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กัญชาและกัญชง: คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ ว
ประเทศไทยจะมี ส่ ว นแบ่ ง ที่ เ หมาะสมในอุ ต สาหกรรมกัญ ชาและกัญ ชงที่ ถู ก กฎหมายมู ล ค่ า กว่า 146
พัน ล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี 2568 ได้อ ย่า งไร 1
บทสรุ ปผู้บริหาร
กัญชาและกัญชงถูกกฎหมายเป็ นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ วที่สุดในโลก ยอดขายในปี 2560 มีมูลค่ากว่า 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 34.6 ต่อปี และอาจมีมูลค่าสู งถึง 146 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 ราคากัญชาและกัญชงค่อนข้างสู ง (2,360
ดอลลาร์/ กก. ในสหรัฐ) เพราะว่าทัว่ โลกเพิ่งเริ่ มเปลี่ยนความคิดจากการปลูกกัญชาและกัญชงอย่างผิดกฎหมาย (ราคาสู ง)
มาเป็ นการปลูกแบบถูกกฎหมายแทน (ราคาต่า) ความต้องการกัญชาและกัญชงทัว่ โลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ั ชาและกัญชงถูกกฎหมาย
เนื่องจากหลายประเทศกาหนดให้กญ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวไว้ว่า
ั ชาและกัญชง
สุ ดท้ายแล้วปริ มาณของกัญชาและกัญชงในตลาดทัว่ โลกจะมากกว่าความต้องการใช้กญ
ทาให้ราคากัญชาและกัญชงอบแห้งทัว่ โลกจะลดลงอย่างมากจนอาจต่ากว่าราคาที่เคยกาหนดไว้ตอนที่ยงั ผิดกฎหมาย (ประมาณ 1,000
ดอลลาร์สหรัฐ/ตันในปัจจุบนั 1 เซ็น/กรัม) ในเอกสารนี้ เหตุการณ์ที่ราคากัญชาและกัญชงทัว่ โลกลดลงนี้เรี ยกว่า
“ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลก” พบว่าราคาในบางพื้นที่ของสหรัฐตกลงมา อย่างเช่นในรัฐวอร์ชิงตัน (2558) และ โอเรกอน
(2561) เนื่องจากการผลิตทัว่ ทั้งรัฐมากเกินความต้องการของรัฐนั้น ๆ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่านเห็นด้วยที่วา่ ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลกกาลังใกล้เข้ามา
แต่อาจไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ช่วงระยะเวลา 2568 บวกลบไม่เกินสองปี ดูน่าจะเป็ นไปได้ที่สุด
อะไรจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลก
ั ชาและกัญชากลายเป็ นสิ นค้าที่ผลิตในเขตร้อนแต่มีการซื้อขายทัว่ โลกอย่างเช่น โกโก้ กาแฟ
อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่กญ
และวานิลลา
ผลที่เกิดขึ้นที่ดูเป็ นไปได้ที่สุด คือ “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประจา” ซึ่งถือว่าแย่มาก
• โกโก้ “ชาวสวนอาจติดกับดักหนี้และขายสมาชิกคนในครอบครัวไปเป็ นทาส”
• กาแฟ “เนสเล่ยอมรับว่ามีความเสี่ ยงเรื่ องแรงงานทาสในสวนกาแฟในบราซิล”
• วานิลลา ในมาดากัสการ์ ผูส้ ่ งออกวานิลลาชั้นนากล่าวว่า “เด็กเกือบหนึ่งในสองคนแคระแกร็ น หมายความว่า
พวกเขามีโอกาสเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ”
“ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประจา” เป็ นเรื่ องหนักหนาสาหรับประเทศไทย และต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้น
โชคดีที่ประเทศไทยมีโอกาสมากมายในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าสาหรับชาวไทยทุกคน โดยการ “คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ ว”
ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ประเทศไทยจะสามารถ (ก)
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ผู้เขียน นาย จิม พลามอนดอน รองประธานฝ่ายการตลาดบริษัท ไทยคานาบิส จากัด
ในเอกสารนี้ คาว่า “กัญชา” หมายถึงพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa L. รวมถึงกัญชง และกัญชา

สร้างห่วงโซ่อุปทานของกัญชาและกัญชงในประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์สาหรับคนไทยทุกคนได้ จากนั้น (ข)
ก็ขยายห่วงโซ่อุปทานออกไปเพื่อให้มีส่วนแบ่งที่เหมาะสมในกาไรในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลก
ส่ วนแบ่ งที่เหมาะสม อะไรคือ “ส่ วนแบ่งที่เหมาะสม”ของประเทศไทยในกาไรจากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลก
เป็ นไปได้ที่จะกล่าวว่าส่ วนแบ่งที่เหมาะสมของประเทศไทยคือเกือบครึ่ งเพราะว่าชาวไร่ ในประเทศไทยเป็ นคนสร้างขึ้น และเกือบ
1,500 ปี ของการคัดสรรสายพันธุ์

สายพันธุ์ที่พบอยูใ่ นปัจจุบนั มากกว่าครึ่ งเป็ นสายพันธุ์ถูกกฎหมายที่นามาใช้ในทางการแพทย์และเพื่อการผ่อนคลายในประเทศแถบต
ะวันตก ทุกวันนี้ประเทศแถบตะวันตกกาลังทากาไรจากมรดกของบรรพบุรุษเราอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรม
อุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทยจะสามารถทากาไรได้ถึงครึ่ งของอุตสาหกรรมทัว่ โลกได้หรื อไม่ คาตอบคือได้
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผลิตนาฬิกา แอปเปิ้ ลผลิตสมาร์ทโฟน ประเทศไทยก็สามารถสร้างกาไรได้จากกัญชาและกัญชงเช่นกันเพียงแต่วา่ ประเทศไทยจะต้อง “คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ ว” เท่านั้น
เพื่อให้มีส่วนแบ่งที่เหมาะสมในกาไรจากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลก
ประเทศไทยจะต้องทาภารกิจเหล่านี้ให้สาเร็ จก่อนเกิดเหตุการณ์สร้างเสถียรภาพสิ นค้าทัว่ โลก
ั ชาและกัญชงถูกกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ (ยกเว้นที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ในผูเ้ ยาว์) ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ
1. ทาให้กญ
(ในปริ มาณที่เหมาะสม)
2. ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทยเพื่อช่วยให้เกิดความยิ่งใหญ่และรวดเร็ ว
3. สร้าง “โครงสร้างพื้นฐานของนวัตกรรม” ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมของไทยให้กา้ วไปข้างหน้า
4. สร้างแบรนด์ ที่เสนอ “คามัน่ สัญญาของแบรนด์ ” ที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกก่อนตราอื่น
5. สร้างกฎเกณฑ์การควบคุมคุณภาพที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ กัญชาและกัญชงของไทยจะรักษา “คามัน่ สัญญาของแบรนด์ ” ไว้ได้
6. ขยายการผลิตเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการของกัญชาและกัญชงไทย
7. เตรี ยมซื้อส่ วนได้เสี ยที่มีอานาจควบคุมในการเชื่อมโยงกลยุทธ์เข้าในห่วงโซ่ อุปทานทัว่ โลก
เมื่อเจ้าของไม่สามารถถือเงินสดได้ในช่วงรักษาเสถียรภาพสิ นค้า
ั ชาและกัญชง เพื่อเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ยา
กัญชาและกัญชงช่วยสร้างโอกาสต่าง ๆ ในการเพิ่มมูลค่าผ่านการเพิ่มอนุพนั ธ์กญ
อาหารเสริ ม เครื่ องสาอาง อาหารและเครื่ องดื่มในบรรจุภณ
ั ฑ์ และในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ทาให้การส่ งออกกัญชาและกัญชงทากาไรมากกว่าข้าว
ั ชาและกัญชงเป็ นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่ทาให้สินค้าบริ โภคของไทย หรื อแบรนด์ไทยเข้าสู่ ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่ ง
นอกจากนี้กญ
ซึ่งจนถึงตอนนี้กไ็ ม่มีใครสามารถเอาชนะได้เพราะว่าประเทศอื่นไม่มีโอกาสเช่นนี้
โอกาสในการสร้างสรรค์และผสมผสานสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของเราเข้าด้วยกัน
การมีส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยในรายได้จากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลกในปี 2568 ที่สูงถึง 146
พันล้านดอลลาร์อาจทาให้การส่ งออกของไทยเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ การมีส่วนแบ่งร้อยละ 4
จะช่วยเพิ่มการส่ งออกของไทยมากกว่าข้าว (5.4 พันล้านดอลลาร์) และถ้ามีส่วนแบ่งร้อยละ 12
จะเพิ่มการส่ งออกของไทยมากกว่ายางพารา (16.3พันล้านดอลลาร์ ) หากมีส่วนแบ่งร้อยละ 25 – 36 พันล้านดอลลาร์ —
ั ชาปละกัญชงของไทยสู งเป็ นอันดับสองรองจาก “เครื่ องจักรรวมถึงคอมพิวเตอร์ (40
จะทาให้การส่ งออกผลิตภัณฑ์กญ
พันล้านดอลลาร์ ) การคิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ วจึงเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดเพียงสิ่ งเดียวที่ประเทศไทยสามารถทาได้
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ในอีกห้าปี ต่อจากนี้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ั ชาและกัญชงไปจนถึงส่ งเข้าโรงงานอุตาหกรรม
และกระจายผลประโยชน์น้ นั ให้ทวั่ ถึงตั้งแต่ไร่ กญ
ประเทศไทยจะมีพนั ธมิตรในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ “เหมาะสม” องค์กรสหประชาชาติ องค์กรไม่แสวงกาไร
และผูซ้ ้ือสิ นค้าทัว่ โลกเห็นด้วยที่วา่ “ผลลัพธ์ที่เป็ นประจา” นั้นจะส่ งผลเสี ยอย่างมาก
และการมีพนั ธมิตรจะทาให้ประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าวขึ้นได้
กัญชาและกัญชงเป็ นพืชเขตร้อนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้ดีกว่านี้ได้ต้ งั แต่แรก เพราะว่ากัญชาและกัญชงช่วยสร้างกาไรที่สูง
และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนได้
และมีแต่เพียงกัญชาและกัญชงเท่านั้นที่สามารถติดตามทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็ นเมล็ดไปจนถึงวางขาย
เพราะว่ามีการทาห่วงโซ่อุปทานเป็ นเอกสารอย่างชัดเจน
ประเทศไทยต้องแข่งกับเวลา เพราะทุกวันที่ผา่ นไปก็หมายความว่าเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงทัว่ โลกตกต่ากาลังใกล้เข้ามา
ั ชาและกัญชงของไทย
หากพ่ายแพ้ในการแข่งครั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะร้ายแรงสาหรับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะกับชาวไร่ กญ
หากชนะการแข่งครั้งนี้ อนาคตก็จะสดใสอย่างแน่นอนเพราะว่าคนไทยทุกคนล้วนได้ผลประโยชน์ท้ งั นั้น
เอกสารนี้ฉบับนี้อธิบายวิธีการที่ประเทศไทยจะสามารถชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้
[แผนทั้งหมด https://thaicannabiscorporation.com/2018/12/11/cannabis-thinking-big-and-moving-fast-the-บิ๊กฟาสต์-plan
การเอาชนะ
หลังจากที่ประเทศไทยใช้แผนบิ๊กฟาสต์:
• คนไทยทุกคนได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทย – ชาวไร่ คนงานในโรงงาน
ผูด้ าเนินการจัดส่ ง ผูส้ นับสนุนเงินทุน และทุก ๆ คน
• ประเทศไทยได้รับส่ วนแบ่งในกาไรจากอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลกอย่างเหมาะสม, เหมือนกับ
สวิตเซอร์แลนด์ที่ทาธุรกิจนาฬิกา (50%) แล แอปเปิ้ ลที่ทาธุรกิจสมาร์ทโฟน (60%).
• ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชาและกันชง2
ระดับโลกในรู ปแบบเดียวกับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลก
นิวยอร์กที่เป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงิน และเซินเจิ้นที่เป็ นศูนย์กลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• มาตรฐานกัญชาและกัญชง
ั ชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาของประเทศไทยนามาใช้ในการซื้อขายกัญชาและกัญชงทัว่ โลกรวม
ผลิตภัณฑ์กญ
ถึงการทาสัญญาในอนาคตเกี่ยวกับกัญชาและกัญชา ทางเลือกต่างๆ
และการทากิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง
• ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการซื้อขายกัญชาและกัญชงที่ปลูกทัว่ ทวีปเอเชีย (ตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อเพิ่มมูลค่า
• ประเทศไทยสามารถสร้างผลกาไรมากกว่าศูนย์รวมกัญชาและกัญชงแห่ งอื่นตั้งแต่
o การแปรรู ปกัญชาและกัญชงเป็ นสารสกัดกัญชาและกัญชง น้ ามัน และสารเชิงเดี่ยว หรื อที่รู้จกั ว่าเป็ น
“ส่ วนผสมที่มาจากกัญชาและกัญชง”
o ส่ งออกกัญชาและกัญชง และส่ วนที่ได้มาจากกัญชาและกัญชง

2

Cannabis sativa L. เป็ นแหล่งผลิตส่ วนผสมที่อยูใ่ นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจานวนมาก รวมทั้งเส้นใย ถัว่ กินได้และสารแคนนาบินอยด์ อย่างเช่ นเตตระไฮโดรแคนนาบินอล
(ทีเอชซี ) แคนนาบิดิออล (ซี บีดี) ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันของประเทศไทยสู งกว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่น
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o ผลิตและส่ งออกสิ นค้าจากกัญชาและกัญชง (ได้แก่ ยา อาหารเสริ ม เครื่ องสาอาง
และอาหารและเครื่ องดื่มในบรรจุภณ
ั ฑ์) ที่มีส่วนผสมดังกล่าว
ั ชาและกัญชงของประเทศไทยจะเป็ น:
• แบรนด์กญ
ั ชาและกัญชงที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก
o แบรนด์กญ
o แบรนด์ส่วนผสมที่มีมูลค่าสู งและ
o เป็ นหนึ่งใน 25 แบรนด์ที่มีมูลค่าสู งสุ ดในโลก.
• บริ ษทั ข้ามชาติที่ทาธุรกิจด้านกัญชาและกัญชงในประเทศไทย
หรื อที่คนไทยเป็ นเจ้าของจะครอบครองและควบคุมห่วงโซ่อุปทานกัญชาและกัญชงที่มีมูลค่าสู งสุ ดในโลกในประเทศไทย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกมากมาย
• ห่วงโซ่อุปทานทัว่ โลกของประเทศไทยตอบสนองต่ออุปสงค์ทวั่ โลกของกัญชาและกัญชง
สารที่ได้จากกัญชาและกัญชงและ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชง ในทุกรู ปแบบและทุกการใช้ประโยชน์
แต่จะมีคุณภาพเหนือกว่าเจ้าอื่นซึ่งแทบจะไม่เปิ ดโอกาสให้คู่แข่งเลย
ภารกิจ #1: ทาให้ ถูกกฎหมาย
กาหนดให้การผลิต การขาย การขนส่ ง การนาเข้า การส่ งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด
และการบริ โภคโดยไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาต ของกัญชาและกัญชง
สารจากกัญชาและกัญชงและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงเป็ นเรื่ องที่ถูกกฎหมาย
• สาหรับการใช้งานในรู ปแบบต่าง ๆ
• ผลิตภัณฑ์ (ที่มีการควบคุมปริ มาณการใช้ และติดฉลากอย่างเหมาะสม);
• วิธีการนาเข้าร่ างกาย (ตัวอย่างเช่น สู บ สู ดไอระเหย แผ่นแปะผิวหนังและครี ม น้ ามันนวด อาหารและเครื่ องดื่ม ใช้ทางยา
ยาแผนโบราณ/ สมุนไพร) และ
• การบริ โภคในพื้นที่หรื อบนพาหนะที่ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การสู บยาสู บเป็ นเรื่ องถูกกฎหมาย (ตัวอย่าง
ในที่สาธารณะ ที่บา้ น ในบาร์ ในร้านอาหาร หรื อบนรถไฟ เป็ นต้น);
• สาหรับการขายที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์อื่นขายได้อย่างถูกกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น จากร้านค้า ร้านอาหาร
ร้านแผงลอย ในบาร์ เป็ นต้น
• ยกเว้น
o การขายและ/หรื อ โฆษณาเกี่ยวกับสารกัญชาและกัญชง
หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาและกัญชงที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ให้กบั ผูเ้ ยาว์เพื่อใช้ในทางการแพทย์ และ
o การพ่นควันและ/หรื อ ไอกัญชาและกันชงออก โดยไม่ตอ้ งมีการกรอง3 ในพื้นที่สาธารณะที่หา้ มมีการสู บยาสู บ
เราควรทาความเข้าใจว่า กฎที่เสนอข้างต้นไม่จากัดการขายหรื อใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงให้กบั “ร้านขายยา”
เหมือนกับในบางพื้นที่ (ที่ถือว่าเป็ นเรื่ องผิดพลาด) กัญชาและกัญชงเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมในประเทศไทย
ั ชาและกัญชง ในรู ปแบบต่าง ๆ
และกฎข้างต้นกาหนดขึ้นเพือ่ ให้คนไทยมีอิสรภาพในการใช้กญ
และในสถานที่ไหนก็ตามเหมือนกับที่เคยทากันมาในอดีต
ั ชาและกัญชงถูกกฎหมายไม่จาเป็ นต้องเกิดขึ้นในครั้งเดียว เพียงแต่ประเทศไทยต้องดาเนิ นการเพื่อชนะ
การกาหนดให้กญ
และเรื่ องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นเร็ ว ไม่เช่นนั้น
3

การปล่อยควัน/และ/หรื อไอกัญชาและกัญชงออกด้วยตัวกรองที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นเรื่ องทีถ่ ูกกฎหมาย
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ประเทศไทยจะสู ญเสี ยห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงให้กบั บริ ษทั ข้ามชาติของต่างประเทศ
ทาให้เกิดการใช้งานในรู ปแบบผิด ๆ ของชาวไร่ คนงานในโรงงาน และในสภาพแวดล้อมที่พบได้ในห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก้
วานิลลา และพืชเขตร้อนอื่น ๆ
บริ ษทั ข้ามชาติของต่างชประเทศ ไม่วา่ จะขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยา หรื อกัญชาและกัญชงต่างก็มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งในการเข้าครบอบครองและควบคุมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงในประเทศไทย
ทาให้คนไทยจนลงตลอดทั้งห่ วงโซ่ อุปทาน นอกจากนี้
พวกเขายังมีเงินสดที่สามารถติดสิ นบนกับนักการเมืองและข้าราชการของไทยบางคนเพื่อให้ประเทศไทยชะลอธุรกิจนี้ดว้ ย
บริ ษทั เหล่านี้อาจให้รัฐบาลกาหนดเงื่อนไขของสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยยาและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ของสหประชาชาติ
เพืิ อรั
่ กษาผลประโยชน์ของตนเองด้วยค่าใช้จ่ายของประเทศไทย
บริ ษทั ต่างชาติดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิ์ทาให้ประเทศไทยหยุดดาเนินการตามแนวคิด “คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ ว” ไปได้
ภารกิจ #2: ลงทุน
หากบริ ษทั ข้ามชาติของต่างประเทศมีสิทธิ์ครอบครองอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทย
(อย่างที่ทาในประเทศโคลอมเบีย) ประเทศไทยก็จะสู ญเสี ยอย่างแน่นอน
ในการที่เราจะชนะ คนไทยต้องลงทุนเงินหลายพันล้านบาทเพื่อใช้เงินทุนในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงในประเทศไทยเร็ ว ๆ นี้
กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทย
ทีซีซีกาลังจัดการเรื่ องการก่อตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทย (กองทุน “ไทยแคนฟันด์”)
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่การลงทุนในกองทุนไทยแคนฟันด์
ซึ่งจะมีการจัดการและปรับโครงสร้างตามกองทุนกัญชาและกัญชงของประเทศตะวันตก อย่างเช่น โพไซดอน แอสเซท แมเนจเมนต์ ,
ไพรเวทเทียร์ โฮลดิ้ง , คาซ่า เวอร์เด แคปิ ตอล, ทัวร์ทาร่ า แคปิ ตอล อย่างเป็ นมืออาชีพและโปร่ งใส เพื่อให้ คนไทย ครอบครัว
ห้างร้านและสถาบันต่าง ๆ สามารถลงทุนได้ง่ายขึ้น
• ผูป้ ระกอบการกัญชาและกัญชงที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
• บริ ษทั ต่างชาติที่มีสิทธิ์ในการสร้าง ใช้ ทาแฟรนไชส์
และขายอุปกรณ์และบริ การของต่างชาติในประเทศไทยในส่ วนที่เกี่ยวกับ การปลูก แปรรู ป ทดสอบ
และผลิตสิ นค้าจากกัญชาและกัญชง ตัวอย่างได้แก่
o ซอฟท์แวร์ให้รัฐบาลใช้ติดตามกัญชาและกัญชงตั้งแต่เป็ นเมล็ดจนถึงขั้นวางขาย
o ซอฟท์แวร์ให้บริ ษทั ในห่วงโซ่อุปทานใช้ติดตามกัญชาและกัญชงของตนเองและรายงานผลกับรัฐบาล
o ฮาร์ดแวร์ติดตามเมล็ดกัญชาและกัญชงที่จะวางขาย
o บริ การและเทคโนโลยีเพื่อการทดสอบมาตรฐานของกัญชาและกัญชง
o เทคโนโลยีอบแห้งและบ่มกัญชาและกัญชง
o เทคโนโลยีสกัดกัญชาและกัญชง
ั ชาและกัญชง
o เทคโนโลยีบรรจุกญ
o บริ ษทั จัดทาสื่ อเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง
ที่สาคัญ กองทุนไทยแคนฟันด์มีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อกาหนดแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ (ดู “
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ภาคผนวก ก: ข้อกาหนดแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™” หน้า 12),4 และต้องบังคับใช้กบั ทุกบริ ษทั ที่เข้าไปลงทุนด้วย
ทีซีซียนื่ เรื่ องนี้กบั สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อชี้แนะแนวทางในการลงทุนในกองทุนไทยแคนฟันด์
และส่ งเสริ มให้คนไทยปฏิบตั ิตามคาแนะนานั้น
ทีซีซียงั สามารถส่ งเสริ มให้คนไทย ครอบครัว ห้างร้าน และสถาบันต่าง ๆ
ร่ วมลงทุนโดยตรงในบริ ษทั กัญชาและกัญชงของไทยที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อข้อกาหนดแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™
เมื่อบริ ษทั ดังกล่าวเป็ น บริ ษทั ไทยคานาบิส จากัด ( ผูแ้ ต่ง “แผนบิ๊กฟาสต์”)
ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชาชั้นนาในประเทศไทยมาเกือบทศวรรษ
การประชุ มว่ าด้วยการลงทุนในกัญชาและกัญชงของไทย
ท้ายที่สุดแล้ว ทีซีซีควรส่ งเสริ มให้คนไทย ครอบครัว ห้างร้านและสถาบันเข้าร่ วมการประชุมว่าด้วยการลงทุนในกัญชาและกัญชง
(กรุ งเทพ ฯ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์) โดยส่ งตัวแทนเข้าร่ วม พูดคุยและลงทุน
บทสรุ ป
การลงทุนตามที่อธิบายข้างต้นต้องเกิดขึ้นเร็ วที่สุด
เพื่อให้อุตสาหกรรมกัญชและกัญชงในประเทศไทยมีเงินทุนที่ตอ้ งใช้เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน ไม่เช่นนั้น
ประเทศไทยจะสู ญเสี ยการครอบครองในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงให้กบั บริ ษทั ข้ามชาติของต่างประเทศ
ทาให้เกิดการใช้งานแบบผิด ๆของชาวไร่ คนงานในโรงงาน และในสิ่ งแวดล้อมที่พบในห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก้ วานิลลา
และพิชเขตร้อนชนิดอื่น ๆ
ภารกิจ #3: สถาบัน
นวัตกรรม
จัดตั้งและสนับสนุนเงินทุนให้กบั สถาบันวิจยั และพัฒนากัญชาและกัญชงที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทบมีความก้าวหน้าและสามารถแ
ข่งขันในระดับโลกได้ตลอดไป
• ไอทีซีอาร์ไอ: สถาบันวิจยั กัญชาและกัญชงระหว่างประเทศ (เชียงใหม่) ทาการวิจยั สิ่ งต่าง
ๆที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของการปลูกกัญญาและกัญชงในพื้นที่เขตร้อน
โดยกาหนดรู ปแบบตามสถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ (ไออาร์อาร์ไอ) ซึ่งรวบรวมงบประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/
ปี จากแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อก่อตั้งในประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย
ประเทศไทยจะมีขอ้ ได้เปรี ยบอย่างมากจากศูนย์วิจยั ที่มีทุนสนับสนุนในระดับนานาประเทศแห่งนี้ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย
• ซีอาร์ ไอที: สถาบันวิจยั กัญชาและกัญชงแห่งประเทศไทย โยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลไทย
และงานวิจยั ส่ วนใหญ่ก็ทาให้ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตสารจากกัญชาและกัญชงที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
• ซีไอทีไอ: สถาบันฝึ กอบรมด้านอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง (เชียงใหม่) โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลไทย
สถาบันนี้พฒั นาสื่ อและหลักสู ตรการอบรบที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรม
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรายใหมได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ “แนวทางปฏิบตั ิ” ทัว่ โลกที่เป็ นปัจจุบนั

4

ไทยพรี เมี่ยม™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ไทยคานาบิส จากัด ซึ่ งคาดว่าจะโอนให้กบั องค์กรไม่แสวงกาไรที่เหมาะสมให้ทนั เวลา
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สมาคม
ก่อตั้งและสนับสนุนเงินทุนกับสมาคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางการค้าที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในระดับโล
กได้อย่างแข็งแกร่ ง
อาเซียน-แคนไอเอ: ก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงอาเซียน (อาเซียน-แคนไอเอ) โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพ ฯ
เพื่อ
• ร่ วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงแห่งชาติในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ั ชาและกัญชงเป็ นเรื่ องถูกกฎหมายเพื่อ
เพื่อกาหนดให้กญ
o ปกป้องอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของอาเซียน
o ศึกษาปัญหาและโอกาสในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของอาเซียน
o ช่วยเหลืออุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของอาเซียนให้ประสบความสาเร็ จ
• เป็ นตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกันในการเจรจาระดับภูมิภาคและระดับโลก
• ผลักดันให้ยกเลิกข้อห้ามเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทัว่ โลกโดย
o สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระดับภูมิภาค (ก่อนต่อยอดไประดับระหว่างประเทศ)
ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยยาเสพติด
เพื่อให้การซื้อขายกัญชาและกัญชงระหว่างประเทศเพื่อทางการแพทย์และเพื่อจุดประสงค์อื่นเป็ นเรื่ องถูกกฎหม
าย และอานวยความสะดวกกับคู่สัญญา และ/หรื อ
o สนับสนุนการนากัญชาและกัญชงออกจากอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยยาเสพติด
• พัฒนาและจัดทานโยบาย กฎหมาย
ั าชาและกัญชงในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกกฎหมายและเพื่อให้เกิด
และกฎระเบียบเพื่อการทาให้กญ
“แนวทางปฏิบตั ิงาน” ที่ดีที่สุด
• พัฒนาและจัดทามาตรฐานเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดีที่สุดใน
o การดาเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง
o มาตรฐานการซื้อขายกัญชาและกัญชง
o การปลูก แปรรู ป ขนส่ ง ผลิตกัญชาและกัญชง
• เมื่อมีซีไอทีไอ (สถาลบันฝึ กอบรมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง)
ให้พฒั นาสื่ อสาหรับจัดอบรมในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง โดยอิงตามมาตรฐานที่พฒั นาโดยอาเซี ยนแคนไอเอเพื่อเผยแพร่ มาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั ิงานทางด้านอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง
• จัดการประชุม งานสัมมนา การประชุมเชิงวิชาการ และงานแสดงสิ นค้าในระดับภูมิภาค เป็ นต้น
• รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ไม่ระบุชื่อ
• อานวยความสะดวกต่อการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงระดับประเทศ
ไทย-แคนไอเอ: จัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงแห่งประเทศไทย (ไทย-แคนไอเอ)
อย่างเป็ นทางการตามแนวทางปฏิบตั ิงานและมาตรฐานของอาเซียน-แคนไอเอเพื่อ
• รับรองผลประโยชน์ของทุกคนในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทย
(ผ่านการเป็ นสมาชิกของกลุ่ม อย่างเช่นสหภาพชาวไร่ ) เพื่อ
o คุม้ ครองอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทย
o ศึกษาปัญหาและโอกาสทางงอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงแห่งประเทศไทย
o ช่วยอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทยให้ดาเนินการต่อไปได้
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• รับรองผลประโยชน์ของอุตสากรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทย (รวมถึงห่ วงโซ่อุปทาน) กับรัฐบาลไทย
รัฐบาลต่างประเทศ ผูซ้ ้ือต่างชาติ และอาเซียน-แคนไอเอเป็ นต้น
• ถือครอง ทาการตลาด และจัดทานโยบายเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ทัว่ โลก (ดู ภารกิจ#4: ,
หน 8);
• จัดการประชุม สัมมนา การประชุมเชิงวิชาการ และงานแสดงสิ นค้าระดับประเทศ เป็ นต้น
• รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ไม่ระบุชื่อ
• อานวยความสะดวกต่อการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงระดับชาติ
การซื้ อขาย
ระบบซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ ไทย : เมื่อก่อตั้งอาเซียน-แคนไอเอและ ไทย-แคนไอเอแล้ว
ให้กาหนดมาตรฐานที่จาเป็ นต่อการซื้อขายสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ไทย
และเริ่ มการซื้อขายนั้น
บทสรุ ป
หากประเทศไทยต้องการจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ เราควรจัดตั้งสถาบันต่างๆ
ตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้นและให้การสนับสนุนเงินทุนโดยเร็ วที่สุด
ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะสู ญเสี ยห่ วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงให้กบั บริ ษทั ข้ามชาติของต่างประเทศ
ทาให้มีการใช้งานแบบผิด ๆกับชาวไร่ คนงานในโรงงาน และส่ งผลต่อสิ่ งแวดล้อมที่พบได้ในห่ วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก้
วานิลลาและพืชเขตร้อนชนิดอื่น ๆ
ภารกิจ#4: แบรนด์
เป้าหมายหลัก ของแผน บิ๊กฟาสต์ –
คือให้แน่ใจว่าประเทศสามารถสามารถถือส่ วนแบ่งกาไรในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลกอย่างเหมาะสมทั้งก่อนและหลังเหตุ
การณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลก– เป็ นสิ่ งที่ยดึ มัน่ ไว้กบั แบรนด์ เรื่ องราวของแบรนด์ และคามัน่ สัญญาของแบรนด์
ที่มีเอกลักษณ์ของไทย มีเพียงแบรนด์ เดียวที่มีประวัติความเป็ นมา
และคามัน่ สัญญาเท่านั้นที่ทาให้ราคากัญชาและกัญชงของไทยสู งกว่าราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ทวั่ โลกในอนาคต (เป็ นผลจากการทาให้
เป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ ).
แบรนด์ ที่ดูมีทีท่าว่าจะเป็ นไปได้คือ “ไทย สติกค์” ซึ่งค่อนข้าง มีชื่อเสี ยง อยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม สาหรับแผนนี้ที่จะใช้แบรนด์ “ไทย
สติกค์” ก็ดูจะเป็ นการทึกทักเอาเอง ดังนั้นจึงจะไม่ใช้แบรนด์น้ ีในแผนดังกล่าว
ั ชาและกัญชงคุณภาพระดับพรี เมียมของไทยได้
ในเอกสารนี้ แบรนด์ “ไทยพรี เมี่ยม™” นามาใช้เป็ นตัวแทนแบรนด์กญ
ซึ่งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทยควรเลือกใช้แบรนด์น้ ีโดยเร็ ว5
ทีซีซีแนะนาให้มีคามัน่ สัญญาของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ที่มีองค์ประกอบสามประการด้วยกัน นัน่ คือ “ดีที่สุดสาหรับคุณ
สาหรับโลก และสาหรับทุกคน ™” 6
1. ดีที่สุดสาหรับคุณ
5
6

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ไทยพรี เมียม™ เป็ นเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ไทยคานาบิส จากัด ซึ่ งคาดว่าจะโอนให้กบั องค์กรไม่แสวงผลกาไรได้ทนั เวลา
“ดีที่สุดสาหรับคุณ สาหรับโลกและสาหรับทุกคน ™” เป็ นเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ไทยคานาบิส จากัด ซึ่ งคาดว่าจะโอนให้กบั องค์กรไม่แสวงผลกาไรได้ทนั เวลา
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ก. คุณภาพดีที่สุด: ในช่วงทศวรรษที่ 1970 แบรนด์ “ไทย สติกค์” ของไทย ถูกกล่าวขานอย่าง เป็ นตานาน
ว่าเป็ นกัญชาที่ส่งผลต่อจิตประสาทที่ดีที่สุดของโลก และตอนนี้ก็มีความเชื่อเป็ นวงกว้างว่า
ผูเ้ พาะเลี้ยงกัญชาและกัญชงในประเทศแถบตะวันตกสามารถผลิตสายพันธุ์ที่ดีกว่าในขณะที่สายพันธุ์ของไทยไ
ม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นความเชื่อที่ผดิ
รายละเอียดของโครงการเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยยังคงเป็ นความลับ
และอีกไม่ชา้ ก็จะปรากฏให้เห็นถึงกัญชาและกัญชงสายพันธุ์ใหม่ของไทย
ซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์พ้นื เมืองที่ถูกกล่าวขานอย่างยาวนาน และยังคงรั้งตาแหน่งพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก ทาไม:
เพื่ออ้างคุณภาพที่เหนือกว่าเมื่อเปรรยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมด
ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าในร้านหรื อสิ นค้าโภคภัณฑ์
ข. ความปลอดภัยดีที่สุด: ปลูกและแปรรู ปอย่างสะอาด ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (ก)
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ (ข)
รักษาธรรมเนียมปฏิบตั ิทางด้านนวัตกรรมของกัญชาและกัญชงของไทยให้อยูต่ ่อไป ทาไม:
เพื่อแยกกัญชาและกัญชงของไทยออกจากกัญชาและกัญชงที่ปนเปื้ อนมลพิษของจีน
2. ดีที่สุดสาหรับโลก:
ก. สิ่ งแวดล้ อมดีที่สุด: ใช้รูปแบบการเพาะปลูกที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและยัง่ ยืน ทาไม: 1)
เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อม และ 2) เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความถูกต้องเที่ยงธรรม
(และส่ งผ่านความถูกต้องเที่ยงธรรมนั้นให้ผอู ้ ื่น) ผ่านการเลือกบริ โภคกัญชาและกัญชงของไทย
3. ดีที่สุดสาหรับทุกคน
ก. จรรยาบรรณดีที่สุด: ผูบ้ ริ โภคในประเทศที่ร่ ารวยมีความกังวลเกี่ยวกับ ไตรกาไรสุ ทธิ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งทาให้ตระหนักในความสาคัญทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม กับผลสุ ทธิทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
เจ้าของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริ โภคก็มีความกังวลมากขึ้นว่าจะมีการปฏิบตั ิผดิ จรรยาบรรณในห่วงโซ่อุปทานข
องตนเอง (รวมถึง ผูจ้ ดั หาส่ วนผสม อย่างเช่นกัญชาและกัญชง) และทาให้มูลค่าของแบรนด์ตวั เองลดลง ทาไม:
1) เพื่อปฏิบตั ิกบั คนไทยทุกคนด้วยความมีเกียรติ และเคารพิ่งที่พวกเขาควรได้รับและ 2)
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความถูกต้องเที่ยงธรรม (และส่ งผ่านให้กบั ผูอ้ ื่น)
ผ่านการเลือกบริ โภคกัญชาและกัญชงของไทย
การสร้างและรักษาห่วงโซ่อุปทานช่วยสนับสนุนให้มีไตรกาไรสุ ทธิอย่างเหมาะสมกับความเป็ นไทย โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ
หลักทฤษฎีใหม่ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 สาหรับประเทศไทยแล้ว
ไตรกาไรสุ ทธิไม่ได้เป็ นเรื่ องใหม่อะไร แต่เป็ นสิ่ งที่ตอบแทนธรรมเนียมปฏิบตั ิที่เราทากันมาอย่างยาวนาน
ั ชาและกัญชง ไทยพรี เมี่ยม™ อาจได้รับการคุม้ ครองโดย
แบรนด์กญ
• เครื่ องหมายการค้ า: ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับคณะกรรมการท่องเที่ยงของนิวซีแลนด์ ครอบครอง เครื่ องหมายการค้า
ของนิวซีแลนด์ 100% ™” และ สมาคมผูป้ ลูกกาแฟแห่งชาติโคลอมเบีย ครอบครองเครื่ องหมายการค้า
กาแฟโคลอมเบีย 100% ™ สมคมไม่แสวงผลกาไรของไทย7 สามารถถือครองเครื่ อหงมายการค้าของแบรนด์
ไทยพรี เมี่ยม™ ซึ่งอนุญาตให้ใช้เฉพาะกับบริ ษทั เหล่านั้น และผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ได้รับการรับรองเพื่อให้สอดคล้องกับ
“คามัน่ สัญญาของแบรนด์” และเงื่อนไขอื่น ๆ (ค่าใบอนุญาตอาจครอบคลุมค่าโครงการทดสอบและรับรองของแบรนด์)
• ข้ อชี้บ่งทางภูมิศาสตร์ : หากชื่อแบรนด์ที่เลือกมีคาว่า “ไทย” หรื อ “ประเทศไทย” (ตัวอย่างเช่น “ไทย สติกค์”)
ประเทศไทยจะสามารถคุม้ ครองชื่อแบรนด์น้ นั ภายใต้ระบบ ข้อชี้บ่งทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ของดับบลิวไอพีโอ
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ซึ่งการคุม้ ครองตามระบบจีไอ ได้ผลน้อย มีขอ้ ห้ามมากกว่าและ เหมาะสมกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ
นวัตกรรมที่รวดเร็ ว น้อยกว่าเครื่ องหมายการค้า
อุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทยรู ้จกั กันมากว่า 15 ศตวรรษ ซึ่งเน้นไปทางธรรมเนียมปฏิบตั ิดา้ นนวัตกรรม
ทั้งนี้เราจะต้องดาเนินต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยชนะการแข่งขันนี้ ดังนั้น
ทีซีซีจึงแนะนาให้หาวิธีการคุม้ ครองเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นมิตรต่อนวัตกรรม
มากกว่าการคุม้ ครองด้วยจีไอที่ส่งผลเสี ยต่อนวัตกรรมให้กบั แบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ของประเทศไทย
ควรทราบว่าแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ไม่ควรถูกมองว่าเป็ นแบรนด์เริ่ มต้น (อย่างเช่น กาแฟโคลอมเบีย 100% )
แต่ควรถูกมองว่าเป็ นแบรนด์คุณภาพ (อย่างเช่น อินเทล และ อินเทล อินไซด์ ) และหากจะชนะ
ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทยจะต้องขยายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา)
เป็ นอย่างน้อย และหากคิดไกลกว่านั้นควรจะขยายไปถึงสายพันธุ์ “อินดิคา” ในอนุทวีปอินเดียและอีกมากมาย– ที่ผลิตให้
“ดีที่สุดสาหรับคุณ สาหรับโลกและสาหรับทุกคน ™”
บริ ษทั กัญชาและกัญชงของประเทศไทยแต่ละบริ ษทั ควรมีสิทธิ์จัดทาแบรนด์และรู ปแบบการตลาดของตนเองได้อย่างอิสระนอกเหนื
อจากแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ เท่านั้น
หลายบริ ษทั ที่เลือกไม่ใช้ แบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ไม่จาเป็ นต้องทาตามข้อกาหนดของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™
การแข่งขันทางด้านราคาระหว่างบริ ษทั กัญชาเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะทาให้เกิด “การแข่งขันในระดับล่าง”
และจะจบลงที่การทาให้เป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ และการใช้งานแบบผิดๆ ของชาวไร่ คนงานในโรงงาน
และสิ่ งแวลด้อมที่พบได้ในห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ โกโก้ วานิลลา หรื อพืชเขตร้อนอื่น ๆ ซึ่งจะทาให้ประเทศไทย “แพ้”
การแข่งขันอย่างแน่นอน
หากประเทศไทยต้องการชนะ บริ ษทั กัญชาและกัญชงของไทยทั้งหมดควรได้รับการสนับสนุนภายในตลาดการค้าเสรี เพื่อใช้แบรนด์
ไทยพรี เมี่ยม™ ตามข้อกาหนดของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™
การสนับสนุนนี้สามารถทาได้ง่ายหากใช้แบรนด์น้ ีและสามารถสร้างผลกาไรได้สูง –
แม้วา่ จะมีขอ้ กาหนดแบรนด์ที่มีราคาแพงเช่นกัน – ในช่วงก่อนและหลังราคากัญชาและกัญชาตกต่าทัว่ โลก ซึ่งการทากาไรสู ง
แม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายสู งเช่นกันก็เป็ นจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™8 และนัน่ คือสิ่ งที่เรี ยกว่าชัยชนะ
เราจาเป็ นต้องระลึกอยูเ่ สมอในเอกสารนี้วา่
การผลิตกัญชาและกัญชงคุณภาพสู งในประเทศไทยมีราคาถูกกว่าเป็ นร้อยเท่าเมื่อเทียบกับประเทศที่ต้ งั ราคาในปัจจุบนั
อย่างเช่นแคนาดา ( 0.04ดอลลาร์สหรัฐ/ก. ในประเทศไทย กับ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐในแคนาดา)
และเมื่อเราเคลื่อนไหวเร็ วในขณะที่ราคายังสู งอยู่ ประเทศไทยจะสามารถทากาไรได้สูงที่สามารถนามาจ่ายค่าจัดตั้งและ
การตลาดสาหรับแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ เพื่อทาตามคามัน่ สัญญาของแบรนด์ที่วา่ “ดีที่สุดสาหรับคุณ สาหรับโลกและสาหรับทุกคน
™” และห่วงโซ่อุปทานที่ถูกจรรยาบรรณและโปร่ งใสเพื่อสนับสนุนคามัน่ สัญญาของแบรนด์น้ นั
หลังจากที่ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลก
แบรนด์ที่แข็งแก่งของไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยคามัน่ สัญญาของแบรนด์จะสามารถรักษาราคาสิ นค้าของตนเองให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหนือกว่าสิ นค้าโภคภัณฑ์ทวั่ ไป และนัน่ ทาให้ประเทศไทยชนะการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน
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ภารกิจ #5: รับรอง
ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ที่การส่ งออกของแบรนด์ “ไทย สติกค์”ของประเทศไทยถึงจุดสู งสุ ด
อย่างไรก็ตามคุณภาพก็เริ่ มด้อยลงเนื่ องจากผูผ้ ลิตชาวไทยบางรายขายผลิตภัณฑ์ที่ดอ้ ยคุณภาพให้กบั ผูซ้ ้ือที่ตอ้ งการบริ โภคอย่างมาก
ซึ่งส่ งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ไทย และเราจะต้องไม่ให้เรื่ องนี้เกิดขึ้นอีก
ถือว่าโชคดีที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าวได้ตามที่อธิบายไว้ ดังนี้
องค์กรไม่แสวงผลกาไรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (อย่างเช่น ไทย-แคนไอเอ) จะ:
• ถือครองเครื่ องหมายการค้า ไทยพรี เมี่ยม™ ของประเทศไทย
• จัดทาข้อกาหนดของแบรนด์ โดยปรึ กษากับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของไทย
โดยเฉพาะกับชาวไร่
• ควบคุมการออกใบอนุญาตของเครื่ องหมายการค้า
• จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเครื่ องหมายการค้าและ
• กากับดูแลโครงการรับรองที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของแบรนด์
ไทยพรี เมี่ยม™ (ดู “
• ภาคผนวก ก: ข้อกาหนดแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™,” หน้า 12).
โครงการรับรองควรดาเนินการภายใต้สัญญาตั้งแต่เจ้าของเครื่ องหมายการค้าไปจนถึงบุคคลอื่น (อย่างเช่น สหภาพควบคุม)
“ผูร้ ับรอง” จะต้องกาหนดรู ปแบบการตรวจสอบ เก็บตัวอย่าง ทดสอบ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามแนวทางปฏิบตั ิที่ใช้ทวั่ โลก
ซึ่งจะระบุและรายงานการละเมิดข้อกาหนดของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™
อย่างโปร่ งใสที่ทุกจุดเชื่อมต่อของห่ วงโซ่อุปทานกัญชาและกัญชงของประเทศไทย
ภารกิจ #6: ขยายการผลิต
ในการชนะด้วย กลยุทธ์ “ส่ วนแบ่งทางกาไร” ( และคว้า ผลประโยชน์) ห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™
ของไทยต้องผลิต 20% ของการผลิตทัว่ โลก และถือครองกาไรในอุตสาหกรรมทัว่ โลก 80% (กฎ 80/20 )
ประเทศไทยสามารถชนะการแข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์ส่วนแบ่งทางกาไร เนื่องจากมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่า
สายพันธุ์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู ง (ความลับ) ที่พฒั นามาจากสายพันธุ์พ้นื เมือง
และอานาจในการดึงดูดผูบ้ ริ โภคจากคามัน่ สัญญาของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ (ดีที่สุดสาหรับคุณ สาหรับโลกและสาหรับทุกคน ™)
ั ชาและกัญชง คนงงานในโรงงาน ผูด้ าเนินการขนส่ ง
ด้วยกลยุทธ์ส่วนแบ่งทางกาไร ชาวไร่ กญ
และผูส้ นับสนุนเงินทุนในประเทศไทยจะชนะการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน
กลยุทธ์ส่วนแบ่งทางกาไรจาเป็ นต้องขยายพื้นที่ปลูกหลายหมื่นเฮกเตอร์ ก่อนเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลกจะมาถึงใน
ปี 2025
ภารกิจ #7: ซื้ ออานาจควบคุม
เมื่อเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลกเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
บริ ษทั ชั้นนาในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงหลายแห่งทัว่ โลกจะต้องการเงินสด
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ซึ่งนับเป็ นโอกาสที่ดีที่อุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทยจะซื้อผลประโยชน์ในการควบคุมเพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปท
านกัญชาและกัญชงทัว่ โลก
ผูท้ ี่มีทุนในการควบคุมจะรู ้สึกไม่เต็มใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทยเมื่อราคากัญชาและกัญชงกาลังต
กต่าทัว่ โลก ดังนั้นก่อนถึงเหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลก
ผูท้ ี่ไม่เต็มใจจะลงทุนเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลในเรื่ องการคุม้ ครองเงินลงทุนด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลที่ต้ งั ไว้อยูน่ อกเหนือเอกสารนี้
เมื่อทาภารกิจอื่น ๆ ในแผนบิ๊กฟาสต์โดยสมบูรณ์แล้ว
ประเทศไทยอาจทาให้เหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลกเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม
หากไม่สามารถทาภารกิจเหล่านี้ได้สาเร็ จ หรื อดาเนินการด้วยความล่าช่า
เหตุการณ์ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลกอาจเป็ นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสาหรับประเทศไทย
บทสรุ ป
ประเทศไทยจะต้องแข่งขันกับเวลา และในทุก ๆ วันที่ผา่ นไป ก็หมายถึงว่า
เหตุการณ์ที่ราคากัญชาและกัญชงตกต่าทัว่ โลกกาลังใกล้เข้ามาถึง หากแพ้การแข่งขันนี้หรื อถูกห้ามไม่ให้เข้าร่ วมแข่งขันจากบริ ษทั ข้ามชาติของต่างประเทศ จะส่ งผลร้ายแรงกับคนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกับชาวไร่ ในประเทศไทย แต่หากชนะการแข่งขันนี้ เราก็จะมีอนาคตที่รุ่งเรื อง
เพราะว่าคนไทยทุกคนจะได้รับผลประโยชน์
หากประเทศไทยต้องการชนะ เราจะต้องคิดใหใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ ว หากล่าช้า
คู่แข่งชั้นนาของประเทศไทยก็จะมีเวลาขยายและรวมอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงทัว่ โลก ซึ่งส่ งผลเสี ยต่อประเทศเป็ นอย่างมาก
ภาคผนวก ก: ข้ อกาหนดแบรนด์ ไทยพรีเมี่ยม™
เพื่อให้หุน้ ส่ วนในอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศไทยจัดทาข้อกาหนดนี้
จาเป็ นต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับคามัน่ สัญญาของแบรนด์ ไทยพรี เมี่ยม™ ตามที่อธิบายไว้ในบทความ
“คิดให้ใหญ่และเคลื่อนไหวให้เร็ วของทีซีซี”
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