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Highlight 

  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ที่ปจัจุบันสามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

การแพทยแ์ละความงามได ้ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีม่โีอกาสเตบิโตสงู จากการทีผู่บ้รโิภค

หนัมาสนใจสขุภาพและความงามมากขึน้ โดยขา้วสามารถแปรรปูไดเ้ป็นผลติภณัฑบ์าํรุง

ผวิ เครื่องสาํอาง และผลติภณัฑ์เครื่องมอืแพทยเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นทนัตกรรมและ

การผ่าตดัได ้อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัเิทยีบเท่ากบัผลติภณัฑนํ์าเขา้จากต่างประเทศ มคีวาม

ปลอดภยัและมรีาคาทีถู่กกว่า ซึง่นวตักรรมขา้วไทยน้ีเป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะช่วยเพิม่มูลค่า

ใหก้บัขา้วไทย นอกจากน้ี จะช่วยลดการนําเขา้ผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศและทาํใหไ้ทย

เป็นผูส้ง่ออกผลติภณัฑจ์ากขา้วไดใ้นอนาคต 

 อไีอซมีองว่าการวจิยั การพฒันาเทคโนโลยแีละการขยายช่องทางการทําการตลาดจะ

เป็นความทา้ทายสาํคญัในการลงทุนและยกระดบัผลติภณัฑด์า้นการแพทยแ์ละความงาม

จากข้าวไทย โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยใีนการพฒันาต่อยอดผลติภณัฑจ์ากขา้วอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ภาคเอกชนควร

หาพันธมิตรจากทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากน้ี การขยายช่องทางการตลาดให้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ด้าน

การแพทยแ์ละความงามจากขา้วไทยเป็นทีรู่จ้กัและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัโลก 
 

 

การใชนวัตกรรมในการแปรรูปขาวไปเปนผลิตภัณฑดานการแพทยและความงามสามารถชวยเพิ่มมูลคา
ขาวไทยได ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของไทย โดยนอกจากจะนํามาบริโภคเป็นหลักแล้ว ยงัสามารถนํามาแปรรูปเป็น

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ โดยเฉพาะผลติภณัฑใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละความงามไดอ้กีดว้ย เน่ืองจากผูบ้รโิภคในทุกช่วงวยัให้

ความสาํคญักบัการดูแลสุขภาพและความงามมากขึน้ จากการสาํรวจของอไีอซพีบว่าคนทุกช่วงวยัเริม่หนัมาสนใจสุขภาพและ

ความงาม โดยกลุ่มวยั 41-60 ปี มคีวามต้องการใช้ผลติภณัฑ์ความงามมากถงึ 66% และจะมคีวามกงัวลดา้นสุขภาพเพิม่ขึน้

ตามอายุทีม่ากขึน้อกีดว้ย ซึง่การพฒันาผลติภณัฑด์า้นการแพทยแ์ละความงามจากขา้วสามารถเพิม่คุณค่าและมลูค่าใหก้บัขา้ว

ไทยได้ โดยเป็นหน่ึงในปจัจยัที่จะทําให้ราคาขา้วสูงขึน้ไดใ้นอนาคต จากที่ปจัจุบนัขา้วมคีวามเสีย่งด้านความไม่แน่นอนของ

ราคาและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลใหร้าคาขา้วในประเทศและราคาส่งออกลดลงถงึ 4% ต่อปี (รูปที ่1) ในช่วงปี 

2011-2016 

ผลิตภัณฑความงามจากขาวมีแนวโนมเติบโตสูง ตามการเติบโตของมูลคาตลาดผลิตภัณฑความงามของ
ไทยที่เพิ่มข้ึนถึง 8% ตอปในชวงป 2011-2016 และจะมีมูลคาสูงถึงราว 1.3 แสนลานบาทในป 2020 
โดยมูลค่าตลาดผลติภณัฑ์บํารุงผวิมสีดัส่วนสงูถึง 75% ของมูลค่าผลติภณัฑ์ความงามทัง้หมด รองลงมาคอืกลุ่มเครื่องสาํอาง 

20 กันยายน 2017 
 

นวัตกรรมขาวไทย โอกาสในอุตสาหกรรมการแพทยและความงาม 
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22% ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรบัใบหน้าในกลุ่มเครื่องสําอาง โดยเฉพาะแป้งมีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.4 พันล้านบาทในปี 2016 

ปจัจุบนัไทยสามารถผลติแป้งฝุ่นและแป้งอดัแขง็จากแป้งขา้วเจ้าได ้มคีวามปลอดภยั สามารถย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาต ิ

และสามารถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคทีนิ่ยมใชผ้ลติภณัฑจ์ากธรรมชาตปิลอดสารเคมมีากขึน้ จากผลสาํรวจของอไีอซพีบว่ากลุ่มคนวยั 

41-60 ปี มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากที่สุดถึง 51% (รูปที่ 2) รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ถึง 46% 

นอกจากน้ี ไทยยงัสามารถพฒันาผลติภณัฑบ์ํารุงผวิจากการพฒันาสเต็มเซลลจ์ากขา้วหลายสายพนัธุ ์เช่น ขา้วหอมมะล ิขา้ว

ไรซเ์บอรี ่ซึง่มคุีณสมบตัชิ่วยลดริว้รอยและมรีาคาถูกกว่าครมีสเตม็เซลลจ์ากต่างประเทศราว 7 เท่า อกีทัง้ยงัเป็นทีต่้องการของ

ตลาดทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นในทวปีเอเชยี อเมรกิาเหนือ ออสเตรเลยีและยุโรป ตามเทรนดก์ารชะลอวยัทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากขึน้  

นอกจากนี้ ขาวยังสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมการแพทยได เพื่อใชประโยชนในดาน    
ทันตกรรมและการผาตัด อุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยถ์อืเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่รฐับาลส่งเสรมิ 

ซึ่งปจัจุบนัไทยนําเขา้เครื่องมอืแพทยจ์ากต่างประเทศสูงถึงกว่า 1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ต่อปี โดยเครื่องมอืแพทยใ์นกลุ่ม

ผลติภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งมอีตัราการเติบโตของการนําเขา้สูงที่สุดราว 10% ต่อปี ในช่วงปี 2011-2015 (รูปที่ 3) แผ่นฟองน้ําห้าม

เลอืดจากขา้วเป็นนวตักรรมทดแทนแผ่นห้ามเลอืดจากเจลาตนินําเขา้ มรีาคาถูกกว่าถึง 3 เท่าและสามารถช่วยลดการนําเขา้

ผลติภณัฑป์ระเภทหา้มเลอืดและทาํแผลทีม่สีดัสว่นการนําเขา้ราว 19% ของผลติภณัฑใ์ชแ้ลว้ทิง้ทัง้หมดในอนาคตได ้เน่ืองจาก

แผ่นห้ามเลอืดเป็นสิง่ที่จําเป็นในการผ่าตดั มกีารใช้สูงถึง 2 แสนชิ้นต่อปี นอกจากน้ี การผลติเจลยาชาจากข้าวเพื่อบรรเทา

อาการเจ็บปวดในการรกัษาทางทันตกรรมบางอย่าง ยงัเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทันตกรรมของไทยซึ่งเป็นประเทศ

จุดมุ่งหมายของนกัท่องเทีย่วเชงิทนัตกรรมอนัดบั 2 ของโลกอย่างมาก โดยจะช่วยลดต้นทุนการนําเขา้เจลยาชาไดถ้งึ 10 เท่า 

ทัง้น้ี ผลติภณัฑท์างการแพทยจ์ากขา้วเริม่มกีารใชใ้นประเทศแพร่หลายมากขึน้ ซึง่จะช่วยลดการนําเขา้ผลติภณัฑท์ีม่มีูลค่าสงู

เหล่าน้ีได ้พรอ้มทัง้เป็นการเพิม่โอกาสใหไ้ทยเป็นทัง้ผูผ้ลติและผูส้ง่ออกในอนาคต 

อยางไรก็ตาม ความทาทายสําคัญของการลงทุนและยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวคือการวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีและการทําการตลาดใหผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักตอผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ ผลติภณัฑใ์น

อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละความงามจากขา้วในปจัจุบนัส่วนใหญ่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานในด้านประสทิธภิาพและคุณภาพ

เทยีบเท่าผลติภณัฑจ์ากต่างประเทศ อย่างไรกต็าม การผลติผลติภณัฑ์เหล่าน้ีต้องใช้เงนิลงทุนสงู เน่ืองจากต้องใช้เทคโนโลยี

การผลติที่มมีาตรฐานความปลอดภัยระดบัสูง ดงันัน้ ผู้ประกอบการไทยควรหาพนัธมติรทางธุรกจิที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลย ี

พร้อมทัง้ร่วมวิจยัและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก นอกจากน้ี การทําการตลาดก็เป็น 

สิ่งสําคัญ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ความงาม ที่พบว่าผู้บริโภคกว่า 57% เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านทัง้ทางร้านและ

อนิเทอรเ์น็ต การทีม่ชี่องทางการขายสนิคา้มากกว่าชอ่งทางเดยีวจะช่วยใหผู้บ้รโิภคมชีอ่งทางใหม่ๆ ในการเลอืกซือ้สนิคา้และยงั

ทาํใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีรู่จ้กัในตลาดมากยิง่ขึน้ 

Implication   
 

 
 

ภาครัฐและภาคเอกชนควรสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑจากขาวอยางตอเน่ือง อไีอซมีองว่าอุตสาหกรรมการแพทย์

และความงามจะเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกทีช่่วยเพิม่มลูค่าใหก้บัขา้วไทยไดอ้ย่างมาก หากภาครฐัและ

ภาคเอกชนช่วยสง่เสรมิการศกึษาวจิยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ภาคเอกชนควรหาพนัธมติร

จากทัง้ในและต่างประเทศ ทีเ่ป็นผูนํ้าดา้นเทคโนโลย ีซึง่จะยกระดบัผลติภณัฑด์า้นการแพทยแ์ละ

ความงามจากขา้วไทยใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัโลก 

   ผูประกอบการควรหาชองทางการทําการตลาดที่เหมาะสมและมุงเนนการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวใหมีความหลากหลาย เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด 
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โดยผู้ประกอบการควรวางแผนการลงทุน พฒันาผลติภณัฑ์ใหห้ลากหลายและวางเป้าหมายขยาย

ช่องทางการทําการตลาดให้เหมาะสมกบัผลติภัณฑ์และความต้องการในแต่ละประเทศ ซึ่งจะเป็น

ปจัจยัสาํคญัทีจ่ะช่วยสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถขยายธุรกจิเพื่อใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภคได้

หลากหลายมากขึน้ 

 

รปูที ่1: ราคาขา้วเปลอืกเจา้ 15% และราคาสง่ออกขา้วขาว 5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

 

รปูที ่2: ผลสาํรวจความตอ้งการผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตปิลอดสารเคม ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC  

 

หน่วย: บาทต่อตนั  

หน่วย: % ของผูต้อบแบบสํารวจทัง้หมดในแต่ละชว่งวยั 
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รปูที ่3: มลูค่าการนําเขา้เครื่องมอืแพทยข์องไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ BMI 
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