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Hemp for Future….
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พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙
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“โดยเฉพาะกัญชง ให้พิจารณาข้อดี และตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป 

ก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ เพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพ”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ พื้นท่ีลุ่มน้้าแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

“สมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรชาวเขาปลูกกัญชง 

เพ่ือใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่ม และจ าหน่ายเป็นรายได้”

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ในพ้ืนที่ดอยผาหม่น จ.เชียงราย



What is Hemp ???

5Credit : https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp

เฮมพ์ (Hemp) เริ่มเพาะปลูกครั้งแรกแถบประเทศจนีและญีปุ่่น เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน*

เฮมพ์ (Hemp) หรือกัญชง 
Cannabis sativa L. subsp. sativa

กัญชา (Marijuana)
Cannabis sativa L. subsp. Indica

วัชพืชลูกผสม (Ruderalis)
Cannabis sativa L. subsp. Indica Hybrids



#Maps of hemp production#

USA.
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Credit : https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp
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France (48,264 Tone)
72%

China (16,000 Tone)
24%

Chile (1,450 Tone)
2%

Ukraine (1,450 Tone)
1% Russia etc. (300 Tone)

1%

Hemp production in Tone (2013)

France (48,264 Tone) China (16,000 Tone) Chile (1,450 Tone) Ukraine (1,450 Tone) Russia etc. (300 Tone)

Credit : https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp



Hemp Not Cannabis…..
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Credit : https://www.thairath.co.th/content/885195
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Credit : https://www.thairath.co.th/content/885195

Hemp For Crop…..



Hemp in Thailand…..
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Credit : https://www.hrdi.or.th/Articles/Detail/18

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) เป็นผู้ด าเนินการค้นคว้า คัดเลือก พัฒนา และปรับปรุงสายพันธุ์เฮมพ์ 
ให้มสีารเสพติดต่ า ปัจจุบันพัฒนาได้ 4 สายพันธุ์ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4



#Problem & Solution#

1st STATE

2nd STATE

3rd STATE

11



ร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมบริษัทเอกชนและองค์กรมหาชน (R & D)

บจก. อินฟินนิต้ีคอนกรีตเทคโนโลยี      สถาบันวจิัยศูนย์ซินโครตรอน

#Hemp Business Market Validation#

Collaboration the Research : การร่วมมือของการวจิัย

Increase opportunities of the Research : การเพิ่มโอกาสของงานวจิัย

ร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมบริษัทเอกชนและองค์กรมหาชน (R & D)

ร่วมแสดงนวัตกรรมงานวิจัยสู่นักลงทุน

งาน Thailand Tech Show 2017, 2018 งานสถาปนิก’61

บจก. อินฟินนิต้ีคอนกรีตเทคโนโลยี      สถาบันวิจัยศูนย์ซินโครตรอน

IP FAIR 2017



#Hemp Business Technology Trend#

Eco House : บ้านเพื่อโลกยุคใหม่
ปรัชญา Eco House : รูปแบบบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็น
แบบบ้านที่มกีารพัฒนาขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
นอกจากว่าจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว แถมยังลดเงนิใน

กระเป๋าและยังประหยัดพลังงานด้วย

วัสดุก่อสร้างจากเฮมพ์

Hempcrete Block

hempcrete wall panels 

Hemp Fiberboard



#Hemp Business Flagship product# 

Hemp Concrete Block 
เฮมพ์คอนกรีตบล็อก

ส่วนผสมท่ีมีแกนเฮมพ์+ปูนไลม์+น้้า และจะแข็งตัวเมื่อ
ดูดซับอากาศ เริ่มถูกพัฒนาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านใน

ปี ค.ศ. 2000 ท่ีประเทศอังกฤษ

Low Price
ราคาถูก

Lightweight
น้้าหนักเบา

Absorbs odor, Moisture resistant 
ดูดซับกลิ่น ทนความช้ืน

Termites doesn't eat.
ปลวกไม่กิน

Low thermal conductivity
น้าความร้อนต่้า

Stronger, Durable
มคีวามแข็งแรง คงทน



HEMPCRETE ……..

-Stronger

-Low Density

-Insulation

-Resistant Fire

-Use it Easy

-Eco-Friendly
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HEMP CONCRETE ……..

-Stronger

-Moderate Density

-Low Water Absorption

-Insulation

-Use it Easy

-Eco-Friendly
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#BUSINESS MODEL#
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1.งานกอ่สร้างในเขต มหาวิทยาลัย
2.ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาใน
เขตพืน้ทใีกล้เคยีง
3.หน่วยงานของรัฐและเอกชน

1.เฮมพ์กรีตบล๊อกจากเฮมพ์
2.เฮมพ์คอนกรีตจากเฮมพ์
3.เฮมพ์กรีตไฟเบอร์บอร์ดจากเฮมพ์
4.จัดท าคู่มือการผลิต อ้างอิงตาม
มาตรฐาน ASTM, BSI หรือ TIS
5. จัดท าแผนการตลาด 
6. โซเซ่ียลมีเดียประชาสัมพันธ์

พัฒนาอิฐเฮมพ์กรีตบล๊อก เฮมพ์
คอนกรีตและเฮมพ์กรีตไฟเบอร์
บอ ร์ด  ตามมาตรฐานการของ 
ASTM, BSI และ TIS มาควบคุมการ
ผลิตและเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้  
เนื่องจากจุดเด่นที่มีการใช้หลักทาง
วิทยาศาสตร์ช้ันสูงเข้ามาปรับปรุง
คุณภาพของเฮมพ์กรีตบล็อก เฮมพ์
คอนกรีตและเฮมพ์กรีตไฟเบอร์
บอร์ดให้ได้มาตรฐาน มอก. และ
เ ป็ น ที่ รู้ จั ก  โ ด ย ร่ ว ม มื อ กั บ
มหาวิทยาลัย และสามารถผลิตเอง   
แขง่ขันด้านราคาได้ ลดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ ง  แล ะ เพิ่ ม โ อกาส ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงธุรกิจด้าน
วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น 

ลูกค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในการผลิตเฮมพ์กรีตบล็อก เฮมพ์
คอนกรีต และเฮมพ์กรีตไฟเบอร์
บ อ ร์ ด  ที ม วิ จั ย ก็ จ ะ ล ง ไ ป ใ ห้
ค าแนะน า นอกจากนี ้ยังมีเครือข่าย
ในชุมชน สามารถเอาต้นแบบ ไป
แนะน า และให้ความรู้แก่ชุมชนได้

-ลูกค้าที่ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 
และผูส้นใจในการลงทุน 
- ร้านคา้วัสดุก่อสร้างท่ัวไป
- โครงการหมูบ่า้นจัดสรร
- หน่วยงานของรัฐและเอกชน

1.  ต้นทุนเฮมพ์กรีตบล๊อก ขนาด 20*60*7.5 ซม. ราคา  13 บาท/ก้อน
2. ต้นทุนเฮมพ์คอนกรีต (คดิต่อ 1 ลบ.ม.) ราคา  1,752  บาท/ลบ.ม.
3. ต้นทุนแผน่เฮมพ์กรีตไฟเบอร์บอร์ด (ต่อ ตร.ม.) 243 บาท/ตร.ม.

1.  ราคาขายเฮมพ์กรีตบล๊อก ขนาด 20*60*7.5 ซม. ราคา  18 บาท/ก้อน
2. ราคาขายเฮมพ์คอนกรีต (คดิต่อ 1 ลบ.ม.) ราคา  1,855  บาท/ลบ.ม.
3. ราคาขายแผน่เฮมพ์กรีตไฟเบอร์บอร์ด (ต่อ ตร.ม.) 350 บาท/ตร.ม.

ตลาดเปา้หมาย
1.กลุ่มร้านคา้วัสดุก่อสร้างในพืน้ที่
2.ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
3. องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต่าง 
ๆ อาทิ เทศบาล อบต. อบจ.
ลูกคา้รายส าคัญ 
1. บจก.อินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี 

Credit : https://strategyzer.com/platform/resources 



#Hemp Business SWOT Analysis#

มีความเหนียวแขง็แรง คงทน
คุณสมบัติดูดซงึกลิ่น
การทนไฟสูง
ป้องกันปลวก
น้ าหนักเบา
ป้องกันความชืน้

ปริมาณวัสดุในประเทศมีน้อย
พื้นท่ีเพาะปลูกยังไมแ่พร่หลาย
เป็นสนิค้านวัตกรรมใหม่
มกีฎหมายควบคุม

ได้รับการสนับสนุนงานวจิัย
จากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
ได้รับการร่วมพัฒนางานวิจัย
ร่วมกับบริษัทเอกชน
ผลิตภัณฑเ์ป็นมติรตอ่
สิ่งแวดลอ้ม
ไมม่คีู่แขง่ทางการค้าของ
ผลิตภัณฑใ์นท้องตลาด
น าวัสดุเหลอืใชจ้ากชวีภาพมา
ท าให้ผลิตภัณฑเ์กิดมูลค่า

เศรษฐกิจมกีารผันแปรบ่อย
ยังไมพ่ื้นตัวเต็มท่ีส าหรับวัสดุ
ก่อสร้างสมัยใหม่
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยัง
มีไม่มากพอในปัจจุบัน

S

W

O

T
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS



#Hemp Business Feasibility# 

Start from Research

Research achieved

Share to Investor

เริ่มต้นจากการศกึษาและค้นคว้า

ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

โดย ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ พันทวี 
อาจารย์ประจ้า มทร.อิสาน

โดย นายพุฒิพัทธ์  ราชค้า 
ผู้ช่วยวิจัย

โดย ผศ.ดร.ธรีวัฒน์  สินศริิ
หัวหน้าโครงการวิจัย

ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ได้มกีารศึกษาและพัฒนา
งานวิจัย และผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์มาอย่างต่อเน่ือง 
โดย นักวิจัยและอาจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จนงานวิจัย

ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่สู่นักลงทุน

ในปี พ.ศ. 2560 นวิจัยของเฮมพ์กรีต และเฮมพ์คอนกรีตได้
ถูกเผยแพร่สู่นักลงทุนในงาน Thailand Tech Show 2017 

และ งานสถาปนิก’61



#TESTING/INDUSTRIAL CONDITION/CERT./REFERENCE#
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👉

TESTING

CERT.

👉

INDUSTRY CON.👉

REFERENCE 👉



#Hemp Business Market Test# 

Video Presentation Event Training Course

ปัจจุบันมีผู้ร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมบริษัทเอกชนและองค์กรมหาชน (R&D)

บจก. อินฟินนิต้ีคอนกรีตเทคโนโลยี สถาบันวจิัยศูนย์ซินโครตรอน



#TEAM/NETWORKING/CO-PARTNER/RESEARCH & DEVELOPMENT#

22

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี พุฒิพัทธ์ ราชค า ปภาวรินท์ จิราวัฒนานุกรณ์

"Highland Research and Development Institute" (Public Organization)



#OPEN INNOVATION FOR FUTURE#
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6th Step



# 6th STEP ON INNOVATION FOR FUTURE#

2017
Hemp beginner research
Hemp concrete

2018
Hempcrete
Build to Prototype factory

2019
Hemp fiber board
Hemp fiber cement board
Hemp tile ceramics

2020
Hemp concrete façade
Hemp concrete precast wall
Hemp concrete roofing
Hempcrete precast wall

2021
Hemp smart house & building
Hemp smart city model
Hemp 3D printing

2022
Hemp smart farm
Hemp contract faming
Go to MAI
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THANK YOU
For ATTENSION
You can follow me at:

WWW.SIECON-SUT.COM

www.facebook.com/SUT.CLC/
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