ศักยภาพและตลาดภายในประเทศ (2)  เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการวิจ ัยขมิ ้นชัน (3) เพื ่อจัดทำ
ยุทธศาสตร์การว ิจ ัยขมิ ้นช ัน และ (4)  เพ ื ่อให้  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิขมิ ้นชันเพื ่อให้
เข้าใจบริบทที ่เกี ่ยวข้องกับงานวิจัยขมิ ้นชัน ที่
สามารถเชื ่อมโยงไปยังเป้าหมายของยุทธศาสตร์/
แผนแม่บทด้านสมุนไพรได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
ข้อมูลพื้นฐานของสมุนไพรรายสินค้าขมิ้นชัน แผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นวัตกรรมสมุนไพรที่
ช่วยสร้างเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยาของ
ประเทศ แนวทางและสภาพปัญหาการผลักดันการใช้
สมุนไพรทดแทนยาเคมีแผนปัจจุบัน รวมทั้งแนวทาง
ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพและบัญชียา  

2) สัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิต 
และผู้ประกอบการแปรรูป ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าใจปัญหา
ในระดับการผลิตต้นน้ำที่เชื่อมโยงถึงความต้องการ
ระดับกลางน้ำ และนักวิจัย/นักวิชาการที่เข้าใจลงลึก
ถึงแนวทางการพัฒนาขมิ ้นชันด้วยงานวิจัย รวม
จำนวน 16 ราย ท ั ้ งน ี ้  ข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาจะนำมา
สังเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ในห่วงโซ่อุปทานขมิ้นชัน  

3) จัดระดมความคิดเห็น (focus group) 
กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาขมิ้นชัน จำนวน 12 ราย เพื่อให้ได้ความคิด

เห็นเพิ่มเติมในประเด็นแนวทางการพัฒนาขมิ้นชัน
ด้วยงานวิจัย  

4) จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยและรับฟัง
ความคิดเห็นต่อรายงานผลการวิจัย เพื่อนำข้อเสนอ
ไปใช้ในการปรับปรุงรายงานผลการวิจัย ผู้เข้าสัมมนา 
จำนวน 28 ราย  
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เป็นแนวคำถาม (guidelines) ปลายเปิด
แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อใช้เป็นกรอบในการสอบถาม 
แต่สามารถปรับเปลี ่ยนเพิ ่มเต ิมคำถามได้ตาม
ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย มีประเด็น
เกี่ยวข้องกับสมุนไพรขมิ้นชัน ได้แก่ ปัญหาระดับต้น
น้ำ อาทิ พันธุ์ที่ใช้ กระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยว 
กระบวนการแปรรูปเบื้องต้น เพื่อเชื่อมไปถึงปัญหา
ระดับกลางน้ำในด้านคุณภาพผลผลิตของต้นน้ำที่ยัง
ไม่สนองความต้องการ โดยเชื ่อมโยงมาที่การผลิต
ระดับปลายน้ำด้วย นอกจากนั้น ยังตรวจสอบถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต และการวิจัยและ
พัฒนาที่สามารถช่วยแก้ปัญหา  รวมถึงการศึกษา
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในประเทศ และโอกาสการ
ขยายศักยภาพในการผลิตเพื่อตลาดต่างประเทศด้วย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะนำข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บและรวบรวมมาสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัย
ที่ส ัมพันธ์กับยุทธศาสตร์สมุนไพรของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสมุนไพรขมิ ้นชัน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค (Humphrey, 2005) หลังจาก
นั้นนำผลการวิเคราะห์มาสร้างยุทธศาสตร์การวิจัย
ขมิ้นชัน และท้ายที่สุดให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อพัฒนาการวิจัยขมิ้นชัน 
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ผลการวิจัย 
1)  การศกึษาอุปสงคผ์ลติภณัฑข์มิน้ชันของตลาด
ต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพและตลาดภายในประเทศ  

ผลจากการศึกษาอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน  
ทำให้ได้ข้อเสนอแนะเพื ่อกำหนดแนวทางพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของไทย ดังนี้ 

1. ผล ิตภ ัณฑ์เสร ิมอาหารท ั ้ งในสหรัฐ 
อเมร ิกาและสหภาพยุโรป ม ีต ั ้ งแต ่ผล ิตภ ัณฑ์
มาตรฐานทั่วไปที่ใช้สารสกัดอื่นเข้าช่วยเรื่องการดูด
ซึม/ชีวประสิทธิผลซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ไป
จนถึงผลิตภัณฑ์ที่จุดขายอยู่ที่ความสามารถในการ
ดูดซึม/ชีวประสิทธิผลด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่าง และ
บางผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ได้ให้
ความสำคัญกับวัตถุดิบต้นน้ำที่ปลูกด้วยแนวคิดความ
ยั่งยืน เช่น วัตถุดิบเป็นออร์แกนิคเพื่อให้ภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภค การให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น บนฉลากบ่งบอกส่วนผสม
และสรรพคุณ รวมถึงบางผลิตภัณฑ์ระบุถึงเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการทำสารสกัดหรือชื่อของสารสกัดพร้อมใช้ที่
นำมาเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขมิ ้นชันมีคุณภาพ
แตกต่างก ันและตลาดก ็แบ ่งแยกได ้ด ้วยราคา 
กล่าวคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนและมี
สรรพคุณด้านการดูดซึมเพียงไม่กี่เท่าของมาตรฐาน
จะมีราคาต่ำกว ่าเม ื ่อเท ียบกับผลิตภัณฑ์ท ี ่ ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและมีอัตราการดูดซึมหรือชีวประ
สิทธิผลที่ดีกว่า ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของไทย
ต้องการจะเข้าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้อง
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และการสื่อสารข้อมูลสำคัญเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือ เช่น สัดส่วนปริมาณสารสกัดที่
อยู่ในผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันต่างประเทศ ทั้งนี ้อาจ
ปรับปรุงกฎระเบียบในด้านนี้ให้สอดคล้องกัน  

2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของไทยที่มี
จุดเด่นด้านเทคโนโลยีให้สามารถขึ้นทะเบียนยาจาก
สมุนไพร และหากจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ควรม ีการผล ักด ันเม ื ่อพ ิจารณาแล ้วว ่าจะเกิด
ประโยชน์ต่อวงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

3. การเพิ่มสรรพคุณด้านการดูดซึมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ของไทย ควรใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องซับซ้อน
มาก แต่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ เนื่องจากตลาดสาร
สกัดมีความต้องการในหลายมาตรฐาน ขมิ้นชันไทย
จึงสร้างจุดขายได้แต่ต้องเน้นความคงที่ของสารสกัด
ในมาตรฐานนั ้น ๆ โดยจำเป็นต้องออกใบรับรอง
มาตรฐานของสารสกัดที ่ระบุ specification อย่าง
ชัดเจน สร้างแบรนด์ขมิ้นชันจากประเทศไทย และ
อาจเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาขมิ้นชันของไทยให้
เป็นพืชขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

4. ควรสร้างผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของไทยให้มี
จุดเด่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เช่น ตลาด
สหภาพยุโรปเน ้นผลิตภัณฑ์ออร ์แกนิกส ์ และ
การเกษตรแบบยั ่งยืน การจะเข้าสู ่ตลาดจึงต้อง
เริ่มต้นที่การปลูกขมิ้นชันในรูปแบบดังกล่าวแม้ว่า
จะต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่จะทำให้เข้าสู่ตลาด
ต ่างประเทศได ้ง ่ายข ึ ้น และค ุ ้มค ่าต ่ออนาคต
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันของไทย 

5. ควรให้ความสำคัญแก่ต่อการพัฒนา
ตำรับยาขมิ้นชัน ที่มีโอกาสตอบสนองต่อตลาดที่เน้น
การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคเรื ้อรังได้เป็น
อย่างดีทั ้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
โดยหาแนวทางให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์
ขมิ้นชันที่มีอยู่ในตลาดส่วนใหญ่ใช้ผงขมิ้นชันเป็น
วัตถุดิบตามข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยังไม่สามารถระบุข้อความ
กล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพได้ ทำให้ไม่สามารถ
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ขยายผลการใช้ผลิตภัณฑ์ไปได้มากนัก ประกอบกับ
ราคาที่ยังค่อนข้างสูง จึงควรสนับสนุนให้จดทะเบียน 
อย. เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื ่อสุขภาพเพื ่อการ
จำหน่ายทั ่วไป และปรับกฎระเบียบเรื ่องการอ้าง
สรรพคุณให้ลงรายละเอียดได้เพิ ่มขึ ้น สำหรับการ
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนายาสมุนไพรไทยเพื่อ
ขึ้นทะเบียน อย.และเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า
ต้องการให้ขมิ้นชันเป็นยาในลักษณะของ first line 
drug มากขึ้น จึงต้องมีการวิจัยเพื่อให้ขึ้นทะเบียนยา
ได้เพิ่มขึ้น และต้องมีการบูรณาการและเชื่อมโยงกัน
ในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

6. ให้ความสำคัญแก่การวิจัยเพื ่อนำสาร
สกัดหรือผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันเข้าสู่ตลาดอาหารเสรมิใน
สหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเพราะเป็นตลาดที ่มี
ศักยภาพและมีความเป็นไปได้ โดยจะต้องศึกษา
มาตรฐาน กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทที่
สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาด ส่วน
สำคัญของการแข่งขันในกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการ
กำหนดราคาที่ต้องไม่สูงมากกว่าผลิตภัณฑ์คู ่แข่ง 
ดังนั้นเรื่องของการประหยัดต่อขนาดการผลิต การ
ปรับการผลิตที่เปลี่ยนจากขนาดในห้องปฏิบัติการ
หร ือห ้องทดลอง ( lab scale) ไปส ู ่ขนาดระดับ
อุตสาหกรรม (industrial scale) จึงเป็นเรื่องสำคัญ  

7. การที่ไทยจะมีโอกาสเป็นผู้ผลิตสารสกัด
ขมิ้นชันส่งออกไปต่างประเทศได้ต้องเน้นการผลิต
สารสกัดพร้อมใช้เช ่นเดียวกับที ่ผลิตโดยหลาย
ประเทศ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เยอรมนี เนื่องจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปขมิ ้นชันมีหลากหลาย
มาตรฐาน จึงน่าจะยังมีช่องทางการตลาดของสาร
สกัดพร้อมใช้ที่จำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ   

8. ไทยยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดที่
สามารถเพิ่มมาตรฐานของสารสกัด อย่างไรก็ตาม

เครื่องมือการสกัดขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีราคา
สูง และการใช้ประโยชน์ยังไม่มีขนาดการผลิตที่เกิด
การประหยัด ทางเลือกที่ทำได้คือ สร้างความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีการสกัดสารโดยมีภาครัฐชี้นำ เพื่อให้
มีการใช้เทคโนโลยีการสกัดขมิ ้นชันที ่สร้างความ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจให้ประเทศ หรือใช้เทคโนโลยีที่
ปรับขนาดให้เหมาะสมกับการผลิตและมีราคาไม่สูง
นัก   

9. ต้นทุนการสกัดสารสำคัญจากขมิ้นชันยัง
สูง ทำให้ราคาสารสกัดภายในประเทศไม่อาจแข่งขัน
ก ับสารสกัดนำเข ้าได ้ เพราะต้องคำนึงถ ึงการ
ประหยัดต่อขนาดการผลิต ซึ่งแก้ปัญหาได้หลายทาง 
อาทิ สนับสนุนการมีโรงงานสกัดกลางของรัฐที่รับจ้าง
สกัดสาร สนับสนุนรัฐลงทุนทำโรงงานสารสกัด
ร่วมกับภาคเอกชน โดยคำนึงว่าการขยายตลาดกับ
การประหยัดต่อขนาดการผลิตนั้นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์
กัน หากไม่สามารถก้าวข้ามกับดักนี้ได้ อุตสาหกรรม
สารสกัดสมุนไพรของไทยจะไม่มีอนาคต ทั ้งมีผล
เชื่อมต่อไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้การปลูกขมิ้นชันใน
ระดับต้นน้ำและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ
ด้วย 

10. การปลูกขมิ ้นชันเพื ่อตอบสนองการ
นำไปสกัดสารและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องเริ่ม
ศ ึกษาจากด้านตลาดมาส ู ่ว ัตถ ุด ิบสารสกัดท ี ่มี  
specification ตามที ่ตลาดต้องการไล่ลงไปถึงการ
ปลูกขมิ้นชัน ซึ่งควรบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และครบวงจร ม ีการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ  
การวิจัยเพื่อปรับปรุงด้านสายพันธุ์ การพัฒนาการ
ว ิจ ัยเพ ื ่อปร ับปร ุ งด ้านสายพ ันธ ุ ์  การพ ัฒนา
เทคโนโลยี/วิธีการปลูกสมัยใหม่มาผนวกใช้เพื่อทำให้
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้ปริมาณสารสกัดสูงและ
สม่ำเสมอ เช่น การแบบเกษตรอัจฉริยะ (smart 
farming) ควรให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสเพื่อ
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ลดต้นทุนการผลิต เช่น การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันเพื่อขยายขนาดการ
ผลิตเป็นแปลงใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและรัฐส่งเสริม
ได้ง่าย รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกกับผู้แปรรูป
ขมิ้นชันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ 
ให้แข่งขันกับขมิ ้นชันต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ
ขมิ้นชันของอินเดีย และมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปลูก การตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น
การพัฒนาชุดเครื่องมือตรวจสอบ (test kit) ที่มีความ

ละเอียดมากขึ้นในการตรวจวัดสารปนเปื้อน และควร
พัฒนาชุดเครื่องมือตรวจสอบที่วัดระดับปริมาณสาร
สกัดขั้นต่ำที่ผู ้ซื ้อยอมรับได้ ซึ่งในที่สุดจะเป็นการ
พัฒนาวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิจัยขมิ้นชัน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิจัย
ขมิ้นชันในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดง
ในตารางที่ 1-3 

 
ตารางที ่1  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันในระดับต้นน้ำ 

SWOT สถานการณ์การผลิตระดับต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับการวิจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
• ขมิ้นชันของไทยในพื้นที่ปลูกบางแห่ง (เช่น สุราษฎร์ธาน ียะลา กระบี่ 

มหาสารคาม) ได้รับการยอมรับว่ามีสารสกัด curcuminoids สูงจึงเป็นที่ต้องการ
ของผู้ผลิตในการนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในขัน้ต่อไป 

• มีงานวิจัยขมิ้นชันต้นน้ำด้านการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของขมิ้นชัน (เช่น ให้ได้น้ำหนักของเหง้าสดต่อต้น ได้ปริมาณของสาร 
curcuminoids ในเหง้าสูง มีความต้านทานโรคพืชและหนอนกัดกินใบ) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(Weakness) 

• เกษตรกรยังเผชิญกับปัญหาการปลูกขมิ้นชันซ้ำๆ โดยไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ปัญหาดินเสื่อม โรคเหี่ยวขมิ้น (โรคเหง้าเน่า) การขาด
เครื่องมือในการปลูกและเก็บผลผลิต การได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ การผลิตที่ยังไม่ได้
มาตรฐาน GAP, GHP  

• ขาดการจัดระบบการผลิตต้นน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพ
สม่ำเสมอ 

• เกษตรกรขาดความรู้เรื่องสายพันธุ์ จึงยังคงปลูกพันธุ์เดิมตามที่เคยทำมา   
• ยังมีการปลูกแบบแปลงใหญ่ในขนาดที่รองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมน้อยมาก 

รวมทั้งยังขาดการดำเนินการแบบเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) (แปลงใหญ่ที่มี
อยู่ เช่น ที่สุราษฎร์ธานี ประมาณ 500 กว่าไร ่จากเกษตรกร 136 ราย ได้รับการ
อบรมจากภาครัฐ) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunity) 

• การดำเนินโครงการเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ของรัฐ ช่วยให้ผลผลิต
การเกษตรมีคุณภาพและมีระบบการจัดการที่ดีขึ้น 

• ตลาดต่างประเทศต้องการสายพันธุ์ขมิ้นชันที่ให้สารสกัดในระดับสูง 
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SWOT สถานการณ์การผลิตระดับต้นน้ำที่เชื่อมโยงกับการวิจัย 
• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศมีการขยายตัว เป็นโอกาสของผู้ปลูกพืชสมุนไพรที่มี

คุณภาพด้านสารสกัด มีช่องทางอีกมากในการนำผลผลิตเข้าสู่โรงงาน 
การวิเคราะห์อุปสรรค 

(Threat) 
• การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนตามความต้องการของตลาดยังมีต้นทุนสูงใน

ขณะที่ราคารับซื้อไม่จูงใจ 
• การขายแบบสมุนไพรสดในต่างประเทศมีข้อจำกัดด้านขนาดตลาด และมีการแข่งขัน

สงู 
• การส่งเสริมจากภาครัฐด้านการเกษตรในโครงการ/กิจกรรมประจำต่างๆ ไม่ได้แยก

การส่งเสริมสมุนไพรออกมาจากกลุ่มทั่วไป 
ที่มา:  ประมวลจากข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 
ตารางที ่2  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันในระดับกลางน้ำ 

SWOT สถานการณ์การผลิตระดับกลางน้ำที่เชื่อมโยงกับการวิจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
• ผลผลิตมีเพียงพอต่อการใช้ทำสารสกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
• สารสำคัญของขมิ้นชันมีฤทธิท์ี่เป็นประโยชน์มากมาย สามารถพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ 

เพื่อการรักษาโรค NDCs 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness) 
• ต่างประเทศสามารถผลิตสารสกัดขมิ้นชันได้หลากหลาย specification ในราคาต่ำ

กว่าไทย ทำใหส้ัดส่วนการใช้สารสกัดจากต่างประเทศสูง (ร้อยละ 70)  
• ในประเทศยังผลิตเครื่องมือขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการสกัดสารเอง

ไม่ได้ ต้องซื้อราคาแพงมากจากต่างประเทศ หากขายสารสกัดเฉพาะในประเทศ
ผลได้จะไม่คุ้มคา่การลงทุน แตก่ารจะขยายตลาดต่างประเทศเพื่อให้เกิดการ
ประหยัดต่อขนาดก็ยังขาด connection ที่จะเข้าถึงตลาดเหล่านั้น 

• โรงงานผลิตสารสกัดในประเทศมีขนาดที่ยังไม่ประหยัดในการผลิต ต้นทุนและ
ราคาจึงสูงกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีศักยภาพในด้านนี้ 

• การวิจัยระดับกลางน้ำของนักวิจัยไม่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มที ่

• ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเขา้ถึงเครื่องมือ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มีราคาสูง ซึ่ง
อยู่ในหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ในวงกว้าง 

• มาตรฐานการสกัดสารของหน่วยงานต่างๆ ยังได้ผลไม่แน่นอน/ไม่คงที่  
การวิเคราะห์โอกาส 

(Opportunity) 
• มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี รวมถึง

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ 
• มีการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางและเสริมอาหาร 
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SWOT สถานการณ์การผลิตระดับกลางน้ำที่เชื่อมโยงกับการวิจัย 
• ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ จึงมี

โครงการสนับสนุนของรัฐเพื่อการพัฒนาขมิ้นชัน  
การวิเคราะห์อุปสรรค 

(Threat) 
• อย. ไม่รับรองการใช้สารทำละลาย (ethanol alcohol) จากโรงงานกลุ่มสุราไทย 

ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าสารทำละลายจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง 
• การเข้าสู่ตลาดสารสกัดสมุนไพรต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเขม้งวด

สูง จะให้ความสำคัญแก่ประเด็นของความยั่งยืน  
• การลงทุนเพือ่สร้างโรงงานสารสกัดที่ทัดเทียมกับต่างประเทศมีมูลค่าสูงมาก ยาก

จะคุ้มทุนแม้ในระยะยาว 
ที่มา:  ประมวลจากข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันในระดับปลายน้ำ 

SWOT สถานการณ์การผลิตระดับปลายน้ำที่เชื่อมโยงกับการวิจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
• การวิจัยต่างประเทศมีผลพสิูจน์ในสรรพคุณผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรขมิ้นชันจำนวนมาก 

เช่น เบาหวาน และมะเร็ง ซึ่งเป็นโรค NDCs 
• งานวิจัยขมิ้นชันในระดับปลายน้ำมีอยู่แล้วเป็นจำนวนมากนำมาต่อยอดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ได้จากระดับ lab scale ไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมได ้
• ขมิ้นชันได้รับการส่งเสริมและเห็นความสำคัญอย่างมากจากภาครัฐและเอกชน 

จัดเป็น product champion และเป็น first line drug ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้
เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบัน และเป็นสมุนไพร 1 ใน 40 ที่มีสรรพคุณมาก มีคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และต้านโรคเรื้อรัง  

การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(Weakness) 

• การวิจัยระดับปลายน้ำของนักวิจัยไม่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์
เชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่ 

• การใช้ขมิ้นชันเป็นยาในลักษณะ first line drug ยังมีน้อย แม้ว่าจะมีงานวิจัยรองรับ 
แต่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังไม่คุ้นชินและไม่เชื่อมั่นในการใช ้

• การพัฒนาต่อยอดสารสกัดเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้านการดูดซึมยังไม่
ทัดเทียมกับต่างประเทศ 

การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunity) 

• ประเทศไทยมีตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีคุณค่า ตอบสนองต่อการพัฒนายาสมุนไพร
เพื่อความมั่นคงของระบบยาแห่งชาตไิด้ 

• การเติบโตและแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรขยายตัวต่อเนื่อง 
• ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ จึงมี

โครงการสนับสนุนของรัฐเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน  
• ความต้องการการดูแลสุขภาพในปัจจุบันจากกลุ่มโรคเรื้อรัง การส่งเสริมและฟื้นฟู

สุขภาพ รวมถึงการปรับสมดุลของวิถีชีวิตทำให้มีแนวโน้มความนิยมสูงขึ้น 
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SWOT สถานการณ์การผลิตระดับปลายน้ำที่เชื่อมโยงกับการวิจัย 
• ความต้องการของตลาดโลกต่อผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันมีหลากหลายและมีรูปแบบใหม่ๆ 

(เช่น ต้านอักเสบ แก้ปวดข้อ ต้านอนุมูลอิสระ ปรับสมดุล คลายเครียด ต้านสารพิษ 
ลดไขมันในกระแสเลือด บำรุงผิวหนัง ฆ่าเชื้อ ปกป้องเซลสมอง/แก้อาการซึมเศร้า) 
ลักษณะผลิตภัณฑ์อาจเป็น turmeric shot เป็นสารสกัดหรอืจะปรุงแต่งเป็นน้ำ
ผลไม้ โดยคำนงึถึงผลต่อสุขภาพ ทั้งไม่มีปัญหากับสิ่งแวดล้อมด้วย 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(Threat) 

• นโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของประเทศยังขาดความชัดเจนในเรื่องเส้นทางการ
พัฒนาการผลิตเพื่อให้ยาสมุนไพรตอบสนองความต้องการใช้ของโรงพยาบาลในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติได้อย่างแท้จริง  

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดหลัก 
เช่น ยุโรป สหรฐัอเมริกา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา มีประเด็นเข้มงวดด้านกฎระเบียบ 
มาตรฐาน ซึ่งตอ้งใช้ระยะเวลาในการพัฒนานาน   

• สำหรับผู้ประกอบการแล้ว เหน็ว่าเกณฑ์การรับรองยาสมุนไพรไทยมีความเข้มงวด มี
ขั้นตอนมาก ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง  

• ผู้ประกอบการมีการทำผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการปลอมเลข อย. ทำให้ผู้บริโภค
เกิดความไม่มั่นใจในการใช้สมุนไพร 

• หน่วยงานสนับสนุนของรัฐที่เกีย่วข้องไม่ได้มีแนวทางบูรณาการ/เชื่อมโยงกัน (เช่น 
กระทรวงสาธารณสุขสนใจเรื่องการออกฤทธิ์เป็นหลัก กระทรวงพาณิชย์สนใจเรื่อง
การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์) 

ที่มา:  ประมวลจากข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

3) ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชัน 
 หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการวิจัย
ขมิ ้นชันแล้ว ได้นำมาสร้างยุทธศาสตร์การวิจัย
ขมิ้นชัน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ม ีกลยุทธ์/
มาตรการ รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร์เป็นโครงการ/
งานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัขมิน้ชัน 
วิสัยทัศน์ 
วิจัยและพัฒนาขมิ้นชันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
1. วิจัยและพัฒนาขมิ้นชันตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ 
2. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันระดับสากลเพื่อการใช้ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3. พัฒนายาสมุนไพรขมิ้นชันด้วยผลประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยขมิ้นชันเพื่อขยายผลสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้ 
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ยทุธศาสตรก์ารวิจยัขมิน้ชัน 
เป้าหมาย 
มุ่งให้การวิจัยขมิ้นชันมีการดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งระบบ และบูรณาการภายในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างจุด
แข็งและลดจุดอ่อนของการพัฒนาขมิ้นชันโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจริง 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ (ยุทธศาสตร์การวิจัย 3 ระดับ รวม 7 ยุทธศาสตร์) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชันในระดับต้นน้ำ (2 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 16 โครงการ/งานวิจัย) 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการผลิตขมิ้นชันต้นน้ำ 
1.1 กลยุทธ์บริหารจัดการด้านสายพันธุ์ขมิ้นชันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีสารสำคญัสูง 

(1) โครงการงานวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(2) โครงการศึกษาการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการตรวจสอบสายพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มี
ลักษณะดีตรงตามความต้องการของตลาด 

(3) งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ขมิ้นชัน (area based/geographic plant เป็น GI) ให้ได้ขมิ้นชันที่
มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีสารสำคัญสูง โดยใช้แนวทางมาตรฐานเทียบเคียง (benchmarking) และการ
เรียนรู้ข้ามพื้นที่ 

(4) โครงการจัดทำฐานข้อมูลสายพันธุ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต 
1.2 กลยุทธ์บริหารจัดการระบบการปลูกขมิ้นชันเพื่อควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 

(5) งานวิจัยต้นแบบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกเพื่อศึกษาขนาดการผลิตที่เหมาะสม การใช้พืชเสริมที่
เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อม นวัตกรรมการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และแก้ปญัหาต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP, GHP 

(6) โครงการวิจัยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่รวมถึงการเขตกรรมเพื่อการลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(7) งานวิจัยชดุทดสอบอย่างง่าย (test kit) ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐาน และมีความละเอียดในการตรวจ
ปริมาณโลหะ 

(8) งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่าย (test kit) ที่ใช้ตรวจวัดค่าสารสำคัญที่ต้องการในระดับที่อ้างอิงได้ 
1.3  กลยุทธ์จัดระบบการปลูกขมิ้นชันแบบ smart farming 

(9) งานวิจัยพัฒนาโปรแกรม/เทคนิคการให้น้ำตามความต้องการของขมิ้นชันโดยใช้ IT, AI เครือ่งจักร ที่มี
ความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงานโดยให้ความสำคัญกบัสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าให้ขมิ้นชันต้นน้ำ 
2.1  กลยุทธ์ส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันแปลงใหญ่ เพื่อการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม 

(10) โครงการศึกษาขนาดพื้นที่ในการปลูกขมิ้นชันแปลงใหญ่ที่เกดิการประหยัดต่อขนาดการผลิต 
(11) การวิจัยนวัตกรรมการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงใหญ ่
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2.2  กลยุทธ์พฒันากลไกเชื่อมโยงผลผลิตตน้น้ำสู่กลางน้ำและปลายน้ำในรูปแบบที่เหมาะสม 

(12) โครงการศึกษา specification ของผู้รับซื้อขมิ้นชันรายใหญ่ อาทิ อินเดีย เพื่อย้อนรอยดูระบบการ
จัดการและแนวทางการวางระบบเพื่อการนำขมิ้นชันสดไปสู่การสกัด 

(13) โครงการจัดการห่วงโซ่มูลค่าการปลูกขมิ้นชันโดยสามารถระบุแหล่งรับซื้อวตัถุดิบที่ชัดเจนสำหรับการ
ทำสารสกัด 

(14) โครงการศึกษาการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงขมิ้นชันต้นน้ำกับกลางน้ำและ/หรือปลายน้ำ เช่น 
contact farming, joint venture 

2.3 กลยุทธ์สนบัสนุนการปลูกขมิ้นชันแบบอินทรีย์เพื่อสนองตอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
(15) งานวิจัยและพัฒนาวิธีการปลูกขมิ้นชันอินทรยี์โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
(16) งานวิจัยตลาดเกษตรอินทรีย์ของขมิ้นชันในตลาดสำคัญทีม่ีความต้องการและมีมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชันในระดับกลางน้ำ (2 ยุทธศาสตร ์5 กลยทุธ์ 11 โครงการ/งานวิจัย) 
3.  ยุทธศาสตรเ์พิ่มศักยภาพอุปทานขมิ้นชันกลางน้ำ 
3.1 กลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดที่สามารถเพิ่มมาตรฐานของสารสกัดขมิ้นชัน 

(1) งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดเพื่อเพิ่มปริมาณสารสกัด (เช่น การสกัดด้วย Carbon dioxide ที่
ใช้กับ Super critical Co2 Fluid Extraction ขนาดเล็ก)  

(2) งานวิจัยพัฒนาสารสกัดให้มกีารดูดซึมหรือมีชวีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นด้วย knowhow สูงสุด หลีกเลี่ยงการ
ซ้ำซ้อนทางสิทธิบัตร  

(3) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมการทำให้สารสกัดออกฤทธิส์ม่ำเสมอในการ (consistency) เช่น ใช้นาโนหรือไม
โครเทคโนโลยี ทำให้สารสกัดเป็นอนุภาค เพื่อควบคุมขนาด dose ได ้

3.2 กลยุทธพ์ัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาตรฐานพร้อมใช้เพื่อการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ ์
(4) โครงการวิจัยเพื่อการรับรองมาตรฐานสารสกัดขมิ้นชัน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน 

3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ในประเทศโดยลดต้นทุนการผลิตสารสกัดขมิ้นชัน 
(5) งานวิจัยเพื่อลดต้นทุนในการสกัดสาร รวมถึงการเก็บรักษาสารสกัดที่สามารถคงคุณภาพและเพิ่มอายุการ

ใช้งาน 
(6) โครงการศึกษาปัญหาอุปสรรคของกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ทำให้อุตสาหกรรมการสกัดสารสำคัญจาก

สมุนไพรรวมทั้งขมิ้นชันมีต้นทนุสูง  
(7) โครงการวิจัยการนำกากขมิ้นและโอริโอเรซินมาใช้ประโยชน ์

4.  ยุทธศาสตรเ์พิ่มโอกาสทางการตลาดจากงานวิจัยขมิ้นชันกลางน้ำ 
4.1 กลยุทธ์สร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อให้มีวัตถุดิบที่เป็นไปตามความต้องการใช้ประโยชน ์

(8) โครงการศึกษาการจัดการห่วงโซ่มูลค่าการปลูกขมิ้นชันโดยระบุแหล่งรับซื้อวัตถุดิบกลางน้ำที่ชัดเจน
สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ปลายน้ำได้ 
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(9) โครงการการศึกษาการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงขมิ้นชันกลางน้ำกับต้นน้ำและ/หรือปลายน้ำ เช่น 

contact farming, joint venture 
4.2 กลยุทธ์ศึกษาการประหยัดต่อขนาดการผลิตสารสกัดขมิ้นชัน เพื่อหาทางเพิ่มโอกาสทางการตลาด 

(10) โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการสร้างโรงงานสกัดสารขนาดใหญ่เพื่อให้บริการการสกัดสารตอบสนอง
ความต้องการในประเทศ และพัฒนาสู่การส่งออก 

(11) โครงการพัฒนาเครื่องมือสกัดสารสำคัญของขมิ้นชันจาก lab scale ไปสู่ pilot scale/ industrial 
scale เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด 

ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชันในระดับปลายน้ำ (3 ยทุธศาสตร์ 6 กลยทุธ์ 12 โครงการ/งานวิจัย) 
5. ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันปลายน้ำ 
5.1 กลยุทธ์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรงความต้องการของ

ตลาดโลกด้วยสรรพคุณเด่นของสาร curcuminoids โดยอยูใ่นรูปแบบที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย 
(1) งานวิจัยเรื่องประสิทธิศักย์ (efficacy) คณุภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชัน 

เช่น แคปซูลขมิ้นชัน ผงชงขมิ้นชัน เพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของต่างประเทศ   
(2) งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น multi herb เพื่อเพิ่มสรรพคุณให้โดดเด่น ดึงดูดความ

ต้องการของตลาด และยังคงคุณสมบัติของสารสกัดตามมาตรฐาน 
(3) งานวิจัยด้านผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่มีสรรพคุณใหม่ๆ ของขมิ้นชันโดยมีงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

รองรับ 
(4) งานวิจัยเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภท functional สรรพคุณที่มากกว่าอาหารปกติ เช่น ต้านอนุมูล

อิสระ ต้านการอักเสบ ตามที่ตลาดโลกต้องการ 
5.2 กลยุทธ์พัฒนาการดูดซึมและชีวประสิทธิผลของขมิ้นชันเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เกิดประโยชน์มากขึ้น 

(5) งานวิจัยเพื่อเพิ่มสรรพคุณผลิตภัณฑ์ด้านการดูดซึมและชีวประสิทธิผล (bioavailability) ของสารสำคัญ 
และการออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนายาขมิ้นชันเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลสุขภาพ 
6.1 กลยุทธ์วิจัยตำรับยาการแพทย์แผนไทยทีม่ีขมิ้นชันกับสมุนไพรอื่น (multi herb) โดยการสร้างความเชื่อถือ

ด้วยผลประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(6) โครงการจัดทำมาตรฐานยาขมิ้นชันกับสมุนไพรอื่น ตามตำรับยาการแพทย์แผนไทย ซึ่งอยู่ในลักษณะของ 

multi herb 
(7) งานวิจัยเพื่อต่อยอดยาขมิ้นชันจากยาตำรับ (tradition) เน้นด้าน scientific evidence เกีย่วกับสรรพคุณ

ที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ และความปลอดภัยในการใช้ในคน (ทั้งภายในและภายนอก) 
(8) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการพัฒนายาขมิ้นชันจากยาตำรับ (tradition) เพื่อให้เกิดการยอมรับใน

การใช ้
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6.2 กลยุทธ์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเพื่อเป็นยาสมุนไพร (single herb) ที่ได้มาตรฐานเป็นและที่

ยอมรับ เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง (NCDs) ตอบสนองความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ 
(9) งานวิจัยด้านการเพิ่มสรรพคุณทางยาของขมิ้นชันเพื่อการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน เป็นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง NCDs 
(10) โครงการศึกษาความคุ้มค่าของการจัดตั้งหน่วยงาน/ศูนย์วิจัยด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแกก่าร

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมทั้งขมิน้ชันทีก่ำลังขยายตัว 
7. ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสทางการตลาดจากงานวิจัยขมิ้นชันปลายน้ำ 
7.1 กลยุทธต์่อยอดสรรพคุณทางยาของขมิ้นชันจากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนยาแผน

ปัจจุบัน 
(11) งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันต่อยอดจากงานวิจัยเดิม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น 
7.2 กลยุทธ์ศึกษาความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันในต่างประเทศ เงื่อนไข และโอกาสการเข้าสู่ตลาด 

(12) โครงการศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันในประเทศที่เป็นตลาดสำคัญ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชันดำเนิน 
การได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. การขับเคลื ่อนย ุทธศาสตร์การว ิจัย
ขมิ้นชันสู่การปฏิบัติ ต้องให้ความสำคัญแก่การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับของ
ห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญคือเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตต้น
น้ำ เพราะคุณภาพของผลผลิตต้นน้ำเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทาน   

2. ควรนำงานวิจัยที่มีอยู่แล้วมาใช้ขยายผล 
และเพิ่มเติมด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยที่ทำให้เกิด
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ครบวงจร เพื่อสร้างเสถียรภาพในการปลูกได้มากขึ้น 
และให้การปลูกมีความคงที่ในด้านผลผลิตที่ได้รับ
และมีสารสกัดที่สม่ำเสมอ โดยระบบการปลูกต้อง
เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่ง
เน้นการวิจัยการเขตกรรมผสานกับการเกษตรแบบ

ท ันสม ัยท ี ่นำเทคโนโลย ีว ิศวกรรมการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และปัญญาประดิษฐ์ มาใช้เพิ่ม
ศักยภาพการปลูกและการเก็บเกี่ยว  

3. แนวทางการผลักดันการทำงานวิจัยใน
ระดับต้นน้ำ ควรมุ ่งสร้างความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับหน่วยงานรัฐด้าน
ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สามารถแปลงปัญหาการ
เพาะปลูกต้นน้ำมาเป็นงานวิจัยที่สอดคล้อง เพื่อหา
คำตอบ และแปลงงานวิจัยกลับสู ่การปฏิบัติและ
ขยายผลได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรม ม ีแนวทางและ
กระบวนการชัดเจน สามารถนำผลไปสู่การเพิ่มมูลค่า
ให้กับเกษตรกรต้นน้ำได้ 

4. ควรสนับสนุนงานวิจ ัยระดับชุมชน/
ท้องถิ ่นในระดับต้นน้ำ ให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ 
ผันตัวเป็นนักวิจัยได้ โดยมีพี่เลี้ยงจากหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องหรือนักวิจัยด้านการเกษตรเข้ามาร่วมการ
ว ิจ ัย เพ ื ่อตอบโจทย์ป ัญหาอย ่างแท้จร ิง หรือ
สนับสนุนโครงการวิจ ัยแบบบูรณาการโดยจับคู่
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เกษตรกร นักวิจัยในชุมชน และนักวิชาการของ
หน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมเกษตรกร นอกจากนั้น
ต้องมีฝ่ายที่นำเอางานวิจัยระดับต้นน้ำกลับมาใช้
ประโยชน์ในโครงการวิจัย ต่อยอดเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการผลิตในระดับต้นน้ำไปสู่กลางน้ำ
และ/หรือปลายน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

5. เพื ่อให้การตลาดเป็นจุดเร ิ ่มต้นของ
พัฒนาการผลิตที่เริ่มจากระดับต้นน้ำที่ชัดเจน ควรมี
การมองภาพจากความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
อุปสงค์เป็นตัวตั้ง ย้อนกลับมาที่การมีวัตถุดิบที่ได้
มาตรฐานตอบสนองการผลิตในระดับกลางน้ำและ
ปลายน้ำ เกิดการผลักดันต่อจนถึงขั้นการตลาด ซึ่ง
อาจจะอยู่ในโครงการเดียวกันหรือทำต่อเนื่องในอีก
โครงการหนึ่ง กล่าวคือควรมีส่วนของการขยายผล
หรือเห็นภาพของการขยายผลที่ชัดเจน  

6. การวิจัยในระดับกลางน้ำต้องให้ความ 
สำคัญแก่การพัฒนาสารสกัดที่มีมาตรฐานเทียบเคียง
ได้กับมาตรฐานที่ภาคเอกชนต้องการใช้ ซึ่งมักใช้วิธี
นำเข้าสารสกัด เพราะแสดงถึงอุปสงค์ด้านคุณภาพที่
แท้จริงของสารสกัดที่ต้องการใช้ ดังนั้นจึงต้องปิด
ช่องว่างข้อบกพร่องของสารสกัดภายในประเทศ ที่
นอกจากเรื่องมาตรฐานแล้ว คุณภาพและความ
หลากหลายของสารสกัด ต้นทุนหรือราคา ก็นับว่า
เป็นเรื่องสำคัญ การสนับสนุนในลักษณะนี้ทำได้โดย
การจัดการเชิงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสารสกัดจาก
วัตถุดิบต้นน้ำ โดยการ fix สายพันธุ ์เพื ่อกำหนด 
specification ของวัตถุดิบและของสารสกัด แยกเป็น
กลุ่มประเภท (categories) และออกประกาศเพื่อเป็น
มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (สมอ.) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
และการสร้างมาตรฐานสารสกัดพร้อมใช้ที ่ระบุ
ปริมาณสารสกัดชัดเจน 

7. ศึกษาแนวทางดำเนินการที ่เป็นเลิศ 
(best practice) ที ่มีอยู ่จากการพัฒนาโดยนักวิจัย 
และปรากฏผลแล้วว่าเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทย นำมาขยายผลใน
ลักษณะจากห้องปฏิบัติการสู ่ขนาดอุตสาหกรรม  
จากขนาดเล็กไปสู ่ขนาดกลางและใหญ่ หรือเพิ่ม
จำนวนการดำเนินงาน 

8. เพื่อให้พัฒนาสารสกัดได้ในราคาถูกจาก
การประหยัดต่อขนาดการผลิต แต่การลงทุนโดย
ภาคเอกชนมีความเสี ่ยงสูงจากระยะเวลาคืนทุน 
รัฐบาลจึงควรส่งเสริมโดยเข้ามาดำเนินการด้านตลาด
ให้ต่อเนื่อง และสร้างกลไกการร่วมใช้เครื่องมือ ซึ่ง
อาจมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนโดยใช้สถาบัน
ทางด้านการวิจัยที ่ม ีอยู ่แล้ว จัดระเบียบการใช้
เครื่องมือ/เทคโนโลยี ให้ผู้ประกอบการทุกขนาดการ
ผลิตเข้าถึงได้อย่างแท้จริง  

9. การวิจัยและพัฒนาตำรับยาขมิ้นชันนั้น 
ต้องมีการพิสูจน์โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์เพื ่อควบคุมวัตถุด ิบของตำรับ ซึ่ง
ต้องการนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย
และเภสัชศาสตร์ เพื่อวิจัยตำรับยาให้แข็งแรง รวมไป
ถึงการมีนักวิจัยการตลาดเข้ามาร่วมทำงานเพื่อนำสิ่ง
ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การต่อยอด 

10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ควรเร่ง
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย
กว่าในเชิงของกฎระเบียบและศักยภาพการแข่งขัน 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ 
(functional drink) โดยเพิ่มศักยภาพเรื่องมาตรฐาน
การผลิต อาทิ การทราบแหล่งท ี ่มา ตรวจสอบ
กระบวนการผล ิตย ้อนหล ังได ้  การร ่วมม ือกับ
สถาบันวิจัยต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดต่างประเทศ ที่
เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนทางธรรมชาติ และให้
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ความสำคัญแก่การวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีสรรพคุณ
บ่งชี้ที ่น่าเชื่อถือและทันสมัยเพื่อให้สามารถดึงดูด
กลุ่มผู้บริโภคที่ชัดเจนได้  

11.  งานวิจัยทุกเรื่องที่อาจพัฒนาต่อยอดได้
ถึงผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในการดูแลรักษาโดยเฉพาะใช้
โรงพยาบาล และการเข้าสู่บัญชียาหลักให้แพทย์สั่ง
จ่ายได้นั้น จะต้องสร้างความเชื่อถือให้กับแพทย์โดย
ให้แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย อย่างน้อยใน
บางส่วนของกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของการทดสอบผล และอาจจะมีการขยายผลให้บุคล
กรทางการแพทย์ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย 

12. สนับสนุนให้มีโครงการเพื ่อผลักดัน
มาตรฐานสมุนไพรไทย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สารสกัด 
และผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
เช่น WHO, สหรัฐอเมริกา (US Pharmacopeia), 
สหภาพยุโรป (European Pharmacopeia) โดยมี
เป้าหมายเพื ่อทำการค้า แต่ที ่ผ่านมายังไม่มีการ
จัดการในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ขาดหน่วยงานที่เข้ามา
ดูแลจัดการ ดังนั้นการดำเนินการต้องเป็นในเชิงรุก มี
การประสานความร่วมมือกับประเทศเป้าหมาย
เพื่อให้รายชื่อมาตรฐานสมุนไพรไทยไปอยู่ในรายชื่อ
มาตรฐานสมุนไพรของประเทศนั้นๆ และต้องมีการ
ประสานเชื ่อมต่อหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างเป็น
รูปธรรม มีการถอดบทเรียนหรือศึกษาจากต้นแบบ
ของประเทศที่ทำในเรื ่องนี้ได้ดี เช่น จีน ซึ ่งได้นำ
มาตรฐานสมุนไพรบางชนิดเข ้าสู ่มาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป การตรวจ
เอกล ักษณ ์สม ุนไพรหากทำเป ็นระบบจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งออกด้วย เพราะต่างประเทศจะ
กำหนด specification ตามความต้องการของผู ้ใช้ 
อาทิ ความชื้น ความเข้มข้นของสารสกัด ทำให้การ
พัฒนาสารสกัดเพื ่อส่งออกต้องทำ specification 
โดยนำ monograph ขมิ้นชันที่ทำมาตรฐานไว้แล้ว

ในตำรับยาสมุนไพรไทยมาศึกษาว่าตรงกับกติกา
สากลของการทำ monograph หรือไม่อย่างไร เพื่อ
เสนอต่อประเทศที่ต้องการสร้างตลาดให้ยอมรับก่อน
จะเตรียมตัวเปิดการค้าต่อเนื่อง เนื่องจากการค้าอิง
กับกฎเกณฑ์และมาตรฐาน จึงต้องทำมาตรฐานให้
สอดคล้องก่อน รัฐบาลต้องสนับสนุนเป็นแรงเสริม
ความเข้มแข็งให้เอกชนอยู่รอด โดยไม่ไปแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการเอกชน 

13. จัดกลุ่มงานวิจัยในรอบเวลาเดียวกันให้
เชื่อมต่อกันไดห้รือทำคู่ขนานกันแล้วจะทำให้ผลักดัน
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้เกิดขึ้นได้เร็ว อีกทั้งทำให้เกิด
การแลกเปลี ่ยนกันในระหว่างกระบวนการวิจัย 
เนื ่องจากอาจจะมีส่วนที ่คาบเกี ่ยว มีข้อค้นพบ
บางอย่างที ่ควรเร ียนร ู ้ร ่วมกันเพื ่อช ่วยในการ
แก้ปัญหา โดยจัดผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มโครงการ
ในลักษณะเช่นนั้น  

14. ขมิ ้นช ันเป ็นสมุนไพรที ่ได ้ร ับการ
ส่งเสริมในระดับชาติ จึงมีงานวิจัยเกิดขึ้นจำนวนมาก 
งานวิจัยส่วนใหญ่ยังนำมาพัฒนาต่อยอดได้ในเชิง
พาณิชย์ไม่ได้ หากมีการทบทวนงานวิจัย จัดกลุ่ม
งานวิจ ัย และให้ภาพของผลลัพธ์ปลายทางของ
งานวิจัยทั้งหมดให้ชัดเจน จะทำให้เกิดโอกาสการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดงานวิจัยซ้ำซ้อนได้  

15. การสนับสนุนการว ิจ ัยเพื ่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน ควรกำหนกระยะเวลาของการ
ทำงานให้เหมาะสม เนื่องจากโครงการวิจัยบางด้าน
ใช้ระยะเวลาสั ้น บางด้านใช้ระยะเวลานาน บาง
โครงการมีลักษณะที ่ต่อเนื ่อง เช่น งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องดำเนินการไปถึงขั้นการ
ทดลองในมนุษย์ การกำหนดระยะเวลาให้ทุนการ
วิจัยต้องไม่เร่งรัด หากมีเวลาสั้นเกินไปจะทำให้การ
วิจัยไม่ครบวงจรต่อยอดผลจากการวิจัยได้ยาก 
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16. สนับสนุนโครงการหรืองานวิจ ัยที่
เก ี ่ยวข้องเพื ่อการอำนวยความสะดวกให้แก่การ
พัฒนาการวิจัยสมุนไพรขมิ้นชัน เช่น บรรจุภัณฑ์ใน
การเก็บรักษา จัดตั ้งหน่วยงานที ่จำเป็นเพิ ่มเติม 
โครงการผลิตเครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อสร้างศักยภาพ
การผลิต โครงการขยายผลิตสัตว์ทดลอง เป็นต้น 

17. สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรขมิ้นชัน อย่าง
ครบวงจรต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยให้อยู ่ในแหล่ง
เดียวกัน มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และ
เผยแพร่ให้เข้าถึง ได้เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้น การ
อนุรักษ์ คุ ้มครอง เฝ้าระวัง การต่อยอด การดูแล
สุขภาพ และการส่งเสริมเศรษฐกิจ ไม่ควรละเลย 
ฐานข้อม ูลบางด ้าน เช ่น องค ์ความร ู ้จากหมอ
พื้นบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเก็บสูตรสำหรับการ
พัฒนาตำรับยาสมุนไพร  

18. รัฐควรสนับสนุนการเข้าถึงงานวิจัยที่
จดทะเบียนสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้
น ักว ิจ ัยและผู ้ประกอบการเข ้าถ ึงได ้ เพ ื ่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในระดับประเทศ ให้
เกิดงานวิจัยต่อยอดและการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
เชิงพาณิชย ์ทำนองเดียวกันการสนับสนุนด้านการจด
สิทธิบัตรในระดับสากลก็เป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการ
ปกป้องการวิจัยของนักวิจัยไทย เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
สูงในการจดสิทธิบัตรสากล 

19. หน่วยงานรัฐควรปรับปรุงระบบการจัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรให้ขึ้นทะเบียนได้
ก่อนในช่วงระหว่างการวิจัย เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร พร้อมระบุแนวทาง
วิชาการและเอกสารหลักฐานที ่ต้องใช้ในการขึ้น
ทะเบียนตำรับยา รวมทั ้งแก้ไขกฎระเบียบหรือ
ข้อกำหนดต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร ให้
สอดรับกับแนวทางการส่งเสริมของรัฐที่ต้องการให้ใช้

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันอย่างหลากหลาย โดยอาจจะ
อ้างอิงข้อมูลตามบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

20. มีการบูรณาการหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัย ได้แก่ หน่วยงานให้ทุนในทุกระดับห่วงโซ่
การพัฒนาสมุนไพร อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชย์ การแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงหน่วย
งานวิจัยต่างๆ เข้าด้วยกันสำหรับการวิจัยขมิ้นชันที่
ต้องการให้บรรลุเป้าหมายปลายทางถึงขั้นการตลาด  
เพราะการพัฒนาแบบต่างฝ่ายต่างทำ โดยปราศจาก
การเชื่อมต่อโครงการระหว่างกันหรือไม่มีการส่งไม้
ต่อให้กัน นอกจากอาจจะทำให้งานวิจัยบางส่วนทับ
ซ้อนกันแล้ว ยังไม่สามารถสร้างผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

21. การว ิจ ั ยและพ ัฒนาภายใต ้แผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ ้นชัน ต้องดำเนินไปอย่าง
สอดคล ้องก ับนโยบายของภาคร ัฐท ี ่ ส ่ งเสริม
อุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านการดำเนินงานตามแผน
แม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรปี 2560-2564 
รวมถึงแผนแม่บทฯ ฉบับต่อไป และการดำเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมให้โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายา
แผนปัจจุบันมากขึ้น โดยเพิ่มรายการสมุนไพรเข้าไว้
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื ่อสร้างความมั ่นใจว่า
ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ
การผลิตจะเติบโต ส่งผลให้เกิดความต้องการขมิ้นชัน
ในเชิงทางแพทย์เพื่อการรักษาที่สามารถแข่งขันใน
ตลาดกับยาแผนปัจจุบันได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตขมิ้นชัน 
สรุปผลการวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่จัดทำครอบคลุมห่วง
โซ่อุปทานทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ 
รวมทั ้งสิ ้น 7 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งแต่ละยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยกลยุทธ์และโครงการ/งานวิจัยที่ควร
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ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขมิ้นชันให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายก็ครอบคลุมการวิจัยทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำคือ
การปลูก กลางน้ำคือการสกัดสารสำคัญ และปลาย
น้ำคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความนี ้มาจากงานว ิจ ัยท ี ่ ได ้ร ับทุน
สนับสนุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) หรือ สวก. จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
รวมถึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิของ สวก. และผู้ให้
ข้อมูลหลักทุกท่าน ที่ให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็น
ประโยชน์ ทำให้งานวิจัยบรรลุผลและเกิดประโยชน์
ต่อวงการวิจัยขมิ้นชันอย่างเป็นรูปธรรม 
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