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กญัชาและกัญชง: คิดใหใ้หญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็ว 
ประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงท่ีถูกกฎหมายมูลค่ากว่า 146 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ได้อย่างไร1 

บทสรุปผู้บริหาร 

กญัชาและกญัชงถูกกฎหมายเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก ยอดขายในปี 2560 มีมูลค่ากวา่ 7.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ซ่ึงคาดวา่จะเติบโตร้อยละ 34.6 ต่อปี และอาจมีมูลค่าสูงถึง 146 พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2568 ราคากญัชาและกญัชงค่อนขา้งสูง (2,360 
ดอลลาร์/ กก. ในสหรัฐ) เพราะวา่ทัว่โลกเพ่ิงเร่ิมเปล่ียนความคิดจากการปลูกกญัชาและกญัชงอยา่งผดิกฎหมาย (ราคาสูง) 
มาเป็นการปลูกแบบถูกกฎหมายแทน (ราคาต ่า) ความตอ้งการกญัชาและกญัชงทัว่โลกเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก 
เน่ืองจากหลายประเทศก าหนดใหก้ญัชาและกญัชงถูกกฎหมาย 

หลกัการทางเศรษฐศาสตร์กล่าวไวว้่า 
สุดทา้ยแลว้ปริมาณของกญัชาและกญัชงในตลาดทัว่โลกจะมากกวา่ความตอ้งการใชก้ญัชาและกญัชง 
ท าใหร้าคากญัชาและกญัชงอบแหง้ทัว่โลกจะลดลงอยา่งมากจนอาจต ่ากวา่ราคาท่ีเคยก าหนดไวต้อนท่ียงัผิดกฎหมาย (ประมาณ 1,000 
ดอลลาร์สหรัฐ/ตนัในปัจจุบนั 1 เซ็น/กรัม) ในเอกสารน้ี เหตุการณ์ท่ีราคากญัชาและกญัชงทัว่โลกลดลงน้ีเรียกวา่ 
“ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลก” พบวา่ราคาในบางพ้ืนท่ีของสหรัฐตกลงมา อยา่งเช่นในรัฐวอร์ชิงตนั (2558) และ โอเรกอน 
(2561) เน่ืองจากการผลิตทัว่ทั้งรัฐมากเกินความตอ้งการของรัฐนั้น ๆ 
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านเห็นดว้ยท่ีวา่ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลกก าลงัใกลเ้ขา้มา 
แต่อาจไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะเกิดข้ึนเม่ือไร ช่วงระยะเวลา 2568 บวกลบไม่เกินสองปีดูน่าจะเป็นไปไดท่ี้สุด 

อะไรจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลก 
อะไรจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีกญัชาและกญัชากลายเป็นสินคา้ท่ีผลิตในเขตร้อนแต่มีการซ้ือขายทัว่โลกอยา่งเช่น โกโก ้กาแฟ 
และวานิลลา 

ผลท่ีเกิดข้ึนท่ีดูเป็นไปไดท่ี้สุด คือ “ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนประจ า” ซ่ึงถือวา่แยม่าก 
•  โกโก ้“ชาวสวนอาจติดกบัดกัหน้ีและขายสมาชิกคนในครอบครัวไปเป็นทาส” 
• กาแฟ “เนสเล่ยอมรับวา่มีความเส่ียงเร่ืองแรงงานทาสในสวนกาแฟในบราซิล” 
• วานิลลา ในมาดากสัการ์ ผูส่้งออกวานิลลาชั้นน ากล่าววา่ “เดก็เกือบหน่ึงในสองคนแคระแกร็น หมายความวา่ 

พวกเขามีโอกาสเติบโตอยา่งไม่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ” 

“ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนประจ า” เป็นเร่ืองหนกัหนาส าหรับประเทศไทย และตอ้งคอยระวงัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เหล่านั้นข้ึน 

โชคดีท่ีประเทศไทยมีโอกาสมากมายในการสร้างผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ส าหรับชาวไทยทุกคน โดยการ “คิดใหใ้หญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็ว” 
ตามท่ีอธิบายไวใ้นเอกสารน้ี ประเทศไทยจะสามารถ (ก) 

                                                           
1ผู้เขียน นาย จิม พลามอนดอน รองประธานฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยคานาบิส จ ากัด 
2 ในเอกสารนี้ ค าว่า “กัญชา” หมายถึงพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa L. รวมถึงกัญชง และกัญชา  
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สร้างห่วงโซ่อุปทานของกญัชาและกญัชงในประเทศไทยเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับคนไทยทุกคนได ้จากนั้น (ข) 
ก็ขยายห่วงโซ่อุปทานออกไปเพ่ือใหมี้ส่วนแบ่งท่ีเหมาะสมในก าไรในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลก 

ส่วนแบ่งที่เหมาะสม อะไรคือ “ส่วนแบ่งท่ีเหมาะสม”ของประเทศไทยในก าไรจากอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลก 
เป็นไปไดท่ี้จะกล่าววา่ส่วนแบ่งท่ีเหมาะสมของประเทศไทยคือเกือบคร่ึงเพราะวา่ชาวไร่ในประเทศไทยเป็นคนสร้างข้ึน และเกือบ 
1,500 ปีของการคดัสรรสายพนัธุ์  

 

สายพนัธ์ุท่ีพบอยูใ่นปัจจุบนัมากกวา่คร่ึงเป็นสายพนัธ์ุถูกกฎหมายท่ีน ามาใชใ้นทางการแพทยแ์ละเพ่ือการผอ่นคลายในประเทศแถบต
ะวนัตก ทุกวนัน้ีประเทศแถบตะวนัตกก าลงัท าก าไรจากมรดกของบรรพบุรุษเราอยา่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม     

อุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทยจะสามารถท าก าไรไดถึ้งคร่ึงของอุตสาหกรรมทัว่โลกไดห้รือไม่  ค  าตอบคือได ้
ประเทศสวติเซอร์แลนดผ์ลิตนาฬิกา แอปเป้ิลผลิตสมาร์ทโฟน ประเทศไทยก็สามารถสร้างก าไรไดจ้ากกญัชาและกญัชงเช่นกนั- 
เพียงแต่วา่ ประเทศไทยจะตอ้ง “คิดใหใ้หญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็ว” เท่านั้น  

 
เพ่ือใหมี้ส่วนแบ่งท่ีเหมาะสมในก าไรจากอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลก 
ประเทศไทยจะตอ้งท าภารกิจเหล่าน้ีใหส้ าเร็จก่อนเกิดเหตุการณ์สร้างเสถียรภาพสินคา้ทัว่โลก  

1. ท าใหก้ญัชาและกญัชงถูกกฎหมายเพ่ือจุดประสงคต่์าง ๆ (ยกเวน้ท่ีไม่ใช่เพ่ือการแพทยใ์นผูเ้ยาว)์ ในผลิตภณัฑใ์ด ๆ 
(ในปริมาณท่ีเหมาะสม) 

2. ลงทุนในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทยเพ่ือช่วยใหเ้กิดความยิ่งใหญ่และรวดเร็ว 
3. สร้าง “โครงสร้างพ้ืนฐานของนวตักรรม” ท่ีจะช่วยผลกัดนัอุตสาหกรรมของไทยใหก้า้วไปขา้งหนา้ 
4. สร้างแบรนด ์ท่ีเสนอ “ค ามัน่สัญญาของแบรนด ์” ท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกก่อนตราอ่ืน 
5. สร้างกฎเกณฑก์ารควบคุมคุณภาพท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่กญัชาและกญัชงของไทยจะรักษา “ค ามัน่สัญญาของแบรนด ์” ไวไ้ด ้ 
6. ขยายการผลิตเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการของกญัชาและกญัชงไทย 
7. เตรียมซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีมีอ  านาจควบคุมในการเช่ือมโยงกลยทุธ์เขา้ในห่วงโซ่อุปทานทัว่โลก  

เม่ือเจา้ของไม่สามารถถือเงินสดไดใ้นช่วงรักษาเสถียรภาพสินคา้  

กญัชาและกญัชงช่วยสร้างโอกาสต่าง ๆ ในการเพ่ิมมูลค่าผา่นการเพ่ิมอนุพนัธ์กญัชาและกญัชง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในผลิตภณัฑย์า 
อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง อาหารและเคร่ืองด่ืมในบรรจุภณัฑ ์และในผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
ท าใหก้ารส่งออกกญัชาและกญัชงท าก าไรมากกวา่ขา้ว 
นอกจากน้ีกญัชาและกญัชงเป็นเทคโนโลยเีปล่ียนโลกท่ีท าใหสิ้นคา้บริโภคของไทย หรือแบรนดไ์ทยเขา้สู่ตลาดโลกอยา่งแขง็แกร่ง 
ซ่ึงจนถึงตอนน้ีกไ็ม่มีใครสามารถเอาชนะไดเ้พราะวา่ประเทศอ่ืนไม่มีโอกาสเช่นน้ี 
โอกาสในการสร้างสรรคแ์ละผสมผสานส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเราเขา้ดว้ยกนั    

การมีส่วนแบ่งเพียงเลก็นอ้ยในรายไดจ้ากอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลกในปี 2568 ท่ีสูงถึง 146 
พนัลา้นดอลลาร์อาจท าใหก้ารส่งออกของไทยเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั การมีส่วนแบ่งร้อยละ 4 
จะช่วยเพ่ิมการส่งออกของไทยมากกวา่ขา้ว (5.4 พนัลา้นดอลลาร์) และถา้มีส่วนแบ่งร้อยละ 12 
จะเพ่ิมการส่งออกของไทยมากกวา่ยางพารา (16.3พนัลา้นดอลลาร์) หากมีส่วนแบ่งร้อยละ 25 – 36 พนัลา้นดอลลาร์— 
จะท าใหก้ารส่งออกผลิตภณัฑก์ญัชาปละกญัชงของไทยสูงเป็นอนัดบัสองรองจาก “เคร่ืองจกัรรวมถึงคอมพิวเตอร์ (40 
พนัลา้นดอลลาร์)  การคิดใหใ้หญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็วจึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพียงส่ิงเดียวท่ีประเทศไทยสามารถท าได ้
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ในอีกหา้ปีต่อจากน้ี เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ 
และกระจายผลประโยชน์นั้นใหท้ัว่ถึงตั้งแต่ไร่กญัชาและกญัชงไปจนถึงส่งเขา้โรงงานอุตาหกรรม 

ประเทศไทยจะมีพนัธมิตรในการสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ี “เหมาะสม” องคก์รสหประชาชาติ องคก์รไม่แสวงก าไร 
และผูซ้ื้อสินคา้ทัว่โลกเห็นดว้ยท่ีวา่ “ผลลพัธ์ท่ีเป็นประจ า” นั้นจะส่งผลเสียอยา่งมาก 
และการมีพนัธมิตรจะท าใหป้ระเทศไทยสามารถหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดผลลพัธ์ดงักล่าวข้ึนได ้

กญัชาและกญัชงเป็นพืชเขตร้อนท่ีสามารถสร้างผลลพัธ์ใหดี้กวา่น้ีไดต้ั้งแต่แรก เพราะวา่กญัชาและกญัชงช่วยสร้างก าไรท่ีสูง 
และสามารถสร้างผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนได ้
และมีแต่เพียงกญัชาและกญัชงเท่านั้นท่ีสามารถติดตามทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นเมลด็ไปจนถึงวางขาย 
เพราะวา่มีการท าห่วงโซ่อุปทานเป็นเอกสารอยา่งชดัเจน 

ประเทศไทยตอ้งแข่งกบัเวลา เพราะทุกวนัท่ีผา่นไปก็หมายความวา่เหตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงทัว่โลกตกต ่าก าลงัใกลเ้ขา้มา 
หากพ่ายแพใ้นการแข่งคร้ังน้ี ผลลพัธ์ท่ีตามมาก็จะร้ายแรงส าหรับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะกบัชาวไร่กญัชาและกญัชงของไทย 
หากชนะการแข่งคร้ังน้ี อนาคตก็จะสดใสอยา่งแน่นอนเพราะวา่คนไทยทุกคนลว้นไดผ้ลประโยชน์ทั้งนั้น  

เอกสารน้ีฉบบัน้ีอธิบายวธีิการท่ีประเทศไทยจะสามารถชนะการแข่งขนัคร้ังน้ีได ้

[แผนทั้งหมด https://thaicannabiscorporation.com/2018/12/11/cannabis-thinking-big-and-moving-fast-the-บ๊ิกฟาสต-์plan 

การเอาชนะ 

หลงัจากท่ีประเทศไทยใชแ้ผนบ๊ิกฟาสต:์ 

• คนไทยทุกคนไดรั้บผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทย – ชาวไร่ คนงานในโรงงาน 
ผูด้  าเนินการจดัส่ง ผูส้นบัสนุนเงินทุน และทุก ๆ คน  

• ประเทศไทยไดรั้บส่วนแบ่งในก าไรจากอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลกอยา่งเหมาะสม,  เหมือนกบั 
สวติเซอร์แลนดท่ี์ท าธุรกิจนาฬิกา (50%) แล แอปเป้ิลท่ีท าธุรกิจสมาร์ทโฟน (60%). 

• ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมกญัชาและกนัชง2 
ระดบัโลกในรูปแบบเดียวกบัซิลิคอนวลัเลยท่ี์เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมระดบัโลก 
นิวยอร์กท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงิน และเซินเจ้ินท่ีเป็นศูนยก์ลางอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

• มาตรฐานกญัชาและกญัชง 
ผลิตภณัฑก์ญัชาและผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของกญัชาของประเทศไทยน ามาใชใ้นการซ้ือขายกญัชาและกญัชงทัว่โลกรวม
ถึงการท าสัญญาในอนาคตเก่ียวกบักญัชาและกญัชา ทางเลือกต่างๆ 
และการท ากิจกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักญัชาและกญัชง  

• ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายกญัชาและกญัชงท่ีปลูกทัว่ทวปีเอเชีย (ตะวนัออกเฉียงใต)้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
• ประเทศไทยสามารถสร้างผลก าไรมากกวา่ศูนยร์วมกญัชาและกญัชงแห่งอ่ืนตั้งแต่ 

o การแปรรูปกญัชาและกญัชงเป็นสารสกดักญัชาและกญัชง น ้ามนั และสารเชิงเด่ียว หรือท่ีรู้จกัวา่เป็น 
“ส่วนผสมท่ีมาจากกญัชาและกญัชง” 

o ส่งออกกญัชาและกญัชง และส่วนท่ีไดม้าจากกญัชาและกญัชง 

                                                           
2 Cannabis sativa L. เป็นแหล่งผลิตส่วนผสมท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าจ านวนมาก รวมทั้งเส้นใย ถัว่กินไดแ้ละสารแคนนาบินอยด ์อยา่งเช่นเตตระไฮโดรแคนนาบินอล 
(ทีเอชซี) แคนนาบิดิออล (ซีบีดี) ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของประเทศไทยสูงกวา่ผลิตภณัฑจ์ากประเทศอ่ืน  

https://www.unglobalcompact.org/library/5616
https://www.antislavery.org/eu-legislation-slavery-supply-chains/
https://www.mars.com/global/about-us/policies-and-practices/cocoa-policy
https://thaicannabiscorporation.com/2018/12/11/cannabis-thinking-big-and-moving-fast-the-bigfast-plan
https://medium.com/@youngstapreneur/is-this-the-right-time-to-start-a-watch-company-30f86695bf5f
https://www.tekkarsenal.com/index.php/2018/09/19/apple-grabbed-62-of-global-smartphone-profits-during-the-second-quarter/
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o ผลิตและส่งออกสินคา้จากกญัชาและกญัชง (ไดแ้ก่ ยา อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง 
และอาหารและเคร่ืองด่ืมในบรรจุภณัฑ)์ ท่ีมีส่วนผสมดงักล่าว  

• แบรนดก์ญัชาและกญัชงของประเทศไทยจะเป็น: 
o แบรนดก์ญัชาและกญัชงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก  
o แบรนดส่์วนผสมท่ีมีมูลค่าสูงและ  
o เป็นหน่ึงใน  25 แบรนดท่ี์มีมูลค่าสูงสุดในโลก. 

• บริษทัขา้มชาติท่ีท  าธุรกิจดา้นกญัชาและกญัชงในประเทศไทย 
หรือท่ีคนไทยเป็นเจา้ของจะครอบครองและควบคุมห่วงโซ่อุปทานกญัชาและกญัชงท่ีมีมูลค่าสูงสุดในโลกในประเทศไทย 
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอีกมากมาย  

• ห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกของประเทศไทยตอบสนองต่ออุปสงคท์ัว่โลกของกญัชาและกญัชง 
สารท่ีไดจ้ากกญัชาและกญัชงและ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกญัชาและกญัชง  ในทุกรูปแบบและทุกการใชป้ระโยชน์    
แต่จะมีคุณภาพเหนือกวา่เจา้อ่ืนซ่ึงแทบจะไม่เปิดโอกาสใหคู่้แข่งเลย  

ภารกจิ #1: ท าให้ถูกกฎหมาย  

ก าหนดใหก้ารผลิต การขาย การขนส่ง การน าเขา้ การส่งออก การพฒันาผลิตภณัฑ ์การทดสอบตลาด 
และการบริโภคโดยไม่ตอ้งมีใบอนุญาต ของกญัชาและกญัชง 
สารจากกญัชาและกญัชงและผลิตภณัฑจ์ากกญัชาและกญัชงเป็นเร่ืองท่ีถูกกฎหมาย  

• ส าหรับการใชง้านในรูปแบบต่าง ๆ  
• ผลิตภณัฑ ์(ท่ีมีการควบคุมปริมาณการใช ้และติดฉลากอยา่งเหมาะสม); 
• วธีิการน าเขา้ร่างกาย (ตวัอยา่งเช่น สูบ สูดไอระเหย แผน่แปะผวิหนงัและครีม น ้ามนันวด อาหารและเคร่ืองด่ืม ใชท้างยา 

ยาแผนโบราณ/ สมุนไพร) และ 
• การบริโภคในพ้ืนท่ีหรือบนพาหนะท่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การสูบยาสูบเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย (ตวัอยา่ง 

ในท่ีสาธารณะ ท่ีบา้น ในบาร์ ในร้านอาหาร หรือบนรถไฟ เป็นตน้); 
• ส าหรับการขายท่ีไดรั้บอนุญาตในพ้ืนท่ีท่ีมีผลิตภณัฑอ่ื์นขายไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย (ตวัอยา่งเช่น จากร้านคา้ ร้านอาหาร 

ร้านแผงลอย ในบาร์ เป็นตน้  
• ยกเวน้ 

o การขายและ/หรือ โฆษณาเก่ียวกบัสารกญัชาและกญัชง 
หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมกญัชาและกญัชงท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ใหก้บัผูเ้ยาวเ์พื่อใชใ้นทางการแพทย ์และ  

o การพ่นควนัและ/หรือ ไอกญัชาและกนัชงออก โดยไม่ตอ้งมีการกรอง3 ในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีหา้มมีการสูบยาสูบ  

เราควรท าความเขา้ใจวา่ กฎท่ีเสนอขา้งตน้ไม่จ ากดัการขายหรือใชผ้ลิตภณัฑจ์ากกญัชาและกญัชงใหก้บั “ร้านขายยา” 
เหมือนกบัในบางพ้ืนท่ี (ท่ีถือวา่เป็นเร่ืองผดิพลาด) กญัชาและกญัชงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในประเทศไทย 
และกฎขา้งตน้ก าหนดข้ึนเพ่ือใหค้นไทยมีอิสรภาพในการใชก้ญัชาและกญัชง ในรูปแบบต่าง ๆ 
และในสถานท่ีไหนก็ตามเหมือนกบัท่ีเคยท ากนัมาในอดีต 

การก าหนดใหก้ญัชาและกญัชงถูกกฎหมายไม่จ าเป็นตอ้งเกิดข้ึนในคร้ังเดียว เพียงแต่ประเทศไทยตอ้งด าเนินการเพ่ือชนะ 
และเร่ืองทั้งหมดตอ้งเกิดข้ึนเร็ว ไม่เช่นนั้น 

                                                           
3 การปล่อยควนั/และ/หรือไอกญัชาและกญัชงออกดว้ยตวักรองท่ีมีประสิทธิภาพเป็นเร่ืองท่ีถูกกฎหมาย  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ingredient_branding
https://www.statista.com/statistics/264875/brand-value-of-the-25-most-valuable-brands/
https://www.cbsnews.com/news/what-apple-can-learn-from-legendary-gm-president-alfred-p-sloan/
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ประเทศไทยจะสูญเสียห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงใหก้บับริษทัขา้มชาติของต่างประเทศ 
ท าใหเ้กิดการใชง้านในรูปแบบผดิ ๆ ของชาวไร่ คนงานในโรงงาน และในสภาพแวดลอ้มท่ีพบไดใ้นห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก ้
วานิลลา และพืชเขตร้อนอื่น ๆ  

บริษทัขา้มชาติของต่างชประเทศ ไม่วา่จะขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ยา หรือกญัชาและกญัชง- 
ต่างก็มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งในการเขา้ครบอบครองและควบคุมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงในประเทศไทย 
ท าใหค้นไทยจนลงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ี 
พวกเขายงัมีเงินสดท่ีสามารถติดสินบนกบันกัการเมืองและขา้ราชการของไทยบางคนเพ่ือใหป้ระเทศไทยชะลอธุรกิจน้ีดว้ย 
บริษทัเหล่าน้ีอาจใหรั้ฐบาลก าหนดเง่ือนไขของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  เช่น 
การแกไ้ขสนธิสัญญาวา่ดว้ยยาและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสหประชาชาติ 
เพิ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเองดว้ยค่าใชจ่้ายของประเทศไทย 
บริษทัต่างชาติดงักล่าวจะไม่มีสิทธ์ิท าใหป้ระเทศไทยหยดุด าเนินการตามแนวคิด “คิดใหใ้หญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็ว” ไปได ้     

ภารกจิ #2: ลงทุน 

หากบริษทัขา้มชาติของต่างประเทศมีสิทธ์ิครอบครองอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทย 
(อยา่งท่ีท าในประเทศโคลอมเบีย) ประเทศไทยก็จะสูญเสียอยา่งแน่นอน  

ในการท่ีเราจะชนะ คนไทยตอ้งลงทุนเงินหลายพนัลา้นบาทเพ่ือใชเ้งินทุนในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงในประเทศไทยเร็ว ๆ น้ี  

กองทุนพฒันาอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทย  
ทีซีซีก าลงัจดัการเร่ืองการก่อตั้งกองทุนพฒันาอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทย (กองทุน “ไทยแคนฟันด”์) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่การลงทุนในกองทุนไทยแคนฟันด ์
ซ่ึงจะมีการจดัการและปรับโครงสร้างตามกองทุนกญัชาและกญัชงของประเทศตะวนัตก อยา่งเช่น โพไซดอน แอสเซท แมเนจเมนต ์, 
ไพรเวทเทียร์ โฮลด้ิง , คาซ่า เวอร์เด แคปิตอล, ทวัร์ทาร่า แคปิตอล  อยา่งเป็นมืออาชีพและโปร่งใส เพ่ือให ้คนไทย ครอบครัว 
หา้งร้านและสถาบนัต่าง ๆ สามารถลงทุนไดง่้ายข้ึน  

• ผูป้ระกอบการกญัชาและกญัชงท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย  
• บริษทัต่างชาติท่ีมีสิทธ์ิในการสร้าง ใช ้ท  าแฟรนไชส์ 

และขายอุปกรณ์และบริการของต่างชาติในประเทศไทยในส่วนท่ีเก่ียวกบั การปลูก แปรรูป ทดสอบ 
และผลิตสินคา้จากกญัชาและกญัชง ตวัอยา่งไดแ้ก่  

o ซอฟทแ์วร์ใหรั้ฐบาลใชติ้ดตามกญัชาและกญัชงตั้งแต่เป็นเมลด็จนถึงขั้นวางขาย  
o ซอฟทแ์วร์ใหบ้ริษทัในห่วงโซ่อุปทานใชติ้ดตามกญัชาและกญัชงของตนเองและรายงานผลกบัรัฐบาล  
o ฮาร์ดแวร์ติดตามเมลด็กญัชาและกญัชงท่ีจะวางขาย  
o บริการและเทคโนโลยเีพ่ือการทดสอบมาตรฐานของกญัชาและกญัชง  
o เทคโนโลยอีบแหง้และบ่มกญัชาและกญัชง  
o เทคโนโลยสีกดักญัชาและกญัชง 
o เทคโนโลยบีรรจุกญัชาและกญัชง 
o บริษทัจดัท าส่ือเก่ียวกบักญัชาและกญัชง 

ท่ีส าคญั กองทุนไทยแคนฟันดมี์หนา้ท่ีในการสนบัสนุนขอ้ก าหนดแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ (ดู “ 

https://www.wola.org/wp-content/uploads/2018/03/Stability-Change-Inter-Se-Modification_GDPO-TNI-WOLA_March-2018.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=8be6c4995c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-8be6c4995c-137954837
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2018/03/Stability-Change-Inter-Se-Modification_GDPO-TNI-WOLA_March-2018.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=8be6c4995c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-8be6c4995c-137954837
https://www.forbes.com/sites/andrebourque/2018/10/01/canadian-cannabis-investments-in-latin-america-signal-strategy-to-learn-from-expert-growers/#51e2368f48d0
https://poseidonassetmanagement.com/investment-strategy/
https://www.privateerholdings.com/portfolio/
https://www.casaverdecapital.com/
https://www.tuataracapital.com/about/
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ภาคผนวก ก: ขอ้ก าหนดแบรนด ์ ไทยพรีเม่ียม™” หนา้   12),4 และตอ้งบงัคบัใชก้บัทุกบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุนดว้ย  

ทีซีซียืน่เร่ืองน้ีกบั ส านกังานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์  เพ่ือช้ีแนะแนวทางในการลงทุนในกองทุนไทยแคนฟันด ์
และส่งเสริมใหค้นไทยปฏิบติัตามค าแนะน านั้น  

ทีซีซียงัสามารถส่งเสริมใหค้นไทย ครอบครัว หา้งร้าน และสถาบนัต่าง ๆ 
ร่วมลงทุนโดยตรงในบริษทักญัชาและกญัชงของไทยท่ีมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนขอ้ขอ้ก าหนดแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ 
เม่ือบริษทัดงักล่าวเป็น บริษทัไทยคานาบิส จ ากดั  ( ผูแ้ต่ง “แผนบ๊ิกฟาสต”์) 
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชาชั้นน าในประเทศไทยมาเกือบทศวรรษ 

การประชุมว่าด้วยการลงทุนในกญัชาและกญัชงของไทย  
ทา้ยท่ีสุดแลว้  ทีซีซีควรส่งเสริมให้คนไทย ครอบครัว หา้งร้านและสถาบนัเขา้ร่วมการประชุมวา่ดว้ยการลงทุนในกญัชาและกญัชง 
(กรุงเทพ ฯ วนัที่ 14-15 กุมภาพนัธ์) โดยส่งตวัแทนเขา้ร่วม พูดคุยและลงทุน  

บทสรุป 
การลงทุนตามท่ีอธิบายขา้งตน้ตอ้งเกิดข้ึนเร็วท่ีสุด 
เพ่ือใหอุ้ตสาหกรรมกญัชและกญัชงในประเทศไทยมีเงินทุนท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเอาชนะในการแข่งขนั ไม่เช่นนั้น 
ประเทศไทยจะสูญเสียการครอบครองในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงใหก้บับริษทัขา้มชาติของต่างประเทศ 
ท าใหเ้กิดการใชง้านแบบผดิ ๆของชาวไร่ คนงานในโรงงาน และในส่ิงแวดลอ้มท่ีพบในห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก ้วานิลลา 
และพิชเขตร้อนชนิดอ่ืน ๆ  

ภารกจิ #3: สถาบัน  

นวัตกรรม 
จดัตั้งและสนบัสนุนเงินทุนใหก้บัสถาบนัวจิยัและพฒันากญัชาและกญัชงท่ีช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทบมีความกา้วหนา้และสามารถแ
ข่งขนัในระดบัโลกไดต้ลอดไป  

• ไอทีซีอาร์ไอ: สถาบนัวจิยักญัชาและกญัชงระหวา่งประเทศ (เชียงใหม่) ท  าการวจิยัส่ิงต่าง 
ๆท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปลูกกญัญาและกญัชงในพ้ืนท่ีเขตร้อน 
โดยก าหนดรูปแบบตามสถาบนัวจิยัขา้วระหวา่งประเทศ (ไออาร์อาร์ไอ) ซ่ึงรวบรวมงบประมาณ 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ/ 
ปีจากแหล่งเงินทุนระหวา่งประเทศ ซ่ึงเม่ือก่อตั้งในประเทศไทยและไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไทย 
ประเทศไทยจะมีขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งมากจากศูนยว์ิจยัท่ีมีทุนสนบัสนุนในระดบันานาประเทศแห่งน้ีท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย  

• ซีอาร์ไอท:ี สถาบนัวจิยักญัชาและกญัชงแห่งประเทศไทย โยไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากรัฐบาลไทย 
และงานวจิยัส่วนใหญ่ก็ท  าใหป้ระเทศไทยเป็นผูผ้ลิตสารจากกญัชาและกญัชงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

• ซีไอทีไอ: สถาบนัฝึกอบรมดา้นอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชง (เชียงใหม่) โดยไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากรัฐบาลไทย 
สถาบนัน้ีพฒันาส่ือและหลกัสูตรการอบรบท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรม 
เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานรายใหมไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั “แนวทางปฏิบติั” ทัว่โลกท่ีเป็นปัจจุบนั  

                                                           
4 ไทยพรีเม่ียม™ เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัไทยคานาบิส จ ากดั ซ่ึงคาดวา่จะโอนให้กบัองคก์รไม่แสวงก าไรท่ีเหมาะสมให้ทนัเวลา  

https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Property_Bureau
http://www.thaicannabiscorporation.com/
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สมาคม  
ก่อตั้งและสนบัสนุนเงินทุนกบัสมาคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางการคา้ท่ีช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศไทยสามารถแข่งขนัในระดบัโล
กไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง   

อาเซียน-แคนไอเอ: ก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงอาเซียน (อาเซียน-แคนไอเอ) โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพ ฯ 
เพื่อ  

• ร่วมมือกบัสมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงแห่งชาติในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เพื่อก าหนดใหก้ญัชาและกญัชงเป็นเร่ืองถูกกฎหมายเพ่ือ  

o ปกป้องอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของอาเซียน  
o ศึกษาปัญหาและโอกาสในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของอาเซียน  
o ช่วยเหลืออุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของอาเซียนใหป้ระสบความส าเร็จ  

• เป็นตวัแทนสมาคมอุตสาหกรรมท่ีร่วมมือกนัในการเจรจาระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  
• ผลกัดนัใหย้กเลิกขอ้หา้มเก่ียวกบักญัชาและกญัชงทัว่โลกโดย  

o สนบัสนุนการปรับเปล่ียนระดบัภูมิภาค (ก่อนต่อยอดไประดบัระหวา่งประเทศ) 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติด 
เพ่ือใหก้ารซ้ือขายกญัชาและกญัชงระหวา่งประเทศเพ่ือทางการแพทยแ์ละเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นเป็นเร่ืองถูกกฎหม
าย และอ านวยความสะดวกกบัคู่สัญญา และ/หรือ  

o สนบัสนุนการน ากญัชาและกญัชงออกจากอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยยาเสพติด  
• พฒันาและจดัท านโยบาย กฎหมาย 

และกฎระเบียบเพ่ือการท าใหก้ญัาชาและกญัชงในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้กกฎหมายและเพ่ือใหเ้กิด  
“แนวทางปฏิบติังาน” ท่ีดีท่ีสุด  

• พฒันาและจดัท ามาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดใน  
o การด าเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชง  
o มาตรฐานการซ้ือขายกญัชาและกญัชง   
o การปลูก แปรรูป ขนส่ง ผลิตกญัชาและกญัชง  

• เม่ือมีซีไอทีไอ (สถาลบนัฝึกอบรมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชง) 
ใหพ้ฒันาส่ือส าหรับจดัอบรมในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชง โดยอิงตามมาตรฐานท่ีพฒันาโดยอาเซียน-
แคนไอเอเพ่ือเผยแพร่ มาตรฐานและแนวทางการปฏิบติังานทางดา้นอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชง  

• จดัการประชุม งานสัมมนา การประชุมเชิงวชิาการ และงานแสดงสินคา้ในระดบัภูมิภาค เป็นตน้  
• รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีไม่ระบุช่ือ  
• อ านวยความสะดวกต่อการจดัตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงระดบัประเทศ 

ไทย-แคนไอเอ: จดัตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงแห่งประเทศไทย (ไทย-แคนไอเอ) 
อยา่งเป็นทางการตามแนวทางปฏิบติังานและมาตรฐานของอาเซียน-แคนไอเอเพื่อ 

• รับรองผลประโยชน์ของทุกคนในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทย 
(ผา่นการเป็นสมาชิกของกลุ่ม อยา่งเช่นสหภาพชาวไร่) เพ่ือ 

o คุม้ครองอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทย  
o ศึกษาปัญหาและโอกาสทางงอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงแห่งประเทศไทย  
o ช่วยอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทยใหด้ าเนินการต่อไปได ้ 

https://www.wola.org/wp-content/uploads/2018/03/Stability-Change-Inter-Se-Modification_GDPO-TNI-WOLA_March-2018.pdf?utm_source=WOLA+Mailing+List&utm_campaign=8be6c4995c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_54f161a431-8be6c4995c-137954837
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• รับรองผลประโยชน์ของอุตสากรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทย (รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน) กบัรัฐบาลไทย 
รัฐบาลต่างประเทศ ผูซ้ื้อต่างชาติ และอาเซียน-แคนไอเอเป็นตน้  

• ถือครอง ท าการตลาด และจดัท านโยบายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ ทัว่โลก (ดู ภารกิจ#4: , 
หน 8); 

• จดัการประชุม สัมมนา การประชุมเชิงวชิาการ และงานแสดงสินคา้ระดบัประเทศ เป็นตน้ 
• รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีไม่ระบุช่ือ   
• อ านวยความสะดวกต่อการจดัตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงระดบัชาติ  

การซ้ือขาย 
ระบบซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย : เม่ือก่อตั้งอาเซียน-แคนไอเอและ ไทย-แคนไอเอแลว้ 
ใหก้ าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็นต่อการซ้ือขายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักญัชาและกญัชงในระบบซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 
และเร่ิมการซ้ือขายนั้น  

บทสรุป  
หากประเทศไทยตอ้งการจะชนะการแข่งขนัคร้ังน้ี เราควรจดัตั้งสถาบนัต่างๆ 
ตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้และใหก้ารสนับสนุนเงินทุนโดยเร็วท่ีสุด 
ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะสูญเสียห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงใหก้บับริษทัขา้มชาติของต่างประเทศ 
ท าใหมี้การใชง้านแบบผดิ ๆกบัชาวไร่ คนงานในโรงงาน และส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีพบไดใ้นห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก ้
วานิลลาและพืชเขตร้อนชนิดอ่ืน ๆ  

ภารกจิ#4: แบรนด์  

เป้าหมายหลกั ของแผน บ๊ิกฟาสต ์– 
คือใหแ้น่ใจวา่ประเทศสามารถสามารถถือส่วนแบ่งก าไรในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลกอยา่งเหมาะสมทั้งก่อนและหลงัเหตุ
การณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลก–  เป็นส่ิงท่ียดึมัน่ไวก้บัแบรนด ์ เร่ืองราวของแบรนด ์และค ามัน่สัญญาของแบรนด ์
ท่ีมีเอกลกัษณ์ของไทย มีเพียงแบรนด ์เดียวท่ีมีประวติัความเป็นมา 
และค ามัน่สัญญาเท่านั้นท่ีท  าใหร้าคากญัชาและกญัชงของไทยสูงกวา่ราคาสินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลกในอนาคต (เป็นผลจากการท าให ้
เป็นสินคา้โภคภณัฑ ์). 

แบรนด ์ท่ีดูมีทีท่าวา่จะเป็นไปไดคื้อ “ไทย สติกค”์  ซ่ึงค่อนขา้ง มีช่ือเสียง อยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับแผนน้ีท่ีจะใชแ้บรนด ์“ไทย 
สติกค”์ ก็ดูจะเป็นการทึกทกัเอาเอง ดงันั้นจึงจะไม่ใชแ้บรนดน้ี์ในแผนดงักล่าว   

ในเอกสารน้ี   แบรนด ์“ไทยพรีเม่ียม™” น ามาใชเ้ป็นตวัแทนแบรนดก์ญัชาและกญัชงคุณภาพระดบัพรีเมียมของไทยได ้
ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทยควรเลือกใชแ้บรนดน้ี์โดยเร็ว5 

ทีซีซีแนะน าใหมี้ค ามัน่สัญญาของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ ท่ีมีองคป์ระกอบสามประการดว้ยกนั นัน่คือ “ดีท่ีสุดส าหรับคุณ 
ส าหรับโลก และส าหรับทุกคน ™” 6  

1. ดท่ีีสุดส าหรับคุณ 

                                                           
5 ตามท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้ ไทยพรีเมียม™ เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั ไทยคานาบิส จ ากดั ซ่ึงคาดวา่จะโอนให้กบัองคก์รไม่แสวงผลก าไรไดท้นัเวลา  
6 “ดีท่ีสุดส าหรับคุณ ส าหรับโลกและส าหรับทุกคน ™” เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัไทยคานาบิส จ ากดั ซ่ึงคาดวา่จะโอนให้กบัองคก์รไม่แสวงผลก าไรไดท้นัเวลา  

http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html
https://www.echostories.com/whats-a-brand-story-and-why-does-my-company-need-one/
https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/7506-brand-promise.html
http://www.businessdictionary.com/definition/commoditization.html
https://thediplomat.com/2018/04/thailands-legendary-marijuana/
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ก. คุณภาพดท่ีีสุด: ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 แบรนด ์“ไทย สติกค”์ ของไทย ถูกกล่าวขานอยา่ง  เป็นต านาน  
วา่เป็นกญัชาท่ีส่งผลต่อจิตประสาทท่ีดีท่ีสุดของโลก และตอนน้ีก็มีความเช่ือเป็นวงกวา้งวา่ 
ผูเ้พาะเล้ียงกญัชาและกญัชงในประเทศแถบตะวนัตกสามารถผลิตสายพนัธ์ุท่ีดีกวา่ในขณะท่ีสายพนัธ์ุของไทยไ
ม่เปล่ียนแปลง   ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีผดิ 
รายละเอียดของโครงการเพาะเล้ียงอยา่งต่อเน่ืองของประเทศไทยยงัคงเป็นความลบั 
และอีกไม่ชา้ก็จะปรากฏใหเ้ห็นถึงกญัชาและกญัชงสายพนัธ์ุใหม่ของไทย 
ซ่ึงพฒันามาจากพนัธ์ุพ้ืนเมืองท่ีถูกกล่าวขานอยา่งยาวนาน และยงัคงร้ังต าแหน่งพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุดของโลก ท าไม: 
เพ่ืออา้งคุณภาพท่ีเหนือกวา่เม่ือเปรรยบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ทั้งหมด 
ไม่วา่จะเป็นสินคา้ในร้านหรือสินคา้โภคภณัฑ ์ 

ข. ความปลอดภัยดท่ีีสุด: ปลูกและแปรรูปอยา่งสะอาด ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (ก) 
ตามมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และ (ข) 
รักษาธรรมเนียมปฏิบติัทางดา้นนวตักรรมของกญัชาและกญัชงของไทยใหอ้ยูต่่อไป ท าไม: 
เพื่อแยกกญัชาและกญัชงของไทยออกจากกญัชาและกญัชงท่ีปนเป้ือนมลพิษของจีน  

2. ดท่ีีสุดส าหรับโลก: 
ก. ส่ิงแวดล้อมดีท่ีสุด:  ใชรู้ปแบบการเพาะปลูกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและยัง่ยนื ท าไม: 1) 

เพ่ืออนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ 2) เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความถูกตอ้งเท่ียงธรรม 
(และส่งผา่นความถูกตอ้งเท่ียงธรรมนั้นใหผู้อ่ื้น) ผา่นการเลือกบริโภคกญัชาและกญัชงของไทย  

3. ดท่ีีสุดส าหรับทุกคน 
ก. จรรยาบรรณดท่ีีสุด: ผูบ้ริโภคในประเทศท่ีร ่ ารวยมีความกงัวลเก่ียวกบั ไตรก าไรสุทธิ  

เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงท าให้ตระหนกัในความส าคญัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กบัผลสุทธิทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี 
เจา้ของแบรนดสิ์นคา้อุปโภคบริโภคก็มีความกงัวลมากข้ึนวา่จะมีการปฏิบติัผดิจรรยาบรรณในห่วงโซ่อุปทานข
องตนเอง (รวมถึง ผูจ้ดัหาส่วนผสม อยา่งเช่นกญัชาและกญัชง) และท าใหมู้ลค่าของแบรนดต์วัเองลดลง  ท าไม: 
1) เพ่ือปฏิบติักบัคนไทยทุกคนดว้ยความมีเกียรติ และเคารพ่ิงท่ีพวกเขาควรไดรั้บและ 2) 
เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความถูกตอ้งเท่ียงธรรม  (และส่งผา่นใหก้บัผูอ่ื้น) 
ผา่นการเลือกบริโภคกญัชาและกญัชงของไทย  

การสร้างและรักษาห่วงโซ่อุปทานช่วยสนบัสนุนใหมี้ไตรก าไรสุทธิอยา่งเหมาะสมกบัความเป็นไทย โดยเฉพาะเม่ือใชร่้วมกบั  
หลกัทฤษฎีใหม่ทางดา้นเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ส าหรับประเทศไทยแลว้ 
ไตรก าไรสุทธิไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่อะไร แต่เป็นส่ิงท่ีตอบแทนธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเราท ากนัมาอยา่งยาวนาน  

แบรนดก์ญัชาและกญัชง ไทยพรีเม่ียม™ อาจไดรั้บการคุม้ครองโดย 

• เคร่ืองหมายการค้า:  ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัคณะกรรมการท่องเท่ียงของนิวซีแลนด ์ครอบครอง เคร่ืองหมายการคา้ 
ของนิวซีแลนด ์100% ™”   และ สมาคมผูป้ลูกกาแฟแห่งชาติโคลอมเบีย   ครอบครองเคร่ืองหมายการคา้  
กาแฟโคลอมเบีย 100% ™   สมคมไม่แสวงผลก าไรของไทย7 สามารถถือครองเคร่ือหงมายการคา้ของแบรนด ์
ไทยพรีเม่ียม™ ซ่ึงอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะกบับริษทัเหล่านั้น และผลิตภณัฑข์องตนเองท่ีไดรั้บการรับรองเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
“ค ามัน่สัญญาของแบรนด”์ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ  (ค่าใบอนุญาตอาจครอบคลุมค่าโครงการทดสอบและรับรองของแบรนด)์ 

• ข้อช้ีบ่งทางภูมิศาสตร์  : หากช่ือแบรนดท่ี์เลือกมีค าวา่ “ไทย” หรือ “ประเทศไทย” (ตวัอยา่งเช่น “ไทย สติกค”์) 
ประเทศไทยจะสามารถคุม้ครองช่ือแบรนดน์ั้นภายใตร้ะบบ ขอ้ช้ีบ่งทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ของดบับลิวไอพีโอ 

                                                           
7 สมาคมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทยจะเป็นตวัเลือกท่ีจะถือครอง อนุญาตและจดัการเก่ียวกบัแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™  

https://thediplomat.com/2018/04/thailands-legendary-marijuana/
https://www.raktamachat.org/permaculture-thailand-asia/info/rak-tamachat-permaculture-media/permaculture-master-plan/permaculture-master-plan-section-1-goals-articulation/new-theory-sufficiency-economy/
https://www.raktamachat.org/permaculture-thailand-asia/info/rak-tamachat-permaculture-media/permaculture-master-plan/permaculture-master-plan-section-1-goals-articulation/new-theory-sufficiency-economy/
https://trademarks.justia.com/866/91/100-pure-new-86691340.html
https://placebrandobserver.com/origins-success-pure-new-zealand-destination-brand/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Federation_of_Coffee_Growers_of_Colombia
http://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2617
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ซ่ึงการคุม้ครองตามระบบจีไอ ไดผ้ลนอ้ย  มีขอ้หา้มมากกวา่และ เหมาะสมกบัความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และ/หรือ 
นวตักรรมท่ีรวดเร็ว นอ้ยกวา่เคร่ืองหมายการคา้   

อุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทยรู้จกักนัมากวา่ 15 ศตวรรษ ซ่ึงเนน้ไปทางธรรมเนียมปฏิบติัดา้นนวตักรรม 
ทั้งน้ีเราจะตอ้งด าเนินต่อไปเพ่ือให้ประเทศไทยชนะการแข่งขนัน้ี ดงันั้น 
ทีซีซีจึงแนะน าใหห้าวธีิการคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นมิตรต่อนวตักรรม 
มากกวา่การคุม้ครองดว้ยจีไอท่ีส่งผลเสียต่อนวตักรรมใหก้บัแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ ของประเทศไทย 

ควรทราบวา่แบรนด ์ ไทยพรีเม่ียม™  ไม่ควรถูกมองวา่เป็นแบรนดเ์ร่ิมตน้ (อยา่งเช่น  กาแฟโคลอมเบีย 100% )  
แต่ควรถูกมองวา่เป็นแบรนดคุ์ณภาพ (อยา่งเช่น  อินเทล และ อินเทล อินไซด ์)  และหากจะชนะ 
ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทยจะตอ้งขยายออกไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น (มาเลเซีย พม่า ลาว และกมัพูชา) 
เป็นอยา่งนอ้ย และหากคิดไกลกวา่นั้นควรจะขยายไปถึงสายพนัธ์ุ   “อินดิคา” ในอนุทวปีอินเดียและอีกมากมาย– ท่ีผลิตให ้
“ดีท่ีสุดส าหรับคุณ ส าหรับโลกและส าหรับทุกคน ™” 

บริษทักญัชาและกญัชงของประเทศไทยแต่ละบริษทัควรมีสิทธ์ิจดัท าแบรนดแ์ละรูปแบบการตลาดของตนเองไดอ้ยา่งอิสระนอกเหนื
อจากแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ เท่านั้น  

หลายบริษทัท่ีเลือกไม่ใช ้แบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ ไม่จ าเป็นตอ้งท าตามขอ้ก าหนดของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ 
การแข่งขนัทางดา้นราคาระหวา่งบริษทักญัชาเหล่านั้นมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิด “การแข่งขนัในระดบัล่าง” 
และจะจบลงท่ีการท าใหเ้ป็นสินคา้โภคภณัฑ ์และการใชง้านแบบผดิๆ ของชาวไร่ คนงานในโรงงาน 
และส่ิงแวลดอ้มท่ีพบไดใ้นห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก ้วานิลลา หรือพืชเขตร้อนอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าใหป้ระเทศไทย “แพ”้ 
การแข่งขนัอยา่งแน่นอน  

หากประเทศไทยตอ้งการชนะ บริษทักญัชาและกญัชงของไทยทั้งหมดควรไดรั้บการสนบัสนุนภายในตลาดการคา้เสรีเพ่ือใชแ้บรนด ์
ไทยพรีเม่ียม™ ตามขอ้ก าหนดของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™  
การสนบัสนุนน้ีสามารถท าไดง่้ายหากใชแ้บรนดน้ี์และสามารถสร้างผลก าไรไดสู้ง – 
แมว้า่จะมีขอ้ก าหนดแบรนดท่ี์มีราคาแพงเช่นกนั – ในช่วงก่อนและหลงัราคากญัชาและกญัชาตกต ่าทัว่โลก ซ่ึงการท าก าไรสูง 
แมว้า่จะมีค่าใชจ่้ายสูงเช่นกนัก็เป็นจุดประสงคท์างเศรษฐกิจของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™8 และนัน่คือส่ิงท่ีเรียกวา่ชยัชนะ  

เราจ าเป็นตอ้งระลึกอยูเ่สมอในเอกสารน้ีวา่ 
การผลิตกญัชาและกญัชงคุณภาพสูงในประเทศไทยมีราคาถูกกวา่เป็นร้อยเท่าเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีตั้งราคาในปัจจุบนั 
อยา่งเช่นแคนาดา ( 0.04ดอลลาร์สหรัฐ/ก. ในประเทศไทย กบั 4.00 ดอลลาร์สหรัฐในแคนาดา) 
และเม่ือเราเคล่ือนไหวเร็วในขณะท่ีราคายงัสูงอยู ่ประเทศไทยจะสามารถท าก าไรไดสู้งท่ีสามารถน ามาจ่ายค่าจดัตั้งและ 
การตลาดส าหรับแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™  เพ่ือท าตามค ามัน่สัญญาของแบรนดท่ี์วา่ “ดีท่ีสุดส าหรับคุณ ส าหรับโลกและส าหรับทุกคน 
™” และห่วงโซ่อุปทานท่ีถูกจรรยาบรรณและโปร่งใสเพ่ือสนบัสนุนค ามัน่สัญญาของแบรนดน์ั้น 
หลงัจากท่ีราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลก 
แบรนดท่ี์แขง็แก่งของไทยซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยค ามัน่สัญญาของแบรนดจ์ะสามารถรักษาราคาสินคา้ของตนเองใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ีเหนือกวา่สินคา้โภคภณัฑท์ัว่ไป และนัน่ท าใหป้ระเทศไทยชนะการแข่งขนัน้ีอยา่งแน่นอน  

                                                           
8 เม่ือไม่มีการท าไรในธุรกิจ เราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเล่ียงไม่ให้เกิดการกระท าแบบผดิ ๆในห่วงโซ่อุปทานในการเกษตรพืชเขตร้อน 

https://www.hg.org/legal-articles/trademarks-and-geographical-indications-contrasted-7161
https://journals.openedition.org/aof/6809?file=1&lang=fr
https://journals.openedition.org/aof/6809?file=1&lang=fr
http://www.cafedecolombia.com/particulares/en/el_cafe_de_colombia/marcas_100/
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/intel/
https://medium.com/@shahmm/branding-lessons-how-did-intel-build-a-brand-around-a-commodity-d48b29b71621
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ภารกจิ #5: รับรอง  

ในช่วงตน้ทศวรรษ 1980 ท่ีการส่งออกของแบรนด ์“ไทย สติกค”์ของประเทศไทยถึงจุดสูงสุด 
อยา่งไรก็ตามคุณภาพก็เร่ิมดอ้ยลงเน่ืองจากผูผ้ลิตชาวไทยบางรายขายผลิตภณัฑท่ี์ดอ้ยคุณภาพใหก้บัผูซ้ื้อท่ีตอ้งการบริโภคอยา่งมาก 
ซ่ึงส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของผลิตภณัฑไ์ทย และเราจะตอ้งไม่ให้เร่ืองน้ีเกิดข้ึนอีก  

ถือวา่โชคดีท่ีเราสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลลพัธด์งักล่าวไดต้ามท่ีอธิบายไว ้ดงัน้ี  

องคก์รไม่แสวงผลก าไรท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล (อยา่งเช่น ไทย-แคนไอเอ) จะ: 

• ถือครองเคร่ืองหมายการคา้ ไทยพรีเม่ียม™ ของประเทศไทย 
• จดัท าขอ้ก าหนดของแบรนด ์โดยปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของไทย 

โดยเฉพาะกบัชาวไร่  
• ควบคุมการออกใบอนุญาตของเคร่ืองหมายการคา้  
• จดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเคร่ืองหมายการคา้และ  
• ก ากบัดูแลโครงการรับรองท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑทุ์กผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของแบรนด ์

ไทยพรีเม่ียม™ (ดู “ 

• ภาคผนวก ก: ขอ้ก าหนดแบรนด ์ ไทยพรีเม่ียม™,” หนา้ 12). 

โครงการรับรองควรด าเนินการภายใตสั้ญญาตั้งแต่เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ไปจนถึงบุคคลอ่ืน (อยา่งเช่น สหภาพควบคุม)   
“ผูรั้บรอง” จะตอ้งก าหนดรูปแบบการตรวจสอบ เก็บตวัอยา่ง ทดสอบ และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามแนวทางปฏิบติัท่ีใชท้ัว่โลก 
ซ่ึงจะระบุและรายงานการละเมิดขอ้ก าหนดของแบรนด ์    ไทยพรีเม่ียม™ 
อยา่งโปร่งใสท่ีทุกจุดเช่ือมต่อของห่วงโซ่อุปทานกญัชาและกญัชงของประเทศไทย  

ภารกจิ #6: ขยายการผลติ  

ในการชนะดว้ย  กลยทุธ์ “ส่วนแบ่งทางก าไร” (  และควา้ ผลประโยชน)์ ห่วงโซ่อุปทานของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ 
ของไทยตอ้งผลิต 20% ของการผลิตทัว่โลก และถือครองก าไรในอุตสาหกรรมทัว่โลก 80% (กฎ 80/20 ) 

ประเทศไทยสามารถชนะการแข่งขนัโดยการใชก้ลยทุธ์ส่วนแบ่งทางก าไร  เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 
สายพนัธ์ุรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพสูง (ความลบั) ท่ีพฒันามาจากสายพนัธ์ุพ้ืนเมือง 
และอ านาจในการดึงดูดผูบ้ริโภคจากค ามัน่สัญญาของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ (ดีท่ีสุดส าหรับคุณ ส าหรับโลกและส าหรับทุกคน ™) 
ดว้ยกลยทุธ์ส่วนแบ่งทางก าไร ชาวไร่กญัชาและกญัชง คนงงานในโรงงาน ผูด้  าเนินการขนส่ง 
และผูส้นบัสนุนเงินทุนในประเทศไทยจะชนะการแข่งขนัน้ีอยา่งแน่นอน  

กลยทุธ์ส่วนแบ่งทางก าไรจ าเป็นตอ้งขยายพ้ืนท่ีปลูกหลายหม่ืนเฮกเตอร์ก่อนเหตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลกจะมาถึงใน
ปี 2025 

ภารกจิ #7: ซ้ืออ านาจควบคุม  

เม่ือเหตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลกเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
บริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงหลายแห่งทัว่โลกจะตอ้งการเงินสด 

https://www.petersoncontrolunion.com/en
https://strategyn.com/2014/03/21/profit-share-strategy-part-one/
http://www.asymco.com/2010/10/18/what-really-matters-market-share-vs-profit-share/
https://www.investopedia.com/terms/1/80-20-rule.asp
https://www.vox.com/new-money/2017/4/5/15190650/amazon-jeff-bezos-richest
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ซ่ึงนบัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทยจะซ้ือผลประโยชน์ในการควบคุมเพ่ือเช่ือมโยงกบัห่วงโซ่อุปท
านกญัชาและกญัชงทัว่โลก         

ผูท่ี้มีทุนในการควบคุมจะรู้สึกไม่เต็มใจท่ีจะลงทุนในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทยเม่ือราคากญัชาและกญัชงก าลงัต
กต ่าทัว่โลก ดงันั้นก่อนถึงเหตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลก 
ผูท่ี้ไม่เตม็ใจจะลงทุนเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการดูแลในเร่ืองการคุม้ครองเงินลงทุนดว้ย 
รายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุผลท่ีตั้งไวอ้ยูน่อกเหนือเอกสารน้ี  

เม่ือท าภารกิจอ่ืน ๆ ในแผนบ๊ิกฟาสตโ์ดยสมบูรณ์แลว้ 
ประเทศไทยอาจท าใหเ้หตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลกเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย ในทางตรงกนัขา้ม 
หากไม่สามารถท าภารกิจเหล่าน้ีไดส้ าเร็จ หรือด าเนินการดว้ยความล่าช่า 
เหตุการณ์ราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลกอาจเป็นช่วงเวลาท่ีเลวร้ายท่ีสุดส าหรับประเทศไทย  

บทสรุป 

ประเทศไทยจะตอ้งแข่งขนักบัเวลา และในทุก ๆ วนัท่ีผา่นไป ก็หมายถึงวา่ 
เหตุการณ์ท่ีราคากญัชาและกญัชงตกต ่าทัว่โลกก าลงัใกลเ้ขา้มาถึง  หากแพก้ารแข่งขนัน้ี- 
หรือถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจากบริษทัขา้มชาติของต่างประเทศ จะส่งผลร้ายแรงกบัคนไทยทุกคน 
โดยเฉพาะกบัชาวไร่ในประเทศไทย แต่หากชนะการแข่งขนัน้ี เราก็จะมีอนาคตท่ีรุ่งเรือง 
เพราะวา่คนไทยทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์ 

หากประเทศไทยตอ้งการชนะ เราจะตอ้งคิดใหใหญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็ว หากล่าชา้ 
คู่แข่งชั้นน าของประเทศไทยก็จะมีเวลาขยายและรวมอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงทัว่โลก ซ่ึงส่งผลเสียต่อประเทศเป็นอยา่งมาก  

ภาคผนวก ก: ข้อก าหนดแบรนด์  ไทยพรีเมี่ยม™ 

เพ่ือให้หุน้ส่วนในอุตสาหกรรมกญัชาและกญัชงของประเทศไทยจดัท าขอ้ก าหนดน้ี  
จ  าเป็นตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัค ามัน่สัญญาของแบรนด ์ไทยพรีเม่ียม™ ตามท่ีอธิบายไวใ้นบทความ 
“คิดใหใ้หญ่และเคล่ือนไหวใหเ้ร็วของทีซีซี” 


