
รายงานการเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง CBD สารสกัดจาก Hemp   

จากการเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสินค้าธรรมชาติและ
อินทรีย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย New Hope Network ในช่วงงานแสดงสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ตะวันตก 
2019 (Natural Products Expo West 2019) ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

CBD  ย่อมาจาก Cannabidiol เป็นสารสกัดจากกัญชง (hemp) โดยมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า 
Cannabis Sativa L. ซึ่งจัดอยู่ในพืชตระกูลกัญชา (Marihuana) สาร CBD ที่สกัดจากต้นกันชงจะไม่มีฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาท ปัจจุบันมีการน ามาใช้ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมถึงใช้
เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เช่น การท าให้ผู้ป่วยอยากอาหารมากขึ้น ลดความวิตกกังวล      
ช่วยให้หลับได้ดีข้ึน บรรเทาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน ทั้งนี้ สาร CBD 
ที่สกัดมาจากต้นกัญชงมีส่วนผสมของสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ในปริมาณที่ต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณที่พบในกัญชา โดยสารTHC ในกัญชามีฤทธิ์ต่อระบบประสาทท าให้มีอาการมึนเมาและเสี่ยงต่อการเสพ
ติดได ้ทั้งนี้ สามารถสรุปความแตกต่างระหว่างกันชง และกัญชา ไดดั้งตารางด้านล่างนี้ 

กันชง (hemp) กัญชา (marijuana) 
ประเภท พืชน้ ามัน (oilseed) พืชเส้นไย (fiber)  ประเภท ยา/ใช้ในกลุ่มผู้ใหญ ่
มีสาร tetrahydrocannabinol (THC) น้อยกว่า 0.3% มีสาร tetrahydrocannabinol (THC) มากกว่า 0.3%   
มียาง (resin) ต่ า ไม่ท าให้มึนเมา มียาง (resin) สูง ท าให้มึนเมาได ้
โดยทั่วไปปลูกโดยใช้เมลด็, ปลูกและเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงาน
เครื่องจักร 

โดยทั่วไปปลูกโดยการเพาะช า (clone) เก็บเกี่ยวโดยใช้
แรงงานคน 

สถานภาพทางกฎหมายของ CBD ในระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ 
  กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA)  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธาธิปดีของสหรัฐฯ ได้ลงนามในร่าง
กฎหมายการพัฒนาการเกษตร 2018 (The Agricultural Improvement Act of 2018) หรือเรียกกันโดยทั่วไป
ว่า Farm Bill 2018 ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ให้เป็นกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวได้แก้ไขค าจ ากัดความ
ของค าว่า Marihuana โดยไม่ให้รวมถึงกันชง (hemp) และสิ่งที่ท ามาจากกันชง สารสกัด และ cannabinoid จาก
กันชง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 81 ปีที่มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ส าหรับสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ hemp ทั้งนี้    
สาระส าคัญในกฎหมาย Farm Bill 2018 ที่เก่ียวกับ hemp สรุปไดด้ังนี้ 

1. ให้ถอดค าจ ากัดความของค าว่า hemp ออกจากกฎหมาย Controlled Substances Act of 
1970 แล้วน าไปบรรจุไว้ในกฎหมายการตลาดเพ่ือการเกษตร 1946 (Agricultural Marketing Act of 1946) 
โดยขยายค าจ ากัดความของค าว่า hemp ให้ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ของ hemp ทั้งหมด โดยให้บัญญัติใหม่ว่า 
hemp หมายถึง พืชที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Cannabis Sativa L. และส่วนต่างๆ ของพืชนี้ ได้แก่ เมล็ดและสิ่งที่
ได้ มาจากพืชนี้ ทั้ งหมด สิ่ งสกัด  cannabinoid, ไอโซ เมอร์  (isomers), กรด (acids) , เกลื อ  ( salt) และ               
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เกลือไอโซเมอร์ (salts of isomer) โดยมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของน้ าหนักแห้ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้จากการ
เพาะปลูกหรือไม่ก็ตาม 

2. มอบอ านาจให้ USDA เป็นหน่วยงานเดียวของรัฐบาลกลางที่ดูแลในเรื่องกฎระเบียบและ  
การเพาะปลูก hemp 

3. กฎระเบียบใหม่นี้ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมือง (tribe) ซึ่ง Farm Bill 2014 ไม่ได้
ระบุไว้  

4. อนุญาตการวิจัยและสนับสนุนเงินทุนที่เกี่ยวกับ hemp โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม 
Supplemental & Alternative Crops Program และอยู่ภายใต้กฎหมาย Critical Agricultural and Materials 
Act 

5. อนุญาตให้มีการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง   
6. ก าหนดให้ USDA จัดท ากฎระเบียบของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการเพาะปลูกซึ่งอาจน าไป

บังคับในมลรัฐที่ไม่ต้องการที่จะเป็นผู้จัดท ากฎระเบียบเอง 
7. ก าหนดให้มลรัฐที่ต้องการมีหน่ายงานก าหนดกฎระเบียบของตนเอง ส่งมอบแผนการจัดท า

กฎระเบียบที่สอดคล้องกับกฎระเบียบขั้นต่ าของรัฐบาลกลาง 
8. ก าหนดให้ USDA รายงานผลการศึกษาโปรแกรมน าร่องเพ่ือการเพาะปลูก hemp ปี 2557 

ของมลรัฐต่างๆ และให้ยกเลิกโครงการน าร่องดังกล่าวภายใน 1 ปีหลังจากท่ีมีการจัดท าโครงการถาวร 
ทั้งนี้ ในกฎหมาย Farm Bill 2018 ไม่มีการระบุเรื่องข้อห้ามเกี่ยวกับการค้าขายและการขนส่ง 

hemp และผลิตภัณฑ์ ข้ามเขตระหว่างมลรัฐต่างๆ หรืออาณาเขตของชนเผ่าพ้ืนเมือง 
นอกจากนี้ Farm Bill 2018 จะไม่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่ขององค์การอาหารและยา

สหรัฐฯ (FDA) ภายใต้กฎหมาย Food Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) แต่อย่างได 

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (U.S. FDA) 
ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่มีการลงนามใน      

กฎหมาย Farm Bill 2018  โดยสาระส าคัญของแถลงการณ์ดังกล่าวมีดังนี้ 
1. FDA ยังคงเน้นย้ าจุดยืนว่า การใช้ CBD ในอาหารหรือการจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารถือเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
2. อย่างไรก็ตาม FDA ระบุว่าจะมีการผ่อนปรนจุดยืนดังกล่าวโดยการพิจารณาใช้อ านาจหน้าที่

ภายใต้กฎหมาย (FD&C Act) ในการออกกฎระเบียบเฉพาะเพ่ือให้สามารถน าผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก hemp มาใช้ใน
อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดโ้ดยมีเงื่อนไข  

3. FDA จะเปิดประชุมสาธารณะส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ 
ความท้าทายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CBD รวมถึงข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว  
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4. พร้อมกันนี้ FDA แจ้งว่า ได้ให้การรับรองความปลอดภัยภายใต้โปรแกรม Generally 
Recognized as Safe (GRAS) ของผลิตภัณฑ์เมล็ด น้ ามันสกัด และโปรตีนผงที่ท าจาก hemp ของบริษัทผู้ผลิต
จากแคนาดาจ านวน 2 ราย ที่ร่วมกันร้องขอโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นสนับสนุน ซึ่งนับเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ด hemp ที่ได้รับการรับรอง GRAS 

ทั้งนี้ FDA ได้หารือกับสภาคองเกรสเรื่องความเป็นไปได้และการก าหนดระเบียบที่เหมาะสมเพ่ือ
การก ากับดูแลการใช้ CBD โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาคองเกรสในเรื่องดังกล่าว ในการนี้ FDA จะเปิดประชุม
สาธารณะในเดือนเมษายน 2562 

สถานภาพทางกฎหมายในระดับมลรัฐ 
ปัจจุบันแต่ละมลรัฐของสหรัฐอเมริกามีนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ CBD และ hemp        

ที่แตกต่างกันดังนี้ 
 มลรัฐไอดาโฮ เซาท์ดาโคตา และเนเบรสกา มีกฎระเบียบว่าสาร CBD รวมถึง สิ่งที่สกัด

จาก hemp เป็นสารที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของมลรัฐ 
  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, เมน, นอร์ทแคโรไลนา, และเท็กซัส ยึดถือตามกฎระเบียบของ 

FDA ปัจจุบันที่ระบุว่าสาร CBD ที่สกัดจาก hemp ไม่สามารถน าไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นส่วนผสมใน
อาหาร 

 มลรัฐอ่ืนๆ เช่น โอคลาโฮมา และเทนเนสซี อนุญาตให้ใช้ CBD ได้เฉพาะตามเงื่อนไข
ทางการแพทย์เท่านั้น 

 มลรัฐนิวยอร์ก ก าหนดให้สามารถน าสาร CBD ที่สกัดจาก hemp ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอางไดโ้ดยต้องมีการปิดฉลาก  

 มลรัฐไวโอมิงและแคนซัส ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ CBD จะต้องไม่มีสาร THC อยู่เลย 
 มลรัฐอินดีแอนา ยูทาห์ และออริกอน มีข้อก าหนดการปิดฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เป็น

เอกลักษณ์ เช่น QR code, หรือบรรจุภัณฑ์ที่เด็กเข้าถึงยาก  
ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ในแต่ละรัฐอาจมีกฎระเบียบให้ผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตและจดทะเบียน

ในการเพาะปลูก แปรรูปและการจัดการผลผลิต hemp และผลิตภัณฑ์         

สถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาด 
สหรัฐฯ เป็นผู้น าเข้า hemp มากที่สุดในโลก โดยสถิติน าเข้าในปี 2554 มีมูลค่า 425          

ล้านเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมขึ้นเป็น 820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 16 ทั้งนี้      
คาดว่าหลังจากที่ hemp ได้รับการรับรองตามกฎหมายและผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ hemp มากขึ้น 
จะส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดเพ่ิมขึ้นเป็น 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2565 ด้วยอัตราการเจริญเติบโต
ถึงร้อยละ 14.4 ในช่วงปี 2561-2565  ในขณะที่ตลาดอาหารที่มีส่วนประกอบของ hemp ของโลก คาดว่าจะ
มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 24  
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ส าหรับในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ hemp ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในสหรัฐฯ ได้แก่ สารสกัด 
CBD โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 23 รองลงมาเป็น ผลิตภัณฑ์เพ่ือดูแลอนามัยส่วนบุคคล, วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมแปรรูป, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณพ์สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, และผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค
อ่ืนๆ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 22, 18, 17, 13, 5, และ 2 ตามล าดับ 

ข้อคิดเห็น 
  กันชง หรือ hemp นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะนอกจากจะน าไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เช่น เสื้อผ้าและสิ่งทอแล้ว สารสกัด CBD จากกันชงยัง
สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อนามัยส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ยาได้
อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ภาครัฐควรเร่งด าเนินนโยบายด้านมาตรฐาน การผลิตและการตลาดดังนี้  

1. การผลิต ก าหนดแนวทางในการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกกัญชงให้ชัดเจน เพ่ือเตรียม
ส่งเสริมยกระดับกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ก าหนดระเบียบเรื่องการขออนุญาตปลูก พ้ืนที่ปลูก และให้ใช้
ประโยชน์ได้เฉพาะตามท่ีได้รับอนุญาต รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการผลิตและให้ความรู้แก่เกษตรกร  

2. มาตรฐาน ก าหนดมาตรฐานการตรวจวัดปริมาณสาร THC ของกัญชงที่ปลูกต้องไม่เกินร้อย
ละ 1.0 ต่อน้ าหนักแห้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน ากัญชงไปใช้ในทางที่ผิด และสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหรัฐฯ 
ทั้งนี้ เพ่ือที่จะสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยต้องศึกษากฎระเบียบและ
มาตรฐานของสหรัฐฯ เนื่องจากในแต่ละมลรัฐอาจมีกฎระเบียบที่ต่างกัน 

3. การศึกษาวิจัย สงเสริมงานวิจัยด้านการแปรรูปและการใช้ประโยชน์ของสารสกัด CBD      
ในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเป็นสารสกัดที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและคาดว่าจะมีการเติบโตทางการตลาดมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตทั้งในตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลก 

 

 

 

 

 

มีนาคม  2562 


