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กัญชาและกัญชง: คิดให้ใหญ่และเคล่ือนไหวให้เร็ว 
ประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงที่ถูกกฎหมายมูลค่ากว่า 146 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 

ได้อย่างไร1 

บทสรุปผู้บริหาร 

กัญชาและกัญชงถูกกฎหมายเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก ยอดขายในปี 2560 มีมูลค่ากว่า 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ซึ่งคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 34.6 ต่อปี และอาจมีมูลค่าสูงถึง 146 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 ราคากัญชาและกัญชงค่อนข้างสูง (2,360 ดอลลาร์/ กก. 

ในสหรัฐ) เพราะว่าทั่วโลกเพิ่งเริ่มเปลี่ยนความคิดจากการปลูกกัญชาและกัญชงอย่างผิดกฎหมาย (ราคาสูง) มาเป็นการปลูกแบบถูกกฎหมายแทน 

(ราคาต่ า) ความต้องการกัญชาและกัญชงทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก เน่ืองจากหลายประเทศก าหนดให้กัญชาและกัญชงถูกกฎหมาย 

หลักการทางเศรษฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า สุดท้ายแล้วปริมาณของกัญชาและกัญชงในตลาดทั่วโลกจะมากกว่าความต้องการใช้กัญชาและกัญชง 

ท าให้ราคากัญชาและกัญชงอบแห้งทั่วโลกจะลดลงอย่างมากจนอาจต่ ากว่าราคาที่เคยก าหนดไว้ตอนที่ยังผิดกฎหมาย (ประมาณ 1,000 

ดอลลารส์หรัฐ/ตันในปัจจุบัน 1 เซ็น/กรัม) ในเอกสารน้ี เหตุการณ์ท่ีราคากัญชาและกัญชงทั่วโลกลดลงน้ีเรียกว่า “ราคากัญชาและกัญชงตกต่ าทั่วโลก” 

พบว่าราคาในบางพื้นที่ของสหรัฐตกลงมา อย่างเช่นในรัฐวอร์ชิงตัน (2558) และ โอเรกอน (2561) 

เน่ืองจากการผลิตทั่วทั้งรัฐมากเกินความต้องการของรัฐน้ัน ๆ ผู้เช่ียวชาญหลายท่านเห็นด้วยท่ีว่าราคากัญชาและกัญชงตกต่ าทั่วโลกก าลังใกล้เข้ามา 

แต่อาจไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเม่ือไร ช่วงระยะเวลา 2568 บวกลบไม่เกินสองปีดูน่าจะเป็นไปได้ที่สุด 

อะไรจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่ าทั่วโลก 

อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากทีก่ัญชาและกัญชากลายเป็นสินค้าท่ีผลิตในเขตร้อนแต่มีการซื้อขายทั่วโลกอย่างเช่น โกโก้ กาแฟ และวานิลลา 

ผลที่เกิดขึ้นที่ดูเป็นไปได้ที่สุด คือ “ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นประจ า” ซึ่งถือว่าแย่มาก 

•  โกโก้ “ชาวสวนอาจติดกับดักหน้ีและขายสมาชิกคนในครอบครัวไปเป็นทาส” 

• กาแฟ “เนสเล่ยอมรับว่ามีความเสี่ยงเรื่องแรงงานทาสในสวนกาแฟในบราซิล” 

• วานิลลา ในมาดากัสการ์ ผู้ส่งออกวานิลลาช้ันน ากล่าวว่า “เด็กเกือบหน่ึงในสองคนแคระแกร็น หมายความว่า 

พวกเขามีโอกาสเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ” 

“ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นประจ า” เป็นเรื่องหนักหนาส าหรับประเทศไทย และต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ันขึ้น 

โชคดีที่ประเทศไทยมีโอกาสมากมายในการสร้างผลลัพธ์ท่ีดีกว่าส าหรับชาวไทยทุกคน โดยการ “คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ว” 

ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารน้ี ประเทศไทยจะสามารถ (ก) สร้างห่วงโซ่อุปทานของกัญชาและกัญชงในประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ส าหรับคนไทยทุกคนได้ 

จากน้ัน (ข) ก็ขยายห่วงโซ่อุปทานออกไปเพื่อให้มีส่วนแบ่งที่เหมาะสมในก าไรในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทั่วโลก 

ส่วนแบ่งที่เหมาะสม อะไรคือ “ส่วนแบ่งที่เหมาะสม”ของประเทศไทยในก าไรจากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทั่วโลก 

เป็นไปได้ที่จะกล่าวว่าส่วนแบ่งที่เหมาะสมของประเทศไทยคือเกือบครึ่งเพราะว่าชาวไร่ในประเทศไทยเป็นคนสร้างข้ึน และเกือบ 1,500 

ปีของการคัดสรรสายพันธุ ์ 

 

                                                           
1ผู้เขียน นาย จิม พลามอนดอน รองประธานฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยคานาบิส จ ากัด 
2 ในเอกสารนี้ ค าว่า “กัญชา” หมายถึงพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa L. รวมถึงกัญชง และกัญชา  
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สายพันธ์ุที่พบอยู่ในปัจจุบันมากกว่าครึ่งเป็นสายพันธ์ุถูกกฎหมายที่น ามาใช้ในทางการแพทย์และเพื่อการผ่อนคลายในประเทศแถบตะวันตก 

ทุกวันน้ีประเทศแถบตะวันตกก าลังท าก าไรจากมรดกของบรรพบุรุษเราอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม     

อุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทยจะสามารถท าก าไรได้ถึงครึ่งของอุตสาหกรรมท่ัวโลกได้หรือไม่  ค าตอบคือได้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผลิตนาฬิกา 

แอปเปิ้ลผลิตสมาร์ทโฟน ประเทศไทยก็สามารถสร้างก าไรได้จากกัญชาและกัญชงเช่นกัน- เพียงแต่ว่า ประเทศไทยจะต้อง 

“คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ว” เท่าน้ัน  

 

เพื่อให้มีส่วนแบ่งที่เหมาะสมในก าไรจากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทั่วโลก 

ประเทศไทยจะต้องท าภารกิจเหล่าน้ีใหส้ าเร็จก่อนเกิดเหตุการณ์สร้างเสถียรภาพสินค้าท่ัวโลก  

1. ท าให้กัญชาและกัญชงถูกกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ (ยกเว้นที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ในผู้เยาว์) ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ (ในปริมาณท่ีเหมาะสม) 

2. ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทยเพื่อช่วยให้เกิดความยิ่งใหญ่และรวดเร็ว 

3. สร้าง “โครงสร้างพื้นฐานของนวัตกรรม” ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวไปข้างหน้า 

4. สร้างตราสินค้าท่ีเสนอ “ค าม่ันสัญญาของตราสินค้า” ที่ผู้บริโภคจะเลือกก่อนตราอ่ืน 

5. สร้างกฎเกณฑ์การควบคุมคุณภาพที่ท าให้ม่ันใจได้ว่ากัญชาและกัญชงของไทยจะรักษา “ค าม่ันสัญญาของตราสินค้า” ไว้ได้  

6. ขยายการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการของกัญชาและกัญชงไทย 

7. เตรียมซื้อส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมในการเช่ือมโยงกลยุทธ์เข้าในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก  

เม่ือเจ้าของไม่สามารถถือเงินสดได้ในช่วงรักษาเสถียรภาพสินค้า  

กัญชาและกัญชงช่วยสร้างโอกาสต่าง ๆ ในการเพิ่มมูลค่าผ่านการเพิ่มอนุพันธ์กัญชาและกัญชง เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องส าอาง 

อาหารและเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ และในผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท าให้การส่งออกกัญชาและกัญชงท าก าไรมากกว่าข้าว 

นอกจากน้ีกัญชาและกัญชงเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกท่ีท าให้สินค้าบริโภคของไทย หรือแบรนด์ไทยเข้าสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่ง 

ซึ่งจนถึงตอนน้ีก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เพราะว่าประเทศอื่นไม่มีโอกาสเช่นน้ี 

โอกาสในการสร้างสรรค์และผสมผสานสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเข้าด้วยกัน    

การมีส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยในรายได้จากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทั่วโลกในปี 2568 ที่สูงถึง 146 

พันล้านดอลลาร์อาจท าใหก้ารส่งออกของไทยเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ การมีส่วนแบ่งร้อยละ 4 จะช่วยเพิ่มการส่งออกของไทยมากกว่าข้าว (5.4 

พันล้านดอลลาร์) และถ้ามีส่วนแบ่งร้อยละ 12 จะเพิ่มการส่งออกของไทยมากกว่ายางพารา (16.3พันล้านดอลลาร์) หากมีสว่นแบ่งร้อยละ 25 – 36 

พันล้านดอลลาร์— จะท าให้การส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาปละกัญชงของไทยสูงเป็นอันดับสองรองจาก “เครื่องจักรรวมถึงคอมพิวเตอร์ (40 

พันล้านดอลลาร์)  การคิดให้ใหญ่และเคลือ่นไหวให้เร็วจึงเป็นสิ่งท่ีดีที่สุดเพียงสิ่งเดียวท่ีประเทศไทยสามารถท าได้ ในอีกห้าปีต่อจากน้ี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

และกระจายผลประโยชน์น้ันให้ท่ัวถึงตั้งแต่ไร่กัญชาและกัญชงไปจนถึงส่งเข้าโรงงานอุตาหกรรม 

ประเทศไทยจะมีพันธมิตรในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ “เหมาะสม” องค์กรสหประชาชาติ องค์กรไม่แสวงก าไร และผู้ซื้อสินค้าท่ัวโลกเห็นด้วยท่ีว่า 

“ผลลัพธ์ท่ีเป็นประจ า” น้ันจะส่งผลเสียอย่างมาก และการมีพันธมิตรจะท าให้ประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลลัพธด์ังกล่าวขึ้นได้ 

กัญชาและกัญชงเป็นพืชเขตร้อนท่ีสามารถสร้างผลลพัธ์ให้ดีกว่าน้ีได้ตั้งแต่แรก เพราะว่ากัญชาและกัญชงช่วยสร้างก าไรที่สูง 

และสามารถสร้างผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นได้ และมีแต่เพียงกัญชาและกัญชงเท่าน้ันที่สามารถติดตามทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นเมล็ดไปจนถึงวางขาย 

เพราะว่ามีการท าห่วงโซ่อุปทานเป็นเอกสารอย่างชัดเจน 

ประเทศไทยต้องแข่งกับเวลา เพราะทุกวันที่ผ่านไปก็หมายความว่าเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงทั่วโลกตกต่ าก าลังใกล้เข้ามา 

หากพ่ายแพ้ในการแข่งครั้งน้ี ผลลัพธ์ท่ีตามมาก็จะร้ายแรงส าหรับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะกับชาวไร่กัญชาและกัญชงของไทย หากชนะการแข่งครั้งน้ี 

อนาคตก็จะสดใสอย่างแน่นอนเพราะว่าคนไทยทุกคนล้วนได้ผลประโยชน์ทั้งน้ัน  

เอกสารน้ีฉบับน้ีอธิบายวิธีการที่ประเทศไทยจะสามารถชนะการแข่งขันครั้งน้ีได้ 
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