
สรุปขาวประจําในวันท่ี  30 ก.ย. 64   

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว แกฝุนจ๋ิว  (ไทยรัฐ  30 ก.ย. 64  หนา 9) 
 
สื่อออนไลน 
- คนปาชุมชน เสนทางอนุรักษปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีอยางยั่งยืน  
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2965126  (มติชนออนไลน  29 ก.ย. 64) 
- แมฮองสอนบูรณาการผลักดัน “กัญชง” เปนพืชเศรษฐกิจสรางสรรค   
https://www.banmuang.co.th/news/region/252312  (บานเมือง  30 ก.ย. 64) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23263
วันที่: พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

หน้า: 9(บนซ้าย)

ภาพข่าว: แก้ฝุ่นจิ๋ว

รหัสข่าว: C-210930009119(30 ก.ย. 64/05:06) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.52 Ad Value: 12,672 PRValue : 38,016 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



   



 
ที่ศูนยวิจัยกัญชง หมูที่ 4 ต.ผาบอง อ.เมืองแมฮองสอน จ.แมฮองสอน นายชนก มากพันธุ รองผูวาราชการจังหวัด
แมฮองสอน เปนประธานในพิธีเปดโครงการ “วิจัยและพัฒนาสายพันธุกัญชง พันธุไทยพ้ืนเมือง 83 สายพันธุ” โดยมี 
นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา ประธานบริษัท ไทยเฮมพ เวลเนส จํากัด ดร.เสถียรพงษ แกวสด ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทฯ ดร.เพ่ิมศักดิ์ สุภาพรเหมินทร พล.อ.สุทัศน จารุมณ ีประธานที่ปรึกษามูลนิธิวนเกษตร
อินทรีย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นายกรัณยพล แสงทอง ผูอํานวยการสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน บจ.เซ็ปเป และ บจ.วี อีโค รวมใหการตอนรับและเปดโครงการ พรอม
กันนี้ไดรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ปลูกตนกัญชงตนแรกทั้ง 83 สายพันธุในแปลงวิจัย 
 
หลังเสร็จสิ้นพิธีการ นายชนก มากพันธุ รอง ผวจ.แมฮองสอน ใหสัมภาษณสื่อมวลชน วา การปลูกกัญชงจะเปนการ
ยกระดบัรายไดของพ่ีนองชาวแมฮองสอนใหดีข้ึน ใน 1 ไร จะไดผลตอบแทนจากการปลูกกัญชงสูงกวาการปลูก
ขาวโพดซึ่งตองปลูกมากถึง 40 ไร นับวาโครงการนี้เปนกาวแรกที่จะทําใหมีการสงเสริมใหมีการปลูกกัญชงเพ่ือลดการ
บุกรุกทําลายปาในพ้ืนที่ของจังหวัดแมฮองสอนลง ในการปลกู 1 ไร เทากับการปลูกขาวโพด 40 ไร ซึ่งหมายความวา
การใชพ้ืนที่สําหรับปลูกกัญชงก็จะนอยลง การบุกรุกทําลายปาก็จะนอยลง ถือไดวาเปนกาวแรกที่จะทําใหเห็นการ
สรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค คือ ทํานอยแตไดผลตอบแทนมาก 
 
 
 



 
“จังหวัดแมฮองสอนเห็นความสําคัญของโครงการนี้จึงสนับสนุนสงเสริมใหการการปลูกในพ้ืนที่ที่มีโครงการปลูกปาเพ่ือ
สรางรายได โดยวางเปาหมายที่จะดําเนินการในพื้นที่ คทช. ซึ่งสามารถดําเนินการได ซึ่งจังหวัดเชื่อวา คทช. จะเปน
ทางรอดของจังหวัดแมฮองสอน เพราะในพ้ืนที่ คทช. สามารถดําเนินกิจกรรมที่ไดรับอนุญาตจากภาครัฐได โดยที่ไดรับ
การรับรองจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไดมีการอนุญาตในพ้ืนที่ คทช. ไปแลวหลายแปลง โดยเฉพาะพ้ืนที่ภายใตโครงการ
หลวงทั้งหมดไดมีการอนุญาตไปแลว” รอง ผวจ.แมฮองสอน กลาว 

ดาน นายกรัณยพล แสงทอง ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน กลาวเพ่ิมเติม วา กัญชงถือไดวา
เปนพืชพื้นถิ่นของจังหวัดแมฮองสอนซึ่งภารกิจหนึ่งของกรมปาไมคือการฟนฟูปาโดยความรวมมือของพี่นองประชาชน
ในการจะใหคนอยูกับปาตามแนวพระราชดําริ ในรูปแบบ สรางปาสรางรายได ขณะนี้มีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่จะเริ่มใน
พ้ืนที่ คทช. ซึ่งกรมปาไมไดเตรียมไวราว 580,000 ไร เพ่ือสรางการมีสวนรวม สรางอาชีพ สรางรายได พัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับพ่ีนองจังหวัดแมฮองสอน โดยการนอมนําแนวพระราชดําริในการท่ีจะใหคนอยูกับปาอยูรวมกัน
อยางเก้ือกูลใชประโยชนทั้งทางตรงและทางออมจากปาเพื่อใหมีปา มีน้ํา มีชีวิต 

“ในพ้ืนที่จัดที่ดินทํากินใหประชาชน หรือ คทช. เบื้องตนจากขอมูลทางวิชาการท่ีมีคือ กัญชง 1 ไร จะสามารถให
รายไดผลผลิตทดแทนการปลูกขาวโพดในวันที่ขาวโพดราคาตกต่ําจะทดแทนได 100 ไร หากวันที่ขาวโพดมีราคาสูง
จะทดแทนการปลูกขาวโพดได 40 ไร โครงการ กัญชงแลกปา จะถูกนํามาใชเปนตนแบบที่จังหวัดแมฮองสอนโดยจะ
นําไปทดแทนปญหาจากการทําไรหมุนเวียนซึ่งเปนปญหาขัดแยงระหวางการตองการพ้ืนท่ีปากับการตองการพ้ืนที่ทํา
กินที่ตองการที่ดินเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน โดยในพ้ืนที่ขางบนลุมน้ํา 1-2 จะขอคืน หากเกษตรกร
คืนและเขารวมโครงการสรางปาสรางรายได มาอยูในพื้นที่ คทช. และปาขางบน ก็จะสงเสริมในพ้ืนที่ขางลางใหโอกาส
ปลูกกัญชงโดยจะสนับสนุนพ้ืนที่ปลูกให 3-5 ไร โดยจะอาศัยเครือขายวิสาหกิจชุมชนสรางปาสรางรายไดในการ
ดําเนินโครงการ” ผอ.ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน กลาว 

นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา กลาววา พันธุกรรมและสายพันธุกัญชงพ้ืนเมืองของไทยคือ ทรัพยากรชีวภาพที่มี
มูลคาประเมินไมได เปนฐานสําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศ ซึ่งบริษัทไดมีความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการวัยสรางมาตรฐานสายพันธกัญชงใหเหมาะสมกับการใชประโยชนแต
ละดาน มีปริมาณสาร THC ตามกฎหมายกําหนด และบริษัทยังเพราะจุดกําหนดนโยบายใหกลุมเกษตรมีสวนรวมใน
การดูแลและรวมคัดสายพันธุกําเนิดของการรวบรวมกัญชงเริ่มตนข้ึนที่จังหวัดแมฮองสอน และจะเปนพ้ืนที่ในการ
สงเสริมการเพาะปลูกตอไป ซึ่งจะชวยสรางงาน สรางรายไดจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ อีกทั้งยังชวยคืนพ้ืนที่ปาที่บริษัท
ไดมีขอตกลงความรวมมือกับสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่1 สาขาจังหวัดแมฮองสอนอีกดวย 

นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร SAPPE กลาววา เซป็เป ไดเตรียมพรอมรับเทรนกัญชงโดยได
ลงนามความรวมมือและบันทึกขอตกลง (MOA) รวมกับ บจ.ไทยเฮมพ เวลเนส ในโครงการสงเสริมการปลูกพืชกัญชง 
เมื่อชวงตนปที่ผานมา อีกทั้งยังรวมมือพัฒนาสายพันธุกัญชงพันธุไทยพ้ืนเมือง เพ่ือนํา CBD และสารพฤกษเคมีที่
เหมาะสมไปใชกับผลิตภัณฑเครื่องดื่มของ SAPPE คาดวาหลังจากที่กฎหมายปลดล็อกใหใชสารสกัดจากกัญชงแลว จะ
มีผลิตภัณฑนวัตกรรมใหมๆ มาเพ่ิมทางเลือกใหผูบริโภคมากขึ้น สรางกระแสใหตลาดอาหาร-เครื่องดื่มกลับมาคึกคัก
อีกครั้ง นอกจากนี้การสนับสนุนและสงเสริมการปลูกกัญชงยังชวยสรางอาชีพใหกับเกษตรกรและกลุมชาติพันธุใน
จังหวัดแมฮองสอนดวย 

 

 

 



นายพีะพล มาวาตาริ ประธานกรรมการ บริษัท วี โค จํากัด กลาววา วี อีโค ไดสนับสนุนและรวมมือวิจัยพัฒนาสาย
พันธกัญชงพันธุไทยพ้ืนเมือง กับ บริษัท ไทยเฮมพ เวลเนส จํากัด เพ่ือนําสารสกัดไปใชกับผลิตภัณฑอาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของบริษัทฯ คาดวาจะไดรับผลตอบรับที่ดี อีกทั้ง วี โค ยังเปนบริษัทนํารองในการแกไขปญหาไฟปา 
หมอกควัน และดําเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมตลอดมา กัญชงนับเปนพืชเศรษฐกิจ หรือขุมทรัพยสมุนไพร ที่สรางรายได 
สรางคุณภาพชีวิต สรางความยั่งยืน ฟนฟูสูเศรษฐกิจ สังคม ผืนปา สิ่งแวดลอมและองคกรธุรกิจของไทยไดเปนอยาง
ด ี พรอมกับนํารองโดยการใชกัญชงและคริปโตเคอรเรนซี "WE ECO TOKEN" ซึ่งเปน ยูทิลิตี้พรอมใช อยูในระบบ 
Pancakeswap ที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนสินคาและบริการของบริษัทเครือขายไดอีกดวย เพราะวัตถุประสงคของ
บริษัททําเพื่อสิ่งแวดลอมตลอดมา 

สําหรับ บริษัท วี อีโค จํากัด จากการเริ่มตน สงเสริมเก็บใบไม เพ่ือ ลดเชื้อเพลิง  สู การสงเสริมปลูกกัญชง สรางงาน
สรางรายได ทดแทนการทําไรเลื่อนลอย ลดหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน 

บริษัท วี อีโค จํากัด ไดเริ่มดําเนินธุรกิจจากการ เก็บใบไมเพ่ือลดเชื้อเพลิง ลดปญหาไฟปาและหมอกควัน กําเนิดข้ึน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมีเปาหมายรวมแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันอยางเปนระบบและยั่งยืนผาน
กระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใบไมแหงเปนผลิตภัณฑปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดรวมกับภาครัฐ 
เอกชน ชุมชนชาวบาน และองคกรอิสระ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สามารถลดจํานวนฮอตสปอรทการเกิดไฟปาได
กวา 300 จุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่อําเภอเมือง ซึ่งสาเหตุของการเผาปา เกิดจากความตองการเพ่ือการดํารงชีพของ
มนุษย เพ่ือปากทอง ประกอบกับทางเลือกในการประกอบอาชีพมีนอย   
ดังนั้น เพ่ือเปนการตอยอดความมั่นคงของคนแมฮองสอน บริษัท วี อีโค จํากัด ไดเล็งเห็นพืชเศรษฐกิจกัญชง เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการสรางอาชีพ ที่สามารถสรางงานสรางรายได เพราะกัญชงใชเนื้อที่ในการปลูกนอยแตไดผลผลิตมาก 
กัญชง 1 ไร มีรายไดเทากับ การปลูกขาวโพด 40 ไร เมื่อชาวบานมีรายไดเพียงพอ จะตอบโจทยในเรื่องของการเผา
ปาเพ่ือหาของปา การถางปาเพื่อเพ่ิมพื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ดังนั้น การปลูกกัญชง จะมีบทบาท ในการแกปญหา
ไฟปาและหมอกควัน อยางยั่งยืน บริษัท วี อีโค จํากัด จึงรวมกับ บริษัท ไทย เฮมพ เวลเนส มูลนิธิ วนเกษตรอินทรีย 
และ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 จังหวัดแมฮองสอน และ จังหวัดแมฮองสอน รวมการวิจัย พัฒนาสายพันธุ 
เพ่ือใหตอบโจทย พ้ืนที่ ทั้งคนปลูก คนแปรรูป คนใช เพ่ือให ชาวบานไดเขาถึงงาย ดูแลงาย ภายใตการบริหารจัดการ 
เนื้อที่ 53 ไร นี้เปนพ้ืนทีว่ิจัยและเรียนรู ใหกับเกษตรกร ที่สนใจ ในการปลูกกัญชง 
  
สําหรับผูท่ีสนใจสารสกัดซีบีดี (CBD และผลิตภัณฑจากกัญชง หรือพัฒนาสายพันธุรวมกับบริษัทฯ สามารถติดตอกับ
ทาง บริษัท ไทย เฮมพ เวลเนส จํากัด CONTACT0619262466 Line at : @thaihempwellness 

 


