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 นับจากป ๒๕๖๐ เปนตนไป กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกในฐานะที่เปนคน
กลางในการขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติ วาดวย
การพัฒนาสมุนไพรไทยจะตองมีภารกิจหนักมากขึ้น
กวาเดิม ขณะที่กำลังคนของกรมยังนอยอยูเชนเดิม  

 เพราะฉะนั้น กรมตองปรับบทบาทมาทำ
หนาที ่สนับสนุนสงเสริมหนวยงานทั ้งหลาย
ทั้งปวงที่จะมารวมขับเคลื่อนงานสมุนไพร...เปน 
‘Promoter’ ...ไมใช ‘Boxer’ ...ไมใช ‘Fighter’ 
ที่จะลงไปตอยเองทุกเรื่อง! 

กรมการแพทยแผนไทยฯ ตองปรับตัวมาเปน Promotor 
ทั้งตองทำ Model Development ชวนเครือขาย “รวมคิด รวมวางแผน รวมทำ” 
ใช ‘Area based’ ขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติฯ รวมกับ ๘ กระทรวงหลัก

 ตัวอยางเชน ถาทำเรื่องวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย...ไมใชวา คนของกรมจะลงไปทำงานวิจัยเอง
ทั้งหมด อยางนี้ทำกันไมไหวดวยกำลังที่มีอยู แตกรม
ตองปรับตัวมาทำหนาที่เปนคนกลางในการหาคนมา
ตั้งโจทยการวิจัย หาคนมาทำวิจัย ทั้งหาเครือขาย
มารวมกันดูแลเรื่องการวิจัย นี่คือเปาหมายของการ
ทำงานนับจากนี้ไป 

 ฉะนั้น...กรมอาจตองหาทีมทำงานจากสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถวิเคราะหปญหา
เปน และตองวางเปาหมายในการแกปญหาได 
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ซึ่งคงตองมีคำถามทำนองวา คนของสำนักปลัดที่อยู
ใกลชิดกับชาวบาน วิเคราะหปญหาถูกตองแลวหรือยัง 
หากวิเคราะหปญหาไดถูก ขอมูลที่จะตองนำมาใชได
นั้นถูกแลว กรมก็นาจะเขาไปบอก ‘How to’ วาเขา
จะใชวิธีการไหน ในฐานะที่มีความรูความชำนาญงาน 
เปน Expertise ในดานการแพทยแผนไทย

 ในการขับเคลื่อนงานตองมีหลายรูปแบบ เพราะ
แตละพื้นที่แกไขปญหาไมเหมือนกัน ...บางพื้นที่ เชน 
บริเวณชายขอบ คนชาวเขา อาจตองมีรูปแบบตางหาก 
ถาไมมีรูปแบบเลย พอทำงานกันไปแลว ก็อาจจะ
ไมไดผลเทาที่ควร

 จึงเปนอีกหนึ่งหนาที่ของกรมการแพทยแผน
ไทยฯ ที่จะทำตอไปคือ ‘Model development’ 
 สิ่งสำคัญของเรื่องนี้คือ กรมไมตองไปทำเอง
ทั้งหมด เวลาจะทำ ตองชวนคนในพื้นที่มารวมกันทำ 

เพราะประสบการณที ่ผานมาใหคำตอบและเปน
บทเรียนชัดเจนแลววา ถาเขาไมไดมีสวนรวม พอเรา
ทำเสร็จแลวสงมอบเขาไป เขาอาจจะทำหรือไมไปทำตอ 

 เรื่องนี้ก็เชนกัน...ถากรมวิเคราะหปญหาเสร็จ 
บอกเปนปญหาของกรม แลววางแผน หา Module 
เสร็จเรียบรอย ไปชวนเขาทำ เขาก็ใหแคความรวมมือ
อยางเดียว พอหมดโครงการไป เขาก็เลิกทำ เพราะเขา
เห็นวาเปนปญหาของกรมไมใชปญหาของพวกเขา 
เพราะฉะนั้น การมีสวนรวมแบบนี้ อยางมากก็เปนได
แคเพียงการรวมมือทำ เปนแค ‘Co-ordination 
Participation’ ที่ความยั่งยืนจะไมเกิดขึ้น 

 แตถาเมื ่อไหรก็ตามที่เปน ‘Partnership 
participation’ คือการมีส วนรวมตั ้งแตการ
วิเคราะหปญหา โดยนำองคความรูไปพูดคุย รวมกัน
วิเคราะหปญหา รวมกันหาทางในการแกปญหา ใหเขา
รูจักใชเครื่องมือตางๆ เขาไปชวย เชน ใชเทคนิค
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Future Search Conference ในการชวยใหเขารวมกันคนหาอนาคต หรือใชรูปแบบ 
PAR (Participatory Action Research : PAR) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมที่ใหความสำคัญกับการแสวงหาความรู ความจริงที่ถูกตอง เชื่อถือได ตรวจสอบได 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร และมีการเขียน Road Map ที่เปนแผนที่นำทางนำไปสูการ
แกไขปญหาไดตรงตามเปาหมายที่วางไว เปนตน 

 จากนั้นก็รวมกันวางแผนในการแกไขปญหา ไปจนถึงการหา Module หรือรูปแบบ
ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาและพัฒนา แลวมีการทดลอง Module และประเมินผล 
แลวคอยนำมาใชขยายผลตอ

 ถาเปนอยางนี้ ผมเชื่อวาพื้นที่จะมารวมขับเคลื่อนงานกับกรม และจะเกิดความ
ยั่งยืนได

 เชนเดียวกันกับการขับเคลื่อน Products ซึ่งเปนผลิตภัณฑสมุนไพรที่กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกจะตองขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติวาดวยสมุนไพร
รวมกับ ๘ กระทรวงหลักนั้น ยังคงตองยึดหลัก Demand-side กับการมีสวนมีสวนรวม 
โดยที่กรมจะตองทำหนาที่เปน Promoter ในการขับเคลื่อน ดวยการชวนใหหนวยงาน
ตางๆ เขามามีสวนรวมคิด ผานทางตัวแทนของหนวยงานตางๆ
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 ...ตรงนี้เปนเรื่องสำคัญที่ผมคิดวา เราคงตอง
มาตั้งตนชวนกันคิดตั้งแตตนทางของ Value chain 
ที่เปนเรื ่องของการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งควรเปน
หนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาใครจะตอง
ทำอะไรอยางไรบาง เชน การกำหนดมาตรฐานการ
เพาะปลูกและการเก็บเกี ่ยวพืชสมุนไพรที ่เปน
มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) หรือ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย GACP (Good Agricultural 
and Collection Practices) สวนเรื่องการคัดเลือก
พันธุที่เหมาะสม นาจะเปนเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ 
ที่ตองมาชวยคิดรวมกับกรม

 ผมขอยกกรณีตัวอยางมาอธิบายขยายความ
ใหเขาใจกันชัดขึ้น เชนในเรื่องของมะขามปอม นำไป
ทำเปนยาแกไอดีมาก มีผลงานศึกษาวามะขามปอม
ใหวิตามินซีเยอะมาก ตอไปนาจะมีการนำไปใชกัน
มากขึ้น มีอนาคตไกลทีเดียว

 ถามวา ณ ขณะนี้มะขามปอมหาไดที่ไหน? 

 ถาไปเก็บกันตามปาเขา...หากคนไมรูวิธีการเก็บ 
ก็จะฟนตนมะขามปอม แลวนำลูกมันมาขาย แปลวา 
ตนมะขามปอมที่อยูในปาก็จะหมดไปตามกาลเวลา 
ตอนนี้เริ ่มมีการสงเสริมการปลูกมะขามปอมแลว 
ตองถามกันตอวา แลวจะปลูกกันกี่ปถึงไดผล อาจจะ
ราว ๔ ป หรือ ๕ ป 

 ผมไปหลายแหง...มีคนบอก ปลูกแคปเดียว
ก็ออกลูกเต็มเลย เขาทำกันไดอยางไร?

 คนที่เมืองกาญจนบุรี บอกผมมาวา ใชวิธีเสียบ
ยอดมะขามปอมเพียงปเดียวก็ไดผล ปรากฏวาที่เขา
นำมาโชวใหผมดูนั้นลูกใหญมาก เปนพันธุอินเดีย 
ผมบอกวาถาเสียบยอดพันธุอินเดียได พันธุไทยก็นา
จะเสียบไดใชหรือไม? 

 ตรงนี้คงตองหาใครมาชวยตอบคำถามของ
ผม...คือเราตองพยายามตั้งคำถามทำนองนี้ในเรื่อง
ตางๆ เพื่อจะไดงานออกมาอยางสรางสรรค
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 ผมไปดูงานที่สกลนคร...มีเอกชนรายหนึ่งนำรูป
มะขามปอมขึ้นสไลดใหผมดูเลย...นี่ไงมะขามปอมที่
ปลูก ตนโตออกลูกเหมือนกับลูกพุทราเลย ผมถามไป
วา ใชเวลาปลูกกี่ป เขาบอกวาปลูกแค ๒ ปก็ไดผลแลว 

 ขณะที่บางจังหวัดสามารถหาพันธุมะขามปอม
มาปลูกกันไดแลว แถมไดทุนมา จะปลูก ๘,๐๐๐ ตน 
แตใชเวลา ๔-๕ ป ถึงจะไดผล ถาเปนอยางนี้แลว...
ทำไมเราจึงไมเอาพันธุที่สามารถใชเวลาปลูกแค ๒ ป 

 แสดงวา...กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก จะตองเปนคนไปบอกผูเพาะ
ปลูกสมุนไพรหรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของในแง 
Content วาควรเปนสายพันธุใดที่ควรปลูกถึงจะดี 
เนื่องจากใหสารที่ดีและเหมาะสมตอการนำไปเปน
วัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร สวนเขาจะเปน 
Expert ที่เชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการเพาะปลูก
เชน ถาเปนพันธุแบบนั้นแบบนี้ นาจะปลูกอยางไร 

นาจะขยายพันธุอยางไร นาจะดูแลอยางไรถึงไดผล 
ไดลูกดกในเวลาอันสั้น เปนตน 

 อีกตัวอยางหนึ่งที่นาสนใจ...ผมเคยไปคุยไป
ฟงเรื่องบัวบกกับอาจารยทานหนึ่ง บอกวา ที่เอกชน
ขยายพันธุบัวบกนั้น มีอยูแค ๑-๒ พันธุเทานั้น คือเขา
ศึกษากันจริงจังจนรูวา พันธุบัวบกที่มีตัวยามากเปน
พันธุ อะไร ตรงนี ้ผมวาสำคัญ ควรจะเผยแพรให
ชาวบานไดรู พรอมกับสงเสริมใหชาวบานปลูกและ
นำไปรับประทานกับลาบกับสมตำ ในลักษณะ 
“กินอาหารเปนยา” ผมยังเชื่อวา การทานผักสด
นาจะชวยใหมีความจำดีกวาทานสารสกัดบัวบก
ที่ผลิตเปนเม็ด

 สรุปวา..การขับเคลื่อนเรื่องการปลูกสมุนไพร 
จะตองมีหลายฝายมาชวยกันทำงาน จากกรณี
ตัวอยางของบัวบก ก็ตองดูวา พันธุนี้เหมาะกับการ
ไปปลูกที่ภาคเหนือ พันธุนั้นเหมาะกับภาคใต หรือ
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เหมาะกับดินแบบนี ้แบบนั ้น เลือกที ่จะปลูกสัก 
๔-๕ พันธุ แลวก็สงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกกันไป 
...เชนเดียวกับมะขามปอม ชวนดูกันวา มีกี ่พันธุ  
พันธุไหนเสียบยอดได ก็ใชวิธีการเสียบยอดไป เพื่อให
ไดผลเร็วขึ้น

 ตรงนี้คงพอจะทำใหมองเห็นภาพของการทำ
งานรวมกันชัดขึ้น...กอนที่ผมจะขอลงในรายละเอียด
ของทิศทางการขับเคลื่อนสมุนไพรตามแผนแมบท
แหงชาติฯ ซึ่งจะตองอาศัยหลายหนวยงานเชื่อมโยง
การทำงานรวมกัน  

 ใน ตนทาง ที่เปนเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพร 
มีอยู  ๒ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จะตองมาพูดคุยกัน ซึ ่งผมเชื ่อวาคนใน
หนวยงานเหลานี้คงอยากจะรูเหมือนกันวา สมุนไพร

ที่ควรจะสงเสริมการปลูก ควรจะเปนพันธุไหนดี ทาง
กระทรวงเกษตรฯ ก็มีกรมพัฒนาที่ดินที่รูดีวา พื้นที่
ตรงไหนมีธาตุอะไรสำคัญ และนาจะปลูกพืชผลอะไร
ไดบาง 

 ถาจะสงเสริมใหชาวบานปลูก ควรเปนสมุนไพร
ที่เปนพืชเศรษฐกิจ เมื่อปลูกแลวไดผลิตผลดี สามารถ
นำไปแปรรูปจากสดเปนแหง จะทำการอบดวยหรือ
ไมก็แลวแต 

 การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรนี้ถาทำกัน
จริงจัง ผมเชื่อวาจะไปชวยขับเคลื่อนเรื่อง Inclusive 
Growth อยางที่รัฐบาลตองการจะลดเรื ่องความ
เหลื่อมล้ำ ทั้งเปนการกระจายรายไดไปถึงมือชาวบาน
ที่เปนเกษตรกรไดอยางแทจริง
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 ลองคิดเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แตละชนิดดู...ถาปลูกยางไดราคา ๒๕,๐๐๐ บาท
ตอไรตอป ปลูกขาวได ๑๕,๐๐๐ บาทตอไรตอป 
หากเราปลูกไพลไดราคาไรละกี่บาท? มีคนบอกวา
ปลูกไดไรละ ๔ ตัน บางคนปลูกได ๘-๑๐ ตัน ผมบอก
ไปวา ถาเฉลี่ย ๕ ตัน ก็คือ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ที่เขา
รับซื ้อกัน ราคาถูกๆ ราว ๑๕ บาท อยางแพงๆ 
ก็ ๔๐ บาท ผมคิดแคกิโลละ ๒๐ บาทก็พอ ถาเรา
ขายไดกิโลกรัมละ ๒๐ บาท จำนวน ๕ ตัน คือ 
๕,๐๐๐ กิโลกรัม นำ ๒๐ บาท ไปคูณดวย ๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม ก็ไดเงินมา ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอไรตอปแลว 
สมุนไพรตัวอื่นๆ ก็คิดคลายกันอยางนี้ 

 ยิ่งกวานั้น...หากมีการรวมกันของคนในพื้นที่ 
รวมกันในหลายๆ เจา มีการบริหารจัดการรวมกัน 

ยิ่งมีการใชสมุนไพรมากขึ้นเทาไหร มีการปลูกมากขึ้น
เทาไหร คนที่จะไดประโยชนจากสมุนไพร นอกจาก
จะชวยกระจายรายไดให พ ี ่น องเกษตรกรแลว 
ประเทศชาติก็จะไดประโยชนหลายๆ อยางตามมา 
ทั้งลดการนำเขายาจากตางประเทศได เปนการพึ่งพา
ตนเองได และความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น

 มาวากันเรื่องของหวงโซตอ...หลังจากเราเก็บ
เกี่ยวสมุนไพรแลว จะเขาสูขบวนการของการทำสาร
สกัด การตรวจสอบพิษวิทยา คุณสมบัติของสมุนไพร 
ทั้งตองดูดวยวาสมุนไพรพันธุไหนมีสารสำคัญอะไร
และมีอยูมากนอยเพียงไร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จะเขามามีสวนชวยได รวมถึงยังมี 
Lab ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษา
ธิการที่สามารถเขามาชวยในขั้นตอนตรงนี้ไดเชนกัน
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 ถัดไปอีกขั้นจะขยับไปถึงเรื่องการผลิตที่เปน 
กลางทาง ...กระทรวงอุตสาหกรรมจะเขามารวม
ขับเคลื่อนสวนนี้ โดยชวยสงเสริมใหมีการผลิตเปน
ผลิตภัณฑ OTOP หรือ SMEs ไมวาจะเปนยาสมุนไพร 
อาหารเสริม เวชสำอาง

 อันที ่จริงตรงนี ้ถาเราขับเคลื ่อนกันดีๆ จะ
สามารถสรางมูลคาเพิ ่มใหพุ งขึ ้นเปนหมื ่นเปน
แสนลานบาทได ...เราจะพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
ใหมีมูลคาสูงขึ ้นไดอยางไรนั้น ผมเห็นวา ตองให
ความสำคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑ หรือ Packaging 
ซึ ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย
เขามาชวยเรื่องนี้ได

 ทำไมลูกประคบธรรมดาๆ ที่ผมเคยบอกไป
ตอนตนวามีราคาเพียงลูกละ ๖๐ บาท แตเอกชน
สามารถผลิตและขายไดในราคาสูงถึง ๗๐๐ บาท 
เพราะมันมีความตางกันเกิดขึ้นตรง Packaging นี่เอง 

 ...ลูกประคบโดยทั่วสวนใหญมักหอดวยผาขาว 
แตของเอกชนหอดวยผาขาวแลวหุมดวยผาสี ซึ่งผาสี
ของเขาจะบอกตอไปอีกวา มันมีที่มาที่ไปของแตละ
สี...ถาเปนผาสีเหลืองเขาจะยอมผาขาวดวยสีของ
น้ำขมิ้นชัน ผาสีอมมวงมาจากสีที่สกัดจากดอกอัญชัน 
เปนตน เสร็จแลวเขาจะนำลูกประคบนั้นไปใสใน 
Packaging ที่เปนกลองอีกที กลองของเขาถาดูเผินๆ 
ขางนอกเหมือนกลองน้ำหอมราคา ๑,๐๐๐ กวาบาท 
ดวยเหตุนี้เอง เอกชนถึงสามารถทำลูกประคบขาย
ไดในราคากลองละประมาณ ๗๐๐ บาท ไปขายให
ผูประกอบการธุรกิจสปาในประเทศตะวันออกกลาง 
เขาก็สนใจซื้อ  

 พอเปนผลิตภัณฑสมุนไพรแลว สินคาตัวไหน
จะคาขายอยางไร เปนเรื ่องของปลายทางแลว 
กระทรวงพาณิชยมารับชวงชวยสงเสริมสนับสนุนตอ 
รวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่จะมาชวยเชื่อมในฐานะ
เจาของพื้นที่ ในลักษณะ ‘Area based’ 
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 สวนกระทรวงที่จะทำหนาที่เชื่อมโยงการขับ
เคลื่อนแผนแมบทแหงชาติตลอดทั้งหวงโซตั ้งแต
ตนทางไปจนถึงปลายทาง คือกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา จะชวยนำเรื่องของสมุนไพรไปเปนจุดขาย
ดานสงเสริมการทองเที่ยว และกระทรวงสาธารณสุข
เองนั้น จะตองเชื่อมทั้งหมด ไมวาจะเปน เรื่องของ
สวนสมุนไพรวาควรจะพัฒนาตอไปอยางไร เรื่องของ
วัตถุดิบ เรื่องของการผลิตผลิตภัณฑทั้งหลายทั้งปวง
ควรจะเปนอยางไร รวมทั้งการนำไปใชทั ้งในการ
สงเสริมปองกัน และการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะทำ
ใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและความ
ปลอดภัย

 ในการขับเคลื่อนงานแบบ ‘Area based’ 
ที่กลาวไปนั้น ถือเปนหลักการที่รัฐบาลไดนำมาใช
ในการขับเคลื่อนแผนชาติดวย นั่นก็คือ นับจากป 
๒๕๖๑ เปนตนไป จะมีการทำงานกันโดยยึดพื้นที่

เป นหลักใน ๖ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ภาคกลาง
จะแยกมาเปนภาคตะวันออก นับเปนอีก ๑ ภูมิภาค  
และภาคใต จะยกพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ออกมาเปนอีก ๑ พื้นที่  

 ทั้งหมดทั้งมวลนี้เอง คือแผนแมบทแหงชาติ 
วาดวยสมุนไพรไทยที่จะมีการขับเคลื่อนอยางเชื่อมโยง
ทั้งหวงโซอุปทาน (Supply Chain) คืออนาคตของ
สมุนไพรไทยภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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