สุ ริยะดันแผนพัฒนาอุตฯกัญชง ยกระดับสู่ พืชเศรษฐกิจใหม่
ตั้งเป้าเป็ นศูนย์กลางพืชกัญชงเชิงอุตฯแห่ งอาเซียนภายใน 5 ปี
กระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.) ผลั ก ดั น แผนการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพื ช กั ญ ชงสู่ เชิ ง พาณิ ช ย์
มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู ปพืชกัญชงเป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้ างรายได้ และ
การจ้ า งงานตลอดห่ ว งโซ่ อุ ปทาน พร้ อ มตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ BCG เน้ นการเติบ โตอย่ า งยั่งยืน
เผยตั้งเป้ าหมายให้ ประเทศไทยเป็ นศู นย์ กลางพืชกัญชงเชิ งอุตสาหกรรมแห่ งอาเซี ยน (Industrial Hemp
Hub of ASEAN) ภายใน 5 ปี สร้ างรายได้ ให้ ผ้ ูประกอบการไม่ น้อยกว่ า 25,000 ล้ านบาท และสร้ างรายได้
ให้ แก่เกษตรกรเพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อไร่
นายสุ ริยะ จึงรุ่งเรื องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิ ดเผยว่า อุตสาหกรรมกัญชง
ในตลาดโลกมี แ นวโน้ม การเติ บ โตอย่า งก้า วกระโดดในนานาประเทศ อาทิ สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา
ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป จีน รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ หลังจากเริ่ มผ่อนคลายกฎหมายเพื่อเปิ ดโอกาสให้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กญ
ั ชงเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์มากขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าตลาดอุตสาหกรรมทัว่
โลกในปี 2563 อยู่ที่ ประมาณ 1.42 แสนล้านบาท มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 22.4 ต่อปี และคาดว่า
ภายในปี 2570 จะมีมูลค่าประมาณ 5.58 แสนล้านบาท ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ผลักดันการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมพื ช กั ญ ชงสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์แ ละมอบหมายให้ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.)
จัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก าร ด้า นการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมพื ช กัญ ชงสู เ ชิ ง พาณิ ช ย์ซ่ ึ งเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ใหม่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ระบบเศรษฐกิจไทย ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานกัญชง ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่เน้นการ
เติ บโตอย่างยัง่ ยืน และเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ยงั ตั้งเป้ าหมายให้ประเทศไทยเป็ นศู นย์ก ลาง
พืชกัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่ งอาเซี ยน (Industrial Hemp Hub of ASEAN) ภายใน 5 ปี สร้างรายได้ให้แก่
ผูป้ ระกอบการไม่นอ้ ยกว่า 25,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 20,000 บาท
ต่อไร่
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า การจัดทา
แผนปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู ป
พืชกัญชง เพื่อเป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู ปกัญ
ชง 4 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ตลอดห่ วงโซ่ กัญชง
โดยมี แนวทางในการพัฒ นาต้น แบบผลิ ตภัณ ฑ์และเทคโนโลยีใ ห้ร องรั บในระดับ อุ ตสาหกรรม สร้ าง
เครื อข่ายเชื่ อมโยงงานวิจยั สู่ ภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่ งเสริ มนวัตกรรมและปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา

2) มาตรการส่ งเสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป เชิ ง พาณิ ช ย์ มุ่ ง ส่ ง เสริ มธุ ร กิ จ SMEs ให้ ข ยายตัว เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถบุคลากรตลอดห่วงโซ่กญ
ั ชง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิ ชย์
และส่ งเสริ มการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล 3) มาตรการส่ งเสริมด้ านการตลาด โดยจะสร้าง
ช่ อ งทางการตลาดผ่ า นการจั ด งาน Hemp Forum และส่ ง เสริ มการตลาดดิ จิ ทัล (Digital Marketing)
เพื่อเชื่ อมโยงการค้า โลก รวมถึงพัฒนาการเชื่ อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ทางด้านการผลิ ตตลอดห่ วงโซ่
อุตสาหกรรมกัญชง และกระตุน้ อุปสงค์หน่วยงานภาครัฐ เช่น สนับสนุนการใช้สิ่งทอจากเส้นใยกัญชง และ
4) มาตรการสร้ างปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง โดยมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎระเบี ย บ อานวยความสะดวกด้านการตรวจรั บรองเอกสารสาคัญและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล สร้างความมัน่ คงภาคเกษตร จัดตั้ง Center of Hemp Excellence (CoHE)
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อบริ หารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสนับสนุนทางการเงินและการร่ วมลงทุน
ภาคเอกชน
“พืชกัญชงเป็ นพืขที่มีความสาคัญในหลายประเทศ เนื่องจากสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ราก
ลาต้น เปลือก แกนใน ใบ ช่อดอก และเมล็ด สามารถนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ได้
หลายด้านมากกว่า 50,000 ผลิตภัณฑ์ ต่างจากในอดีตที่จะนาไปผลิตส่ งทอและกระดาษ ซึ่งแต่ละส่วนของกัญ
ชงมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถนาไปใช้ในทางการแพทย์ อาหาร เครื่ องดื่ม อาหารสัตว์ เครื่ องสาอาง สิ่ งทอ
วัสดุก่อสร้าง และวัสดุในอุตสาหกรรม S-Curve อย่างอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การบินและอวกาศ
เป็ นต้น โดยหากแผนดัง กล่า วผ่า นความเห็ น ชอบและนาไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ฯ คาดว่าพื ชกัญชงจะเป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่น่าสนใจ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป” นายทองชัย กล่าว

