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บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากกัญชาในการวิจัยและทางการแพทย์ได้ โดยการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยนั้น
มี 2 แนวทางอัน ได้แก่ การแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีข้อมูล
เกี่ยวกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่จากัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะ 1) ถอดบทเรี ย นจากต่ า งประเทศในการอนุ ญ าตให้ เ พาะปลู ก กั ญ ชาและการใช้
ประโยชน์จากกัญชา 2) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการอนุญาตให้
เพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้
เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เป็นการพิจารณาเฉพาะผลประโยชน์ทางตรงอัน ได้แก่ ต้นทุน-ผลตอบแทนการเพาะปลูก และมูลค่ากัญชา
ทางการแพทย์ แต่ไม่รวมถึงรายได้ของรัฐจากการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ผลประโยชน์ทางอ้อม
และผลประโยชน์ชักนา โดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้ง 1) ข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ แพทย์ เภสัชกร อาจารย์ นักวิจัย และผู้ปลูกและผู้สกัดกัญชา รวมทั้งสิ้น 50 ตัวอย่าง
และทาการประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์กับแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมจาก
งานวิจัยต่าง ๆ และรายงานผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมกัญชาในต่างประเทศ
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและสังเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนนโยบาย
กัญชาในประเทศแคนาดา อเมริกา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม
การเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย 2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโดยการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน และความคุ้มค่าในการลงทุนในการเพาะปลูก และประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อราคาและผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปซึ่งได้ผล
การศึกษาดังนี้
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมกัญชานั้นมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมาก ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาการปลูก
การสกัด/แปรรูป และการจาหน่าย โดยส่วนที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงสุด คือส่วนของการผลิตไม่ว่าจะเป็น
การสกัดสารหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา อุตสาหกรรมกัญชามีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
นโยบายการอนุญาตใช้กัญชาของแต่ละประเทศ โดยทวีปอเมริกาเหนือมีส่วนครองตลาดมากที่สุด สาหรับ
ประเทศไทยนั้นมีแนวนโยบายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัย โดยรูปแบบยากัญชาใน
ประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย นอกจากนี้ยังได้มีการปลดล็อคบางส่วนของ
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พืชกัญชาไม่ให้เป็นยาเสพติด ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 ส่งผลให้การ
พัฒ นายากัญชาที่เป็ น ตารั บแผนไทยทาได้ง่ายขึ้น และยังสามารถเพิ่มมู ลค่าของกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่าง ๆ ได้อีกด้วย สาหรับสายพันธุ์กัญชานั้นสามารถแบ่งเป็นใหญ่ ๆ ได้ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) สาย
พันธุ์ซาติวาซึ่งมีปริมาณสาร THC มาก 2) สายพันธุ์อิดิก้าซึ่งมีสาร CBD มาก และ 3) สายพันธุ์รูเดอราลิส
ซึ่งมีปริมาณสารสาคัญทั้ง 2 ตัว สาหรับการปลูกกัญชานั้นมีทั้งการปลูกในที่กลางแจ้งหรือระบบเปิด การ
ปลูกในโรงเรือน และการปลูกในตึกหรือระบบปิด สาหรับวิธีการสกัดสามารถแบ่งออกเป็นใหญ่ ๆ ได้ 4 วิธี
ได้แก่ 1) การสกัดด้ายไฮโดรคาร์บอน 2) การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 3) การกลั่นลาดับส่วนหรือการ
สกัดด้วยเอทานอล 4) การสกัดเชิงกล ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อได้เปรียบและข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไป การ
เลือกวิธีสกัดจึงขึ้นอยู่กับเงินทุนและลักษณะของสารกัญชาที่ต้องการ
จากการสารวจ พบว่า หลายประเทศมีการดาเนินนโยบายกัญชาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ าถึง
กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายบางประเทศอนุญาตเฉพาะการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในขณะที่บางประเทศ
อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการด้วย จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนา
การด้วยจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาที่สูง เมื่อพิจารณาการดาเนินนโยบายกัญชาของประเทศ
ต้นแบบอัน ได้แก่ ประเทศแคนนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัยนั้นพบว่ามีความใกล้เคียง
กัน โดยทั้งสี่ประเทศนี้อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาได้ทั้งทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการ และมีมาตรการ
ในการควบคุมด้านต่าง ๆ ที่ใกล้ เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพื้นที่ การควบคุมมาตรฐานการปลูก
กัญชา ระบบติดตามควบคุมและตรวจสอบ และมาตรการการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่ต้องมีใบสั่งยา
จากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามประเทศอุรุกวัยไม่มีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงกัญชาที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาเองที่บ้านก็แตกต่างกัน
ไปตามแต่ล ะประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจ ารณาถึงผลกระทบจากนโยบายกั ญชาของแต่ล ะประเทศพบว่ า มี
ผลกระทบทั้งในทางเศรษฐกิจ โดยการที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้สูงขึ้นซึ่งภาษีนี้สามารถอยู่ในรูปแบบ
ของภาษีกัญชาโดยตรง หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้การดาเนินนโยบายกัญชายังส่งผลให้เกิดการจ้าง
งานที่สูงขึ้น และทาให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดาเนินการจับกุมผู้กระทาผิดจากกัญชาลดน้อยลง นอกจากนี้
การดาเนินนโยบายยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม โดยผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น การ
กระทาผิดเดี่ยวกับกัญชาน้อยลง และยังพบว่าการดาเนินนโยบายกัญชานี้ไม่ส่งผลให้มีการใช้กัญชาในเด็ก
และเยาวชนสูงขึ้น รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินนโยบายกัญชานี้ไม่ส่งผลให้ปริมาณกัญชาในตลาดมืดลดลง เนื่องจากกัญชาที่ถูกกฎหมายมีราคา
ค่อนข้างสูง
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จากการศึกษาต้นทุนการผลิตในรูปแบบต่างของปลูกกัญชาในประเทศไทย พบว่า ต้นทุนการปลูก
กัญชาแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์มีต้นทุนเฉลี่ย 369.47 บาทต่อกรัมแห้งกัญชา ส่วนต้นทุนปลูกของการ
ปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดินมีต้นทุนเฉลี่ย 85.42 บาทต่อกรัมแห้งกัญชา ในขณะที่ต้นทุนการปลูกกัญชา
สายพันธุ์ต่างประเทศแบบในโรงเรือนมีต้นทุนเฉลี่ย 14.52 บาทต่อกรัมแห้งกัญชา และต้นทุนการปลูก
กัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนแบบตาข่ายมีต้นทุนเฉลี่ย 19.62 บาทต่อกรัมแห้ง ส่วนต้นทุนการปลูกใน
โรงเรือนแบบ EVAP มีต้นทุนเฉลี่ย 23.47 บาทต่อกรัมแห้ง ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การปลูกแบบในร่มจะ
มีต้นทุนคงที่สูงกว่าแบบในโรงเรือนเนื่องจากต้องมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบแสงและระบบ
ปรับอากาศ ในขณะทีการปลูกแบบในโรงเรือนแม้ว่าจะมีต้นทุนคงที่ต่ากว่า แต่การควบคุมสภาพแวดล้อม
จะทาได้ยากกว่า จึงจาเป็นต้องใช้ทักษะองค์ความรู้ ของผู้ปลูกค่อนข้างมาก เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
ลงทุนของการปลูกแบบในร่มแบบระบบแอโรโพรนิกส์ พบว่า ไม่คุ้มค่าการลงทุนโดยมีค่า NPV เท่ากับ
-101,898,514 และค่า B/C ratio เท่ากับ 0.36 ในขณะที่การปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดินมีค่า NPV
เท่ากับ -3,857,295.05 และค่า B/C ratio เท่ากับ 0.7 ซึ่งไม่คุ้มค่าการลงทุน แต่เมื่อวิเคราะห์ ความ
อ่อนไหวพบว่าหากสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้นได้จะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนการลงทุนการปลูก
กัญชาแบบสายพันธุ์ต่างประเทศโดยเป็นการปลูกแบบโรงเรือนพบว่ามีค่า NPV เท่ากับ 24,704,141 และ
ค่า B/C ratio เท่ากับ 5.21 ซึ่งมีความคุ้มค่าการลงทุน ในขณะที่การวิเคราะห์การลงทุนการปลูกกัญชา
สายพันธุ์ไทยในโรงเรือนแบบ EVAP พบว่ามีค่า NPV เท่ากับ 45,478,663 และค่า B/C ratio เท่ากับ
11.35 เช่ น เดี ย วกั บ การลงทุ น ปลู ก กั ญ ชาสายพั นธุ์ไ ทยแบบโรงเรือ นตาข่ า ยพบว่ ามี ค่ า NPV เท่ า กั บ
46,310,125 และค่า B/C ratio เท่ากับ 14 ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนทั้ง 2 กรณี
ส าหรั บ การประเมิน ความต้องการยากัญชาของประเทศไทย พบว่า กัญชาเป็นพืช ที่ส ามารถ
นามาใช้เป็นส่วนผสมเป็นยาเพื่อรักษาโรคได้หลายประเภททั้งยาสาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผน
ไทย และน้ามันกัญชาตารับชาวบ้าน โดยยาแต่ละชนิดมีกัญชาผสมอยู่ในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามสูตรยาที่
มีส่วนผสมกัญชาแผนปัจจุบันสามารถนาไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยลมชัก และผู้ป่วยโรค
ปลอกประสาทอักเสบ ในขณะที่ยาแผนไทยมีทั้งหมด 16 ตารับรักษาอาการต่างกันตามแต่ละตารับ และ
น้ามันกัญชาตารับชาวบ้านถูกพัฒนาโดยอาจารย์เดชา จากการประเมินตลาดกัญชาแพทย์แผนปัจจุบันที่มี
การขึ้นทะเบียนประเทศตามแต่ละสถานการณ์ปริมาณการใช้กัญชา พบว่า มีขนาดตลาดกัญชาในปี 2563
ประมาณต่าสุดที่เป็นไปได้ประมาณ 101.36 และสูงสุดที่เป็นไปได้ประมาณ 2,135.74 ล้านบาท และมี
ความต้ อ งการกั ญ ชาต่ าสุ ด ที่ เ ป็ น ไปได้ ป ระมาณ 662,474.59 กรั ม และสู ง สุ ด ที่ เ ป็ น ไปได้ ป ระมาณ
2,199,703.68 กรัม และในปี 2568 คาดว่าตลาดกัญชาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 381.49 ถึง 8,038.47 ล้าน
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บาท และมีความต้องการการใช้กัญชาประมาณ 2,493,411.53 ถึง 10,804,394.16กรัม ในขณะที่มูลค่า
ความต้องการกัญชาเพื่อยาแผนไทยทั้งหมดคือ 10,401,388.72 บาท และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 30 ทา
ให้ในปี 2568 มูลค่าตลาดยากัญชาจะเพิ่มขึ้นเป็น 38,619,628.22 บาท
สาหรับโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของไทย ประกอบด้วย 1) ต้นน้า
ได้แก่ เมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก 2) กลางน้า ได้แก่ การสกัดและการแปรรูป 3) การกระจายยากัญชาซึ่ง
มีโรงพยาบาลและคลินิกเป็นผู้จาหน่าย โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกส่วนในโซ่อุปทานต้องมีใบอนุญาตใน
การดาเนินการ ปัญหาในส่วนของต้นน้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ไทยยังไม่มีความหลากหลายและยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน รวมถึงมีองค์ความรู้ที่จากัดในด้านการเพาะปลูก ส่วนปัญหาในระดับกลางน้าคือมีวัตถุดิบกัญชาที่
ใช้ในสกัดและแปรรูปไม่เพียงพอและคุณภาพไม่สม่าเสมอ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบมีค่าใช้จ่ายที่
สูงและใช้เวลานาน ในส่วนของปัญหาในระดับปลายน้าคือแพทย์ ยังไม่มีความมั่นใจในประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยากัญชา และเผชิญกับขั้นตอนหลายขั้นตอนในการสั่งจ่ายยากัญชาผ่านรูปแบบพิเศษ
ในการเข้าถึงยา (SAS) และผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงยากัญชาที่ถูกกฎหมายได้ทาให้ต้องใช้ยากัญชา
ใต้ดินและมีการใช้ที่ผิดวิธี สาหรับปัญหาในภาพรวมของโซ่อุปทาน ได้แก่ ในเรื่องของราคากัญชาที่ยังไม่มี
ราคาตลาดและไม่มีการจัดชั้นมาตรฐานของผลผลิตกัญชาที่ชัดเจน สาหรับความเสี่ยงเมื่ออนุญาตให้มีการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยอาจติดกัญชา มีการใช้ที่ผิดวิธี หรือใช้เกิดขนาด อาจมี
ผู้นาไปใช้ในทางที่ผิดทาให้เกิดผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงกัญชาที่ ถู ก
กฎหมายอาจใช้กัญชาที่ผิดกฎหมาย และอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรและขับขี่ยานยนต์ได้
สาหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า การส่งเสริมให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
จะทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2563 ประมาณ 63-1,604 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี
2568 จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่า 315.19-6,038.94 ล้านบาท ในขณะที่ผลกระทบจากการปลูก
กัญชาเพื่อแพทย์แผนไทยพบว่าส่งผลกระทบเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจนี้เป็นการประเมินเฉพาะผลกระทบทางการเงินเท่านั้น และจากการประมาณการพื้นที่ปลูก
กัญชาทางการแพทย์ พบว่าต้องมีพื้น ที่ป ลูกส าหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD เด่นประมาณ 1,588–7,361
ตารางเมตรในปี 2563 และจะเพิ่มเป็น 5,979.42-27,708.2 ตารางเมตร ในปี 2568 เท่านั้น ในขณะที่
พื้นที่สาหรับปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในปี 2563 ต้องมีพื้นที่สาหรับปลูกประมาณ 6,462.46-10,282.17
ตารางเมตร และเพิ่มเป็น 15,597.8-29,974.36 ตารางเมตร ในปี 2568 สาหรับแนวทางในการส่งเสริม
การอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละระดับของโซ่อุปทานมีดังนี้ 1) สาหรับภาพรวมของ
โซ่อุปทานนั้นต้องการมีการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า เพื่อให้สามารถผลิตยากัญชา
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แต่ล ะชนิ ดได้เพีย งพอกับ ความต้องการของผู้ ป่ว ย และมี การจัดระบบการบริห ารจัดการโซ่อุปทานที่
ก่อให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว และนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้การ
ผลิตยากัญชามีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า นอกจากนี้ควรมีการกระจายอานาจการตัดสินใจใน
การอนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ ลงไปในระดับพื้ นที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของโซ่อุปทาน และควรมีการ
จัดตั้งองค์กรกลางในการกากับดูแลโซ่อุปทานทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทางาน และจัดทา cluster ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าเพื่อให้เกิดการวางแผนในโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 2) ระดับต้นน้า ควรมีการรวบรวมข้อมูลและขึ้นทะเบียนกัญชาสายพันธุ์ไทย และ
พัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้มี CBD สูงขึ้นและให้มีความหลากหลายเหมาะแก่การรักษาโรคแต่ละชนิดมากขึ้น
นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับ
ความต้องการ มีการพัฒนา รวบรวม พร้อมจัดทามาตรฐานการปฏิบัติกัญชาที่ดีและมาตรฐานผลผลิต
กัญชาทางการแพทย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้การในการเพาะปลูกกัญชาให้แก่เกษตรกรผู้ สนใจเพาะปลูก
กัญชา และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเลือกรูปแบบการเพาะปลูกตามศักยภาพของกลุ่ม
3) ระดับกลางน้า ควรมีการออกกฎระเบียบที่เอื้อให้สามารถสกัดและแปรรูปเชิงพาณิชย์ได้และมีการ
จัดทามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาให้สอดคล้องกับระดับสากลเพื่อรองรับการส่งออก นอกจากนี้
ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากน้ามันกัญชา และยา
ตารับแผนไทย 4) ระดับปลายน้า ควรมีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านคลินิกที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการสร้างความมั่นใจให้แก่แพทย์ในการใช้ยากัญชาเพื่อการรักษา เร่งให้มีการขึ้นทะเบียนตารับยากัญชา
เพื่อลดขั้นตอนของแพทย์ในการสั่งจ่ายยากัญชาผ่านรูปแบบพิเศษในการเข้าถึงยา (SAS) และนายากัญชา
เข้าบัญชียาหลักเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยากัญชาของผู้ป่วย นอกจากนี้ควรมีการสื่อสารและให้ความรู้
ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้กัญชา และ 5) สาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน รัฐบาลควรลงทุนในเทคโนโลยีระบบ
ติดตามและควบคุมการขนส่งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกัญชา และสร้างห้องตรวจกลางสาหรับตรวจ
สารสาคัญ สารปนเปื้อนในกัญชาและสารสกัดจากกัญชา นอกจากนี้ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อทาส่วน
ของต้นกัญชาที่เหลือจากการแปรรูปเป็นยามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชารูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของพืชกัญชาต่อไป
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากกัญชาในการวิจัยและทางการแพทย์ได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มทางเศรษฐกิจ
ของการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ ดังนั้ นงานวิจัยนี้จึงได้มีวัตถุประสงค์ที่จะ 1) ถอดบทเรียนจาก
ต่างประเทศในการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาและการใช้ประโยชน์จากกัญชา 2) ศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกั ญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นพืช
เศรษฐกิจของไทย
จากการสารวจพบว่าหลายประเทศมีการดาเนินนโยบายกัญชาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายบางประเทศอนุญาตเฉพาะการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในขณะที่บางประเทศ
อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการด้วย จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการด้วยจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาที่สูง เมื่อพิจารณาการดาเนินนโยบายกัญชาของประเทศ
ต้นแบบอันได้แก่ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัยนั้นพบว่ามีความใกล้เคียงกัน
โดยทั้งสี่ประเทศนี้อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาได้ทั้งทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการ และมีมาตรการใน
การควบคุมด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ไม่วาจะเป็นการควบคุมพื้นที่ การควบคุมมาตรฐานการปลูกกัญชา
ระบบติดตามควบคุมและตรวจสอบ และมาตรการการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่ต้องมี ใบสั่งยาจาก
ผู้ เชี่ย วชาญ อย่ างไรก็ตามประเทศอุรุ กวัยไม่มีมาตรการในการป้องกันการเข้า ถึงกัญชาที่ อยู่ระหว่ า ง
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาเองที่บ้านก็แตกต่างกัน
ไปตามแต่ล ะประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจ ารณาถึง ผลกระทบจากนโยบายกั ญชาของแต่ ล ะประเทศพบว่ า มี
ผลกระทบทั้งในทางเศรษฐกิจ โดยการที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้สูงขึ้น ซึ่งภาษีนี้สามารถอยู่ในรูปแบบ
ของภาษีกัญชาโดยตรง หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้การดาเนินนโยบายกัญชายังส่งผลให้เกิดการจ้าง
งานที่สูงขึ้น และทาให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดาเนินการจับกุมผู้กระทาผิดจากกัญชาลดน้อยลง นอกจากนี้
การดาเนินนโยบายยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม โดยผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น การ
กระทาผิดเดี่ยวกับกัญชาน้อยลง และยังพบว่าการดาเนินนโยบายกัญชานี้ไม่ส่งผลให้มีการใช้กัญชาในเด็ก
และเยาวชนสูงขึ้น รวมถึงอุบัติเหตุบนท้ องถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินนโยบายกัญชานี้ไม่ส่งผลให้ปริมาณกัญชาในตลาดมืดลดลง เนื่องจากกัญชาที่ถูกกฎหมายมีราคา
ค่อนข้างสูง และจากการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ พบว่า การลงทุนปลูกกัญชาทั้ง
สายพันธ์ไทยและสายพันธ์ต่างประเทศ แบบโรงเรือนมีความคุ้มค่ามากกว่าในร่ม ถึงอย่างไรก็ตามการปลูก
สายพันธ์มีความคุ้มค่าสูงกว่า ดังนั้นประเด็นสาคัญที่สุดรัฐบาลควรพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีความความหลากหลาย เพื่อให้สามารถปลูกในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

Abstract
Thailand has amended the Narcotics Act 1979 to take advantage of research and
medical use but information related to the legality of cannabis use is insufficient. These
research objectives are to 1 ) draw a lesson learn from the legalized cannabis industry in
other countries 2) examine the economic impact and potential risk from legalization and
3) propose extension guidelines to legalize cannabis farming to be Thailand’s commercial
product. The degree of cannabis legalization varies across countries. Some countries are
legalized only for medical use and some are legalized for both medical and recreational
uses. The cannabis industry in countries where recreational uses are legalized has higher
growth. Canada, USA, Netherland, and Uruguay are the pioneers to legalize the cannabis
industry in the world. The medical and recreational uses in these four countries are
legalized. The regulations and measures including restrictions, standard, monitoring, and
traceability are similar, however, is lack of accessibility measure in Uruguay. Growing
cannabis at home regulations is different across countries. For the economic impacts, we
find that tax income, and employment increases, and government spending on arresting
decreases. For social impacts, we find that the accessibility of patients is easier. The offense
of cannabis use decreases. Also, juvenile delinquency and car accidents-related to
cannabis use do not significantly change. However, trading of illegal cannabis in black
market does not decrease because of the high price of legal cannabis. In terms of a
financial feasibility study, compared with other growing systems, the greenhouse system
achieves higher net returns than an indoor system for both foreign and thai species.
However, thai specie cannabis obtains higher returns. Therefore, the most important issue
is that government should promote and build explicit knowledge about growing and seed
breeding to be compatible with the local area and climate in Thailand. Thailand has
amended the Narcotics Act 1 9 7 9 to take advantage of research and medical use but
information related to the legality of cannabis use is insufficient. These research objectives
are to 1 ) draw a lesson learn from the legalized cannabis industry in other countries 2 )
examine the economic impact and potential risk from legalization and 3 ) to propose
extension guidelines to legalize cannabis farming to be Thailand’s commercial product.
The degree of cannabis legalization varies across countries. Some countries are legalized

only for medical use and some are legalized for both medical and recreational uses. The
cannabis industry in countries where recreational uses are legalized has higher growth.
Canada, USA, Netherland, and Uruguay are the pioneers to legalize the cannabis industry
in the world. The medical and recreational uses in these four countries are legalized. The
regulations and measures including restrictions, standard, monitoring, and traceability are
similar, however, is lack of accessibility measure in Uruguay. Growing cannabis at home
regulations is different across countries. For the economic impacts, we find that tax
income, and employment increases, and government spending on arresting decreases. For
social impacts, we find that the accessibility of patients is easier. The offense of cannabis
use decreases. Also, juvenile delinquency and car accidents-related to cannabis use do
not significantly change. However, trading of illegal cannabis in black market does not
decrease because of high price of legal cannabis. In terms of a financial feasibility study,
compared with other growing systems, the greenhouse system achieves higher net returns
than indoor system for both foreign and thai species. However, thai specie cannabis obtains
the higher returns. Therefore, the most important issue is that government should promote
and build explicit knowledge about growing and seed breeding to be compatible with a
local area and climate in Thailand.
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ตารางที่ 4.22 ผลผลิตของกัญชาในการปลูกแบบต่าง ๆ
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ตารางที่ 4.29 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกกัญชาแบบใน
โรงเรือนตาข่าย
ตารางที่ 4.30 ผลตอบแทนและต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนตาข่าย
ตารางที่ 4.31 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกกัญชาสายพันธุ์
อินทิกาแบบในโรงเรือนตาข่าย
ตารางที่ 4.32 ผลตอบแทนและต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาสายพันธุ์อินทิกาแบบ
ในโรงเรือนตาข่าย
ตารางที่ 4.33 เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตต่อ 100 ตารางเมตร
ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบต้นทุนผันแปรของการผลิตแบบต่าง ๆ ต่อ 100 ตารางเมตร
ตารางที่ 5.1 แสดงการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม
ตารางที่ 5.2 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาทาลายพระสุเมรุที่มีการผลิตที่ รพ.พระ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร
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อาจารย์ฝั่น อาจาโร
ตารางที่ 5.7 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูงที่มีการผลิตที่ รพ.พระ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร
ตารางที่ 5.8 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาไฟอาวุธที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อา
จาโร
ตารางที่ 5.9 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลืองที่มีการ
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ฝั่น อาจาโร
ตารางที่ 5.12 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาอไภยสาลีที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น
อาจาโร
ตารางที่ 5.13 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้โรคจิตที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น
อาจาโร
ตารางที่ 5.14 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้โรคจิตที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น
อาจาโร
ตารางที่ 5.15 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนังที่มีการ
ผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ตารางที่ 5.16 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาทัพยาธิคุณที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น
อาจาโร
ตารางที่ 5.17 แสดงผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระดับโรงพยาบาลในปี 2562
ตารางที่ 5.18 แสดงการพยากรณ์ของจานวนผู้ป่วยและความชุกของการใช้ยากัญชาทาง
การแพทย์
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ตารางที่ 5.21 มูลค่าตลาดกัญชากรณีการใช้ยา 200 กรัมต่อคนต่อปี
ตารางที่ 5.22 มูลค่าตลาดกัญชากรณีการใช้ยา 240 กรัมต่อคนต่อปี
ตารางที่ 5.23 แสดงปริมาณการใช้กัญชาทั้งหมดในการผลิตยาตารับไทย ปี 2563
ตารางที่ 6.1 ประมาณการปริมาณความต้องการใช้กัญชาสายพันธุ์ THC และ CBD ในปี
2563 และ 2568
ตารางที่ 6.2 ประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาในวิธีการปลูกรูปแบบต่าง ๆ ในปี 2563 และ
2568
ตารางที่ 6.3 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีการใช้ยาปริมาณ 104 กรัมต่อคน
ต่อปี
ตารางที่ 6.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีการใช้ยาปริมาณ 170 กรัมต่อคน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของปัญหำ
กัญชาเป็นพืชทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย เช่น ใช้เป็นยาในการลด
อาการปวด อาการเจ็บต่าง ๆ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ทาให้อยากอาหาร ยับยั้งการกระจายตัวของ
เซลล์มะเร็ง ลดอาการอักเสบ ลดอาการเกร็ง ชักกระตุกของกล้ามเนื้อ ลดอาการลมชัก ช่วยให้หลับง่าย
เนื่องจากกัญชามีองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารที่พบในต้นกัญชา ได้แก่ เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ซึ่งเป็นสารประกอบหนึ่งจาก 483 ชนิด และยังมีสารอื่นที่พบในกัญชาคือแคนนาบินอยด์อีก
อย่ างน้ อย 84 ชนิ ด เช่น แคนนาบิ ไดออล (CBD) แคนนาบินอล (CBN) เตตระไฮโดรแคนนาบิ ว าริ น
(THCV) และแคนนาบิเจอรอล โดยมีรูปแบบการบริโภคทั้งแบบแห้งและน้ามัน นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้
กัญชาเพื่อความบันเทิง เนื่องจากทาให้ผู้เสพมีภาวะเคลิ้มสุข ความผ่อนคลาย และความอยากอาหาร
เพิ่มขึ้น กัญชายังสร้างผลกระทบในทางลบต่อผู้เสพ เช่น ความจาระยะสั้นลดลง ปากแห้ง ทักษะการ
เคลื่อนไหวบกพร่อง ตาแดง และรู้สึกหวาดระแวงหรือวิตกกังวล
กฎหมายการปลู ก การครอบครอง และการจาหน่าย กัญชามีความแตกต่างกันทั่ว โลก บาง
ประเทศ เช่น แคนาดา บางรัฐของสหรัฐอเมริกา อุรุกวัย กัญชาสามารถใช้ทางการแพทย์และเพื่อความ
บันเทิงได้อย่างถูกกฎหมาย บางประเทศสามารถใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น เช่น เดนมาร์ก ออสเตรเลีย และ
เยอรมัน ในขณะที่หลายประเทศอย่างเช่น ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้อย่างเสรี โดยนโยบาย
การครอบครอง จาหน่ายและปลูกกัญชาของประเทศต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วย
ยาเสพติดให้โทษ (1961) (Single Convention on Narcotic Drugs) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ว ย
วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท (1971) (Convention on Psychotropic Substances) และ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(1988) (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)
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ภาพที่ 1.1 แผนที่ประเทศที่สามารถ และไม่สามารถครอบครอง จาหน่าย และปลูกกัญชา
ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมายแต่ลดโทษให้ ผิดกฎหมายแต่มักจะไม่บังคับใช้
ผิดกฎหมาย
เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของการปลูกและจาหน่ายกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในมุมมอง
ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า อุตสาหกรรมกัญชาสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลโดยการเก็บภาษีได้ เช่น รัฐ
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสาหรับกัญชาทางการแพทย์และ
บันเทิงถึง 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะสู งขึ้นถึง 131.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้
อุตสาหกรรมกัญชายังสามารถสร้างรายได้และงานทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับระบบเศรษฐกิจ งาน
ทางตรง ได้แก่ เกษตรกรผู้ ป ลู ก คนผลิ ต จ าหน่ายและขาย ในขณะที่งานทางอ้อม ได้ แก่ งานพัฒ นา
ซอฟแวร์การขาย การเงิน ก่อสร้าง เป็นต้น จากข้อมูลของ RCG Economics and Marijuana Policy
Group พบว่ า ในรั ฐ เนวาดา ของสหรั ฐ อเมริ ก าอุ ต สาหกรรมกั ญ ชา สามารถสร้ า งงานได้ ถึ ง 41,000
ตาแหน่ง และสามารถสร้างรายได้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมกัญชายังสร้าง
โอกาสในการลงทุนใหม่ๆของนักลงทุน เนื่องจากคาดว่าธุรกิจกัญชาจะเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสู งใน
อนาคต อีกทั้งอุตสาหกรรมกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายยังสามารถลดงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมาย
ได้ กล่าวคือ การทาให้กัญชาถูกกฎหมายจะทาให้รัฐสามารถลดงบประเทศในการตรวจสอบ จับกุม และ
บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลของ American Civil Liberties Union พบว่า รัฐบาล
สามารถลดงบประมาณดังกล่าวได้ถึง 3.6 พันล้านบาท ในปี 2557
เมื่อพิจารณากรณีศึกษาต่าง ๆ ในประเทศอื่น ๆ ที่เปิดให้มีการปลูกและการค้าอย่างเสรี เช่น
ประเทศแคนาดา พบว่า กัญชาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่นารายได้อย่างมหาศาล ยอดจาหน่ายกัญชา
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แห้งและน้ามันเพื่อการแพทย์และบันเทิงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลในตาราง 1.1 พบว่า ยอดขาย
กัญชาแบบแห้งและแบบน้ามันเพิ่มขึ้นจาก 6,415 กิโลกรัม และ 6,119 ลิตร ในเดือนตุลาคม 2561 เป็ น
7,115 กิโลกรัม และ7,815 ลิตรตามลาดับ ในเดือนมกราคม 2562 ราคาจาหน่ายกัญชาแตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่ เช่น ในเมืองควิเบกราคากรัมละ 7.31 ดอลลาร์แคนาดา ขณะที่ในเมืองอื่ น ๆ ทางตอนเหนือ
ของประเทศราคาจาหน่ายกรัมละ 13.17 ดอลลาร์แคนาดา (Global News, 2561) รัฐบาลแคนาดาจะมี
รายได้จากการจัดเก็บภาษีกัญชาเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงปีละ 5,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา
ตารางที่ 1.1 ยอดขายกัญชาแบบแห้งและน้ามันในแคนาดาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
มกรำคม
แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แบบ

แห้ง

น้ามัน

แห้ง

น้ามัน

แห้ง

น้ามัน

แห้ง

น้ามัน

(กก.)

(ลิตร)

(กก.)

(ลิตร)

(กก.)

(ลิตร)

(กก.)

(ลิตร)

เพื่อการแพทย์

1,898

4,398

1,774

5,089

1,795

4,939

1,779

4,983

เพื่อการบันเทิง

4,518

1,721

5,586

2,220

5,590

2,595

5,336

2,873

ยอดขายรวม

6,415

6,119

7,360

7,309

7,385

7,534

7,115

7,856

ที่มา: Canadian Government Cannabis Tracking System (March, 2019)
ในประเทศอุรุกวัยเป็นประเทศที่เปิดเสรีกัญชามากที่สุดในลาตินอเมริกา รัฐบาลได้อนุญาตให้มี
การขายกัญชาเพื่อสันทนาการตามร้านขายยาได้อย่างถูกกฎหมายเป็นชาติแรกในโลก หลังผ่านกฎหมาย
เสพกัญชาอย่างถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2558 อย่างไรก็ตามยังสามารถซื้อกัญชาได้ตามร้านขายยาที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น และผู้ซื้อจะต้องเป็นพลเมืองอุรุกวัย หรือบุคคลมีสิทธิพานักอาศัยถาวร อายุ 18 ปีขึ้นไป
พร้อมลงทะเบียนกับรัฐซึ่งจะสามารถซื้อกัญชาได้สูงสุด 40 กรัมต่อเดือน ราคากรัมละ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐ
โดยกัญชาจะต้องมาจากไร่ที่รัฐกากับดูแล นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ปลูกกัญชาเองที่บ้านได้ปีละ 6 ต้น
และอนุญาตให้ตั้งสมาคมผู้สูบกัญชา 15-45 คน ซึ่งจะปลูกกัญชาได้ปีละ 99 ต้น ในขณะที่ ออสเตรเลีย
กาหนดให้การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ถูกกฎหมาย มาตั้ง แต่ปี 2559 ส่วนการใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงยัง
เป็นเรื่องผิดกฎหมาย รัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรและผู้ผลิตส่งออกกัญชาเพื่อการแพทย์
ให้เป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในประเทศต่าง ๆ
ในส่วนประเทศไทยปัจจุบันอนุญาตให้เพียงปลูกกัญชงได้เท่านั้น ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยา
เสพติดให้ โ ทษ พ.ศ.2522 ว่าด้ว ยการปลู กเฮมพ์ (HEMP) ซึ่งกัญชงเป็นพืช ชนิดย่อยของกัญชา และมี
ลักษณะทางกายภาพคล้ายกัญชามาก แต่ที่สิ่งแตกต่างจากกัญชาคือกัญชงมีสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล
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หรือ THC ในปริมาณไม่ถึงร้อยละ 1 ส่วนกัญชามีร้อยละ 3 สารตัวนี้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ถือเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง จึงมีการอนุญาตให้ทดลองปลูกกัญชงในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคเหนือ เพื่อ
รองรับการปลูกเชิงอุตสาหกรรม ในขณะที่กฎหมายการปลูก ครอบครอง และจาหน่ายกัญชาอย่างถูก
กฎหมายในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ปลูกกัญ ชาได้อย่างเสรี แต่อนุญาตให้ครอบครองเพื่อมา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น ผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชาจะได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยแนวทางการพิจ ารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา
พ.ศ.2562 จะพิจ ารณาใน 6 ประเด็น 1) สถานที่เพาะปลู กต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 2)
ปริมาณการปลูกต้องสอดคล้องกับ แผนการผลิต จาหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ 3) ประวัติการถูก
ดาเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต 4) มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการ
รั่วไหลของกัญขา 5) รายละเอียดการดาเนินการที่ชัดเจน และ 6) ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับอนุญาต
ดังนั้ น งานวิจั ย นี้ ต้องการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเพาะปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายใน
ประเทศไทยเพื่อให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นอีกทางเลือ กในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย
พิจารณาถึงวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ผลการวิจัยนี้จะนาไปประกอบการพิจารณา
ร่ ว มกับ ผลประโยชน์ และโทษด้านสั ง คม การเมือง สุ ขภาพ ให้ เป็นข้อมูล แก่รัฐ บาลในการพิจ ารณา
กฎหมายอนุญาตในการเพาะปลูกกัญชาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อถอดบทเรียนจากต่างประเทศ ในการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาและการใช้ประโยชน์จาก
กัญชา
2) เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการอนุญาตให้เพาะปลูก
กัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นพืช
เศรษฐกิจของไทย
1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
1.3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ
1) ประเทศตัวอย่างที่ใช้ในการถอดบทเรียนพิจารณาจากประเทศที่อนุญาตให้มีการปลูกกัญชา
แบบถูกกฎหมายเท่านั้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้นาเสนอกรณีศึกษานโยบายกัญชาของประเทศแคนาดา
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สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบด้านนโยบายกัญชาส าหรับหลาย ๆ
ประเทศ
2) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนในการปลูกกัญชาจะเป็นการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์สุทธิ (Net present value; NPV) และอัตราส่วนต้นทุนผลตอบแทน (Cost and Benefit
Ratio) โดยไม่รวมการวิเคราะห์อัต ราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of Return: IRR) เนื่องจากการ
เพาะปลูกกัญชาในปัจจุบันทั้งระบบโรงเรือนและระบบในตึกหรือระบบปิด เป็นการดัดแปลงนาโรงเรือนที่
มีหรือตึกที่มีอยู่แล้วมาใช้ ดังนั้นผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในจึงไม่สะท้อนความเป็นจริง
3) การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจพิจารณาเฉพาะกรณีที่เพาะปลูกและแปรรูปกัญชามาใช้
เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น ไม่รวมในส่วนของการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ และไม่ได้รวมต้นทุนของสังคม
โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจะพิจารณาผลกระทบจากการใช้ยาใน 2 ตารับ ได้แก่ ยาตารับแผนปัจจุบัน
และยาตารับแผนไทย โดยยาตารับแผนปัจจุบันจะพิจารณาการใช้ยากัญชาสาหรับผู้ป่ วยมะเร็งระยะ 3
และ 4 ผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ และยาตารับแผนไทยจะพิจารณาจากการ
ผลิตน้ามันกัญชาตารับเดชา และยาตารับแผนไทยที่มีการผลิตในปัจจุบัน ทั้งนี้การพิจารณากระทบทาง
เศรษฐกิจนั้นจะพิจารณาเฉพาะผลกระทบทางตรงอันได้แก่ มูลค่าทางการแพทย์ โดยไม่รวมรายได้ของรัฐ
จากการจัดเก็บภาษีทั้งในรูปของภาษีกัญชาและภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใบอนุญาต นอกจากนี้การวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้รวมผลกระทบทางอ้อม (เช่น การทดสอบทางแลบ การจ้างยามเพื่อรักษา
ความปลอดภัย) และผลประโยชน์ชักนา (เช่น การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้จ่าย
ในสินค้าอื่นมากขึ้น)
4) สาหรับขอบเขตการศึกษาสาหรับพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะพิจารณาตามที่มีการเพาะปลูกแบบถูก
กฎหมายในประเทศ ณ ขณะทาการวิจัยและผู้เพาะปลูกยินยอมในการให้ข้อมูล
5) การศึกษาอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน Real World Evaluation (Rugh, 2009) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ เช่น ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การที่ไม่มีตัวฐาน
(baseline) ให้เปรียบเทียบ
1.3.2 วิธีดำเนินกำรวิจัย (research methodology)
ก. วิธีการรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่คาดว่ามีส่วนได้เสียจากการอนุญาตให้ใช้สามารถ
เพาะปลูกและแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ อันได้แก่ นักวิจัย/หน่วยงานการศึกษา/โรงพยาบาล/หน่วยงาน
รัฐ/หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการดาเนินการศึกษาหรือ ทดลองปลูกและสกัดกัญชาหรือกัญชงเพื่อการแพทย์
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด อาทิเช่น สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา องค์ ก ารเภสั ช กรรม โรงยาสู บ คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเภสัชศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพ ยากรศาสตร์ คณะแพทย์) มูลนิธิข้าว
ขวัญ กรมการแพทย์แผนไทย สภากัญชาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริษัทผลิตยาทั้ง
แผนปัจจุบันและแผนไทย เครือข่ายผู้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะแพทย์แผนไทย
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะ
แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์) โรงพยาบาลที่มีการใช้กัญชาในการรักษา
เช่น โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้ น อาจาโร กลุ่ ม
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีการเพาะปลูกกัญชา
โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และ
สนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้างต้นจานวน 50 ตัวอย่าง และประชุมระดมความคิด
กลุ่มย่อยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต้นทุนและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งด้านบวกและลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของรูปแบบ
การส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2) ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็ น การรวบรวมรายงานและข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมกั ญ ชาอย่ า งถู ก
กฎหมายในต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบ/มาตรการในการควบคุมและส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชา
รวมทั้งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์
ข. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในการถอดบทเรียนนโยบายอุตสาหกรรม
กัญชาในต่างประเทศ โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิของต่างประเทศ ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อประมวล
และถอดบทเรียนการดาเนินงานนโยบายกัญชาในต่างประเทศทั้งในช่วงการเริ่มต้น ปรับเปลี่ยน และที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการส่ งเสริมและควบคุมการเพาะปลูกกัญชา ตลอดจนปัญหา
อุปสรรค ผลประโยชน์ในแต่ละส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น เกษตรกร ผู้แปรรูป ภาครัฐ ผู้ป่วย
เป็นต้น
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2) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
ประเมิน ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิด ขึ้ น หากมี อุ ต สาหกรรมกัญ ชาอย่า งถู ก กฎหมายในประเทศไทย ซึ่งการ
วิเคราะห์ในวัตถุประสงค์นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
⚫ สาหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ นั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยการวิเคราะห์ส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Economics Surplus) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity
Analysis) ในกรณีที่ปัจจัยบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป โดยการประเมินผลกระทบมีสองระดับดังนี้
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการเพาะปลูก (ระดับเกษตรกร)
- ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการแปรรู ป เบื้ อ งต้ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการแพทย์ โดยขั้นต้นเป็นการประเมินความต้องการใช้ในประเทศและการผลิตที่
เหมาะสม และประเมินผลกระทบโดยพิจารณาจากความต้องการใช้ในประเทศเป็นหลัก
ทั้งนี้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ โดยพิจารณา
ทางเลือกที่เป็นไปได้จากประเทศกรณีศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
⚫ สาหรับการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทาโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้อุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมาย
- เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม
และควบคุ ม อุ ต สาหกรรมกั ญ ชา โดยประมวลผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ าก
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2
1.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 แนวคิดโครงสร้ำงต้นทุนและผลตอบแทน
ในด้านต้น ทุน ในทางเศรษฐศาสตร์จะประกอบด้ว ยต้น ทุนทางบัญชีและต้นทุน ค่าเสี ยโอกาส
(Opportunity cost) โดยแบ่ ง ต้ น ทุ น การผลิ ต ออกเป็ น ต้ น ทุ น คงที่ (Fixed cost) และต้ น ทุ น ผั น แปร
(Variable cost) และยังสามารถแบ่งต้นทุนทั้งสองส่วนตามลักษณะการใช้จ่ายได้อีกเป็นต้นทุนที่เป็นเงิ น
สดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด มีรายละเอียด1ดังนี้ (สุจิตรา กุลประสิทธิ์, 2550)
ก. ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total fixed cost: TFC) คือ ต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจที่ไม่ขึ้นอยู่
กับ จ านวนผลผลิ ต โดยต้น ทุน ประเภทนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทาการผลิ ตก็ตาม ส าหรับต้นทุนคงที่ในการ
เพาะปลูกกัญชา อาทิ ค่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน ค่าโรงเรือน ค่าระบบน้า/ไฟ ค่าเช่า/ค่าก่อสร้ างอาคารสถานที่

1

ทั้งนี้ผอู้ ่านสามารถดูรายละเอียดต้นทุนในการเพาะปลูกกัญชาได้ในบทที่ 4
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(กรณีปลูกในตึกหรือระบบปิด) ระบบกล้องจงวรปิด เป็นต้น โดยต้นทุนคงที่ ทั้งหมดมีค่าเท่ากับจานวน
ปัจจัยคงที่ทั้งหมดคูณด้วยราคาของปัจจัยคงที่ต่อหน่วย
1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด
เช่น ค่าภาษีที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น
2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายไป
เป็นตัวเงินแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประเมิน เช่น ค่าเสื่อมโรงเรื อน ค่าเสื่อมของเครื่องมืออุปกรณ์
คงทน ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์คงทน เป็นต้น
ข. ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total variable cost: TVC) คือ ต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับผลผลิต สาหรับต้นทุนผันแปรของการเพาะปลูกกัญชา อาทิ ค่าเมล็ดพันธุ์กัญชา
ค่าวัสดุปลูก ค่าน้า ค่าแรงงาน เป็นต้น โดยต้นทุนผันแปรทั้งหมดมีค่าเท่ากั บจานวนปัจจัยผันแปรทั้งหมด
คูณด้วยราคาของปัจจัยผันแปรต่อหน่วย
1) ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู้ผลิตจ่า ยออกไปเป็นเงิน
สดในการซื้อหรือเช่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์กัญชา ค่าวัสดุปลูก เป็นต้น
2) ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสด เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินจริง
แต่ได้จากการประเมิน เช่น ค่าแรงงานในครอบครัว ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน เป็ นต้น ดังนั้น จากนิยาม
ของต้นทุนดังกล่าวข้างต้น จึงเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้
ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนคงที่ทั้งหมด + ต้นทุนผันแปรทั้งหมด
ส่วนในด้านรายได้จะประกอบด้วย
ค. รายได้ทั้งหมด = จานวนผลผลิตทั้งหมด x ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
1) รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร
2) กาไรสุทธิเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนที่เป็นเงินสด
3) กาไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด
ง. อัตราผลตอบแทนการลงทุน = กาไรสุทธิ/ต้นทุนทั้งหมด x 100
จ. ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) คือ ถ้ามีการกาหนดให้ตลาด
ทุน (Capital Market) ที่มีอยู่สามารถนาเงินตราหรือทรัพยากรไปลงทุนเพื่อสร้างเงินตราให้มี
จ านวนมากขึ้น ในอนาคตแล้ ว สามารถกล่ าวได้ว่า ค่าเสี ยโอกาสของการออมได้เ กิด ขึ้ น แล้ ว
ทางเลือกต่อการบริโภคในปัจจุบันคือ การใช้เงินทุนหรือทรัพยากรไปในทางที่ก่อให้เกิดรายได้ใน
อนาคต ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมูลค่าเท่ากับเงินตราในปัจจุบันที่เกิดจากการลงทุนในรูปแบบอื่น

9
1.4.2 แนวคิดในกำรประเมินผลกระทบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการประเมินผลกระทบนั้น ได้แก่ ส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจ (economic surplus) โดยสังคมในทางเศรษฐศาสตร์นั้นประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 2
หน่วย ได้แก่ ผู้ผลิต และผู้บริโภค ดังนั้นการพิจารณาผลกระทบหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นเป็น
การประเมินผลประโยชน์สุทธิที่หน่วยเศรษฐกิจทั้ง 2 ได้รับ ดังนั้นส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic
surplus) จึงเป็นการพิจารณาผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเหนือต้นทุนรวมของ ผลประโยชน์ที่ผู้ผลิตได้รับคือ
ส่ ว นเกิ น ผู้ ผ ลิ ต (producer’s surplus) และผลประโยชน์ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ คื อ ส่ ว นเกิ น ผู้ บ ริ โ ภค
(consumer’s surplus) นั่นเอง (กัมปนาท, 2558) นอกจากนี้ในบางกรณีรายได้ของภาครัฐ เช่น ภาษีที่รัฐ
เรียกเก็บจากผลิตภัณฑ์จากกัญชา ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินทางเศรษฐกิจเช่นกัน
สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้นั้นการวัดส่วนเกินทางเศรษฐกิ จหรือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจนั้นวัดจากการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการสังคมจากผลประโยชน์สุทธิที่สังคมได้รับจากการ
อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ได้แก่ การผลิตยาตารับปัจจุบัน และยาตารับ ไทยที่ใช้กัญชา
เป็ น องค์ ป ระกอบ ซึ่ ง การวั ด ผลประโยชน์ จ ากอนุ ญ าตให้ มี อุ ต สาหกรรมกั ญ ชาถู ก กฎหมายผ่ า นการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือต้นทุน ซึ่งผลประโยชน์สุทธิที่เกิดขึ้นต่อสังคม จะอาศัยการวิเคราะห์จากฟังก์ชัน
อุปทานของผลิตภัณฑ์จากกัญชา จากนั้นจึงวัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขยับเพิ่มขึ้นของเส้นอุปทาน
ดังภาพที่ 1.2 (กัมปนาท, 2558) (เนื่ องจากกัญชานั้นยังไม่มีการอนุญ าตให้ ปลู กอย่ างถู กกฎหมายใน
ประเทศไทย ทาให้ไม่สามารถมีข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานได้ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์นั้นได้มี
ข้อสมมติสาหรับเส้นอุปสงค์และอุปทานว่าอาจไม่มีความยืดหยุ่นเลย หรือความยืดหยุ่นเป็นอนันต์)

𝑃0

𝑆1

𝑆0

ราคา
𝑎

𝑏

ราคา
𝑃0

𝐷

𝑃1

𝑄0

𝑄1

ปริมาณ

𝐷

𝑎

𝑏

𝑆0
𝑆1

𝑄0

ภาพที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงส่วนเกินทางเศรษฐกิจ กรณีอุปทานมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ: 𝑆0 เส้นอุปทานยาที่เกี่ยวข้องก่อนมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย
𝑆1 เส้นอุปทานยาที่เกี่ยวข้องหลังมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย
ที่มา: ปรับปรุงจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558).

ปริมาณ
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อย่างไรก็ตามการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นไปตามหลักการทางทฤษฎีแนวคิด
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจนั้น ค่อนข้างมีความซับซ้อน เนื่องจากผู้ที่ทาการประเมินจาเป็นต้องมีองค์ความรู้
พื้นฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทั้งการวิเคราะห์สมการอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตามการประเมินผล
ประโยชน์สุทธิที่ได้รับจากการอนุญาตให้มีอุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมายสามารถทาได้โดยการคานวณ
มูลค่าผลประโยชน์สุทธิทางการเงินทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งผลประโยชน์สุทธิทางการเงินทั้ง 2 รูปแบบ
นั้นสามารถนามาใช้ในการประมาณการส่วนเกินทางเศรษฐกิจได้ (กัมปนาท, 2558) ซึ่งการประเมินมูลค่า
ของผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายนั้นประกอบด้วยมูลค่าของผลประโยชน์ที่
เกิดจากกัญชาและต้นทุนในการปลูกและแปรรูป โดยสามารถพิจารณาได้จาก (Rushton et al, 1999)
1. มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (present value and
net present value: PV or NPV)
มูลค่าปัจจุบัน (present value: PV) เป็นมูลค่าของการอนุญาตให้ปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมายใน
อนาคตที่ถูกแปลงมาเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบันโดยการใช้อัตราคิดลด ซึ่งอัตราคิดลดนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารระบุไว้ โดยการคานวณมูลค่าผลประโยชน์ปัจจุบันสามารถทาได้ดังนี้
𝑃𝑉 =

𝑥𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

โดยที่ 𝑥𝑡 คือ จานวนเงินจากผลประโยชน์ในการอนุญาตให้มีอุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมาย ณ ปี ที่ t
𝑟 คือ อัตราคิดลด (หรืออาจใช้อัตราดอกเบี้ย) (ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน เช่น ร้อยละ 10 = 0.1)

t คือ จานวนเวลานับจากปีปัจจุบัน
สาหรับมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (net present value: NPV) ของการอนุญาตให้ปลูก
กัญชาอย่างถูกกฎหมาย เป็นผลต่างของผลรวมมูลค่าของผลตอบแทนปัจจุบันกับมูลค่าต้นทุนปัจจุบัน โดย
การคานวณมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิสามารถทาได้โดย
𝑛

𝐵𝑡

𝑛

𝐶𝑡
𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑡 −∑
𝑡
(
1
+
𝑟)
(
1
+
𝑟)
𝑡=0
𝑡=0

= 𝑃𝑉𝐵 − 𝑃𝑉𝑐

โดยที่ 𝐵𝑡 คือ มูลค่าของผลตอบแทนจากการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายที่เกิดขึ้นในปี ที่ t
𝐶𝑡 คือ มูลค่าของต้นทุนจากการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายที่เกิดขึ้นในปีที่ t
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ทั้งนี้โดยทั่วไปนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าการให้ปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น
คุ้มค่าหรือไม่ ให้พิจารณาที่มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิต้องมีค่ามากกว่า 0
2. อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return: IRR)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการพิจารณาว่าการให้ปลูก
กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ โดยอัตราผลตอบแทนภายในคืออัตราคิดลดที่จะทาให้
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 0 นั่นหมายถึงอัตราคิดลดที่ทาให้การให้ปลูกกัญชา
อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่าทุน โดยอัตราผลตอบแทนภายในสามารถคานวณได้จาก
𝑛

𝑛

𝑡=0

𝑡=0

𝐵𝑡
𝐶𝑡
𝑁𝑃𝑉 = ∑
−
∑
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

ทั้งนี้โดยทั่วไปนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าการให้ปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น
คุ้มค่าหรือไม่ ให้พิจารณาที่อัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยในตลาด
3. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-cost ratio: BCR)
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BDR) คืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าของผลตอบแทนปัจจุบันกับ
มูลค่าต้นทุนปัจจุบันของการอนุญาตให้มีอุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมาย โดยอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนสามารถคานวณได้จาก
𝐵𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
𝐵𝐶𝑅 =
𝐶𝑡
∑𝑛𝑡=0
(1 + 𝑟)𝑡
∑𝑛𝑡=0

ทั้งนี้โดยทั่วไปนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายนั้น
คุ้มค่าหรือไม่ให้พิจารณาที่อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 นั่น หมายถึง มูลค่าผลตอบแทน
ปัจจุบันจากการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายมากกว่ามูลค่าต้นทุนปัจจุบัน
ทั้งนี้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการอนุญาตให้อุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมาย
จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ด้านการเงินเนื่องจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เริ่มต้นหลังจากที่ได้มีการ
วิเคราะห์ผลทางการเงินแล้วทาการปรับผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการให้แสดงถึงค่าเสียโอกาส
เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าของทรัพยากรที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งกระบวนการปรับค่าดังกล่าวจะ
กระทาทั้งในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนโดยตรงและโดยอ้อม จากนั้นนาต้นทุนและผลประโยชน์มา
รวมกัน เพื่อให้ผลประโยชน์สุทธิของการอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายโดยอาศั ยหลัก เกณฑ์
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ดังกล่าวข้างต้นในการพิจารณา (กัมปนาท, 2558) อย่างไรก็ตามในกรณีของการอนุญาตให้การเพาะปลูก
กัญชาถูกกฎหมายนั้นยังไม่มีปรากฏขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นต้นทุนนโยบายผลักดันให้กัญชาถูกกฎหมาย
และมาตรการควบคุมต่าง ๆ นั้นยังไม่มีปรากฏการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าจึงทาได้เพียงในลักษณะของการ
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน
1.5 กรอบแนวคิดของงำนวิจัย
งานวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยนั้น มี
เป้าหมายหลักเพื่อตอบข้อถกเถียงการที่รัฐบาลมีแนวนโยบายในการอนุญาตให้มีการครอบครองกั ญชาโดย
ถูกกฎหมายในประเทศไทย ข้อบ่งชี้หนึ่งที่จะตอบข้อถกเถียงว่าควรให้สามารถครอบครองกัญชาได้ถูก
กฎหมายนั้นคือการวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และต้นทุนที่ได้จากการเพาะปลูก และแปรรูปกัญชาเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาเกิน ขนาด นอกจากนั้นการ
ถอดบทเรียนนโยบายกัญชาในต่างประเทศจะทาให้ได้แนวทางและมาตรการในการส่ งเสริมและควบคุม
การเพาะปลูก แปรรูป และครอบครองกัญชาอย่างถูกกฎหมาย (ภาพที่ 1.3)
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ข้อถกเถียงการทาให้การครอบครอง
กัญชาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ผลประโยชน์

ต้นทุน

ความเสี่ยง
• ลั ก ล อ บ ใ ช้ อ ย่ า ง ผิ ด

• ต้นทุนในการปลูก
• รายได้จากการจาหน่าย

• ต้ น ทุ น การแปรรู ป เป็ น

กัญชาสดและผลิตภัณฑ์
ยาจากกัญชา
• ต้นทุนการนาเข้ายาลดลง
• เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์
• ต้นทุนการจัดการ
อุตสาหกรรมกัญชาของ
รัฐ เช่น ค่าขึ้นทะเบียน
ค่าตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

บทเรียนนโยบายการเพาะปลูก
และแปรรูปกัญชาในต่างประเทศ

แนวทางในการส่งเสริมและควบคุม
การเพาะปลูกกัญชาในประเทศไทย
ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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บทที่ 2
สภำพทั่วไปของอุตสำหกรรมกัญชำ
ในบทนี้เป็นการนาเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมกัญชาโลกตั้งแต่ห่วงโซ่คุณค่ามูลค่าตลาดกัญชา
ในแต่ละทวีป รวมถึงตลาดกัญชาตามวัตถุประสงค์การใช้ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นกัญชาทางการแพทย์และ
กัญชาเพื่อสันทนาการ รวมถึงการดาเนินนโยบายกัญชาของประเทศไทย และสถานการณ์การผลิตและการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย นอกจากนี้บทนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับกัญชาทั้งพันธุ์กัญชา วิธีการปลูกกัญชา วิธีการสกัดกัญชา รวมถึงชนิดของสารสกัดกัญชา
2.1 อุตสำหกรรมกัญชำของโลก
2.1.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมและตลำดกัญชำในโลก
ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกัญชานั้นมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมาก ตั้งแต่ผู้วิจัยและพัฒนา
ตลอดจนร้านค้าปลีกและผู้บริโภค อย่างไรก็ตามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกัญชานี้มีการรวมตัวของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องสูง โดยผู้ผลิตมักทาในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
การปลูกกัญชา การสกัดสารกัญชา เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบใน
ทุก ๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า ดังนั้นผู้ผลิตจึงลงทุนในแต่ละขั้นตอนเองเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตของตนจะ
ไม่ถูกหยุดชะงักที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาในแต่ละขั้นตอนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ โดย
เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้าถึงปลายน้า ได้แก่ 1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กิจกรรมการ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การประเมินสายพันธุ์ เทคนิ คการสกัดสาร คิดเป็นมู ลค่าเพิ่มร้อยละ 0-10 2) การ
จัดหาวัตถุดิบ ประกอบด้วยกิจกรรมการเก็บเกี่ยว คิดเป็นมูลค่าเพิ่มร้อยละ 11-25 3) การผลิต ซึ่งเป็นส่วน
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ประกอบด้วยกิจกรรมการสกัดสารเข้มข้น การผลิตกัญชาเพื่อการบริโภค เครื่ องดื่ม
แคปซูล คิดเป็นมูลค่าเพิ่มร้อยละ 26-75 4) การบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษา คิดเป็นมูลค่าเพิ่มร้อยละ 79-80
5) การจัดจาหน่าย คิดเป็นมูลค่าเพิ่มร้อยละ 81-95 และ 6) การขายปลีก ได้แก่ ร้านค้าออนไลน์ และ
ออฟไลน์ คิดเป็นมูลค่าเพิ่มร้อยละ 96-100 (ภาพที่ 2.1)
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ภาพที่ 2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมกัญชา
ที่มา: ดัดแปลงจาก Cannabis Intelligence Briefing, 2018
ในปี 2561 อุตสาหกรรมกัญชาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 10,305 ล้าน
ดอลลาร์และคาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 39,352.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 เนื่องจากความการยอมรับในใช้กัญชา
ทางการแพทย์มากขึ้นทั่วโลก ในปัจจุบันมีการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ยาและองค์ประกอบของสารที่สกัดได้จาก
กัญชานามาใช้ผสมในเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากสาร CBD ที่ได้จากกัญชาถือว่าเป็น
สารที่ปลอดภัยและมีศักยภาพในการรักษาต่าง ๆ ในขณะที่สาร THC มีผลต่อการกดประสาทซึ่ งเป็นตัว
ช่วยเสริมในการรักษาโรคต่าง ๆ ให้ดีขึ้น กัญชาสามารถรักษาโรคได้ทั้งโรคนอนไม่หลับ ลดความกังวล
กล้ามเนื้อเกร็ง ลมบ้าหมู ลดความเจ็บปวด ปวดปลายประสาท พาร์กินสัน เป็นต้น บริษัทเอกชนต่าง ๆ มี
การนาสารสกัดจากกัญชามาผลิต ยาขึ้นทะเบียนเชิงพาณิชย์เป็นจานวนมากมาย เช่น ในสหรัฐอเมริกายา
แก้ลมบ้าหมูที่ชื่อว่า Epidiolex ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (USDA) ในเดือน
มิถุนายน 2561 ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดภาวะลมชักได้ถึงร้อยละ 40 บริษัทยา GW ได้พัฒนายาเชิง
พาณิ ช ย์ ที่ ชื่ อ ว่ า Sativex ซึ่ ง มี ส่ ว นผสมทั้ ง สาร CBD และ THC ในการรั ก ษาโรคกล้ า มเนื้ อ เกร็ ง น า
ออกจาหน่ายในประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาใต้
นอกจากนี้นโยบายการเปิดเสรีกัญชาทั่วโลกยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้อุตสาหกรรมกัญชาเติบโต
อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ยังมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับการเปิดเสรีกัญชาทั้งในด้านประโยชน์ในการเข้าถึง
กัญชาเพื่อรักษาโรคอย่างปลอดภัยและโทษจากการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเทศ
ต่าง ๆ ยังเห็นประโยชน์มากกว่าโทษจึงเริ่มมีการทยอยเปิดเสรีมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2561 การใช้
กัญชาเพื่อการแพทย์ได้รับการอนุญาตใน 33 รัฐในสหรัฐอเมริกาอย่างเสรี และ 9 รัฐยังต้องการใบรับรอง
แพทย์ในการเข้าถึงกัญชา อุรุกวัยเป็นประเทศแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่เปิดเสรีกัญชาในปี 2556 ตามมา
ด้วยแคนาดาในปี 2561 ในอีกหลาย ๆ ประเทศถึงแม้ว่ายังไม่เปิดเสรีเต็มที่ แต่กระบวนการอนุญาตให้ ใช้
กัญชาผ่อนปรนลงไปมาก เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้พลเมืองปลูกกัญชาได้ในระดับหนึ่ง และ
สามารถขายได้ในร้านกาแฟ ประเทศสเปนอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ในสถานบันเทิงแต่ยังไม่อนุญาตให้มีการ
ซื้อขาย อย่างไรก็ตามกฎระเบียบข้อบังคับยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็ นข้อกาจัด สร้าง
ต้นทุนและความยุ่งยากในการขยายตลาดกัญชาไปยังตลาดต่าง ๆ เช่น บางประเทศอนุญาตให้ใช้สารสกัด
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จากกัญชาบางชนิดเท่านั้นในการรักษา อังกฤษยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชายกเว้นยา Nabilone และ Sativex
นอกจากกฎระเบี ย บที่แ ตกต่า งแล้ ว ในบางประเทศยั งมี ความกากวมอยู่ เช่น ในรัฐ วอชิงตันดีซี และ
เวอร์มอนต์ การครอบครองกัญชามีการจากัดปริมาณและห้ามค้าเพื่อสันทนาการ ในประเทศชิลีสามารถ
ปลูกกัญชาได้ 6 ต้นแต่ไม่อนุญาตให้บริโภคและค้าในที่สาธารณะ
ในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒ นาพันธุ์กัญชาใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น
บริ ษั ท Hydropothecary ของแคนาดาร่ ว มกั บ บริ ษั ท Segra ในเดื อ นมี น าคม 2561 เพื่ อ วิ จั ย การ
ขยายพันธุ์กัญชาผ่านเนื้อเยื่อ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ความแข็งแรง คุณภาพ ลดความสูงของต้น ลดสาร THC
รวมถึ ง พั น ธุ์ กั ญ ชาที่ ท นต่ อ ยาฆ่ า แมลง ในอนาคตจะเริ่ ม มี ก ารวิ จั ย กระบวนการจั ด ส่ ง ทางยา (Drug
delivery) เนื่องจากสาร CBD ไม่ละลายในน้า และการดม การกินยา ที่สกัดจากกัญชาร่างกายนาเข้า
กระแสเลือดผ่านตับ ทาให้ตับกรองไปส่วนหนึ่ง ทาให้ผลการรักษาน้อยลง เวลาการรักษาไม่คงที่สม่าเสมอ
จึงต้องพัฒนากระบวนการจัดส่งทางยาให้ตรงเป้าหมายในการรักษาโรคมากขึ้น
2.1.2 ภำพรวมตลำดกัญชำแยกตำมทวีปและประเทศ
ในปี 2561 ตลาดกัญชาในประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในโลกถึงร้อยละ
60 รองลงมา ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เติบโตร้อยละ 58.4 56.2 และ 44 ตามลาดับ (ภาพที่
2.2) ในขณะที่ทวีปอเมริกาเหนือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลก ทั้งกัญชาทางการแพทย์ และ
สันทนาการ โดยคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 90 และ 99.8 ตามลาดับ รองลงมาได้แต่ทวีปอเมริกาใต้
โดยตลาดส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 2.3) ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ครองตลาดส่วนใหญ่ในอเมริกา
เหนือ ได้แก่ ในรูปดอกกัญชาแห้ง ร้อยละ 50.6 และสารสกัดจากกัญชาเข้ม ข้นร้อยละ 39.2 และอื่น ๆ
ร้อยละ 10.2 (ภาพที่ 2.4)
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ภาพที่ 2.2 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของตลาดกัญชาในประเทศต่าง ๆ
ที่มา: Markets and Markets (2018).

ภาพที่ 2.3 สัดส่วนการใช้กัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในแต่ละทวีป ปี 2561
ที่มา: Markets and Markets (2018).
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ภาพที่ 2.4 สัดส่วนตลาดกัญชาแบ่งตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ในทวีปอเมริกาเหนือ ปี 2561
ที่มา: Markets and Markets (2018).
เมื่อพิจารณาตลาดกัญชาแยกตามองค์ประกอบ พบว่า THC ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดใน
ทุกทวีป ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ใช้มากที่สุด และมีอัต ราการเติบโตสูงสุด ร้อยละ 33.4 รองลงมา
ได้แก่ CBD และผสมระหว่าง THC และ CBD เติบโตร้อยละ 27.3 และ 26 ตามลาดับ

ภาพที่ 2.5 สัดส่วนการใช้กัญชาแบ่งตามองค์ประกอบแต่ละทวีป ปี 2561
ที่มา: Markets and Markets (2018).
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2.1.3 ภำพรวมตลำดกัญชำแยกตำมวัตถุประสงค์
กั ญชาสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ทั้งทางการแพทย์และสั น ทนาการ มีมูล ค่าตลาดทั้งหมด
10,305 ล้านดอลลาร์ กัญชาเพื่อการแพทย์ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 49.3 ในปี 2561 มีมูลค่าตลาด
5,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพื่อการสันทนาการมีมูลค่าตลาด 5,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ
49.4 ในขณะที่กัญชาเพื่อสันทนาการมีอัตราการเติบโตสูงกว่าคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 38.7
(ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 ขนาดตลาดกัญชาแบ่งตามประเภทการใช้งานตั้งแต่ปี 2559-2561 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กำรใช้งำน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2566
(คำดกำรณ์)

เพื่อการแพทย์
เพื่อสันทนาการ
รวม

2,861
1,808.5
4,669.5

3,778.8
2,760.0
6,538.9

5,090
5,215
10,305

12,589.3
26,763.5
39,352.7

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำก
ปี 2561
ร้อยละ 19.9
ร้อยละ 38.7
ร้อยละ 30.7

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ก. ตลาดกัญชาทางการแพทย์
การใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ถูกอนุญาตให้ใช้อย่างถูกกฎหมายในหลายๆประเทศ เนื่องจากสาร
CBD ในกัญชาถูกยอมรับว่าสามารถใช้ในการรักษาได้มีประสิทธิภาพ เช่น บรรเทาอาการเจ็บปวด ระบบ
ประสาท จิตเวชศาสตร์ คลื่นไส้อาเจียน น้าหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้อยากอาหาร โดยประเทศที่เพิ่ง
เปิดเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อาเจนติน่า เม็กซิโก และเยอรมัน กัญชาเพื่อ
การแพทย์มีหลายรูปแบบทั้งน้ามัน บริโภคโดยตรง ทาแก้ปวดเฉพาะที่ดม
ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ ในปี 2561 มีมูล ค่าประมาณ 5,090 ล้ านดอลลาร์และมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.9 ทวีปอเมริกาเหนือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 4,549.2 ล้านดอลลาร์ในขณะที่
ตลาดยุโรปมีอัตราการเติบโตสูงสุดร้อยละ 57.5 (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 ขนาดตลาดกัญชาทางการแพทย์แยกตามทวีปตั้งแต่ปี 2559-2561 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กำรใช้งำน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้

2,581.3
140.5

3,372.7
217.8

4,549.2
274

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 18.3
ร้อยละ 21.9
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
กำรใช้งำน
ยุโรป
อื่น ๆ
รวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

28.6
110.6
2,861

40.5
147.9
3,778.8

66.2
200.5
5,089.9

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 57.5
ร้อยละ 27.6
ร้อยละ 19.9

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ข. ตลาดกัญชาเพื่อสันทนาการ
ตลาดกัญชาเพื่อสันทนาการในปี 2561 มีมูลค่า 5,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะสูงขึ้น
เป็น 26,763.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดกัญชาเพื่อสันทนาการร้อยละ
42.2 โดยตลาดส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดาคิดเป็นมูลค่า 5,203.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
อุรุกกวัยเป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อการสันทนาการ ถึงแม้ว่าตลาดกัญชามีส่วนแบ่ง
การตลาดน้อยกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าจริง ๆ แล้วมีความต้องการบริโภค
กัญชาเพื่อสันทนาการมาก อาทิเช่นในสหรัฐอเมริกามี 33 รัฐที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ แต่มี
เพียง 10 รัฐที่สามารถใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ แต่ปริมาณการบริโภคกัญชาเพื่อสันทนาการใกล้เคียง
ทางการแพทย์มาก ดังนั้นในอนาคตถ้ามีการเปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการจะทาให้ตลาดนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น
มาก โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 38.7 (ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 ขนาดตลาดกัญชาเพื่อสันทนาการแยกตามทวีปตั้งแต่ปี 2559-2561 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กำรใช้งำน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
ยุโรป
อื่น ๆ
รวม

1,800
8.5
1,808.5

2,750
10
2,760

5,203.2
11.8
5,215

ที่มา: Markets and Markets (2018).

ปี 2566
(คำดกำรณ์)
26,739.7
23.7
26,763.5

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 38.7
ร้อยละ 15
ร้อยละ 38.7
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2.2 กัญชำในประเทศไทย
2.2.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับกัญชำในประเทศไทย
กัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
โดยถูกกาหนดไว้ว่าห้ามปลูก ห้ามเสพ ห้ามจาหน่ายและมีไว้ครอบครอง แต่ในปัจจุบันภาครัฐได้เล็งเห็นถึง
คุณประโยชน์ของการนากัญชามาใช้เพื่อเป็นยารักษาโรค และได้พบว่าในหลายประเทศได้มีการแก้ไข
กฎหมายเพื่อที่จ ะสามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จึงได้มีการพัฒ นากฎหมายของ
ประเทศไทยเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีความต้องการนาคุณประโยชน์จาก
กัญชามาใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งต้องพึ่งพาการนาเข้า ยาจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ทาให้ประเทศ
ไทยต้องเสียงบประมาณในการนาเข้ายาดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติด (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2522 ขึ้นเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ.2522 ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ
วิจัยสารสกัดกัญชาและพืชกระท่อมที่มี ประโยชน์และใช้ทางการแพทย์ได้ซึ่งได้รับการยอมรับในหลาย
ประเทศ และเพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการ
รักษาภายใต้คาแนะนาของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต สาระสาคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่
7) พ.ศ.2522 ได้แก่
มาตรา 3 ได้กาหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายก
แพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการเพิ่มในคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึง่
ทาหน้าที่เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ กัญชา และพืชกระท่อม
มาตรา 9 เพิ่มมาตรา 26/2 มาตรา 26/3 มาตรา 26/5 และมาตรา 26/6 ในหมวด 2 การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
โดย
มาตรา 26/2 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ยกเว้นในกรณี
ใช้จาเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและการพัฒนา รวมถึง
การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ และในกรณีเป็นการนา
ติดตัวไม่เกินปริมาณที่จาเป็นสาหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวโดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวข้อง และการผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่มีปริมาณ
ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต นาเข้า หรือส่งออกเพื่อจาหน่าย
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มาตรา 26/3 กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5
เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากผู้ อ นุ ญ าต ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 26/4 กาหนดยกเว้น แก่ผู้ ที่มีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จาเป็นในการรักษาโรค
เฉพาะตัว โดยจะต้องมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวข้อง และการมีไว้
ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จาเป็นสาหรับประจาในการปฐมพยาบาลหรือกรณีฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน
หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่ไม่ได้ จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้า
ยานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักรจะต้องยื่นคาขอใบอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในมาตร 26/3
มาตรา 26/5 กาหนดผู้มีสิทธิที่จะขอออกใบอนุญาตให้ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น
(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัช
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัช
กรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ ห รื อ เภสั ช กรรม หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภาการชาดไทย
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผน
ไทย แพทย์แผนประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
(4) ผู้ ป ระกอบอาชี พเกษตรกรรมที่รวมกลุ่ มเป็นวิส าหกิ จชุมชนซึ่ง จดทะเบี ย นตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้ น หรื อสหกรณ์การเกษตรซึ่งจะทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ว ยสหกรณ์ ซึ่ง
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือและกากับดูแลและของผู้อนุญาตตาม (1) หรือ (3)
ทั้งนี้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าวสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตารับยา
แผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือและ
กากับของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ด้วย
(5) ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
(6) ผู้ ป่ ว ยเดิ น ทางระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพกน ายาเสพติ ด ให้ โ ทษใน
ประเภท 5 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
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(7) ผู้ ขออนุ ญาตอื่น ตามที่รัฐ มนตรีโ ดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการกาหนดใน
กฎกระทรวง
ผู้ขออนุญาตตาม (2) (3) (4) และ (7) ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมี
สัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและสานักงานใน
ประเทศไทย
มาตรา 26/6 ก าหนดให้ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด หาก
เห็ น สมควรเพื่อประโยชน์ ในการศึก ษาวิจั ย ในการลดอัน ตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือการป้อ งกั น
ปราบปรามและการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ โ ทษ อาจมี ม ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกาหนดพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดในการทดลองปลูก ผลิต และทดสอบ เสพหรือครอบครองยาเสพ
ติดให้โทษประเภทที่ 5 ได้ในปริมาณที่กาหนด แต่จะต้องมีมาตรการควบคุมและมีการตรวจสอบการเสพ
และครอบครองได้
มาตรา 21 กาหนดให้วาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่ตั้งวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การขอรับใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ห รื อการรั กษาผู้ ป่วย อนุญาตให้กระทาได้ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์กับทางราชการ
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามมาตราข้างต้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชาและพืชกระท่อมไปทาการศึกษาวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนาไปใช้ในการรักษาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ แต่
ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถปลูกหรือใช้ได้อย่างเสรี พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการผ่อนปรนให้ผู้ที่จะสามารถขอ
อนุ ญาตผลิ ต น าเข้า และส่ งออกกั ญชาได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ไ ด้ระบุไว้ข้างต้น แต่นับว่าเป็น
จุ ดเริ่ มต้น ของประเทศไทยในการสร้ างองค์ ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบ ผลจาก
พระราชบัญญัติฉบับนี้ทาให้ปัจจุบันการเข้าถึงยาของผู้ป่วยในประเทศไทยนั้นสามารถทาได้ 3 แนวทางคือ
1) การรั กษาปกติ โดยแนะนาให้ ใช้ผ ลิ ตภัณฑ์กัญชาเป็นทางเลื อกรองหลั งจากที่ไม่
สามารถใช้ยาแผนปัจจุบันได้ผลแล้วเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่เป็นความประสงค์ของ
ผู้ป่วยและครอบครัวตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
2) การศึกษาวิจัย
3) การรั กษาในกรณีจ าเป็นส าหรับผู้ ป่วยเฉพาะราย โดยแพทย์ที่สั่ งจ่ายยาได้ได้แก่
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และแพทย์ แ ผนไทย ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขรับรองเท่านั้น
ทั้งนี้การเข้าถึงยาของผู้ป่วยทุกรายจะอยู่ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access
Scheme: SAS) ที่กากับโดยสานักคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access scheme: SAS) (สานักคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2563) เนื่องจากในอดีตนั้นประเทศไทยมีข้อกาจัดด้านกฎหมายทาให้ไม่สามารถทาการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ ทาให้มีรายงานการศึกษาวิจัยและหลักฐานที่สามารถใช้สนับสนุน
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้กัญชาทางการแพทย์มีกาจัด ไม่เพียงพอที่จะได้รับการรับรอง
ตารับจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่มีรายงานการใช้กัญชาทางการแพทย์ในต่างประเทศ
เป็ น จ านวนมาก ประกอบกั บ มี ผู้ ป่ ว ยในประเทศไทยจ านวนมากมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะใช้ กั ญ ชาทาง
การแพทย์ ทาให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กาหนดรูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special
Access Scheme: SAS) เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองด้ า น
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้การดูแลของแพทย์อย่าง
ใกล้ชิด
รูปแบบพิเศษในการเข้าถึงยา (SAS) คือกลไกการบริหารจัดการยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชา ที่ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 สามารถผลิตและจาหน่ายตารับยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ซึ่งยังไม่ได้การรับรองประสิทธิผลและความปลอดภัยจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้
ครอบคลุมตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นสมุนไพรเดียว หรือที่ได้จากการผสมปรุง หรือแปรสภาพกัญชา
และสมุ น ไพรอื่ น ซึ่ ง เป็ น ต ารั บ ที่ พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ขึ้ น โดยองค์ ค วามรู้ ท างการแพทย์ แ ผนไท ย
นอกเหนือจากการที่มีการใช้ตามคัมภีร์หรือตาราการแพทย์แผนไทย หรือองค์ความรู้ดั้งเดิม เช่น น้ามัน
กัญชา เงื่อนไขที่สาคัญในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยามีดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจาหน่ายภายใต้รูปแบบพิเศษการเข้าถึงยาต้องผลิตภายใต้มาตรฐาน
GMP และการผลิตและการประกันคุณภาพต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและตรงตามที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา และต้องมีผ ลวิเคราะห์ จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ห รื อ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ รอง ISO/IEC17025 หรื อ มาตรฐานอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า กั น เพื่ อ ยื น ยั น ให้ มั่ น ใจว่ า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่าเสมอทุกรุ่นการผลิต
2) ผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ผลิตและจาหน่ายภายใต้รูป แบบ
พิเศษของการเข้าถึงยานั้นยังไม่ได้รับรองด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด
อาการที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่เกิดผลในการรักษา แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์และผู้ป่วยต้อง
ลงนามยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ต้ องผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด การสั่งจ่ายตารับยาจากสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยานั้นจะต้องมีการกากับดูแลการสั่งจ่ายดังต่อไปนี้
2.1) การสั่งจ่ายต้องทาโดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข โดยหลักสูตรต้องมีเนื้อหา
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เกี่ยวกับการใช้ตารับยาพัฒนาจากสมุนไพรที่มีกั ญชาผสมอยู่ ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์ความรู้การแพทย์แผน
ไทย ซึ่งผลิตภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา
2.2) การสั่งจ่ายตารับยาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยาไม่ใช่ทางเลือกแรกในการ
รักษาโรคและภาวะใด ๆ ของผู้ป่วย การพิจารณาสั่งจ่ายให้เป็นไปตามแนวเวชปฏิบัติการใช้ตารับ ยาแผน
ไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในสถานพยาบาลที่จัดทาโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย
2.3) ในการสั่งจ่ายยาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยานั้น แพทย์แผนไทย/แพทย์
แผนไทยประยุกต์ต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทราบว่าตารับ ยานี้ยังไม่ได้รับการรับรองด้าน
ประสิทธิผลและความปลอดภัย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เกิดผลในการ
รักษา และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย (กรณีผู้ป่วยเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบบริบูรณ์
หรือผู้ป่วยที่บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) โดยผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยต้องสามารถตัดสิ นใจอย่างอิสระ และการ
แสดงความยินยอมต้องเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแสดงความยินยอม และเก็บไว้ในเวชระเบียนของ
ผู้ป่วยเพื่อเป็นหลักฐาน
2.4) การจ่ ายตารั บ ยาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยาในแต่ล ะครั้งต้องไม่เกิน
ปริมาณที่จะใช้ภายใน 30 วัน
2.5) ต้องมีการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย พร้อมบันทึกผลทุกครั้งที่ผู้ป่วยมา
พบเพื่อติดตามผลการรักษา และต้องรายงานให้สานักคณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกเดือน หาก
พบว่าใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ไม่มีประโยชน์ตามที่มุ่งหวัง ให้หยุดการรักษาโดยค่อยๆลดขนาดของยาลง
2.6) กรณีเกิดความไม่ป ลอดภัย กับผู้ ป่ว ยที่ส่ งผลให้ เ กิด อันตรายต่ อสุ ขภาพมากกว่ า
ประโยชน์ที่ได้รับ ให้หยุดใช้ยาทันที แล้วแจ้งให้คณะกรรมการอาหารและยาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่หยุดใช้ พร้อมแจ้งให้ผู้ป่วยส่งคืนผลิตภัณฑ์กัญชาดังกล่าวแก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษา เพื่ อทาลาย
หรือใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป
2.7) หากพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเสพติดและนาไปใช้ในทางที่ผิด ให้ส่งต่อจิตแพทย์
หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษได้มีมติและได้มีการประกาศในพระ
ราชกิจจาณุเบกษา 2 ให้มีการปลดให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชาและกัญชงเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูก
ผลิต หรือสกัดในประเทศไทย ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่
1) เปลือก ลาต้น ราก เส้นใย กิ่งก้าน และราก
2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563
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3) สารสกัดที่มีสารแคนนาบินอยไดออล (CBD) เป็นส่วนประกอบและมีสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอย (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้าหนัก
4) เมล็ดกัญชง น้ามันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง
ซึ่งส่งผลให้สามารถนาส่วนของพืชกัญชาที่พ้น จากยาเสพติดไปใช้ไปประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อ
ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ใช้ในตารับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสาอาง สิ่งทอ ยา และอาหาร
อย่างไรก็ตามประชาชนที่จะครอบครองและใช้ได้อย่างถูกต้องจะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับอนุญ าตถูกต้อง
ตามกฎหมายและไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อสันทนาการ
อย่ า งไรก็ ต ามการขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยา การผลิ ต และการจ าหน่ า ยยาแผนปั จ จุ บั น มี ค วาม
สลับซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการวิเคราะห์ วิจัย และพิสูจน์ประสิทธิผลของยาว่ารักษาอาการป่วย
ได้จริงหรือไม่ ต้องใช้เทคโนโลยี และเวลานานในการพิจารณาอนุมัติกว่าจะนาผลิตภัณฑ์ยาออกสู่จาหน่าย
ได้ ทางสานักคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีการจัดทาพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
ซึ่งส่งผลให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วมากขึ้นในการนากัญชาในส่วนที่ปลดออกจากการเป็นยาเสพติดมา
ทาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยาแผนโบราณ
2.2.2 สถำนกำรณ์กำรใช้กัญชำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในประเทศไทย
จากการรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ พบว่า ผลจาก
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคและการ
วิจั ย นั้ น ทาให้ ณ วัน ที่ 30 พฤศจิ กายน 2563 มีการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาทั้งหมด 1,182 ฉบับ โดย
แบ่งเป็น
1) การอนุญาตสาหรับการนาเข้า 13 ฉบับ
2) การอนุญาตสาหรับครอบครอง 115 ฉบับ
โดยมีผู้รับอนุญาตครอบครองกัญชาเพื่อจ่ายน้ามันกัญชาภายใต้โครงการวิจัย 30 แห่ง
3) การอนุญาตสาหรับการผลิต
3.1) ปลูก 63 ฉบับ
3.2) แปรรูป/สกัด 35 ฉบับ
3.3) ปรุง 5 ฉบับ
4) การอนุญาตสาหรับจาหน่าย 956 ฉบับ
โดยผู้รับอนุญาตจาหน่ายกัญชาเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 663 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล 175 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 18 แห่ง คลินิก 66 แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ 34 แห่ง
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เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พบว่ายังมีการผลิตที่
มากกว่าปริมาณการใช้ โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศอยู่ที่ 1,626,917 ขวดต่อซอง และมีการ
กระจายผลิตภัณฑ์กัญชาไปตามโรงพยาบาลและคลินิกกัญชาต่าง ๆ ที่ 1,082,206 ขวดต่อซอง แต่มีการสั่ง
จ่ายยากัญชาให้ผู้ป่วยเพียง 457,872 ขวดต่อซอง ทั้งนี้เนื่องจากแพทย์หลายท่านยังไม่มีความมั่นใจใน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. การสกัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ามันกัญชาที่เป็นยาตารับปัจจุบัน และยาตารับแผนไทย โดยน้ามันกัญชาที่ยาเป็น
ตารับปัจจุบันมีผู้ผลิตอยู่ทั้งหมด 3 รายได้แก่ 1) องค์การเภสัชกรรม 2) โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร
และ 3) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีปริมาณ
การผลิตรวม 70,994 ขวด (ตารางที่ 2.4) สาหรับยาตารับไทยมีข้อมูลของผู้ผลิตอยู่ทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่
1) โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 3) โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร 4) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตยาตารับไทยจากกัญชาทั้งสิ้น 1,555,923 ขวดต่อซอง โดยแบ่งเป็นน้ามันกัญชาตารับหมอ
เดชา 410,300 ขวด และยาตารับแผนไทย 1,145,623 ซองต่อขวด (ตารางที่ 2.5)
ตารางที่ 2.4 ปริมาณการผลิตยากัญชาตารับแผนปัจจุบัน
ผู้ผลิต

องค์การเภสัชกรรม

โรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร

ตำรับ

GPO THC (13 mg/ml; ขวดละ 5 ml)
GPO THC:CBD (1:1) (27 mg/ml : 25 mg/ml)
GPO CBD (13 mg/ml; ขวดละ 10 ml)
น้ามันกัญชาหยดใต้ลิ้น (THC 17 mg/ml; ขวดละ 5 ml)

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการ DTAM KARUN OSOT (ขวดละ 10 ml)
DTAM METTA OSOT (ขวดละ 10 ml)
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รวม

ที่มา: คณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ (2563)

ปริมำณ
กำร
ผลิต
(ขวด)
9,779
6,544
1,227
52,974
160
310
70,994
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ตารางที่ 2.5 ปริมาณการผลิตยากัญชาตารับแผนไทย
ผู้ผลิต

ตำรับ

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ยาศุขไสยาศน์ อาจาโร เฮิร์บ
ยาทาลายพระสุเมรุ อาจาโร เฮิร์บ
ยาอัคคินีวคณะ อาจาโร เฮิร์บ
ยาไพสาลี อาจาโร เฮิร์บ
ยาไฟอาวุธ อาจาโร เฮิร์บ
ยาอไกยสาลี อาจาโร เฮิร์บ
ยาแก้ลมแก้เส้น อาจาโร เฮิร์บ
ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง อาจาโร เฮิร์บ
ยาแก้ลมเนาวนารี อาจาโร เฮิร์บ
ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือ อาจาโร เฮิร์บ
ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง อาจาโร เฮิร์บ
ยาทัพยาธิคุณ อาจาโร เฮิร์บ
ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อาจาโร เฮิร์บ
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
น้ามันกัญชา (ตารับหมอเดชา)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ (THC 2.1 mg/ml และ CBD 0.6 mg/ml; ขวดละ 5 ml.)
ทางเลือก
น้ามันกัญชา (ตารับหมอเดชา)
(THC 2.1 mg/ml และ CBD 0.6 mg/ml; ขวดละ 10 ml.)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ยาศุขไสยาศน์ อภัยภูเบศร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นขัย ยาทัพยาธิคุณ
ยาศุขไสยาศน์
รวม

ปริมำณกำร
ผลิต
(ซอง/ขวด)
218,250
226,830
59,670
57,150
57,570
52,770
86,040
38,040
28,140
59,580
38,040
38,130
67,740
360,300
50,000
18,922
13,290
27,452
1,555,923
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ข. การกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
มีการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายไปยังโรงพยาบาล 477 แห่งและคลินิกอีก
19 แห่ง รวม 506 แห่งครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งมีปริมาณการกระจายรวมอยู่ที่ 1,082,206 ขวดต่อซอง
ทั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้กัญชาทั้งสิ้น 11,747 คน
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ค. การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
ผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาที่ทั้งสิ้น 94,314 ราย จาก โรงพยาบาล 347 แห่ง โดยมีปริมาณยา
กัญชาที่ได้รับรวม 457,872 ขวดต่อซอง ซึ่งเป็นตารับยาแผนไทยมากที่สุด คือ 219,756 ซองต่อขวด หรือ
คิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณยากัญชาที่มีการจาหน่ายให้ผู้ป่วย รองลงมาคือ ตารับน้ามันเดชา 214,880
ขวด หรือคิดเป็นร้อยละ 47 และตารับยาแผนปัจจุบัน 23,236 ขวด หรือคิดเป็นร้อยละ 5
ส าหรั บ สาเหตุ ที่ มี ก ารสั่ ง ใช้ ย ากั ญ ชาส าหรั บ ต ารั บ ยาแผนปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ การดู แ ลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) แก้อาการนอนไม่หลับ และแก้ปวด ตามลาดับ ในขณะที่สาเหตุที่ใช้ยา
กัญชาตารับยาแผนไทยได้แก่ แก้นอนไม่หลับ แก้ปวด และอัมพฤกษ์ สาหรับสาเหตุที่ใช้ยากัญชาตารับ
น้ามันเดชา คือ แก้นอนไม่หลับ ลมปะกัง และพาร์กินสัน โดยมีการรายงานความปลอดภัยจากการใช้ยา
กัญชา 13,691 ราย จากผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทั้งสิ้น 94,314 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.52 ของผู้ป่วยที่
ได้รับยากัญชา สาหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบจากการใช้ยากัญชาส่วนใหญ่จะเป็นอาการปากแห้ ง
คอแห้ง และเวียนศีรษะ
เมื่อพิจารณาถึงผลการรักษาจากการใช้ยากัญชาพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาตารับยาแผนปัจจุบัน
และตารับยาแผนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 17.37 และ 15.38 ตามลาดับ ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยา
กัญชาตารับน้ามั นเดชามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นร้อยละ 8.14 อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจานวนมากไม่ได้ระบุว่ามี
คุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรหลังได้รับยากัญชา (ตารางที่ 2.6)
ตารางที่ 2.6 ผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาแต่ละตารับ
คุณภำพชีวิต
ดีขึ้น
ไม่เปลี่ยนแปลง
แย่ลง
ไม่ระบุ
รวม

ตำรับยำแผนปัจจุบัน
จำนวนคน
ร้อยละ
726
17.37
551
13.18
351
8.40
2,551
61.04
4,179
100

ตำรับยำแผนไทย
จำนวนคน
ร้อยละ
687
15.38
883
19.77
218
4.88
2,679
59.97
4,467
100
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ตำรับนำมันเดชำ
จำนวนคน
ร้อยละ
1,018
8.14
3,128
25.02
613
4.90
7,745
61.94
12,504
100
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2.3 ชนิดของกัญชำและวิธีกำรปลูก
2.3.1 ชนิดของกัญชำ
กัญชาเป็นพืชล้มลุก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. indica ลักษณะทั่วไป
คือ มีลาต้นสูงประมาณ 1-5 เมตร ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-7 แฉก ขอบใบเป็นรอยหยัก
ออกดอกบริเวณง่ามหรือตรงข้อกิ่ง และก้าน ส่วนของดอก ใบ กิ่ง ก้านจะถูกนามาทาให้แห้งแล้วนามาใช้
ประโยชน์
ก. สายพันธุ์หลักของกัญชา สายพันธุ์หลักของกัญชา ได้แก่
1) สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa L.)
เป็ น สายพั น ธุ์ ใ นแถบบริ เ วณเส้ น ศู น ย์ สู ต ร (ประเทศโคลั ม เบี ย , เม็ ก ซิ โ ก และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีลาต้นสูงโปร่ง ใบแคบ และมีสีเขียวอ่อน เจริญเติบโตเร็วกว่าเมื่อเทียบ
กับสายพันธุ์อินดิก้า และมีความสูงของต้นถึง 20 ฟุตในหนึ่งฤดู ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ถึง 16 สัปดาห์
ในการเจริญเติบโตเต็มที่
สายพันธุ์ซาติวามีฤทธิ์ทาให้รู้สึกดี ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า , อาการเมื่อยล้า ,
กระตุ้นความอยากอาหาร, อาการเจ็บปวด และอาการคลื่นไส้ แต่ข้อเสียคือทาให้เกิดอาการหวาดระแวง
และอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ดังนั้นสายพันธุ์ซาติวาจึงไม่ค่อยถูกเลือกมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษา
โรค
2) สายพันธุ์อินดิก้า (Cannabis indica Lam.)
เป็นสายพันธุ์ที่พบมากในแถบตะวันออกกลาง บริเวณที่มีอากาศแห้งเช่น ประเทศ
อัฟกานิสถาน จีน ทิเบต เนปาล ลักษณะต้นเตี้ยเป็นพุ่ม ใบกว้างมักจะมีสีเขียวเข้ม เพราะมีคลอโรฟิลล์
มาก ดอกแน่นติดกัน มีค่า THC ต่า แต่ค่า CBD สูงกว่าสายพันธุ์ซาติวา นิยมนาดอกมาสกัดเป็นน้ามันใช้
ในทางการแพทย์ เพื่อการผ่อนคลาย หลังจากที่เริ่มออกดอกมันจะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ภายใน 6
ถึง 8 สัปดาห์ เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสาหรับการปลูกในร่ม เนื่องจากลาต้นไม่สูงเท่ากับสายพันธุ์ซาติวา
สายพันธุ์อินดิก้า มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการเจ็บปวด, ฤทธิ์ระงับประสาท และ
ฤทธิ์ในการผ่อนคลายมากที่สุด คุณสมบัติในการระงับประสาทและระงับความเจ็บปวดทาให้มันเป็นที่
ต้องการอย่างมากของผู้ป่วยทางการแพทย์
3) สายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis Ruderlis Janisch)
สายพันธุ์นี้มีต้นกาเนิดในตอนกลางของรัสเซีย มีปริมาณสาร THC น้อยแต่มีสาร
CBD ในปริมาณมาก ดังนั้นจึงได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนี้สายพันธุ์รูเดอราลิสยังมีการออกดอก
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แบบ autoflowering คือ การออกดอกที่ขึ้นอยู่กับอายุแทนที่จะเป็นวงจรของแสง ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะปลูก
สายพันธุ์นี้ในร่มภายแสงไฟตลอด 24 ชั่วโมง แต่มันจะออกดอกตามตารางเวลาทางพันธุกรรมของมันเอง
ดังนั้น เมื่อนาสายพันธุ์นี้ไปผสมข้ามสายพันธุ์กับสายพันธุ์อินดิก้าหรือสายพันธุ์ซาติวาผลที่ได้ก็จะมีแนวโน้ม
ที่จะออกดอกแบบ autoflowering และมีปริมาณสาร CBD ที่สูงขึ้น
ข. การพัฒนาสายพันธุ์กัญชา
ประโยชน์ของการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์คือ นักปรับปรุงพันธุ์สามารถสร้างสายพันธุ์ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ปลูกและผู้ป่วยได้ ทาให้ปัจจุบันสายพันธุ์ลูกผสมเป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากมี
ปริมาณสารสาคัญตรงตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ เช่น
1) สายพันธุ์ลูกผสมแบบซาติวาเด่น (Hybrid Sativa Dominant)
สายพันธุ์ลูกผสมแบบซาติวาเด่นเป็นที่ต้องการใช้เป็นยารักษาโรคที่มีคุณสมบัติใน
การสร้างแรงจูงใจโดยไม่ทาให้มีอาการหวาดระแวงเหมือนกับสายพันธุ์ซาติวาบริสุทธิ์ ซึ่งสายพันธุ์ซาติวา
เด่นทาให้รู้สึกดี กระปรี้กระเปร่า เหมาะสาหรับการสูบในเวลากลางวัน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นยา
ต้านอาการซึมเศร้าและมีการกระตุ้นความอยากอาหาร ทั้งยังมีประโยชน์มากมายที่สามารถใช้เป็นยารักษา
โรคได้
2) สายพันธุ์ลูกผสมแบบอินดิก้าเด่น ( (Hybrid Indica Dominant)
สายพันธุ์ลูกผสมแบบอินดิก้าเด่นถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และเป็นที่นิยมในการ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สายพันธุ์คุช (Kush) มีคุณสมบัติมากมายที่ตรงกับความชื่นชอบของทั้งผู้
ปลูกและผู้ป่วย เพราะฉะนั้นกัญชาทางการแพทย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมอินดิก้า
3) สายพันธุ์ลูกผสมอินดิก้ากับรูเดอราลิส
สายพันธุ์นี้จะมีระดับสาร CBD ที่สูงขึ้น ทาให้สายพันธุ์เหล่านี้มีประโยชน์ที่ช่วยใน
การนอนหลับสาหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บ, อาการนอนไม่หลับ หรืออาการอักเสบรุนแรง
ปั จ จุ บั น มี ห ลายประเทศทั่ ว โลกที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ CBD ทางการแพทย์ รวมทั้ ง
ประเทศไทยที่อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์โดยเฉพาะการ
พัฒนาสายพันธุ์กัญชาที่มีค่าเฉลี่ย CBD สูง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามโรคบางโรคนั้น
ต้องใช้ CBD และ THC ควบคู่กันไปในการรักษา เช่น โรคมะเร็ง บรรเทาอาการปลายปลอกประสาทเสื่อม
โดยสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาเพื่อให้มีสาร CBD สูง ได้แก่
3.1) Cannatonic เป็นสายพันธุ์ที่มี CBD สูง เป็นลูกผสมข้ามสาย
พั น ธุ์ ร ะหว่ า ง Reina Madre และ NYCD มี ป ริ ม าณ CBD และ THC อยู่ ใ น
อัตราส่วน 1:1 เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับทาเป็นยา
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3.2) CBD Therapy เป็ น สายพั น ธุ์ ที่ มี ป ริ ม าณ THC เพี ย งร้ อ ยละ
0.5 แต่มี CBD สู งถึง รร้อยละ 10 จึงเป็นสายพันธุ์ ที่เหมาะสมในการผลิ ต เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดอาการมึนเมา
3.3) Candida (CD-1) เป็ น สายพั น ธุ์ ที่ ถู ก ผสมกั น ระหว่ า งพั น ธุ์
AC/DC กับ Harlequin มี CBD ที่สูงถึงร้อยละ 11-20 และ THC ที่ร้อยละ 0.5
จึ ง เป็ น สายพั น ธุ์ ที่ มี CBD สู ง ที่ สุ ด และTHC ต่ าที่ สุ ด ในสายพั น ธุ์ กั ญ ชาทาง
การแพทย์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
3.4) Juanita La Lagrimosa เป็ น สายพั น ธุ์ ที่ ผ สมกั น ของ Reina
Madre และสายพันธุ์ Mexico/afgana เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสาหรับการนามาทา
น้ามันกัญชาสกัด ด้วยอัตราส่วน THC และ CBD แบบ 1:1 โดยมี CBD อยู่ที่ร้อย
ละ 7-8 THC อยู่ประมาณร้อยละ 6-7 เหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องการทั้ง THC และ
CBD ในการรักษาโดยที่ไม่ต้องการผลข้างเคียงจาก THC
3.5) OG Kush CBD เป็ น สายพั น ธุ์ ที่ มี ป ริ ม าณ CBD สู ง สามารถ
นามาใช้บรรเทาอาการปวด ลดความตึงเครียด วิตกกังวล อีกทั้งยังช่วยให้นอน
หลับสบาย
2.3.2 วิธีกำรปลูกกัญชำ
การปลูกกัญชาสามารถแบ่งได้ตามระบบการปลูกคือ การปลูกระบบเปิด (Outdoor) กรีนเฮาส์
และการปลูกระบบปิด (Indoor) (ดารณี ตั้งกิจเจริญพงษ์, 2562)
ก. การปลูกแบบระบบเปิดแบบกลางแจ้ง
การปลู กระบบเปิ ดแบบกลางแจ้ง เป็นวิธีปลู ก ที่ล งทุนน้ อยกว่ าระบบปิด เป็นการปลู กอยู่ กั บ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งแสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น แมลง เชื้อโรคและศัตรูพืช ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาให้กับต้นกัญชา โดยเฉพาะกัญชาที่นาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนั้นควรต้อง
คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
- การเลือกสายพันธุ์ ควรเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับ สภาพอากาศ อุณหภูมิและช่วงเวลาที่จะทา
การปลูก มีความทนทานต่อแมลงหรือ ศัตรูพืชได้ดี เช่นการปลูกพันธุ์พื้นเมืองอย่างสายพันธุ์ไทยที่สามารถ
ทนอากาศร้อนได้ดีกว่า
- สถานที่ปลูก มีการจัดเตรียมพื้นที่ตามที่กฎหมายกาหนดและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
รัดกุม โดยต้องมีการเตรียมพื้นที่โดยปูผ้าพลาสติกหรือแผ่นไม้ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณปลูกด้ วยการกาจัด
วัชพืช
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- ดินและวัสดุที่ใช้ปลูก ดินและวัสดุที่ใช้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นั้นต้องเป็นดินที่ปลอดสารพิษ
โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าหญ้า หรือสารปนเปื้อนอื่น ๆ ดินที่ใช้ควรเป็นดินร่วนซุย ระบาย
น้า ระบายอากาศ อุ้มน้าได้อย่างเหมาะสม มีการให้ปุ๋ยและสารอาหารที่เหมาะสม
- การเพาะเมล็ด เมื่อนาเมล็ดมาเพาะ จนเมล็ดงอกมีใบ ต้นอ่อนในระยะนี้ต้ องการแสงในทันที
ดังนั้น ต้องให้แสงแก่ต้นอ่อนโดยใช้หลอดไฟที่ต่าเป็นระยะเวลา 16-24 ชั่วโมงแล้วจึงย้ายมาปลูกในขนาด
กระถางที่เหมาะสม
การปลูกในกระถาง ในการปลูกกัญชาเพื่อนาไปทาเป็นยานั้นควรปลูกกัญชาในกระถาง เนื่องจาก
จะสามารถควบคุมธาตุอาหารในดินได้ดีกว่า และลดความเสี่ยงจากการปลูกลงดินที่รากอาจดูดซึมสาร
ปนเปื้อนในดินที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ช่วงเวลาปลูก อากาศ อุณหภูมิและฤดูกาลที่ปลูกตามความเหมาะสมของพันธุ์ที่เลือกใช้ โดย
ควรระวังไม่ให้ช่วงเวลาที่ดอกบานเป็นช่วงหน้าฝนเพราะทาให้เกิดเชื้อราได้ นอกจากนี้เนื่องจากกัญชาเป็น
พืชที่ต้องการแสงสว่างเพียงพอ การปลูกแบบเปิดจึงอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เป็นหลัก ดังนั้นควรปลูกในที่
โล่งมีแสงแดดส่องสว่างเพียงพอ
- มีแหล่งน้าที่ปลอดภัย ต้องมีแหล่งน้าที่ไม่มีสารพิษโลหะหนักและสารเคมีตกค้าง
- แมลงและศัตรูพืช ต้นกัญชาที่ปลูกควรมีสุขภาพดีและแข็งแรงเนื่องจากถ้าต้นกัญชาอ่อนแอหรือ
เป็นโรค จะผลิตฮอร์โมนที่ทาให้แมลงมากัดกินต้นกัญชาได้ นอกจากนี้ต้องระวังการเกิดเชื้อราหรือเชื้อโรค
อื่น ๆ สิ่งที่ใช้ในการควบคุมป้องกันหรือกาจัดแมลงรวมไปถึงการใช้ปุ๋ยบารุงดินควรใช้สารที่เป็นธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพราะต้องระวังเรื่องสารตกค้างในผลผลิตจากกัญชา
ข. การปลูกในกรีนเฮาส์
การปลูกในกรีนเฮาส์เป็นการปลูกที่ไม่ได้เป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์ มีการควบคุมเป็นบางส่วน เช่น
มีหลังคาป้องกันฝน มีการติดตั้งพัดลมเพื่อช่วยถ่ายเทอากาศ หรือช่วยลดอุณหภูมิลง มีเครื่องควบคุม
ความชื้น แต่ ใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและใช้แสงไฟในตอนกลางคืน เพื่อลดต้นทุน
เนื่องจากต้นกัญชาต้องการแสงเพื่อให้ต้นกัญชาเติบโตและให้ผลผลิตดี กระบวนการสังเคราะห์แสงจะทา
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นต้นกัญชาจะเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกกลางแจ้งที่มีช่วงเวลาไม่มีแสงมากกว่า
นอกจากนี้การปลูกในกรีนเฮาส์ยังสามารถช่วยป้องกันแมลงมารบกวน ป้องโรคเชื้อราที่จะเกิดกับพืชได้
ดีกว่าการปลูกกลางแจ้ง แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการปลูกแบบกลางแจ้ง
ค. การปลูกระบบปิด (Indoor) หรือในอาคาร
- การปลู ก ระบบปิ ด คื อ การปลู ก ในห้ อ ง อาคารหรื อ โรงเรื อ นปิ ด เป็ น ระบบที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มใน
ต่างประเทศ เนื่องจากสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้แก่ แสง น้า สารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ในการ
ปลูกได้ รวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องแมลง สภาพอากาศภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลง ทาให้การปลูกในระบบ
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ปิดหรือในอาคารจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณมากและสม่าเสมอ อีกทั้งทาให้สามารถปลูกและเก็บ
เกี่ยวได้ทั้งปี แต่ทาให้มีต้นทุนการดาเนินการสูง
- การปลูกระบบปิดสามารถปลูกได้ทั้งในแบบปลูกด้วยดิน ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์หรือระบบ
แอโรโพนิกส์
- ในการปลูกในระบบปิดต้องคานึงถึง
- สายพันธุ์ ควรเลือกสายพันธุ์ที่มีลาต้นและความสูงเหมาะกับพื้นที่ สามารถปลูกได้ทั้ งจากเมล็ด
และการตัดช า สายพัน ธุ์ที่เหมาะสมคือสายพันธุ์ผ สม (hybrid) ระหว่างสายพันธุ์อินดิก้า และซาติว า
เนื่องจากให้ผลผลิตสูง
- ดิน กรณีที่ปลูกด้ว ยดินในกระถางนั้นดินควรจะเป็นดิน ออร์ แกนิค ที่ไม่มีสารปนเปื้อน และ
กระถางควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้กัญชาแผ่ขยายรากได้ง่าย
- ปุ๋ยและสารอาหาร การปลูกด้วยดินการให้ปุ๋ยควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือออร์แกนิค เพื่อป้องกันสาร
ตกค้าง ส่วนการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ จาเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมีดังนั้นจึงควรให้ในสัดส่วนที่พอเหมาะ และ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันเรื่องสารเคมีตกค้างจึงควรทิ้งระยะหยุดให้ปุ๋ยประมาณ 2 สัปดาห์
ก่อนเก็บเกี่ยว
- อุณหภูมิและความชื้น ในระบบปิดสภาพภายในห้องหรืออาคารควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่
ร้อนและชื้น เพื่อให้สภาพอากาศในห้องมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมจึงควรมีการติดตั้งพัดลมดูด
อากาศเพื่อลดความร้อนในอาคาร และติดตั้งพัดลมให้อากาศในห้องถ่ายเท รวมถึงเครื่องดูดความชื้น
เนื่องจากในช่วงที่กัญชาสังเคราะห์แสงจะมีการคายน้าออกมาทาให้เกิดความชื้นและอาจทาให้ เกิดเชื้อราที่
ดอกได้ และต้องมีการติดตั้งเทอร์โมสแตทสาหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้น ภายในอาคาร
- แสง การปลูกในระบบปิดจะอาศัยสงไฟจากหลอดไฟเป็นหลัก เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่ต้องการ
แสงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาดังนี้
- โดยในช่วงทาใบช่วงแรกจะใช้แสงสีน้าเงิน เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงโดยต้องให้แสงนานวันละ
ประมาณ 16-18 ชั่วโมง
⚫ ในช่ว งอาทิตย์ที่ 5-8 ยังคงเป็ นช่ว งทาใบ จึงยังต้องการแสงสี น้าเงินเช่น เดิ ม
แต่ต้องการแสงวันละประมาณ 18-24 ชั่วโมง
⚫ อาทิ ต ย์ ที่ 9-12 เป็ น ต้ น ไป ต้ น กั ญ ชาเริ่ ม บาน ในช่ ว งนี้ ต้ น กั ญ ชามี ค วาม
ต้องการแสงสีแดงจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยช่วงทาดอกต้นกัญชาต้องการการให้
แสงวันละประมาณ 12 ชั่วโมง
- คุณภาพของแสง หรือความยาวคลื่นแสง โดยแสงสีน้าเงินต้องเป็นคลื่นแสง 400-500 นาโน
เมตร ส่วนแสงสีแดงต้องมีคลื่นแสง 620-780 นาโนเมตร
- ชนิดของหลอดไฟ เนื่องจากแสงจากหลอดไฟเป็นปัจจัยที่สาคัญในการปลูกภายในอาคาร ดังนั้น
การเลือกหลอดไฟจึงควรเลือกให้เหมาะสม ปัจจุบันมีหลอดไฟสาหรับปลูกต้นไม้ที่มีค่าสเปกตรัมที่ทดแทน
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แสงอาทิตย์และเพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงของพืช เช่นหลอดไฟ CLF มีแสงสเปคตรัมให้เลือกตั้งแต่
ช่วงทาใบถึงออกดอก หลอดไฟLED มีราคาถูก ประหยัดไฟ หลอดไฟ HID (High Intensity Discharge)
ให้แสงใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ หลอดMetal Halide เป็นหลอดไฟที่มีสเปคตรัมให้เลือกหลายสี
ง. การปลูกแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน การปลูกกัญชาสามารถแบ่งได้ตามการใช้วัสดุปลูก คือ แบบใช้
ดินและไม่ใช้ดิน
1) การปลูกแบบใช้ดิน
สาหรับวิธีการปลูกกัญชาแบบใช้ดิน ดินที่เหมาะสาหรับการปลูกคือดินร่วนซุย ระบายน้า
ระบายอากาศได้ดี มีออกซิเจนและสารอาหารที่ต้นกัญชาต้องการ สิ่งสาคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นอั นดับ
แรกคือเรื่องสารปนเปื้อนในดิน โดยเฉพาะการปลูกกัญชาเพื่อนาไปทายาทางการแพทย์ ดินที่ใช้จะต้อง
ปราศจากสารพิษปนเปื้อน ปราศจากโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม รวมไปถึงสารอื่น ๆ
ที่ตกค้างอยู่ในดิน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และสารเคมีอื่น ๆ ดังนั้นควรเลือกดินอินทรีย์หรือดินออแกนิค นอกจากนี้เพื่อลดปัญหาการที่ดินมีการสะสมเชื้อโรค จึงควรเปลี่ยนดินใหม่ทุกครั้ง
2) การปลูกแบบไม่ใช้ดิน
สามารถแบ่งวิธีการปลูกเป็นการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ และการปลูกแบบแอโรโพนิกส์
การปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ เป็นการปลูกพืชโดยโดยให้รากแช่ในน้าที่มีสารละลายธาตุอาหาร หรืออาจใช้
วัสดุปลูกเข้ามาแทนดิน เช่น กรวด หินภูเขาไฟ หรือร็อควูล เป็นต้น การปลูกแบบนี้ทาให้รากของกัญชา
สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้โดยตรง สามารถควบคุมธาตุอาหาร ออกซิเจน ปุ๋ยเคมีที่จะให้กับพืชได้ โดย
ผสมลงในน้าให้น้าไหลผ่านรากเพื่อให้รากได้รับความชุ่มชื้น ระบบน้าจะเป็นระบบหมุนเวียน สามารถนา
น้าและสารอาหารกลับมาใช้ได้อีก ทาให้การปลูกด้วยวิธีนี้กัญชาสามารถเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกด้วยดิน
ได้ปริมาณผลผลิตมากกว่า แต่มีความเสี่ยงจาการใช้น้าที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน น้าไม่สะอาดที่อาจจะทาให้ต้น
กัญชาติดโรคได้
การปลูกแบบแอโรโพนิกส์ หมายถึง การปลูกพืชโดยรากของต้นกัญชาลอยอยู่ในอากาศ มีวัสดุ
ช่วยยึดโคนของลาต้นให้ตั้งตรง การให้สารอาหารฉีดพ่นสารละลายธาตุอาหารที่ผสมกับน้าเป็นฝอยไปที่
รากพืชโดยตรงเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับรากอยู่ตลอดเวลา ทาให้รากได้ รับออกซิเจนจากการพ่นและการ
หมุนเวียนของน้า วิธีมีความเสี่ยงคล้ายระบบไฮโดรโพนิกส์ คือ หากน้าไม่สะอาดอาจจะทาให้ต้นกัญชา
ทั้งหมดติดโรคได้ และการปลูกกัญชา ต้องคานึงถึงค่าความเป็นกรดเป็นด่างด้วย ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ที่เหมาะสมอยู่ ที่ป ระมาณ 6.0-7.0 ซึ่งจะทาให้ ต้ น กั ญชาสามารถดูด ซึ ม แร่ธ าตุ ต่ าง ๆ ไปใช้เพื่ อ การ
เจริญเติบโตได้
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2.4 วิธีกำรสกัด
เทคโนโลยีและวิธีการสกัดกัญชามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันมีเทคนิคในการสกัด
กัญชาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามแต่ ละวิธี/เทคนิคมีข้อดีและข้อเสียที่แต่ต่างกันออกไป ทาให้ผู้สกัด ต้อง
เลือกเทคนิคหรือวิธีสกัดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เทคนิค/วิธีการสกัดที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้
2.4.1 กำรสกัดด้วยไฮโดรคำร์บอน (Hydrocarbon Extraction: BHO or Butane Hash
Oil)
สารไฮโดรคาร์บอน เช่น บูเทนและโพรเพนเป็นตัวทาละลายที่นิยมใช้ในการสกัดด้วยเทคนิคการ
สกัดแบบใช้สารละลายเพื่อให้ได้น้ามันกัญชา เนื่องจากสามารถผลิตในจานวนมากได้ และรักษากลิ่นและ
รสชาติของกัญชาไว้ได้ ในขณะที่สารละลายตัวอื่นจะไม่สามารถรักษากลิ่นและรสชาติของกัญชาทั้งหมดไว้
ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอนจาสามารถทาให้ได้ แต่ผู้สกัดต้องระวังในเรื่องของ
การติดไฟและระเบิ ด เนื่ องจากสารไฮโครคาร์บ อนนั้นสามารถติด ไฟได้ ง่าย ดังนั้นการสกัดด้ว ยวิธี นี้
จาเป็นต้องสกัดในระบบปิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอนเท่านั้น ซึ่งต้องมีระบบความ
ปลอดภัยของตึกและอุปกรณ์ปลอดภัย เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊ส จึงทาให้มีต้นทุนในการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่สูง ส่งผลให้ในอุตสาหกรรมมีผู้ ประกอบการรายใหญ่ที่มีกาลังการผลิตสูงเพื่อให้เกิดความ
ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scales)
นอกจากนี้ อี ก ข้ อ จ ากั ด หนึ่ ง ของการสกั ด ด้ ว ยไฮโครคาร์ บ อน คื อ การสกั ด ด้ ว ยสารละลาย
ประเภทบูเทนหรือโพรเพนจะยังมีสารตกค้างเหลืออยู่ในสารสกัดซึ่งถ้ามีมากเกินไปจะก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้บริโภคได้ ทาให้รัฐบาลบางแห่งมีการกาหนดปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ เช่น ในรัฐโคโรราโด
อนุญาตให้มบี ูเทนตกค้างได้ไม่เกิน 5,000 ppm ต่อผลผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา 1 กรัม
2.4.2 การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Extraction)
การสกัดกัญชาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สามารถสกัดได้ในปริมาณมากและให้ปริมาณสารสกัดที่
เยอะเมื่อเทียบกับการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอน ทาให้ผู้ประกอบการสามารถขยายการผลิตได้ง่ายและ
รวดเร็วกกว่าการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอน การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นั้นโดยมากจะใช้สกัดสาหรับ
ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบไอระเหย นอกจากจะสกัดในปริมาณมากได้แล้วข้อได้เปรียบของการสกัด
ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอนอีกประการหนึ่งคือสามารถสกัดสารสกัดกัญชาที่
ไม่เหลือตัวทาละลายตกค้าง ในขณะที่การสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอนยังมีตัวทาละลายตกค้างในสารสกัด
กัญชาแต่เป็นในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ทาให้สารสกัดกัญชาที่สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
สามารถทาการตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ ปลอดภั ย สาหรับผู้บริโภคใหม่ หรือผู้บริโภคกัญชาเพื่อใช้
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ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะอาดที่สูง ดังนั้นสารสกัดกัญชาที่สกัดด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดที่มีกฎข้อบังคับที่เข้มงวด
ข้อได้เปรียบอีกประการของการสกัดด้วยคาร์บ อนไดออกไซด์คือ เครื่องสกัดในปัจจุบันสามารถที่
จะดึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่าการดึงตัวทาละลายที่ ใช้ในการสกัดด้วย
ไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้กระบวนสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่ซับซ้อน ทาให้ไม่จาเป็นต้องใช้
แรงงานที่มีทักษะในกระบวนสกัด ในขณะที่การสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอนจาเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ
และความชานาญเพื่อให้ได้สารสกัดที่ปลอดภัย เมื่อพิจารณาถึงสถานที่ ที่ใช้ในการผลิตจะเห็นได้ว่าการ
สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นั้นสามารถใช้ โกดังเก่าในการผลิตได้ ในขณะที่การสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอน
นั้ น ต้ อ งสกั ด ในสถานที่ ที่ มี ก ารก าหนดเรื่ องมาตรฐานความปลอดภั ย ที่ สู ง ท าให้ ผู้ ส กั ด ด้ ว ย
คาร์บอนไดออกไซด์สามารถจัดการกับต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า
อย่างไรก็ตามข้อจากัดของการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์คือไม่สามารถรักษากลิ่นและรสชาติ
ของกัญชาได้เท่ากับการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอน ดัง นั้นการสกัดด้วยวิธีนี้จึงไม่เหมาะกับผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้สูด
ดมรูปแบบของแว๊กซ์ ผง น้ามัน หรือ คาเวียร์
ถึงแม้การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์ ปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับต้นทุน แต่มีค่าเครื่องสกัดที่สูง เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ราคาเครื่อง
สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ระบบสกัดด้วย
ไฮโดรคาร์บอนแบบระบบปิดมีราคาอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทาให้การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นั้น
เหมาะกับผู้สกัดขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับผู้สกัดขนาดเล็ก
2.4.3 กำรกลั่นสำดับส่วน (Fractional Distillation)
การกลั่นลาดับส่วนเป็นกระบวนการที่ใช้ในการกลั่นน้ามันดิบ แล้วปรับมาใช้ในการสกัดกัญชาโดย
การใช้เอทานอล ซึ่งการสกัดโดยใช้เอทานอลนั้นไม่นิยมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสูบดมและแบบไอระเหย
เนื่องจากสีของสารสกัดกัญชาที่ได้ดูไม่สวยงามไม่เหมาะแก่การบริโภค แต่มักถูกนาไปใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นใน
การผลิตสารสกัดในรูปแบบของไอระเหย เนื่ องจากการสกัดด้วยเอทานอล นั้นจะสามารถรักษากลิ่นของ
กัญชาได้เป็นอย่างดี ข้อได้เปรียบของการสกัดด้วยเอทานอล อีกประการคือมีต้นทุนเริ่มต้นที่ต่า เนื่องจาก
การสกัดด้วยเอทานอล นั้นปลอดภัยกว่าการสกัดด้วยไฮโดรคาร์บอน ทาให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภัยของกระบวนการผลิตที่น้อยกกว่า จึงทาให้ต้นทุนในการเซ็ตระบบต่ากว่า เช่น ในสหรัฐอเมริกา
ต้นทุนในการเซ็ตระบบการสกัดด้วยเอทานอล อยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการสกัดด้วยเอ
ทานอล หรือการกลั่นลาดับส่วนจึงเหมาะกับผู้สกัดที่มีขนาดเล็กหรือต้องการกระบวนการสกัดที่ไม่ซับซ้อน
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2.4.4 กำรสกัดเชิงกล (Mechanical (Solvent less) Extraction)
การสกัดเชิงกลเป็นการสกัดที่ไม่ใช้ตัวทาละลายเป็นสารเคมี แต่ใช้การบีบอัดหรือตัวทาละลายที่
ไม่ใช่สารเคมี เช่น น้า ในการดึงสารสาคัญ ข้อจากัดของการสกัดเชิงกลคือสามารถผลิตและดึงสารสาคัญ
ได้ในปริมาณน้อยกว่าการสกัดแบบใช้ตัวทาละลาย อย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบของการสกัดเชิงกลคือได้สาร
สกัดกัญชาที่มีคุณภาพสูงทาให้สามารถขายได้ในราคาที่สูง โดยราคาของสารสกัดกัญชาที่ สกัดด้วยมือนั้น
สูงถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อกรัม ในขณะที่สารสกัดกัญชาคุณภาพสูงที่สกัดด้วยทาละลายมีราคาไม่เกิน
80 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ข้อได้เปรียบอีกประการของการสกัดเชิงกลคือ การสกัดแบบนี้ได้รับการ
ยอมรับอย่างสากลว่าเป็นการสกัดที่ปลอดภัย กระบวนการในการสกัดไม่มีความเสี่ยงในการทาให้เกิดไฟ
หรือการระเบิด ทาให้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยน้อย ดังนั้ นผู้ผลิตที่สกัดด้วยวิธีเชิงกลจะมีต้นทุน
เริ่มต้นที่ต่า การสกัดกัญชาเชิงกลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่
1) การถูด้วยมือ (Hand rubbing) ทาโดยการนามีดมากรีดที่ดอกกัญชาแล้วให้ขูดยางที่
ไหลออกมา ซึ่งเรียกว่า Trichomes หลังจากนั้นจึงนามาปั้นเป็นก้อน ซึ่งการสกัดกัญชาด้วยวิธีนี้จะทาให้
ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มีชื่อว่า แฮช (Hash)
2) การร่อน (Sieving) ทาโดยการใช้ดอกกัญชาที่ตากแห้งแล้วมาร่อนผ่านผ้าเพื่อรวบรวม
ผงละอองและนาผงละอองนั้นมาปั้นเป็นก้อน ประเด็นที่ควรระวังในการสกัดกัญชาด้วยวิธีนี้คือต้องทาผง
ให้แห้ง เพราะหากมีความชื้นเหลืออยู่จะทาให้เป็นราได้ การสกัดกัญชาโดยวิธีร่อนนี้จะทาให้ได้สารสกัด
กัญชาที่เรียกว่า คีฟ (Kief) หรือ เรซิ่นผง (Resin Powder)
3) การสกัดด้วยน้าแข็งและน้าเย็น (Ice-water Extraction) ทาโดยการนาดอกกัญชาสด
หรือใบที่เหลือจากการเล็มดอกไปแช่งแข็ง หลังจากนั้นนามาแช่งในน้าเย็นที่ใส่น้าแข็ง แล้วนาไปกรอบ 2
ถึง 3 รอบ หลักจากนั้นจึง นาผงที่ได้จากการกรองไปทาให้แห้ง การสกัดด้วยวิธีนี้จะได้สารสกัดกัญชาที่
คุณภาพดีกว่าการสกัดด้วยการถูมือและการร่อน เนื่องจากสามารถสกัดสาร Trichomes บริสุทธิ์โดยไม่มี
เศษใบ้ไม้หรือส่วนอื่นของต้นกัญชามาด้วย การสกัดสารกัญชาด้วยน้าและน้าแข็งจะทาให้ได้ผลิ ตภัณฑ์
กัญชาที่เรียกว่า บับเบิ้ลแฮช (Bubble Hash) ซึ่งเป็นแฮชบริสุทธิ์แทบจะละลายกลายเป็นน้ามันได้
4) การหีบด้วยความร้อน (Heated pressure) ทาโดยหีบด้วยความร้อนและความดันสูง
เพื่อให้ได้น้ามันกัญชาออกมา ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการหีบด้วยเครื่อง pneumatic press จนทา
ให้ได้น้ามันกัญชาพอ ๆ กับการสกัดด้วยสารละลายพวกไฮโดรคาร์บอน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ แต่
สามารถรักษารสชาติได้ดีกว่า การสกัดโดยการหีบด้วยความร้อนจะทาให้ได้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่เรียกว่า โร
ซิ่น (Rosin)
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2.5 ชนิดของสำรสกัดกัญชำ
2.5.1 สำรสกัดกัญชำแบบไอระเหย (vapes, vaporizer product)
สารสกัดกัญชาแบบไอระเหยนั้นนิยมใช้สาหรับสันทนาการมากกว่าทางการแพทย์ โดยลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบไอระเหย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบตลับที่สามารถเติม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ และแบบตลั บ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ทิ้ ง เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ส่ ว นการตลาดในตลาดสารสกั ด กั ญ ชาใน
ต่างประเทศพบว่า เดิมทีสารสกัดกัญชาแบบไอระเหยมีส่วนแบ่งตลาดที่น้อย แต่มี การเติบโตขึ้นอย่างมาก
จากการใช้กัญชาแบบสันทนาการ การแข่งขันของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบไอระเหยนี้แข่งขันกันที่
รูปแบบของตลับทาให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบไอระเหยได้รับการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ส่งผลให้
เป็นที่นิยมขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้จากการที่ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทาให้มี
การรั บ รู้ เกี่ย วกับ อัน ตรายจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบไอระเหยมากขึ้น ส่ งผลให้ ผู้ ผลิตมี
มาตรฐานในการผลิตที่คานึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มมูลค่ากัญชาจากการสกัด พบว่า การสกัดกัญชาแบบไอระเหยจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าของกัญชาได้มากกว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาในรูปแบบอื่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์แบบไอระเหยนี้
มีราคาที่สูงกว่าสารสกัดกัญชาในรูปแบบอื่น
2.5.2 สำรสกัดกัญชำแบบสกัดเข้มข้น (Heavy Hitters, Dabbable Concentrate)
สารสกัดกัญชาแบบสกัดเข้มข้นนี้นิยมใช้ในกลุ่มของผู้บริโภคที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ถึงแม้ว่า
สารสกัดกัญชาแบบสกัดเข้มข้นนี้จะใช้ยากกว่าแบบไอระเหย แต่แบบสารสกัดกัญชาเข้มข้นจะให้สารคาน
นาบินอยด์ที่รวดเร็วและรสชาติกัญชาที่เข้มข้นกว่า รูปแบบของสารสกัดกัญชาแบบเข้มข้นนี้ มีหลากหลาย
อาทิ น้ามัน (oil) ไข (wax) ผง (shatter) เรซิ่นสด (live rasin) คาร์เวียร์ (caviar) สาหรับรูปแบบที่ใช้ใน
ประเทศไทยอย่างแพร่หลายคือ น้ามันกัญชา โดยความคงตัวของรูปแบบสารสกัดเข้มขันจะเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่เป็นตัวกาหนดสารคานนาบินอยด์ รูปแบบสารสกัดเข้มข้นที่มีความคตัว อาทิ ผง (shatter) ไข (wax) จะ
มีปริมาณสาร THC ที่สูง ในขณะที่รูปสารสกัดที่มีความอ่อนตัว อาทิ น้ามัน (oil) จะมีสาร CBD สูงกว่า
นอกจากนี้ปริมาณสารเทอร์ปินส์ในดอกกัญชาเป็นอีกปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดสารคานนาบินอยด์ โดยสาร
เทอร์ปินส์ถือเป็นตัวทาละลายธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะอ่อนตัว ดังนั้นดอกกัญชาที่มี
สารเทอร์ปินส์มากจะทาให้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดมี CBD สูง
สาหรับการสกัดเรซิ่นสดเพื่อให้ได้สารเทอร์ปินส์สูงนั้นต้องสกัดจากดอกกัญชาสดแช่งแข็ง ซึ่งข้อดี
ของการสกัดเป็นเรซิ่นสดคือจะสามารถรักษากลิ่นและรสชาติของกัญชาได้ดี นอกจากนี้เรซิ่นสดมีข้ อ
ได้เปรียบในแง่ของการขนส่งซึ่งสามารถทาได้ง่าย ซึ่งดอกกัญชาที่จะนามาสกัดเป็นเรซิ่นสดนั้นไม่ต้องทาให้
แห้งก่อนสกัด ทาให้สะดวกต่อผู้ปลูกหรือผู้สกัดมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสารสกัดกัญชาในรูปแบบ
ของเรซิ่นสดมีความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น
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2.5.3 สำรสกัดกัญชำที่ไม่ต้องใช้ตัวทำละลำย (Solventless concentrate)
สารสกัดกัญชาที่ไม่ต้องใช้ตัวทาละลายจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดด้วยเทคนิคเชิงกล (Mechanical
technique) แทนการสกั ด สารเคมี ใ นการสกั ด เรซิ่ น จากดอกกั ญ ชา ถึ ง แม้ ว่ า ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่ไม่ต้องใช้ตัวทาละลายนั้นจะยังไม่ มากนัก แต่ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาประเภท
นี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์และสันทนาการ และมีความต้องการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่ ไม่ต้องใช้ตัวทาละลายที่มีในปัจจุบัน อาทิ แฮช (hash)
บับเบิ้ลแฮช (bubble hash), คีฟ (kief), โรซิ่น (rosin)
ก. แฮช (hash)
แฮชเป็นสารสกัดกัญชาที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีเทคนิคในการสกัดหลายแบบ เทคนิคการสกัด
แฮชที่ง่ายที่สุดคือการใช้มือถูเพื่อให้เรซิ่นมาเกาะที่มือ แฮชที่ผลิตด้วยการถูด้วยมือ นี้นิยมสาหรับคนที่ผลิต
เป็นงานอดิเรก อย่างไรก็ตามเทคนิคในการผลิตแฮชด้วยการถู มือนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตจานวน
มาก จึ งมีการพัฒ นาเทคนิ คการผลิ ตแฮชที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เช่น การผลิ ตแฮชโดยการร่อน ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์แฮชที่สกัดจากเทคนิคการร่อนนี้ในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ คีฟ (kief)
ข. บับเบิ้ลแฮช (bubble hash)
บับเบิ้ลแฮชเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดโดยการนาดอกกัญชาไปแช่ในน้าเย็นจัดและใส่น้าแข็ง
เพื่อให้เรซิ่นแยกตัวออกมาจากต้นกัญชาแล้วจมไปด้านล่างผ่านแผ่นกรอกเป็นชั้น ๆ ซึ่งจะทาให้สามารถ
แยกบับเบิ้ลแฮชที่มีคุณภาพแตกต่างกัน หลังจากนั้นจึงนาบับเบิ้ลแฮชที่ได้มาทาให้แห้งซึ่งเป็นขั้นตอนที่
สาคัญเพื่อรักษารสชาติและป้องกันเชื้อรา โดยการทาให้แห้งในระดับอุตสาหกรรมนั้นนิยมใช้วิธีการแช่ง
เยือกแข็ง (freeze dried)
ค. โรซิ่น (rosin)
โรซิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับแฮช หรือบับเบิ้ลแฮช แต่เป็นที่นิยมมาก
การสกัดกัญชาเพื่อทาโรซิ่นนั้นจะใช้วิธีหีบด้วยความร้อนและความดันสูงเพื่อให้ได้น้ามันกัญชาออกมา ซึ่ง
ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคการหีบด้วยเครื่ อง pneumatic press จนทาให้ได้น้ามันกัญชาพอ ๆ กับ การ
สกัดด้วยสารละลายพวกไฮโดรคาร์บอน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ แต่สามารถรักษารสชาติได้ดีกว่า
การสกัดด้วยเทคนิคเชิงกลโดยไม่ใช้ตัวทาละลายนั้นง่ายและทาให้ได้สารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพ
มากกว่าการสกัดแบบใช้สารละลาย แต่จาเป็นต้องอาศัยความชานาญในการสกัด อย่า งไรก็ตามการสกัด
ด้วยเทคนิคเชิงกลเพื่อให้ได้แฮชหรือโรซิ่นที่มีคุณภาพสูงนั้นจะทาให้ได้ผลผลิตที่น้อยกว่าการสกัดด้ว ย
สารละลาย
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จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชามีหลากหลายรูปแบบ และวิธีการสกัดกัญชามี
หลากหลายวิธีซึ่งเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป และแต่ละผลิตภัณฑ์มีข้อได้เปรียบและข้อจากัดที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ชนิดของสารสกัดกัญชาและวิธีการสกัดที่เหมาะสม
ประเภทสำรสกัด
กัญชำ
แบบไอระเหย

แบบสกัดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์สำรสกัด
วิธีกำรสกัด
กัญชำ
-ตลับเติมผลิตภัณฑ์ แบบไอระเหย
-ตลับใช้แล้วทิ้ง

-ผง
-แว๊กซ์
-คาเวียร์
-เรซิ่นสด
แบบช่างฝีมือ (ไม่ใช้ -แฮช
ตัวทาละลาย)
-โรซิ่น
-คีฟ

แบบสกัดเข้มข้น

-สกัดแบบเชิงกล

ข้อได้เปรียบ

ข้อจำกัด

-สกัดด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์
-สกัดดัวยไฮโดรคาร์บอน
-การกลั่นลาดับส่วน
-ง่ายสาหรับผู้ที่เริม่ ใช้
-กลิ่นไม่แรง
-สามารถวัดปริมาณการ
ใช้ต่อครั้งได้ชัดเจน
-สกัดดัวยไฮโดรคาร์บอน
-การกลั่นลาดับส่วน

-ต้องใช้สารเคมีใน
กระบวนการสกัด

-ไม่มสี ารตกค้าง

-ออกฤทธิ์ต่า

-ต้นทุนการสกัดสูง
-มีการตกค้างของ
สารละลาย

ที่มา: Cannabis Intelligence Briefing, 2018
จากบทนี้จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมกัญชานั้นมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมาก ตั้งแต่การ
วิจัยพัฒนา การปลูก การสกัด/แปรรูป และการจาหน่าย โดยส่วนที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงสุด คือส่วนของ
การผลิตไม่ว่าจะเป็นการสกัดสารหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา อุตสาหกรรมกัญชามีการเติบโต
อย่างรวดเร็วเนื่องจากนโยบายการอนุญาตใช้กัญชาของแต่ละประเทศ โดยทวีปอเมริกาเหนือมีส่วนครอง
ตลาดมากที่สุด สาหรับประเทศไทยนั้นมีแนวนโยบายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัย โดย
รูปแบบยากัญชาในประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย นอกจากนี้ยังได้มีการ
ปลดล็ อคบางส่ ว นของพืช กั ญชาไม่ให้ เป็ น ยาเสพติด ประกอบกับการออกพระราชบั ญญัติผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร 2562 ส่งผลให้การพัฒนายากัญชาที่เป็นตารับแผนไทยทาได้ง่ายขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่า
ของกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ได้อีกด้วย สาหรับสายพันธุ์กัญชานั้นสามารถแบ่งเป็นใหญ่ ๆ ได้
3 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) สายพันธุ์ซาติวาซึ่งมีปริมาณสาร THC มาก 2) สายพันธุ์อิดิก้า ซึ่งมีสาร CBD มาก
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และ3) สายพันธุ์รูเดอราลิส ซึ่งมีปริมาณสารสาคัญทั้ง 2 ตัว สาหรับการปลูกกัญชานั้นมีทั้งการปลูกในที่
กลางแจ้งหรือระบบเปิด การปลูกในโรงเรือน และการปลูกในตึกหรือระบบปิด สาหรับวิธีการสกัดสามารถ
แบ่งออกเป็นใหญ่ ๆ ได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) การสกัดด้ายไฮโดรคาร์บอน 2) การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
3) การกลั่ น ล าดับ ส่ ว นหรื อการสกัดด้ว ยเอทานอล 4) การสกัดเชิงกล ซึ่งแต่ล ะวิธีมีข้อได้เปรียบและ
ข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไป การเลือกวิธีสกัดจึงขึ้นอยู่กับเงินทุนและลักษณะของสารกัญชาที่ต้องการ
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บทที่ 3
อุตสำหกรรมกัญชำทำงกำรแพทย์ในต่ำงประเทศ
ในบทนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลภาพรวมของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่มีในประเทศต่าง ๆ
ทั้งในทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย นอกจากนี้ได้มีการรวบรวมรายละเอียดของการดาเนิน
นโยบายกั ญ ชา รวมทั้ ง ผลกระทบของการดาเนิน นโยบายกั ญ ชาในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า แคนาดา
เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย ซึ่งเป็นประเทศลาดับต้น ๆ ที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายและ
กลายเป็นประเทศต้นแบบในการดาเนินนโยบายกัญชาเพื่อให้เห็นภาพนโยบายกัญชาของต่างประเทศที่ชัด
ขึ้น
3.1 ภำพรวมของนโยบำยกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์และแนวทำงปฏิบัติในประเทศต่ำง ๆ
การใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ หรือเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถูกพูดถึงมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2543
เป็นต้นมา จากสถิติพบว่าในปี 2543 มีการใช้กัญชาทางการแพทย์จากประมาณ 1.3 ตัน เพิ่มขึ้นเป็น
100.2 ตัน ในปี 2558 และเพิ่มเป็ น 160 ตัน ในปี 2560 สะท้อนให้ เห็ นถึงแนวโน้มการใช้ กัญชาทาง
การแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นในทั่วโลก ซึ่งการกาหนดนโยบายในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ของแต่ละ
ประเทศทั่วโลกนั้นมีที่มาที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งจุดเริ่มต้นของการดาเนินนโยบายกัญชาของแต่
ละประเทศเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้
- การดาเนินนโยบายตามคาตัดสินของศาล กรณีนี้เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกและแคนาดา
- การดาเนินนโยบายที่เกิดจากประชามติ เช่น ในหลาย ๆ รัฐในสหรัฐอเมริกา
- การดาเนินโยบายที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลเอง เช่น ประเทศอุรุกวัย
- การดาเนินนโยบายที่ถูกพลักดันจากภาคเอกชน โดยบริษั ทเอกชนเป็นผู้พัฒนากัญชา
ทางการแพทย์และรัฐได้อานวยความสะดวกในการใช้งานในภายหลัง
จากการศึกษาพบว่าการดาเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์และแนวปฏิบัติของประเทศต่าง ๆ มี
รายละเอียดที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันในบางประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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3.1.1 ประเทศในทวีปอเมริกำใต้
ก. ประเทศอุรุกวัย
ประเทศอุรุกวัยถือเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ปลูกและจาหน่ายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่ง
สถานที่ที่ได้รั บ อนุ ญาตให้ จ าหน่ ายกัญชาจะเป็นร้านขายยาของรัฐ บาลเท่านั้น โดยอนุญาตให้ เฉพาะ
ประชาชนในประเทศที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ทาการซื้อได้แต่ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกัญชาได้
อย่างไรก็ตามข้อจากัดที่สาคัญเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของอุรุกวัย คือ กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of
Public Health) ไม่มีอานาจในการควบคุมดูแลการจาหน่ายกัญชาทางการแพทย์ ทาให้ผู้ที่ต้องใช้กัญชา
ทางการแพทย์ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่จัดทามาเพื่อกัญชาเพื่อสันทนาการ ส่งผลให้กัญชาที่ผู้ป่วยใช้นั้น
ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือผ่านการทดสอบเฉพาะสาหรับกัญชาทางการแพทย์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ผู้ที่
ต้องการใช้ยาที่สกัดจากกัญชา เช่น Sativex หรือ Marinol ต้องทาใบคาร้องเพื่อขอใบสั่งยาสีส้ม (orange
prescription) ซึ่งมีการเข้มงวดสูงมาก โดยการนาเข้ายาที่สกัดจากกัญชานี้ต้องทาใบคาร้องไปยังกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อขอนาเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่งยาที่นาเข้านี้มีราคาแพง ทาให้ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยาสกัด
จากกัญชามีค่าใช้จ่ายที่สูง
ข. ประเทศชิลี
การใช้กัญชาทางการแพทย์ของชิลีอยู่ภายใต้กฎหมาย Law 20,000 Decree84 โดยมีการรับรอง
กฎหมายฉบับนี้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 เนื้อหาสาคัญคือการอนุญาตให้ใช้กัญชารักษาโรคได้ในระยะ
สั้นๆ มีการออกกฎหมายพิเศษที่ให้ใบอนุญาตสาหรับการควบคุม และดูแลการผลิตกัญชาเพื่อการพาณิชย์
และอุตสาหกรรมกัญชาที่มีสาร THC โดยหน่วยงานที่กากับดูแลคือ ANAMED (Agencia Nacional del
Medicamiento)
การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศชิ ลีจะคล้ายกับประเทศอุรุกวัยคือผู้ป่วยจะสามารถซื้ อ
กัญชาได้ก็ต่อเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ แต่ในบางกรณีสามารถนาเข้ามาได้โดยการส่งใบคาร้องไปยังผู้มี
อานาจตัดสินใจ เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ดังนั้นการใช้กัญชาเป็นการใช้ภายใต้
มาตรการข้อ 4 ซึ่งอนุญาตให้ปลูกเองที่บ้านได้หรือปลูกกัญชาภายใต้สมาคม/กลุ่มโดยไม่จากัดจานวนและ
การผลิตเป็นอุตสาหกรรมจะถูกอนุญาตเฉพาะกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้น สาหรับการ
จาหน่ายกัญชาจะเป็นการจาหน่ายให้เฉพาะบุคคลหรือสมาชิกของสมาคมที่ปลูกเท่านั้น ในปัจจุบันมีการ
รวมตั ว กั น ระหว่ า งมู ล นิ ธิ ด ายา (Daya Foundation), มหาวิ ท ยาลั ย วาลปาไรโซ่ (Valparaiso),
Farmacopea Chilena และ Knop Laboratories ในการพัฒนายาเพื่อให้กัญชาทางการแพทย์มีราคาถูก
ลง อย่างไรก็ตามประเทศชิลียังไม่มีกฎระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการผลิตขนาดใหญ่
สินค้ากัญชาในประเทศชิลี ได้แก่ ดอกกัญชา, สารสกัด, น้ามัน และครีม โดยกัญชาที่
อนุญาตให้ใช้ในประเทศชิลีนั้นไม่ได้กาหนดปริมาณ THC แต่ข้อจากัดในการใช้คือห้ามใช้ในเด็กวัยรุ่น แต่
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สามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่ใช่การสูบ และต้องผ่านการวินิจฉัยจากผู้เชี่ ยวชาญเท่านั้น สาหรับการใช้กัญชา
ทางการแพทย์นั้น ถึงแม้จะไม่มีการกาหนดจานวนในการซื้อ แต่ในใบสั่งยาแพทย์ จะระบุจานวนที่ต้อง
รับประทานต่อวันในใบสั่งยา
ค. ประเทศโคลัมเบีย
ในประเทศโคลัมเบียได้อนุ ญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยมีกฎหมายที่ใช้ควบคุม
คือ พระราชกฤษฎีกา 2467 และ Resolution 1816 ที่ได้ผ่านการรับรองในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มี
เนื้อหาสาคัญคืออนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และงานวิจัยได้ โดยมีใบอนุญาตกัญชา 4 ชนิด คือ การ
ผลิตและโรงงาน การส่งออก การแปรรูป และงานวิจัย นอกจากนี้ ในประเทศโคลัมเบียยังอนุญาตให้ปลูก
กัญชาด้วยตนเองได้ โดยหน่วยงานที่ควบคุมดูแลคือสานักงานควบคุมดูแลสารทางเคมีและยา (Office of
Control and Oversight of Chemical Substances and Drugs)
การออกกฎระเบี ยบใหม่เกี่ยวกับกัญชาของประเทศโคลั มเบียนั้นรัฐบาลโคลัมเบีย ได้
คานึงถึงเกษตรกรที่ปลูกกัญชาเพื่อการยังชีพในบางรัฐของโคลัมเบีย ดังนั้นกฎหมายจึงกาหนดให้ผู้ผลิตที่มี
ใบอนุญาตต้องซื้อวัตถุดิบจากผู้ปลูกรายเล็กโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญของกฎหมายใหม่ในการทาให้
เกิดผู้ปลูกกัญชารายเล็กในประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การผลิตกัญชาเป็นไปตามมาตรฐานกัญชาทาง
การแพทย์ทางรัฐบาลโคลัมเบียได้ให้การเข้าไปช่วยเหลือทางเทคนิคการปลูกแก่ผู้ปลูกรายเล็ก นอกจากนี้
รัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะตั้งราคาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ ทาให้ประเทศโคลัมเบียเป็นประเทศที่มีการจด
ทะเบียนผลผลิตยากัญชาใน INCB ในปี 2561 มากที่สุด
สินค้ากัญชาในโคลัมเบีย ได้แก่ ยากัญชา (Cannabis resin), ทิงเจอร์ (tincture), สาร
สกัด และยา (preparation) ข้อจากัดในการใช้คือห้ามสั่งยาให้แก่ผู้ที่เสพติดยาเสพติด การจาหน่ายมี
จาหน่ายในร้านขายยาโดยผู้ซื้อต้องมีใบสั่งยา สามารถจาหน่ายให้เด็กได้ในกรณีที่มีการดูแลและผู้ปกครอง
อนุญาต
ง. ประเทศบราซิล
ประเทศบราซิลได้อนุญาตให้ใช้กัญชาจากน้ามัน CBD เป็นยาได้ตั้งแต่ปี 2557 และอนุญาต
ให้ใช้น้ามัน THC และดอกกัญชาได้ในปี 2559 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยาของบราซิล (Brazilian
Federal Medical Board) มีข้อห้ามไม่ให้สั่ งกัญชาในรูปของกัญชาที่ยังไม่ส กัดเป็นยา นอกจากนี้ ก าร
นาเข้ากัญชาจะต้องได้รับอนุญาตจาก ANVISA (National Health Surveillance Agency) ซึ่งรวมไปถึง
การที่ผู้ป่วยต้องมีการลงทะเบียน กระบวนการจัดการในการนาเข้า และการอนุญาตให้นาเข้าของเอเจนซี่
การใช้กัญชาทางการแพทย์ ในบราซิลมีจากัดโรคที่ใช้กัญชาได้และผู้ ป่วยที่จะซื้อกัญชาทางการแพทย์
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จะต้องมีใบสั่งยาจากผู้มีอานาจในการสั่งยาเท่านั้น ดังนั้นการบริโภคกัญชาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในบราซิล
ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนเรื่องการปลูกกัญชาด้วยตนเองยังคงอยู่ในกระบวนการถกเถียงกันอยู่
กฎหมายที่ควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศบราซิล คือ RDCs ANVISA/MS
n17/2558 and n66/2559 โดยมีการผ่านกฎหมายนี้ในปี 2557 ซึ่งมีเนื้อหาสาคัญคือ การใช้ยานาเข้า
กระจาย และการสั่งกัญชาเป็นสิ่งที่อนุญาตผู้ที่ควบคุมดูแลคือ ANVISA
ส าหรั บ สิ น ค้ า ในประเทศเป็ น การน าเข้ า ในรู ป ของยา Mevatil จากต่ า งประเทศ (โดย
Mevatil คือ ยาที่คล้ายกับยา Sativax) และกัญชาสกัดโดยจุดที่จาหน่ายยา Mevatil จะต้องมีใบอนุญาต
จาหน่าย
จ. ประเทศอาร์เจนตินา เปรู และเม็กซิโก
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับกัญชาของทั้ง 3 ประเทศนี้เกิดจากแรงกดดันจากสังคม
และกลุ่มผู้ป่วย ทาให้มีการอนุญาตให้ขายและใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ โดยในปี 2560 ประเทศเปรูได้
ออกกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ซึ่งกฎหมายนี้กาหนดให้ผู้ที่ต้องการใช้กัญชา เช่น ผู้ป่วย ผู้นา
เข้า นักวิจัย เข้ามาลงทะเบียน ในขณะที่ประเทศอาเจนตินายินยอมให้ผู้ป่วยสามารถนาเข้ากัญชาทาง
การแพทย์เข้ามาได้ และเริ่มมีการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในประเทศ ส่วนประเทศเม็กซิโกได้มี การ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป (General Health Law) และ Criminal Code ในปี 2560 เพื่อ
อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และทางวิ ทยาศาสตร์ได้ โดยอนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่มี THC
และไม่มี THC ได้
ประเทศอาเจนตินามีกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับกัญชาคือ LAW27,350 ซึ่งผ่านการรับรองในวันที่
19 เมษายน 2560 โดยกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ใช้ยาทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อ
ห้ามของกฎหมายฉบั บนี้ คือห้ามกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทุกชนิด ผู้ที่จะใช้กัญชาได้ต้องผ่ านการ
ตัดสินใจจากผู้เชี่ยวชาญว่ายาชนิดไหนที่เหมาะสมและต้องมีใบสั่งยา โดยมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืน คือ
จาคุก 3-6 ปี
3.1.2 ทวีปยุโรป
ก. ประเทศเยอรมัน
ประเทศเยอรมันได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งก่อนที่จะผ่ าน
กฎหมายใหม่ในเดือนมกราคม 2560 ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชาโดยต้องผ่านผู้ที่มีอานาจพิเศษเท่านั้น
ภายใต้กฎหมายใหม่ปัจจุบันเยอรมันเป็นประเทศเดียวในโลกที่รวมยาจากกัญชาเข้าในบัญชียาพื้นฐาน
สาหรับทั้งในประกันสุขภาพของเอกชนและบริการสุขภาพของรัฐ และกฎหมายใหม่นี้ยังได้อนุญาตให้
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สามารถผลิ ตกัญชาในประเทศได้เ พื่ อลดการน าเข้า เนื่องจากปัจจุบันกัญชาที่ใช้ ในประเทศเยอรมั น
ส่วนมากจะนาเข้าจากเนเธอร์แลนด์
กฎหมายที่ใช้ควบคุมคือ Narcotic Law ที่ผ่านการรับรองในวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมี
เนื้ อหาส าคัญคือ อนุ ญาตให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถเข้ าถึ งกั ญชาเพื่ อ การแพทย์ ส าหรั บโรคเฉพาะได้ เช่นโรค
ลมบ้าหมู(epilepsy) กล้ามเนื้ออ่อนแรง (multiple sclerosis) อาการปวด และงานวิจัย หน่วยงานที่
ควบคุ ม ดู แ ลคื อ กระทรวงสาธารณสุ ข และ BfAem (Federal Institute for Drugs and Medical
Devices)
สินค้าที่จาหน่ายในเยอรมันได้แก่ ยาที่สกัดจากกัญชา สารสกัดกัญชา และต้นอ่อนกัญชา การ
จาหน่ายมีจาหน่ายในร้านขายยาแต่ต้องมีใบสั่งจากผู้เชี่ยวชาญ จะมีการจากัดจานวนที่ใช้โดยระบุไว้ใน
ใบสั่งแพทย์
ข. สหราชอาณาจักร
เนื่องจากสหราชอาณาจักรขาดกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชาทางยา ทาให้ผู้ป่วยจานวนหลายพัน
คนไม่สามารถเข้าถึงยาได้ และที่ผ่านมาประเทศอังกฤษมีการอนุญาตให้ใช้เฉพาะ Sativex ซึ่งมีราคาสูง
โดยที่ผู้ป่วยต้องมีใบสั่งยาเท่านั้น ทาให้ผู้ป่วยในประเทศต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500 ยูโรต่อเดือน
สหราชอาณาจักร มีกฎหมายควบคุมคือ criminal Justice Act/Schedule 4 ซึ่งมีเนื้อหา
สาคัญคือสามารถเข้าถึงยาจากกัญชาได้เมื่อมีใบสั่งยาและอนุญาตให้ใช้เฉพาะ Sativex และให้ใช้เฉพาะ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาการปวดเท่านั้น โดยจุดจาหน่ายจะจาหน่ายในร้านขายยา ในการใช้ยาจาก
กัญชาจาเป็นต้องมีใบสั่ งยา และมีการติดตามการใช้โดยผู้ เชี่ยวชาญเมื่อพิจารณาแล้วว่าอาการไม่ดีขึ้น
ภายใน 4 สั ป ดาห์ จะหยุ ด การสั่ ง ยา หน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม เกี่ ย วกั บ กั ญ ชาของสหราชอาณาจั ก รคื อ
Medicines and Healthcare product Regulatory Agency (MHRA)
ค. สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเช็ก ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในปี 2556 แต่ไม่มี
กระบวนการที่ชัดเจนในการขอใบอนุญาตในการผลิต จาหน่าย หรือซื้อสินค้าจากกัญชา เนื่องจากยาจาก
กัญชาไม่อยู่ในระบบการประกันสุขภาพ (health insurance) ทาให้ราคาค่อนข้างแพงเหมือนในสหราช
อาณาจักร
กฎหมายที่ ใ ช้ ค วบคุ ม ดู แ ล คื อ Criminal Code, Act No.167/1998, 634/2004 และ
378/2007 ซึ่งมีเนื้อหาสาคัญคือ อนุญาตให้มีการผลิต จาหน่ายและบริโภคยาจากกั ญชาแต่จากัดการใช้
เฉพาะบางโรคเท่านั้น ในสาธารณรัฐเช็กนั้นอนุญาตให้ปลูกกัญชาด้วยตนเองได้ โดยอนุญาตให้ปลูกได้ 5
ต้น หรือ 30 กรัมต่อเดือน กัญชาที่ใช้ในประเทศปัจจุบันมาจากการผลิตในประเทศและนาเข้า โดยสินค้า
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กัญชาที่จาหน่ายอยู่ในรูปของยาและสมุนไพร และมีข้อจากัดในการใช้คืออนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ที่มีใบสั่งยา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ โดยจุดที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชานั้นจะเป็นที่ร้า นขายยาที่มี
ใบอนุญาต สาหรับการนาเข้ายานั้นอนุญาตให้นาเข้ายาจากเนเธอร์แลนด์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่ถูก
กฎหมายซึ่งถูกผลิตโดย Bedrocan ในทางปฏิบัติพบว่าไม่มีบริษัทใดในสาธารณรัฐเช็กที่ได้รับใบอนุญาตให้
ปลูกกัญชาได้ ดังนั้นยากัญชาที่ใช้จึงเป็นการนาเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมด
ง. โปแลนด์ สโลวาเกีย และเดนมาร์ก
ประเทศโปแลนด์มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์ ในปี 2560 โดยยาจาก
กัญชาสามารถจาหน่ายในร้านขายยา แต่ผู้ป่วยจะต้องรับอนุญาตจากผู้ควบคุมดูแลประจารัฐถึงจะทาการ
ซื้อได้ กัญชาที่ใช้ในโปแลนด์ส่วนมากจะนาเข้าจากเนเธอร์แลนด์ มากกว่าจะปลูกในประเทศ เช่นเดียวกับ
ประเทศสโลวาเกีย ในปี 2561 พรบ.เกี่ยวกับยาที่ผิดกฎหมายได้อนุญาตให้แพทย์สามารถจ่ายยาที่มีคาร์บินอยด์เป็นสารประกอบพื้นฐานได้ และมีการกาหนดมาตรฐานของกัญชา ซึ่งนโยบายนี้ได้เปลี่ยนกัญชาจาก
ที่อยู่ ในกลุ่ ม 1 ไปอยู่ ในกลุ่ ม 2 ของพรบ.ยาที่ผิ ดกฎหมาย ในขณะที่กรีซได้ มี การผ่ า นร่างกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเตรียมการผลิตยาที่มาจากกัญชา วัตถุประสงค์ของร่างพรบ.ฉบับนี้คือการที่ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงยาได้ โดยอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อนาไปจาหน่ายเพื่อทายาได้ และสุดท้ายประเทศเดน
มาร์คนั้นกัญชาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้นยังผิดกฎหมาย แต่ในวันที่1 มกราคม 2562 ได้เริ่มมีการทดลอง
โปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
3.1.3 ทวีปเอเชีย
ในประเทศแถบเอเชีย นั้ น มีการใช้กั ญชาเพื่อ การรั กษาโรคโดยภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นมายาวนาน
อย่างไรก็ตามในประเทศ ญี่ปุ่น เวียดนาม ปากีสถาน ลาว กัมพูชาและเนปาลนั้ นกัญชาทางการแพทย์ ยัง
เป็ น สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย แต่ ใ นบางประเทศได้ มี ก ารพั ฒ นาในการปรั บ กฎหมายรองรั บ การใช้ กั ญ ชาทาง
การแพทย์ เช่น อินเดียที่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ganja คือส่วนที่เป็นดอก หรือ
ผลของกัญชา และ charash /hashish และมีการผ่อนคลายกฎมากกว่าเดิม ซึง่ ประเทศไทยที่ได้มกี ารผ่อน
ปรนให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในปี 2562 ส่วนประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างพิจารณาให้สามารถใช้กัญชา
ทางการแพทย์ ไ ด้ อย่ า งถูก กฎหมาย ส าหรั บประเทศฟิลิ ป ปินส์ นั้นภายใต้ Compassionate Medical
Cannabis Act กัญชายังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ยกเว้นการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตและต้องใช้
ในโรงพยาบาลเท่านั้น
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3.1.4 ทวีปออสเตรเลีย
ก. ประเทศออสเตรเลีย
ในปี 2559 ได้มีการออกกฎหมายใหม่ที่ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ปลูกกัญชาสาหรับทางการแพทย์ ทาให้
สามารถปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยแพทย์สามารถสั่งยาจากกัญชาให้ผู้ป่วยได้หากได้รับอนุญาตจาก
รัฐหรือหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐแรกที่อนุญาตให้ใช้ยาจากกัญชา
สาหรับกฎหมายที่ใช้ควบคุมกัญชาในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ Narcotic Drugs Act 1967 ซึ่ง
ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2559 โดยมีเนื้อหาสาคัญคือ การใช้กัญชานั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์เป็น
กรณีกรณีไป และขึ้นกับกฎระเบียบในแต่ละรัฐ นอกจากนี้กัญชาทางการแพทย์ยังสามารถใช้เป็นยาทดลอง
ใช้ที่มีการควบคุม และยาที่ใช้รักษา
การผลิตในสหพันธรัฐนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจาก the Office of Drug Control(ODC) สาหรับ
สินค้าที่เกี่ยวกับยาจากกัญชานั้นมีหลากชนิด โดยเป็นการนาเข้ารวมไปถึงวัตถุดิบกัญชา น้ามันกัญชา และ
สารละลาย เช่น Tinctures สาหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศคาดว่าจะผลิ ตได้ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม
ข้อจากัดสาหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศออสเตรียคือผู้ป่วยไม่สามารถซื้อหรือนาเข้าได้ด้วย
ตนเอง จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น
ข. ประเทศนิวซีแลนด์
กฎหมายที่ใช้ควบคุมคือ Regulation 22 of the misuse of Drugs regulation1977 มีเนื้อหา
สาคัญ คือ อนุญาตให้ใช้ Sativex สาหรับโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งที่มาจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
3.2 อุตสำหกรรมกัญชำในประเทศสหรัฐอเมริกำ
3.2.1 สถำนกำรณ์ตลำดกัญชำในสหรัฐอเมริกำ
ตลาดกัญชาในสหรัฐ อเมริ กาถือว่ าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุ ดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยในปี 2561
สหรัฐอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 91.5 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากการเริ่ มมีการทยอยเปิดเสรีกัญชา
ในรัฐต่าง ๆ ซึ่งในปี 2561 มีรัฐที่เพิ่งผ่านกฎหมายการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่
รัฐยูทาห์ และมีสซูรี่ ทาให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายรวมทั้งสิ้น
31 รั ฐ ซึ่งโดยจะกล่ าวในรายละเอีย ดต่อไป การยอมรับการใช้กัญชาของผู้ บริโภคในสหรัฐเพิ่มสู งขึ้น
เนื่องจากการเห็นผลประโยชน์ทางการแพทย์ และได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยกว่าการบริโภคแอลกอฮอล์
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในระดับรัฐบางรัฐการใช้กัญชาทั้งการแพทย์และสันทนาการถือว่าถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ก็ยังคงผิดกฎหมายในระดับรัฐ บาลกลาง ประเด็นดังกล่าวสร้างความสับสนแก่ผู้ที่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อง
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ในปี 2561 มูลค่าตลาดของสหรัฐคิดเป็นประมาณ 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า
จะสูงขึ้นเป็น 31,608 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 โดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 จากตารางที่ 3.1
พบว่าตลาดดอกกัญชาครองส่ ว นแบ่ งการตลาดสู งสุ ดคิดเป็นมูล ค่า 4,243.7 ล้ านดอลลาร์ในปี 2561
ในขณะที่ ตลาดสารสกัดเข้มข้น มีแนวโน้มเติบโตขึ้นมากที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 35
ตารางที่ 3.1 ขนาดตลาดกัญชาในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2559-2561
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ผลิตภัณฑ์
ดอกกัญชา
สารสกัดเข้มข้น
อื่นๆ
รวม

2559

2560

2561

2,166.2
1,650.3
433.5
4,250

2,837.5
2,191.3
571.2
5,600

4,243.7
3,295.3
861
8,400

2566
(คำดกำรณ์)
14,151.3
14,776.2
2,680.5
31,608

อัตรำกำรเติบโตคำดกำรณ์
จำกปี 2561
ร้อยละ 27.2
ร้อยละ 35
ร้อยละ 25.5
ร้อยละ 30.3

ที่มา: Markets and Markets (2018).
เมื่อพิจารณาตลาดตามวัตถุประสงค์การใช้งานพบว่า กัญชาเพื่อการแพทย์มีมูลค่าตลาด
3,631 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ กัญชาเพื่อสันทนาการมีมูลค่าตลาด 4,769 ล้านดอลลาร์ และมีอัตราการ
เติบโตสูงกว่าในอัตราการเติบโตร้อยละ 37 สะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตอย่างมากของอุตสาหกรรมกัญชา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกผลักดันมาจากฝั่งของตลาดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ (ตารางที่ 3.2)
ตารางที่ 3.2 ขนาดตลาดกัญชาในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามประเภทการใช้งานตั้งแต่ปี 2559-2561
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
กำรใช้งำน

2559

2560

2561

เพื่อกำรแพทย์
เพื่อสันทนำกำร
รวม

2,450
1,800
4,250

2,850
2,750
5,600

3,631
4,769
8,400

2566
(คำดกำรณ์)
8,592.1
23,015.9
31,608

อัตรำกำรเติบโตคำดกำรณ์
จำกปี 2561
ร้อยละ 18.8
ร้อยละ 37
ร้อยละ 30.3

ที่มา: Markets and Markets (2018).
เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดตลาดตามส่ ว นผสมหลั ก พบว่ า ในปี 2561 THC ครองส่ ว นแบ่ ง
การตลาดส่วนใหญ่สหรัฐ คิดเป็น 4,792.2 ล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มการเติบโตร้อยละ 33 ในขณะที่
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ตลาด CBD มีส่วนแบ่งการตลาด 3,192.0 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 และคาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 10,380.7
ล้านดอลลาร์ในปี 2566
ตารางที่ 3.3 ขนาดตลาดกัญชาในสหรัฐอเมริกาแบ่งตามส่วนผสมหลักตั้งแต่ปี 2559-2561
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ส่วนผสมหลัก

2559

2560

2561

THC
CBD
ผสม THC-CBD
รวม

2,422
1,619.3
208.68
4,250

3,189.2
2,130.8
280
5,600

4,792.2
3,192
415.8
8,400

2566
(คำดกำรณ์)
19,917.3
10,380.7
1,310
31,608

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 33
ร้อยละ 26.6
ร้อยละ 25.8
ร้อยละ 30.3

ที่มา: Markets and Markets (2018).
3.2.2 กฎหมำยกำรใช้และครอบครองกัญชำในสหรัฐอเมริกำ
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายห้ามใช้กัญชาตั้งแต่ปี 1937 หลังจากนั้นในปี 1973 เริ่มมีการนิรโทษกรรมสาหรับการใช้กัญชาในรัฐโอเรกอน และต่อมาในปี 1996 รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่อนุญาตให้ใช้
กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย ในปัจจุบันในระดับประเทศการใช้และการครอบครองกัญชาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งเพื่อการแพทย์และสัน ทนาการถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุ มสาร
เสพติ ด (Controlled Substances Act) ปี 1970 ของรั ฐ บาลกลางสหรั ฐ ฯ (Federal Law) ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวกัญชาถือว่าเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้ในการที่
ผิดวัตถุประสงค์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในระดับรัฐกฎหมายในแต่ละรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการอนุญาตให้ใช้กัญชา
ทั้งทางการแพทย์และสันทนาการมีความแตกต่างกัน โดยในบางรัฐกฎหมายยังขัดแย้งกับกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง ซึ่งการอนุญาตให้ใช้และครอบครองกัญชาในสหรัฐอเมริกามี 4 ระดับ (ภาพที่ 3.1)
ก. รัฐที่อนุญาตให้ใช้และครอบครองทั้งทางการแพทย์และสันทนาการ (11 รัฐ)
ข. รัฐที่อนุญาตให้ใช้และครอบครองเฉพาะทางการแพทย์ (22 รัฐ)
ค. รัฐที่อนุญาตให้ใช้และครอบครองเฉพาะทางการแพทย์แต่จากัดสาร THC ให้อยู่ใน
ระดับต่าไม่เกินร้อยละ 5 (14 รัฐ)
ง. รัฐที่ห้ามใช้ในทุกกรณี (3 รัฐ)
เมื่อพิจารณากฎหมายเฉพาะรัฐที่อนุญาตให้มีการครอบครองทั้งการแพทย์และสันทนาการ จะมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ ดังต่อไปนี้
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1) รัฐเนวาด้า
ตามพระราชบัญญัติกัญชาของรัฐเนวาด้าอนุญาตให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 21 ปี
ขึ้นไปซื้อ ครอบครอง และบริโภคกัญชาไม่เกิน 1 ออนซ์ และในกรณีสารสกัดกัญชาเข้มข้น 1/8
ออนซ์
2) รัฐโคโลราโด
ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อการรักษาต้องยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองได้ไม่เกิน 1 ออนซ์ในแต่ละครั้งเพื่อการสันทนาการ โดยกฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ที่มีถิ่นพานักอยู่ในรัฐโคโลราโดเท่านั้น

ภาพที่ 3.1 ระดับการอนุญาตให้ใช้และครอบครองกัญชาในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา. Markets and Markets (2018).
รัฐที่อนุญาตให้ใช้และครอบครองทั้งทางการแพทย์และสันทนาการ
รัฐที่อนุญาตให้ใช้และครอบครองเฉพาะทางการแพทย์
รัฐที่อนุญาตให้ใช้และครอบครองเฉพาะทางการแพทย์ แต่จากัดสารTHCให้อยู่ในระดับต่าไม่เกิน
ร้อยละ 5
รัฐที่ห้ามใช้ในทุกกรณี
D นิรโทษกรรม
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3) รัฐเมน
อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปใช้ ครอบครอง และเคลื่อนย้ายกัญชาได้ไม่เกิน 2 ½
ออนซ์ หรือสารสกัดจากกัญชาไม่เกิน 5 กรัม ซึ่งซื้อได้จากร้านค้าปลีกกัญชาเท่านั้น
4) แคลิฟอร์เนีย
การใช้กัญชาเชิงพาณิชย์ของรัฐแคลิฟอร์เนี ยเป็นไปตามกรอบของกฎระเบียบว่าด้วยการ
ใช้กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และสันทนาการ (Medicinal and Adult-Use Cannabis Regulation and
Safety Act , MCRSA) และกรมควบคุมกัญชา (Bureau of Cannabis Control (BCC) มีหน้าที่ในการให้
ใบอนุญาตร้านค้าปลีก ผู้จัดจาหน่าย ห้องทดลอง ผู้จาหน่ายรายย่อย และตามมาตรา 64 ผู้ที่มีอายุ 21 ขึ้น
ไปสามารถซื้อ ครอบครอง และบริโภคได้ไม่เกิน 28.5 กรัมในเคหะสถานหรือในที่ที่กาหนดไว้
5) รัฐแมสซาชูแซท
ตามบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายมาตรา 94G (General Chapter 94G ) อนุญาตให้
บุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้น ครอบครองได้ไม่เกิน 1 ออนซ์ และไม่เกิน 10 ออนซ์ในเคหะสถาน ในกรณีใช้
การแพทย์ต้องมีใบสั่งจากแพทย์และใช้ได้ไม่เกิน 10 ออนซ์ภายใน 60 วัน ในกรณีที่ต้องใช้มากกว่า 10
ออนช์ต้องมีใบรับรองแพทย์
6) รัฐอลาสก้า
ภายใต้กฎหมายของรัฐ อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้น ครอบครองได้ไม่เกิน 1 ออนซ์
7) รัฐโอเรกอน
ภายใต้กฎหมายของรัฐโอเรกอน อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุ 21 ปีขึ้น ครอบครองโดยมี
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
- อนุ ญ าตให้ ค รอบครองกั ญ ชาแห้ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น 1 ออนซ์ ใ นที่ ส าธารณะ แต่ อ นุ ญ าตให้
ครอบครองได้ ไ ม่ เ กิ น 24 ออนซ์ ถ้ า ขึ้ น ทะเบี ย นโครงการใช้ กั ญ ชาเพื่ อ การแพทย์ (Oregon Medical
Marijuana Program)
- อนุญาตให้ครอบครองกัญชาแห้งได้ไม่เกิน 8 ออนซ์ในเคหะสถาน
- อนุญาตให้ครอบครองสารสกัดจากกัญชาหรือกัญชาเข้มข้นได้ไม่เกิน 1 ออนซ์
- อนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อการบริโภคในรูปของแข็งไม่เกิน 16 ออนซ์
- อนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อการบริโภคในรูปของเหลวไม่เกิน 72 ออนซ์
- อนุญาตให้ครอบครองเมล็ดกัญชา ไม่เกิน 10 เมล็ด และไม่เกิน 50 เมล็ดถ้าขึ้นทะเบียน
โครงการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ (Oregon Medical Marijuana Program (OMPP))
- อนุญาตให้ครอบครองต้นกัญชาได้ 4 ต้น
8) รัฐวอชิงตัน
อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ซื้อกัญชาได้ไม่เกิน 1 ออนซ์ ในกรณีดอกกัญชาไม่เกิน
0.24 ออนซ์สาหรับสารสกัดกัญชาเข้มข้นไม่เกิน 16 ออนซ์ เพื่อการบริโภคไม่เกิน 72 ออนซ์ สาหรับกัญชา
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เหลวในส่วนกัญชาเพื่อการแพทย์ต้องมีใบรับรองแพทย์จึงสามารถครอบครองได้ไม่เกิน 24 ออนซ์ และไม่
เกิน 15 ต้น
9) รัฐวอชิงตัน ดีซี
อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปครอบรองได้ไม่เกิน 2 ออนซ์ และประชาชนสามารถปลูก
กัญชาได้แต่ไม่อนุญาตให้จาหน่ายเพื่อการสันทนาการ
10) รัฐเวอร์มอนต์
อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปครอบรองได้ไม่เกิน 1 ออนซ์และไม่อนุญาตให้จาหน่าย
เพื่อการสันทนาการ
11) รัฐมิชิแกน
อนุ ญาตให้ ผู้ ที่มี อ ายุ 21 ปี ขึ้นไปครอบรองได้ ไ ม่เ กิน 2.5 ออนซ์นอกเคหะสถานและ
ครอบครองในเคหะสถานไม่เกิน 10 ออนซ์ และ 12 ต้น
3.2.3 ข้อกำหนด ระเบียบ มำตรฐำนในกำรปลูกและกำรจำหน่ำยกัญชำ
ก. สถานที่เพาะปลูก
สถานที่ปลูกกัญชามีสองประเทศ คือ กลางแจ้งและในโรงเรือน ซึ่งมีมาตรฐานแตกต่างกันในแต่
ละรัฐ โดยสถานที่ปลูกต้องตั้งห่างจากโรงเรียน สวนสาธารณะ สถานขนส่ง ห้องสมุด ทางเดิน
1) การปลูกกลางแจ้ง
ในรัฐวอชิงตัน การปลูกกัญชากลางแจ้งต้องมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อไม่ให้ภายนอกมองเห็น
และรั้วต้องมีความสูงอย่างน้อย 8 ฟุต และรัฐโคโลราโดต้องล้อมรั้วและมีหลังคาที่น้าฝนผ่านได้บางส่วน
(semi-permeable roofing)
2) การปลูกในโรงเรือน
การปลูกในโรงเรือนสามารถควบคุมความชื้น แสง และแมลงศัตรูพืช โดยการปลูกใน
โรงเรือนต้องเป็นโรงเรือนปิด มีระบบรักษาความปลอดภัยที่หน้าต่าง ประตู ผนัง และหลังคา ที่มีความ
แข็งแรง
ข. ระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ
ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกและจาหน่ายกัญชาได้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้
1) การแสดงบัตรประจาตัว (Display of identification badge)
1.1) ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตและลู ก จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งติ ด บั ต รประจ าตั ว
ตลอดเวลาในขณะที่ขนส่งกัญชา โดยบัตรประจาตัวต้องมีชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาต ชื่อ นามสกุล
ตามกฎหมาย รูปถ่าย พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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1.2) นอกจากร้านจาหน่ายแล้วผู้มาเยี่ยม (Visitor) ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง ต้องแขวน
ใบอนุญาตที่ออกโดยผู้ได้รับอนุญาตตลอดเวลาในขณะอยู่ในสถานที่
1.3) ต้องมีการเก็บบันทึกชื่อผู้มาเยี่ยมทุกคนที่เข้าออกสถานที่ รหัสประจาตัว
เวลาเข้า-ออก และวัตถุประสงค์ในการเข้า
1.4) ข้อมูล ต่าง ๆ ต้องเก็บบันทึก 3 ปี เพื่อการตรวจสอบและส่ งข้อ มู ล ให้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
1.5) ลูกจ้าง ผู้มาเยี่ยม และบุคคลอื่นในสถานที่ได้รับอนุญาต รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งต้องแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่มีการขอตรวจสอบ
2) ระบบสัญญาณเตือนภัย (Alarm systems)
สถานที่ที่ได้รับอนุญาตต้องมีระบบสัญ ญาณเตือนภัยที่ทางเข้าออกและหน้าต่าง หรือ
ระบบจับการเคลื่อนไหว หรือสัญญาณเพื่อการข่มขู่แก่ผู้ลักลอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง
3) กล้องวงจรปิด (Surveillance system)
3.1) สถานที่ที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ สถานที่ปลูก ที่ทิ้งเศษขยะ ที่แ ปรรูป เก็บ
รักษา จุดทาลาย จุดจาหน่าย ประตูเข้าออก ต้องมีระบบกล้องวงจรผิ ด ที่มีความละเอียด ขั้นต่า
640X470 พิกซ์เซล และต่ออินเตอร์เน็ตได้
3.2) กล้องทุกตัวต้องติดในที่ที่เห็นได้ชัด ทั้งที่ประตูเข้าออก ทั้งด้านในและ
ด้านนอก และเปิดตลอด 24 ชั่วโมง
3.3) ระบบเก็บบันทึกต้องอยู่ในสถานที่มิดชิดเช่น ตู้นิรภัย กล่อง เพื่อป้องกัน
การขโมย
3.4) เทปบันทึกภาพต้องเก็บอย่างน้อย 45 วัน
3.5) เทปบันทึกภาพต้องมีวัน เวลาแสดง สามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่ อ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
เพื่อป้ องกัน การลั กลอบและความปลอดภัย ผู้ ได้รับอนุญาตต้องสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ การโคลน ต้น ใบ สารสกัด ผลิตภัณฑ์ที่ใส่กัญชา ตัวอย่าง และของเหลือ โดย
ผู้ได้รับอนุญาตต้องเตรียมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเตรียม
ได้แก่
4.1) วันที่เริ่มปลูก วันเคลื่อนย้ายจากจุดเพาะไปยังแปลงปลูก
4.2) วันเก็บเกี่ยว หรือทาลาย
4.3) วันสกัดสารกัญชาเข้มข้น วันผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใส่กัญชา วันทาลายของเสีย
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4.4) วัน เวลาในการขนส่ง
4.5) วันเวลาที่มีการขโมยเมล็ดพันธุ์ การโคลน ต้น ใบ สารสกัด ผลิตภัณฑ์ที่ใส่
กัญชา ตัวอย่าง และของเหลือ
4.6) ต้นกัญชาที่สูงเกิน 8 นิ้วต้องมีการติดป้าย และจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง
4.7) จานวนสินค้าคงคลังทั้งหมด
4.8) สินค้าทุกชิ้นต้องมีการติดป้าย และระบุรายละเอียดในแต่ละชิ้น
4.9) บันทึกการซื้อขายทั้งหมด
4.10) บันทึกภาษีขาย
4.11) ตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งห้องแลป ตัวอย่ างที่เหลือและส่งกลับ และผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ
4.12) ตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของผู้ผลิตและผู้แปรรูป
4.13) ตัวอย่างที่ใช้เพื่อการศึกษาหรือการขาย
4.14) ตัวอย่างที่ให้แก่ผู้ค้าปลีก
4.15) ตัวอย่างที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.16) ข้อมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ
3.2.4 ผลกระทบของกำรเปิดเสรีกัญชำในสหรัฐอเมริกำ
ผลกระทบหลังจากการเปิดเสรีกัญชาในสหรัฐอเมริกาจะมีสองส่วนคือผลกระทบทางเศรษฐกิจ
(Economic Impact) และผลกระทบทางสังคม(Social Impact)
ก. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ( Economic Impact)
1) รายได้จากการเก็บภาษี
การทาให้อุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมายสามารถสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่น โดยอัตราภาษีสาหรับการบริโภคเพื่อสันทนาการและทางการแพทย์ แตกต่างกันในแต่
ละรัฐ ตามตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 อัตราภาษีสาหรับการบริโภคกัญชาเพื่อการสันทนาการและทางการแพทย์ในแต่รัฐ
รัฐ
สันทนำกำร
โคโลรำโด ขายปลีก: ร้อยละ 15 + ภาษีขายของรัฐร้อยละ 2.9
ขายส่ง : ภาษีสรรพสามิตร้อยละ 15
วอชิงตัน ภาษีขายปลีก: ร้อยละ 37 + ภาษีขายของรัฐร้อยละ 8
โอเรกอน

ภาษีสรรพสามิตร้อยละ 17

ทำงกำรแพทย์
ภาษีขายของรัฐร้อยละ 2.9
ภาษี ส รรพสามิ ต รร้ อ ยละ 37 และยกเว้ น
ภาษีขาย
ไม่มีภาษี
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
รัฐ
อลำสก้ำ
เนวำดำ
แคลิฟอเนีย

แมซซำชูเซ็ท
เมน

สันทนำกำร

ทำงกำรแพทย์

50$ ต่อออนซ์
ขายปลีก : ภาษีสรรพสามิตร้อยละ 10
ขายส่ง : ภาษีสรรพสามิตร้อยละ 15
ภาษีขายส่งคิดตามน้าหนัก 9.25$ ต่อออนซ์ในกรณีดอก
กั ญ ชา และ 2.75$ ต่ อ ออนซ์ ใ นกรณี ใ บกั ญ ชา + ภาษี
สรรพสามิตร้อยละ 15 + ภาษีขายของรัฐร้อยละ 7.25 +
ภาษีท้องถิ่น
ภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 10.75 + ภาษีขายของรัฐร้อยละ
6.25 + ภาษีท้องถิ่นร้อยละ 3
อยู่ระหว่างการร่างกฎหมาย

ไม่มีภาษี
ขายปลีก: ภาษีสรรพสามิตร้อยละ 15
ขายส่ง : ภาษีสรรพสามิตร้อยละ 2
ภาษีขายส่งคิดตามน้าหนัก 9.25$ ต่อ
ออนซ์ในกรณีดอกกัญชาและ 2.75$
ต่อออนซ์ในกรณีใบกัญชา
ไม่มีภาษี
ไม่มีภาษี

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ตามตารางที่ 3.5 พบว่า หลังจากที่รัฐโคโลราโด เปิดเสรีกัญซาในวันที่ 1 มกราคม 2557 พบว่าใน
ปีแรกรัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีถึง 67.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสูงขึ้นทุก ๆ ปี เป็น 205.1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (10 เดือน) และในรัฐอื่น ๆ เช่นกัน รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน
ตารางที่ 3.5 รายได้จากการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกาแยกตามรัฐ
(หน่วย : ล้านดอลลาร์)
รัฐ
(ปีงบประมำณ)
โคโลรำโด
(ตำมปฏิทิน)
วอชิงตัน
(เริ่ม 1 กค)
โอเรกอน
(เริ่ม 1 กค)
อลำสก้ำ
(เริ่ม 1 กค)

รำยได้คำดกำรณ์จำก
ปี 2560
70

2557

2558

2559

2560

67.6

130.4

193.6

162

64.9

185.7

314.8

205.1
(มค. – ตค.)
91.2
(กค.-ตค.)

31

20.7

70.3

18.4
(กค.-กย.)

-

12

1.7
(ตค.-กค.)

1.3
(กค.-สค.)

-

-

13.2
(กค.- กย.)

-

-

-

เนวำดำ
60
(เริ่ม 1 กค)
ที่มา: Markets and Markets (2018)
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2) ผลกระทบต่อการจ้างงาน
การเปิดเสรีอุตสาหกรรมกัญชาในสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างงานได้มากขึ้นในรัฐที่
เปิดเสรีกัญชาถูกกฎหมาย โดยทาให้เกิดการจ้างงานทั้งตาแหน่งงานเต็มเวลา (Full Time) และไม่เต็ม
เวลา (Part Time) ประมาณ 165,000 ถึง 230,000 ตาแหน่งทั่วสหรัฐอเมริกา และยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น
ทุกปี ตาแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกัญชา ได้แก่ งานในร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา แรงงานเก็บ
เกี่ยว และแรงงานแปรรูป และยังมีงานรองอื่นที่เกี่ยวเนื่องเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ปรึกษา และ
สานักงานกฎหมาย จากรายงานของ Marijuana Policy Group (MPG) ได้มีการประเมินผลกระทบต่อ
การสร้ า งงานในรั ฐ โคโลราโด พบว่ า งานหลั ก เพิ่ ม ขึ้ น 18,005 ต าแหน่ ง และงานรองเพิ่ ม ขึ้ น 5,414
ตาแหน่งตามลาดับ และจากรายงานของสถาบันนโนโยบายสาธารณะแห่ งรัฐวอชิงตัน (Washington
State Institute for Public) พบว่าสามารถสร้างงานได้ถึง 10,894 ตาแหน่งคิดเป็นร้อยละ 66 ของการ
จ้างงานทั้งหมด และยังจ่ายค่าจ้างสูงกว่างานอื่นร้อยละ 63 ในขณะที่ Oregon lawmakers ได้ประมาณ
ว่ามีงานเกิดขึ้นใหม่ในรัฐโอเรกอนประมาณ 12,500 ตาแหน่ง เป็นต้น
ข. ผลกระทบทางสังคม (Social Impact)
1) ผลกระทบต่อระบบยุติธรรม (Social Justice)
การเปิ ด เสรี กั ญ ชาอย่ า งถู ก กฎหมายท าให้ ก ารจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด จากการ
ครอบครอง เก็บเกี่ยว และจาหน่ายอย่างผิดกฎหมายลดลง เช่น
- รัฐอลาสก้า จานวนผู้ถูกจับกุมจากการครอบครอง การค้าและการผลิต ลดลง
จาก 845 คนเป็น 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93 จากปี 2556-2558
- รัฐโคโลราโด การจับกุมลดลงจาก 12,894 ราย เป็น 6,502 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49 จากปี 2555-2556 คดีส่งฟ้องศาลที่เกี่ยวกับกัญชาลดลงจาก 10,340 คดีเป็น 1,954 คดี หรือ
ลดลงร้อยละ 81 และการจับกุมการครอบครองกัญชาลดลงจาก 9,130 รายเป็น 1,068 ราย หรือลดลง
ร้อยละ 88
- รัฐโอเรกอน การจับกุมลดลงจาก 6,669 ราย เป็น 255 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ
96 จากปี 2556-2559
- รัฐวอชิงตัน คดีส่งฟ้องศาลที่เกี่ยวกับกับกัญชาลดลงจาก 6,879 คดีเป็น 120 คดี
หรือลดลงร้อยละ 98 และการลงโทษผู้กระทาความผิดจากการครอบครองกัญชา ลดลงจาก 7,303 ราย
เป็น 1,723 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 76 ในปี 2554-2558
- วอชิงตัน ดี ซี การจับกุมการครอบครองลดลงจาก 2,549 ราย เป็น 35 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 98.6 จากปี 2556-2559
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จากการจับกุมที่ลดลงดังกล่าวทาให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
จับกุม สืบสวน และลดอาชญากรรมได้ เช่นในรัฐวอชิงตัน สามารถประหยัดงบประมาณ ได้มากกว่า 200
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ดังกล่าวได้จัดสรรให้กับสังคมในหลาย ๆ ด้าน เช่น จัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่น
ชุมชน เยาวชน และสิ่งแวดล้อม
2) การใช้กัญชาในเยาวชน
มีข้อกังวลเกี่ยวกับการเปิดเสรีกัญชาจะทาให้เยาวชนลักลอบใช้กัญชามากขึ้น แต่ จาก
ข้อมูลพบว่าการใช้กัญชาในเยาวชนอยู่ที่ร้อยละ 21.7 ซึ่งถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ
และรัฐเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปิดเสรี เนื่องจากการเข้าถึงการใช้กัญชาในเยาวชนยากมากขึ้น
กว่าก่อนเปิดเสรี
3) การรั่วไหลของกัญชา
จากข้อมูล ของศูน ย์ ป้ องกัน สารพิษ ( Poison Center) พบว่ามีการรั่ว ไหลของการใช้
กัญชาไปเพื่อการอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตน้อยมาก เช่น ในรัฐโอเรกอนน้อยว่าร้อยละ 1 และร้อยละ 0.5 ในรัฐ
วอชิงตัน เป็นต้น ซึ่งกรณีส่วนใหญ่เกิดการการนากัญชามารักษาโรคด้วยตัวเองที่บ้านซึ่งไม่ได้รับจากใบสั่ง
ของแพทย์ เนื่องจากไม่ต้องการไปพบแพทย์ด้วยตัวเอง
4) ความปลอดภัยบนท้องถนน
การใช้กัญชาขณะขับรถจะทาให้สมรรถภาพในการขับรถลดลง โดยในแต่ละรัฐจะมีการ
ตรวจวัดความสามารถในการขับรถแตกต่างกัน เช่น ในรัฐโคโลราโด เนวาดา วอชิงตัน จะวัดความเข้มข้น
ของสาร THC ในกระแสเลื อ ด และในรั ฐ โอเรกอน อลาสก้ า วอชิ ง ตั น ดี ซี แคลิ ฟ อร์ เ นี ย เมน และ
แมสซาชูเซตส์ จะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกสังเกตการใช้ยาเกินขนาด ( Drug Recognition Expert)
จากข้อมูลพบว่า การจับกุมผู้ขับขี่ที่เมากัญชาลดลงในหลาย ๆ รัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น ลดลงร้อยละ 16
ในรัฐโคโลราโดหลังจากมีการเปิดเสรีกัญชา และลดลงร้อยละ 32.9 ในรัฐวอชิงตัน เมื่อพิจารณาอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุบนถนน พบว่า ไม่มีความความสัมพันธ์อย่างเห็นได้ชัดระหว่างการใช้กัญชาและอุบัติเหตุ
เนื่องจากตัวเลขของจานวนอุบัติเหตุไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทั้งก่อนและหลัง
3.3 อุตสำหกรรมกัญชำในประเทศแคนำดำ
3.3.1 สถำนกำรณ์ตลำดกัญชำในแคนำดำ
ประเทศแคนาดาอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปี 2544 ตามกฎหมาย Marihuana
Medical Access Regulation (MMAR) ต่อมาในปี 2557 ได้ปรับปรุงแก้ไขเป็น Marihuana for Medical
Purposes Regulations(MMPR) เพื่อให้ การซื้อขายกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคสามารถทาได้โ ดยมี
ใบอนุญาตหรือใบสั่งจากแพทย์ ในปี 2561 ได้มีการออกกฎหมาย Cannabis Act ที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไป
สามารถซื้อขายกัญชาเพื่อสันทนาการ (Recreation) แต่กฎหมายมีข้อห้ามไม่ให้เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี
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เสพหรือเข้าถึงกัญชาได้ และต้องไม่ให้มีการซื้อขายกัญชาอย่างผิดกฎหมาย โดยมีโทษจาคุกสูงสุด 14 ปี
สาหรับผู้ฝ่าฝืน เป้าหมายหนึ่งของการเปิดเสรีกัญชาคือการลดขนาดของกัญชาที่ผิดกฎหมาย โดยกลุ่มคน
ที่พร้อมจะเปลี่ยนมาซื้อสินค้าถูกกฎหมายคือคนที่มีการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีห รือมัธยม มี
รายได้มากกว่า 50,000 เหรียญต่อปี ส่วนกลุ่มคนที่จะไม่เปลี่ยนคือคนที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป ( A
society in transition an industry ready to bloom, 2561) จากงานวิจัยพบว่าสาเหตุที่คนใช้กัญชา
ทางการแพทย์เพราะเพื่อการผ่อนคลาย นอนหลับ และลดความเครียด และพบว่าผู้ใช้กัญชาหญิงมีสัดส่วน
ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์มากกว่าผู้ชาย กล่าวคือผู้ใช้กัญชาหญิงร้อยละ 35 ใช้กัญชาทางการแพทย์ เช่น
เพื่ อ ลดความเจ็ บ ปวด ในขณะที่ ผู้ ใ ช้ กั ญ ชาชายร้ อ ยละ 24 ใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ (A society in
transition an industry ready to bloom, 2561)
เป้าหมายของการเปิดเสรีกัญชาของแคนาดาคือ
1. ป้องกันการเข้าถึงกัญชาของเยาวชน
2. ลดปัญหาจากอาชญากรรม
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านตารวจและระบบยุติธรรมจากการจับกุมกัญชา
4. ลดการถูกจดบันทึกประวัติอาชญากรรมจากกัญชา
5. ป้องกันสุขภาพ
6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องในด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงและสร้างความเข้าใจให้แก่เยาวชน
7. สร้างระบบและควบคุมตั้งแต่การปลูก ขนย้าย จัดจาหน่าย ด้วยกฎระเบียบที่สร้างคุณภาพและ
ความปลอดภัย จากัดการเข้าถึง
8. สร้างการควบคุมคุณภาพของกัญชาทางการแพทย์
ภายหลังจากที่แคนาดาได้ ออกกฎหมายให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้พบว่าในเดือนสิ งหาคม
2562 ปริมาณกัญชาแห้งเพิ่มมากขึ้นเป็น 12,917 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มี
ปริมาณกัญชาแห้งที่ 11,692 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 และจานวนการขายน้ามัน
กัญชาเพิ่มจาก 10,266 ลิตร เป็น 11,705 ลิตร คิดเป็นจานวนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งอัตราการใช้กัญชา
เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของการผลิตกัญชา
สาหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นพบว่า มีจานวนผู้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เพิ่มจาก 1.12 ล้าน
คน ในปี 2558 เป็น 3.69 ล้านคน ในปี 2560 แสดงให้เห็นจานวนที่เพิ่ม ขึ้นอย่างมากของผู้ที่ต้องการใช้
กัญชาทางการแพทย์ โดยร้อยละ 63 ของผู้ใช้จะซื้อกัญชาที่ถูกกฎหมายมากขึ้น ( A society in transition
an industry ready to bloom, 2561)
จากรายงานการศึกษาพบว่าปริมาณการใช้กัญชาในประเทศแคนาดาแบ่ งตามชนิดของกัญชา
พบว่ามีการใช้ในรูปดอกกัญชามากที่สุดโดยในปี 2559 มีการใช้กัญชาในรูปดอกคิดเป็นมูลค่า 66.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ การใช้กัญชาสกัดมูลค่า 52.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 มีการใช้กัญชาในรูปดอก
กัญชาเพิ่มมากขึ้นเป็นมูลค่า 209.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับมูลค่าการใช้กัญชาสกัดเพิ่มเป็น 209.1
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ล้านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของการใช้กัญชาในแบบต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยการ
ใช้ดอกกัญชาคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตร้อยละ30 ในขณะที่กัญชาสกัดคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเพิ่ม
ร้อยละ 38 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของการใช้ดอกกัญชาในปี 2566 เพิ่มเป็น 2,425 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และการใช้กัญชาสกัดเพิ่มเป็น 2,613.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอนาคต
แนวโน้มการใช้กัญชาสกัดจะเพิ่มมากกว่าการใช้ดอกกัญชา (ตารางที่ 3.6)
ในขณะที่หากแบ่งการใช้กัญชาตามวัตถุประสงค์คือเพื่อสันทนาการและเพื่อการแพทย์ พบว่ าในปี
2561 คาดการณ์ว่าจะมีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์มูลค่า 868.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560
ที่มีปริมาณการใช้มูลค่า 522.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15.1 ในขณะที่
มูลค่าการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในปี 2561 คาดการณ์ว่ามีมูลค่า 434.1 ล้านเหรียญ โดยคาดการณ์ว่า
การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมีอัตราการเติบโตสูงมากคือร้อยละ 53.7 ทาให้ตลาดของการใช้กัญชาเพื่อ
สั น ทนาการจะมีการเติบ โตอย่ างรวดเร็ว ในปี 2566 จึงคาดการณ์ว่าจะมีมูล ค่ามากถึง 3,723.8 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ ทาให้ขนาดตลาดมีขนาดใหญ่กว่าตลาดการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ (ตารางที่ 3.7) หากแบ่ง
กัญชาตามประเภทของสารประกอบในกัญชาพบว่า ในปี 2560 การใช้กัญชาที่มี THC สูงมีมูลค่า 267.4
ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 742.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 คิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 35.9 ในขณะที่การใช้กัญชาที่มีสาร CBD สูงนั้นมีมูลค่าการใช้น้อยกว่า โดยในปี 2560 มีมูลค่าการ
ใช้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 497.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 29.4 ส่วนการใช้กัญชาที่มีสารประกอบทั้ง THC และ CBD นั้นพบว่ามีขนาดเล็กมาก
โดยในปี 2560 มีมูลค่าเพียง 25.4 ล้านเหรียญและคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 65.2
ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ คิดเป็ น อัตราการเติบโตร้อยละ 28.7 เมื่อคาดการณ์ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิด
สารประกอบในปี 2566 พบว่าการใช้ THC มีขนาดเพิ่มขึ้นสูงมากเป็น 3,445.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะ
ที่การใช้ CBD มีมูลค่าเพียง 1,812 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้ THC มีมากกว่า
ความต้องการใช้ CBD
ตารางที่ 3.6 ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดของกัญชาตั้งแต่ปี 2559-2566 (ล้านเหรียญ US)
ชนิด

653.2

2566
(คำดกำรณ์)
2,425.9

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 30

209.1

522.3

2,613.8

ร้อยละ 38

12.6

50.7

127

438

ร้อยละ 28.1

131.3

522.7

1,302.4

5,477.8

ร้อยละ 33.3

2559

2560

2561

ดอก

66.4

262.9

สกัด

52.3

อื่น ๆ
รวม

ที่มา: Markets and Markets (2018).
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ตารางที่ 3.7 ปริมาณการใช้กัญชาในด้านต่าง ๆ ในแคนาดาตั้งแต่ปี 2559-2566 (ล้านเหรียญ US)

868.3

2566
(คำดกำรณ์)
1,754

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 15.1

434.1

3,723.8

ร้อยละ 53.7

1,302.4

5,477.8

ร้อยละ 33.3

ชนิด

2559

2560

2561

เพื่อกำรแพทย์

131.3

522.7

สันทนำกำร
รวม

131.3

522.7

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ตารางที่ 3.8 ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดของสารประกอบในกัญชาในแคนาดาตั้งแต่ปี 2559-2566
(ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2559

2560

2561

THC-dominant
CBD-dominant
Balanced THC&CBD
รวม

74.6
50.3
6.43
131.3

297.4
200
25.4
522.7

742.4
497.5
62.5
1302.4

2566
(คำดกำรณ์)
3445.1
1812
220.7
5477.8

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 35.9
ร้อยละ 29.4%
ร้อยละ 28.
ร้อยละ 33.3

ทีม่ า: Markets and Markets (2018).
ในด้านราคาจาหน่ายกัญชาในประเทศแคนาดานั้นพบว่าราคาจาหน่ายในแต่ละรัฐนั้นแตกต่าง
กัน นอกจากนี้ยังพบว่าถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หนึ่งของรัฐในการเปิดเสรีกัญชาคือเพื่อลดขนาดของตลาด
กัญชาที่ไม่ถูกกฎหมาย แต่พบว่ายังมีผู้ใช้กัญชาที่ซื้อกั ญชาในตลาดมืดยังคงไม่เปลี่ยนมาซื้อ กัญชาที่ถูก
กฎหมายจ านวนมาก สาเหตุส่ ว นหนึ่ งมาจากการที่ราคากั ญชาในตลาดมื ดมี ราคาต่ากว่า กั ญชาที่ ถู ก
กฎหมาย จากตารางที่ 3.9 พบว่าราคากัญชาในตลาดมืดในแต่ละรัฐจะมีราคาต่ากว่าราคากัญชาที่ถูก
กฎหมาย โดยราคาในตลาดมืดในแคนาดาโดยเฉลี่ยมีร าคา 8.24 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคากัญชาที่ถูก
กฎหมายมีราคา 8.98 เหรียญสหรัฐ เมื่อพิจารณาในแต่ละรัฐพบว่าราคาในตลาดมืดจะถูกกว่าราคากัญชา
ที่ถูกกฎหมายทุกรัฐ โดยรัฐ Ontaario จะมีราคาแตกต่างกันมากที่สุดคือ 1 เหรียญสหรัฐ ถึงแม้ว่าราคา
กัญชาที่ถูกกฎหมายในแคนาดาจะสูงกว่าราคาตลาดมืดแต่พบว่าราคาที่จาหน่ ายยังเป็นราคาที่ไม่คุ้มทุน
นั่นหมายถึงรัฐเป็นผู้สนับสนุนราคากัญชาที่ถูกกฎหมายในส่วนที่ขาดทุน เพื่อให้ราคาไม่แตกต่างจากราคา
กัญชาในตลาดมืดมากนัก
ปัจจุบันบริษัทที่เป็ นผู้ผ ลิตกัญชารายใหญ่ในแคนาดาได้แก่ Canopy Growth Corporation
(Canada), Tilray Inc.(Canada) และ Aurora Cannabis Inc. (Canada)
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ตารางที่ 3.9 ราคากัญชาในแต่ละรัฐในแคนาดา (เหรียญ US)
ราคาในตลาดมืด
ราคาในตลาดที่ถูกกฎหมาย
ส่วนต่างราคา

แคนำดำ
8.24
8.98
0.074

west
8.36
8.89
0.53

Ontario
8.33
9.33
1

Quebec
7.53
7.81
0.28

Atlantic
8.17
9.04
0.87

ที่มา: Deloitte.2018
ภายหลั งจากที่รั ฐ บาลได้เปิ ดเสรีทางกัญชานั้นเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อสั งคมโดยรวม
รั ฐ บาลได้ดาเนิ น แนวทางในการป้ อ งกันผ่ านกระบวนการ 2 อย่างคือ การบังคับใช้กฎระเบียบอย่ า ง
เคร่งครัด (strict regulation) และการให้ความรู้แก่สังคม (public education)
1. การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (strict regulation) โดยรัฐ เมือง และรัฐบาลกลางจะ
ร่วมมือกัน
1.1 หน้าที่ของฝ่าย รัฐบาลและ รัฐ
1.1.1 กาหนดข้อกาหนดสาหรับผู้ปลูก และผู้ผลิต
1.1.2 ข้อกาหนดของอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ได้แก่
2.1 ชนิดของสินค้ากัญชาที่สามารถจาหน่ายได้
2.2 ข้อกาหนดของบรรจุภัณฑ์ และฉลาก
2.3 มาตรฐานของขนาดและความแรงของกัญชาที่จาหน่าย
2.4 ส่วนผสมที่เป็นข้อห้าม
2.5 ข้อปฏิบัติการผลิตที่ดี
2.6 มี ก ารตรวจสอบย้ อ นกลั บ (tracking) จากการปลู ก ไปถึ ง การ
จาหน่ายเพื่อป้องกันการจาหน่ายในตลาดที่ผิดกฎหมาย
2.7 จากัดการทาโปรโมชั่น
1.2 หน้าที่ของฝ่ายจังหวัด
มีหน้าที่ในการพัฒนา นาไปใช้ ควบคุมดูแล และบังคับใช้กฎหมายในการกระจายและ
จาหน่ายกัญชา เช่น
1.2.1 เพิ่มอายุขั้นต่า
1.2.2 ลดจานวนการครอบครองขั้นต่าลงได้
1.2.3 กาหนดกฎระเบียบในการปลูกกัญชาที่บ้านเพิ่มขึ้นได้
1.2.4 จากัดสถานที่ในการสูบกัญชาได้
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2. การให้ความรู้แก่สังคม (public education)
รัฐบาลแคนาดาใช้เงินงบประมาณจานวน 46 ล้านเหรียญในการให้ความรู้แก่สังคมและสร้าง
ความตะหนั กให้ แก่สั งคมโดยรวมโดยใช้ ร ะยะเวลา 5 ปี โดยเป็นการให้ ความรู้ในด้านสุ ขภาพ ความ
ปลอดภัยและความเสี่ยงจากการใช้กัญชา โดยเฉพาะแก่เยาวชน
3.3.2 กฎระเบียบกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ในประเทศแคนำดำ
การใช้กัญชาชนิดแห้งทางการแพทย์ในแคนาดาเริ่มใช้เมื่อปี 2543 โดยกาหนดให้บุคคลที่มีความ
จ าเป็ น ต้องใช้ทางการแพทย์ มีสิ ทธิที่จ ะเข้า ถึง โดยปี 2544 ได้ออกกฎ Marihuana Medical Access
regulations (MMAR) โดย MMAR ระบุให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาสามารถปลูกกัญชาเองได้ หรือ ให้บุคคล
อื่นปลูกให้ได้ หรือซื้อจาก Health Care Canada ต่อมาในปี 2556 รัฐบาลแคนาดาได้ออกกฎหมายฉบับ
ใหม่ คื อ Marihuana for Medical Purposes Regulations (MMPR) ที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดกฎระเบี ย บ
สาหรับบริษัทที่ทาการผลิ ตและกระจายกัญชาทางการแพทย์ ในเดือนมิถุนายน 2558 ศาลสูงสุ ดของ
แคนาดา ได้ตัดสิ น ว่าการจ ากัดการเข้าถึงกั ญชาแห้ งเป็นการผิดกฎหมาย ศาลเห็ นว่าบุคคลที่มีความ
ต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์มีสิทธิที่จะใช้กัญชาได้ ดังนั้นเพื่อลดความสับสนในการใช้กัญชา ในเดือน
กรกฎาคม 2558 กระทรวงสาธารณสุข (the ministry of health) ได้ระบุข้อยกเว้น 56 ชนิด ภายใต้
CDSA ที่อนุญาตให้ผู้ผลิตที่ มีใบอนุญาตให้สามารถผลิ ตหรือขายกัญชาชนิดสด หรือน้ามันกัญชา และ
อนุญาตให้ดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ประเทศแคนาดาได้เปลี่ ยน
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์มาเป็น The Access to Cannabis for Medical Purposes
Regulations (ACMPR)
การจั ด การในด้ า นการผลิ ต กั ญ ชาของแคนาดานั้ น ที่ ผ่ า นมามี แ นวทางในการผลิ ต กั ญ ชา 3
แนวทางคือ ปลูกเอง รัฐบาลจัดการให้ และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูก ผลจากการดาเนินนโยบาย
พบว่าจานวนคนที่ใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นเพิ่มสูงขึ้นมาก จากเดิมมีจานวนน้อยกว่า 500 คน ในปี 2557
เพิ่มเป็น 40,000 คน ทาให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมาก ทั้งในตัวผู้ครอบครองกัญชาเอง ที่เกิดปัญหาจาก
แมลง เชื้อรา รวมไปถึงเจ้าของที่ดินและเพื่อนบ้าน นอกจากนี้การเพิ่มจานวนผู้ปลูกจานวนมากสร้าง
ปัญหาให้แก่กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) ในการเข้าไปควบคุมดูแล นอกจากนี้
ในส่วนของการผลิตของรัฐพบว่ามีปัญหาจากจานวนการผลิตที่จากัด นอกจากนี้ราคาที่จาหน่ายยังเป็น
ราคาที่ไม่คุ้มทุน ทาให้ รั ฐ ต้องเข้าไปให้เงินสนับสนุน (subsidy) ทั้งนี้ The marihuana for medical
proposed regulations (MMPR) ได้กาหนดรูปแบบให้มีผู้ผลิตหลายรายเพื่อให้มีการแข่งขันในตลาด
โดยในปี 28 มิถุนายน 2559 พบว่ามีผู้ผลิตกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตจานวน 33 ราย และมีจานวน 416
รายที่กาลังขอใบอนุญาต ทาให้มีการผลิตสินค้าและราคาที่หลากหลาย
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ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ในแคนาดานั้นกฎหมายอนุญาตให้สามารถใช้ได้ เมื่ อผู้ป่วย
ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ แต่ห้ามไม่ให้จาหน่ายหรือให้กัญชาแก่เยาวชน และห้ามไม่ให้เยาวชนเข้าไปติดต่อกับ
ผู้จาหน่ายกัญชา หากละเมิดข้อบังคับจะมีการลงโทษจาคุก 14 ปี นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการโฆษณา
การทาให้สินค้า บรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจจากเยาวชน ห้ามจาหน่ายในตู้อัตโนมัติ
ปัจจุบันแคนาดามีพระราชบัญญัติกัญชา (cannabis Act) เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและกาหนด
แนวทางการใช้กัญชา โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อคือ
1. ไม่ให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้
2. ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่อาชญากรรม
3. ป้องกันด้านสุขภาพของสั งคมและความปลอดภัยโดยรวม โดยอนุญ าตให้ใช้กัญชาที่ ถูก
กฎหมาย
1. พระรำชบัญญัติกัญชำ (cannabis Act)
พระราชบัญญัติกัญชา (cannabis Act) นั้นมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. อนุญาตให้บุคคลทั่วไปที่อายุมากกว่า 18 ปี สามารถซื้อขาย ครอบครอง และแจกจ่ายกัญชา
ได้ไม่เกิน 30 กรั ม (กัญชาแห้ ง) ต่อคน โดยในประเทศแคนาดาได้กาหนดปริมาณกัญชาที่กาหนดให้
ครอบครองได้นั้นคานวณจากฐานของกัญชาแห้งดังนี้ 1 กรัมกัญชาแห้ง เท่ากับ 5 กรัมกัญชาสด หรือ 15
กรัมอาหารที่กินได้ (edible product) หรือ 70 กรัมของเหลว หรือ 0.25 กรัมแบบเข้มข้น หรือ 1 เมล็ด
กัญชา (plant seed)
2. กาหนดให้สามารถปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 4 ต้นต่อครัวเรือน ห้ามบุคคลทั่วไปจาหน่ายกัญชาที่
ปลูกได้เอง สาหรับการปลูก สกัด และจาหน่ายเชิงพาณิชย์นั้นต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
ของแคนาดา (Health Canada) ซึ่งในแคนาดาอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ตั้งแต่ ปี 2541 โดยกาหนดให้มี
THC content ไม่เกินร้อยละ 0.3 w/w ของน้าหนักแห้ง ซึ่งผู้ปลูกจะต้องมีใบอนุญาตและปลูกโดยใช้เมล็ด
ที่รับรองแล้วเท่านั้น
3. การซื้อต้นสด แห้ง หรือน้ามันกัญชาต้องซื้อจากร้านค้าปลีกที่ ได้รับใบอนุญาต หากในจังหวัด
นั้นไม่มีตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตสามารถซื้อทางออนไลน์กับตัวแทนในรัฐนั้นได้
นอกจากนี้ข้อกาหนดภายใต้พรบ.กัญชา (Cannabis Act) ได้กาหนด กฎและมาตรฐานสาหรับ
การปลูก ผลิต กระจายสินค้า ขาย การนาเข้า ส่งออก ของกัญชาสาหรับคนที่ได้รับใบอนุญาตดังนี้
- ใบอนุญาต (licenses) ถือเป็นเป็นสิ่งที่ต้องการสาหรับ
⚫ การปลูกและผลิตกัญชา
⚫ การขายสาหรับกัญชาทางการแพทย์
⚫ การวิจัย ทดลอง หรือทดสอบ
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- ข้อห้ามสาหรับการนาเข้าหรือส่งออก กัญชาทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ และกัญชง
ทางด้านอุตสาหกรรม (industrial hemp)
- กรรมสิทธิ์ในการถือครองจะขึ้นกับ ลักษณะทางกายภาพและข้อกาหนดสาหรับความปลอดภัย
- บรรจุภัณฑ์ต้องมีลักษณะธรรมดา (plain) มีข้อกาหนดสาหรับ โลโก้ สี และยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์
ต้องมีการระบุข้อความการเตือนทางด้านสุขภาพ สัญลักษณ์มาตรฐาน ข้อความเฉพาะเกี่ยวกับสินค้า
- การเข้าถึงกัญชาเพื่อการแพทย์ทาได้สาหรับคนที่มีความจาเป็นทางการแพทย์
- การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Cannabis regulation
- การกระจายและขนส่งกัญชา
ในการกระจายและขนส่งกัญชานั้นมีข้อกาหนดดังต่อไปนี้
⚫ เมือง และรัฐเป็นคนออกใบอนุญาต และควบคุมการขนส่งกัญชา
⚫ หากในเมืองใดยังไม่มีกฎระเบียบให้ใช้กฎระเบียบของรัฐ
⚫ จะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ (tracking) เมล็ดกัญชา
⚫ มีการจากัดร้านจาหน่ายริมถนน สถานที่ตั้งของร้าน และการสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์
2. กฎระเบียบสำหรับกำรใช้กัญชำเพื่อกำรแพทย์
The Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) เป็นกฎระเบียบ
ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหากัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองการตัดสินของศาล ซึ่งภายใต้ ACMPR
กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) สามารถรับและดาเนินการใบสมัครของผู้ที่ต้องการ
ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ในการที่จะขอทาการผลิตในจานวนจากัดเพื่อตนเองหรือบุคคลที่ต้องการใช้ได้
หน้าที่ของ กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada)
1. ออกใบอนุญาต หรือควบคุมบริษัทที่ทาเพื่อการพาณิชย์
2. ลงทะเบียนบุคคลที่ต้องการผลิตกัญชาทางการแพทย์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) จะทาการติดตามตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ผู้ผลิตทาตามกฎข้อบังคับ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ซึ่ง ACMPR กาหนดให้คนไข้สามารถ
เข้าถึงกัญชาเพื่อการแพทย์ไ ด้ง่ายขึ้น โดยสามารถชื้อโดยตรงได้จากผู้ขายที่มีใบอนุญาตลงทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) เพื่อที่จะปลูกและผลิตกัญชาเพื่อตนเอง ให้ผู้อื่นเป็น
ผู้ปลูกและผลิตให้แทนได้
3.กำรปลูกกัญชำเพื่อกำรแพทย์ด้วยตนเอง
ACMPR ได้อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถปลู กกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ โดยต้องมีการลงทะเบียนขอ
อนุญาตในการปลูก ผู้ที่ปลูกจะต้องมีใบอนุญาต โดยจะมีการกาหนดจานวนปลูก จานวนที่สามารถสต็อก
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เก็บไว้ได้ ผู้ปลูกจะสามารถปลูก ได้เพื่อให้ตนเองเท่านั้นไม่สามารถให้ผู้อื่นได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ACMPR ได้กาหนดข้อกาหนดต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1) ผู้ปลูกจะต้องมีความรับผิดชอบในการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ให้เกิดความปลอดภัย
มากที่สุดที่จะไม่ให้บุคคลอื่นรวมถึงเด็กเข้าถึงกัญชาที่ปลูกได้ และต้องไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่ามีการปลูกกัญชา เช่น
ห้ า มไม่ ใ ห้ ค นภายนอกมองเห็ น ต้ น กั ญ ชาที่ ป ลู ก ในสวนได้ หรื อ ต้ อ งไม่ ใ ห้ ก ลิ่ น กั ญ ชาลอยออกไปจาก
กระบวนการผลิต
2) การปลูกภายนอก (outdoor production) ACMPR กาหนดว่าถ้ามีการปลูกภายนอก
บริเวณที่ปลูกห้ามอยู่ติดกับโรงเรียน สนามเด็กเล่นสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีอยู่ ผู้
ปลูกจะต้องมีกาแพงสูง และประตูที่สามารถปิดล็อคได้หรือระบบการเตือนภัยที่ทาให้พื้นที่ปลูกอยู่ในความ
ปลอดภัย
3) การปลูกภายในร่ม (Indoor production) การปลูกในร่มผู้ปลูกต้องมีการทาที่ระบาย
ความชื้นที่เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราในสวนหรืออาคาร ถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตึกหรื อระบบ
ไฟฟ้า จะต้องมีการขอคาแนะนาและได้รับคายินยอมจากผู้ที่มีใบอนุญาตก่อนเท่านั้น
4) การจัดเก็บ ห้องที่จัดเก็บต้องมี ประตูล็อคที่แน่นหนา และมีการติดตั้งระบบตรวจสอบ
หรือเตือนภัย สามารถจัดเก็บกัญชาไว้ในที่ที่ปลอดภัย หรือเทียบเท่า ที่มีการล็อคได้ เช่น ตู้ หรือแท็งก์
5) หากมีเด็กหรือมีเด็กมาเยี่ยมเยียนที่บ้านเป็นประจา จะต้องมั่นใจว่าสถานที่เก็บกัญชา
จะต้องปลอดภัยจากการเข้าถึงของเด็ก
6) ด้านสุ ขภาพ การปลู กกัญชานั้นอาจทาให้ เกิ ดความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย ดังนั้นผู้ปลูกต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
- การใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการปลูกกัญชา
ที่เราจะนามาใช้จาเป็นต้องปรึกษากระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada)
- ในการผลิตสินค้ากัญชา เช่น น้ามัน ผู้ผลิตไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ส ารละลาย
ทางเคมี เช่น เบนซิน, butane, methyl chloride
หากมีการผลิตมากกว่าที่ขออนุญาตไว้ต้องมีการทาลายจานวนที่เกินมาทิ้ง เพื่อที่จะป้องกันบุคคล
อื่นโดยเฉพาะเด็กหรือวัยรุ่น
4. กำรใช้ยำฆ่ำแมลงในกัญชำ
เนื่ องจากการใช้ย าฆ่ าแมลงจะส่ งผลกระทบต่ อผู้ บริโ ภคโดยตรง ดังนั้ นจึงมีการกาหนดแนว
ทางการใช้ย าฆ่าแมลงไว้ภายใต้ Cannabis act และ Cannabis Regulation (CR) อนุญาตให้ ใช้ยาฆ่า
แมลงที่มีรายชื่อภายใต้ Pest Control Product Act (PPCPA)
กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) ได้เตือนผู้ที่ได้รับอนุญาตในการปลูกใน
เรื่องการใช้ยาฆ่าแมลงในการปลูกกัญชาไว้ ดังนี้
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- กัญชาจะต้องไม่ประกอบด้วยสารอื่นที่ไม่ใช่กัญชา
- กัญชาอาจมีสารตกค้างของยาฆ่าแมลง ซึ่งจะต้องมีไม่เกินจานวนสูงสุดของสารตกค้างที่กาหนด
ภายใต้ มาตรา 9 หรือ 10 ของ พรบ. สารควบคุมแมลง (Pest control Products Act)
- มาตรา 81 ในกฎระเบียบกัญชา (CR) กัญชาจะต้องไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ถ้าการปลูกกัญชานั้น
ไม่ได้ถูกลงทะเบียนภายใต้ พรบ. สารควบคุมแมลง (Pest control Products Act) หรือได้รับอนุญาตให้
ใช้ยาฆ่าแมลงได้
- มาตรา 79 กาหนดว่าห้ามไม่ให้ใบอนุญาตการขาย กระจายสินค้า หรือส่งออกกัญชา ถ้าไม่มี
การทาข้อปฏิบัติที่ดีในด้านการผลิต (Good Production Practice requirement set) ในมาตรา 80-88
ของกฎระเบียบกัญชา (CR)
- การจาหน่ายหรือนาเข้า สารที่ใช้ในการกาจัดแมลงในแคนาดานั้นถูกควบคุมโดยหน่ว ยงาน
จัดการแมลง (Pest management Regulatory Agency: PMRA)
ในเดือน พฤษภาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) ประกาศว่า
จาเป็นต้องมีการทดสอบสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในกัญชาที่จะจาหน่ายหรือกัญชาของแต่ละบุ คคล
เนื่องมาจากมีผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตบางรายใช้สารที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงกาหนดให้มีการทดสอบ
สารตกค้างของยาฆ่าแมลงในกัญชาที่จาเป็น (the mandatory cannabis testing for pesticide active
ingredients- requirement) และการทดสอบสารตกค้ า งของยาฆ่ า แมลงในกั ญ ชา (Mandatory
Cannabis testing for pesticide active ingredients-List and Limits) โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นเดื อ น
มกราคม 2561
การทดสอบสารตกค้างของยาฆ่าแมลงในกัญชาที่จาเป็น (the mandatory cannabis testing
for pesticide active ingredients- requirement) ก าหนดให้ ผู้ ป ลู ก เก็ บ เกี่ ย ว แปรรู ป กั ญ ชา และ
ทดสอบต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบชองกัญชา (The cannabis Regulations) โดยผู้ที่เก็บเกี่ยวและแปรรูป
(processing) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบสารยาฆ่าแมลงที่กาหนดใน มาตรา 5 กฎระเบียบของ
กัญชา (The cannabis Regulations)
5. แนวปฏิบัติที่ดีของกำรปลูกกัญชำ (Good Production Practices)
ในส่วนที่ 5 ของกฎระเบียบของกัญชา (The cannabis Regulations) ได้กาหนดข้อปฏิบัติที่ดี
(good production practice: GPP) ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาไว้ GPP มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่ากัญชาจะมีคุณภาพ
ที่ได้ตามมาตรฐาน โดยกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) จะควบคุมให้ผู้ผลิตกัญชา
ต้องทาตามข้อกาหนดที่ต้องทาและให้ได้ตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด และใช้เครื่องมือในการบังคับให้ทา
ตาม
เมื่อมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎในข้อ 5 ของ กฎระเบียบของกัญชา (The cannabis
Regulations) จะถูกลงโทษดังต่อไปนี้
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1) ออกจดหมายเตือน
2) มีการให้คาแนะนา หรือ การสื่อสารถึงความเสี่ยง
3) ยึด หรือกักกัน
4) การเพิกถอก ใบอนุญาต
5) ปรับเงินสูงสุด 1 ล้านเหรียญ
6) เรียกสินค้ากลับคืนจากตลาด
เนื้อหาสาคัญของส่วนที่ 5 ของแนวปฏิบัติที่ดี (good production practice: GPP) มีดังนี้
5.1 ข้อกาหนดทั่วไป (General requirement) มีการกาหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนในการทางานตามมาตรฐาน (Standard operating procedures: SOPs)
1.1 สุขาภิบาลของอาคารหรือส่วนของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
1.2 ความสะอาดของแรงงาน
1.3 การขนย้ายและรับกัญชาและส่วนประกอบ
1.4 กระบวนการผลิต ได้แก่ การโคลนนิ่งต้นกัญชา หรือ การขยายต้นกัญชา
จากเมล็ด, การตกแต่ง, การให้สารอาหาร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง, การเก็บเกี่ยว, ทาให้แห้ง, การสกัด, การใส่ใน
แคปซูล, การผลิตกัญชาสาหรับบริโภค
1.5 การทดสอบสารตัวอย่างของกัญชา
1.6 บรรจุภัณฑ์และตรายี่ห้อ
1.7 การจัดเก็บ
2. สารที่ใช้ควบคุมแมลง การฆ่าเชื้อโรค วัตถุดิบทางการเกษตร และตัวแทนสารเคมีที่
ไม่ใช่อาหาร
2.1 สารที่ใช้ควบคุมแมลง (Pest control product) ห้ามไม่ให้ใช้สารที่ไม่ได้จด
ทะเบียนภายใต้ Pest control products act (PCPA)
2.2 การฆ่าเชื้อโรค วัตถุดิบทางการเกษตร และ ตัว แทนสารเคมีที่ไม่ใช่อาหาร
(Sanitizers, agronomic input and non-food chemical agents) วัตถุดิบทางการเกษตรและ สารเคมี
ที่ไม่ใช่อาหารจะต้องมีความเหมาะสมในการใช้และต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อน เช่น สารเคมีและ
วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีฉลากแสดงให้เห็นชัดเจน น้ามันหรื อสารที่ต้องมาใช้สัมผัสกับกัญชาโดยตรงต้องเป็น
วัตถุดิบสาหรับอาหาร (food grade) เท่านั้น เจลสาหรับล้างหรือที่ทาความสะอาดที่ใช้บนพื้นผิวหน้าของ
วัตถุที่ต้องสัมผัสกับกัญชาโดยตรงจะต้องไม่ปนเปื้อนกับกัญชา
3. การจัดเก็บและขนย้าย
3.1 การจัดเก็บ
ต้องมีการจัดเก็บกัญชาและส่วนผสมต่าง ๆ ภายใต้สภาวะที่สามารถคงคุณภาพ
ของกัญชาไว้ได้ เช่น ห้องเก็บจะต้องมีการออกแบบเพื่อให้การจัดเก็บสินค้าให้คงคุณภาพได้ ต้องมีการ
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จัดเก็บที่เป็นระเบียบ และป้ องกันการปนเปื้อน โดยจะต้องมีความสะอาด แห้ง และอากาศหมุนเวียนดี
และต้องการแสดงถึงข้อมูลในการจัดเก็บบนฉลาก มีการจัดเก็บข้อมูลด้านอุณหภูมิ ความชื้น
3.2 การขนย้าย
รถที่ใช้ขนส่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น เพื่อให้กัญชามีคุณภาพ
คงที่ รถขนส่งต้องสะอาด แห้ง และสามารถคงคุณภาพของกัญชาได้ และในการขนย้ายต้องมีการจดบันทึก
ในรายละเอียดเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกจุดระหว่างขนย้าย
4. อาคารและสถานที่
อาคารและสถานที่ใช้สาหรับ ปลูก บรรจุ เก็บ และทดสอบกัญชา ต้องมีการ
ออกแบบ ก่อสร้างและดูแลรักษาตามคู่มือที่กาหนด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ต้องมีความสะอาด
เป็นระเบียบ และสามารถทาความสะอาดพื้นผิวเพื่อป้องกันการปนเปื้อน โดยในข้อกาหนด มาตรา84
กาหนดแนวทางต่าง ๆ ดังเช่น
- การสร้างตึกจะต้องออกแบบเพื่อให้สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย
- อิฐ บล็ อกซีเมนต์ หรือวัส ดุที่มีรู พรุน จะต้ อ งถู กห่ อหุ้ มปิ ด รอยต่อระหว่ า ง
กาแพง ผนัง เพดานจะต้องถูกปิดให้สนิท
- ตึกจะต้องไม่มีรู ช่อง ในประตู หน้าต่าง ผนัง เพดาน
- ต้องสามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ต่าง ๆ สามารถจัดการขยะและของเสียได้
ป้องกันการปนเปื้อนได้
5. พื้นที่ที่ใช้ปลูกจะต้องไม่ติดกับเครื่องจักร เช่น บอยเลอร์ จุดรับและพื้นที่ส่งของต้องไม่ติดกับ
พื้นที่ปลูก
- ต้องการการบารุงรักษาอาคารเป็นประจา
6. ระบบ: การกรองและระบายอากาศ, น้าและไฟ
6.1 การกรองและระบายอากาศ ต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันกลิ่นออกไปภายนอก
มีระบบการระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนให้อากาศสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
6.2 น้า ระบบน้าต้องไม่เชื่อมต่ อกับระบบอื่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน น้าต้องมีปริมาณ
แรงดันที่เพียงพอ มีคุณภาพดี นอกจากนี้ต้องมีการใช้เครื่องมือในการลดความเสียงจากการปนเปื้อน เช่น
ฟิลเตอร์ หรือ แสงUV ต้องมีการตรวจสอบ สารเคมี microbiological เป็นประจา
6.3 แสงไฟ แสงที่ใช้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงแสงธรรมชาติ ไม่กระทบต่อคุณภาพกัญชา
6.4 ในพื้นที่ปลูกต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย
7. การจัดเก็บกัญชาและวัตถุดิบที่ใช้ต้องเก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือต่ากว่า หรือบางสิ่ง
ต้องเก็บในอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ระดับความชื้นเป็นปัจจัยสาคัญต้องทาให้ระดับความชื้นต่าที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา
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3.3.3 ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
จากการศึกษาพบว่า การออกกฎหมายให้กัญชาถูกกฎหมายไม่ได้เป็นปัจจัยให้คนหันมาใช้กัญชาที่
ถูกกฎหมายมากขึ้นแต่การใช้กลยุทธ์ด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัยจะเป็นตัวผลักดันให้คนหันมา
ใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายมากขึ้น จากการศึกษาในแคนาดา พบว่า มากกว่าครึ่งของผู้สูบที่ไม่มีแผนที่จะซื้อ
กัญชาที่ถูกกฎหมายบอกว่า การนาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า ราคาที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยจูงใจให้เขา
หันมาใช้กัญชาที่ ถูกกฎหมายมากขึ้น (A society in transition an industry ready to bloom, 2561)
นอกจากนี้พบว่าเมื่อเปิดเสรีกัญชาแล้วผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้ อกัญชาบ่อยขึ้น แต่พบว่าแม้ว่าจะซื้อบ่อย
ขึ้นแต่ปริมาณการสูบกัญชายังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ
การทาให้กัญชาถูกกฎหมายนั้นส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายด้าน คือ
1.1) การเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล
เมื่อมีการออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายทาให้รัฐ บาลสามารถจัดเก็บภาษีจาก
กัญชาเพิ่มขึ้น จากเดิมกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายทาให้การซื้อขายกัญชาจะทาในตลาดมืด โดยพบว่าในช่วง
เดือนตุลาคม 2561–มิถุนายน 2562 รัฐสามารถเก็บภาษีการขายและภาษีสรรพาสามิตจากกัญชาได้มาก
ถึง 186 ล้านเหรียญ และมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการเก็บภาษีจากกัญชาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็
ตามได้มีข้อโต้แย้งว่าการเก็บภาษีกัญชาจะทาให้ราคากัญชาที่ถูกกฎหมายมีราคาสูงกว่า กัญชาในตลาดมืด
ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถลดขนาดตลาดมืดลงได้ โดยปัจจุบันมีการเก็บภาษีประมาณ 1 เหรียญต่อ 1 กรัม
กัญชาแห้ง
1.2) การสร้างงาน
การเปิดเสรีกัญชาโดยเฉพาะกัญชาเพื่อสันทนาการนั้นจะทาให้เกิดการสร้างงานจานวน
มาก แต่อย่างไรก็ตามอาจทาให้เกิดการจ้างงานลดลงหากตลาดมืดมีขนาดลดลงเนื่องจากการจ้างงาน เช่น
คนปลูก คนจาหน่ายในตลาดมืดมักมีจานวนมากกว่าในตลาดที่ถูกกฎหมาย
1.3) การประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
จากสถิติพบว่าในแคนาดามีคดีที่เกี่ยวกับกัญชามากถึง 73,000 คดี และมีอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยนับจากปี 2546–2556 ร้อยละ 8 ทาให้รัฐบาลต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านนี้มากถึง 500-1,000
ล้านเหรียญ การทาให้กัญชาถูกกฎหมายย่อมจะทาให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง
นอกจากนั้นเมื่อทาให้กัญชาเพื่อการแพทย์ถูกกฎหมาย ทาให้มีการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์มาก
ขึ้น ส่งผลให้ราคากัญชาถูกลง ผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาจึงได้ประโยชน์จากการที่ราคากัญชาถูกลง
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2) ผลกระทบทำงสังคม
2.1) การลดขนาดตลาดกัญชาที่ผิดกฎหมาย
ก่อนที่แคนาดาจะมีการออกกฎหมายกัญชา ความต้องการใช้กัญชาก่อให้เกิดตลาดกัญชา
ผิดกฎหมายขยายตัวเป็นอย่างมากและทาให้ผู้จาหน่ายกัญชามีอานาจสูง การทาให้ถูกกฎหมายจะทาให้
ตลาดมืดมีขนาดเล็กลง และลดปัญหาที่เกิดจากกัญชา เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการ
จาหน่ายกัญชาที่ผิดกฎหมาย ลดแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ซึ่งจากรายงานของ UNICEF พบว่า
วัยรุ่นในแคนาดาร้อยละ 28 มีการใช้กัญชาที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าการลดขนาดตลาดมืดลง
จะทาให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ยากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า การออกกฎหมายให้กัญชาถูกกฎหมายไม่ได้เป็น
ปัจจัยให้คนหันมาใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายมากขึ้น แต่การใช้กลยุทธ์ด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย
จะเป็นตัวผลักดันให้คนหันมาใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายมากขึ้น จากการศึกษาในแคนาดาพบว่า มากกว่าครึ่ง
ของผู้ สู บ ที่ไม่มี แผนที่จ ะซื้ อ กัญชาที่ ถู กกฎหมายระบุว่ า การนาเสนอสิ นค้าที่ มี คุณภาพดี ก ว่า ราคาที่
เหมาะสมจะเป็ น ปั จ จั ย จู งใจให้เขาหั นมาใช้กัญชาที่ถูกกฎหมายมากขึ้น (A society in transition an
industry ready to bloom, 2561) ดังนั้นจึงพบว่าภายหลังจากที่มีการทาให้กัญชาถูกกฎหมายกลับไม่ได้
ลดขนาดตลาดมืดลง
2.2) ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
การใช้กัญชาทางการแพทย์จะสามารถใช้ในการรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง บรรเทาอาการปวด โรคลมชักในเด็ก เป็นต้น จากงานวิจัยพบว่า สาเหตุที่คนใช้กัญชาในแคนาดา
เพื่อการผ่อนคลาย นอนหลับ และลดความเครียด และร้อยละ 35 ของผู้หญิงที่ใช้กัญชาเป็นการใช้เพื่อทาง
การแพทย์ คือเพื่อลดความเจ็บปวด ในขณะที่ร้อยละ 24 ของผู้ชายเป็นการใช้เพื่อการแพทย์ (A society
in transition an industry ready to bloom, 2561) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้กัญชามีผลกระทบ
ทางด้านลบต่อสุขภาพเช่นกัน โดย CAMH (Centre for Addiction and Mental Health) ได้รายงานว่า
การใช้กัญชามีผลต่อการพัฒนาทางสมองของเด็ก ทาให้เกิดการวิตกกังวล ซึมเศร้า เกิดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางรถยนต์
3.4 อุตสำหกรรมกัญชำในประเทศเนเธอร์แลนด์
3.4.1 สถำนกำรณ์ตลำดกัญชำในเนเธอร์แลนด์
ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ถื อ เป็ น ประเทศแรกในโลกที่ มีก ารอนุญ าตให้ ใ ช้กั ญ ชาเพื่ อ การแพทย์
นับตั้งแต่ปี 2543 ดังนั้นการเติบโตของตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของเนเธอร์แลนด์จึงถูกผลักดันจาก
ระบบสุขภาพของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีร้านขายยาที่จาหน่ายกัญชาเพื่อการแพทย์มากกว่า 2,000 ร้านที่
สามารถเก็บสต็อกยาและให้คาแนะนาในการใช้สาหรับผู้ป่วยได้ ปัจจุบันตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของ
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เนเธอร์ แ ลนด์ มี บ ริ ษั ท Bedrocan เป็ น ผู้ ผู ก ขาดเพี ย งรายเดี ย วในตลาดโดยเป็ น ผู้ ผ ลิ ต รายเดี ย วที่ มี
ใบอนุญาตในการปลูกและวิจัย อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้พยายามจะเพิ่มจานวนผู้ผลิตที่ได้ใบอนุญาตมากขึ้น
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน
จากรายงานการศึกษาพบว่า ปริมาณการใช้กัญชาในประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งตามชนิด ของ
กัญชาพบว่ามีการใช้ในรูปดอกกัญชามากที่สุดโดยในปี 2559 มีการใช้กัญชาในรูปดอกคิดเป็นมูลค่า 2.3
ล้านเหรียญสหรัฐ การใช้กัญชาสกัดมูลค่า 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 มีการใช้กัญชาในรูปดอก
กัญชาเพิ่มมากขึ้นเป็นมูลค่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับมูลค่าการใช้กัญชาสกัดเพิ่มเป็น 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตที่คาดของการใช้กัญชาในแบบต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดย
การใช้ดอกกัญชามีอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ร้อยละ 51.5 ในขณะที่กัญชาสกัดมีอัตราการเพิ่มร้อยละ
58.3 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของการใช้ดอกกัญชาในปี 2566 เพิ่มเป็น 14 ล้านเหรียญสหรัฐ
และการใช้กัญชาสกัดเพิ่มเป็น 32 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอนาคตแนวโน้มการใช้กัญชาสกัด
จะเพิ่มมากกว่าการใช้ดอกกัญชา (ตารางที่ 3.10)
ในขณะที่หากแบ่งการใช้กัญชาตามวัตถุประสงค์คือเพื่อสันทนาการและเพื่อการแพทย์ (ตารางที่
3.11) พบว่าในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์มูลค่า 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม
สูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณการใช้มูลค่า 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 55 ในขณะ
ที่มูลค่าการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการไม่มีข้อมูล และหากแบ่งกัญชาตามประเภทของสารประกอบในกัญชา
พบว่า (ตารางที่ 3.12) การใช้กัญชาที่มี THC สูง ในปี 2560 มีมูลค่า 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์
ว่าจะมีมูลค่า 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ร้อยละ 49.6 ในขณะที่การใช้
กัญชาที่มีสาร CBD สูงนั้นในปี 2560 มีมูลค่าการใช้ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะมี
มูลค่า 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตที่คาดร้อยละ 58.5 ส่วนการใช้กัญชาที่มีสารประกอบทั้ง
THC และ CBD นั้น พบว่ามีขนาดเล็กมาก โดยในปี 2560 มีมูลค่าเพียง 0.3 ล้านเหรียญ และคาดการณ์ว่า
ในปี 2561 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 53.9 เมื่อคาดการณ์
ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดสารประกอบในปี 2566 พบว่าการใช้ THC มีขนาดเพิ่มขึ้นสูงมากเป็น 16.3
ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การใช้ CBD มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็น 31 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นว่า
ความต้องการใช้ในเนเธอร์แลนด์มีความต้องการใช้ CBD มีมากกว่าความต้องการใช้ THC
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ตารางที่ 3.10 ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดของกัญชาในเนเธอร์แลนด์ปี 2559-2566
(ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2566

อัตรำกำรเติบโต

(คำดกำรณ์)

คำดกำรณ์จำกปี 2561

1.8

14

ร้อยละ 51.5

2

3.2

32

ร้อยละ 58.3

0.4

0.5

0.7

5

ร้อยละ 47.1

4.6

5.1

5.7

51

ร้อยละ 55

2559

2560

2561

ดอก

2.3

2.6

สกัด

1.8

อื่น ๆ
รวม

ที่มา: Markets and Markets (2018).

ตารางที่ 3.11 ปริมาณการใช้กัญชาในด้านต่าง ๆ ในเนเธอร์แลนด์ปี 2559-2566 (ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2559

2560

2561

2566
(คำดกำรณ์)

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561

เพื่อกำรแพทย์

4.6

5.1

5.7

51

ร้อยละ 55

4.6

5.1

5.7

51

ร้อยละ 55

สันทนำกำร
รวม

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ตารางที่ 3.12 ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดของสารประกอบในกัญชาในเนเธอร์แลนด์ปี 2559-2566
(ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2566

อัตรำกำรเติบโต

(คำดกำรณ์)

คำดกำรณ์จำกปี 2561

2.2

16.3

ร้อยละ 49.6

2

3.1

31

ร้อยละ 58.5

0.2

0.3

0.4

3.7

ร้อยละ 53.9

4.6

5.1

5.7

51

ร้อยละ 55

2559

2560

2561

THC-dominant

2.6

2.9

CBD-dominant

1.8

Balanced THC&CBD
รวม

ที่มา: Markets and Markets (2018).
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3.4.2 กฎระเบียบกำรใช้กัญชำในประเทศเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่เปิดเสรีให้แก่การเสพกัญชานับตั้งแต่ปี 2513 โดยในช่วงต้นอนุญาต
ให้ครอบครองกัญชาได้มากถึง 30 กรัมต่อคน ภายหลังได้ลดจานวนการครอบครองลง อย่างไรก็ตามใน
เนเธอร์แลนด์ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้ ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์มีนโยบายผ่อนปรน
สาหรับการเสพ ปลูก และครอบครองกัญชา ดังนี้
1) กัญชาถือเป็น soft drug การจาหน่ายกัญชาในร้านกาแฟ (coffee shop) นั้นได้รับการผ่อน
ปรนให้จาหน่ายได้ โดยร้านที่จาหน่ายต้องได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลท้องถิ่น โดยมีข้อกาหนดดังนี้
- ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสาธารณะ
- ห้ามจาหน่ายยาเสพติดให้โทษรุนแรง
- ห้ามจาหน่ายให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
- ห้ามทาการโฆษณา
- ห้ามจาหน่ายกัญชาในปริมาณที่มากกว่า 5 กรัมต่อการซื้อขาย 1 ครั้ง
2) ห้ามไม่ให้เสพกัญชาในที่สาธารณะ และอนุญาตให้ครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน 5 กรัม หรือ 5
ต้ น ต่ อ คน หากพบว่ า มี กั ญ ชาในครอบครองไม่ เ กิ น จ านวนที่ ก าหนดจะถู ก ยึ ด เป็ น ของกลางแต่ ไ ม่ ถู ก
ดาเนินคดี แต่ถ้ามีมากกว่าที่กาหนดจะมีโทษปรับและดาเนินคดีอาญา โดยถ้าครอบครองกัญชา 5-30 กรัม
จะถู ก ยึ ด เป็ น ของกลางและปรั บ เงิ น จ านวน 75 ยู โ ร และถู ก ปรั บ สู ง ขึ้ น อี ก หากมี ก ารท าผิ ด ซ้ า หาก
ครอบครองกัญชามากกว่า 30 กรัมถือว่าเป็นคดีอาญามีโทษจาคุก 2 ปี และ/หรือปรับ 16,750 ยูโร
3) อนุญาตให้ร้านจาหน่ายกัญชาจาหน่ายให้เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพานักถาวรในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น
โดยร้านจาหน่ายต้องขอดูหลักฐานดังกล่าว
4) ที่ตั้งของร้านจาหน่ายต้องห่างจากโรงเรียนมากกว่า 350 เมตร
5) กัญชาที่มีสาร THC มากกว่าร้อยละ 15 ถือเป็นยาเสพติดรุนแรง
6) ห้ามไม่ให้มีการปลูกกัญชาเพื่อการพาณิชย์ ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาเพื่อการเสพ
ส่วนตัวได้ไม่เกินครัวเรือนละ 5 ต้น หากมีการทาผิดกฎหมายจะถูกยึดเป็นของกลาง และไม่อนุญาตให้ปลูก
ได้อีก
3.4.3 กำรใช้กัญชำเพื่อกำรแพทย์ในเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์มีการออกกฎหมายการใช้ กัญชาเพื่อการแพทย์ในปี 2543 และได้จัดตั้ง
Bureau for Medical Cannabis (BMC) เพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมยาที่เข้มแข็ง โดยได้ให้อานาจในการ
ควบคุมการผลิตและการจัดส่งกัญชา กัญชาที่ผ่าน BMC ถูกผลิตโดย Bedrocan ซึ่งพัฒนาและกาหนด
มาตรฐานและส่งออกยาจานวน 5 ชนิดที่มีสัดส่วนของ THC และ CBD แตกต่างกัน ปัจจุบันกัญชาสามารถ
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ซื้อได้เมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยทีใช้กัญชาเป็นยาเพิ่มมากขึ้นถึง 50,000 ราย ผู้ป่วยที่จะใช้
กัญชาได้นั้นต้องมีการออกใบรับรองอนุญาตให้ใช้ได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีการระบุปริมาณยาที่ใช้
ให้กับผู้ป่วยในกรณีที่เห็นว่ายาประเภทอื่นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรักษา
กฎหมายที่ใช้ควบคุมคือ Dutch Opium Act (Opiumwet) ผ่านการรับรองในปี 2544
เนื้อหาสาคัญคืออนุญาตให้เข้าถึงยาจากกัญชาได้ อนุญาตให้ทางานวิจัย และการใช้สมุนไพรกัญชาได้ ใน
เนเธอร์แลนด์การปลู ก และกระบวนการผลิ ตจะทาโดยบริษัท Bedrocan ที่อยู่ภายใต้การควบคุ ม ของ
รัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศอยู่ในรูปของยาที่มีมาตรฐาน โดยมีปริมาณสาร THC อยู่ระหว่างต่ากว่า
ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 22 และปริมาณ CBD ต่ากว่าร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 9 ข้อจากัดในการใช้คือให้ ใช้ได้
เฉพาะ Sativex และกัญชา 5 ชนิ ดเท่านั้ น ในการจาหน่าย หน่ว ยงานที่ควบคุมดูแล ได้แก่ office of
medical Cannabis(OMC) ภายใต้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข สวั ส ดิ ก ารและกี ฬ า (ministry of Health,
welfare and sport) จะเป็นผู้ดูแลทั้งด้านการปลูก ผลิต จาหน่าย และกระจายสินค้า
ตารางที่ 3.13 ชนิดและราคาของผลิตภัณฑ์กัญชา
ชนิด

%THC

%CBD

รำคำต่อ 5 กรัม (ยูโร)

Bedrobinol

ประมาณ 13,5

<1

29

Bedrocan

ประมาณ 22

<1

29

Bedica

ประมาณ 14

<1

29

Bediol

ประมาณ 6,3

ประมาณ 8

29

<1

ประมาณ 9

29

Bedrolite

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ในด้ า นการปลู ก OMC จะเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลผู้ ป ลู ก ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต โดยผู้ ป ลู ก ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดของสหภาพยุโรป (EU guidelines for producing medical cannabis) โดย OMC จะควบคุม
ปริมาณการปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงทางการแพทย์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของกัญชาให้
ปราศจากยาฆ่าแมลงและสารตกค้างมีการป้องกันการปนเปื้อน การปลูกกัญชาในเนเธอร์แลนด์จะเป็นการ
ปลูกในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์และไฮโดรโพนิกส์
นอกจากนี้ OMC ยั ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาค าขออนุ ญ าตน าเข้ า ส่ ง ออกกั ญ ชาเพื่ อ
การแพทย์ รวมถึงการขอยกเว้นจาก Opium Act ซึ่งสามารขอยกเว้นได้ภายใต้มาตร 8 ดังนี้
1) เพื่อใช้ในการที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณสุขโดยรวมของประชาชนหรือสัตว์
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2) เพื่อใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3) เพื่อนาเข้าหรือส่งออกจากเนเธอร์แลนด์ หรือเพื่อปลูกนาไปผ่านกระบวนการจาหน่าย ขนส่ง
ในกรณีที่ผู้ขอยกเว้นมีสัญญากับ
⚫ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจาก Opium Act
⚫ ร้านขายยา หรือแพทย์ที่ประกอบกิจการจ่ายยา
⚫ สัตว์แพทย์ผ่าตัด
⚫ สถาบันหรือบุคคลที่ถูกกาหนดไว้
⚫ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกัญชาเพื่อการแพทย์จากประเทศอื่น
3.5 อุตสำหกรรมกัญชำในประเทศอุรุกวัย
3.5.1 สถำนกำรณ์ตลำดกัญชำในอุรุกวัย
อุรุกวัยเป็นประเทศแรกที่ มีการทาให้การปลูก การขายและเข้าถึงกัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายในปี
2556 ในระยะแรกถูกประชาชนในประเทศต่อต้านไม่เ ห็นด้วยกับกฎหมายการเปิดเสรีกัญชา โดยจาก
การศึกษาพบว่าร้อยละ 34 ของประชาชนในอุรุกวัยที่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ โดยกลุ่มที่เห็นด้วยนั้นเป็น
กลุ่มที่มีการศึกษาสูง และเป็นผู้ที่เคยใช้กัญชามาก่อน อย่างไรก็ตามพบว่าในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชน
เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ ทางรัฐบาลเน้นไปที่ 3 ประเด็นคือ
1. เพื่อเป็นการลดความไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาที่อันตราย
2. เป็นการออกกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการใช้ยา สามารถปลูกยาของตนเองได้
3. เป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขของรัฐจากการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยาได้
การเปิดเสรีกัญชาของอุรุกวัย นั้นรัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยจากการค้ า
มนุษย์ การลดปัญหาทางสังคม และการพัฒนาด้านการแพทย์โดยประมาณการว่าสามารถเพิ่มมูลค่าตลาด
ได้มากถึง 30-40 ล้านเหรียญ
ในอุรุกวัยไม่ได้แยกกฎหมายระหว่างการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสันทนาการ ทาให้การเข้าถึง
กัญชาทาได้ง่าย ทาให้ตลาดกัญชาในอุรุกวัยเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากสถิติพบว่า ปริมาณการใช้กัญชาในประเทศอุรุกวัยหากแบ่งตามชนิดของกัญชาพบว่ามีการใช้
ในรูปดอกกัญชามากที่สุดโดยในปี 2559 มีการใช้กัญชาในรูปดอกคิดเป็นมูลค่า 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ การ
ใช้กัญชาสกัดมูลค่า 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 มีการใช้กัญชาในรูปดอกกัญชาเพิ่มมากขึ้นเป็น
มูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับมูลค่าการใช้กัญชาสกัดเพิ่มเป็น 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้
ว่าอัตราการเติบโตที่คาดของการใช้กัญชาในแบบต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยการใช้ดอกกัญชามีอั ตรา
การเติบโตที่คาดการณ์ร้อยละ 14 ในขณะที่กัญชาสกัดมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 18 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะ
มีการเติบโตของการใช้ดอกกัญชาในปี 2566 เพิ่มเป็น 12.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และการใช้กัญชาสกัดเพิ่ม

80
เป็น 11.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอนาคตแนวโน้มการใช้กัญชาสกัดจะเพิ่มมากกว่าการใช้
ดอกกัญชา (ตารางที่ 3.14)
ในขณะที่หากแบ่งการใช้กัญชาตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสันทนาการและเพื่อการแพทย์ (ตารางที่
3.15) พบว่าในปี 2561 จะมีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์มูลค่า 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากปี
2560 ที่มีปริมาณการใช้มูลค่า 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ในขณะที่มูลค่าการ
ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการพบว่าในปี 2561 จะมีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมูลค่า 11.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีปริมาณการใช้มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 และ
หากแบ่งกัญชาตามประเภทของสารประกอบในกัญชา พบว่า (ตารางที่ 3.16) การใช้กัญชาที่มี THC สูง
ในปี 2560 มีมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่า 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 มีอัตราการเติบโตที่
คาดการณ์ร้อยละ 12 ในขณะที่การใช้กัญชาที่มีสาร CBD สูงนั้นในปี 2560 มีมูลค่าการใช้ 4.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และในปี 2561 มีมูลค่า 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตที่คาดร้อยละ 20.4 ส่วนการใช้
กัญชาที่มีสารประกอบทั้ง THC และ CBD นั้น พบว่ามีขนาดเล็กมากโดยในปี 2560 มีมูลค่าเพียง 0.5 ล้าน
เหรียญและในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 0.6ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.4 เมื่อ
คาดการณ์ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดสารประกอบในปี 2566 พบว่าการใช้ THC มีขนาดเพิ่มขึ้นสูงมาก
เป็น 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การใช้ CBD มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็น 12.3 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้
เห็นว่าอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ CBD ในอุรุกวัยมีมากกว่าความต้องการใช้ THC
ตารางที่ 3.14 ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดของกัญชาปี 2559-2566 (ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2559

2560

2561

ดอก
สกัด
อื่น ๆ
รวม

4.5
3.4
0.9
8.9

5.4
4.1
1
10.5

6.4
4.8
1.1
12.3

2566
(คำดกำรณ์)
12.3
11.4
1.8
25.5

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561
ร้อยละ 14
ร้อยละ 18.8
ร้อยละ 11
ร้อยละ 15.7

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ตารางที่ 3.15 ปริมาณการใช้กัญชาในด้านต่าง ๆ ในอุรุกวัยปี 2559-2566 (ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2559

2560

2561

2566
(คำดกำรณ์)

อัตรำกำรเติบโต
คำดกำรณ์จำกปี 2561

เพื่อกำรแพทย์

0.3

0.4

0.5

1.7

ร้อยละ 30

สันทนำกำร

8.5

10

11.8

23.7

ร้อยละ 15

รวม

8.9

10.5

12.3

25.5

ร้อยละ 15.7

ทีม่ า: Markets and Markets (2018).
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ตารางที่ 3.16 ปริมาณการใช้กัญชาตามชนิดของสารประกอบในกัญชาในอุรุกวัยปี 2559-2566
(ล้านเหรียญ US)
ชนิด

2566

อัตรำกำรเติบโต

2559

2560

2561

THC-dominant

5

5.9

6.8

12

ร้อยละ 12

CBD-dominant

3.4

4.1

4.9

12.3

ร้อยละ 20.4

Balanced THC&CBD

0.4

0.5

0.6

1.1

ร้อยละ 14.4

รวม

8.9

10.5

12.3

25.5

ร้อยละ 15.7

(คำดกำรณ์) คำดกำรณ์จำกปี 2561

ที่มา: Markets and Markets (2018).
ในปี 2562 ตลาดเพื่อสันทนาการของอุรุกกวัยมีผู้ใช้กัญชาจานวน 36,487 คน มีผู้ปลูกที่บ้าน
จ านวน 7,163 ครั ว เรื อ น มี 3,400 คนที่ เ ป็ น สมาชิ ก 123 cannabis clubs และมี 2 บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตให้ปลูกกัญชาที่มี THC–medical โดยคาดการณ์ว่าในกลางปี 2562 กัญชาเพื่อนันทนาการถูก
จาหน่ายไปจานวน 3,000 กิโลกรัม ในขณะที่กัญชาเพื่อการแพทย์มีตลาดค่อนข้างจากัด
นอกจากนี้พบว่ามีเพียงหนึ่งบริษัทที่สามารถจดทะเบียนในการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งเป็น
Epifractan คือ น้ามันกัญชาที่มี CBD ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 5 และมี THC ต่ากว่าร้อยละ 0.5 โดยวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตนาเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์ และผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เป็น
กรณีกรณีไปไม่สามารถนาเข้าครั้งละจานวนมาก ๆ ได้
3.5.2 กฎระเบียบกำรใช้กัญชำในประเทศอุรุกวัย
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของอุรุกวัยนั้นมีการควบคุมตลอดทั้งโซ่อุปทาน (supply chain) ตั้งแต่
การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป จัดเก็บ ขนส่ง และการขาย และในขณะเดียวกันกฎหมายได้มีการกาหนดการ
ให้ความรู้ และด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจากการใช้กัญชา
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาของอุรุกวัยนั้นกาหนดแนวทางการเข้าถึงกัญชาของประชาชน หรือผู้ที่พัก
อาศัยในอุรุกวัยเป็นการถาวรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ได้ 3 แนวทาง คือ
1) ผู้ที่ซื้อกัญชาจะต้องลงทะเบียนผ่าน IRCCA และสามารถซื้อกัญชาได้ 40 กรัมต่อวัน
ในร้านที่มีใบอนุญาต ซึ่งยาที่จาหน่ายจะต้องเป็นยาที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยผู้ซื้อจะมี
ใบสั่งยาหรือไม่มีก็ได้
ผู้ใช้ที่ต้องการปลูกกัญชาเองต้องลงทะเบียนผ่าน IRCCA และผู้ใช้กัญชาสามารถปลูก
กัญชาได้ 6 ต้นต่อครัวเรือน หรือจานวนที่ผลิตได้ต้องไม่เกิน 480 กรัม โดยเป็นการปลูกเพื่อบริโภคเอง
เท่านั้น
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2) การรวมตัวเป็น Clubs เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทาการปลูกกัญชา กาหนดให้มีสมาชิก
จานวน 15-45 คนเท่านั้น และต้องมีการลงทะเบียนกับ IRCCA โดยกาหนดให้ Clubs สามารถปลูกได้ 99
ต้น แต่ต้องไม่ผลิตเกิน 40 กรัมสาหรับสมาชิกแต่ละคน โดยส่วนที่ผลิตเกินจะต้องนาไปคืนให้ IRC คลับ
จะต้องมีการจดทะเบีย นเป็น องค์กร และต้องมีพื้นที่ปลู กเป็นของตนเอง มีการทาตามข้อแนะนาของ
IRCCA ในเรื่องสาธารณูปโภค ความปลอดภัยและการจัดการของคลับอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จะต้องมี
ที่ตั้งไม่ใกล้กบั โรงเรียนในระยะ 150 เมตร
3) การซื้อกัญชาผ่านร้านจาหน่ายกัญชาซึ่งพบว่าเป็นทางเลือกที่ยากแก่การควบคุม
มากกว่าทางเลือกอื่น โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อกัญชาต้องลงทะเบียนแล้วจึงจะมีสิทธิ์ซื้อกัญชาจานวน 40
กรัมเดือน หรือ 480 กรัมต่อปี จากร้านค้าที่ลงทะเบียนกับ IRCCA แล้ว โดยกัญชาที่จาหน่ายจะเป็นกัญชา
ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก IRCCA แล้วเท่านั้น
3.5.3 ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรีกัญชำ
ผลกระทบต่อตลาดมืด แม้ว่ากัญชาจะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในอุรุกวัย แต่รัฐบาลยังต้องประสบ
ปัญหาในการแข่งขันกับกัญชาที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าจะมีการใช้ราคาและคุณภาพที่ดีกว่าเข้าแข่งขันแต่คาด
ว่าจะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้กัญชาได้ คาดว่าจะยังมีผู้ใช้ที่ยังซื้อกัญชาจากตลาด
มืด เนื่องจากปริมาณอุปทานไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการเลี่ยงที่จะลงทะเบียน จากการศึก ษาพบว่าร้อยละ
40 ของผู้ใช้กัญชาไม่ต้องการที่จะลงทะเบียน และจากข้อมูลพบว่าจานวนผู้เสพกัญชาในปี 2554 มีจานวน
120,000 คน เพิ่มเป็น 147,000 คนในปี 2561 โดยมีเพียง 35,000 คนเท่านั้นที่ลงทะเบียนกับ IRCCA
โดยเป็นการลงทะเบียนแบบปลูกกัญชาที่บ้านจานวน 8,750 คน มีคลับที่จดทะเบียนจานวน 90 คลับ ซึ่งมี
สมาชิกรวมกันจานวน 2,529 คน และลงทะเบียนกับร้านจาหน่ายกัญชาจานวน 24,117 คน แสดงให้เห็น
ว่าขนาดตลาดมืดในอุรุกวัยไม่ลดขนาดลง
นอกจากนั้ น พบว่ า ปั ญ หาจากการมี ร้ า นจ าหน่ า ยกั ญ ชาที่ ถู ก กฎหมายจ านวนน้ อ ยมากและ
ส่วนมากเป็นร้านที่อยู่ในเมืองหลวง ทาให้ไม่สามารถตอบสนองอุปสงค์ในตลาดได้ นอกจากนั้นพบว่า
ประสิทธิภาพในการผลิตกัญชาที่ถูกกฎหมายนั้นสามารถผลิตได้ต่ากว่า 10 ตันต่อปี เนื่องจากมีบริษัทที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ผ ลิ ต เพี ย ง 2 ราย คื อ ซิ ม ไบโอซิ ส (Simbiosis) และInternational Cannabis
Corporation (ICC) สาเหตุที่ความสามารถในการผลิตต่าเนื่องจากสินค้าต้องมีการควบคุมคุณภาพ ทาให้
บริษัท ซิมไบโอซิส (Simbiosis) ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ จึงเหลือเพียง ICC ที่ทาการ
ผลิตสินค้าได้เพียงรายเดียว ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงทาให้ตลาดมืดในอุรุกวัยไม่มีขนาดเล็กลง
การเพิ่มรายได้จากภาษีกัญชาในอุรุกวัยนั้นพบว่าไม่มีการเก็บภาษีกัญชา โดยกัญชาถูกจัดให้เป็น
สินค้าเกษตรที่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี มีเพียงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น การไม่เก็บภาษีกัญชานั้น
เป็นการดาเนินนโยบายเพื่อที่ให้ราคากัญชาที่ถูกกฎหมายสามารถแข่งขันกับราคากัญชาในตลาดมืดได้
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การลดปัญหาอาชญากรรม พบว่าในปี 2560 มีอัตราการเกิดการฆาตกรรมจานวน 8.1 คนต่อ
จานวนประชากร 100,000 คน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเป็นอันดับ 2 ในรอบ 30 ปี ในขณะที่ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2561 การฆาตกรรมที่เกิดจากยาเสพติดสูงมากถึงร้อยละ 59 ซึ่งเพิ่มเป็น 2 เท่าของปี 2555 แต่
อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานแสดงว่าการเพิ่มขึ้นนี้สัมพันธ์กับการเสพกัญชา
3.6 เปรียบเทียบนโยบำยกัญชำระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงการดาเนินนโยบายกัญชาของประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชา
อย่างถูกกฎหมายเป็นลาดับ แรก ๆ ของโลก ได้แก่ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และ
อุรุกวัย พบว่ามีการดาเนินนโยบายที่ค่อนข้างคล้ายกัน กล่าวคือทั้งสี่ประเทศนี้มีการอนุญาตให้ใช้กัญชา
อย่างถูกกฎหมายได้ทั้งทางการแพทย์และสันทนาการ โดยทั้งสี่ประเทศนี้จะเริ่มจากการอนุญาตให้ใช้
กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายก่อน หลังจากนั้นจึงพัฒนากฎหมายให้อนุญาตใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ การอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการนี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมกัญชาของทั้งสี่ประเทศนี้มีอัตราการ
เติบ โตที่สู งขึ้น อย่ า งมาก กลายเป็ น แรงผลั ก ดันหลั ก ที่ ทาให้ อุ ตสาหกรรมกัญชาเติบโต เมื่ อพิจ ารณา
มาตรการควบคุม พบว่าประเทศแคนาดามีมาตรการการควบคุมด้านพื้นที่มากที่สุด โดยมีการแบ่งประเภท
ของพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ในการใช้กัญชา และกาหนดขนาดพื้นที่เพาะปลูกชัดเจน ในขณะที่ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์และอุรุ กวัยไม่มีการกาหนดขนาดพื้นที่ที่เพาะปลูก ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกามี การ
ก าหนดพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ในบางรั ฐ ส าหรั บ มาตรการป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง พบว่ า ในประเทศแคนาดา
สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์นั้นมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการ
ควบคุมการเข้าออกที่เข้มงวด ในขณะที่ประเทศอุรุกวัยไม่มีมาตรการในการป้ องกันการเข้าถึง อย่างไรก็
ตามทุกประเทศมีระบบการควบคุมการปลูกกัญชาเพื่อให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้ และมีระบบ
ติดตามตรวจสอบในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา สาหรับการอนุญาตให้
ปลู ก กั ญ ชาที่ บ้ า นได้ นั้ น มี ใ นประเทศแคนาดา อุ รุ ก วั ย และบางรั ฐ ของสหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ป ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเองที่บ้านได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการเข้าถึง
กัญชาทางการแพทย์พบว่าทั้งสี่ประเทศนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้หากมีใบสั่งยา
จากผู้เชี่ยวชาญ (ตารางที่ 3.17)
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ตารางที่ 3.17 เปรียบเทียบนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ของแคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และ
อุรุกวัย
แคนำดำ
วัตถุประสงค์
กำรใช้กัญชำ

1 ทางการแพทย์
2 สันทนาการ

สหรัฐอเมริกำ

เนเธอร์แลนด์

อุรุกวัย

1 ทางการแพทย์
2 สันทนาการ

1 ทางการแพทย์
2 สันทนาการใน

1 ทางการแพทย์
2 สันทนาการ

บางพื้นที่
มำตรกำร

1. ด้ำนพืนที่

1. ด้ำนพืนที่

1. ด้ำนพืนที่

1. ด้ำนพืนที่

ควบคุมพืนที่

-แบ่งประเภทของ

- ขึ้นกับกฎหมาย

ให้ปลูกกัญชาตาม

-ให้ปลูกกัญชาตาม

ปลูก

พื้นที่ปลูกตาม
วัตถุประสงค์

ของแต่ละรัฐ

วัตถุประสงค์ คือ
เพื่อศึกษาวิจัย เพื่อ

วัตถุประสงค์

- สถานที่ปลูกต้องมี

ผลิตผลิตภัณฑ์

พิกัดสถานที่ถูกต้อง

กัญชา ไม่กาหนด

มีสถานที่ตั้งชัดเจน
กาหนดขนาดพื้นที่

ขนาดพื้นที่

2.มำตรกำรป้องกัน 2.มำตรกำรป้องกัน 2.มำตรกำรป้องกัน 2.มำตรกำรป้องกันกำร
กำรเข้ำถึง

กำรเข้ำถึง

กำรเข้ำถึง

เข้ำถึง

-ระบบรักษาความ

- มีระบบรักษา

- มีระบบรักษา

-

ปลอดภัย มีกล้อง
CCTV

ความปลอดภัย
- มีกล้องวงจรปิด

ความปลอดภัย
- มีระบบควบคุม

-โครงสร้าง

-มีการควบคุมผู้เข้า

การเข้าถึงพื้นที่ปลูก

เพาะปลูกแข็งแรง

ออก

และประตูทางเข้าที่

-มีระบบควบคุมการ
เข้าออก

ปลูก
- มีขั้นตอนควบคุม

-มีห้องนิรภัยสาหรับ

การปฏิบัตเิ กี่ยวกับ

เก็บกัญชา

กัญชาเพื่อป้องกัน
การรั่วไหล
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ตารางที่ 3.17 (ต่อ)
แคนำดำ

สหรัฐอเมริกำ

เนเธอร์แลนด์

อุรุกวัย

3.ระบบกำรควบคุม 3.ระบบกำรควบคุม 3.ระบบกำรควบคุม 3.ระบบกำรควบคุม
กำรปลูกกัญชำ

กำรปลูกกัญชำ

กำรปลูกกัญชำ

กำรปลูกกัญชำ

-ต้องเป็นเกรดทาง
การแพทย์ที่ได้

-ขึ้นกับกฎหมายใน
แต่ละรัฐ

- ต้องเป็นเกรดทาง
การแพทย์ที่ได้

-ต้องเป็นเกรดทาง
การแพทย์ที่ได้

มาตรฐาน

มาตรฐาน ภายใต้

มาตรฐาน

-ต้องปลูกตาม

มาตรฐานการผลิตที่ -มีการตรวจวิเคราะห์

แนวทางGPP
(Good

ดี (GMP)
- ปลูกตามแนวทาง

Production

มาตรฐานการปฏิบตั ิ

Practice)

ทางการเกษตรที่ดี

-มีการตรวจ
วิเคราะห์สาร

(GAP)

สารปนเปื้อน ยาฆ่า
แมลง เชื้อรา อื่น ๆ

ปนเปื้อน ยาฆ่า
แมลง เชื้อรา อื่น ๆ
4.ระบบติดตำม

4.ระบบติดตำม

4.ระบบติดตำม

ตรวจสอบ
-มีการตรวจสอบ

ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
-มีการตรวจสอบทุก -มีการตรวจสอบทุก -มีการตรวจสอบทุก

ด้วยระบบ

ขั้นตอน

ขั้นตอน โดยweb

4.ระบบติดตำม

ขั้นตอน

Cannabis tracking

base ที่สามารถ

system

ควบคุมทุกขั้นตอน

กำรอนุญำตให้

ปลูกกัญชาได้ไม่เกิน ขึ้นกับแต่ละรัฐ

ไม่อนุญาตให้

ปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 6

ปลูกกัญชำที่

4 ต้นต่อครัวเรือน

ประชาชนทั่วไป

ต้นต่อครัวเรือน หรือ

ปลูกกัญชาได้

จานวนที่ผลิตได้ต้องไม่

บ้ำน

เกิน 480 กรัม
กำรเข้ำถึง
ผลิตภัณฑ์

ต้องมีใบสั่งยาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

กัญชำทำง
กำรแพทย์

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของนักวิจัย

ต้องมีใบสั่งยาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

ต้องมีใบสั่งยาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

ต้องมีใบสั่งยาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
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โดยสรุปจะเห็นได้ว่าหลายประเทศมีการดาเนินนโยบายกัญชาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายบางประเทศอนุญาตเฉพาะการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในขณะที่ บางประเทศ
อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการด้วย จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนา
การด้วยจะมีการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาที่สูง เมื่อพิจารณาการดาเนินนโยบายกัญชาของประเทศ
ต้นแบบ อันได้แก่ ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัย นั้นพบว่ามีความใกล้เคียงกัน
โดยทั้งสี่ประเทศนี้อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาได้ทั้งทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการ และมีมาตรการใน
การควบคุมด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพื้นที่ การควบคุมมาตรฐานการปลูกกัญชา
ระบบติดตามควบคุมและตรวจสอบ และมาตรการการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่ต้องมีใบสั่งยาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามประเทศอุรุ กวัย ไม่มีมาตราการในการป้อ งกันการเข้าถึงกัญชาที่อยู่ระหว่ าง
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาเองที่บ้านก็แตกต่างกัน
ไปตามแต่ล ะประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจ ารณาถึงผลกระทบจากนโยบายกัญชาของแต่ล ะประเทศ พบว่ามี
ผลกระทบทั้งในทางเศรษฐกิจ โดยการที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษี ได้สูงขึ้นซึ่งภาษีนี้สามารถอยู่ในรู ปแบบ
ของภาษีกัญชาโดยตรง หรือภาษีมูลค่ าเพิ่ม นอกจากนี้การดาเนินนโยบายกัญชายังส่งผลให้เกิดการจ้าง
งานที่สูงขึ้น และทาให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในการดาเนินการจับกุมผู้กระทาผิดจากกัญชาลดน้อยลง นอกจากนี้
การดาเนินนโยบายยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม โดยผู้ป่วยสามารถเข้าถึง การรักษาได้มากขึ้น การ
กระทาผิดเดี่ยวกับกัญชาน้อยลง และยังพบว่าการดาเนินนโยบายกัญชานี้ไม่ส่งผลให้มีการใช้กัญชาในเด็ก
และเยาวชนสูงขึ้น รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามการ
ดาเนินนโยบายกัญชานี้ไม่ส่งผลให้ปริมาณกัญชาในตลาดมืดลดลง เนื่องจากกัญชาที่ถูกกฎหมายมีราคา
ค่อนข้างสูง
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บทที่ 4
ต้นทุนผลตอบแทน และกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรลงทุนกำรปลูกกัญชำ
บทนี้เป็นการศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของการปลูกกัญชาในแบบต่าง ๆ ต้นทุนในการสกัดกัญชา
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกกัญชาในร่ม
และโรงเรือน
4.1 รูปแบบกำรปลูกกัญชำและประเด็นสำคัญต่ำง ๆ
การปลูกกัญชามี 3 ประเภท ได้แก่ ปลูกแบบกลางแจ้ง แบบในร่ม และแบบโรงเรือนโดยปัจจัย
ต่าง ๆ มีผลต่อการเลือกวิธีการปลูกคือ อากาศ สภาพภูมิประเทศ กฎหมาย สิ่งแวดล้อ ม ความปลอดภัย
และสาคัญที่สุดคือต้นทุน โดยการปลูกแบบกลางแจ้ง (outdoor) จะให้ผลผลิตมากกว่า อีกทั้งการปลูก
แบบกลางแจ้งมีจุดได้เปรียบที่ต้นทุนไม่สูง ค่าใช้จ่ายในการปลูกคือ เมล็ด ปุ๋ย และสารต่าง ๆ ซึ่งจะมาก
หรือน้อยขึ้นกับขนาดและความซับซ้อนของการปลูก แต่จากรายงาน cannabis intelligence briefing
(2019) พบว่าการปลูกแบบในร่ม (indoor) นั้นแม้ว่าจะมีต้นทุนต่อตารางฟุตจะสูงกว่า แต่รายได้สุทธิจาก
การปลูกแบบในร่ม (indoor) จะให้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก
วิธีการปลูกนั้นได้แก่ กฎระเบียบ อุปสงค์ของกัญชาว่าต้องการกัญชาในรูปแบบใด พื้นที่ปลูก และต้นทุน

ภาพที่ 4.1 ต้นทุน รายได้ และกาไรจากการปลูกกัญชาแต่ละประเภท (ดอลล่าร์สหรัฐต่อตารางเมตร)
ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
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จากภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการปลูกแบบในร่ม และโรงเรือน( green house) นั้นสูงกว่า
การปลูกแบบกลางแจ้งมาก โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่มาจากค่าโรงเรือนและค่าพลังงาน ระบบปรับอากาศ
เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเรือน
แม้ว่าการปลูกกัญชาแบบในร่มจะมีต้นทุนการใช้พลังงานสูงกว่า แต่การใช้ไฟเทียมและควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรือนซึ่งเป็นเทคโนโลยีการปลูกแบบใหม่กลับให้ผลตอบแทนสูง เเต่ต้องเป็นการลงทุนขนาด
ใหญ่ ใช้เงินทุนมาก การตัดสินใจลงทุนปลูกแบบในร่มนั้นปัจจัยสาคัญอีกประการคือ ลักษณะตลาด และ
ราคาพลังงาน ในการเปรียบเทียบต้นทุนการปลูกในรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐ พบว่าค่าไฟฟ้าที่ต่างกันทาให้ต้นทุน
การดาเนินงาน (operation cost) แตกต่างกันมาก ดังนั้นค่าพลังงานจึงเป็นหัวใจสาคัญของการปลูกในร่ม
การปลู ก กั ญ ชาในร่ ม ยั ง เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การผลิ ต กั ญ ชาทางการเเพทย์ ม ากกว่ า รู ป แบบอื่ น
เนื่องจากยาจาเป็นต้องระบุส่วนประกอบให้ชัดเจน และกัญชาทางการแพทย์จะต้องมีส่วนประกอบของ
สารออกฤทธิ์ในปริมาณคงที่ทุกรอบการผลิต เพื่อที่ผู้ป่วยสามารถบริโภคกัญชาในปริมาณเท่าเดิมได้ทุกครั้ง
และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องปราศจากสารปนเปื้อน เช่น เชื้อรา ยาฆ่าแมลง และโลหะหนัก ดังนั้นการทาให้
ผลผลิตกัญชามีคุณภาพคงที่จึงเป็นเรื่องที่จาเป็น อีกทั้งกัญชามีความซับซ้อนทางเคมี และในแต่ละต้นมี
ความแตกต่างของสารเคมี การปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐานหมายถึงการทาให้อ งค์ประกอบของสารเคมีใน
กัญชามีความสมดุลเสมอ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสารในทุกรอบการผลิต ซึ่งการทาให้ผลผลิตของ
กัญชาในแต่ละรอบมีคุณสมบัติคงที่นั้นเป็นไปได้ยาก ในปัจจุบันมีเพียงบริษัท Bedrocan ในเนเธอร์แลนด์
เท่านั้นที่สามารถผลิตช่อดอกกัญชาที่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมด
ดังนั้นในการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นั้น พบว่าการเติบโตของกัญชาและสารสาคัญในกัญชานั้น
ถูกกาหนดจากพันธุ์กัญชาและสภาวะการเติบโตของกัญชา ดังนั้นการปลูกกัญชาในร่มหรือกลางแจ้งจึงอาจ
ส่งผลต่อสารสาคัญในกัญชาแตกต่างกัน เนื่องจากการปลูกในร่มที่มีการควบคุมที่สมบูร ณ์จะทาให้ช่อดอก
กัญชาและสารสาคัญในกัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและไม่มีสารปนเปื้อน ปริมาณสารออกฤทธิ์มีปริมาณ
แน่นอน ในขณะที่การปลูกกลางแจ้งทั้งในแปลงปลูกหรือโรงเรือนกรี นเฮ้าส์อาจจะทาให้กัญชาไม่สามารถ
ระบุพันธุกรรมได้แน่นอน การปลูกกลางแจ้งไม่สามารถควบคุมปริมาณสารสาคัญ ในกัญชาได้เหมือนใน
กรณีปลูกในร่ม และมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อน ดังนั้นจึงเหมาะสาหรับการสกัดเป็นสารแคนาบินอยด์
แบบเดี่ยว
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4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนในกำรปลูกกัญชำ
4.2.1 ต้นทุนและผลตอบแทนกำรปลูกกัญชำในต่ำงประเทศ
1) ต้นทุนปลูกแบบกลางแจ้ง (4,500 ตารางเมตร)
การปลูกแบบกลางแจ้งหรือ outdoor นั้นเป็นรูปแบบการปลูกที่นิยมปลูกกันอย่างมากทั่วโลก
เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ากว่า สามารถใช้แสงจากธรรมชาติได้ นอกจากนี้จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะที่
เฉพาะของกัญชาที่ได้ในการปลูกในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการบ่ มไวน์ในแต่ละพื้นที่
เนื่ องจากแต่ล ะพื้น ที่มีความเเตกต่างกันใน สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ชนิดของดิน แสงอาทิตย์ และ
ความชื้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ กลิ่น รสชาติ และสารคานาบิ นอยส์ นอกจากนี้จุดเด่นอีกข้อของการปลูก
แบบกลางแจ้งคือ การได้ผลผลิตสูงกว่า เนื่องจากต้นกัญชามีพื้นที่ในการสูงมากกว่าปลูกในร่ม ซึ่งการที่มี
จานวนใบมากทาให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นทาให้ดอกมีขนาดใหญ่มากขึ้น แต่ต้องมีการตกแต่ง
ต้นมากขึ้นเช่นกัน
การปลูกแบบกลางแจ้งนั้นต้นทุนที่สาคัญคือ ค่าที่ดิน ค่าแรง และวัตถุดิบเช่นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ
สารอาหาร โดยการลงทุนในการปลูกแบบกลางแจ้งในพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร พบว่ามีต้นทุนในการลงทุน
แรกเริ่มประมาณ 15,500,000 บาท โดยเป็นต้นทุนค่าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ประมาณ 2,325,000
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ในขณะที่ต้นทุนค่าแรงงานมีต้นทุนสูงถึง 3,875,000 บาท คิดเป็น สัดส่วน
ร้อยละ 25 และต้นทุนค่าวัตถุดิบจานวน 3,565,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23
ในส่วนของต้นทุนหมุนเวียน พบว่ามีต้นทุนค่าสาธารณูปโภคจานวน 3,410,000 บาท คิดเป็น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 11 ต้ น ทุ น ค่ า จ้ า ง 7,130,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23 และเป็ น ค่ า วั ต ถุ ดิ บ จ านวน
6,510,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21 จะเห็นได้ว่าต้นทุนหมุนเวียนของการปลูกกัญชากลางแจ้งนั้นจะเป็น
ต้นทุนของค่าจ้างและวัตถุดิบเป็นส่วนมาก
ตารางที่ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกแบบกลางแจ้งในต่างประเทศ
เครื่องมือและเทคโนโลยี
แรงงาน
วัตถุดิบ
ใบอนุญาต
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ประกัน
รวม

บำท
2,325,000
3,875,000
3,565,000
1,550,000
2,325,000
930,000
930,000
15,500,000

ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)

บำท/ตร.ม.
505.4
842.4
775
337
505.4
202.2
202.2
3,369.6

ร้อยละ
15
25
23
10
15
6
6
100
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ตารางที่ 4.2 รายได้และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนของการปลูกแบบกลางแจ้งในต่างประเทศ
รายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้าง
ค่าประกันสุขภาพ
วัตถุดิบ
ค่าก่อสร้าง
ค่ารักษาความปลอดภัย
ระบบการบริหารจัดการ
เครื่องมือเครื่องจักร
ค่าที่พัก
ขนส่งและคลังสินค้า
การบริการ
ค่าใบอนุญาต
รวมต้นทุนการจัดการ
เงินเดือน
ดอกเบี้ย
กาไรก่อนหักภาษี
ภาษี
กาไรสุทธิ

บำท
31,000,000
3,410,000
7,130,000
1,240,000
6,510,000
310,000
2,170,000
620,000
620,000
930,000
310,000
930,000
1,550,000
25730000
5,270,000
2,325,000
2,945,000
1,178,000
1,767,000

บำท/ตร.ม.
6,739.1
741.3
1,550
269.6
1,415.2
67.4
471.7
134.8
134.8
202.2
67.4
202.2
337
5,593.5
1,145.7
505.4
640.2
269.6
337

ร้อยละ
11
23
4
21
1
7
2
2
3
1
3
5
17
8
10
4
6

ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
เมื่อพิจารณาในเรื่องผลตอบแทนจากการปลูกแบบกลางแจ้งจะเห็นได้ว่าการปลูกกลางแจ้งใน
พื้นที่ขนาด 4,500 ตารางเมตรนั้นมีรายรับจานวน 31,000,000 บาท หรือประมาณ 6,739 บาทต่อตาราง
เมตร และมีกาไรสุทธิประมาณ 337 บาทต่อตารางเมตร จะเห็นได้ว่าแม้ว่าต้นทุนการปลูกแบบกลางแจ้ง
จะต่ากว่าการปลูกแบบอื่น ๆ แต่ก็มีผลตอบแทนต่ากว่าการปลูกแบบอื่น ๆ เช่นกัน เนื่องจากปัจจัยที่เป็น
ข้อด้อยของการปลูกกลางแจ้งคือ การที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ กัญชาที่ปลูก ได้มีความหลาย
หลาย สภาพดินที่ใช้ปลูกอาจมีความไม่ปลอดภัย และได้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากมีข้อจากัดทางด้าน
สภาพอากาศทาให้การปลูกกลางแจ้งจะสามารถปลูกได้ประมาณปีละ 1 ครั้ง
2. การปลูกแบบในร่ม (indoor)
การปลูกกัญชาแบบในร่มนั้นมีหลายวิธี มีทั้งแบบไฮโดรโพนิกส์และแบบใช้ดิน การปลูกแบบไฮ
โดนโพนิ ก ส์ เช่ น แอโรโพรนิ ก ส์ , Deep water culture(DWC), Drip irrigation, Ebb&flow การปลู ก
กัญชาในร่มแบบไม่ต้องใช้ดิน เป็นการให้รากสัมผัสสารอาหารที่พืชต้องการในน้าโดยตรง ซึ่งมีข้อดีคือ
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สามารถควบคุมปริมาณสารอาหารค่า PH ได้ง่ายกว่าการปลูกแบบใช้ดิน และมีอัตราการเติบโตเร็วกว่า
การปลูกด้วยดินประมาณร้อยละ 20 และมีผลผลิตมากกว่าการปลูกด้วยดินประมาณร้อยละ 20-25 แต่ถ้า
ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์จะยุ่งยากมากกว่า และห้ามเกิดข้อผิดพลาด ในขณะที่การปลูกในดินมีข้อดีคือจะ
ปลูกได้ง่ายกว่า แต่ผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากการปลูกในดินจะน้อยกว่าการปลูกแบบในร่มจะมีข้อดีกว่า
การปลูกแบบกลางแจ้งคือสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อาทิเช่นแสง อุณหภูมิ ความชื้นได้อย่าง
เหมาะสม ในปัจจุบันพบว่าการปลูกแบบในร่มจึงเป็นที่นิยมมากกว่าการปลูกแบบกลางแจ้ง นอกจากนี้การ
ปลูกกัญชาเพื่อนาไปใช้เป็นยานั้ นนิยมปลูกแบบในร่มมากกว่าเพราะสามารถลดการปนเปื้อนได้ดีกว่า แต่
อย่างไรก็ตามการปลูกแบบในร่มจาเป็นต้องมีการลงทุนสูงกว่าการปลูกแบบกลางแจ้งและแบบโรงเรือน
ดังนั้นในปัจจุบันการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ และที่ถูกกฎหมายมักเป็นการปลูกแบบในร่ม
จากตารางที่ 4.3 พบว่าในการต้นทุนในการลงทุนของการปลูกแบบในร่มขนาด 920 ตารางเมตร
จะมีต้น ทุน ในการลงทุน มีมูล ค่าประมาณ 23,250,000 บาทโดยยังไม่รวมค่าที่ดิน โดยเป็นต้นทุนค่า
เครื่ องมือและเทคโนโลยี ที่ใช้ป ระมาณ 6,975,000 บาท คิดเป็นสั ดส่ ว นร้อยละ 30 ในขณะที่ต้นทุ น
ค่าแรงงานมี ต้น ทุน สู ง ถึง 3,875,000 บาท คิดเป็นสั ดส่ ว นร้อยละ 25 และต้นทุนค่าวั ต ถุดิ บจ านวน
3,503,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
จากตารางจะเห็นได้ว่าต้นทุนการปลูกในร่มต้นทุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสัดส่วน
มากที่สุดคือประมาณร้อยละ 30 ซึ่งส่วนมากจะเป็นต้นทุนค่าหลอดไฟ โดยแสงที่นิยมใช้ในการปลูกมีหลาย
ชนิด ชนิดที่เป็นที่นิยม ได้แก่
1.High pressure sodium (HPS) นิยมใช้ช่ว งออกดอก (blooming) เพื่อให้ ออกดอก
HPS ใช้ไฟประมาณ 150-1000 w เนื่องจากให้ความร้อนสูงจึงทาให้ผลผลิตสูงได้
2.Ceramic Metal Halide (CMH) เป็นหลอดไฮโดรเจน ใช้หลอดเซรามิค
3.Light Emitting Diode (LED) เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพสูงในการปลูก โดยให้แสงได้
หลายชนิด LED ให้แสงเย็นกว่า HPS โดย LED มีต้นทุนในตอนเริ่มต้นสูงกว่าแบบอื่น แต่มีต้นทุนในการ
ดาเนินการต่ากว่าแบบอื่น และมีอุณหภูมิต่ากว่าแบบอื่น
4.Compact Fluorescent Lights (CFL) เป็ น ที่ นิ ย มใช้ และมี ต้ น ทุ น ต่ าแต่ แ สงที่ ได้มี
คุณภาพต่า CFL จึงเหมาะสาหรับการปลูกแบบขนาดเล็ก
ต้นทุนในการปลูกแบบในร่มมีความแตกต่างกันตามวิธีการปลูกแบบต่าง ๆ เช่นการใช้ดิน ไฮโดร
โพนิกส์หรือแอโรโพรนิกส์ (aeroponics) โดยการใช้ดินจะมีต้นทุนที่ต่ากว่าแบบอื่น ๆ แต่การปลูกแบบ
ไฮโดรโพรนิกส์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบอื่น ๆ และมีความสม่าเสมอมากกว่า ส่วนการปลูกแบบแอโร
โพรนิกส์จะมีต้นทุนสูงกว่าแบบอื่น ๆ แต่มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าน้าลงได้
ในส่วนของต้นทุนหมุนเวียน พบว่ามีต้นทุนค่าสาธารณูปโภคจานวน 11,408,000 บาท คิดเป็น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 23 ต้ น ทุ น ค่ า จ้ า ง 9,424,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19 และเป็ น ค่ า วั ต ถุ ดิ บ จ านวน
4,960,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่าต้นทุนหมุนเวียนของการปลูกกัญชาในร่มนั้นจะเป็นต้นทุน
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ของค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างเป็นส่วนมาก สาเหตุที่ต้ นทุนของค่าสาธารณูปโภคสูงเพราะจาเป็นต้องใช้
แสงจากหลอดไฟแทนแสงจากธรรมชาติ และค่าแรงของการปลูกในร่มสูงกว่าการปลูกแบบอื่น ๆ เนื่องจาก
การปลูกในร่มจาเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงกว่าแบบกลางแจ้ง
ตารางที่ 4.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกแบบในร่มในต่างประเทศ (920 ตารางเมตร)
บำท
ค่าเครื่องมือและเทคโนโลยี
6,975,000
แรงงาน
5,828,000
วัตถุดิบ
3,503,000
ใบอนุญาต
1,860,000
ระบบรักษาความปลอดภัย
2,325,000
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
1,395,000
ประกัน
1,395,000
รวม
23,250,000
**ไม่ได้คดิ ต้นทุนที่ดินเนื่องจากมีคา่ แตกต่างกันตามสถานที่

บำท/ตร.ม.
7,581.5
6,334.8
3,807.6
2,021.7
2,527.2
1,516.3
1,516.3
25,271.7

ร้อยละ
30
25
15
8
10
6
6
100

ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
ตารางที่ 4.4 ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนของการปลูกแบบในร่มในต่างประเทศ (920 ตารางเมตร)
รำยได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้าง
ค่าประกันสุขภาพ
วัตถุดิบ
ค่าก่อสร้าง
ค่ารักษาความปลอดภัย
ระบบการบริหารจัดการ
เครื่องมือเครื่องจักร
ค่าที่พัก
ขนส่งและคลังสินค้า
การบริการ
ค่าใบอนุญาต
รวมต้นทุนกำรจัดกำร
เงินเดือน

บำท
49,600,000
11,408,000
9,424,000
992,000
4,960,000
496,000
1,984,000
992,000
1,488,000
2,480,000
496,000
1,488,000
2,480,000
38,688,000
10,912,000

บำท/ตร.ม.
53,913
12,400
10,243.5
1,078.3
5,391.3
539.1
2,156.5
1,078.3
1,617.4
2,695.7
539.1
1,617.4
2,695.7
42,052.2
11,860.9

ร้อยละ
23
19
2
10
1
4
2
3
5
1
3
5
22
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ดอกเบี้ย
กาไรก่อนหักภาษี
ภาษี
กาไรสุทธิ

บำท
3,503,000
7,440,000
2,976,000
4,464,000

บำท/ตร.ม.
3,807.6
8,087
3,234.8
4,852.2

ร้อยละ
7
15
6
9

ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
อย่างไรก็ตาม พบว่าการปลูกในร่มที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตกั ญชาได้ถึง 400 กรัมต่อ 1
ตารางเมตร ซึ่งให้ผลตอบแทน 53,913.0 บาทต่อตารางเมตร และมีกาไรสุทธิประมาณ 4,852.2 บาทต่อ
ตารางเมตร (ในราคาขายส่งที่ 1,200 เหรียญต่อปอนด์ (ประมาณ 2.68 กรัม)) เนื่องจากการปลูกในร่ม
แม้ว่าจะมีต้นทุนสูงแต่สามารถปลูกได้ปีละหลายครั้งทาให้ได้ผลผลิตต่อปีมากกว่า นอกจากนี้ผลผลิตที่ปลูก
ในร่มยังถือว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพสูง การควบคุมสภาพแวดล้อมทาให้ได้สินค้าที่เหมือนกัน และระดับ CO2
ที่ สู ง กว่ า แบบกลางแจ้ ง ท าให้ ด อกเติ บ โตได้ ดี ก ว่ า และผลิ ต THC ได้ ม ากกว่ า และสามารถลดความ
แปรปรวนจากสภาพแวดล้อมเลยทาให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะที่ดีที่สุดได้ ดังนั้นการปลูกแบบใน
ร่มแม้ว่าจะต้นทุนสูง แต่ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีกว่า และราคาที่สูงกว่าจึงทาให้การปลูกแบบในร่มเป็นที่
นิยมมากกว่า
3. ต้นทุนการปลูกแบบโรงเรือน (Green house)
การปลูกแบบโรงเรือนหรือกรีนเฮ้าส์นั้นเป็นการปลูกแบบผสมผสานระหว่างการปลูกแบบในร่ม
และการปลูกแบบกลางแจ้ง นั่นคือสามารถปรับสภาพแวดล้อมแบบการปลูกในร่มได้ และมีการอาศัยแสง
จากธรรมชาติได้ในบางส่วน ดังนั้นต้นทุนการปลูกแบบโรงเรือนนั้นจึงเหมือนกับการปลูกแบบในร่มที่มี
ต้นทุนส่วนมากเป็นค่าเครื่องมือและเทคโนโลยีและการจ้ างงาน โดยการเลือกใช้ชนิดของหลอดไฟเป็น
ปัจจัยที่ทาให้ต้นทุนสูงหรือต่าได้ อุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยที่สาคัญเช่นกันเนื่องจากการปลูกแบบนี้
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าและระบบเหล่านี้ทาให้ต้นทุนเพิ่มเช่นกัน
รูปแบบการปลูกในโรงเรือนนิยมปลูกโดยใช้ดินมากกว่า แต่สามารถปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ และ
แอโรโพนิกส์ได้เช่นกัน ส่วนเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกแบบโรงเรือน เช่น ระบบให้น้าอัตโนมัติ การควบคุม
อุณหภูมิ แสงไฟ การระบายอากาศ นั้นสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ ซึ่งยิ่งมีอุปกรณ์มาก
ต้นทุนยิ่งสูง แต่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกได้ดีกว่า
ต้นทุนการปลูกแบบโรงเรือนในพื้นที่ขนาด 2,300 ตารางเมตร ประกอบด้วยต้นทุนในการลงทุน
เบื้องต้นจานวน 38,750,000 บาท คือ ต้นทุนค่าปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรือนจานวน
9,703,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ในขณะที่ต้นทุนค่าแรงงานมีต้นทุนสูงถึง 10,075,000 บาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 และต้นทุนค่าวัตถุดิบจานวน 7,750,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20
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ในส่วนของต้นทุนหมุนเวียน พบว่ามีต้นทุนค่าสาธารณูปโภคจานวน 16,740,000 บาท คิดเป็น
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 18 ต้ น ทุ น ค่ า จ้ า ง 15,810,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17 และเป็ น ค่ า วั ต ถุ ดิบจานวน
13,950,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 15 จะเห็นได้ว่ าต้นทุนหมุนเวียนของการปลูกกัญชาในร่มนั้นจะเป็น
ต้นทุนของสาธารณูปโภค ค่าจ้าง และวัตถุดิบเป็นส่วนมาก
ตารางที่ 4.5 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกของการปลูกแบบโรงเรือนในต่างประเทศ (2,300 ตร.ม.)
ค่าเครื่องมือและเทคโนโลยี
แรงงาน
วัตถุดิบ
ใบอนุญาต
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ประกัน
รวม

บำท
9,703,000
10,075,000
7,750,000
3,100,000
4,278,000
1,953,000
1,953,000
38,750,000

บำท/ตร.ม.
4,211.95
4,380.44
3,369.57
1,347.83
1,853.26
842.39
842.39
16,847.83

ร้อยละ
25
26
20
8
11
5
5
100

ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
ตารางที่ 4.6 ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนของการปลูกแบบโรงเรือนในต่างประเทศ (2,300 ตร.ม.)
รำยได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้าง
ค่าประกันสุขภาพ
วัตถุดิบ
ค่าก่อสร้าง
ค่ารักษาความปลอดภัย
ระบบการบริหารจัดการ
เครื่องมือเครื่องจักร
ค่าที่พัก
ขนส่งและคลังสินค้า
การบริการ
ค่าใบอนุญาต
รวมต้นทุนกำรจัดกำร
เงินเดือน

บำท
93,000,000
16,740,000
15,810,000
2,790,000
13,950,000
1,860,000
5,580,000
1,860,000
1,860,000
4,650,000
930,000
2,790,000
4,650,000
73,470,000
19,530,000

บำท/ตร.ม.
40,434.78
7,278.26
6,873.91
1,213.04
6,065.22
808.7
2,426.09
808.7
808.7
2,021.74
404.35
1,213.04
2,021.74
31,943.48
8,491.30

ร้อยละ
18
17
3
15
2
6
2
2
5
1
3
5
21
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ดอกเบี้ย
กาไรก่อนหักภาษี
ภาษี
กาไรสุทธิ

บำท
5,828,000
13,733,000
5,487,000
8,215,000

บำท/ตร.ม.
2,527.17
5,964.13
2,392.39
3,571.74

ร้อยละ
6
15
6
9

ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
เมื่อพิจารณาในเรื่องผลตอบแทนจากการปลูกแบบโรงเรือนจะเห็นได้ว่าการปลูกในพื้นที่ขนาด
2,300 ตารางเมตรนั้นมีรายรับจานวน 93,000,000 บาท หรือประมาณ 40,434.78 บาทต่อตารางเมตร
และมีกาไรสุทธิประมาณ 3,571.74 บาทต่อตารางเมตร จะเห็นได้ว่าแบบโรงเรือนจะให้ผลตอบแทนสูง
กว่าแบบกลางแจ้ง
4. เปรียบเทียบต้นทุน รายรับ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และกาไรสุทธิ
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุน รายรับ ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิจากการปลูกกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ นั้น
จะเห็นว่าต้นทุนการปลูกแบบในร่มจะมีต้นทุนในการลงทุนสูงกว่าต้นทุนการปลูกแบบในโรงเรือนหรือ
กลางแจ้ง รวมถึงต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในแต่ละปี แต่อย่างไรก็ตามรายรับจากการปลูกใน
ร่มก็สูงกว่ารายรับจากการปลูกแบบโรงเรือนและกลางแจ้ง ซึ่งสาเหตุที่มีรายรั บสูงกว่ามาจาก 2 ปัจจัย คือ
การที่ผลผลิตที่มาจากการปลูกในร่มจะมีราคาจาหน่ายที่สูงกว่ากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนหรือกลางแจ้ง อีก
ทั้งการปลูกในร่มสามารถปลูกได้ปีละ 3-4 รอบในขณะที่การปลูกกลางแจ้งจะทาได้เพียง 1-2 รอบเท่านั้น
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกาไรสุทธิจากการปลูกในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าการปลูกในร่มมีกาไรสุทธิต่อ 1 ตาราง
เมตร มากกว่าการปลูกแบบอื่น ๆ ในขณะที่การปลูกแบบกลางแจ้งมีผลกาไรสุทธิต่ามากคือประมาณ 337
บาทต่อตารางเมตร เท่านั้น
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ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบต้นทุน รายรับ ค่าใช้จ่ายและกาไรสุทธิของการปลูกแบบต่าง ๆ
ที่มา: Cannabis intelligence briefing (2019)
4.2.2 ต้นทุนผลตอบแทนกำรปลูกกัญชำในประเทศไทย
1) การปลูกกัญชาแบบโรงเรือนหรือกรีนเฮ้าส์
การปลูกกัญชาแบบโรงเรือนหรือกรีน เฮ้าส์เป็นการปลูกแบบผสมผสานทั้ง ในร่มและกลางแจ้ง คือมีการ
ควบคุมสภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัย และใช้แสงจากธรรมชาติ ซึ่งการปลูกแบบกรีนเฮ้าส์นั้นมี
หลายแบบมาก ตั้งแต่มีความซับซ้อนมากถึงน้อย ทาให้ต้นทุนขึ้นกับความซับซ้อนนั้น ในรายงานนี้จะ
ประกอบด้วยโรงเรือนต้นแบบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และโรงเรือนของรักจังฟาร์ม
จ.นครราชสีมา
1.1) การปลูกแบบในโรงเรือนแบบอีแวป (Evaporation)
การปลูกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการปลูกกัญชาในโรงเรือนแบบ EVAP ขนาด
10x24 เมตร มี ก ารปลู ก แบบมาตรฐานการปลู ก และการเก็ บ รวบรวมที่ ดี ข องพื ช สมุ น ไพร Good
Agricultural and Collection Practices (GACP) โดยมีจานวนปลูก 200 ต้น เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเป็นเมล็ด
พันธุ์ไทยที่มาจากการนิรโทษกรรม จึงทาให้ไม่มีต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากการ
นิรโทษกรรมในการปลูกจึงไม่ทราบว่าเป็นเมล็ดพัน ธุ์ชนิดใดผลจากการปลูก พบว่าเป็นพันธุ์หางเสือและ
หางกระรอก นอกจากนี้เนื่องจากเมล็ดที่ นามาปลูกไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเมล็ดเพศใดทาให้เมื่อปลูก
ออกมา พบว่ามีต้นตัวเมียเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น แต่ในการปลูกรอบที่ 2 พบว่ามีต้นตัวเมียมากขึ้นเป็น
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ร้อยละ 70 เนื่องจากการปลูกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการปลูกเพื่อให้โรงพยาบาลพระอาจารย์
ฝั้นนาไปใช้เป็นยาตารับไทย จึงไม่ได้คานึงถึงสารออกฤทธิ์ว่ามี CBD และ THC ในปริมาณเท่าใด
ในการปลูกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มปลูกในช่วงเดือนกันยายน 2562 และเก็บเกี่ยวใน
เดือนมกราคม 2563 รวมระยะเวลาปลูก 123 วัน ผลผลิตที่ได้น้าหนักช่อดอกเฉลี่ย 1.28 กิโลกรัมสดต่อ
ต้น โดยในรอบแรกได้ผลผลิตดอกสดประมาณ 117.5 กิโลกรัมดอกสด และได้ใบสดประมาณ 34 กิโลกรัม
ใบสด
ในการปลูกโรงเรือนแบบอีแวปนี้จะมีแผ่นคูลลิ่งแพด (cooling Pad) ซึ่งมีน้าที่ถูกฉีดโดยปั๊มน้า
ไหลผ่านทั่วแผนอยู่ภายใน มีพัดลมดูดอากาศ ดึงกระแสลมจากภายนอกเข้ามาผ่านแผ่นคูลลิ่งแพด เพื่อทา
การลดอุณหภูมิห้องลง มีการติดหลอดไฟ LED เพื่อทาแสงเสริมให้เป็นวันยาว และมีระบบม่านลดแสง
อัตโนมัติ
การปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการปลูกด้วยวัสดุดินในกระถางขนาด 30 นิ้ว
จานวน 200 ต้น โดยมีระยะห่างระหว่างกระถาง 1 เมตร x 1 เมตร วัสดุดินที่ใช้ปลูกคือดินผสมปุ๋ยหมักใน
อัตราส่วน 1:1 และใช้ดินประมาณ 30 กิโลกรัมต่อกระถาง และมีการให้น้าด้วยระบบน้าหยดอัตโนมัติ
และการให้ปุ๋ยจะให้พร้อมการให้น้า ในการให้ปุ๋ยสูตร 15.8-11.8-19.0 มีการเสริมด้วยธาตุอาหารรองและ
จุลธาตุ
ในการให้น้าจะผันแปรตามขนาดทรงพุ่ม สภาพความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ และแสงแดด ดังนั้น
การปลู กกัญชาในช่ว งทาใบจะให้ น้ าประมาณ 1-2 ลิ ตรต่อต้น ต่อวัน เมื่อเริ่มทาดอกจะให้ น้ามากขึ้ น
ประมาณ 2.75 ลิตรต่อต้นต่อวัน
เนื่องจากในการปลูกกัญชาในช่วงที่เป็นระยะเจริญทางกิ่งใบจะต้องมีความยาวของแสงประมาณ
16 ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงนี้จะมีการให้แสงจากหลอด LED เพิ่มในช่วงเวลา 17.00-22.00 น. ซึ่งหากไม่ให้
แสงไฟเพิ่มจะทาให้กัญชาออกดอกได้ แต่ในช่วงทาดอกจะต้องมีความยาวแสงเพียง 11 ชั่วโมง
การจัดการแมลงศัตรูและโรค จะมีการพ่นสารสกัดสะเดาทุก 3 วัน และฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์
ม่าทุก 7 วัน หากพบแมลงในปริ มาณไม่มากจะใช้มือทาลาย หรือหากพบต้นที่มีแมลงมากจะตั ดหรื อ
ทาลายทิ้ง
ต้นทุนต่อรอบการผลิตของการปลูกโรงเรือนแบบ EVAP นี้เท่ากับ 275,750 บาท เป็นต้นทุนที่
เป็นตัวเงิน 255,750 บาท และต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน 20,000 บาท โดยต้นทุนที่เป็นเงินสดแบ่งเป็นต้นทุน
คงที่ซึ่งเป็นการลงทุนในตอนแรกและต้นทุนผันแปร โดยเป็นต้นทุนคงที่ 135,950 บาท ประกอบด้วย ค่า
ปรับปรุงสถานที่ 27,500 บาท ค่าสร้างโรงเรือน 42,750 บาท ค่าระบบม่านลดแสง 10,000 บาท ค่ า
หลอดไฟ LCD 4,200 บาท ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 18,000 บาท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ จานวน
33,000 บาท ส่วนต้นทุนผันแปรส าหรั บการปลู กกัญชา 1 รอบการผลิต ประกอบด้วย ค่าดินจานวน
24,000 บาท ค่าปุ๋ย 1,500 บาท สารป้องกันศัตรูพืชจานวน 1,500 บาท ค่าน้า 700 บาท ค่าไฟฟ้าจานวน
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35,000 บาท ค่าแรงงานจานวน 27,000 บาท และค่าเงินเดือนพนักงานจานวน 30,500 บาท ส่วนต้นทุน
ที่ไม่เป็นตัวเงินคือต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ 20,000 บาท
การปลูกในโรงเรือนนี้สามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 2 รอบ ดังนั้นเมื่อคานวณต้นทุนเฉลี่ยของดอก
กัญชาแห้ง พบว่ามีต้นทุนเฉลี่ ยประมาณ 23.47 บาทต่ อกรัม ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุน พบว่า
สัดส่วนของต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนมีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 15.5 สัดส่วนของต้นทุนรองลงมาคือ
ต้นทุนค่าไฟฟ้าร้อยละ 12.69 เนื่องจากการปลูกโรงเรือนแบบ EVAP มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าโรงเรือนแบบ
ตาข่าย และต้ นทุนค่าแรงงานและพนักงาน พบว่ามีสัดส่วนต้นทุนค่าแรงร้อยละ 9.7 และค่าเงินเดือน
พนักงานร้อยละ 10.8
เนื่องจากโรงเรือนปลูกกัญชาที่ใช้ในการปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโรงเรือน
เก่าที่นามาดัดแปลงสาหรับการปลูกกัญชา ดังนั้นหากลงทุนสร้างโรงเรือนใหม่จะมีต้นทุ นการก่อสร้างที่สูง
กว่านี้ อีกทั้งในการคานวณต้น ทุน นี้ ยั งไม่ร วมถึงค่าที่ดิน ค่าขนส่ ง ค่าตรวจวัดสาระส าคัญ และค่าขอ
ใบอนุญาตในการปลูก
ตารางที่ 4.7 ต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบโรงเรือน EVAP ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้นทุนที่เป็นเงินสด
(บำทต่อรอบกำรผลิต)
ต้นทุนคงที่
ค่าปรับปรุงสถานที่และรั้ว
ค่าสร้างโรงเรือน
ระบบม่านลดแสงอัตโนมัติ
หลอดไฟ LED
วัสดุและอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ดิน
เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ยให้ทางน้า
สารป้องกันศัตรูพืช
น้า
ไฟฟ้า
ค่าแรง
เงินเดือนพนักงานประจาโรงปลูก
รวม

ที่มา: จากการสัมภาษณ์

ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด
(บำทต่อรอบกำรผลิต)

ร้อยละ

27,500
42,750
10,000
4,200
33,500
18,000

9.97
15.50
3.62
1.52
12.14
6.52

24,000

8.70
7.25
0.54
0.58
0.25
12.69
9.79
10.87

20,000
1,500
1,600
700
35,000
27,000
30,000
255,750

20,000
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1.2) โรงเรือนหรือกรีนเฮ้าส์แบบตาข่าย
การปลูกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโรงเรือนแบบตาข่ายมีขนาด 10x24 เมตร มี
การปลู ก แบบมาตรฐานการปลู ก และการเก็ บ รวบรวมที่ ดี ข องพื ช สมุ น ไพร Good Agricultural and
Collection Practices (GACP) จานวนปลูก 200 ต้น โดยเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ ไทยที่มาจากการนิร โทษกรรมเช่นกัน ในการปลูกของในโรงเรือนแบบตาข่ายเริ่มปลูกพร้อมกับแบบEVAP คือเริ่มปลูกในช่วง
เดือนกันยายน 2562 และเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม 2563 รวมระยะเวลาปลูก 123 วัน พบว่าผลผลิตที่ได้
ไม่แตกต่างจากแบบEVAP คือมีน้าหนักช่อดอกเฉลี่ย 1.28 กิโลกรัมสดต่อต้น โดยในรอบแรกได้ผลผลิต
ดอกสดประมาณ 117.5 กิโลกรัมดอกสด และได้ใบสดประมาณ 34 กิโลกรัมใบสด
การปลูกในโรงเรือนแบบตาข่ายจะมีการใช้พัดลมเพื่อสร้างการไหลเวียนของอากาศ มี
การใช้หลอดไฟ LED เพื่อทาแสงเสริมให้เป็นวันยาว มีระบบม่านลดแสงอัตโนมัติ
โรงเรือนแบบตาข่ายมีพื้นที่ปลู กขนาด 240 ตารางเมตร มีการปลูกกัญชาในกระถาง
ขนาด 30 นิ้วโดยปลูกระยะห่างระหว่างกระถาง 1 เมตร x 1 เมตร เป็นการปลูกในดิน วัสดุดินที่ใช้ปลูกคือ
ดินผสมปุ๋ยหมัก มีการให้น้าด้วยระบบน้าหยดอัตโนมัติ และการให้ปุ๋ยจะให้พร้อมการให้น้าเช่นเดียวกับ
แบบ EVAP
ในการให้น้าในการปลูกแบบตาข่ายจะใช้น้ามากกว่าในการปลูกแบบ EVAP เล็กน้อย โดย
การปลูกกัญชาในช่วงทาใบจะให้น้าประมาณ 1.15-2.3 ลิตรต่อต้นต่อวัน เมื่อเริ่มทาดอกจะให้น้ามากขึ้น
ประมาณ 2.75-3.8 ลิตรต่อต้นต่อวัน
ต้นทุนในการปลูกโรงเรือนแบบตาข่ายใน 1 รอบการผลิตมีต้นทุนทั้งสิ้น 230,550 บาท
โดยเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 210,550 บาท และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 210,550 บาท โดยต้นทุนที่เป็ น
เงินสด ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 113,750 บาท ประกอบด้วยค่าปรับปรุงสถานที่ 27,500 บาท ค่าสร้าง
โรงเรือน 16,050 บาท ค่าระบบม่านลดแสง 10,000 บาท ค่าหลอดไฟ LCD 4,200 บาท ค่าระบบรักษา
ความปลอดภัย 18,000 บาท พัดลมดูดอากาศ 18,000 บาทและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ จานวน 33,500 บาท
ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วยค่าดินจานวน 24,000 บาท ค่าปุ๋ย 1,500 บาท สาร
ป้องกันศัตรูพืชจานวน 1,600 บาท ค่าน้า 700 บาท ค่าไฟฟ้าจานวน 12,000 บาท ค่าแรงงานจานวน
27,000 บาท และค่าเงินเดือนพนักงานจานวน 30,000 บาท ส่วนต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดได้แก่ค่าเมล็ดพันธุ์
20,000 บาท
เมื่อคานวณต้นทุนเฉลี่ยของดอกกัญชาแห้ง พบว่ามีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 19.62 บาทต่อ
กรัมแห้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุน พบว่าสัดส่วนของต้นทุนค่าวัสดุมีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 15
รองลงมาคือต้นทุนค่าเงินเดือนพนักงานร้อยละ 14 และค่าปรับปรุงสถานที่ร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนการปลูกแบบ EVAP แล้ว พบว่ามีต้นทุนที่ต่ากว่า โดยเฉพาะต้นทุนค่าปรับปรุงโรงเรือนและต้น ทุน
ค่าไฟฟ้าที่ต่ากว่าการปลูกแบบ EVAP ค่อนข้างมาก
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ตารางที่ 4.8 ต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบโรงเรือนตาข่าย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้นทุนที่เป็นเงินสด
(บำทต่อรอบกำรผลิต)
ต้นทุนคงที่
ค่าปรับปรุงสถานที่และรั้ว
ค่าสร้างโรงเรือน
ระบบม่านลดแสงอัตโนมัติ
หลอดไฟ LED
วัสดุและอุปกณ์
ระบบรักษาความปลอดภัย
พัดลมดูดอากาศ
ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ดิน
เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ยให้ทางน้า
สารป้องกันศัตรูพืช
น้า
ไฟฟ้า
ค่าแรง
เงินเดือนพนักงานประจาโรงปลูก
รวม

ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด
(บำทต่อรอบกำรผลิต)

ร้อยละ

27,500
16,050
10,000
4,200
33,500
4,500
18,000

11.92
6.96
4.33
1.82
14.53
1.95
7.80

24,000

10.40
8.67
0.65
0.69
0.30
5.20
11.71
13.01

20,000
1,500
1,600
700
12,000
27,000
30,000
210,550

20,000

ที่มา: จากการสัมภาษณ์
1.3) การปลูกแบบโรงเรือนแบบตาข่ายของวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม
วิส าหกิจ ชุมชนรั กจังฟาร์ มมีการปลูกกัญชาแบบโรงเรือนตาข่ายเพื่อส่ งผลผลิ ตให้แก่
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ โดยมีการปลูกกัญชาโดยโรงเรือนจานวน 12 โรงเรือน เป็นการปลูกโดยใช้พันธุ์
ต่างประเทศคือพันธุ์ชาล็อตแองเจิ้ล (Charlotte’s Angel) เป็นพันธุ์ต่างซาติที่มีสาร CBD สูง โดยการปลูก
ในรอบแรกปลูกทั้งหมด 612 ต้นและปลูกในรอบที่ 2 จานวน 1,800 ต้น การปลูกของวิสาหกิจชุมชนรักจัง
ฟาร์มเป็นการปลูกแบบออร์แกนิค โดยเกษตรกรจะผสมดินและสารอาหารสาหรับกัญชาด้วยตนเอง โดย
ผลผลิตที่ได้ในรอบแรกได้ผลผลิตจานวน 5 กิโลกรัมดอกแห้ ง คิดเฉลี่ยเป็นต้นละ 8.19 กรัมดอกแห้ง โดย
ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาออกดอกเร็ว จนทาให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย แต่ใน
รอบที่2 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 260 กิโลกรัมแห้ง คิดเฉลี่ยเป็นต้นละ 144 กรัมดอกแห้ง
ในแต่ละโรงเรือนมีขนาด 6*20 เมตร จะปลูกต้นกัญชาประมาณ 200 ต้นต่ อโรงเรือน
โดยโรงเรือนแบบตาข่ายนี้มีพลาสติกคลุม มีการติดพัดลมเพื่อดูดความร้อนและให้อากาศภายในโรงเรือนมี
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การหมุนเวียน มีการติดหลอดไฟเพื่อเพิ่มระยะความยาวของแสง แต่โรงเรือนของรักจังฟาร์มไม่มีการติด
ระบบม่านกันแสง ในการให้น้าไม่มีการติดตั้งท่อให้น้า เนื่องจากพบว่าทาให้การให้น้าแต่ละต้นไม่สม่าเสมอ
ดังนั้นจึงเป็นการรดน้าด้วยแรงงาน
การปลูกของวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มเป็นการปลูกโดยใช้วัสดุปลูกคือดิน ซึ่งเกษตรกร
ให้ความสาคัญในการผสมดินก่อนนาไปปลูก เพื่อให้มีสารอาหารที่สมบูรณ์โดยเกษตรกรได้มี การผสมดิน
จากวัสดุหลายอย่างเช่ น โมลาส น้าหมักปลา ขี้วัว สาหร่ายทะเล ฟังก์จาย เป็นต้น มีการส่งดินไปตรวจ
คุณภาพของสารอาหารในดินก่อนปลูก เพื่อนาดินมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สาหรับการปลูก
ต้นทุนในการปลูกโรงเรือนแบบตาข่ายใน 1 รอบการผลิตมีต้นทุนทั้งสิ้น 418,256 บาท
แบ่งเป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 300,400 บาท และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 113,056 บาท โดยเป็นต้นทุนคงที่
17,300 บาท ประกอบด้ว ยค่าสร้างโรงเรือน 1,500 บาท ค่าพลาสติกคลุ มโรงเรือน 6,000 บาท ค่า
หลอดไฟ LCD 4,800 บาท ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 1,000 บาท พัดลมดูดอากาศ 4,000 บาท ส่วน
ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วยค่าดินจานวน 6,000 บาท ค่าไฟฟ้าจานวน 1,100 บาท ค่ากระถางจานวน
9,000 บาท และค่ า แรงงาน/เงิ น เดื อ นพนั ก งานจ านวน 266,666 บาท ส่ ว นต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น เงิ น สด
ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์ 112,600 บาท ค่าน้า 456 บาท อย่างไรก็ตามสังเกตได้ว่าการปลูกของรักจัง
ฟาร์มเป็นการปลูกที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทาให้ต้นทุนค่าไฟไม่สูงมาก
เมื่อคานวณต้นทุนเฉลี่ยของดอกกัญชาแห้ง พบว่ามีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 14.52 บาทต่อ
กรั ม และเมื่อพิจ ารณาโครงสร้ างต้น ทุน พบว่าค่าใช้จ่ายของแรงงานมีต้นทุนสู งประมาณร้อยละ 63
รองลงมาคือค่าเมล็ดพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 26 ถึงแม้ว่าในการปลูกครั้งแรกทางวิสาหกิจได้รับเมล็ดพันธุ์มา
แต่เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศจึงมีราคาสูงหากต้องลงทุนซื้อเองจะทาให้ต้นทุนสูงขึ้น
ตารางที่ 4.9 ต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบโรงเรือนของวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม
ต้นทุน
ค่าสร้างโรงเรือน
พลาสติกแบบทนความร้อน
หลอดไฟ LED
พัดลมดูดอากาศขนาด 36"
พัดลมดูดอากาศขนาด 30"
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ดิน
เมล็ดพันธุ์
สารป้องกันศัตรูพืช

ต้นทุนเป็นเงินสด
(บำท)
1,500
6,000
4,800
3,000
1,000
1,000

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บำท)

0.35
1.43
1.14
0.71
0.23
0.23

6,000
112,600
4,800

ร้อยละ

1.43
26.92
1.14
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
ต้นทุน
ค่าน้า
ไฟฟ้า
ค่าแรง
ค่าตรวจคุณภาพดิน
กระถาง
รวม

ต้นทุนเป็นเงินสด
(บำท)
1,100
266,666.7
333.3
9,000
300,400

ต้นทุนไม่เป็นเงินสด
(บำท)
456

ร้อยละ
0.10
0.26
63.75
0.07
2.15

113,056

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
2) การปลูกแบบในร่ม (indoor)
2.1) การปลูกในร่มแบบระบบรากลอย (AEROPONICS)
การปลูกในร่มแบบรากลอยขององค์การเภสัชเป็นการปลูกแบบเมดิคัลเกรด ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร โดย
ใช้เมล็ดกัญชานาเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ 3 ชนิดคือชนิดที่มีสาร THC สูง ชนิดที่มีสาร
CBD สูง และชนิดที่มีอัตราส่วน CBD:THC เท่ากัน จานวนทั้งหมด 140 ต้น
ในห้องปลูกแบบระบบปิดนี้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องโดยมีการติดหลอดไฟ
เพื่อเพิ่มระยะความยาวของแสง และเครื่องปรับอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องปลูก จึงทาให้ต้นทุนการ
ปลูกแบบในห้องมีการลงทุนในตอนเริ่มต้นซึ่งเป็นต้นทุนคงที่จานวน 9,386,059 บาท โดยประกอบด้วย
ค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 101,333 บาท ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ 213,333 บาท ระบบปรับอากาศ
และอุณหภูมิ 70,577 บาท ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 63,967 บาท ระบบน้า 9,721 บาท อุปกรณ์ใน
การปลูก 21,955 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ 39,292 บาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นนั้น
ไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่นามาปรับปรุงใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนแท้จริงจะสูงกว่านี้
เมื่อคานวณต้นทุนเฉลี่ยต่อรอบการผลิตจากต้นทุนการปลูก พบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่งมีค่าปรับปรุง
อาคารสถานที่จานวน 101,333 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟจานวน 213,333
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 ระบบอากาศและอุณหภูมิจานวน 70,577 คิดเป็น ร้อยละ 0.86 ระบบรักษา
ความปลอดภัยจานวน 63,967 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ระบบน้าจานวน 9,721 บาท คิดเป็นร้อยละ
0.11 และอุปกรณ์ในการปลูกจานวน 21,955 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ส่วนต้นทุนผันแปรที่ใช้ในการ
ปลูก ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์จานวน 573,750 คิดเป็นร้อยละ 6.99 สารละลายธาตุอาหารจานวน
96,000 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 1.17 ค่าไฟจานวน 2,299,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ค่าน้าจานวน
121,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 และค่าแรงงานจานวน 4,068,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.6
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จากต้นทุนการผลิตกัญชาแบบในร่มขององค์การเภสัชนี้ พบว่าต้นทุนค่าแรงมีสัดส่วนที่สูงที่สุด
คือร้อยละ 49 รองลงมาคือค่าไฟคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.02 เนื่องจากการปลูกแบบในร่มเป็นการปลูกที่
ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ มาจากการปรับสภาพแสงของห้องปลูก นอกจากนี้การ
ปลูกแบบแอโรโพรนิกส์นั้นทาให้ต้นทุนค่าน้าต่ากว่าการปลูกแบบอื่น ๆ
ในด้านผลผลิต พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น ประมาณ 150 กรัมแห้ง ดังนั้นเมื่อประมาณการ
ต้นทุนต่อกรัมดอกกัญชาแห้งมีต้นทุนประมาณ 369.47 บาทต่อกรัม
ตารางที่ 4.10 ต้นทุนการปลูกโดยเฉลี่ยต่อรอบการผลิตขององค์การเภสัช
ต้นทุน
ต้นทุนคงที่
อาคารและสถานที่
ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ
ระบบน้า
ระบบอากาศและอุณหภูมิ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ในการปลูก
อื่นๆ
ต้นทุนผันแปร
เมล็ดพันธุ์
ไส้กรอง
ถังเก็บสารละลาย
ถ้วยปลูก
สารละลายธาตุอาหาร
PH DOWN
ค่าน้า
ค่าไฟ
ค่าแรงงาน
ค่าซ่อมแซม
รวม

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

บาท

ร้อยละ

101,333
213,333
9,721
70,577
63,967
21,955
39,292

1.23
2.60
0.11
0.86
0.77
0.26
0.47

573,750
72,000
180
888
96,000
10,080
121,000
2,299,000
4,068,600
440,666
8,202,342

6.99
0.87
0.002
0.010
1.17
0.12
1.47
28.02
49.60
5.37
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2.2) การปลูกในร่มของวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน
วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินทาการปลูกกัญชาแบบในร่มโดยเป็นการปลูกเพื่อส่งผลผลิตให้แก่
โรงพยาบาลคูเมือง โดยห้องสาหรับปลูกของวิสาหกิจชุมชนชนเพลาเพลิ นมี 4 ห้อง ห้องที่ 1 ขนาด 5x5
เมตร ห้องที่ 2 ห้อง ขนาด 5x5 เมตร ห้องที่ 3 ขนาด 5x8 และห้องที่ 4 ขนาด 5x4 ในการปลูกใช้ระบบ
การปลูกแบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices (GAP) และการปลูกแบบออร์
แกนิค โดยห้องที่ 1 ปลูกพันธุ์หางกระรอกจานวน 100 ต้น ห้องที่ 2 ปลูกพันธุ์ Sensi Auto CBD จานวน
75 ต้น ห้องที่ 3 ปลูกสายพันธุ์ CBD Charlotte’s Angle จานวน 48 ต้น และห้องที่ 4 ปลูกพันธุ์ CBD
Charlotte’s Angle จานวน 22 ต้น
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพลาเพลิ น เริ่ ม ปลู ก ในช่ว งเดื อ นกั นยายน 2562 และเก็ บ เกี่ ย วในเดือน
มกราคม 2563 พบว่าห้องที่ 1 พันธุ์หางกระรอกจานวน 100 ต้น ได้รับความเสียหายจากโรคแมลงจน
เสียหายทั้งหมด ไม่สามารถให้ผ ลผลิตได้ ในส่วนห้องที่ 2 พันธุ์ Sensi Auto CBD ได้ผลผลิตดอกแห้ ง
ประมาณ 4 กิโลกรัม และห้องที่ 3 และ 4 พันธุ์ CBD Charlotte’s Angle ได้ผลผลิตดอกแห้งประมาณ 6
กิโลกรัม
ห้องสาหรับปลูกได้มีการปรับปรุงห้องให้เหมาะสมสาหรับการปลูก โดยมีการติ ดตั้งไฟ LED
ระบบน้าหยด มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมภายในห้องเพื่อปรับอุณหภูมิและให้มีอากาศมีการ
หมุนเวียนภายในห้อง เนื่องจากในช่วงการเจริญเติบโตของใบต้องมีการให้แสงประมาณ 18-24 ชั่วโมงต่อ
วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องไว้ที่ 25-30 องศาเซลเซียส และควบคุมความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 55-70
ในขณะที่ระยะการสร้างดอก ต้องมีการให้แสง 12 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิภายในห้องประมาณ 18-26
องศาเซลเซียส และควบคุมความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 40-50
ในการปลูกใช้กระถางปลูกขนาด 7 แกลลอน บริเวณกระถางจะตั้งบนตะแกรงพลาสติกเพื่อ
ไม่ให้เกิดบริเวณน้าขัง ป้องกันความชื้นและอันตรายจากโรคเชื้อรา ในการปลูกจะใช้วัสดุปลูกเป็นดินโดย
ใช้เป็นดินที่มีค่าความเป็นกรด pH 6.0-6.8 ผสมกับพีทมอส
การลงทุน ในระยะเริ่ มต้น เป็ นการปรับปรุ งอาคารส าหรับปลู กซึ่งเป็นต้นทุนคงที่จานวน
1,064,363 บาท โดยประกอบด้วยค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 156,319 บาท ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ
390,000 บาท ระบบปรับอากาศ 365,600 บาท เครื่องลดความชื้น 43,600 บาท ค่าระบบรักษาความ
ปลอดภัย 62,292 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ 49,363 บาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นนั้น
ไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่นามาปรับปรุงใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนที่แท้จริงจะสูงกว่านี้
เมื่อคานวณต้น ทุน เฉลี่ ย ต่อรอบการผลิ ตจากต้น ทุน การปลู ก พบว่ามีต้นทุนคงที่ซึ่ ง มี ค่ า
ปรับปรุงอาคารสถานที่จานวน 5,210.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟจานวน
26,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 ระบบอากาศและอุณหภูมิจานวน 24,373.33 คิดเป็น ร้อยละ 3.68
กล้องวงจรปิดจานวน 4152.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 PH sensor จานวน 126.66 บาท คิดเป็นร้อยละ
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0.01 เครื่องชั่งน้าหนักจานวน 3320.083 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 และอุปกรณ์อื่น ๆ จานวน 3,345.77
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนต้นทุนผันแปรที่ใช้ในการปลูก ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์จานวน 52,562.5
คิดเป็นร้อยละ 7.94 สารละลายธาตุอาหารจานวน 33,024 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 ค่าไฟจานวน
232,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.08 ค่าน้าจานวน 1,316.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 และค่าแรงงาน
จานวน 252,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.10
จากต้นทุนการผลิตกัญชาแบบในร่มของวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินนี้ พบว่าต้นทุนค่าแรงมี
สัดส่วนที่สูงที่สุดคือร้อยละ 53.23 และรองลงมาคื อค่าไฟร้อยละ 26 เช่นเดียวกับการปลูกขององค์การ
เภสัชที่มีต้นทุนค่าแรงและค่าไฟมากที่สุด
ในด้านผลผลิต พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ยต่อตารางเมตร ประมาณ 119.5 กรัมแห้ง ดังนั้นเมื่อ
ประมาณการต้นทุนต่อกรัมดอกกัญชาแห้งมีต้นทุนประมาณ 65.09 บาทต่อกรัม
ตารางที่ 4.11 ต้นทุนการปลูกโดยเฉลี่ยต่อรอบการผลิตของวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน
ต้นทุนคงที่
ปรับปรุงอาคาร
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องลดความชื้น
ระบบไฟและหลอดไฟ
กล้องวงจรปิด
PH Sensor
เครื่องชั่งน้าหนัก
อื่นๆ
ต้นทุนผันแปร
เมล็ดพันธุ์
ถ้วยปลูก
สารละลายธาตุอาหาร+ดิน
PH DOWN
ค่าน้า
ค่าไฟ
ค่าแรงงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

บาทต่อรอบการผลิต

ร้อยละ

5,210.65
24,373.33
2,906.667
26,000
4152.80
126.6667
3,320.083
3,345.77

0.78
3.68
0.43
3.93
0.62
0.019
0.501
0.505

52,562.5
19,440
33,024
1,600
1,316.97
232,030
252,000
661,409.4

7.947
2.939
4.992
0.241
0.199
35.081
38.10
100
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4.2.3 ต้นทุนกำรตำกกัญชำ
ในการตากกัญชาให้แห้งนั้นใช้เวลาประมาณ 4-10 วัน ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมในการตากแห้ง โดย
จะมีการตัดกิ่งช่อดอกแล้วแขวนกิ่งโดยคว่าหัวลงในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศ เพื่อให้การตากดอกกัญชา
เป็นไปอย่างช้า ๆ ไม่แห้งเร็วเกินไปจึงควรจะตากไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดโดยตรง มีอากาศไหลเวียน
สะดวก และไม่ควรเป็นห้องที่ร้อนควรมีอุณหภูมิประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส และมีความชื้นประมาณ
ร้อยละ 45-55
ต้นทุนในการตากกัญชาในห้องขนาด 4*4 เมตร ประกอบด้วยต้นทุนค่าก่อสร้างห้องขนาด 4*4
เมตร จานวน 144,000 บาท ค่าเครื่องปรับอากาศประมาณ 15,000 บาท ค่าเครื่องดูดความชื้ นประมาณ
6,000 บาท โดยห้องขนาด 4*4 เมตรนี้จะตากกัญชาได้ประมาณ 50 กิโลกรัม
เมื่อคานวณต้นทุนในการตากแห้งต่อ 1 รอบการผลิตคือประมาณ 5 วัน พบว่ามีต้นทุนในการตาก
ประมาณ 4,482.58 บาท เป็นต้นทุนคงที่ประมาณ 258.33 บาท ได้แก่ ค่าอาคารสถานที่ 200 บาท ค่า
เครื่องปรับอากาศประมาณ 41.663 บาท ค่าเครื่องลดความชื้นประมาณ 16.66 บาท และต้นทุนผันแปร
เป็นค่าไฟฟ้าจานวน 1,724.25 บาท และค่าแรงงานจานวน 2,500 บาท ดังนั้ นต้นทุนค่าตากแห้งเท่ากับ
0.07 บาทต่อกรัม
ตารางที่ 4.12 ต้นทุนการตากกัญชา
ต้นทุนคงที่
ปรับปรุงอาคาร
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องลดความชืน
ต้นทุนผันแปร
ค่าไฟฟ้า
ค่าแรง
รวม

บาท

ร้อยละ

200
41.66
16.66

4.46
0.92
0.37

1,724.25
2,500
4482.58

38.46
55.77

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
4.3 ต้นทุนกำรสกัดกัญชำ
ในการสกัดกัญชานั้นมีหลายวิธีแต่วิธีที่นิยมใช้คือวิธีสกัดด้วยสาร Solvent และเครื่องสกัดแบบ
supercritical โดยในแต่ละวิธีการสกัดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
3

เครือ่ งปรับอากาศขนาด 12000 BTU ใช้ไฟประมาณ 3517 วัตต์ต่อชัว่ โมง คิดเป็นค่าไฟประมาณ 14.06 บาท/ชม เท่ากับ 337.65 บ/วัน
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การสกัดแบบใช้ส ารละลาย Solvent นั้นสามารถใช้ส ารละลาย เช่น แอลกอฮอล์ เอทานอล
หรือบูเทน (butane) มาทาละลายเพื่อแยกสาร CBD ออกมาจากดอกกัญชา หลังจากนั้นจึงนาไปสกัดเอา
สารละลายออก และจะได้ crude oil ที่มี CBD เข้มข้นประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไป ข้อดีของการสกัดแบบ
สารละลายคือ วิธีการนี้ให้ผลผลิตของ CBD Oil มากกว่าวิธีการอื่น เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
และมี ต้ น ทุ น การผลิ ต ไม่ สู ง แต่ ข้ อ เสี ย คื อ เป็ น สารลายที่ ติ ด ไฟได้ ง่า ย และสารสกั ด ที่ ไ ด้ มี ค ลอโรฟิล ด์
หลงเหลืออยู่ทาให้ต้องผ่านกระบวนการทาให้บริสุทธิ์
ส่วนการสกัดโดยใช้เครื่อง Supercritical การสกัดด้วยเครื่องนั้นเป็นการใช้แก๊ส CO2 เป็นตัวเข้า
ไปสกัดสารคานาบินอยส์ ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถสกัดสาร CBD ได้ปริมาณมาก เหมาะสาหรับการใช้
ในอุตสาหกรรม แต่ข้อเสียคือมีต้นทุนสูง มีการใช้งานที่ซับซ้อนกว่า และการใช้อุณหภูมิสูงในกระบวนการ
สกัดอาจทาให้ทาลาย cannabinoid compound
4.3.1 ต้นทุนผลตอบแทนของกำรสกัดกัญชำในต่ำงประเทศ
1) Supercritical CO2
ในการคานวณต้นทุนสกัดแบบ supercritical CO2 นี้เป็นห้องสกัดที่สามารถสกัดกัญชา
แห้งจานวน 149.69 กิโลกรัม ในเวลา 4 วัน ภายใต้มาตรฐาน GMP ดังนั้นในแต่ละวันจะทาการสกัดกัญชา
จานวน 37.42 กิโลกรัมต่อวัน ในแต่ละวันสามารถสกัดได้ 3 รอบการผลิต โดยสกัดครั้งละ 12.47 กิโลกรัม
ต่อรอบการผลิต และได้ผลผลิตเป็นสารสกัด crude wax จานวน 2.74 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต หรือ
8.23 กิโลกรัมต่อวัน และนาไปผสมกับเอทานอลเพื่อเข้ากระบวนการ winterization เพื่อดึงเอาแวกซ์
ออกจาก crude oil ผลผลิตที่ได้จะได้เป็น full spectrum oil (ความบริสุทธิ์ร้อยละ 80) ร้อยละ 60 ของ
ผลผลิต และ สารสกัดกัญชาบริสุทธิ์ (distillate ความบริสุทธิ์ร้อยละ 95) ร้อยละ 60 ของผลผลิต ดังนั้น
จะได้ full spectrum oil จานวน 16.46 กิโลกรัม และ distillate จานวน 8.78 กิโลกรัม
ตารางที่ 4.13 ต้นทุนคงที่ของการสกัดแบบ Supercritical CO2
ต้นทุนคงที่
Extraction equipment
Reactors, filters, temperature, holding vessels
The solvent recovery system and cannabinoid distillation
Buffer

ที่มา: Seed cultivating financial security (2020)

650,000 เหรียญ
135,000 เหรียญ
305,000 เหรียญ
75,000 เหรียญ
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ตารางที่ 4.14 ต้นทุนผันแปรของการสกัดแบบ Supercritical CO2
ต้นทุนผันแปร
ผู้จัดการห้องสกัด
พนักงานในห้องสกัด
คาร์บอนไดออกไซด์
เอทานอล
clarifiers

100,000 เหรียญต่อปี
45,000 เหรียญต่อปี
135 เหรียญต่ออาทิตย์
148.19 เหรียญต่ออาทิตย์
246.99 เหรียญต่ออาทิตย์

ที่มา: Seed cultivating financial security (2020)
นอกจากนี้ บริษัท Apeks ได้สรุปต้นทุน และกาลังการผลิต CBD oil โดยมีสมมุติฐานว่า ดอก
กัญชาแห้งมีสาร CBD ประมาณร้อยละ 10 และสามารถสกัด CBD ออกมาได้ทั้งหมดร้อยละ 100 จาก
ตาราง 4.16 แสดงให้เห็นขนาดเครื่อง Supercritical CO2 ในแต่ละขนาด ระยะเวลาการทางานของแต่ละ
เครื่องและจานวนปริมาณวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้
ตารางที่ 4.15 กาลังการผลิตของเครื่อง Supercritical CO2
ขนำดเครื่อง

กำลังกำร
ผลิต

1500-1L
2000-5LD
2000-20LD
2000-5Lx5LD
2000-5Lx20LD
2000-20Lx20LD
5000-5LD
5000-5Lx5LD
5000-20Lx20LD
5000-40Lx40LD

225
1,600
5,400
3,200
7,000
10,800
1,600
3,200
10,800
19,000

CO2
ระยะ
recovery
เวลำผลิต
& reload
(ชม.)
time (h)
6
1
9
0.75
9
1
5
1
11
1
18
1.5
1
0.5
1.75
0.75
6
1.5
10
2

รอบกำร
ผลิต/วัน

ขนำด
เครื่อง

กำลังกำร
ผลิต

ระยะ
เวลำผลิต
(ชม.)

3
2
2
4
2
1
16
9
3
2

21
20
20
24
24
20
24
23
23
24

675
3,200
10,800
12,800
14,000
10,800
25,600
28,800
32,400
38,000

68
320
1,080
1,280
1,400
1,080
2,560
2,880
3,240
3,800
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ในตารางที่ 4.17 ได้แสดงให้เห็นถึงต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของการสกัด CBD oil โดยใช้
เครื่อง Supercritical ในขนาดต่าง ๆ โดยต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเครื่อง Supercritical CO2 ซึ่งจะมีราคา
แพงมากขึ้นตามขนาดของเครื่อ ง ในขณะที่ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส CO2
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ค่าแรง และค่าซ่อมแซม โดยสมมติให้ราคาของแก๊ส CO2 ราคา 1.25 เหรียญต่อ LB ราคาค่าไฟเท่ากับ
0.18 เหรียญต่อkW ราคาค่าแรงเท่ากับ 16 เหรียญต่อชั่วโมง และค่าวัตถุดิบเท่ากับ 0.66 เหรียญต่อกรัม
เมื่อนามาคานวณต้นทุนเฉลี่ยของสารสกัด CBD ของการสกัดแบบ Supercritical CO2 ในขนาด
ต่าง ๆ พบว่าเครื่องขนาด 5,000-40Lx40LD ที่สามารถผลิต CBD ได้ 3,800 กรัมต่อวัน จะมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ยประมาณ 6.72 เหรียญต่อกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องขนาด 1,500-1L ที่มีการผลิต CBD ได้
เพียง 68 กรัมต่อวันจะมีต้นทุนเฉลี่ยที่สูงกว่าคือประมาณ 12.51 เหรียญต่อกรัม
ตารางที่ 4.16 ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของการสกัด CBD ในเครื่องขนาดต่าง ๆ (เหรียญสหรัฐ)

ขนำดเครื่อง

1500-1L
2000-5LD
2000-20LD
2000-5Lx5LD
2000-5Lx20LD
2000-20Lx20LD
5000-5LD
5000-5Lx5LD
5000-20Lx20LD
5000-40Lx40LD

ค่ำ
ต้นทุน
เครื่อง วัตถุดิบ
(เหรียญ (เหรียญ
สหรัฐ) สหรัฐ)
39,000
79,000
13,5000
12,1000
14,9000
16,8000
19,4000
27,9000
35,9000
47,5000

446
2,112
7,128
8,448
9,240
7,128
16,896
19,008
21,384
25,080

ค่ำ
ค่ำดูแล/ จำนวน
ไฟฟ้ำ
ค่ำ
ซ่อมแซม ไฟฟ้ำ
ต่อวัน CO2
เครื่องจักร ต่อชม
(เหรียญ ต่อวัน
ต่อวัน
(Kw/h)
สหรัฐ)
18
8.9
34
11
8
8.9
31
12
7
13.5
49
8
6
8.5
37
11
8
13.5
58
8
7
13.5
47
4
15
13.5
58
60
14
13.5
55
34
14
13.5
55
11
15
13.5
58
8

จำนวน
ชั่วโมง
ทำงำน
ของ
แรงงำน
21
19.5
20
24
24
19.5
24
22.5
22.5
24

ค่ำแรง
(เหรียญ
สหรัฐ)
336
312
320
384
384
312
384
360
360
384
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ตารางที่ 4.17 ต้นทุนเฉลี่ยของสารสกัด CBD ในเครื่องในขนาดต่าง ๆ
ขนาดเครื่อง
1500-1L
2000-5LD
2000-20LD
2000-5Lx5LD
2000-5Lx20LD
2000-20Lx20LD

ปริมาณการผลิต CBD
(กรัมต่อวัน)
68
320
1,080
1,280
1,400
1,080

ต้นทุนผันแปรต่อวัน
(เหรียญ)
844.14
2,475.24
7,511.6
8,885.72
59,698.32
7,498.39

ต้นทุนเฉลี่ยของ CBD
(เหรียญ/กรัม)
12.51
7.74
6.96
6.94
6.93
6.94
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ขนาดเครื่อง
5000-5LD
5000-5Lx5LD
5000-20Lx20LD
5000-40Lx40LD

ปริมาณการผลิต CBD
(กรัมต่อวัน)
2,560
2,880
3,240
3,800

ต้นทุนผันแปรต่อวัน
(เหรียญ)
17,413.32
19,470.68
21,823.68
25,545.32

ต้นทุนเฉลี่ยของ CBD
(เหรียญ/กรัม)
6.80
6.76
6.74
6.72
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4.3.2 ต้นทุนผลตอบแทนของกำรสกัดกัญชำในประเทศ
1) การสกัดแบบใช้สารละลาย solvent ของโรงพยาบาลคูเมือง
การสกัดของโรงพยาบาลคูเมืองใช้วิธีสกัดแบบสาร Solvent โดยใช้แอลกอฮอล์ และเป็น
การสกัดเพื่อให้ได้น้ามันกัญชาCBD เท่านัน้
ในขั้นตอนการสกัดน้ามันกัญชาของโรงพยาบาลคูเมืองจะมีการนาดอกกัญชาไปอบแห้ง
ก่อนนาไปสกัด หลังจากนั้นนาดอกกัญชาแห้งไปแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์ ในถัง กวน โดยใช้เวลาแช่
ประมาณ 3 ชั่วโมงเป็นเวลา 2 รอบ หลังจากนั้นจึงนาเอาไปกรองเอากัญชาออกเหลือแต่น้าเพื่อนาไป
ระเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator ได้เป็นสารสกัดเข้มข้น (crude oil)
ต้นทุนในการลงทุนสกัดเป็นต้นทุนค่าเครื่องมือต่าง ๆ จานวน 1,422,850 บาท ได้แก่ ค่า
ตู้อบสาหรับทา preheat ราคา 272,850 บาท ถังใบกวน ชุดกรองและถังพักราคา 300,000 บาท และ
เครื่อง rotary evaporator ขนาด 20 ลิตร ราคา 850,000 บาท โดยการลงทุนในชุดสกัดนี้เป็นการสกัดที่
ใช้กับกัญชาขนาด 5 กิโลกรัม และยังไม่รวมต้นทุนค่าสร้างห้องสาหรับสกัดสาร
เมื่อนามาคานวณต้นทุนการสกัดกัญชาต่อรอบการผลิต 1 รอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 10
วัน โดยใน 1 รอบการผลิตสามารถสกัดดอกกัญชาแห้งได้ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อรอบ และจะได้สารสกัด
กัญชาแบบเข้มข้น (crude oil) ประมาณ 750 กรัม ต้นทุนการสกัดกัญชา ประกอบด้วยต้นทุนคงที่จานวน
252.49 บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.19 ได้แก่ ต้นทุนค่าตู้อบจานวน 9.34 บาท ต้นทุนค่าถังกวน ชุด
กรองและถังพักจานวน 10.27 บาท และค่าเครื่อง rotary evaporator ขนาด 20 ลิตร จานวน 1,630.169
และประกอบด้วยต้นทุนผันแปรจานวน 129,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.69 ได้แก่ค่าดอกกัญชา
แห้งจานวน 100,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.5 ค่าเอทานอลจานวน 7,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.355 ค่าแรงงานทั่วไปจานวน 4,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.442 ค่าเงินเดือนเภสัชกร
จานวน 15,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.47 และค่าไฟฟ้าจานวน 2,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 1.912 เมื่อคานวณต้นทุนต่อน้ามันสกัดกัญชาต่อ 1 กรัมพบว่ามีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 174.26 บาทต่อ
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กรัม อย่างไรก็ตามในการสกัดจาเป็นต้องมีการตรวจสารสาคัญทุกครั้ง ดังนั้นในต้นทุนการสกัดนี้ยังไม่ได้
รวมค่าตรวจสารสาคัญและค่าก่อสร้างห้องสกัด
ตารางที่ 4.18 ต้นทุนการสกัดแบบใช้สารละลาย solvent ของโรงพยาบาลคูเมือง
บาทต่อรอบการผลิต

สัดส่วน

9.344
61.644
1,630.137

0.007
0.048
1.247

100,000
7,000
4,500
15,000
2,500
130,701.125

76.51
5.355
3.442
11.476
1.912

ต้นทุนคงที่
ตู้อบ
ถังใบกวน+ชุดกรอง+ถังพัก
เครื่องท้าระเหย(Rotary evaporator 20 L)
ต้นทุนผันแปร
ดอกกัญชาแห้ง
เอทานอล
แรงงานทั่วไป
เภสัชกร
ค่าไฟฟ้า
รวม

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
เนื่องจากในการสกัดของโรงพยาบาลคูเมืองเป็นการสกัดในห้องทดลองขนาดเล็ก การสกัดในเชิง
อุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงขาดของการลงทุนเครื่องมือ
ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นักวิจัยจึงได้ไปสัมภาษณ์โรงงานสกัดสารสมุนไพร จากการสัมภาษณ์พบว่าหากมีการ
สกัดในขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่าเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถผลิตได้จานวนมากขึ้น
โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าโรงงานสกัดที่มีขนาดการผลิตดอกกัญชาแห้งจานวน 300 กิโลกรัม จะมีการ
ลงทุนในเครื่องจักร ดังนี้ ค่าถังแช่สาหรับกัญชาปริมาณ 300 กิโลกรัมแห้งราคา 10,000,000 บาท ค่า
เครื่อง concentrate ราคา 4,000,000 บาท เครื่องทาระเหย (Rotary evaporator) ราคา 5,000,000
บาท ซึ่งจะมีต้นทุนค่าเครื่องมือมากขึ้น แต่จะสามารถผลิตได้ปริมาณมากขึ้นและใช้ระยะเวลาที่สั้นลง
2) การสกัดแบบ Solvent โดยใช้เครื่องสกัดเย็น
ในการสกัดแบบใช้สารละลายอีกแบบหนึ่งคือการสกัดแบบ Solvent โดยใช้เครื่องสกัด
เย็น ซึ่งจากการสัมภาษณ์บริษัทจาหน่ายเครื่องสกัดพบว่าการลงทุนในการสกัดแบบใช้สาร Solvent แบบ
เย็น ซึ่งเป็นการสกัดเอาสาระสาคัญของกัญชาด้วยการนาเอาดอกกัญชาแห้ง ไปแช่ในตัวทาละลาย คือ
เอทานอลที่อุณหภูมิ -10 ถึง -40 องศาเซลเซียส แล้วจึงมาผ่านกระบวนการต่างให้ได้มาซึ่ง crude oil
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ต้ น ทุ น ในการสกั ด แบบนี้ ป ระกอบด้ ว ยต้ น ทุ น ค่ า เครื่ อ งมื อ 4 ดั ง ต่ อ ไปนี้ ค่ า เครื่ อ ง
centrifuge ขนาด 15 กิโลกรัม มูลค่า 700,000 บาท เครื่อง Rotary Evaporator มูลค่า 1,200,000 บาท
และเครื่อง Short path molecular distillation มูลค่า 2,000,000 บาท รวมเป็นต้นทุนค่าเครื่องจานวน
3,900,000 บาท ซึ่งมูลค่าการลงทุนนี้ยังไม่รวมถึงค่าก่อสร้างห้องสกัด
เมื่อนามาคานวณต้นทุนการสกัดกัญชาต่อรอบการผลิต 1 รอบ ใช้ ระยะเวลาประมาณ
2.30 ชั่วโมง โดยใน 1 รอบการผลิตสามารถสกัดดอกกัญชาแห้งได้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อรอบ และจะได้
สารสกัดกัญชาแบบเข้มข้น (crude oil) ประมาณ 450 กรัม ต้นทุนการสกัดกัญชา ประกอบด้วยต้นทุน
คงที่จ านวน 1,215.75 บาทคิดเป็ น สั ดส่ ว นร้อยละ 1.48 ได้แก่ ต้นทุนค่าเครื่อง centrifuge จานวน
119.86 บาท ต้น ทุน ค่าเครื่ อง Rotary Evaporator จานวน 410.9 บาท และ ค่าเครื่อง Short path
molecular distillation จานวน 684.93 บาท และประกอบด้วยต้นทุนผันแปรจานวน 80,667 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 98.51 ซึ่งประกอบด้วยค่าดอกกัญชาแห้งจานวน 75,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
91.5 ค่าเอทานอลจานวน 3,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.66 ค่าแรงงานทั่วไปจานวน 500 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 ค่าเงินเดือนเภสัชกรจานวน 1,666.66 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.03 และค่า
ไฟฟ้าจานวน 500 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 เมื่อคานวณต้นทุนต่อน้ามันสกัดกัญชาต่อ 1 กรัม
พบว่ามีต้น ทุน การผลิ ตเท่ากับ 181.96 บาทต่อกรัม อย่างไรก็ตามในการสกัดจาเป็นต้องมีการตรวจ
สารสาคัญทุกครั้ง ดังนั้นในต้นทุนการสกัดนี้ยังไม่ได้รวมค่าตรวจสารสาคัญและค่าก่อสร้างห้องสกัด
ตารางที่ 4.19 ต้นทุนการสกัดแบบ Solvent โดยใช้เครื่องสกัดเย็น
ต้นทุนคงที่
เครื่องcentrifuge ขนาด 15 กก
Rotary evaporator
short path molecular distrillation
ต้นทุนผันแปร
ดอกกัญชาแห้ง
เอทานอล
แรงงานทั่วไป
เภสัชกร
ค่าไฟฟ้า
รวม

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
4

ราคาของเครื่องมือที่ใช้ขึนกับบริษัทที่จา้ หน่าย

บาท/รอบการผลิต

สัดส่วน

119.86
410.91
684.93

0.146
0.502
0.837

75,000
3,000
500
1,666.67
500
130,701.125

91.595
3.664
0.611
2.035
0.611
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3) การสกัดแบบ supercritical CO2
จากการสั ม ภาษณ์ บ ริ ษั ท จ าหน่ า ยเครื่ อ งสกั ด พบว่ า การลงทุ น ในการสกั ด แบบ
supercritical ซึ่งเป็นการสกัดสารสาคัญของกัญ ชาด้วยการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในการสกัด
แบบนี้ประกอบด้วยต้นทุนค่าเครื่องมือดังต่อไปนี้ ค่าเครื่อง CO2 Critical extraction ขนาด 5 ลิตร มูลค่า
2,000,000 บาท เครื่อง Glass Reactor มูลค่า 800,000 บาท เครื่อง Vacuum filter มูลค่า 300,000
บาท เครื่ อ ง Rotary Evaporator มู ล ค่ า 1,200,000 บาท และเครื่ อ ง Short path molecular
distillation มูลค่า 2,000,000 บาท รวมเป็นต้นทุนค่าเครื่องจานวน 6,300,000 บาท ซึ่งมูลค่าการลงทุน
นี้ยังไม่รวมถึงค่าก่อสร้างห้องสกัดเช่นกัน
เมื่อนามาคานวณต้นทุนการสกัดกัญชาต่อรอบการผลิต 1 รอบ ใช้ ระยะเวลาประมาณ
5.30 ชั่วโมง โดยใน 1 รอบการผลิตสามารถสกัดดอกกัญชาแห้งได้ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อรอบ และจะได้
สารสกัดกัญชาแบบเข้มข้น (crude oil) ประมาณ 150 กรัม ต้นทุนการสกัดกัญชาประกอบด้วยต้นทุนคงที่
จ านวน 2,791.10 บาทคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้อ ยละ 8.7 ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น ค่ า เครื่ อ ง CO2 Critical extraction
จานวน 1,369.86 บาท ต้นทุนค่าเครื่อง Glass Reactor จานวน 273.97 บาท ค่าเครื่อง Vacuum filter
จ านวน 51.37 บาท เครื่ อ ง Rotary Evaporator จ านวน 410.96 บาท และค่ า เครื่ อ ง Short path
molecular distillation จานวน 684.93 บาท และประกอบด้ วยต้นทุนผันแปรจานวน 80,667 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 91.29 ซึ่งประกอบด้วย ค่าดอกกัญชาแห้งจานวน 25,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
77.98 ค่าแก๊ส CO2 จานวน 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.31 ค่าเอทานอลจานวน 1,000 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.11 ค่าแรงงานทั่วไปจานวน 500 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.55 ค่าเงินเดือนเภสัช
กรจานวน 1,666.66 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.19 และค่าไฟฟ้าจานวน 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.11 เมื่อคานวณต้นทุนต่อน้ามันสกัดกัญชาต่อ 1 กรัม พบว่ามีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 213.72
บาทต่อกรัม อย่างไรก็ตามในการสกัดจาเป็นต้องมีการตรวจสารสาคัญทุกครั้ง ดังนั้นในต้นทุนการสกัดนี้ยัง
ไม่ได้รวมค่าตรวจสารสาคัญและค่าก่อสร้างห้องสกัด
ตารางที่ 4.20 ต้นทุนการผลิตของวิธีการสกัดแบบ Supercritical CO2
บาท/รอบการผลิต

สัดส่วน

119.86

4.273

410.91
684.93

0.855
0.160
1.282
2.137

ต้นทุนคงที่
เครื่อง CO2 ขนาด 5 ลิตร
เครื่อง Glass reactor
vacuum filter
Rotary evaporator
short path molecular distrillation

75,000
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
ต้นทุนผันแปร
กัญชา
CO2 gas
ค่าไฟฟ้า
เอทานอล
เภสัชกร
แรงงานทั่วไป
รวม

บาท/รอบการผลิต

สัดส่วน

25,000
100
1,000
1,000
1,666.67
500
32,057.76

77.984
0.312
3.119
3.119
5.199
1.560

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
4.4 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนนั้นจะทาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนปลูกกัญชา
แบบในร่ม และในโรงเรือนเท่านั้น เนื่องจากไม่มีต้นทุนการปลูกกลางแจ้ง โดยการวิเคราะห์การปลูกในร่ม
นั้นจะเป็นการปลูกสายพันธุ์อิน ทิกา ที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ ส่วนการปลูกแบบโรงเรือนจะมีก าร
วิเคราะห์ทั้งกรณีที่ปลูกสายพันธุ์ไทยหรือสายพันธุ์ซาติวา และสายพันธุ์อินทิกาที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ
เนื่องจากการปลูกกัญชาในประเทศไทยยังมีการปลูกแบบถูกกฎหมายไม่นานมัก ทาให้ไม่สามารถ
มีข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ผลผลิตกัญชา
ราคาเมล็ดพันธุ์ ราคาดอกกัญชาแห้ง จึงเป็นข้อ มูลที่รวบรวมจากการปลูกกัญชาในต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.4.1 ผลผลิตของกัญชา
The UK Independent Drug Monitoring Unit (IDMU) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของผลผลิ ต กั ญ ชา
(Yield) คือดอกกัญชาแห้งที่ผลิตได้ต่อพื้นที่ปลูก อย่างไรก็ตามในบางกรณีได้ให้นิยามของผลผลิตกัญชา
หมายถึงดอกและใบ ในรายงานฉบับนี้จะคานิยามผลผลิตตามที่ IDMU ได้กาหนดไว้คือหมายถึงดอกแห้ง
แต่เนื่องจากว่าในประเทศไทยมีการนากัญชาไปใช้ในยาแผนไทย ซึ่งมีการใช้ใบกัญชาด้วย ดังนั้ นหากหาก
เป็นผลผลิตที่เป็นใบจะมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใบ
IDMU ได้รายงานผลผลิตของกัญชาที่มาจากการปลูกกลางแจ้งและโรงเรือนในประเทศเดน
มาร์คว่ามีน้าหนั กเฉลี่ย ประมาณ 308 กรัมและ 584 กรัม นั่นคือมีน้าหนักประมาณร้อยละ 8.7 ของ
น้าหนักดอกสดภายหลังจากทาให้แห้งแล้ว ในขณะที่ GW Pharmaceuticals ได้รายงานผลผลิตของการ
ปลูกภายใต้โรงเรือนว่ามีผลผลิตประมาณ 157 ถึง 188 กรัมต่อตารางเมตร และการปลูกแบบในห้องที่ใช้
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ไฟแบบ mercury มีผลผลิตประมาณ 251 ถึง 397 กรัมต่อตารางเมตร ในขณะที่การปลูกแบบในห้องที่ใช้
ไฟแบบ HPS มีผลผลิตประมาณ 516 ถึง 573 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นในรายงานของ Deloitte ได้
ประมาณการผลผลิตของกัญชาในการปลู กแบบต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.22 ซึ่งจากรายงานนี้แสดงให้เห็นว่า
ผลผลิตดอกกัญชาแห้งในแบบในร่มจะให้ผลผลิตต่อตารางเมตรมากที่สุด
ตารางที่ 4.21 ผลผลิตของกัญชาในการปลูกแบบต่าง ๆ
ผลผลิตดอกกัญชาแห้ง (กรัม)
84
180
300

กลางแจ้ง
ในโรงเรือน
ในร่ม

Range (กรัม)
75-150
40-384
266-750

ที่มา: Deloitte. 2016
นอกจากนี้ทางนักวิจัยได้เก็บรวมรวมผลผลิตของกัญชาในสายพันธุ์ต่าง ๆ ในต่างประเทศโดย
แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์ คือ อินทริกา (intrica) และซาติวา (sativa) ภายใต้การปลูกแบบต่าง ๆ พบว่าสาย
พันธุ์อินทิกา หากเป็นการปลูกกลางแจ้งพบว่ามีผลผลิตต่อต้นตั้งแต่ 85 กรัมต่อต้นจนถึง 1,000 กรัมต่อ
ต้น ส่วนการปลูกในร่มพบว่ามีผลผลิตตั้งแต่ 100-850 กรัมต่อตารางเมตร ระยะเวลาการปลูกประมาณ 810 อาทิตย์ ในขณะที่ผลผลิตของสายพันธุ์ซาติวา (sativa) นั้นพบว่าหากเป็นการปลูกกลางแจ้งจะได้ผล
ผลิตตั้งแต่ 175-1,133 กรัมต่อต้น ในขณะที่ผลผลิตจากการปลูกในร่ม พบว่ามีผลผลิตตั้งแต่ 120–680
กรัมต่อตารางเมตร ระยะเวลาการปลูกประมาณ 8-10 อาทิตย์
ตารางที่ 4.22 ผลผลิตของกัญชาในการปลูกแบบต่าง ๆ

อินทิกา
ซาติวา

ผลผลิตเฉลี่ย
ผลผลิตสูงสุด(กรัม/ต้น)
ผลผลิตต่่าสุด(กรัม/ต้น)
ในร่ม
กลางแจ้ง
ในร่ม
กลางแจ้ง
ในร่ม
กลางแจ้ง
(กรัม/ตร.ม.) (กรัม/ต้น) (กรัม/ตร.ม.) (กรัม/ต้น) (กรัม/ตร.ม.) (กรัม/ต้น)
419.10
469.80
850.48
1020.58
141.75
85.05
463.02
534.02
708.74
1133.98
120
175

ที่มา : จากการคานวณ
ดังนั้นในการคานวณผลตอบแทนของการปลูกกัญชานั้น ในกรณีที่ไม่ทราบถึงสายพันธุ์ที่ใช้ปลูก
ชัดเจนจะใช้ค่าเฉลี่ย ผลผลิตสูงสุด และต่าสุดของการปลูกกัญชาของแต่ละสายพันธุ์ แต่ในกรณีที่ทราบ
สายพันธุ์ชัดเจนจะใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยของสายพันธุ์นั้น
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4.4.2 รำคำเมล็ดพันธุ์
ปัจจุบันราคาเมล็ดพันธุ์กัญชาในตลาดโลกมีราคาแตกต่างตามสายพันธุ์ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลราคาเมล็ดพันธุ์ที่จาหน่ายในต่างประเทศพบว่าสายพันธุ์ซาติวาจาหน่ายในราคาประมาณ 39.99
เหรียญต่อ 4 เมล็ด ถึง 59.99 เหรียญต่อ 4 เมล็ด ในขณะที่พันธุ์อินทิกาจาหน่ายในราคาประมาณ 44.99
เหรียญต่อ 4 เมล็ด ถึง 59.99 เหรียญต่อ 4 เมล็ด และสายพันธุ์ผสมจาหน่ายในราคาประมาณ 27.99
เหรียญต่อ 4 เมล็ด ถึง 44.99 เหรียญต่อ 4 เมล็ด ซึ่งพบว่าราคาเมล็ดพันธุ์กัญชามีราคาต่อเมล็ดค่อนข้าง
สูง
ส่วนเมล็ดพันธุ์ในไทยยังไม่มีการจาหน่ายอย่างถูกกฎหมาย แต่จากการสัมภาษณ์พบว่ามีการ
จาหน่ายแบบไม่ถูกกฎหมายในราคาที่แตกต่ างกันตามความน่าเชื่อถือของผู้จาหน่ายเป็นหลัก โดยราคา
เมล็ดพันธุ์หางกระรอกจะมีราคาประมาณ 100 บาทต่อเมล็ด
ในการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชาจะมีการจาหน่ายในรูปแบบที่เป็นเมล็ดสุ่ม(Regular) คือเมื่อนามา
ปลูกจะมีโอกาสเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย หรืออาจเป็นกระเทยได้ หากระบุ ว่าเป็น Feminized จะเป็นเมล็ด
เพศเมีย ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าแบบเมล็ดสุ่ม
4.4.3 รำคำดอกกัญชำแห้ง
ราคากัญชาที่จาหน่ายนั้นมีราคาแตกต่างกันตามชนิดของกัญชา และวิธีการปลูก โดยกัญชาที่ปลูก
ในร่มจะมีราคาสูงกว่ากัญชาที่ปลูกแบบโรงเรือน หรือกลางแจ้ง จากภาพ 4.2 แสดงให้เห็นว่าราคากัญชาที่
ปลูกในร่มจะมีราคาสูงกว่ากัญชาที่ปลูกแบบกลางแจ้งประมาณ 2 เท่า
ราคากัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกาจากที่รวบรวมมาในช่วงปี 2562-2563 พบว่ามีราคาเฉลี่ย
ของดอกกัญชาแห้ งที่มาจากการปลู กในร่ ม (indoor) ประมาณ 114.44 บาทต่อกรัม มีราคาสู งสุ ดที่
133.49 บาทต่อกรัม และมีราคาต่าสุดที่ 97 บาทต่อกรัม ในขณะที่ราคาดอกกัญชาแห้งที่มาจากการปลูก
ในโรงเรือน (greenhouse) มีราคาเฉลี่ยประมาณ 78.26 บาทต่อกรัม มีราคาสูงสุดที่ 93.87 บาทต่อกรัม
และมีราคาต่าสุดที่ 62.14 บาทต่อกรัม ส่วนราคาดอกกัญชาแห้งที่มาจากการปลูกกลางแจ้งมีร าคาเฉลี่ย
ประมาณ 56.78 บาทต่อกรัม มีราคาสูงสุดที่ 74.59 บาทต่อกรัม และมีราคาต่าสุดที่ 41.40 บาท/กรัม
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ภาพที่ 4.2 ราคาดอกกัญชาแห้งในสหรัฐอเมริกา 2562-2563
ที่มา: https://www.cannabisbenchmarks.com
ส่วนราคากัญชาในประเทศนั้นยังไม่มีราคาซื้อขายในตลาด เนื่องจากยังไม่มีการซื้อขายกัน ใน
ตลาด แต่จากการสัมภาษณ์พบว่ามีการซื้อกัญชาจากการปลูกในร่มประมาณ 50,000 บาทต่อกิโลกรัม
ในขณะที่ราคาจาหน่ายในตลาดผิดกฎหมายมีราคาตั้งแต่ 30,000 บาทต่อกิโลกรัมจนถึง 100,000 บาทต่อ
กิโลกรัม ในรายงานของ http://weedindex.io/ พบว่าราคากัญชาในประเทศไทยโดยเฉลี่ยประมาณ
24.81 เหรียญต่อกรัม หรือประมาณ 744 บาทต่อกรัม และประมาณการว่าภายหลังจากที่กัญชาเป็นสิ่งที่
ไม่ผิดกฎหมายแล้วราคาจะลดลงมาเหลือเพียง 5 เหรียญต่อกรัม หรือประมาณ 150 บาทต่อกรัม
ดังนั้นในการคานวณผลตอบแทนของการปลูกกัญชาในรายงานนี้ได้ใช้ราคาที่มาจากการสัมภาษณ์
หากไม่มีราคาจากการสัมภาษณ์จะใช้ราคาเฉลี่ยในตลาดสหรัฐอเมริกา และในกรณีที่ราคาลดลงจะใช้ราคา
ต่าสุดของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากราคาของกัญชาในประเทศยังไม่มีราคาที่ชัดเจน
4.4.4 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกำรลงทุนของกำรปลูกแบบในร่ม
1) การปลูกแบบแอร์โร่โพรนิกส์
สมมติฐานในการวิเคราะห์
- ในการปลูกแบบแอโรโพรนิกส์จะใช้ต้นทุนในการปลูกตามข้อมูลขององค์การเภสัช
- อายุโครงการ 10 ปี
- ใน 1 ปีสามารถปลูกได้ 3 รอบการผลิต
- ในการประเมินต้นทุนนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคารและค่าที่ดิน
1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การปลูกในร่มแบบรากลอยในพื้นที่ปลูก 100 ตารางเมตร ในห้องปลูกแบบระบบปิดนี้มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเพื่อให้เหมาะต่อการปลูกกัญ ชาพันธุ์อินทิกา จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการ
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ลงทุนในปีที่ 0 จานวน 9,386,059 บาท โดยประกอบด้วย ค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 3,040,000
บาท ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ 3,200,000 บาท ระบบปรับอากาศและอุณหภูมิ 934,900 บาท ค่าระบบ
รักษาความปลอดภัย 1,759,500 บาท ระบบน้า 246,644 บาท อุปกรณ์ในการปลูก 131,765 บาท และ
อุปกรณ์อื่น ๆ 73,250 บาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นนั้นไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
อาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่นามาปรับปรุงใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแท้จริงจะสูงกว่านี้
นอกจากการลงทุน ในปี ที่ เริ่ ม ต้ น แล้ ว พบว่า มี อุป กรณ์ การใช้ง านอายุน้ อยกว่า 10 ปี ดังนั้น
จาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มในปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในด้านระบบไฟฟ้าและหลอดไฟมีอายุการใช้งาน 5 ปี
ดังนั้นในปีที่ 5 จะต้องมีการลงทุนในเรื่องระบบไฟฟ้าและหลอดไฟจานวน 3,200,000 บาท เช่นเดียวกับ
ระบบปรับอากาศและอุณหภูมิที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องลดความชื้นจะมีอายุการใช้
งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านระบบปรับอากาศและอุ ณหภูมิ
จานวน 852,400 บาท และ ถังเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี ดังนั้นจะต้องมีการซื้อ
ถังเก็บแก๊สจานวน 82,500 บาทในทุก ๆ 2 ปี ในส่วนของระบบน้าอาทิเช่น ถังเก็บน้าและปั๊มจ่ายน้านั้น
พบว่าถังเก็บน้าจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5 ต้องมีการซื้อถังเก็บน้าจานวน 19,000 บาท ส่วน
ปั๊มน้าจ่ายสารอาหารมีอายุการใช้งาน 2 ปี ดังนั้นทุก ๆ 2 ปีต้องมีการซื้อปั๊มน้าใหม่จานวน 6,500 บาท ใน
ด้านค่าใช้จ่ายของระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ค่าฮาร์ดดิส กล้องวงจรปิด และเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ โดยกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นทุก 5 ปี
จะต้องมีการลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือจานวน 159,500 บาท ในขณะที่การลงทุน
ด้านฮาร์ดดิสไว้สาหรับเก็บข้อมูลเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากคือประมาณ 1,600,000 บาท เนื่องจากผู้ปลูก
จาเป็นต้องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดไว้ตามกฎหมายที่ระบุไว้ และค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์ในการปลูก
เช่นถังปลูกมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ดังนั้นทุก ๆ 2 ปีต้องลงทุนซื้อถังปลูกใหม่จานวน 131,720 บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสาหรับการผลิต 3 รอบประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์จานวน
4,200 เมล็ดราคาเมล็ดละ 500 บาทเป็นจานวน 210,000 บาท สารละลายธาตุอาหารจานวน 96,000
บาท ค่าไฟจานวน 6,897,000 บาท ค่าน้าจานวน 363,000 บาท และค่าแรงงานจานวน 12,205,800
บาท
1.2) รายได้จากการปลูกกัญชา
ในการปลูกกัญชาแบบรากลอยนี้เหมาะสาหรับการปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
สายพันธุ์อินทิกาที่มีสาร CBD สูง ซึ่งในกรณีแรกได้ประมาณการผลผลิตจากการสัมภาษณ์คือได้ผลผลิต
เฉลี่ย 150 กรัมต่อต้น หรือประมาณ 222 กรัมต่อตารางเมตร ในขณะที่ราคาจาหน่ายจะใช้ราคาเฉลี่ยของ
ดอกกัญชาแห้งของสหรัฐอเมริกาคือ 129 บาทต่อกรัม เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีราคาตลาดของ
กัญชา นอกจากนี้ในการปลูกในร่มเนื่องจากผู้ปลูกสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การปลูกกัญชา
ได้ตลอดทั้งปีจึงทาให้สามารถปลูกกัญชาได้ 3-4 รอบต่อปี โดยในการศึกษานี้กาหนดให้ปลูกได้ 3 รอบต่อ
ปี
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ดังนั้นผลผลิตจากการปลูกกัญชาแบบในร่มในแต่ละรอบการผลิตจะมีผลผลิตดอกกัญชาแห้ง
ประมาณ 22,200 กรัมต่อรอบการผลิต และใน 1 ปีจะสามารถผลิตได้เท่ากับ 66,600 กรัมแห้งต่อปี ดังนั้น
ดอกกัญชาแห้งจากการปลูกในร่มมีราคา 129 บาทต่อกรัม จะมีรายได้จากการจาหน่ายกัญชาเท่ากับ
8,591,400 บาทต่อปี โดยราคาที่จาหน่ายนี้เป็นราคาที่ผลผลิตดอกกัญชาแห้งมีเปอร์เซ็นต์สารสาคัญ CBD
มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป
1.3) ความคุ้มค่าในการลงทุน
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มในการศึกษานี้ใช้อัตรา
คิดลดร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปี 2563 จากการคานวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตรา
การคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า -101,898,514 บาท นั่นคือในการลงทุนปลูกในร่มแบบแอโรโพรนิกส์จะ
ขาดทุนจานวน 101,898,514 บาท มีค่าน้อยกว่า 0 นั่นหมายถึงไม่คุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่ อ ค านวณอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น ของโครงการนี้ พ บว่ า มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 58,436,985 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 160,335,499 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 0.36 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
1 หมายความว่า ไม่คุ้มค่าการลงทุน
1.4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณา 2 ประเด็น คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของจานวน
ผลผลิต และเมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
1.4.1) เมื่อจานวนผลผลิตของกัญชาเปลี่ยนแปลง
1) ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หากผู้ปลูกสามารถพัฒนาการปลูกให้มีความเหมาะสมมากขึ้นทาให้สามารถเพิ่ม
จานวนผลผลิตของกัญชาได้ ในกรณีนี้ไม่ทราบถึงสายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นจะใช้ผลผลิตเฉลี่ยของสาย
พันธุ์อินทิกา โดยจากผลผลิตเฉลี่ยของกั ญชาสายพันธุ์อินทิกานั้นพบว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 419 กรัมต่อ
ตารางเมตร ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 419 กรัมต่อตารางเมตร จะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้ง
ได้จานวน 41,900 กรัมต่อ 100 ตารางเมตร และสามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 3 รอบ ดังนั้นจะมีผลผลิต
เท่ากับ 125,700 กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิมคือ 129 บาทต่อกรัม จะมีรายได้เท่ากับ
16,215,300 บาทต่อปี
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- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มเมื่อ
จ านวนผลผลิ ตเพิ่มขึ้น จากการคานวณพบว่ามูล ค่าปัจจุบันสุ ทธิที่อัตราการคิ ดลดร้อยละ 6 มีมูล ค่า
-50,042,271 บาท มีค่าน้อยกว่า 0 นั่นหมายถึง ไม่คุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่ ว นผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้ พบว่า มีมูล ค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 110,293,228 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 160,335,499 บาท
ดังนั้ น โครงการนี้จึงมีอัตราส่ ว นผลตอบแทนต่อต้นทุ น (B/C ratio) เท่ากับ
0.68 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน
2) ผลผลิตลดลง
เนื่ องจากการปลู กในร่มผู้ ปลู กต้องมีความเชี่ยวชาญในการปลู กพอสมควร
ดังนั้นหากผู้ปลูกไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจะทาให้จานวนผลผลิตของกัญชาลดลงได้ โดย
จากผลผลิตต่าสุดของกัญชาสายพันธุ์อินทิกาที่ปลูกแบบในร่มนั้นพบว่ามีผลผลิตประมาณ 141 กรัมต่อ
ตารางเมตร ดังนั้นหากผลผลิตลดลงเป็ น 141 กรัมต่อตารางเมตร จะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้ ง ได้
จานวน 14,100 กรัมต่อ 100 ตารางเมตร และสามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 3 รอบ ดังนั้นจะมีผลผลิตเท่ากับ
42,300 กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิมคือ 129 บาทต่อกรัม จะมีรายได้เท่ากับ 5,456,700
บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มเมื่อ
จ านวนผลผลิ ตลดลง จากการคานวณพบว่ามูล ค่าปัจจุบันสุ ทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูล ค่า 123,220,116 บาท มีค่าน้อยกว่า 0 นั่นหมายถึง ไม่คุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่ ว นผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูล ค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 37,115,382 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอด
ทั้งโครงการเท่ากับ 160,335,499 บาท
ดังนั้ น โครงการนี้จึงมี อั ตราส่ ว นผลตอบแทนต่ อต้น ทุน (B/C ratio) เท่ากั บ
0.23 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน
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1.4.2) เมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
1) ราคาลดลง
หากราคาดอกกัญชาแห้งลดลงเท่ากับราคาต่าสุดของราคาดอกกัญชาแห้งจาก
การปลูกในร่มของสหรัฐอเมริกา นั่นคือราคา 97 บาทต่อกรัม ในขณะที่ผู้ปลูกสามารถปลูกได้ 150 กรัม
แห้งต่อต้น ดังนั้นจะมีรายได้เท่ากับ 6,460,200 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มเมื่อ
จ านวนผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากการค านวณ พบว่ า มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ที่ อั ต ราการคิ ด ลดร้ อ ยละ 6 มี
-103,909,088 บาท มีค่าน้อยกว่า 0 นั่นหมายถึง ไม่คุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่ อ ค านวณอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น ของโครงการนี้ พบว่ า มี มู ล ค่ า
ปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 56,426,410 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอด
ทั้งโครงการเท่ากับ 160,335,499 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 0.351 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่า ไม่คุ้มค่าการลงทุน
2) ราคาเพิ่มขึ้น
หากราคาดอกกัญชาแห้งเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับราคาสูงสุดของราคาดอกกัญชาแห้ง
จากการปลูกในร่มของสหรัฐอเมริกานั่นคือราคา 133 บาทต่อกรัม ในขณะที่ผู้ปลูกสามารถปลูกได้ 150
กรัมแห้งต่อต้น ดังนั้นจะมีรายได้เท่ากับ 8,857,800 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มเมื่อ
จ านวนผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากการค านวณพบว่ า มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ที่ อั ต ราการคิ ด ลดร้ อ ยละ 6 มี
-100,086,514 บาท มีค่าน้อยกว่า 0 นั่นหมายถึงไม่คุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่ อ ค านวณอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น ของโครงการนี้ พบว่ า มี มู ล ค่ า
ปัจจุบันของผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 60,248,984 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอด
ทั้งโครงการเท่ากับ 160,335,499 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 0.37
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน
จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนของการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบใน
ร่มในรูปแบบแอโรโพรนิกส์นั้นเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนการลงทุนสูงทาให้ ไม่ คุ้มค่าการลงทุน แม้ว่าจะ
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สามารถผลิตกัญชาได้เพิ่มมากขึ้นหรือราคากัญชาจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม ดังนั้นการลงทุนเพื่อปลูกกัญชาเชิง
พาณิชย์ในรูปแบบแอโรโพรนิกส์อาจจะไม่เหมาะสมต่อการลงทุน
ตารางที่ 4.23 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
ผลผลิตที่ผลิตได้จริง
ผลผลิตเพิ่ม
ผลผลิตลดลง

ที่มา: จากการคานวณ

ราคาเฉลี่ย
-101,898,514
0.36
-50,042,271
0.68
-123,220,116
0.23

ราคาสูงขึ้น
-100,086,514
0.37
-46,622,326
0.70
-122,069,252
0.23

ราคาลดลง
-103,909,088
0.351
-77,401,831
0.51

ตารางที่ 4.24 ผลตอบแทนและต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
0
3,040,000
3,200,000
246,644
934,900
1,759,500
131,765
73,250

2

3

4

5

6500
82,500

6500
82,500

3,200,000
19,000
852,400

131,720
73,250

131,720
73,250

6

6500
82,500
159,500
131,720
73,250

7

8

9

6500
82,500
131,720
73,250

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
180
180
180
180
180
180
180
180
888
888
888
888
888
888
888
888
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
10,080
10,080
10,080
10,080
10,080
10,080
10,080
10,080
121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000
2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000
4,068,600 4,068,600 4,068,600 4,068,600 4,068,600 4,068,600 4,068,600 4,068,600

210,000
72,000
180
888
96,000
10,080
121,000
2,299,000
4,068,600
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อาคารและสถานที่
ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ
ระบบน้า
ระบบอากาศและอุณหภูมิ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ในการปลูก
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
เมล็ดพันธุ์
ไส้กรอง
ถังเก็บสารละลาย
ถ้วยปลูก
สารละลายธาตุอาหาร
PH DOWN
ค่าน้า
ค่าไฟ
ค่าแรงงาน

1

ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
0
ค่าซ่อมแซม
รวม
9,386,059
ผลตอบแทน
เงินสดรับสุทธิ -9,386,059

1
2
3
4
5
6
7
8
9
440,666
440,666
440,666
440,666
440,666
440,666
440,666
440,666
440,666
20,295,614 20,589,584 20,328,114 20,589,584 20,328,114 24,820,484 20,328,114 20,589,584 20,328,114
8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400 8,591,400
-21,090,273 -11,998,184 -11,704,214 -11,998,184 -15,935,114 -11,998,184 -11,863,714 -11,998,184 -11,704,214

ที่มา: จากการคานวณ
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2) การปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุปลูกเป็นดิน
สมมติฐานในการวิเคราะห์
- ในการปลูกแบบในร่มจะใช้ต้นทุนในการปลูกตามข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน
- อายุโครงการ 10 ปี
- ใน 1 ปีสามารถปลูกได้ 3 รอบการผลิต
- ในการประเมินต้นทุนนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคารและค่าที่ดิน
2.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การปลูกในร่มในพื้นที่ปลูก 85 ตารางเมตร ในห้องปลูกแบบระบบปิดนี้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในห้องเพื่อให้เหมาะต่อการปลูกกัญชาพันธุ์อินทิกา จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในปีที่
0 จานวน 1,014,363 บาท โดยประกอบด้ว ย ค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 156,319.49 บาท ค่า
หลอดไฟ 390,000 บาท ระบบปรับอากาศและอุณหภูมิ 409,200 บาท ค่าระบบรักษาความปลอดภัย
62,292 บาท PH Sensor 380 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ 39,995.12 บาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนเริ่มต้นนั้นไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่นามาปรับปรุงใหม่ ทาให้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแท้จริงจะสูงกว่านี้
นอกจากการลงทุนในปีที่เริ่มต้นแล้วพบว่ามีอุปกรณ์การใช้งานอายุน้อยกว่า 10 ปี
ดังนั้นจาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มในปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในด้านหลอดไฟมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นในปีที่
5 จะต้องมีการลงทุนในเรื่องหลอดไฟจานวน 390,000 บาท เช่นเดียวกับระบบปรับอากาศและอุณหภูมิที่
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องลดความชื้นจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านระบบปรับอากาศและอุณหภูมิจานวน 409,200 บาท ในส่วนของ
ระบบน้า อาทิเช่น ปั๊มจ่ายน้านั้น พบว่าปั๊มน้าจ่ายสารอาหารมีอายุการใช้งาน 2 ปี ดังนั้น ทุก ๆ 2 ปี ต้อง
มีการซื้อปั๊มน้าใหม่จานวน 8,988 บาท ในด้านค่าใช้จ่ายของระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยค่า
กล้องวงจรปิด โดยกล้องวงจรปิดมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นทุก 5 ปีจะต้องมีการลงทุนซื้อกล้อง
วงจรปิดจานวน 62,292 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ดังนั้นทุก ๆ 2 ปีต้อง
ลงทุนใหม่จานวน 39,995.12 บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสาหรับการผลิต 3 รอบ ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์
จานวน 157,687.5 บาท สารละลายธาตุอาหารจานวน 99,072 บาท ค่าไฟจานวน 696,090 บาท ค่าน้า
จานวน 3,950.91 บาท และค่าแรงงานจานวน 756,000 บาท
2.2) รายได้จากการปลูกกัญชา
ในการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนนี้เป็นการปลูกแบบใช้วัสดุดินปลูก ซึ่งในกรณีแรกนี้
ได้ประมาณการผลผลิตจากการสัมภาษณ์คือได้ผลผลิตเฉลี่ย 97.69 กรัมต่อต้น ในขณะที่ราคาจาหน่ายจะ
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ใช้ราคาเฉลี่ยที่โรงพยาบาลคูเมืองรับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินคือ 50 บาทต่อกรัม นอกจากนี้ใน
การปลูกในร่มเนื่องจากผู้ปลูกสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การปลูกกัญชาได้ตลอดทั้งปีจึงทา
ให้สามารถปลูกกัญชาได้ 3-4 รอบต่อปี โดยในการศึกษานี้กาหนดให้ปลูกได้ 3 รอบต่อปี
ดังนั้นผลผลิตจากการปลูกกัญชาแบบในร่มในแต่ละรอบการผลิตจะมีผลผลิตดอก
กัญชาแห้งประมาณ 10,160 กรัมต่อรอบการผลิต และใน 1 ปีจะสามารถผลิตได้เท่ากับ 30,480 กรัมแห้ง
ต่อปี ดังนั้นดอกกัญชาแห้งจากการปลูกในร่มมีราคา 50 บาทต่อกรัม จะมีรายได้จากการจาหน่ายกัญชา
เท่ากับ 1,524,000 บาทต่อปี โดยราคาที่จาหน่ ายนี้เ ป็นราคาที่ผ ลผลิ ตดอกกั ญชาแห้ งมี เปอร์ เ ซ็ น ต์
สารสาคัญ CBD มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป
2.3) ความคุ้มค่าในการลงทุน
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการค านวณหามู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) ของการปลู ก กั ญ ชาแบบในร่ ม ใน
การศึกษานี้ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปี 2563 จากการคานวณพบว่ามูล ค่า
ปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า -3,857,295.05 บาท นั่นคือในการลงทุนปลูกในร่มจะได้
ผลตอบแทนสุทธิเป็นลบ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0 นั่นหมายถึงไม่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 10,365,943 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 14,283,558 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 0.7 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 1 หมายความว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
2.4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณา 2 ประเด็นคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
จานวนผลผลิต และเมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
2.4.1) เมื่อจานวนผลผลิตของกัญชาเปลี่ยนแปลง
1) ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หากผู้ ป ลู กสามารถพัฒ นาการปลู กให้ มีความเหมาะสมมากขึ้นทาให้ ส ามารถเพิ่ม
จานวนผลผลิตของกัญชาได้ โดยจากผลผลิตเฉลี่ยของกัญชาสายพันธุ์อินทิกานั้นพบว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ
419 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 419 กรัมต่อตารางเมตร จะสามารถผลิต
ดอกกัญชาแห้งได้จานวน 35,615 กรัมต่อ 85 ตารางเมตร และสามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 3 รอบ ดังนั้ น
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จะมีผลผลิตเท่ากับ 106,845 กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิมคือ 50 บาทต่อกรัม จะมีรายได้
เท่ากับ 5,342,250 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มเมื่อจานวน
ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการคานวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า 22,053,358
บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 33,336,916 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 14,283,558 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 2.51 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน
2) ผลผลิตลดลง
ในกรณีนี้ไม่ได้วิเคราะห์ในเรื่องผลผลิตลดลง เนื่องจากในการปลูกของวิสาหกิจชุมชน
เพลาเพลินมีการระบุพันธุ์ที่ปลูกชัดเจนว่าเป็นพันธุ์ Charlotte’s angle ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 400450 กรัมต่อตารางเมตร แต่ผลผลิตที่วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกได้มีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะได้ และ
น้อยกว่าผลผลิตต่าสุดของสหรัฐอเมริกาแล้ว
2.4.2) เมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
1) ราคาเพิ่มขึน5
หากราคาดอกกัญชาแห้งเพิ่มสูงขึ้นเท่ากั บราคาเฉลี่ยของราคาดอกกัญชาแห้งจากการ
ปลูกในร่มของสหรัฐอเมริกา นั่นคือราคา 129 บาทต่อกรัม โดยผลผลิตจากการปลูกกัญชาแบบในร่มในแต่
ละรอบการผลิตจะมีผลผลิตดอกกัญชาแห้งประมาณ 10,160 กรัมต่อรอบการผลิต และใน 1 ปีจะสามารถ
ผลิตได้เท่ากับ 30,480 กรัมแห้งต่อปี ดังนั้นดอกกัญชาแห้งจากการปลูกในร่มมีราคา 129 บาทต่อกรัม จะ
มีรายได้จากการจาหน่ายกัญชาเท่ากับ 3,931,920 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มในการศึกษา
นี้ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปี 2563 จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่
อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า 12,460,576 บาท นั่นคือในการลงทุนปลูกในร่มจะได้ผลตอบแทนสุทธิ
เป็นบวก ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
5

เนือ่ งจากในกรณีนี ราคาที่วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลินจ้าหน่ายให้โรงพยาบาลคูเมืองเป็นราคาต่้ากว่าราคาเฉลี่ย
ดังนันจึงสมมตให้ราคาเพิ่มเท่ากับราคาเฉลีย่ ของสหรัฐอเมริกา
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- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 26,744,133 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 14,283,558 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 1.87 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่า คุ้มค่าต่อการลงทุน
จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนพบว่าในกรณีนี้แม้ว่าจะมีการลงทุ นไม่สูงเท่ากับ
ในกรณีแบบแอโรโพรนิกส์ แต่ถ้าหากมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น ทุนไม่สูงมากนักจะไม่มีความคุ้มค่าการ
ลงทุน แต่หากสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อต้นทุนให้สูงขึ้น หรือหากมีราคาจาหน่ายเพิ่มสูงขึ้นจะมีความ
คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้นในการลงทุนแบบในร่มในเชิงพาณิชย์ผู้ลงทุนจะต้องเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตให้มี
ผลผลิตต่อตารางเมตรให้มากเพื่อให้คุ้มค่าการลงทุน
ตารางที่ 4.25 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดิน
ผลผลิตที่ผลิตได้จริง
ผลผลิตเพิ่ม

ที่มา : จากการคานวณ

ราคาเฉลี่ย
-3,857,295.05
0.7
22,053,358
2.51

ราคาสูงขึ้น
12,460,576
1.87
-

ตารางที่ 4.26 ผลตอบแทนและต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบในร่มแบบใช้วัสดุดิน
0
156,319.49
390,000
8988
409,200.00
62,292.00
380.00
39,995.12

2

3

4

5

6

7

8

9

390,000
8988

8988

8988

8988

380.00
39,995.12

380.00
39,995.12

409,200.00
62,292.00
380.00
39,995.12

380.00
39,995.12
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อาคารและสถานที่
ระบบไฟฟ้าและหลอดไฟ
ระบบน้า
ระบบอากาศและอุณหภูมิ
ระบบรักษาความปลอดภัย
PH Sensor
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
เมล็ดพันธุ์
ถ้วยปลูก
สารละลายธาตุอาหาร
PH DOWN
ค่าน้า
ค่าไฟ
ค่าแรงงาน

1

157,687.50 157,687.50 157,687.50 157,687.50 157,687.50 157,687.50 157,687.50 157,687.50 157,687.50
58,320
58,320
58,320
58,320
58,320
58,320
58,320
58,320
58,320
99,072
99,072
99,072
99,072
99,072
99,072
99,072
99,072
99,072
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
3950.91
3950.91
3950.91
3950.91
3950.91
3950.91
3950.91
3950.91
3950.91
696,090
696,090
696,090
696,090
696,090
696,090
696,090
696,090
696,090
756000
756000
756000
756000
756000
756000
756000
756000
756000

ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
รวม
ผลตอบแทน
เงินสดรับสุทธิ

0
1,067,175
-1,067,175

1
2,181,920
1,524,000
-657,920

2
1,822,084
1,524,000
-298,084

3
1,772,720
1,524,000
-248,720

4
1,822,084
1,524,000
-298,084

5
2,162,720
1,524,000
-638,720

6
2,293,576
1,524,000
-769,576

7
1,772,720
1,524,000
-248,720

8
1,822,084
1,524,000
-298,084

9
1,772,720
1,524,000
-248,720

ที่มา : จากการคานวณ
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3) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนของการปลูกแบบในโรงเรือน (Green house)
การปลูกสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนแบบ EVAP
สมมติฐานในการวิเคราะห์
- ในการปลูกแบบ EVAP จะใช้ต้นทุนในการปลูกตามข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อายุโครงการ 10 ปี
- ใน 1 ปีสามารถปลูกได้ 2 รอบการผลิต
- ในการประเมินต้นทุนนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคารและค่าที่ดิน
3.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การปลูกในโรงเรื อนแบบ EVAP ในพื้นที่ปลูก 240 ตารางเมตร ในโรงเรือนนี้มี ก าร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเพื่อให้เหมาะต่อการปลูกกัญชา โดยการทาระบบ EVAP ติดหลอดไฟ และ
ติดม่านกันแสง จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในปีที่ 0 จานวน 1,913,800.00 บาท โดยประกอบด้วย
ค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 550,000 บาท หลอดไฟLED 42,000 บาท ระบบปรับอากาศและอุณหภูมิ
934,900 บาท ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 180,000 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ 67,000 บาท อย่างไรก็
ตามค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นนั้นไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่
นามาปรับปรุงใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแท้จริงจะสูงกว่านี้
นอกจากการลงทุน ในปีที่เริ่มต้นแล้ว พบว่ามีอุปกรณ์การใช้งานอายุน้อยกว่า 10 ปี
ดังนั้นจาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มในปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในด้านระบบไฟฟ้าและหลอดไฟมีอายุการใช้งาน 5
ปี ดังนั้นในปีที่ 5 จะต้องมีการลงทุนในเรื่องหลอดไฟจานวน 42,000 บาท เช่นเดียวกับระบบม่านปรับแสง
มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนจานวน 100,000 บาท ใน
ด้านค่าใช้จ่ายของระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยค่ากล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
โดยกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นทุก 5 ปีจะต้องมีการ
ลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือจานวน 180,000 บาท และค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์อื่น
ๆ มีอายุการใช้งานทุกปี ดังนั้นทุก ๆ ปีต้องลงทุนจานวน 67,000 บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสาหรับการผลิต 2 รอบ ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์
หางกระรอกจานวน 200 เมล็ดราคาเมล็ดละ 100 บาทเป็นจานวน 40,000 บาท สารละลายธาตุอาหาร
จานวน 3,000 บาท สารป้องกันศัตรูพืชจานวน 3,200 บาท ค่าไฟจานวน 70,000 บาท ค่าน้าจานวน
1,400 บาท ค่าเงินเดือนพนักงาน 60,000 บาท และค่าแรงงานจานวน 54,000 บาท
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3.2) รายได้จากการปลูกกัญชา
ในการปลูกกัญชาแบบEVAP นี้เป็นการปลูกกัญชาพันธุ์ไทยคือพันธุ์หางกระรอก ซึ่งใน
กรณีแรกได้ประมาณการผลผลิตจากการสัมภาษณ์คือได้ผลผลิตเฉลี่ย 235 กรัมแห้งต่อต้น ในขณะที่ราคา
จ าหน่ ายจะใช้ร าคาเฉลี่ ย ของดอกกัญชาแห้ งแบบโรงเรือนของสหรัฐ อเมริกาคือ 78.26 บาทต่อกรั ม
นอกจากนี้ในการปลูกในโรงเรือน ผู้ปลูกสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การปลูกกัญชาได้ตลอด
ทั้งปีจึงทาให้สามารถปลูกกัญชาได้ประมาณ 2 รอบต่อปี โดยในการศึกษานี้กาหนดให้ปลูกได้ 2 รอบต่อปี
ดังนั้ น ผลผลิ ตจากการปลู กกัญชาแบบในร่มในแต่ล ะรอบการผลิ ตจะมีผ ลผลิ ตดอก
กัญชาแห้งประมาณ 47000 กรัมต่อรอบการผลิต และใน 1 ปีจะสามารถผลิตได้เท่ากับ 94,000 กรัมแห้ง
ต่อปี ดังนั้นดอกกัญชาแห้งจากการปลูกในโรงเรือนมีราคา 78.26 บาทต่อกรัม จะมีรายได้จากการจาหน่าย
กัญชาเท่ากับ 7,332,000 บาทต่อปี
3.3) ความคุ้มค่าในการลงทุน
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในร่มในการศึกษา
นี้ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปี 2563 จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่
อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า 45,478,663 บาท นั่นคือในการลงทุนปลูกในโรงเรื อนแบบ EVAP มี
ผลตอบแทนสุทธิจานวน 45,478,663 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 49,870,798 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 4,392,134 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 11.35 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน
3.4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณา 2 ประเด็นคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
จานวนผลผลิต และเมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
3.4.1) เมื่อจานวนผลผลิตของกัญชาเปลี่ยนแปลง
1) ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หากผู้ปลูกสามารถพัฒนาการปลูกให้มีความเหมาะสมมากขึ้นทาให้สามารถเพิ่ม
จานวนผลผลิตของกัญชาได้ โดยจากผลผลิตเฉลี่ยของกัญชาสายพันธุ์ซาติวาพบว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 530
กรัมต่อต้น ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 530 กรัมต่อต้น จะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้งได้จานวน
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106,000 กรัมต่อรอบการผลิต และสามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 2 รอบ ดังนั้นจะมีผลผลิตเท่ากับ 212,000
กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิมคือ 78.26 บาทต่อกรัม จะมีรายได้เท่ากับ 16,536,000 บาท
ต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนEVAP
เมื่อจานวนผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบั นสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
108,082,430 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่า กับ 112,474,565 บาท และมีมูล ค่าปัจจุบัน ของต้น ทุน ตลอดทั้ ง
โครงการเท่ากับ 4,392,134 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 25.608 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
2) ผลผลิตลดลง
ในกรณีที่หากจานวนผลผลิตของกัญชาลดลง โดยจากผลผลิตต่าสุดของกัญชาสายพันธุ์
ซาติวาพบว่ามีผลผลิตประมาณ 175 กรัมต่อต้น ดังนั้นหากผลผลิตลดลงเป็น 175 กรัมต่อต้นจะสามารถ
ผลิตดอกกัญชาแห้งได้จานวน 35,000 กรัมต่อรอบการผลิต และสามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 2 รอบ ดังนั้น
จะมีผลผลิตเท่ากับ 70,000 กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิมคือ 78.26 บาทต่อกรัม จะมี
รายได้เท่ากับ 5,460,000 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือน EVAP
เมื่อจานวนผลผลิตลดลง จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิ ดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
32,745,694 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจ จุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 37,137,828 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 4,392,134 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 8.45 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าการลงทุน
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3.4.2) เมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
1) ราคาลดลง
หากราคาดอกกัญชาแห้งลดลงเท่ากับราคาต่าสุดของราคาดอกกัญชาแห้งสายพันธุ์ซาติ
วาของสหรัฐอเมริกา นั่นคือราคา 62.1 บาทต่อกรัม ในขณะที่ผู้ปลูกสามารถปลูกได้ 235 กรัมแห้งต่อต้น
ดังนั้นจะมีรายได้เท่ากับ 5,837,400 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือน EVAP
เมื่อราคาผลผลิตลดลง จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
เท่ากับ 35,312,693 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ ากับ 39,704,827 บาท และมีมูล ค่าปัจจุบันของต้นทุ นตลอดทั้ ง
โครงการเท่ากับ 4,392,134 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 9.039 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
จากการวิเคราะห์การลงทุนการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือน EVAP นั้นพบว่ามี
ความคุ้มค่าการลงทุนในทุกกรณีทั้งกรณีที่เป็นผลผลิตเฉลี่ยของโครงการ ผลผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หรือราคาจาหน่ายลดลง ดังนั้นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ ไทยในโรงเรือนจึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุนใน
เชิงพาณิชย์
ตารางที่ 4.27 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือน EVAP
ผลผลิตที่ผลิตได้จริง
ผลผลิตเพิ่ม
ผลผลิตลดลง

ที่มา : จากการคานวณ

ราคาเฉลี่ย
45,478,663
11.35
108,082,430
25.608
32,745,694
8.45

ราคาลดลง
35,312,693
9.03
-

ตารางที่ 4.28 ผลตอบแทนและต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือน EVAP
0
550,000
855,000
42,000
100,000
180,000
67,000

2

3

4

5

6

7

8

9

67,000

67,000

67,000

67,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

67,000

67,000

67,000

67,000

42,000
100,000
180,000
67,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000

40,000
48,000
3,000
3,200
1,400
70,000
60,000
54,000
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ค่าปรับปรุงสถานที่
ค่าโรงเรือน
หลอดไฟ
ระบบม่านอัตโนมัติ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
เมล็ดพันธุ์
วัสดุปลูก
สารละลายธาตุอาหาร
สารป้องกันศัตรูพืช
ค่าน้า
ค่าไฟ
เงินเดือนพนักงาน
ค่าแรงงาน

1

ตารางที่ 4.28 (ต่อ)
รวม
ผลตอบแทน
เงินสดรับสุทธิ

0
1,244,000
-1,794,000

1
346,600
7,332,000
6,985,400

2
346,600
7,332,000
6,985,400

3
346,600
7,332,000
6,985,400

4
346,600
7,332,000
6,985,400

5
668,600
7,332,000
6,663,400

6
346,600
7,332,000
6,985,400

7
346,600
7,332,000
6,985,400

8
346,600
7,332,000
6,985,400

9
346,600
7,332,000
6,985,400

ที่มา: จากการคานวณ
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4) การปลูกแบบโรงเรือนตาข่าย
สมมติฐานในการวิเคราะห์
1. ในการปลูกแบบโรงเรือนตาข่ายจะใช้ต้นทุนในการปลูกตามข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2. อายุโครงการ 10 ปี
3. ใน 1 ปีสามารถปลูกได้ 2 รอบการผลิต
4. ในการประเมินต้นทุนนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคารและค่าที่ดิน
4.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การปลู กในโรงเรื อนแบบตาข่ายในพื้นที่ปลู ก 240 ตารางเมตร ในโรงเรือนนี้มีการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในห้องเพื่อให้เหมาะต่อการปลูกกัญชา โดยมีการติดหลอดไฟ LED ติดม่านกันแสง และติด
พัดลมเพื่อการไหลเวียนของอากาศ จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในปีที่ 0 จานวน 1,305,000 บาท โดย
ประกอบด้วยค่าปรับปรุงอาคารและสถานที่ 550,000 บาท หลอดไฟ LED 42,000 บาท พัดลมดูดอากาศ
45,000 บาท ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 180,000 บาท และอุปกรณ์อื่น ๆ 67,000บาท อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้นนั้นไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่นามา
ปรับปรุงใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแท้จริงจะสูงกว่านี้
นอกจากการลงทุ น ในปี ที่ เ ริ่ ม ต้ น แล้ ว พบว่ า มี อุ ป กรณ์ ก ารใช้ ง านอายุ น้ อ ยกว่ า 10 ปี ดั ง นั้ น
จาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มในปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ในด้านหลอดไฟมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5
จะต้องมีการลงทุนในเรื่องหลอดไฟจานวน 42,000 บาท เช่นเดียวกับระบบม่านปรับแสงมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนจานวน 100,000 บาท ในด้านค่าใช้จ่ายของ
ระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยค่ากล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยกล้องวงจรปิด
และเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้นทุก 5 ปีจะต้องมีการลงทุนซื้อกล้อง
วงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือจานวน 180,000 บาท และค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์อื่น ๆ มีอายุการ
ใช้งานทุกปี ดังนั้นทุก ๆ ปีต้องลงทุนจานวน 67,000 บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสาหรับการผลิต 2 รอบ ประกอบด้วยค่าเมล็ดพันธุ์หางกระรอก
จานวน 200 เมล็ดราคาเมล็ดละ 100 บาท เป็นจานวน 40,000 บาท สารละลายธาตุอาหารจานวน 3,000
บาท สารป้ องกัน ศัตรู พืช จานวน 3,200 บาท ค่าไฟจานวน 24,000 บาท ค่าน้าจานวน 1,400 บาท
ค่าเงินเดือนพนักงาน 60,000 บาทและค่าแรงงานจานวน 54,000 บาท
4.2) รายได้จากการปลูกกัญชา
ในการปลูกกัญชาแบบโรงเรือนตาข่ายนี้เป็นการปลูกกัญชาพันธุ์ไทยคือพันธุ์หางกระรอก ซึ่งใน
กรณีแรกได้ประมาณการผลผลิตจากการสัมภาษณ์คือได้ผลผลิตเฉลี่ย 235 กรัมแห้งต่อต้น ในขณะที่ราคา
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จ าหน่ ายจะใช้ร าคาเฉลี่ ย ของดอกกัญชาแห้ งแบบโรงเรื อนของสหรัฐ อเมริกาคือ 78.26 บาทต่อกรั ม
นอกจากนี้ในการปลูกในโรงเรือน ผู้ปลูกสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การปลูกกัญชาได้ตลอด
ทั้งปีจึงทาให้สามารถปลูกกัญชาได้ประมาณ 2 รอบต่อปี โดยในการศึกษานี้กาหนดให้ปลูกได้ 2 รอบต่อปี
ดังนั้นผลผลิตจากการปลู กกัญชาแบบในร่ม ในแต่ล ะรอบการผลิตจะมีผลผลิตดอกกัญชาแห้ ง
ประมาณ 47,000 กรัมต่อรอบการผลิต และใน 1 ปีจะสามารถผลิตได้เท่ากับ 94,000 กรัมแห้งต่อปี ดังนั้น
ดอกกัญชาแห้งจากการปลูกในโรงเรือนมีราคา 78.26 บาทต่อกรัม จะมีรายได้จากการจาหน่ายกัญชา
เท่ากับ 7,332,000 บาทต่อปี
4.3) ความคุม้ ค่าในการลงทุน
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการค านวณหามู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) ของการปลู ก กั ญ ชาแบบในโรงเรื อ นตาข่ า ยใน
การศึกษานี้ใช้อัตราคิดลดร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปี 2563 จากการคานวณพบว่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า 46,310,125 บาท นั่นคือในการลงทุนปลูกในโรงเรือน
แบบตาข่ายมีผลตอบแทนสุทธิจานวน 46,310,125 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 49,870,798 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้ งโครงการเท่า กับ
3,560,672 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 14.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า
1 หมายความว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน
4.4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณา 2 ประเด็น คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของจานวน
ผลผลิต และเมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
4.4.1) เมื่อจานวนผลผลิตของกัญชาเปลี่ยนแปลง
1) ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หากผู้ปลูกสามารถพัฒนาการปลูกให้มีความเหมาะสมมากขึ้นทาให้สามารถเพิ่มจานวน
ผลผลิตของกัญชาได้ โดยจากผลผลิตเฉลี่ยของกัญชาสายพันธุ์ซาติวา พบว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 530 กรัม
ต่อต้น ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 530 กรัมต่อต้น จะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้งได้จานวน
106,000 กรั ม ต่ อ รอบการผลิ ต และสามารถปลู ก กั ญ ชาได้ ปี ล ะ 2 รอบ ดั ง นั้ น จะมี ผ ลผลิ ต เท่ ากับ
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212,000 กรั ม ต่ อ ปี หากผู้ ป ลู ก จ าหน่า ยได้ ใ นราคาเดิ มคื อ 78.26 บาทต่ อ กรั ม จะมี ร ายได้ เ ท่ ากับ
16,536,000 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนตาข่าย
เมื่อจานวนผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
108,082,430 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 112,474,565 บาท และมีมูลค่าปัจจุบั นของต้นทุนตลอดทั้ง
โครงการเท่ากับ 4,392,134 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 31.588 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
2) ผลผลิตลดลง
ในกรณีที่หากจานวนผลผลิตของกัญชาลดลง โดยจากผลผลิตต่าสุดของกัญชาสายพันธุ์
ซาติวา พบว่ามีผลผลิตประมาณ 175 กรัมต่อต้น ดังนั้นหากผลผลิตลดลงเป็น 175 กรัมต่อต้นจะสามารถ
ผลิตดอกกัญชาแห้งได้จานวน 35,000 กรัมต่อรอบการผลิต และสามารถปลูกกัญชาได้ปีละ 2 รอบ
ดังนั้นจะมีผลผลิตเท่ากับ 70,000 กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิมคือ 78.26 บาทต่อกรัม จะ
มีรายได้เท่ากับ 5,460,000 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนตาข่าย
เมื่อจานวนผลผลิตลดลง จากการคานวณพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
33,577,156 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้ พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ ากับ 37,137,828 บาท และมีมูล ค่าปัจจุบันของต้นทุ นตลอดทั้ ง
โครงการเท่ากับ 3,560,672 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 10.43 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าการลงทุน
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4.4.2) เมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
1) ราคาลดลง
หากราคาดอกกัญชาแห้งลดลงเท่ากับราคาต่าสุดของราคาดอกกัญชาแห้งสายพันธุ์ซาติ
วาของสหรัฐอเมริกานั่นคือราคา 62.1 บาทต่อกรัม ในขณะที่ผู้ปลูกสามารถปลูกได้ 235 กรัมแห้งต่อต้น
ดังนั้นจะมีรายได้เท่ากับ 5,837,400 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนตาข่าย
เมื่อราคาผลผลิตลดลง จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
เท่ากับ 36,144,155 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ ากับ 39,704,827 บาท และมีมูล ค่าปัจจุบันของต้นทุ นตลอดทั้ ง
โครงการเท่ากับ 3,560,672 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 17.602 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 1 หมายความว่า มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
จากการวิเคราะห์การลงทุนการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนตาข่ายนั้นพบว่ามี
ความคุ้มค่าการลงทุนในทุกกรณี ดังนั้นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนจึง มีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุนในเชิงพาณิชย์
ตารางที่ 4.29 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนตาข่าย
ผลผลิตที่ผลิตได้จริง
ผลผลิตเพิ่ม
ผลผลิตลดลง

ทีม่ า: จากการคานวณ
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ค่าปรับปรุงสถานที่
ค่าโรงเรือน
หลอดไฟ
ระบบม่านอัตโนมัติ
ระบบรักษาความปลอดภัย
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
เมล็ดพันธุ์
วัสดุปลูก
สารละลายธาตุอาหาร
สารป้องกันศัตรูพืช
ค่าน้า
ค่าไฟ
เงินเดือนพนักงาน
ค่าแรงงาน

1

ตารางที่ 4.30 (ต่อ)
รวม
ผลตอบแทน
เงินสดรับสุทธิ

0
1,305,000
-1,305,000

1
233,600
7,332,000
7,098,400

2
300,600
7,332,000
7,031,400

3
300,600
7,332,000
7,031,400

4
300,600
7,332,000
7,031,400

5
667,600
7,332,000
6,664,400

6
300,600
7,332,000
7,031,400

7
300,600
7,332,000
7,031,400

8
300,600
7,332,000
7,031,400

9
300,600
7,332,000
7,031,400
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5) การปลูกกัญชาสายพันธุ์อินทิกาในโรงเรือนตาข่าย
สมมติฐานในการวิเคราะห์
1. ในการปลูกแบบโรงเรือนตาข่ายจะใช้ต้นทุนในการปลูกตามข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน
รักจังฟาร์ม
2. อายุโครงการ 10 ปี
3. ใน 1 ปีสามารถปลูกได้ 2 รอบการผลิต
4. ในการประเมินต้นทุนนี้ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคารและค่าที่ดิน
5.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
การปลูกในโรงเรือนแบบตาข่ายในพื้นที่ปลูก 240 ตารางเมตร ในโรงเรือนนี้มีการปรับปรุง
จากโรงเรือนปลูกเมลอน และได้มีการปรับสภาพแวดล้อมในห้องเพื่อให้เหมาะต่อการปลูกกัญชา โดยมีการ
ติดพัดลมเพื่อการไหลเวียนของอากาศและหลอดไฟ จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในปีที่ 0 จานวน
218,200 บาท โดยประกอบด้วยค่าสร้างโรงเรือน 30,000 บาท พลาสติกแบบทนความร้อนเพื่ อคลุ ม
โรงเรือน 60,000 บาท หลอดไฟ 48,000 บาท พัดลมดูดอากาศ 40,000 บาท ค่าระบบรักษาความ
ปลอดภัย 40,200 บาท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นนั้นไม่ได้รวมค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
อาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่นามาปรับปรุงใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแท้จริงจะสูงกว่านี้
นอกจากการลงทุนในปีที่เริ่มต้นแล้วพบว่ามีอุปกรณ์การใช้งานอายุน้อยกว่า 10 ปี ดังนั้น
จาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มในปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในด้านหลอดไฟมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นในปีที่ 5
จะต้องมีการลงทุนในเรื่องหลอดไฟจานวน 48,000 บาท ในด้านค่าใช้ จ่ายของระบบรักษาความปลอดภัย
ประกอบด้วยค่ากล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยกล้องวงจรปิดและเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะ
มีอายุ การใช้งานประมาณ 5 ปี ดังนั้ น ทุก 5 ปีจะต้องมีการลงทุนซื้ อ กล้ องวงจรปิดและเครื่ องสแกน
ลายนิ้วมือจานวน 40,200 บาท
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส าหรับการผลิ ต 2 รอบ ประกอบด้วยค่าเมล็ ด พันธุ์
charlotte angel จ านวน 200 เมล็ ดราคาเมล็ ดละ 563 บาทเป็นจานวน 112,600 บาท ดินจานวน
6,000 บาท สารป้องกันศัตรูพืชจานวน 4,800 บาท ค่าไฟจานวน 4,313 บาท ค่าน้าจานวน 456 บาท
และค่าแรง 266,666 บาท
5.2) รายได้จากการปลูกกัญชา
ในการปลูกกัญชาแบบโรงเรือนตาข่ายนี้เป็นการปลูกกัญชาพันธุ์ Charlotte angel ซึ่งในกรณี
แรกได้ป ระมาณการผลผลิ ตจากการสั มภาษณ์ คือ ได้ผ ลผลิ ตเฉลี่ ย 144 กรัมแห้ งต่อต้น โดยในแต่ล ะ
โรงเรือนสามารถปลูกได้ประมาณ 200 ต้น ในขณะที่ราคาจาหน่ายจะใช้ราคาเฉลี่ยของดอกกัญชาแห้ ง
แบบโรงเรือนของสหรัฐอเมริกาคือ 78.26 บาทต่อกรัม นอกจากนี้ในการปลูกในโรงเรือนสมมติให้สามารถ
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ปลูกกัญชาได้ประมาณ 2 รอบต่อปี ดังนั้นผลผลิตจากการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนในแต่ละ
รอบการผลิตจะมีผลผลิตดอกกัญชาแห้งประมาณ 28,800 กรัมต่อรอบการผลิต และใน 1 ปีจะสามารถ
ผลิตได้เท่ากับ 57,600 กรัมแห้งต่อปี ดังนั้นดอกกัญชาแห้งจากการปลูกในโรงเรือนมีราคา 78.26 บาทต่อ
กรัม จะมีรายได้จากการจาหน่ายกัญชาเท่ากับ 4,492,800 บาทต่อปี
5.3) ความคุ้มค่าในการลงทุน
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนในการศึกษานี้ใช้
อัตราคิดลดร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปี 2563 จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่
อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า 24,704,141 บาท นั่นคือในการลงทุนปลูกในโรงเรือนแบบตาข่ าย
ผลตอบแทนสุทธิมีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่ อ ค านวณอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น ของโครงการนี้ พ บว่ า มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 30,559,127 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 5,854,986 บาท ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 5.21
ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
5.4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณา 2 ประเด็น คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของจานวน
ผลผลิต และเมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
5.4.1) เมื่อจานวนผลผลิตของกัญชาเปลี่ยนแปลง
1) ผลผลิตเพิ่มขึ้น
หากผู้ปลูกสามารถเพิ่มจานวนผลผลิตของกัญชาได้ โดยจากผลผลิตเฉลี่ยของกัญชาสาย
พันธุ์อินทิกาว่ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 419 กรัมต่อ ตารางเมตร ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 419
กรัมต่อตารางเมตร จะสามารถผลิตดอกกัญชาแห้งได้จานวน 100,560 กรัมต่อรอบการผลิต และสามารถ
ปลูกกัญชาได้ปีละ 2 รอบ ดังนั้นจะมีผลผลิตเท่ากับ 201,120 กรัมต่อปี หากผู้ปลูกจาหน่ายได้ในราคาเดิม
คือ 78.26 บาทต่อกรัม จะมีรายได้เท่ากับ 15,687,360 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือนตาข่าย
เมื่อจานวนผลผลิตเพิ่มขึ้น จากการคานวณพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราการคิดลดร้อยละ 6 มีมูลค่า
100,847,300 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
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- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่า กับ 106,702,285 บาท และมีมูล ค่าปัจจุบัน ของต้น ทุน ตลอดทั้ ง
โครงการเท่ากับ 5,854,986 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 18.22 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
2) ผลผลิตลดลง
ไม่คานวณเนื่องจากผลผลิตที่ได้มีปริมาณต่ากว่าผลผลิตต่าสุดของสายพันธุ์อินทิกาแล้ว
5.4.2) เมื่อราคาดอกกัญชาแห้งเปลี่ยนแปลง
1) ราคาเพิ่มขึ้น
หากราคาดอกกัญชาแห้งเพิ่มขึ้นเท่ากับราคาสูงสุดของราคาดอกกัญชาแห้งสายพันธุ์อินทิ
กาแบบโรงเรือนของสหรัฐอเมริการาคา 93.8 บาทต่อกรัม ในขณะที่ผู้ปลูกสามารถปลูกได้ 144 กรัมแห้ง
ต่อต้น ดังนั้นจะมีรายได้เท่ากับ 5,402,880 บาทต่อปี
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
ในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกัญชาแบบในโรงเรือน เมื่อราคา
ผลผลิ ตเพิ่มขึ้น จากการคานวณพบว่ ามูล ค่า ปัจจุบันสุ ทธิที่ อั ตราการคิดลดร้ อยละ 6 มีมูล ค่าเท่ า กั บ
30,894,324 บาท มีค่ามากกว่า 0 นั่นหมายถึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
เมื่อคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการนี้ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนตลอดทั้งโครงการเท่ากับ 36,749,309 บาท และมีมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดทั้งโครงการ
เท่ากับ 5,854,986 บาท
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุ น (B/C ratio) เท่ากับ 6.27 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
จากการวิเคราะห์การลงทุนการปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศในโรงเรือนตาข่ายนั้น
พบว่ามีความคุ้มค่าการลงทุนในทุกกรณี ดังนั้นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศในโรงเรือนจึงมีความ
เหมาะสมที่จ ะลงทุน ในเชิ งพาณิช ย์ อย่างไรก็ตามในการวิเ คราะห์ นี้มี ข้ อจากัด ในการรวบรวมข้ อ มู ล
โดยเฉพาะข้อมูลคงที่ด้านการปรับปรุงสถานที่ และค่าก่อสร้างโรงเรือนจึงทาให้ต้นทุนที่ประมาณการต่า
กว่าความเป็นจริง
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ตารางที่ 4.31 สรุปค่า NPV และ B/C ratio ในกรณีต่าง ๆ ของการปลูกกัญชาสายพันธุ์อินทิกาแบบใน
โรงเรือนตาข่าย

ผลผลิตที่ผลิตได้จริง
ผลผลิตเพิ่ม

ที่มา : จากการคานวณ

ราคาเฉลี่ย
24,704,141
5.21
100,847,300
18.22

ราคาเพิ่มขึ้น
30,894,324
6.27
-

ตารางที่ 4.32 ผลตอบแทนและต้นทุนการผลิตของการปลูกกัญชาสายพันธุ์อินทิกาแบบในโรงเรือนตาข่าย
0

2

3

4

5

6

7

8

9

12,000
9,600
912
8,626
533,333.3
0
18,000
225,200

12,000
9,600
912
8,626
533,333.3
666.6667
18,000
225,200

12,000
9,600
912
8,626
533,333.3
0
18,000
225,200

12,000
9,600
912
8,626
533,333.33
666.66667
18,000
225,200

30,000
60,000

60,000

48,000
40,000
31,200
9,000

48,000
40,000
31,200
9,000
12,000
9,600
912
8,626
533,333.3
666.6667
18,000
225,200

12,000
9,600
912
8,626
533,333.3
0
18,000
225,200

12,000
9,600
912
8,626
533,333.3
666.6667
18,000
225,200

12000
9600
912
8626
533333.3
0
18000
225200

12,000
9,600
912
8626
533,333.3
666.6667
18,000
225,200
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ค่าสร้างโรงเรือน
พลาสติกแบบทนความร้อน
ขนาด 6*20
หลอดไฟ LED
พัดลมดูดอากาศ
ระบบรักษาความปลอดภัย
เครื่องสแกนนิว
ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน
ดิน
สารป้องกันศัตรูพืช
น้า
ไฟฟ้า
ค่าแรง
ค่าตรวจคุณภาพดิน
กระถาง
ค่าเมล็ดพันธุ์

1

ตารางที่ 4.32 (ต่อ)
รวม
ผลตอบแทน
เงินสดรับสุทธิ

0
218,200
-218,200

1
808,338
4,492,800
3,684,462

2
807,671.3
4,492,800
3,685,129

3
808,338
4,492,800
3,684,462

4
807,671.3
4,492,800
3,685,129

5
996,538
4,492,800
3,496,262

6
807,671.3
4,492,800
3,685,129

7
808,338
4,492,800
3,684,462

8
807,671.3
4,492,800
3,685,129

9
808,338
4,492,800
3,684,462

ที่มา: จากการคานวณ
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4.5 การเปรียบเทียบการปลูกกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการปลูกในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าต้นทุนการปลูกแบบในร่มจะมีต้นทุนสูง
กว่าต้นทุนการปลูกแบบในโรงเรือน โดยเฉพาะการปลูกแบบแอโรโพรนิกส์ที่มีต้นทุนการผลิตสูงมากกว่า
แบบอื่น ๆ ในขณะที่ต้นทุนการปลูกในร่มแบบใช้วัสดุดินในกรณีนี้ต้นทุนคงที่ต่ากว่าแบบโรงเรือนเนื่องจาก
เป็นการปรับปรุงจากห้องที่มีอยู่แล้วจึงทาให้ต้นทุนคงที่ไม่สูงมากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผันแปร
พบว่าการปลูกในร่มมีต้นทุนผันแปรสูงกว่าการปลูกแบบโรงเรือน นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบการปลู ก
แบบโรงเรือนในกรณีที่ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยและสายพันธุ์ต่างประเทศ พบว่า ต้นทุนผันแปรของการ
ปลูกแบบโรงเรือนที่ปลูกสายพันธุ์ต่างประเทศมีต้นทุนสูงกว่าค่อนข้างมาก
เมื่อพิจารณาต้นทุนเฉลี่ยต่อกรัมแห้งพบว่าต้นทุนเฉลี่ยของการปลูกแบบแอโรโพรนิกส์มีต้นทุนสูง
ถึง 369.47 บาทต่อกรัม ในขณะที่ต้นทุนของการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดินมีต้นทุนเพียง 85.42 บาท
ต่อกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการปลูกแบบโรงเรือนในกรณีของการปลูกสายพันธุ์อินทิกาพบว่ามี
ต้นทุน 14.52 บาทต่อกรัม ในขณะที่ต้นทุนการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยแบบโรงเรือน EVAP มีต้นทุนเฉลี่ย
23.47 บาทต่อกรัม และแบบโรงเรือนตาข่ายต้นทุนเฉลี่ย 19.62 บาทต่อกรัม
และเมื่อพิจารณาผลผลิตต่อตารางเมตร พบว่าการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนทั้ง 2 แบบ
ต่างให้ผลผลิตต่อตารางเมตรเท่ากับ 195 กรัม ในขณะที่สายพันธุ์ต่างประเทศที่ปลูกในร่มและในโรงเรือนมี
ผลผลิตดังนี้ การปลูกแบบแอโรโพรนิกส์มีผลผลิตสูงที่สุดคือ 222 กรัมต่อ ตารางเมตร และการปลูกในร่ม
แบบใช้วัสดุดินให้ผลผลิตประมาณ 119.5 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนการปลูกในโรงเรือนนั้นให้ผลผลิตสูงถึง
240 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งการที่ให้ผลผลิตที่สูงนี้มาจากความสามารถของผู้ ปลูกที่มีองค์ความรู้ในการ
ปลูกกัญชาค่อนข้างดี
ตารางที่ 4.33 เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตต่อ 100 ตารางเมตร

ในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
ในร่มแบบวัสดุดิน
โรงเรือนตาข่ายสาหรับพันธุ์อินทิกา
โรงเรือนแบบ EVAP สาหรับพันธุ์ไทย
โรงเรือนแบบตาข่ายสาหรับพันธุไ์ ทย

ต้นทุนคงที่
(บำท/100 ตร.ม.)
520,178
77,547.31
14,416.67
56,645.83
47,395.83

ต้นทุนผันแปร
(บำท/100 ตร.ม.)
7,682,164
943,498.2
334,130
139,800
48,666.67

ต้นทุนเฉลี่ย
(บำท/กรัม)
369.47
85.42
14.52
23.47
19.62

ผลผลิต
(กรัม/ตร.ม.)
222
119.52
240
195
195

ที่มา: จากการคานวณ
เมื่อเปรี ย บเทีย บต้ น ทุน ในการผลิ ต ที่ส าคั ญ ในการผลิ ต แต่ ล ะแบบพบว่า ต้น ทุ นระบบไฟและ
หลอดไฟ และระบบปรั บ อากาศในการผลิ ตแบบในร่ม สู ง กว่ าการผลิ ต แบบในโรงเรื อ นค่ อนข้า งมาก
โดยเฉพาะการปลู กแบบแอโรโพรนิ กส์ ซึ่งส่งผลให้ค่าไฟฟ้าในการปลู กแบบในร่มมีต้นทุนสูงมาก เมื่อ
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พิจารณาค่าน้าพบว่าการปลูกในโรงเรือนแบบ EVAP มีต้นทุนค่าน้าค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องมีการใช้น้า
มากกว่าแบบตาข่าย ส่วนค่าเมล็ดพันธุ์เนื่องจากการปลูกแบบในร่มและโรงเรือนสาหรับพันธุ์อินทิกาเป็น
เมล็ดพันธุ์ต่างประเทศจึงทาให้มีต้นทุนสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ต้นทุนที่สาคัญอีกอย่างคือต้นทุนค่าแรง ใน
กรณีที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรที่มีความรู้สูงจะทาให้ต้นทุนค่าแรงเพิ่มสูงตามไปด้วย อย่างเช่นในกรณี
ของการปลูกในร่มแบบแอโรโพรนิกส์และโรงเรือนตาข่ายสาหรับสายพันธุ์อินทิกาที่มีต้นทุนค่าบุคคลากรสูง
มาก
ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบต้นทุนผันแปรของการผลิตแบบต่าง ๆ ต่อ 100 ตารางเมตร

ระบบไฟและหลอดไฟ
ระบบอากาศ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ค่าไฟ
ค่าน้า
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าแรง

ในร่มแบบ
แอโรโพร
นิกส์

ในร่มแบบ
วัสดุดิน

213,333
70,577
63,967
2,299,000
121,000
573,750
4,068,600

26,000
32,094.11
743.58
272,976.47
1,549.37
61,838.23
26,000

โรงเรือนตำ
ข่ำย
สำหรับพันธุ์
อินทิกำ
4,000
3,333.33
833.33
916.66
380
93,833.33
222,222.25

โรงเรือนแบบ
EVAP
สำหรับพันธุ์
ไทย
5,916.66
7500
1,1250
14,583.33
8333.333
23,750

โรงเรือนแบบ
ตำข่ำย
สำหรับพันธุ์
ไทย
5,916.66
7,500
1,875
5,000
291.66
8,333.33
23,750

ที่มา: จากการคานวณ
สรุป
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตในรูปแบบต่างของปลู กกัญชาในประเทศไทยพบว่าต้นทุนการปลูก
กัญชาแบบในร่มมีต้นทุนการปลูกที่สูงกว่าต้นทุนการปลูกแบบในโรงเรือน โดยการปลูกแบบในร่มจะมี
ต้นทุนคงที่สูงกว่าแบบในโรงเรือนเนื่องจากต้องมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีเช่น ระบบแสงและระบบปรับ
อากาศ ในขณะทีการปลูกแบบในโรงเรือนแม้ว่าจะมีต้นทุนที่ต่ากว่า แต่การควบคุมสภาพแวดล้อมจะทาได้
ยากกว่า จึงจาเป็นต้องใช้ทักษะองค์ความรู้ของผู้ปลูกค่อนข้างมาก จากการศึกษาพบว่าจากต้นทุนการ
ลงทุนที่สูงและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อตารางเมตรในการปลูกรูปแบบต่าง ๆ ยังไม่สูงมากนัก ทาให้เมื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าการลงทุนของการปลูกแบบในร่มแบบระบบแอโรโพรนิกส์จึงมีความไม่คุ้มค่าการลงทุน เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดินที่หากมีปริมาณผลผลิตต่อตารางเมตรไม่สูงจะมี ความไม่
คุ้มค่าการลงทุน แต่ถ้าหากผลผลิตเพิ่มขึ้นจะทาให้มีความคุ้มค่าการลงทุน แต่เมื่อพิจารณาความคุ้มค่าการ
ลงทุนของการปลูกแบบโรงเรือนของทั้งแบบปลูกสายพันธุ์ต่างประเทศและสายพันธุ์ไทยพบว่ามีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในทุกกรณี
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บทที่ 5
ควำมต้องกำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย
กัญชาสามารถนามาใช้เป็นส่วนผสมของยาทางการแพทย์ได้หลากหลาย ทั้งยาแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์แผนไทย และมีรูปแบบยาเตรียมและผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น การสูดไอระเหยผ่าน
เครื่องพ่นไอระเหยทางการแพทย์ การให้ยาทางปากในรูปของสเปรย์ น้ามันหยดใต้ลิ้น แคปซู ล การส่งยา
ผ่านผิวหนังในรูปของครีม แผ่นแปะผิวหนัง และในรูปของอาหารต่าง ๆ เช่น คุกกี้ อาหารเสริม แต่ละ
รูปแบบให้ปริมาณความเข้มของสาร CBD ไม่เหมือนกัน และสนองความต้องการของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน
วิธีการบริหารยาหรือรับกัญชาทางการแพทย์จึงขึ้นอยู่กับรูปแบบยาเตรียมหรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่เลือกใช้
ให้เหมาะกับอาการของโรค บทนี้จะอธิบายรูปแบบกัญชาที่นาไปใช้ทางการแพทย์และประมาณตลาด
กัญชาทางการแพทย์ในปัจจุบันและพยากรณ์ตลาดกัญชาทางแพทย์ในอนาคต
5.1 รูปแบบของสำรสกัดที่ได้จำกกัญชำ
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ผลิตจากสารสกัด CBD ซึง่ สามารถแบ่งเป็น ได้ 3 ประเภทหลัก
5.1.1 Full spectrum CBD หรือ Whole plant CBD
เป็นสารสกัด CBD ที่คงสารที่มีในกัญชงตามธรรมชาติไว้ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยสารแคนนาบิ
นอยด์ร้ อยกว่าชนิ ด เช่น CBD, CBDa, CBG, CBGa, CBN, CBV นอกจากสารแคนนาบิน อยด์ แล้ ว ยั ง มี
เทอร์พีน (terpenes) ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ฟีนอล (phenols) กรดไขมันไม่อิ่มตัว รวมทั้งแร่ธาตุ
และวิตามินต่าง ๆ ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนามาใช้ร่วมกัน สาร
เหล่ านี้ จ ะช่ว ยเพิ่มสรรพคุณทางยาของกันและกัน (entourage effect) ทาให้ การใช้ Full spectrum
CBD เพียงน้อยนิดก็เพียงพอสาหรับรักษาอาการต่าง ๆ
5.1.2 Broad Spectrum CBD
เป็นสารสกัด CBD ที่ผ่านขบวนการแยกเอาสาร THC ออก แต่ยังคงสารอื่น ๆ ที่มีตามธรรมชาติ
ของ กั ญ ชาไว้ ทั้ ง หมด Broad Spectrum CBD ให้ ส รรพคุ ณ ทางยาคล้ า ยๆกั บ Full spectrum CBD
เนื่องจากสารต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ใน Broad Spectrum CBD จะช่วยส่งเสริมสรรพคุณทางยาของกันและกัน
Broad spectrum CBD เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่ควรได้รับสาร THC เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ผู้ป่วยที่
เป็นเด็ก ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า วิตกกังวล ไบโพลาร์ ผู้ที่มีอาการทางจิต หรือมีพ่อแม่พี่น้องที่มีประวัติเป็นโรค
เหล่านี้
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5.1.3 CBD isolate
เป็นสารสกัด CBD ที่ผ่านขบวนการแยกเอาสารอื่น ๆ ออก และคงเหลือไว้แค่สาร CBD เพียงตัว
เดียวเท่านั้น มีลักษณะเป็นเกร็ดสีเหลืองอ่อน ๆ เกร็ด CBD นี้สามารถนามาผสมกับครีม เพื่อทาครีมซีบีดี
ส าหรั บ ทาผิ ว น ามาผสมน้ ามัน เพื่อท าน้ ามัน CBD ส าหรับหยดใต้ลิ้ น นามาสู บเพื่อนาสาร CBD เข้าสู่
ร่างกายทางปอดโดยใช้ Dabs pen หรือบางคนอาจจะนามาผสมอาหาร หรือเครื่องดื่มก็ได้
5.2 ผลิตภัณฑ์ยำกัญชำทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย
หลั งจากได้ส ารกั ดจากกั ญชาแล้ ว ก็ จ ะน ามาผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ กั ญชาทางการแพทย์ ในปัจจุ บั น
ประเทศไทยผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ส ามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือผลิตภัณฑ์กัญชาทาง
การแพทย์ทขี่ ึ้นทะเบียนแล้วในประเทศ และที่ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ
5.2.1 ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์ที่ขึนทะเบียนแล้วในประเทศ
คือผลิตภัณฑ์กัญชาที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาลและแพทย์พื้นบ้านใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้อีก 3 กลุ่มย่อย คือ 1) ตารับยาแผนปัจจุบัน (สารสกัดจากกัญชา) 2)
ตารายากัญชาแผนไทย และ3) น้ามันกัญชาหมอพื้นบ้าน (อ.เดชา) จากข้อมูลของคณะกรรมการขับเคลื่ อน
นโยบายกั ญ ชาเสรี ท างการแพทย์ ปี 2563 พบว่ า มี ก ารแจกจ่ า ยยาไปให้ ผู้ ป่ ว ย 94,314 ราย จ านวน
457,972 ซองต่อขวด แบ่งเป็นตารับแผนปัจจุบัน 23,236 ซองต่อขวด (ร้อยละ 5) ตารับยาแพทย์แผนไทย
219,756 ซองต่อขวด (ร้อยละ 48) และน้ามันกัญชาหมอพื้นบ้าน (อ.เดชา) 214,880 ซองต่อขวด (ร้อยละ
48) ตามภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 แสดงจานวนยากัญชาที่แจกจ่ายไปให้ผู้ป่วย ปี 2563
น้ามันกัญชาหมอพื้นบ้าน ( อ.เดชา)
5%

ตารับแผน
ปัจจุบัน
47%

ตารายากัญชา
แผนไทย
48%

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์
โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศ มีดังนี้
1) ตำรำยำแผนปัจจุบัน
ยาสารสกัดจากกั ญชาจะผลิตอยู่ในรูปสารสกัดน้ามันกัญชาซึ่งเป็นสารสกัดจากช่อดอกกัญชา
ประกอบด้วย สารแคนนาบินอยด์และเทอร์ปีนที่มีความเข้มข้นและใช้ตัวทาละลายเป็นน้ามันมีลักษณะ
เหนียวหนืด สีเข้ม โดยน้ามันที่นิยมใช้เช่น น้ามันมะกอก น้ามันทานตะวัน น้ามันถั่วลิสง เป็นต้ น น้ามัน
กัญชาผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกองพัฒนายาแผนไทยและ
สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สารสกัดน้ามันกัญชานี้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการ
ศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 โดยถือว่าเป็นตารับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้การรักษาโรค
กรณีจาเป็นสาหรับ ผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme) (ข้อ 3 ในประกาศ) และเป็นตารับยาที่
ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาต จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ข้อ 4
ในประกาศ)
กรรมวิธีการผลิตสารสกัดน้ามันกัญชาขององค์การเภสัชกรรม มีขั้นตอนดังนี้
1) การคัดสายพันธ์กัญชา
องค์การเภสัชกรรมจะทาการคัดสรรสายพันธุ์กัญชาโดยใช้เมล็ดจากสายพันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์สูง ซึ่งเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นสายพันธุ์ที่มีสารทีเอชซี (THC) เด่น สายพันธุ์ที่มีสารซีบีดี (CBD) เด่น
และสายพันธุ์ที่มีสารทีเอชซี และซีบีดีเท่ากัน (THC:CBD 1:1) ตามลาดับ
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2) การปลูก
การปลู ก จะถู ก ควบคุ ม ให้ อ ยู่ ม าตรฐานการปลู ก แบบการปลู ก แบบเมดิคั ล เกรด (Medical
Grade) หรือมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ที่นานาชาติ ให้การยอมรับใช้เทคนิคการปลูกในอาคารแบบ
Indoor ด้ว ยเทคโนโลยีร ะบบรากลอย (Aeroponics) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบการปลูกกัญชาเกรด
มาตรฐาน (Medical Grade) ตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ด้ า นการเพาะปลู ก ที่ ดี (Good
Agricultural Practices : GAP) มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ปลอดสารพิษต่าง ๆ อาทิ สารฆ่า
แมลงและโลหะหนักต่าง ๆ หลังจากนั้นจะทาการสกัดเป็นน้ามันกัญชา
3) การตรวจสอบก่อนการเก็บเกี่ยว
ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวจะต้องมีการตรวจสอบสีของไตรโคมด้วยแว่นขยายไม่น้อยกว่า 100 เท่า
เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยา เนื่องจากไตรโคมเป็นส่วนสาคัญที่สุดของต้นกัญชาที่สะสมสารสาคัญของ
กัญชาที่ประกอบด้วย THC, CBD และสารอื่น bๆ อีกกว่า 400 ชนิด ไตรโคมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่อดอก
กัญชาตัวเมีย มีลักษณะคล้ายเรซิ่นใส และเมื่อมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นพร้อมเก็บ
เกี่ยว
4) เก็บเกีย่ ว
เก็บเกี่ยวต้นกัญชาและนาไปผึ่งให้แห้งภายในห้องสะอาดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้ นที่
เหมาะสม
5) สกัดสารสาคัญและผลิตน้ามันกัญชา
นาดอกแห้งมาสกัดด้วยวิธี Solvent Extraction โดยใช้เอทานอล (Ethanol) คุณภาพสูง ณ
อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสารละลายที่มี ความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในการใช้สกัดเพื่อ
นามาทาเป็นยาด้วยเทคนิคเฉพาะ จากนั้นระเหยเอทานอลออกให้หมดจนเหลือเป็นน้ามันที่มีความใส ไม่มี
ตะกอน ไม่มีคลอโรฟิลล์ โดยนามาเจือจางและผลิตน้ามันกัญชาหยดใต้ลิ้นที่ทราบความเข้มข้นของสาร
สกัด THC และ CBD ระดับหน่วยเป็น mg/ml เพื่อให้แพทย์สามารถคานวณเป็นโดสหรือปริมาณการใช้
กับผู้ป่วยแต่ละรายและแต่ละโรคได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อการรักษา
ก) น้ามันกัญชาที่ผลิตโดยองค์กรเภสัชกรรม
มีทั้งหมด 3 สูตรทีเอชซี (THC) เด่น ซีบีดี (CBD) เด่น และซีบีดี และทีเอชซีเท่ากัน (THC:CBD
1:1) ทั้งหมดอยู่ในรูปของน้ามันหยดใต้ลิ้น (Sublingual Drop) เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์
เร็วขึ้น และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าการให้ยาในรูปแบบรับประทาน อีกทั้งสามารถเจือจางความ
เข้มข้นของยาได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้สั่งจ่าย และโรคที่นาไปใช้ มีรายละเอียดดังนี้
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สูตรที่มีสารทีเอชซี (THC) เด่น
บรรจุอยู่ในกล่องสีแดง มีขนาดขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร ใน 1 หยดประกอบด้วยสาร
THC 0.5 มิลลิกรัม ใช้สาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบาบัด (chemotherapy induced
nausea and vomiting) ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain) หรือใช้ตามแพทย์สั่ง โดยใช้หยดใต้ลิ้น
ในขนาดเริ่ มต้น 1-2 หยดซึ่งอาจมีฤทธิ์มึนเมาและเสพติดได้ ราคาประมาณ 500 บาท ในปี 2563 มี
ปริ ม าณการผลิ ต 9,779 ขวด มี ก ารกระจายไปให้ 12 โรงพยาบาลน าร่ อ ง 3,780 ขวดคลิ นิ ก หรื อ
โรงพยาบาลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ 1,992 ขวด แบ่งเป็นภาครัฐ 45 แห่ง 963 ขวด และภาคเอกชน 1,029 ขวด
และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัช 1,400 ขวด รวมทั้งสิ้น 7,172
ขวด (ตารางที่ 5.1)
⚫

สูตรที่มีสารซีบีดี (CBD) เด่น
บรรจุอยู่ในกล่องสีเขียวมีฤทธิ์มึนเมาต่า มีขนาดบรรจุ 10 และ 30 มิลลิลิตร ใน 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร ประกอบด้ ว ย CBD 100 มิ ล ลิ ก รั ม ใช้ โ รคลมชั ก ที่ รั ก ษายากโรคลมชั ก ที่ ดื้ อ ต่ อ การรั ก ษา
(intractable epilepsy) หรือใช้ตามแพทย์สั่งโดยใช้หยดใต้ลิ้นในขนาดเริ่มต้น 1-2 หยด และปรับเพิ่ม
ขนาดช้า ๆ ตามคาแนะนาของแพทย์ ในปี 2563 มีปริมาณการผลิต 1,227 ขวด มีการกระจายไปให้คลินิก
หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ 35 ขวด และ แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ขององค์การ
เภสัช 454 ขวด รวมทั้งสิ้น 489 ขวด (ตารางที่ 5.1)
⚫
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สูตรที่มีอัตราส่วนสารซีบีดี และทีเอชซีเท่ากัน (THC:CBD 1:1)
บรรจุอยู่ในกล่องสีเหลือง ผลิตจากกัญชาสายพันธุ์ผสม ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร ใน 1
มิลลิลิตร ประกอบด้วย THC 27 มิลลิกรัม และCBD 25 มิลลิกรัม ใช้รักษาอาการภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
(spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) หรือใช้ตามแพทย์สั่ง โดยใช้หยด
ใต้ลิ้น ในขนาดเริ่มต้น: 1-2 หยด และปรับเพิ่มขนาดช้า ๆ ตามคาแนะนาของแพทย์ในปี 2563 มีปริมาณ
การผลิต 1,227 ขวด และ มีการกระจายไปให้คลินิกหรือโรงพยาบาลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ 1,976 ขวด แบ่งเป็น
ภาครัฐ 45 แห่ง 1,283 ขวด และภาคเอกชน 693 ขวด และ แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายวิจัย
ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัช 1,409 ขวด รวมทั้งสิ้น 3,385 ขวด (ตารางที่ 5.1)
⚫

ตารางที่ 5.1 แสดงการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม (ขวด)
สถำนที่แจกจ่ำย

สูตรที่มีสำรทีเอชซี
(THC) เด่น

12 รพ. นาร่อง
คลินิก/รพ. ที่ซื้อผลิตภัณฑ์
ภาครัฐ 45 แห่ง
ภาคเอกชน 22 แห่ง
รพ./เครือข่ายวิจัยผลิตภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรม
รวม

3,780

ที่มา: องค์การเภสัชกรรม (2563).

สูตรที่มีสำรซีบีดี (CBD)
เด่น

สูตรที่มีอัตรำส่วนสำรซีบี
ดีและทีเอชซีเท่ำกัน
(THC:CBD 1:1)

963
1,029

35

1,283
693

1,400

454

1,409

3,392

489

3,385
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ข) น้ามันกัญชาที่ผลิตโดยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี ผลิตน้ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น
โดยมีสาร THC 17 mg/ ml ขวดละ 5 ml ในปี 2563 มีปริมาณการผลิต 52,974 ขวด

ค) น้ ามัน กัญชาที่ ผ ลิ ตโดยกองพัฒ นายาแผนไทยและสมุน ไพร กรมการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มีสองตารับได้แก่ ตารับเมตตาโอสถ (DTAM METTA OSOT) และตารับการุณย์โอสถ
(DTAM KARUN OSOT)
ตารับเมตตาโอสถ (DTAM METTA OSOT)
สารสกัดกัญชาด้วยแอลกอฮอล์ในน้ามันมะพร้าว มีปริมาณ THC 81 มิลลิกรัม ต่อ
มิลลิลิตร หรือ 3 มิลลิกรัมต่อหยด ขนาดขวดละ 10 มิลลิลิตร ใช้ในการดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วย
ระยะท้ายของชีวิตเพื่อช่วยผู้ป่วยในอาการ ลดปวดลดคลื่นไส้อาเจียนเพิ่มการอยากอาหาร ช่วยให้นอน
หลับ ในปี 2563 มีการผลิต 160 ขวด
⚫

ตารับการุณย์โอสถ (DTAM KARUN OSOT)
สารสกัดกัญชาใน Medium-Chain Triglycerides ความเข้มข้น 10% น้าหนักของ
กัญชาแห้ง (มีปริมาณ CBD 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ขนาดขวดละ 10 มิลลิลิตร ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใช้ร่วมกับเมตตาโอสถ ลดอาการปวดประสาท โดยใช้ร่วมกับตารับ
⚫
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เมตตาโอสถลดความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติ ในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ลดอาการ
ชักเกร็งในผู้ป่วยโรคลมชัก ลดรอยโรคและลดการกาเริบของโรคในผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงิน ในปี 2563 มีการ
ผลิต 310 ขวด

2) ตำรับยำแผนไทย
เป็นตารายาที่ปรุงโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย การปรุงหรือสั่งจ่ายยา ต้องอยู่ภายใต้สถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือเป็นหมอพื้นบ้านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตารับยาที่มีกัญชาผสม
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การ
รับรอง การสั่งจ่ายไม่จาเป็นต้องอยู่ภายใต้สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องเป็นตารับที่ได้รับการ
ยอมรับแล้วเท่านั้น ในตารายาแผนไทยของชาติ 27,697 ตารับพบว่ามีกัญชาเป็นส่วนประกอบมากกว่า
200 ตารับและในตราพระโอสถพระรายณ์พบ 4 ตารับ ในปัจจุบันตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่มี
อยู่มีการผลิตอยู่ 16 ตารับ สถานที่ผลิตยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา มีอยู่ 7 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร จ.สกลนคร
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ .แพร่
3. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
4. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
5. โรงพยาบาลคูเมือง จ. บุรีรัมย์
6. โรงพยาบาลดอนตูม จ. นครปฐม
ตารับยาแผนไทยถูกกาหนดเป็นตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้
เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 โดยเป็นยาที่ใช้ตามคาแนะนาของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย และเป็นยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ
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ภายใต้การรักษาโรคกรณีจาเป็นสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme) ในปัจจุบันคลินิกที่
ให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยมีอยู่ 84 แห่ง โดยกระจายยาผ่านสถานพยาบาลที่ให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภาค ได้แก่ ภาคเหนือ รพ.สมเด็จพระยุพราช เด่นชัย จ.แพร่ และ
รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี, ภาคกลาง-รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร และรพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ , ภาคใต้ รพ.
ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ตารับยาแผนไทยทั้ง 16 ตารับมีรายละเอียดดังนี้
1) ยาศุขไสยาศน์
เป็นยาที่อยู่ในรูปแบบยาผง ตอนรับประทานนามาละลายกับน้าผึ้งรวง หรือน้าสุก หรือบรรจุใน
รูปแคปซูล มีสรรพคุณเพื่อช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อน
นอน ตารับยาศุขไสยาศน์นามาจากคัมภีร์ธาตุพระนารายน์ ซึ่งมีส่วนผสมของตัวยา 12 ชนิด รวม 78 ส่วน
โดยประกอบด้วย ยาการบูร 1 ส่วน ใบสะเดา 2 ส่วน สหัสคุณเทศ 3 ส่วน สมุลแว้ง 4 ส่วน เทียนดา 5
ส่วน โกฏกระดูก 6 ส่วน ลูกจันทน์ 7 ส่วน ดอกบุนนาค 8 ส่วน พริกไท 9 ส่วน ขิงแห้ง 10 ส่วน ดีปลี 11
ส่วน ใบกัญชา 12 ส่วน คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 15.38 ต่อซองๆละ 2 กรัม ต้นทุนการผลิต 14 บาท
ต่อซอง ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 218,250 ซอง รพ. เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร 18,922 ซอง และรพ. สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 27,452 ซอง รวมทั้งสิ้น 264,624 ซอง

2) ยาทาลายพระสุเมรุ
อยู่ในรูปยาผงและแคปซูล นามาละลายใน น้าอ้อยแดง น้านมโคหรือน้าสุก มีสรรพคุณเพื่อช่วย
แก้ลมจุกเสียด เมื่อยขบตามร่างกาย แก้ปวดกล้ามเนื้อ คลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งจากโรคลมอัมพฤกษ์
อัมพาต โดยรับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร ที่มาของตารั บยามาจาก
คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2 ยาทาลายพระระสุเมรุ มีปริมาณกัญชาร้อยละ
2.24 ต่อซอง ต้นทุนการผลิต 14 บาทต่อซอง ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
226,830 ซอง ส่วนผสมประกอบด้วย

160
ตารางที่ 5.2 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาทาลายพระสุเมรุที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตัวตัวยำ
ลูกจันทน์
ดอกจันทน์
กระวาน
กานพลู
เกลือสินเธาว์
ดีปลี
ว่านน้า
โกฐสอ
โกฐเขมา
เทียนดา
เทียนแดง
เทียนขาว
เทียนตาตั๊กแตน
เทียนข้าวเปลือก
ขิงแห้ง
กัญชา
เจตมูลเพลิง
บุกรอ
สมอไทย
สมอเทศ
การบูร
หัสคุณเทศ
พริกไทยล่อน

นำหนักยำ
1.875 กรัม
3.75 กรัม
5.625 กรัม
7.5 กรัม
9.375 กรัม
11.25 กรัม
13.125 กรัม
15 กรัม
16.875 กรัม
18.75 กรัม
20.625 กรัม
22.5 กรัม
24.375 กรัม
26.25 กรัม
28.125 กรัม
30 กรัม
31.875 กรัม
33.75 กรัม
35.625 กรัม
37.5 กรัม
39.375 กรัม
39.375 กรัม
866.25 กรัม

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
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3) ยำแก้ลมแก้เส้น
อยู่ในรูปแบบยาผงนามาละลายกับน้าผึ้งรวง น้าส้มซ่า หรือน้าสุก รับประทานครั้งละ 2 กรัม วัน
ละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร มีสรรพคุณแก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง ตารับยานี้
นามาจากเวชศาสตร์วัณ์ณณาเล่ม 5 ตัวยาประกอบด้วย ยา 7 ชนิดรวมน้าหนัก 75 ส่วน มีกัญชา 20 ส่วน
คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 26.67 ต่อซองๆละ 2 กรัม ต้นทุนการผลิต 27 บาทต่อซอง ปัจจุบันในปี
2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 86,040 ซอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.3 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้ลมแก้เส้นที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตัวยำ
เทียนขาว
เทียนดา
เทียนข้าวเปลือก
ขิง
เจตมูลเพลิงแดง
ใบกัญชา
พริกไทย

นำหนักยำ
1 ส่วน
2 ส่วน
3 ส่วน
4 ส่วน
5 ส่วน
20 ส่วน
40 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
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4) ยำอัคคินีวคณะ
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูลนามาในน้าผึ้งรวงหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณเพื่อแก้คลื่นเหียนอาเจียน
ที่เกิดจากการย่อยอาหารผิดปกติรับประทานครั้งละ 3.75 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า สูตรตารับยา
นามาจากคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ประกอบด้วยตัวยา 10 ชนิด รวมน้าหนัก 27 ส่วน มีกัญชา 1 ส่วนคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 3.7 ปั จ จุ บั น ในปี 2563 มี ก ารผลิ ต ที่ ร พ.พระอาจารย์ ฝั่ น อาจาโร 59,670 ซอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 5.4 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาอัคคินีวคณะที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวยำ
กัญชา
ยิงสม (โสม)
เปลือกอบเชย
ใบกระวาน
กานพลู
สะค้าน
ขิงแห้ง
เจตมูลเพลิง
ดีปลี
น้าตาลกรวด

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
2 ส่วน
2 ส่วน
2 ส่วน
2 ส่วน
3 ส่วน
4 ส่วน
4 ส่วน
6 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
5) ยำแก้ลมเนำวนำรีวำโย
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาในน้าผึ้งรวงหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณเพื่ อแก้อาการเจ็บแปลบ
ที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอไม่ได้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
ก่อนอาหาร สูตรตารับยานามาจากตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประกอบด้วยตัวยา
12 ชนิด รวมน้าหนัก 12 ส่วน คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 8.33 ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร 28,140 ซอง มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 5.5 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้ลมเนาวนารีวาโยที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2

ตัวยำ
กัญชา
ดีปลี

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ)
ลำดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวยำ
พริกไทย
ขิงแห้ง
ขอบชะนางแดง
ขอบชะนางขาว
ตานหม่อน
ลูกจันทน์
ดอกจันทน์
สมุลแว้ง
อบเชย
กานพลู

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสั มพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
6) ยำนำมันสนั่นไตรภพ
เป็นยาน้ามันใช้เพื่อแก้กษัยเหล็กเกิดจากลมอัดแน่นแข็งเป็นดานอยู่ในท้องน้อย ทาให้มี
อาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้ ใช้น้ามันทารีดท้อง นวดคลึงบริเวณรอบ
สะดือถึงชายโครงทิศตามเข็มนาฬิกา 3 วันก่อน แล้วจึงรับประทานยาน้ามัน รับประทานครั้งละ 3-5
มิล ลิ ลิ ตร วัน ละ 1 ครั้ ง ก่อนอาหารเช้าเป็นเวลา 3 วัน ตารับยานี้นามาจากต ารายาศิล าจารึ ก ในวั ด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม จารึกตารายาวัดราชโอรสาราวรวิหาร ประกอบด้วยตัวยา 18 ชนิด ขนาด 15
มิลลิกรัมต่อขวด คิดเป็นปริมาณกัญชา 15 กรัมต่อขวด ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์
ฝั่น อาจาโร 139 ซอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.6 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาน้ามันสนั่นไตรภพที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวยำ
ใบกะเพรา
ใบแมงลัก
ใบผักเสี้ยนผี
กระชาย
กัญชา
พริกไทย
หอมแดง
หญ้าไซ

นำหนักยำ
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ)
ลำดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ตัวยำ
เกลือ
ลูกคัดเค้า
ลูกจันทน์
ดอกจันทน์
กระวาน
กานพลู
เทียนดา
เทียนขาว
การบูร
น้ามันงา

นำหนักยำ
1 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม (น้าหนักตัวยาสด)
1 สลึง
1 สลึง
1 สลึง
1 สลึง
1 สลึง
1 สลึง
1 สลึง
1 ทะนาน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
7) ยำแก้ลมขึนเบืองสูง
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาผสมในน้าผึ้งรวงหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณแก้ลมขึ้นเบื้องสูงที่
ทาให้มีอาการปวดศีรษะ หน้ามืด มึนงง หูอื้อ ใจสั่น อ่อนเพลีย สวิงสวาย รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ
2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตรตารับยานามาจากตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ประกอบด้วยตัวยา 18 ชนิด รวมน้าหนัก 198 ส่วน คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 2.02 ปัจจุบันในปี 2563
มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 38,040 ซอง มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
ตารางที่ 5.7 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูงที่มกี ารผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวยำ
ยาดา
กัญชา
อุตพิด
ดองดึง
กระเทียม
ว่านน้า
ชะเอมเทศ
โกฐน้าเต้า
โกฐพุงปลา
มหาหิงคุ์

นำหนักยำ
4 ส่วน
4 ส่วน
4 ส่วน
4 ส่วน
6 ส่วน
8 ส่วน
8 ส่วน
8 ส่วน
8 ส่วน
8 ส่วน

165
ตารางที่ 5.7 (ต่อ)
ลำดับ
11
12
13
14
15
16
17
18

ตัวยำ
ว่านเปราะ
ผลผักชี
ขิงแห้ง
แก่นแสมทะเล
รากส้มกุ้ง
สะค้าน
พริกไทย
เปลือกกันเกรา

นำหนักยำ
12 ส่วน
12 ส่วน
16 ส่วน
16 ส่วน
16 ส่วน
16 ส่วน
24 ส่วน
24 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
8) ยำไฟอำวุธ
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาผสมในน้ามะนาวหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณบรรเทาลมจุกเสียด
ปวดมวนท้อง รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตรตารับยานามาจาก
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 128 ประกอบด้วยตัวยา 32 ชนิด รวม
น้าหนัก 104 ส่วน มีกัญชา 1 ส่วนคิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 0.96 ต่อซองๆละ 2 กรัม ต้นทุนการผลิต 7
บาทต่อซอง ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 57,570 ซอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.8 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาไฟอาวุธที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวยำ
ผลจันทน์
ดอกจันทน์
กระวาน
กานพลู
โกฐสอ
โกฐเขมา
โกฐหัวบัว
โกฐจุฬาลัมพา
โกฐเชียง
เทียนดา
เทียนแดง
เทียนขาว

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ)
ลำดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ตัวยำ
เทียนข้าวเปลือก
เทียนตาตั๊กแตน
ชะเอมเทศ
กัญชา
แก่นแสมทะเล
อุตพิด
เปลือกสมุลแว้ง
ดีปลี
ใบพิมเสน
รากจิงจ้อ
รากส้มกุ้ง
รากเปล้าน้อย
รากเปล้าใหญ่
รากสะค้าน
รากพาชไหน
หัสคุณเทศ
บุกรอ
พริกไทย
ขิงแห้ง
เจตมูลเพลิงแดง

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
2 ส่วน
2 ส่วน
2 ส่วน
2 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
4 ส่วน
9 ส่วน
16 ส่วน
16 ส่วน
16 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
9) ยำแก้นอนไม่หลับ/ยำแก้ไข้ผอมเหลือง
อยู่ ใ นลั ก ษณะผงหรื อ แคปซู ล น ามาผสมในน้ ามะพร้ า ว น้ าผึ้ ง รวง น้ าส้ ม ซ่ า น้ าตาลทราย
กระทือสด น้าเบญจทับทิมต้ม หรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณแก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง ที่มีอาการตัวสั่น
เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกาลัง รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตรตารับ
ยานามาจากแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 128 ประกอบด้วยตัวยา 8
ชนิด รวมน้าหนัก 16 ส่วน คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 50 ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร 59,580 ซอง มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5.9 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลืองที่มีการผลิตที่ รพ.พระ
อ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวยำ
ขิงแห้ง
พริกไทยล่อน
ดีปลี
จันทน์แดง
จันทน์ขาว
ใบสะเดา
ใบคนทีเขมา
ใบกัญชา

นำหนักยำ
1 ส่วน
2 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
8 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
10) ยำแก้สัณฑฆำต กร่อนแห้ง
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาผสมในน้าผึ้งรวงหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณในแก้อาการท้องผูก
อุจจาระเป็นก้อนแข็งที่ทาให้ปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชาเท้าชา ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้อง
แน่นหน้าอก รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สู ตรตารับยานามาจาก
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 128 ประกอบด้วยตัวยา 15 ชนิด รวม
น้าหนัก 21 ส่วน คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 4.76 ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น
อาจาโร 38,040 ซอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.10 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้สัณฑฆาต กร่อนแห้งที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อา
อ
อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวยำ
สะค้าน
ผักแพวแดง
ดองดึง
ว่านน้า
มหาหิงคุ์
เนื้อในฝักราชพฤกษ์
โกฐสอ
โกฐพุงปลา
โกฐจุฬาลัมพา

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน

168
ตารางที่ 5.10 (ต่อ)
ลำดับ
10
11
12
13
14
15
ส่วนประกอบอื่นในตารับ

ตัวยำ
กัญชา
อุตพิด
ชะเอมเทศ
ดีปลี
แก่นแสมทะเล
พริกไทย
ใบกะเม็งและ ผลประคาดีควาย

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
7 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
11) ยำอัมฤตย์โอสถ
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาผสมในน้าต้มสุก มีสรรพคุณในการแก้ผอมแห้งแรงน้อย มึนตึง
มือเท้าอ่อนแรงรับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตรตารับยานามาจาก
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 128 ประกอบด้วยตัวยา 22 ชนิด รวม
น้าหนัก 76 ส่วน มีกัญชา 10 ส่วน คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 13.16 ต่อซองๆละ 2 กรัม ต้นทุนการ
ผลิ ต 18 บาทต่ อ ซอง ปั จ จุ บั น ในปี 2563 มี ก ารผลิ ต ที่ รพ.พระอาจารย์ ฝั่ น อาจาโร 57,870 ซอง มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.11 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาอัมฤตย์โอสถที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวยำ
สหัสคุณ
แก่นแสมทะเล
รากส้มกุ้ง
ลูกมะตูม
ลูกมะแหน (สมอพิเภก)
ลูกพิลังกาสา
สมอเทศ
สมอไทย
โกฐเขมา
เทียนดา
เทียนขาว
ลูกจันทน์

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ลำดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตัวยำ
ดอกจันทน์
กระวาน
กานพลู
ดีปลี
เปลือกหอยโข่ง
เปลือกหอยขม
เปลือกหอยแครง
เบี้ยผู้เผา
กัญชา
พริกไทย

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
3 ส่วน
10 ส่วน
38 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
12) ยำอไภยสำลี
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล มีสรรพคุณในการแก้อาการจุกเสียดแน่นรับประทานครั้งละ 2 กรัม
วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตรตารับยานามาจากเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 2 และ
3 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.127 ประกอบด้วยตัวยา 20 ชนิด รวมน้าหนัก 757.5 ส่วน มีกัญชา 56.25
กรัม คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 7.26 ต่อซอง ๆ ละ 2 กรัม ต้นทุนการผลิต 12 บาทต่อซอง ปัจจุบันใน
ปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 52,770 ซอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.12 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาอไภยสาลีที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวยา
ลูกจันทน์
ดอกจันทน์
กระวาน
กานพลู
ลูกพิลังกาสา
ว่านน้า
โกฐสอ
โกฐเขมา
เทียนข้าวเปลือก
เทียนแดง

น้าหนักยา
3.75 กรัม
7.50 กรัม
11.25 กรัม
15 กรัม
22.50 กรัม
26.25 กรัม
30 กรัม
33.75 กรัม
37.50 กรัม
41.25 กรัม
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ตารางที่ 5.12 (ต่อ)
ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวยา
เทียนขาว
เทียนตาตั๊กแตน
เจตมูลเพลิง
สมอไทย
สมอเทศ
หัวบุกรอ
หัสคุณเทศ
จันทน์เทศ
กัญชา
พริกไทยล่อน

น้าหนักยา
30 กรัม
33.75 กรัม
45 กรัม
48.75 กรัม
48.75 กรัม
56.25 กรัม
90 กรัม
60 กรัม
56.25 กรัม
60 กรัม

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
13) ยำแก้โรคจิต
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาผสมน้าร้อนแทรกพิมเสนหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณในการแก้
โรคลมที่ทาให้กงั วล เครียด นอนไม่หลับ รับประทานครั้งแรก ครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและ
เย็น ก่อนอาหาร ถ้านอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตร
ตารับยานามาจากอายุรเวทศึกษา(ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 ประกอบด้วยตัวยา 14 ชนิด รวมน้าหนัก 570
ส่วน ดังนี้
ตารางที่ 5.13 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้โรคจิตที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวยำ
เปลือกกุ่มน้า
เปลือกมะรุม
แห้วหมู
เปล้าน้อย
เปล้าใหญ่
รางแดง
จันทน์เทศ
เปลือกมะตูม
ก้านกัญชา
บอระเพ็ด

นำหนักยำ
30 กรัม
90 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
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ตารางที่ 5.13 (ต่อ)
ลำดับ
11
12
13
14

ตัวยำ
เปลือกโมกมัน
หญ้าชันกาด
สนเทศ
ระย่อม

นำหนักยำ
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
285 กรัม

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพั นธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
14) ยำไพสำลี
อยู่ในลักษณะผงหรือแคปซูล นามาผสมน้าผึ้งรวง น้าอ้อยแดง น้านมโคหรือน้าต้มสุก มีสรรพคุณ
ในการแก้แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร สูตรตารับยา
นามาจากอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 ประกอบด้วยตัวยา 23 ชนิดคิดเป็นปริมาณกัญชาร้อย
ละ 24.72 รวมน้าหนัก 1,820.63 กรัม ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 57,150
ซอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.14 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาแก้โรคจิตที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตัวยำ
ลูกจันทน์
ดอกจันทน์
กระวาน
กานพลู
ดีปลี
พิลังกาสา
ว่านน้า
เกลือสินเธาว์
เทียนดา
เทียนเยาวพาณี
การบูร
สมอเทศ
เทียนข้าวเปลือก
สมอไทย
สมอพิเภก
โกฐสอ

นำหนักยำ
3.75 กรัม
3.75 กรัม
5.625 กรัม
7.5 กรัม
9.375 กรัม
11.25 กรัม
13.125 กรัม
15 กรัม
1.875 กรัม
24.375 กรัม
26.25 กรัม
28.125 กรัม
22.5 กรัม
30 กรัม
31.875 กรัม
33.75 กรัม
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ตารางที่ 5.14 (ต่อ)
ลำดับ
17
18
19
20
21
22
23

ตัวยำ
โกฐเขมา
บุกรอ
ขิงแห้ง
เจตมูลเพลิง
หัสคุณเทศ
กัญชา
พริกไทยล่อน

นำหนักยำ
35.625 กรัม
26.25 กรัม
39.375 กรัม
26.25 กรัม
75 กรัม
450 กรัม
กรัม

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
15) ยำทำริดสีดวงทวำรหนักและโรคผิวหนัง
อยู่ในลักษณะยาน้ามัน มีสรรพคุณในการแก้ริดสีดวงทวารหนัก ทาแก้โรคผิวหนัง (เช่น เรื้อนกวาง
เรื้อนมูลนก) ทาวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังอาบน้า สูตรตารับยานามาจากอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทส
สุขกิจ) เล่ม 2 ประกอบด้วยตัวยา 3 ชนิด รวมน้าหนัก 60 กรัมมีกัญชา 15 กรัม คิดเป็นปริมาณกัญชาร้อย
ละ 25 ต่อซองๆละ 2 กรั ม ต้น ทุน การผลิ ต 28 บาทต่อซอง ปัจจุบันในปี 2563 มีการผลิ ตที่ รพ.พระ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร 67,740 ซอง มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.15 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนังที่มีการผลิตที่ รพ.พระอ
อาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3

ตัวยำ
ขมิ้นชัน
ใบกัญชา
น้ามันเมล็ดฝ้าย

นำหนักยำ
15 กรัม
15 กรัม
30 กรัม

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
16) ยำทัพยำธิคุณ
อยู่ในลักษณะยายาผง ยาแคปซูล มีสรรพคุณในการแก้แก้อาการจุกเสียด ท้องผูกอุจจาระเป็น
ก้อนแข็งเจ็บ เมื่อยขบตามร่างกาย กินอาหารไม่รู้รส นอนไม่หลับ รับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง
เช้าและเย็น ก่อนอาหาร สูตรตารับยานามาจากคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2
ประกอบด้วยตัวยา 16 ชนิด รวมน้าหนัก 30 ส่วนคิดเป็นปริมาณกัญชาร้อยละ 6.25 ปัจจุบันในปี 2563 มี
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การผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร 38,130 ซอง และที่รพ. ยุพราชเด่นชัย 13,290 ซองมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 5.16 ส่วนผสมประกอบการผลิตยาทัพยาธิคุณที่มีการผลิตที่ รพ.พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ส่วนประกอบอื่นในตารับ

ตัวยำ
สะค้าน
ผักแพวแดง
ดองดึง
ว่านน้า
ยาดา
มหาหิงคุ์
โกฐสอ
โกฐจุฬาลัมพา
โกฐพุงปลา
กัญชา
อุตพิด
เนื้อในฝักราชพฤกษ์
ชะเอมเทศ
ดีปลี
แก่นแสมทะเล
พริกไทยล่อน
ใบกะเม็ง ลูกประคาดีควาย

นำหนักยำ
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
1 ส่วน
7 ส่วน
15 ส่วน

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่ อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กกกก
dddd(สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2563).
5.2.2 นำมันกัญชำสูตร อ.เดชำ
น้ามันกัญชานี้มีชื่อเรีย กว่า DTAM GANJA OIL (DEJA FORMULA) หรือ น้ามันกัญชา (ตารับ
หมอเดชา) บรรจุ 5 มิลลิลิตร และ 10 มิลลิลิตรมีกัญชาเป็นส่วนผสม 0.833 กรัมและ 1.67 กรัมตามลาดับ
มีสรรพคุณให้นอนหลับดี เจริญอาหาร และลดอาการปวดจากโรค น้ามันกัญชานี้ถูกวิจัยและพัฒนาโดย อ.
เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี และรับรองและผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก การสกัดน้ามันกัญชาสูตร อ.เดชา มี 2 วิธี คือ วิธีการสกัดโดยใช้แนปทา (naptha)
และวิธีสกัดโดยใช้น้ามันมะพร้าว วิธีสกัดน้ามันกัญชาด้วยน้ามันมะพร้าวเป็นวิธีโบราณที่เรียกว่า “ทอด”
โดยนาดอกกัญชาตัวเมีย 200-300 กิโลกรัม ต่อผู้ป่วย 5,000 คน (ความเข้มข้นร้อยละ 10 ของน้าหนัก
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กัญชาแห้ง) ไปต้มในน้ามันมะพร้าวที่ได้จากการสกัดเย็น และต้มจนกระทั่งสารสีเหลืองที่ออกมาจากดอก
กัญชาอิ่มตัว ซึ่งวิธีนี้แม้จะไม่ได้สารสกัดกัญชาถึง ร้อยละ 100 เหมือนกับการสกัดด้วยแนปทา แต่ก็ได้สาร
สกัดกัญชาถึงร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งได้สารสกัดกัญชาเพียงร้อยละ 10 ปัจจุบัน
ในปี 2563 มีการผลิตที่ขนาด 5 มิลลิลิตร 360,300 ขวดและ 10 มิลลิลิตร 50,000 ขวด

5.2.3 ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์ที่ขึนทะเบียนในต่ำงประเทศ
1) สาร Nabilone และ Dronabinol
สาร Nabilone และ Dronabinol เป็นสารสังเคราะห์ ที่เป็นอนุพันธ์ของสาร THC มีผลการวิจัย
ทางคลินิกยืนยันว่า Nabilone มีประสิทธิภาพในการลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี
บาบัดได้ดี และได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศแคนาดา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา มีชื่อทางการค้าว่า
Cesamet อยู่ในรูปแคปซูล ส่วนสาร Dronabinol มีประสิทธิภาพลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ดี และ
ได้รับการอนุมัติให้จาหน่ายทั้งในประเทศอเมริกา (ปี พ.ศ. 2528) และในแคนาดา (ปี พ.ศ. 2538) ภายใต้
ชื่อทางการค้าว่า Syndros และ Marinol
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2) สาร Nabiximols
เป็นสารสกัดจากกัญชา (Whole plant extract) ที่มีส่วนผสมของ THC 27 mg/ml และ CBD
25 mg/ml เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท GW Phamacauticals ของประเทศสหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อ
ทางการค้า Sativex เป็นรูปแบบยาพ่นในช่องปากใช้เพื่อรักษาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะรุกรานและ
ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง (Multiple sclerosis) มีผลวิจัยทางคลินิกทาให้การ
รับรองให้ใช้ในประเทศแคนาดา ปี 2548 ซึ่งขณะนี้หลายประเทศในยุโรปและนิวซีแลนด์ได้ยินยอมให้ใช้
ผลิตภัณฑ์นี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ( spasticity) จากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง กล้ามเนื้อ
แข็งตัว(muscle stiffness) และอาการปวดที่ใช้วิธีเดิมรักษาไม่ได้

3) Epidiolex
เป็ น ยาน้ า (Oral Solution) ที่ส กัดสาร CBD และ THC จากต้นกัญชา พัฒ นาโดยบริษัท GW
Pharmaceuticals (UK) เป็นยาที่ใช้ในการรักษา ควบคุมอาการของโรคลมชัก (Epilepsy) ในผู้ใหญ่และ
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป EPIDIOLEX เป็นยาที่สกัดมาจากกัญชามีสาร CBD ร้อยละ 99 และสาร THC
ร้อยละ 0.10% ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือ องค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา ให้ใช้เป็นยารักษาโรคลมชักได้อย่างเป็นทางการเมื่อวัน ที่ 25 มิถุนายน 2018
โดยการอนุมัติให้ใช้ยาที่สกัดจากกัญชามารักษาโรคได้นี้ถือเป็นครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา
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5.3 กำรประเมินและพยำกรณ์ตลำดกัญชำทำงกำรแพทย์ในประเทศไทย
ในส่วนนี้จะทาการประมาณและพยากรณ์ขนาดตลาดกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยทั้ ง
ตารับยาปัจจุบันและตาราแผนไทย โดยตารับแผนปัจจุบันจะประเมินจากความต้องการยาที่มีส่วนผสมของ
กัญชาของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะใช้ยาในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้อง และตารับแผนไทยคานวณจากสัดส่วน
ของกัญชาที่ใช้ในการการผลิตยาแผนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.3.1 ขนำดตลำดกัญชำทำงกำรแพทย์ในตำรับยำปัจจุบัน
ขั้นตอนการประเมินจะเริ่มจากการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบันโดยคานวณจากสัดส่วนการใช้
ยาที่ส่วนผสมของกัญชาจากจานวนผู้ป่วยที่มีความน่าจะเป็นต้องใช้ยาในการรักษา กล่าวคือ
มูลค่าตลาดกัญชาทางการแพทย์ = จานวนผู้ป่วย X ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อคน(กรัม/คน) X ความชุกของ
การใช้กัญชาของไทย (ร้อยละ) X ราคากัญชา (บาท/กรัม)
โดยที่จานวนผู้ป่วยคานวณจากจานวนผู้ป่วยใน 3 โรค 1) จานวนผู้ป่วยมะเร็งระยะ 3-4 ซึ่งเป็น
ระยะลุกลามมีความจาเป็นต้องใช้กัญชาลดอาการเจ็บปวด 2) จานวนผู้ป่วยลมชัก และ3) จานวนผู้ป่วยโรค
ปลอกประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง (Multiple Sclerosis)
1) จานวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง
จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2011-2015 ที่เก็บใน
11 จั งหวัด ได้แก่ เชีย งใหม่ ล าปาง ล าพูน ขอนแก่น อุบลราชธานี อุทัยธานี ลพบุรี กรุงเทพ ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี สงขลา พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด 126,555 รายแบ่งเป็นชาย 61,416 ราย
และหญิ ง 65,139 ราย และจากข้ อ มู ล ทะเบี ย นมะเร็ ง ระดั บโรงพยาบาลปี 2562 ของสถาบั น มะเร็ ง
แห่งชาติพบว่าร้อยละ 50.9 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่ในระยะที่ 3-4 หรือระยะลุกลาม (ตารางที่ 5.17)
ดังนั้นเมื่อคานวณจานวนผู้ป่วยที่คาดว่ามีความต้องการใช้กัญชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดคิดเป็น 64,417
ราย (126,555 X 0.509)
ตารางที่ 5.17 แสดงผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระดับโรงพยาบาลในปี 2562
ระยะ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

ชำย
จำนวน
17
80
188

หญิง
ร้อยละ
1.5
6.9
16.2

จำนวน
167
343
398

รวม
ร้อยละ
9
18.5
21.5

จำนวน
184
423
586

ร้อยละ
6.1
14
19.5
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ตารางที่ 5.17 (ต่อ)
ระยะ
ระยะที่ 4
ไม่ทราบระยะ
รวม

ชำย
จำนวน
479
396
1,160

หญิง
ร้อยละ
41.3
34.1
100

จำนวน
467
477
1,852

รวม
ร้อยละ
2532
25.8
100

จำนวน
946
873
3,012

ร้อยละ
31.4
29
100

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2562 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2) จานวนผู้ป่วยโรคลมชัก
จากข้อมูลของ http://www.thailandepilepsy.org/ พบว่าสัดส่วนของประชากรทั่วไปที่มีโรค
ลมชัก (เช่นการชักอย่างต่อเนื่องหรือต้องได้รับการรักษา) ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ระหว่าง
7 ถึง 14 ต่อ 1,000 คน ดังนั้นในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากร 66,558,935 คน จึงคาดว่ามีผู้ป่วยที่
เป็นโรคลมชักประมาณ 465,912 ถึง 931,826 ราย
3) จานวนผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Multiple Sclerosis (MS))
โรค “MS” เป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด มักพบในประเทศแถบยุโรป ประเทศไทยพบ
คนไข้โรคนี้ประมาณ 500 คน ส่วนมากพบในคนอายุ 20-40 ปี และเพศหญิงเสี่ยงมากกว่าเพศชายถึง 3
เท่า
ดังนั้นในปี 2563 จานวนผู้ป่วยทั้งหมดจากทั้งสามโรคที่ คาดว่าจะใช้กัญชาในการรักษามีจานวน
ประมาณ 530,829 ถึง 996,743 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.76 ถึง 1.43 ของจานวนประชากร และในการ
พยากรณ์จานวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาในปี 2564- 2568 จะคิดจากร้อยละ
0.76 ถึง 1.43 ของประชากรในแต่ล ะปี โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะพยากรณ์จากค่าเฉลี่ย
เรขาคณิตเคลื่อนที่ 3 ปี (Three- year Geometric moving average) (ตารางที่ 5.18)
1) ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อคน
จากการประเมินขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศเยอรมนีมีการใช้กัญชาโดยเฉลี่ย 104 กรัม
ต่อผู้ป่วย 1 ราย ในแคนาดาไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ผู้ป่วยใช้กัญชาเฉลี่ย 240 กรัมต่อคน นอกจากนี้ใน
อุรุกวัยผู้ป่วยใช้เฉลี่ย 170 กรัมต่อคนต่อปี ดังนั้นในการคานวณครั้งนี้จะแบ่งของเป็น 4 สถานการณ์คือมี
ปริมาณการใช้ค่อนข้างมาก (240 กรัมต่อคน) ปริมาณการใช้มาก (200 กรัมต่อคน) ปริมาณการใช้น้อย
(170 กรัมต่อคน) ปริมาณการใช้ค่อนข้างน้อย (104 กรัมต่อคน)
2) ความชุกของการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ (Annual prevalence use of cannabis)
จากข้อมูล ของ World drug report 2019 องค์การอนามัยโลกพบว่าความชุกของผู้ ป่ว ยที่ ใ ช้
กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.2 และจากข้อมูลของ Market and Market
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(2019) พบว่าในประเทศอุรุกวัยซึ่งเป็นประเทศมีระดับการพัฒนาคล้ายกับไทย ตลาดกัญชามีอัตราการ
เติบโตปีละร้อยละ 30 หลังมีการเปิดเสรีการใช้กัญชาในประเทศ ดังนั้นคาดว่าในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นปี
ละร้อยละ 30 (ตารางที่ 5.18)
3) ราคากัญชา
เนื่ องจากกัญชายั ง ไม่ มี การซื้ อ ขายจริง ในตลาด จึงอ้างอิงราคาจาก http://weedindex.io/
พบว่า ราคากัญชาในประเทศไทยมีราคาเฉลี่ย 24.81 USD ต่อกรัม หรือคิดเป็น 744 บาทต่อกรัม และ
อ้างอิงจากรายงานของ The Asian Cannabis Report (2019) โดย Prohibition partners คาดว่าหลัง
เปิ ด เสรี กั ญ ชาราคากั ญ ชาจะเท่ า กั บ 5.1 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ต่ อ กรั ม ดั ง นั้ น เราจะพยากรณ์ โ ดยใช้ ส อง
สถานการณ์ คือ ราคา 24.81 และ 5.1 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกรัม หรือ 744 และ 153 บาทต่อกรัมตามลาดับ
ตารางที่ 5.18 แสดงการพยากรณ์ของจานวนผู้ป่วยและความชุกของการใช้ยากัญชาทางการแพทย์

2563

69,799,978

อัตรำกำรเติบโต
ประชำกร
(ร้อยละ)
0.25

2564

69,996,739

0.28

532,325

999,553

1.56%

2565

70,185,888

0.27

533,764

1,002,254

2.03%

2566

70,373,315

0.27

535,189

1,004,930

2.64%

2567

70,565,420

0.27

536,650

1,007,674

3.43%

2568

70,755,998

0.27

538,100

1,010,395

4.46%

ปี

จำนวนประชำกร

ต่ำสุด

สูงสุด

530,829

996,743

ควำมชุกของกำร
ใช้ยำกัญชำทำง
กำรแพทย์
1.20%

จำนวนผู้ป่วย

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (2019).
ดังนั้นขนาดตลาดกัญชาในประเทศไทย สามารถประเมินได้โดยแบ่งตาม 4 สถานการณ์ ดังนี้
สถำนกำรณ์ที่ 1 กรณีกำรใช้ยำปริมำณกำรใช้ค่อนข้ำงน้อย (104 กรัมต่อคนต่อปี)
ปริมาณการใช้กัญชาจะเพิ่มขึ้นจาก 0.95 ล้านกรัมในปี 2563 เป็น 3.58 ล้านกรัมในปี 2568 ใน
กรณีถ้าราคากั ญชา 153 บาทต่อกรั ม มูล ค่าตลาดจะเพิ่ ม ขึ้นจาก 145.84 ล้ านบาท ในปี 2563 เป็น
548.91 ล้ านบาทในปี 2568 และในกรณีถ้าราคากัญชา 744 บาทต่อกรัม มูล ค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นจาก
709.18 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 2,669.22 ล้านบาทในปี 2568 (ตารางที่ 5.19)
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สถำนกำรณ์ที่ 2 กรณีกำรใช้ยำปริมำณกำรใช้น้อย (170 กรัมต่อคนต่อปี)
ปริมาณการใช้กัญชาจะเพิ่มขึ้นจาก 1.55 ล้านกรัมในปี 2563 เป็น 5.86 ล้านกรัมในปี 2568 ใน
กรณีถ้าราคากั ญชา 153 บาทต่อกรั ม มูล ค่าตลาดจะเพิ่ ม ขึ้นจาก 238.39 ล้ านบาท ในปี 2563 เป็น
897.26 ล้ านบาทในปี 2568 และในกรณีถ้าราคากัญชา 744 บาทต่อกรัม มูล ค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นจาก
1,159.25 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 4,363.15 ล้านบาทในปี 2568 (ตารางที่ 5.20)
สถำนกำรณ์ที่ 3 กรณีกำรใช้ยำปริมำณกำรใช้มำก (200 กรัมต่อคนต่อปี)
ปริมาณการใช้กัญชาจะเพิ่มขึ้นจาก 1.83 ล้านกรัมในปี 2563 เป็น 6.89 ล้านกรัมในปี 2568 ใน
กรณีถ้าราคากั ญชา 153 บาทต่อกรั ม มูล ค่าตลาดจะเพิ่ ม ขึ้นจาก 280.46 ล้ านบาท ในปี 2563 เป็น
1,055.60 ล้านบาทในปี 2568 และในกรณีถ้าราคากัญชา 744 บาทต่อกรัม มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้น จาก
1,363.82 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 5,133.11 ล้านบาทในปี 2568 (ตารางที่ 5.21)
สถำนกำรณ์ที่ 3 กรณีกำรใช้ยำปริมำณกำรใช้ค่อนข้ำงมำก (240 กรัมต่อคนต่อปี)
ปริมาณการใช้กัญชาจะเพิ่มขึ้นจาก 2.19 ล้านกรัมในปี 2563 เป็น 8.27 ล้านกรัมในปี 2568 ใน
กรณีถ้าราคากั ญชา 153 บาทต่อกรั ม มูล ค่าตลาดจะเพิ่ ม ขึ้นจาก 336.55 ล้ านบาท ในปี 2563 เป็น
1266.72ล้านบาทในปี 2568 และในกรณีถ้าราคากัญชา 744 บาทต่อกรัม มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้ นจาก
1,636.58 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 6,159.74 ล้านบาทในปี 2568 (ตารางที่5.22)

ตารางที่ 5.19 มูลค่าตลาดกัญชากรณีการใช้ยา 104 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)
ปริมำณกำรใช้ภำยในประเทศ
(กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

ปี

มูลค่ำตลำด
(153บำท/กรัม/5.1USD/กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

มูลค่ำตลำด
(744บำท/กรัม/24.81USD/กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

662,474.59

1,243,935.26

953,204.93

101.36

190.32

145.84

492.88

925.49

709.185

2564

863,644.67

1,621,674.36 1,242,659.52

132.14

248.12

190.13

642.55

1,206.53

924.54

2565

1,125,772

2,113,873.51 1,619,822.76

172.24

323.42

247.83

837.57

1,572.72

1205.15

2566

1,467,411.8

2,755,374.03 2,111,392.92

224.51

421.57

323.04

1,091.75

2,050.00

},.570.88

2567

1,912,842.81 3,591,764.35 2,752,303.58

292.66

549.54

421.1

1,423.16

2,672.27

2,047.72

2568

2,493,411.53 4,681,904.13 3,587,657.83

381.49

716.33

548.91

1,855.10

3,483.34

2,669.22

ที่มา: จากการคานวณ
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2563

ตารางที่ 5.20 มูลค่าตลาดกัญชากรณีการใช้ยา 170 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)
ปริมำณกำรใช้ภำยในประเทศ
(กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

ปี

มูลค่ำตลำด
(153บำทต่อกรัม/5.1USD/กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

มูลค่ำตลำด
(744บำท/กรัม/24.81USD/กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

1,082,891.16

2,033,355.72

1,558,123.44

165.68

311.1

238.39

805.67

1,512.82

1,159.25

2564

1,411,726.87

2,650,813.86

2,031,270.37

215.99

405.57

310.78

1,050.32

1,972.21

1,511.27

2565

1,840,204.23

3,455,370.16

2,647,787.20

281.55

528.67

405.11

1,369.11

2,570.80

1,969.96

2566

2,398,653.91

4,503,976.78

3,451,315.35

366.99

689.11

528.05

1,784.60

3,350.96

2,567.78

2567

3,126,762.28

5,871,153.27

4,498,957.78

478.39

898.29

688.34

2,326.31

4,368.14

3,347.23

2568

4,075,768.85

7,653,112.53

5,864,440.69

623.59

1,170.93

897.26

3,032.37

5,693.92

4,363.15

ที่มา: จากการคานวณ
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2563

ตารางที่ 5.21 มูลค่าตลาดกัญชากรณีการใช้ยา 200 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)
ปี

ปริมำณกำรใช้ภำยในประเทศ
(กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

มูลค่ำตลำด
(153บำทต่อกรัม/5.1USD/กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

มูลค่ำตลำด
(744บำท/กรัม/24.81USD/กรัม)
ต่ำสุด
สูงสุด
ค่ำกลำง

1,273,989.60

2,392,183.20

1,833,086.40

194.92

366.00

280.46

947.85

1,779.78

1,363.82

2564

1,660,855.14

3,118,604.54

2,389,729.84

254.11

477.15

365.63

1,235.68

2,320.24

1,777.96

2565

2,164,946.16

4,065,141.37

3,115,043.77

331.24

621.97

476.60

1,610.72

3,024.47

2,317.60

2566

2,821,945.77

5,298,796.22

4,060,371.00

431.76

810.72

621.24

2,099.53

3,942.30

3,020.92

2567

3,678,543.86

6,907,239.14

5,292,891.50

562.82

1,056.81

809.81

2,736.84

5,138.99

3,937.92

2568

4,795,022.17

9,003,661.80

6,899,341.99

733.64

1,377.56

1,055.60

3,567.50

6,698.72

5,133.11

ที่มา: จากการคานวณ
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2563

ตารางที่ 5.22 มูลค่าตลาดกัญชากรณีการใช้ยา 240 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)
ปี

ปริมำณกำรใช้ภำยในประเทศ
(กรัม)

ค่ำกลำง
2,199,703.68
2,867,675.81
3,738,052.52
4,872,445.20
6,351,469.80
8,279,210.39

ต่ำสุด
233.9
304.93
397.48
518.11
675.38
880.37

สูงสุด
439.20
572.58
746.36
972.86
1,268.17
1,653.07

ค่ำกลำง
336.55
438.755
571.92
745.485
971.775
1266.72

มูลค่ำตลำด
(744บำท/กรัม/24.81USD/กรัม)

ต่ำสุด
1,137.42
1,482.81
1,932.86
2,519.43
3,284.20
4,281.00

สูงสุด
2,135.74
2,784.29
3,629.36
4,730.77
6,166.78
8,038.47

ค่ำกลำง
1,636.58
2,133.55
2,781.11
3,625.10
4,725.49
6,159.74
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ต่ำสุด
สูงสุด
2563 1,528,787.52 2,870,619.84
2564 1,993,026.16 3,742,325.45
2565 2,597,935.39 4,878,169.64
2566 3,386,334.93 6,358,555.46
2567 4,414,252.63 8,288,686.96
2568 5,754,026.61 10,804,394.16
ที่มา: จากการคานวณ

มูลค่ำตลำด
(153บำทต่อกรัม/5.1USD/กรัม)
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1. การประเมินตลาดกัญชาตารับยาแพทย์แผนไทย
ในปี 2563 มีการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญ ชาในตารับแผนไทยจานวน 1,555,923 ซอง โดย
จาหน่ายและแจกจ่ายไปยังผู้ป่วยผ่านคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่กระจายอยู่ประเทศ จากข้อมูล
พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาตารับแพทย์แผนไทยเพียง 23,236 ซองหรือคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 1.5 ในประประเมินขนาดตลาดกัญชาทางการแพทย์แผนไทยคานวณจากผลรวมปริมาณกัญชาที่
ใช้ในการผลิตยาตารับไทยแต่ละประเภทคูณด้วยราคากัญชา 15 บาทต่อกรัม (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
มูลค่าความต้องการกัญชา = ∑(จานวนยาที่ผลิตแต่ละชนิดXสัดส่วนกัญชาที่ใช้Xราคากัญชาต่อกรัม

จากตาราง 5.8 จะพบว่ า ใน ปี 2563 ปริ ม าณกั ญ ชาทั้ ง หมดที่ ไ ข้ ใ นการผลิ ต กั ญ ชา เท่ า กั บ
693,425.91 กรัมโดยในการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาในตารับไทย จะใช้ส่วนใบกัญชา โดยมีราคา 15
บาทต่อกรัม ดังนั้นในปี 2536 มูลค่าความต้องการกัญชาเพื่อยาแผนไทยทั้งหมด คือ 10,401,388.72 บาท
และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 30 ทาให้ในปี 2568 มูลค่าตลาดยากัญชาจะเพิ่มขึ้นเป็น 38,619,628.22
บาท
ตารางที่ 5.23 สรุปมูลค่าตลาดกัญชายาแผนไทยตั้งแต่ปี 2563-2568
ปี
มูลค่าตลาดกัญชายาแผนไทย
2563
10,401,388.72
2564
13,521,805.34
2564
17,578,346.94
2566
22,851,851.02
2567
29,707,406.32
2568
38,619,628.22
ที่มา: จากการคานวณ
กล่าวโดยสรุปกัญชาเป็นพืชที่สามารถนามาใช้เป็นส่วนผสมเป็นยาเพื่อรักษาโรคได้หลายประเภท
ทั้งยาสาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และน้ามันกัญชาตารับชาวบ้าน โดยยาแต่ละชนิดมีกัญชา
ผสมอยู่ในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามสู ตร ยาที่มีส่วนผสมกัญชาแผนปัจจุบัน สามารถนาไปรักษาผู้ ป่ว ย
โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยลมชัก และผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ ในขณะที่ยาแผนไทยมีทั้งหมด
16 ตารับรักษาอาการต่างกันตามแต่ละตารับ และน้ามันกัญชาตารับชาวบ้านถูกพัฒนาโดยอาจารย์เดชา

ตารางที่ 5.23 แสดงปริมาณการใช้กัญชาทั้งหมดในการผลิตยาตารับไทย ปี 2563
ขนำดต่อซอง/
ขวด
2
2
3.75
2
2
15ml
2
2
2
2

1.รพ. พระอาจารย์ขั้น อาจาโร

ยาแก้ลมเนาวนารี อาจาโรเฮิร์บ

28,140

ยาแก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลืองอาจาโรเฮิร์บ
ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง อาจาโรเฮิร์บ
ยาทัพยาธิคุณ อาจาโรเฮิร์บ

59,580
38,040
38,130
67,740

ตำรับ
ยาศุขไสยาศน์ อาจาโรเฮิร์บ
ยาทาลายพระสุเมรุ อาจาโรเฮิร์บ
ยาอัคคินีวคณะ อาจาโรเฮิร์บ
ยาไพสาลี อาจาโรเฮิร์บ
ยาไฟอาวุธ อาจาโรเฮิร์บ
ยาน้ามันสนั่นไตรภพ อาจาโรเฮิรบ์
ยาอัมฤตย์โอสถ อาจาโรเฮิร์บ
ยาอไภยสาลี อาจาโรเฮิร์บ
ยาแก้ลมแก้เส้น อาจาโรเฮิร์บ
ยาแก้ลมแก้เส้นเบื้องสูง อาจาโรเฮิร์บ

ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อาจาโรเฮิร์บ

ที่มา: จากการคานวณ

15.38%
2.24%
3.70%
24.72%
0.96%
15 กรัม
13.16%
7.26%
26.67%
2.02%

ปริมำณกัญชำ
ที่ใช้
67,133.70
10,161.98
8,279.21
28,254.96
1,105.34
2,085
15,231.38
7,662.20
45,893.74
1,536.82

2

8.33%

4,688.12

2
2
2
2

50.00%
4.76%
6.25%
25.00%

59,580.00
3,621.41
4,766.25
33,870.00

สัดส่วนกัญชำ
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ปริมำณกำร
ผลิต
218,250
226,830
59,670
57,150
57,570
139
57,870
52,770
86,040
38,040

สถำนที่ผลิต

ตารางที่ 5.23 (ต่อ)
ตำรับ

2. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

น้ามันกัญชา ตารับหมอเดชา
(THC 2.1 mg/ml และ CBD 0.6 mg/ml ขวดละ 5 ml)
น้ามันกัญชา ตารับหมอเดชา
(THC 2.1 mg/ml และ CBD 0.6 mg/ml ขวดละ 10
ml)

3. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
4. รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
รวม

ที่มา: จากการคานวณ

ปริมำณกำร
ผลิต
360,300

ขนำดต่อซอง/
ปริมำณกัญชำ
สัดส่วนกัญชำ
ขวด
ที่ใช้
5 ml
0.833 กรัม
300,129.90

50,000

10 ml

1.67 กรัม

83,500.00

ยาศุขไสยาศน์ อภัยภูเบศร

18,922

2

15.38%

5,820.41

ยาทัพยาธฺคุณ
ศุขไสยาศน์

13,290
27,452

2
2

6.25%
15.38%

1,661.25
8,444.24

1,555,923

693,425.91

186

สถำนที่ผลิต
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จากการประเมินตลาดกัญชาแพทย์แผนปัจจุบันที่มีการขึ้นทะเบียนประเทศตามแต่ละสถานการณ์
ปริมาณการใช้กัญชา พบว่า มีขนาดตลาดกัญชาในปี 2563 ประมาณต่าสุดที่เป็นไปได้ประมาณ 101.36
และสูงสุดที่เป็นไปได้ประมาณ 2,135.74 ล้านบาท และมีความต้องการกัญชาต่าสุดที่เป็นไปได้ประมาณ
662,474.59 กรัมและสูงสุดที่เป็นไปได้ประมาณ 2,199,703.68กรัม และในปี 2568 คาดว่าตลาดกัญชา
จะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 381.49 ถึ ง 8,038.47 ล้ า นบาท และมี ค วามต้ อ งการการใช้ กั ญ ชาประมาณ
2,493,411.53 ถึง 10,804,394.16กรัม ในขณะที่มูลค่าความต้องการกัญชาเพื่อยาแผนไทยทั้ งหมดคื อ
10,401,388.72 บาท และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 30 ทาให้ในปี 2568 มูลค่าตลาดยากัญชาจะเพิ่มขึ้น
เป็น 38,619,628.22 บาท
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บทที่ 6
กำรวิเครำะห์โซ่อุปทำนและแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกัญชำทำงกำรแพทย์
ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพของโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายของไทย
ตลอดจนปัญหาในแต่ละส่วนของโซ่อุปทาน การประเมินพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในแบบต่าง ๆ การ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปลูกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมทั้งความสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การอนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมทั้งนาเสนอแนวนโยบายในการส่งเสริมการเพาะปลูก
กัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
6.1 โซ่อุปทำนกัญขำทำงกำรแพทย์อย่ำงถูกกฎหมำยของไทย
โซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นสั้นและไม่ซับซ้อนเนื่องจาก
เป็นระยะ เริ่มต้นของการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ โดยต้นน้าของโซ่อุปทานกัญชาทาง
การแพทย์ ข องไทยนั้ น ประกอบด้ ว ยส่ ว นของเมล็ ด พั น ธุ์ แ ละการเพาะปลู ก ในส่ ว นของกลางน้ า
ประกอบด้วยการสกัดและการแปรรูป และส่วนของปลายน้าจะเป็นการกระจายยากัญชาซึ่งมีโรงพยาบาล
และคลินิกเป็นผู้จาหน่าย ทั้งนี้ในทุกส่วนของโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์ของไทยต้องขออนุญาตในการ
ดาเนินการจากสานักคณะกรรม การอาหารและยาไม่ว่าจะเป็นการนาเข้า การครอบครอง การผลิต (การ
ปลูก การสกัด การแปรรูป การปรุง) และการจาหน่าย นอกจากนี้จากที่มีการผลิตบางส่วนของพืชกัญชา
ไม่ให้เป็นยาเสพติด ประกอบกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 นั้น ทาให้ในอนาคตประเทศ
ไทยสามารถเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์กัญชาได้มากขึ้น (ภาพที่ 6.1)

ภาพที่ 6.1 โซ่อุปทานกัญชาอย่างถูกกฎหมายของไทย
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6.1.1 อุตสำหกรรมต้นนำ
1. เมล็ด/ต้นพันธุ์กัญชา สาหรับเมล็ดพันธุ์ที่มีการใช้ประเทศในปัจจุบันนั้นมีแหล่งที่มาจาก 2 แห่ง
ได้แก่
1.1 เมล็ดพันธุ์กัญชาไทย
เป็นพันธุ์กัญชาที่มี THC เด่น เช่น พันธุ์หางกระรอก พันธุ์หางเสือ พันธุ์ตะนาวศรี จาก
การสารวจ พบว่า เมล็ดพันธุ์กัญชาไทยที่มีการนามาเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมากมาจาก
เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการนิรโทษกรรมจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ข้อจากัดสาหรับเมล็ด
พันธุ์กัญชาที่ได้จากการนิรโทษกรรมนั้นไม่ได้มีการคัดแยกพันธุ์และเพศ ทาให้เกิดการปะปนกันของพันธุ์
และเพศเวลาเพาะปลูก ทาให้ไม่สามารถระบุผลผลิต (yield) ของแต่ละพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง และการปลูก
ทั้งเพศผู้และเพศเมียปะปนกันเมื่อมีเกสรผสมกันแล้วจะทาให้ต้นกัญชาไม่ออกดอก ทาให้ผู้เพาะปลูกต้องมี
การเฝ้าระวังเมื่อต้นกัญชาเริ่มโต เพื่อแยกต้นตัวผู้ออกมา ส่งผลให้มีต้น ทุนที่สูงขึ้นทั้งต้นทุนแรงงานในการ
คัดแยกและต้นทุนต้นกัญชาเพศผู้ที่ปลูกแล้วต้องคัดออกโดยไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จากการสารวจ
พบว่าเมล็ดกัญชาที่ได้จากการนิรโทษกรรมนั้นเมื่อเพาะปลูกแล้วพบว่าเป็นเพศผู้ถึงร้อยละ 30-50
นอกจากนี้อีกข้อจากัดของพันธุ์กัญชาไทยคื อยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชไทย ซึ่ง
ทาให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ต่างประเทศทาการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชาที่มีพื้นเพในประเทศไทยไปก่อน
จะทาให้ในอนาคตนั้นประเทศไทยจาเป็นต้องซื้อพันธุ์กัญชาจากต่างประเทศทั้งหมดมาใช้ในการเพาะปลูก
จากการสารวจพบว่า ขณะนี้มีพันธุ์กัญชาไทยชื่อ อิสระ01 ที่อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชไทย
ทั้งนี้การนาพันธุ์กัญชามาขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชไทยนั้นต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าพืชอื่น เนื่องจาก
เป็นพืชที่เป็นยาเสพติดทาให้ต้องมีการพิจารณาถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน
1.2 เมล็ดพันธุ์กัญชาต่างประเทศ
เป็ น สายพั น ธุ์ กั ญ ชาที่ มี CBD เด่ น เช่ น ชาลอตแองเจิ้ ล และมี ก ารพั ฒ นาพั น ธุ์ ที่
หลากหลาย โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงกว่าเมล็ดพันธุ์กัญชาไทย จากการ
สารวจพบว่า เมล็ดกัญชานาเข้ามีช่วงราคาที่ค่อนข้างกว้าง กล่าวคือมีราคาอยู่ที่ 200 ถึง 500 บาท/เมล็ด
ซึ่งราคาที่แตกต่างกันนี้เกิดจากคุณภาพของเมล็ดกัญชาที่แตกต่างกัน เช่น เมล็ดกัญชาที่มีการคัดเฉพาะ
เพศเมียจะมีราคาแพงกว่าเมล็ดกัญชาที่ไม่มีการคัดเพศ หรือเมล็ดกัญชาที่สามารถนาไปขยายพันธุ์ต่อได้จะ
มีราคาสูงกว่าเมล็ดที่ไม่สามารถนาไปขยายพันธุ์ต่อได้
ข้อจากัดหนึ่งของส่วนเมล็ดพันธุ์กัญชาคือการนาเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เนื่ องจากต้องทาการขออนุ ญาตพร้อมระบุส ายพันธุ์และสารสาคัญที่มีในสายพันธุ์ที่ขอ
อนุ ญาตน าเข้า และมีขั้น ตอนหลายขั้น ตอนที่เ กี่ยวข้ องกับหลายหน่ว ยงานในการนาเข้า อาทิ ส านัก
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตร และกรมศุลกากร นอกจากนี้การนาเข้าต้องมีการเอกสารที่
ออกจากต้ น ทางซึ่ ง โดยเฉลี่ ย ใช้ เ วลาในการออก เอกสารประมาณ 1 เดื อ น นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ใน
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ต่างประเทศมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กัญชา ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาโรคแต่ล ะโรค
ในขณะที่สายพันธุ์กัญชาของไทย นั้นยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มากนัก ทาให้ทางเลือกในการใช้พันธุ์
กัญชาของไทยที่เหมาะสมกับโรคมีจากัด
อย่างไรก็ตามข้อจากัดของการใช้เมล็ดพันธุ์กัญชาในการปลูกกัญชาคือต้นกัญชาแต่ละ
ต้ น มี ส ารส าคั ญ ที่ ไ ม่ ค งที่ ดั ง นั้ น ผู้ ป ลู ก บางรายจึ ง ใช้ก ารปั ก ช าแทนซึ่ ง ท าให้ ไ ด้ ต้ นกั ญ ชาแต่ ล ะต้ น ที่มี
สารสาคัญคงที่กว่า และมีต้นทุนที่ถูกลง
2. การปลูกกัญชา
การเพาะปลูกกัญชาในประเทศไทยเป็นการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการปลูกกัญชาเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จึงเป็นการปลูกที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสารตกค้าง เช่น ยาฆ่าแมลง
โลหะหนัก เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่มีความสามารถในการดูดซึมโลหะหนัก ดังนั้นการปลูก กัญชาเพื่อใช้
ทางการแพทย์ นั้ น ต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการใช้ ย าฆ่ า แมลง ปลู ก ให้ ไ ด้ ม าตรฐานการปลู ก กั ญ ชาส าหรั บ ทาง
การแพทย์ จากการสารวจพบว่ารูปแบบในการเพาะปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศ
ไทยนั้นมีการปลูกทั้ง 3 รูปแบบดังเช่นต่างประเทศ ทั้งการปลูกในตึกหรือในร่ม (indoor) การปลูกใน
โรงเรือน (greenhouse) และการปลูกในที่แจ้ง (outdoor) ซึ่งจากการสารวจพบว่า ณ ปัจจุบันการปลูก
กัญชาอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นจะเป็นการปลูกแบบในร่มและการปลูกในโรงเรือน มากกว่า
ปลูกในที่แจ้ง เนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าและมีความเสี่ ยงจากการปนเปื้อนโลหะ
หนักน้อยกว่า โดยการปลูกแบบในร่มและการปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่จะเป็นการดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ว
มาปลูกกัญชา เช่น ตึกเก่าที่มีห้องว่าง โรงเรือนที่ใช้ในการเพาะปลกพืชอื่น เป็นต้น ทั้งนี้การปลูกทั้ง 3
แบบนี้จะใช้วัสดุปลูกทั้งที่เป็นการไม่ใช้ดิน วัสดุปลูกแทนการใช้ดิน และแบบที่ใช้ดิน แต่จะมีการผสมวัสดุ
ปลูกใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงโลหะหนักที่อาจปะปนมากับดิน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อจากัดในรูปแบบการเพาะปลูกกัญชาแต่ละรูปแบบ
พบว่า การปลูกในที่ร่มจะมีต้นทุนที่สูงทั้งต้นทุนลงทุน เช่น ตึก/ห้องที่ ใช้ปลูก (หากต้องสร้างใหม่) และ
ต้นทุนการเพาะปลูกโดยเฉพาะค่าไฟ เนื่องจากต้องควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมด อาทิ แสงแดด อุณหภูมิ
ความชื้น แต่มีข้อได้เปรียบตรงที่เมื่อสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้เหมาะสมกับพันธุ์กัญชาที่ใช้
ในการเพาะปลูกได้ซึ่งจะทาให้ต้นกัญชาเติ บโตดีและควบคุมสารสาคัญในต้นกัญชาได้ดีกว่าการปลู กใน
รูปแบบอื่น ทั้งนี้การปลูกในร่มนี้จะนิยมใช้ปลูกกัญชาพันธุ์ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้สาร CBD
สูงแต่ไม่ทนต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งการปลูกในร่มนั้นพบว่าผลผลิตที่ได้อาจจะยังไม่สูงมาก
เนื่องจากผู้ปลูกยังมีองค์ความรู้ในด้านนี้ไม่มากนัก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนผลิตต่อกรัมสูง ปัจจุบันในประเทศมีผู้
ปลูกแบบในร่ม ได้แก่ องค์การเภสัช และวิสาหกิจเพลาเพลิน
สาหรับการปลูกในโรงเรือนนั้นมีต้นทุนที่ต่ากว่าการปลูกในร่ม แต่ได้ผลผลิตน้อยกว่าทั้งในมิติของ
มวลน้าหนักแห้งและสารสาคัญ โดยเฉพาะหากควบคุมอุณหภูมิไม่ดี ทาให้อุณหภูมิในโรงเรือนร้อนเกินไป
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จะทาให้ปริมาณสาร CBD ลดลงอย่างมาก และอาจทาให้สาร CBD เปลี่ยนสภาพเป็น THC ได้ ทั้งนี้ต้นทุน
ในการลงทุนเกี่ยวกับโรงเรือนและระบบนั้นค่อนข้างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับระบบที่เลือกใช้ในการผลิต อาทิ
ระบบน้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ เช่น หากใช้ระบบ EVAP จะมีต้นทุนสูงกว่าโรงเรือนที่ไม่ใช้ระบบ EVAP
ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบ EVAP คือสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี แต่มีข้อจากัดตรงที่ทาให้มีความชื้น
สูง จึงไม่เหมาะสมกับการปลูกกัญชาต่างประเทศบางพันธุ์ เนื่องจากมีโอกาสที่กัญชาจะขึ้นราได้ง่ายจาก
การสารวจพบว่า การปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในโรงเรือนไม่มีปัญหาในการปลูก อีกทั้งได้ผลผลิตต่อตาราง
เมตรค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกสายพันธุ์ต่างประเทศที่พบว่ามีปัญหาในการปลูกมากกว่า อีก
ทั้งผลผลิตที่ได้มีปริมาณผลผลิตต่อต้นต่ามากรวมถึงเปอร์เซ็นต์ของสารสาคัญที่ลดต่าลงด้วย ปัจจุบันใน
ประเทศไทยมีผู้ปลูกกัญชาแบบโรงเรือนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ากว่าแบบในร่ม และมีการ
ทดลองปลูกทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ
สาหรับการปลูกในที่แจ้งนั้นจากการสารวจพบว่า การปลูกการกัญชาอย่างถูกกฎหมายในที่แจ้งใน
ประเทศไทยนั้นจะเป็นการปลูกในกระถางและใช้วัสดุปลูกแทนการปลูกลงบนดินโดยตรงหรือใช้ดินใส่
กระถาง เนื่องจากเป็นการหลีกเลี่ยงโลหะหนักที่อาจตกค้างในดิน การปลูก กัญชาอย่างถูกกฎหมายในที่
แจ้ งนั้ น มีการเริ่ มหลั งจากการปลูกในรู ป แบบอื่น จึงยังทาให้ มีข้อมูล ในการปลู กแบบถูกกฎหมายของ
ประเทศไทยไม่มากนัก จากการสัมภาษณ์คาดว่าการปลูกแบบในที่แจ้งนี้จะมีต้นทุนที่น้อยกว่าแบบอื่น ๆ
แต่มีต้นทุนแรงงานที่มากกว่าการปลูกในรูปแบบอื่น นอกจากนี้อาจมีข้อจากัดตรงที่ไม่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ ทาให้อาจได้สารสาคัญน้อย นอกจากนี้กัญชาเมื่อออกดอกจะมีกลิ่นหอมทาให้ดึงดูด
แมลงศัตรูพืชเข้ามาได้ง่าย ดังนั้นการปลูกแบบกลางแจ้งอาจเหมาะสมสาหรับให้เกษตรกรปลูกกัญชาพันธุ์
ไทยเพื่อนาไปทาเป็นยาตารับแผนไทยซึ่งไม่ได้เน้นที่ปริมาณสารสาคัญเท่ากับกัญชาที่นาไปใช้สาหรับทายา
แผนปัจจุบัน
การปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบันของไทยนั้นจะเป็นการปลูกที่เป็นความร่วม
มือกันระหว่างผู้เพาะปลูกและผู้ใช้กัญชาที่ได้รับใบอนุญาตผลิต เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
สกลนครกับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้ น อาจาโร วิส าหกิจชุมชนเพลาเพลิ น กับโรงพยาบาลคู เ มื อ ง
วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร หรือผู้ใช้ทาการเพาะปลูกเอง เช่น องค์การเภสัช
ดังนั้ น การวางแผนเพาะปลู กของผู้ เพาะปลู ก เช่น รูปแบบ เทคนิค และพันธุ์กัญชาที่ใช้นั้นขึ้นอยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ด้วย เช่น หากผู้ใช้ต้องการกัญชาไปผลิตยาแผนไทย ผู้ผลิตสามารถติดสินใจเลือกปลูก
กัญชาพัน ธุ์ไทยในโรงเรื องเพาะปลู ก ที่มีต้นทุนถูกกว่ า การใช้ พันธุ์ กัญชาต่ างประเทศและปลู ก ในร่ ม
เนื่องจากการนากัญชาไปผลิตเป็นยาตายาแผนไทยนั้นไม่ได้เน้นที่สารสาคัญว่าต้องมีปริมาณสาร CBD หรือ
THC แต่การใช้กัญชาในตารับยาแผนไทยในจะเป็นการระบุว่าต้องการกัญชาจากส่วนไหนของต้นกัญชา
ในภาพรวมนั้ น ปั ญหาในส่ว นของการปลู กกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายคือองค์ความรู้ในการ
เพาะปลูกยังมีไม่มากนัก โดยมากจะยังอยู่ระหว่างการทดลองเทคนิคในการปลูกหลาย ๆ แบบ เช่น การหา
ปริมาณแสง ความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากนี้อีกข้อจากัดหนึ่งคือถึงแม้ค่าขออนุญาตจะไม่สูง แต่
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การขออนุญาตมีกระบวนการหลายขั้นตอนและต้องเตรียมข้อมูลค่อนข้างมาก อาทิ ข้อมูลวิธีการปลูก การ
ป้องกันความปลอดภัย การกาจัดของเสียที่เกิดขึ้น และทุกอย่างต้องทาตามข้อมูลที่แจ้งตอนขออนุญาตไป
เท่านั้น ทาให้ไม่มีความยืดหยุ่นในการผลิต นอกจากนี้ยังพบว่ายังไม่มีการกาหนดมาตรฐาน การปลูกและ
การจัดชั้นมาตรฐานผลผลิตกัญชาที่ชัดเจน
6.1.2 อุตสำหกรรมกลำงนำ
1) การสกัดน้ามันกัญชาดิบ
การสกัดกัญชาในประเทศไทยนั้นโดยมากเป็นการสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์เ พื่อให้ได้น้ามันกัญชา
ดิบซึ่งเป็นสารตั้งต้นไปผลิตเป็นน้ามันกัญชาทั้งทางแพทย์ตารับแผนปัจจุบันและตารับแผนไทย มีการสกัด
โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์บ้างแต่เป็นการสกัดในระดับของห้องทดลอง (Lab scale) เท่านั้น จากการ
สารวจพบว่า ผู้สกัดในประเทศไทยนั้นมีองค์ความรู้และเครื่ องมือในการสกัดสมุนไพรซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการสกัดกัญชาได้เป็นอย่างดี เช่น โรงพยาบาลพระยาอภัยูภูเบศร องค์การเภสัช ปัญหาใน
การสกัดกัญชาจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบกัญชาแห้งที่มีไม่เพียงพอและคุณภาพของวัตถุดิบกัญชาแห้งไม่คงที่
กล่าวคือปริมาณสารสาคัญที่ได้จากการสกัดกัญชาแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
ในการสกัดทุกครั้ง และบางครั้งได้กัญชาที่มีสารสาคัญต่าทาให้ต้องสกัดหลายรอบ ส่งผลให้ต้นทุนการสกัด
สูงขึ้น นอกจากนี้บางครั้งยังพบวัตถุดิบกัญชาที่ได้มาจากการนิรโทษกรรมนั้นมียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่
2) การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
การแปรรูปกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท6 ได้แก่ ยาตารับแผนปัจจุบัน และยาตารับแผนไทย
2.1) ยาตารับแผนปัจจุบัน
การแปรรูปกัญชาเป็นยาตารับแผนปัจจุบันในประเทศไทยนั้นเป็นการแปรรูปในรูปแบบ
ของน้ามันกัญชาที่มีการระบุความเข้มข้นของสารสาคัญที่ชัดเจน โดยจะใช้เป็นยาที่รักษาตามอาการ เช่น
อาการเจ็บปวด นอนไม่หลับ หรือใช้เพื่อประคับประคองอาการ โดยน้ามันกัญชานี้จะผลิตจากช่อดอกซึ่ง มี
ปริมาณสารสาคัญมากในการสกัดน้ามันกัญชาโดยผู้แปรรูป อาทิ องค์การเภสัช โรงพยาบาลพระยาอภัย
ภูเบศร กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนมากจะ
เป็นทั้งผู้สกัดน้ามันกัญชาดิบและน้ามันกัญชาดิบที่ใช้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ามัน กัญชาที่ พร้อมใช้งาน
นอกจากนี้พบว่า ปัจจุบันมีทีมแพทย์ที่มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนา ยากัญชาที่สามารถใช้ในการ
รักษาโรคเฉพาะ เช่น มะเร็ง ได้
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2.2) ยาตารับแผนไทย
การแปรรูปกัญชาเป็นยาตารับแผนไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ 1)
ยาตารับแผนไทยที่ใช้ในการแก้อาการเฉพาะด้าน เช่น ยาศุขไสยาศน์ ยาทาลายพระสุเมรุ และ 2) น้ามัน
กัญชาตารับน้ามันเดชา โดยการใช้ผลผลิตกัญชาเพื่อแปรรูปเป็นยาตารับแผนไทยนั้น แต่ละตารับจะมีการ
ใช้กัญชาในส่วนที่ต่างกัน อาทิ การผลิตยาศุขไสยาศน์จะใช้ใบกัญชาตากแห้ง ในขณะที่ยาทาลายพระสุเมรุ
จะใช้ช่อดอกตัวเมีย
นอกจากนี้จากการที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปลดล็อคบางส่วนของพืช กัญชา
ออกจากยาเสพติดและการจัดทาพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 จะส่งผลให้มีความยืดหยุ่น
และรวดเร็วมากขึ้นในการผลิตยากัญชาตารับแผนไทยและยังสามารถ นาพืชกัญชาในส่วนที่ปลดล็อคแล้ ว
มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย
ปัญหาในส่วนของกลางน้าทั้งการสกัดและการแปรรูปได้แก่มีวัตถุดิบกัญชาที่ไม่เพียงพอ ในการ
แปรรูป โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นน้ามันกัญชาตารับแผนปัจจุบันที่เน้น CBD นอกจากนี้การตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบกัญชามีต้นทุนที่สูงและต้องใช้ระยะเวลานาน
6.1.3 อุตสำหกรรมปลำยนำ
การกระจายผลิตภัณฑ์ยากัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นต้องกระจายผ่านโรงพยาบาลและ
คลินิกที่ได้รับใบอนุญาตจาหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 506 แห่งครอบคลุม 77 จังหวัด โดยการสั่งจ่ายยากัญชา
นั้นต้องกระทาผ่านแพทย์ที่ผ่านการอบรมการสั่งใช้กัญชาเท่านั้น ผู้ป่วยไม่สามารถทาการซื้อผลิตภัณฑ์ยา
กัญชาได้เองโดยปราศจากใบสั่งจ่ายของแพทย์ที่ผ่านการอบรมการสั่งจ่ายกัญชา ทั้งนี้การสั่งจ่ายยากัญชา
ตารั บ แผนปั จ จุ บั น ในประเทศไทย ณ ปั จ จุ บันนั้นอยู่ภ ายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special
Access Scheme: SAS)7
ปัญหาที่พบในการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาในช่วงแรกนั้นคือแพทย์ที่สั่งจ่ายต้องผ่านการอบรม
การสั่ ง จ่ า ยกั ญ ชาซึ่ ง การอบรมนั้ น ใช้ เ วลานานท าให้ แ พทย์ บ างส่ ว นไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การอบรมได้
นอกจากนี้ยังพบว่า แพทย์บางส่วนยังไม่มั่นใจในประสิทธิผลเนื่องจากยังมีเอกสารทางวิชาการรับรอง
เกี่ยวกับยากัญชาน้อย และยังไม่คุ้นเคยกับน้ามันกัญชา ประกอบกับการสั่งยาภายใต้รูปแบบพิเศษในการ
เข้าถึงยานั้นแพทย์ผู้สั่งจ่ายต้องทาบันทึกรายงานการสั่งจ่ายยาและผลการรักษาของคนไข้ที่ได้รับยากัญชา
ทุกราย ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณงานให้แก่ แพทย์ ส่งผลให้ในระยะเริ่มแรกนี้มีการสั่งจ่ายน้ามันกัญชาที่น้อย
นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น น้ามันกัญชาที่ CBD เด่น เพื่อการรักษาโรคลมชัก มีไม่เพียงพอ
แก่ความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการใช้ยากัญชาเพื่อการรักษาโรคลมชักชนิดดื้อยา อย่างไรก็ตาม
7 รายละเอียดของรูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยาอยู่ในบทที่ 2
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จากการสารวจพบว่า ยังมีผู้ป่วยจานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย
และมีการแอบใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองโดยที่ไม่ ได้รับคาปรึกษาจากแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมการสั่งจ่ายกัญชา ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะใช้กัญชาเกินขนาดหรือผิดวิธี
สาหรับข้อจากัดที่กระทบต่อทุกส่วนของโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์ของไทยคือ ราคากัญชา
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีราคาตลาดและไม่มีการจัดชั้นมาตรฐานผลผลิตกัญชาอย่ างชัดเจน ทาให้ผู้สกัด/แปรรูป
แต่ละรายซื้อผลผลิตกัญชาโดยตกลงราคาที่สองฝ่ายยอมรับได้ด้วยกันซึ่งจะพิจารณาจากต้นทุนการปลูก
เป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาผลผลิตกัญชาที่ซื้อขายในประเทศไทยยังไม่มีความเชื่อมโยงกับราคาใน
ตลาดโลก นอกจากนี้ผลผลิตกัญชาบางส่วนมาจากโครงการวิจัยและส่งต่อไปให้ยังโรงพยาบาลผู้แปรรูป
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ทาให้ไม่สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่สะท้อนต้นทุนอย่ างแท้จริงได้
อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หนึ่งในการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้นั้นเพื่อลดการนาเข้ายาซึ่งมี
ราคาสูง ดังนั้นกัญชาที่ ผลิตเพื่อใช้ในการรักษาในประเทศนั้นควรมีราคาที่ต่ากว่ายาที่ต้องนาเข้าเพื่อให้
ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงยาเพื่อการรักษาได้
นอกจากนี้โซ่อุปทานกัญชาในประเทศไทยนั้นยังขาดการวางแผนร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน ทาให้มี
ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มากเกินความต้องการและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการ การที่ประเทศ
ไทยจะผลักดันให้โซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์สามารถทาเชิงพาณิชย์ได้นั้นต้องมีการวาง แผนตั้งแต่ต้น
น้าถึงปลายน้าแต่ตั้งเมล็ดพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์ยากัญชาเพื่อให้มีปริมาณการผลิตสอดคล้อง กับปริมาณ
ความต้องการ รวมถึงการพัฒนาบุคคลการที่ เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับ ใบอนุญาตใน
จานวนที่เพียงพอในการดาเนินงานของโซ่อุปทาน
6.1.4 ควำมเสี่ยงในกำรอนุญำตให้ใช้กัญชำทำงกำรแพทย์
ถึงแม้ว่ากัญชาจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคบางชนิดได้ แต่อย่างไรก็การใช้กัญชาทางการแพทย์
ยังจาเป็น ต้องคานึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) อาจทาให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการรักษาโรคติดกัญชาได้
2) อาจมีผู้ป่วยที่นากัญชาไปใช้ผิดวิธีหรือใช้เกินขนาดทาให้เกิดอันตรายได้
3) อาจมีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด ทาให้มีผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมากขึ้น และอาจ
ส่งผลให้เกิดการก่ออาชญากรรมที่ สูงขึ้น จากข้อมูลในต่างประเทศพบว่าเยาวชนในประเทศ
แคนาดามีการใช้กัญชาสูงมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางกัญชา เช่นเดียวกับข้อมูลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่พบว่าผู้ใช้กัญชาหน้าใหม่มีอายุ 12-17 ปี
4) การเข้าถึงมาตรฐานการรักษาโรคทาได้ช้า
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5) จากกระแสความนิยมของกัญชาทาให้มีความต้องการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่การเข้าถึง
กัญชาที่ถูกกฎหมายทาได้ยากจึงทาให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน มีสารตกค้าง
6) อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุจากใช้เครื่องจักรหรือขับขี่ยานพาหนะหากมีการใช้กัญชาในขณะขับขี่
ยานพาหนะหรื อ ท างานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก ร ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ของประเทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเสรีกัญชาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการเมากั ญชาเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
6.2 ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมกัญชำทำงกำรแพทย์
6.2.1 กำรประมำณกำรพืนที่ปลูกกัญชำ
จากตาราง 6.1 พบว่าหากมีความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 กรณี
ตามการประมาณการความต้องการใช้โดยเฉลี่ยในปี 2563 และ 2568 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการของ
ประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว พบว่าสัดส่วนการใช้กัญชาที่มีสาร THC เด่นมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 60 และกัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณร้อยละ 40 ดังนั้นในการประมาณการ
พื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์สาหรับยาแผนปัจจุบันจะประมาณการภายใต้สมมติฐานว่ามีการปลูกกัญชา
สายพันธุ์ไทยที่มี THC เด่น และกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศที่มี CBD เด่นในสัดส่วน 60:40 ส่วนการปลูก
กัญชาทางการแพทย์ตารับไทยนั้นจะเป็นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ดังนั้นสามารถประมาณการปริมาณ
ความต้องการใช้กัญชาสายพันธุ์ที่มี THC เด่น และ CBD เด่นในแต่ละกรณีได้ดังนี้
ตารางที่ 6.1 ประมาณการปริมาณความต้องการใช้กัญชาสายพันธุ์ THC และ CBD ในปี 2563 และ 2568
THC
กรณีท1ี่
กรณีท2ี่
กรณีท3ี่
กรณีท4ี่

ปี 2563
1,265,348.865
1,628,299.974
1,793,277.75
2,013,248.118

CBD
ปี 2568
3,054,048
4,420,118
5,041,059
5,868,980

ปี 2563
381,281.97
623,249.376
733,234.56
879,881.472

ปี 2568
1,435,063
2,345,776
2,759,737
3,311,684

ที่มา: จากการคานวณ
ในการประมาณการพื้นที่ปลูกในแต่ละกรณีนั้นจะประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาตามรูปแบบการ
ปลูกแบบต่าง ๆ ดังนี้
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1) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 104 กรัมต่อคนต่อปี
หากในปี 2563 มีความต้องการใช้กัญชาปริมาณ 1,646,630.84 กรัมแห้ ง โดยแบ่งเป็นความ
ต้ อ งการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น จ านวน 953,204.93 กรั ม แห้ ง และแผนไทยจ านวน
693,425.91 กรั ม แห้ ง ดั ง นั้ น ในปี 2563 จะมี ค วามต้ อ งการใช้ กั ญ ชาที่ มี ส าร THC เด่ น ประมาณ
1,265,348.865 กรัมแห้ง และความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 381,281.97 กรัมแห้ง
ในปี 2568 คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้กัญชาจานวน 4,489,111.51 กรัมแห้ง โดยเป็น
ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจานวน 3,587,657.83 กรัมแห้ง และแผนไทยจานวน
901,453.68 กรัมแห้ง ดังนั้นในปี 2568 จะมีความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร THC เด่นประมาณ 3,054,048
กรัมแห้ง และความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 1,435,063 กรัมแห้ง
ดังนั้นสามารถประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาสายพันธุ์ CBD เด่น โดยใช้วิธีการปลูกแบบในร่มและ
ในโรงเรือนในแบบต่าง ๆ และพื้นที่การปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยหรือ THC เด่นโดยใช้วิธีการปลูกแบบ
โรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยได้ ดังนี้
1.1) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
หากใช้วิธีการปลู กแบบแอโรโพรนิ กส์ ด้ว ยความสามารถในปัจจุ บัน ที่ส ามารถผลิ ต
ผลผลิตได้ 222 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นในปี 2563 หากมีความต้องการใช้กัญชาปริมาณ 381,281.97
กรัมแห้ง จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 1,717.48 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่คาดการว่าจะมีความต้องการ
ใช้กัญชา 1,435,063 กรัมแห้งจะต้องมีพื้นที่ปลูก 6,464.24 ตารางเมตร
1.2) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดิน
การปลูกแบบในร่มแบบใช้วั สดุดินนั้นมีความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 119.52
กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 หากมีความต้องการใช้กัญชาปริมาณ 381,281.97 กรัมแห้ง
จะต้องมีการใช้พื้น ที่ปลู ก 3,190.11 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้
กัญชา 1,435,063 กรัมแห้ง จะต้องมีพื้นที่ปลูก 12,006.89 ตารางเมตร
1.3) กรณีปลูกโรงเรือน
การปลูกแบบในโรงเรือนเพื่อปลูกสายพันธุ์อินทิกา พบว่ามีความสามารถในการผลิต
ผลผลิ ต ได้ 240 กรั ม ต่ อ ตารางเมตร ดั ง นั้ น หากในปี 2563 หากมี ค วามต้ อ งการใช้ กั ญ ชาปริ ม าณ
381,281.97 กรัมแห้ง จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 1,588.67 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่คาดการณ์ว่าจะ
มีความต้องการใช้กัญชา 1,435,063 กรัมแห้งจะต้องมีพื้นที่ปลูก 5,989.43 ตารางเมตร
ในขณะที่สามารถประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาสายพันธุ์ THC เด่นหรือกัญชาสายพันธุ์
ไทยโดยใช้วิธีการปลูกแบบโรงเรือนได้ดังนี้
1.4) กรณีปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทย
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การปลู กแบบในโรงเรื อนทั้ งแบบตาข่า ยหรื อ EVAP เพื่อปลู กพันธุ์ไทยนั้น พบว่า มี
ความสามารถในการผลิตผลผลิต ได้ 195.8 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 มีความต้องการใช้
กัญชาปริมาณ 1,265,348.865 กรัมแห้ง จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 6,462 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่
คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้กัญชา 3,054,048 กรัมแห้งจะต้องมีพื้นที่ปลูก 15,597.8 ตารางเมตร
2) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 170 กรัมต่อคนต่อปี
หากในปี 2563 มีความต้องการใช้กัญชาปริมาณ 2,51,549 กรัมแห้ง โดยแบ่งเป็นความต้องการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจานวน 1,558,123.44 กรัมแห้ง และแผนไทยจานวน 693,425.91
กรัมแห้ง ดังนั้นในปี 2563 จะมีความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร THC เด่นประมาณ 1,628,299.97 กรัมแห้ง
และ ความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 623,249.37 กรัมแห้ง
และในปี 2568 คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้กัญชา 6,765,894.3 กรัมแห้ง โดยแบ่งเป็น
ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจานวน 5,864,440.69 กรัมแห้ง และแผนไทยจานวน
901,453.68 กรั ม แห้ ง ดั ง นั้ น ในปี 2563 จะมี ค วามต้ อ งการใช้ กั ญ ชาที่ มี ส าร THC เด่ น ประมาณ
4,420,118.097 กรัมแห้ง และ ความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 2,335,776 กรัมแห้ง
2.1) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
หากใช้วิธีการปลู กแบบแอโรโพรนิกส์ ด้ ว ยความสามารถในปัจจุบันที่ส ามารถผลิต
ผลผลิตได้ 222 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 2,807.43 ตารางเมตร
และในปี 2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 6,464.24 ตารางเมตร
2.2) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดิน
การปลูกแบบในร่มแบบใช้วั สดุดินนั้นมีความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 119.52
กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 5,214.603 ตารางเมตร และในปี
2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 12,006.89ตารางเมตร
2.3) กรณีปลูกโรงเรือน
การปลูกแบบในโรงเรือนเพื่อปลูกสายพันธุ์อินทิกาพบว่ามีความสามารถในการผลิต
ผลผลิตได้ 240 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 มีความต้องการใช้พื้นที่ปลูก 2,596.87 ตาราง
เมตร และในปี 2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 5,979.42 ตารางเมตร
2.4) กรณีปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทย
การปลู ก แบบในโรงเรื อ นทั้ ง แบบตาข่ า ยหรื อ EVAP เพื่ อ ปลู ก พั น ธุ์ ไ ทยนั้ น พบว่ า มี
ความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 195.8 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่
ปลูก 8,316.13 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่จะต้องมีพื้นที่ปลูก 22,574.66 ตารางเมตร
3) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 200 กรัมต่อคนต่อปี
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สมมุติให้ในปี 2563 มีความต้องการใช้กัญชาปริมาณ 2,526,512.31 กรัมแห้ง โดยแบ่งเป็นความ
ต้ อ งการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น จ านวน 1,833,086.4 กรั ม แห้ ง และแผนไทยจ านวน
693,425.91 กรั ม แห้ ง ดั ง นั้ น ในปี 2563 จะมี ค วามต้ อ งการใช้ กั ญ ชาที่ มี ส าร THC เด่ น ประมาณ
1,793,277.75 กรัมแห้ง และ ความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 733,234.56 กรัมแห้ง
ในปี 2568 คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้กัญชาจานวน 7,800,795.67 กรัมแห้ง โดยเป็น
ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจานวน 6,899,341.99 กรัมแห้ง และแผนไทยจานวน
901,453.68 กรั ม แห้ ง ดั ง นั้ น ในปี 2568 จะมี ค วามต้ อ งการใช้ กั ญ ชาที่ มี ส าร THC เด่ น ประมาณ
5,041,058.874 กรัมแห้ง และ ความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 2,759,737 กรัมแห้ง
3.1) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
กรณีที่ใช้วิธีการปลู กแบบแอโรโพรนิกส์ ด้วยความสามารถในปัจจุบันที่ส ามารถผลิ ต
ผลผลิตได้ 222 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 3302.858 ตารางเมตร
และในปี 2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 12431.25 ตารางเมตร
3.2) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดิน
การปลูกแบบในร่มแบบใช้วั สดุดินนั้นมีความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 119.52 กรัม
ต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลู ก 6134.827 ตารางเมตร และในปี 2568
จะต้องมีพื้นที่ปลูก 23090.17 ตารางเมตร
3.3) กรณีปลูกโรงเรือน
การปลู กแบบในโรงเรือนเพื่อปลู กสายพันธุ์อินทิกาพบว่ามีความสามารถในการผลิต
ผลผลิตได้ 240 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 มีความต้องการใช้พื้นที่ปลูก 3,055.144 ตาราง
เมตร และในปี 2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 11,498.9 ตารางเมตร
3.4) กรณีปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทย
การปลู ก แบบในโรงเรื อ นทั้ ง แบบตาข่ า ยหรื อ EVAP เพื่ อ ปลู ก พั น ธุ์ ไ ทยนั้ น พบว่ า มี
ความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 195.8 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่
ปลูก 9158.722 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่จะต้องมีพื้นที่ปลูก 25745.96 ตารางเมตร
4) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 240 กรัมต่อคนต่อปี
สมมุติให้ในปี 2563 มีความต้องการใช้กัญชาปริมาณ 2,893,129.59 กรัมแห้ง โดยแบ่งเป็นความ
ต้ อ งการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น จ านวน 2,199,703.68 กรั ม แห้ ง และแผนไทยจ านวน
693,425.91 กรั ม แห้ ง ดั ง นั้ น ในปี 2563 จะมี ค วามต้ อ งการใช้ กั ญ ชาที่ มี ส าร THC เด่ น ประมาณ
2013248.118 กรัมแห้ง และ ความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 879881.472 กรัมแห้ง
ในปี 2568 คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้กัญชาจานวน 9,180,664.07 กรัมแห้ง โดย
เป็น ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจานวน 8,279,210.39 กรัมแห้ง และแผนไทย
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จานวน 901,453.68 กรัมแห้ง ดังนั้นในปี 2568 จะมีความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร THC เด่นประมาณ
5868979.914 กรัมแห้ง และ ความต้องการใช้กัญชาที่มีสาร CBD เด่นประมาณ 3311684 กรัมแห้ง
4.1) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบแอโรโพรนิกส์
หากใช้วิธีการปลูกแบบแอโรโพรนิกส์ ด้วยความสามารถในปัจจุบันที่สามารถผลิตผลผลิต
ได้ 222 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 3,963.43 ตารางเมตร และในปี
2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 14,917.5 ตารางเมตร
4.2) กรณีการปลูกแบบในร่มแบบใช้วัสดุดิน
การปลูกแบบในร่มแบบใช้วั สดุดินนั้นมีความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 119.52 กรัม
ต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่ปลูก 7,361.793 ตารางเมตร และในปี 2568
จะต้องมีพื้นทีป่ ลูก 27,708.2 ตารางเมตร
4.3) กรณีปลูกโรงเรือน
การปลู กแบบในโรงเรือนเพื่อปลู กสายพันธุ์อินทิกาพบว่ามีความสามารถในการผลิต
ผลผลิตได้ 240 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 มีความต้องการใช้พื้นที่ปลูก 3,666.173 ตาราง
เมตร และในปี 2568 จะต้องมีพื้นที่ปลูก 13,798.68 ตารางเมตร
4.4) กรณีปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทย
การปลู ก แบบในโรงเรื อ นทั้ ง แบบตาข่ า ยหรื อ EVAP เพื่ อ ปลู ก พั น ธุ์ ไ ทยนั้ น พบว่ า มี
ความสามารถในการผลิตผลผลิตได้ 195.8 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นหากในปี 2563 จะต้องมีการใช้พื้นที่
ปลูก 10,282.17 ตารางเมตร และในปี 2568 ที่จะต้องมีพื้นที่ปลูก 29,974.36 ตารางเมตร
ตารางที่ 6.2 ประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาในวิธีการปลูกรูปแบบต่าง ๆ ในปี 2563 และ 2568 (ตร.ม.)
กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

2563

2568

2563

2568

2563

2568

2563

2568

ในร่มแบบ
แอโรโพรนิกส์

1,717.48

6,464.24

2,807.43

6,464.248

3,302.85

12,431.25

3,963.43

14,917.5

ในร่มแบบ
ใช้วัสดุดิน

3,190.11

12,006.88

5,214.60

12,006.89

6,134.82

23,090.17

7,361.793

27,708.2

โรงเรือน
สาหรับพันธุ์
อินทิกา

1588.67

5979.42

2,596.87

5,979.43

3,055.14

11,498.9

3,666.173

13,798.68

โรงเรือน
สาหรับ
พันธุ์ไทย

6,462.46

15,597.8

8,316.13

22,574.6

9,158.72

25,745.96

10,282.17

29,974.36

ที่มา: จากการคานวณ
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จากการประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์พบว่าต้องมีพื้นที่ปลูกสาหรับกัญชาสายพันธุ์
CBD เด่นประมาณ 1588-7361 ตารางเมตร ในปี 2563 และจะเพิ่มเป็น 5,979.42–27,708.2 ตารางเมตร
ในปี 2568 เท่านั้ น ในขณะที่พื้น ที่ส าหรับปลู กกัญชาสายพันธุ์ไทยในปี 2563 ต้องมีพื้นที่ ส าหรับปลูก
ประมาณ 6,462.46-10,282.17 ตารางเมตร และเพิ่มเป็น 15,597.8-29,974.36 ตารางเมตร ในปี 2568
6.2.2 กำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
1) การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจยาแผนปัจจุบัน
การประเมิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจหากมีการส่ งเสริมให้ปลู กกัญชาทางการแพทย์เป็นการ
ประเมินผลตอบแทนจากปริมาณการใช้กัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2563-2568 ซึ่งจะแบ่งตามปริมาณ
การคาดการณ์ในกรณีต่าง ๆ ทั้งหมด 4 กรณี โดยในการประเมินผลประโยชน์จะประเมินโดยใช้ราคา
กัญชาจากราคาทีม่ ีการประเมินไว้ 2 กรณี คือราคา 153 บาทต่อกรัมแห้ง และ 744 บาทต่อกรัมแห้ง และ
ในส่วนของต้นทุนของกัญชาที่ใช้ในการผลิตยากัญชาจะแบ่งเป็นต้นทุนตามวิธีการปลูก 3 กรณี คือ การ
ปลูกในร่ม ในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ CBD และในโรงเรือนแบบตาข่ายสาหรับสายพันธุ์ไทย
1.1) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 104 กรัมต่อคนต่อปี
ในกรณีที่มีปริมาณการใช้ยาค่อนข้างน้อยคือ 104 กรัมต่อคนต่อปี พบว่าจะมีปริมาณ
ผลตอบแทนสุทธิของการส่งเสริมให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยแบ่งตามวิธีการปลูกกัญชา ดังตารางที่
6.3
ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์
ในปี 2563 พบว่าหากนากัญชาที่ปลูกแบบในร่มมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่ อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหาก
กัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 83.730 ล้านบาท และหากกัญชามี
ราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 647.073 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบใน
โรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม
จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 131.933 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมี
ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 695.28 ล้านบาท และหากนากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนแบบตาข่ายสาหรับสาย
พัน ธุ์ไทยมาเป็ น วัตถุดิบ ในสกัดเพื่อน ามาผลิ ตยากัญชาพบว่า หากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมี
ผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 127.072 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมี
ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 690.42 ล้านบาท
ในขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในปี 2568 พบว่าหากนากัญชาที่ปลูกในร่มมาเป็น
วัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี
2568 เท่ากับ 315.139 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ
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2,435.445 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบในโรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD มาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต พบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 496.568 ล้าน
บาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเ ท่ากับ 2,616.87 ล้านบาท และหาก
นากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหาก
กัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 478.271 ล้านบาท และหากกัญชา
มีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 2,598.58 ล้านบาท
ตารางที่ 6.3 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีการใช้ยาปริมาณ 104 กรัมต่อคนต่อปี
การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

2563
2564
2565
2566
2567
2568

(153 บาทต่อ
กรัม)
83.730
109.155
142.285
185.464
241.762
315.139

(744 บาทต่อ
กรัม)
647.073
843.566
1,099.600
1,433.297
1,868.373
2,435.445

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับ
สายพันธุ์ CBD (ล้านบาท)
(153 บาทต่อ
กรัม)
131.933
171.997
224.200
292.238
380.946
496.568

(744 บาทต่อ
กรัม)
695.28
906.41
1,181.51
1,540.07
2,007.56
2,616.87

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับ
สายพันธุ์ไทย
(ล้านบาท)
(153 บาทต่อ (744 บาทต่อ
กรัม)
กรัม)
127.072
690.42
165.659
900.07
215.939
1,173.25
281.470
1,529.30
366.910
1,993.52
478.271
2,598.58

ที่มา: จากการคานวณ
1.2) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 170 กรัมต่อคนต่อปี
ในกรณีที่มีปริมาณการใช้ยาค่อนข้างน้อยคือ 170 กรัมต่อคนต่อปี พบว่าจะมีปริมาณ
ผลตอบแทนสุทธิของการส่งเสริมให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยแบ่งตามวิธีการปลูกกัญชา ดังตารางที่
6.4
ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์
ในปี 2563 พบว่า หากนากัญชาที่ปลูกในร่มมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชา พบว่าหากกัญชา
มีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 136.86 ล้านบาท และหากกัญชามี
ราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,057.72 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบใน
โรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม
จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 215.657 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมี
ผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,136.51 ล้านบาท และหากนากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมา
เป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิ
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ในปี 2563 เท่ากับ 207.711 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุ ทธิ
เท่ากับ 1,128.57 ล้านบาท
ในขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในปี 2568 พบว่า หากนากัญชาที่ปลูกในร่มมา
เป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญ ชาพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิ
ในปี 2568 เท่ากับ 515.13 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ
3,981.02 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบในโรงเรือนสาหรั บกัญชาสายพันธุ์CBD มาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 811.698 ล้าน
บาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 4,277.58 ล้านบาท และหาก
นากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมาเป็ นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหาก
กัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 781.789 ล้านบาท และหาก
กัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 4,247.67 ล้านบาท
ตารางที่ 6.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีการใช้ยาปริมาณ 170 กรัมต่อคนต่อปี
การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับ
สายพันธุ์ไทย
(ล้านบาท)
(153 บาทต่อ (744 บาทต่อ (153 บาทต่อ (744 บาทต่อ (153 บาทต่อ (744 บาทต่อ
กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)
136.86
1,057.72
215.657
1,136.51
207.711
1,128.57
178.42
1,378.91
281.144
1,481.63
270.784
1,471.27
232.58
1,797.43
366.479
1,931.32
352.975
1,917.82
303.16
2,342.89
477.695
2,517.43
460.094
2,499.82
395.19
3,054.07
622.700
3,281.59
599.756
3,258.64
515.13
3,981.02
811.698
4,277.58
781.789
4,247.67
การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

2563
2564
2565
2566
2567
2568

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับ
สายพันธุ์ CBD (ล้านบาท)

ที่มา: จากการคานวณ
1.3) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 200 กรัมต่อคนต่อปี
ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์
ในกรณีที่มีป ริ มาณการใช้ย า 200 กรัมต่อคนต่อปี ในปี 2563 พบว่าหากนากัญชาที่ปลู กในร่มมาเป็น
วัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี
2563 เท่ากับ 161.02 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่า กับ
1,244.37 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบในโรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD มาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต หากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 253.715 ล้านบาท
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และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,337.07 ล้านบาท และหากนา
กัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหากกัญชา
มีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 244.367 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา
744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,327.72 ล้านบาท
ในขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในปี 2568 พบว่าหากนากัญชาที่ปลูกในร่มมาเป็น
วัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชา พบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี
2568 เท่ากับ 606.01 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่า กับ
4,683.55 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบในโรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD มาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 954.909 ล้าน
บาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 5,032.45 ล้านบาท และหาก
นากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชา พบว่าหาก
กัญชามีราคา 153 บาท/กรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 919.722 ล้านบาท และหากกัญชา
มีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 4,997.26 ล้านบาท
ตารางที่ 6.5 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีการใช้ยาปริมาณ 200 กรัมต่อคนต่อปี
การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

2563
2564
2565
2566
2567
2568

(153 บาทต่อ
กรัม)
161.02
209.89
273.59
356.66
464.93
606.01

(744 บาทต่อ
กรัม)
1,244.37
1,622.25
2,114.62
2,756.34
3,593.03
4,683.55

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับสาย
พันธุ์ CBD (ล้านบาท)
(153 บาทต่อ
กรัม)
253.715
330.739
431.122
561.989
732.587
954.909

(744 บาทต่อ
กรัม)
1,337.07
1,743.09
2,272.15
2,961.67
3,860.69
5,032.45

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับสาย
พันธุ์ไทย
(ล้านบาท)
(153 บาทต่อ (744 บาทต่อ
กรัม)
กรัม)
244.367
1,327.72
318.551
1,730.91
415.235
2,256.26
541.281
2,940.97
705.593
3,833.70
919.722
4,997.26

ที่มา: จากการคานวณ
1.4) กรณีการใช้ยาปริมาณการใช้ 240 กรัมต่อคนต่อปี
พบว่าจะมีปริมาณผลตอบแทนสุทธิของการส่งเสริมให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยแบ่ง
ตามวิธีการปลูกกัญชา ดังตารางที่ 6.6
ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์
ในกรณีที่มีป ริ มาณการใช้ย า 240 กรัมต่อคนต่อปี ในปี 2563 พบว่าหากนากัญชาที่ปลู กในร่มมาเป็น
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วัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี
2563 เท่ากับ 193.22 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่า กับ
1,493.25 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบในโรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิต พบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 304.456 ล้าน
บาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,604.49 ล้านบาท และหาก
นากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหาก
กัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 293.238 ล้านบาท และหาก
กัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 1,593.27 ล้านบาท
ในขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในปี 2568 พบว่าหากนากัญชาที่ปลูกในร่มมาเป็น
วัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี
2568 เท่ากับ 727.25 ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่า กับ
5,620.26 ล้านบาท แต่ถ้านากัญชาที่ปลูกแบบในโรงเรือนสาหรับกัญชาสายพันธุ์ CBD มาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตพบว่าหากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 1,145.926
ล้านบาท และหากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 6,038.94 ล้านบาท และ
หากนากัญชาที่ปลูกในโรงเรือนสาหรับสายพันธุ์ไทยมาเป็นวัตถุดิบในสกัดเพื่อนามาผลิตยากัญชาพบว่า
หากกัญชามีราคา 153 บาทต่อกรัม จะมีผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 เท่ากับ 1,103.702 ล้านบาท และ
หากกัญชามีราคา 744 บาทต่อกรัมจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 5,996.72 ล้านบาท
ตารางที่ 6.6 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีการใช้ยาปริมาณ 240 กรัมต่อคนต่อปี
การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

2563
2564
2565
2566
2567
2568

(153 บาทต่อ
กรัม)
193.22
251.90
328.35
428.00
557.91
727.25

ที่มา: จากการคานวณ

(744 บาทต่อ
กรัม)
1,493.25
1,946.69
2,537.54
3,307.61
4,311.63
5,620.26

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับสาย
พันธุ์ CBD (ล้านบาท)
(153 บาทต่อ
กรัม)
304.456
396.916
517.382
674.396
879.107
1,145.926

(744 บาทต่อ
กรัม)
1,604.49
2,091.71
2,726.57
3,554.01
4,632.82
6,038.94

การปลูกแบบโรงเรือนสาหรับสาย
พันธุ์ไทย
(ล้านบาท)
(153 บาทต่อ (744 บาทต่อ
กรัม)
กรัม)
293.238
1,593.27
382.290
2,077.09
498.318
2,707.51
649.547
3,529.16
846.715
4,600.43
1,103.702
5,996.72
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2. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจยาแผนไทย
จากการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในแพทย์แผนไทย
พบว่า มีผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกกัญชาไทยในปี 2563 มีมูลค่า 5.13 ล้านบาท และประมาณการ
ผลตอบแทนสุทธิในปี 2568 มีมูลค่า 6.67 ล้านบาทเท่านั้น
จากการประเมิ น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในแต่ล ะกรณี พบว่ า การส่ งเสริม ให้ ปลู ก กัญ ชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันจะทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2563 ประมาณ 63-1,604 ล้านบาท และ
คาดการณ์ ว่ า ในปี 2568 จะมี ผ ลกระทบทางเศรษฐกิ จ มู ล ค่ า 315.19-6,038.94 ล้ า นบาท ในขณะที่
ผลกระทบจากการปลูกกัญชาเพื่อแพทย์แผนไทยพบว่าส่งผลกระทบเพีย ง 5 ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็
ตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้เป็นการประเมินเฉพาะผลกระทบทางการเงินเท่านั้น
6.3 แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรอนุญำตให้เพำะปลูกกัญชำทำงกำรแพทย์
6.3.1 กำรจัดกำรโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมกัญชำ
1) การวางแผนโซ่อุปทาน
จาเป็นต้องวางแผนตั้งแต่ปลายน้าไปถึงต้นน้า เนื่องจากในประเทศไทยยังมีการปลูกกัญชาทาง
การแพทย์จานวนน้อยทาให้ไ ม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ได้ โดยเฉพาะ CBD oil ซึ่งจากตาราง
ประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์พบว่าหากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามที่ประมาณการไว้ใน
แต่ ล ะกรณี การปลู ก กั ญ ชาโดยเฉพาะสายพั น ธุ์ ต่ า งประเทศที่ มี ส าร CBD เด่ น จะต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ป ลู ก
ค่อนข้างมาก อีกทั้งต้องเป็นการปลูกในร่ม/โรงเรือน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายยังระบุให้กัญชาเป็นพืช
ยาเสพติดดังนั้นการขออนุญาตปลูกกัญชาผู้ที่จะปลูกกัญชาจาเป็นต้องมีข้อตกลงร่ วมกับผู้ที่ได้รับอนุญาต
เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทาให้กระบวนการวางแผนตลอดโซ่อุปทานถูกทาให้เ กิดขึ้น
แล้วก็ตาม แต่จากการที่กระบวนการในการขออนุญาตต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน จึงส่งผลต่อการเพิ่ม
พื้นที่ปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอาจไม่ ทันต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังพบว่ายังไม่มี
การจัดชั้นมาตรฐานผลผลิตกัญชาและการกาหนดราคายังไม่ได้เกิดจากกลไกตลาดอย่างแท้จริง เนื่องจาก
ยังเป็นช่วงต้นของการเริ่มมีการซื้อขายกัญชาอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย
การวางแผนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชาไทยนั้นจาเป็นต้ องพิจารณาใน 2 แนวทาง
คือโซ่อุปทานของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ในยาแผนปัจจุบัน และการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ใ นยาแผน
ไทย
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- กัญชาทางการแพทย์ในรูปของยาแผนปัจจุบัน
โรงพยาบาลที่มีการใช้กัญชาในรูปแบบของยาแผนปัจจุบันจาเป็นต้องประมาณการความต้องการ
ใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น CBD oil, THC oil เพื่อแจ้งแผนความต้องการให้แก่ผู้ผลิตกัญชาใน
รูปแบบต่าง ๆ และประสานไปยังเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนยา
หรือการที่มียาบางชนิดมากเกินความต้องการใช้ทาให้ยาหมดอายุ เนื่องจากข้อจากัดประการหนึ่งของการ
ใช้กญ
ั ชาคือการที่มีอายุสั้นประมาณ 1 ปี และนอกจากนี้การเก็บกัญชาไว้นานมากเท่าไหร่ สารสาคัญจะยิ่ง
สูญสลายไปมากเท่านั้น
แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายกาหนดให้ต้องมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้และผู้ปลูก แต่ในปัจจุบัน
การปลูกกัญชาสายพันธุ์ CBD เด่นในประเทศซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่า งประเทศยังมีจานวนไม่มาก ทาให้ มี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ การวางแผนการผลิตร่วมกันภายในโซ่อุปทานตลอดทั้ งปีจึงเป็นหัวใจ
สาคัญ โดยผู้ใช้ควรจะมีการแจ้งปริมาณความต้องการแก่ผู้ปลูกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
- กัญชาทางการแพทย์ในรูปของยาตารับไทย
โรงพยาบาลหรือคลินิ กที่ใช้กัญชาในรูปยาตารับไทย/ยาแผนไทย จาเป็นต้องประมาณการความ
ต้องการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ปรุงยา และเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา เพื่อให้มีปริมาณยาที่ผลิ ต
ออกมาเพียงพอต่อความต้องการและไม่มากเกินความต้องการ เพื่อให้ยายังคงมีประสิทธิภาพในการรักษา
2) การจัดระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management)
การใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ นั้ น จ าเป็ น ที่ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นโซ่ อุ ป ทานต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
(Transparency) และจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชาตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
โดยการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาควรจะเริ่มต้นจาก
ระบบการขอใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต เช่น การเพาะปลูก การผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา การตรวจวิเคราะห์ จะต้องรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากและมีความโปร่งใส
เมื่ออุตสาหกรรมกัญชามีขนาดใหญ่มากขึ้นควรกระจายอานาจการตัดสินใจ เนื่องจากองค์การ
เภสัชอาจจะทางานไม่ทันต่อความต้องการ ดังนั้นจึงควรกระจายการตัดสินใจไปยังภูมิภาคหรือจังหวัดมาก
ขึ้น โดยจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่และนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
สาธารณสุขจั งหวัด องค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด เกษตรกรจังหวัด เป็นต้นเข้ามารับผิดชอบดูแล และ
จาเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบเข้าไปทาการการตรวจสอบ
อีกทั้งจะต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจติดตามกัญชาตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Tracking System)
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและความน่ าเชื่อถือควบคู่ ไปด้ว ย โดยการใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่เช่น RFID (Radiofrequency identification) หรือ Block chain มาใช้เก็บข้อมูล ในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแต่ การเพาะปลู ก
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การสกัดและแปรรูป การเก็บรักษา การจัดส่ง จนกระทั่งถึงปลายน้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กัญชา รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาการปลอมปน ปลอมแปลง และการ
รั่วไหลของกัญชาออกนอกระบบ
3) การจัดตั้งองค์กรกลางในการกากับดูแลโซ่อุปทานกัญชาเพื่อการแพทย์
ควรมีการจัดตั้งองค์กรกลางทาหน้าที่วางแผนกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลนโยบาย
ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4) การจัดทา Cluster ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
เพื่อให้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกัญชาเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ ควรมีการ
จัดทาคลัสเตอร์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือเชื่อมโยง
และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจรทั้งในแนวตั้งและแนวนอนโดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง เพื่อ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)เช่นในพื้นที่ภาคเหนือควรจะมีกลุ่มคลัสเตอร์
ในกลุ่ ม ภาคเหนื อ ที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ผู้ ป ลู ก ผู้ ส กั ด และแปรรู ป หน่ ว ยงานภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลเป็นต้น
6.3.2. อุตสำหกรรมต้นนำ
1) เมล็ดพันธุ์
1.1) การเก็บรวบรวมข้อมูลและขึ้นทะเบียนกัญชาสายพันธุ์ไทย
ปัจจุบันกัญชาสายพันธุ์ไทยยังมีข้อมูลไม่มากนัก ดังนั้นจึงควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สายพันธุ์ สายพันธุ์ไทย ทาการวิเคราะห์สารสาคัญของกัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ ใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และปรับปรุงพันธุ์ต่อไป
นอกจากนี้กัญชาสายพันธุ์ไทยยังไม่มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหา
ในเรื่องพันธุ์พืชได้ ดังนั้นรัฐควรสารวจและเก็บข้อมูลของกัญชาสายพันธุ์ไทยว่ามีสายพันธุ์ใดบ้าง และทา
การขึ้นทะเบียนกัญชาสายพันธุ์ไทย นอกจากนี้ควรมีทาให้ขั้นตอนการขึ้นทะเบี ยนพันธุ์พืชของกัญชาให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเวลา
1.2) การพัฒนาสายพันธุ์กัญชา
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์คือเมล็ดพันธุ์
โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีการปลูกในประเทศไทยในขณะนี้มี 2 สายพันธุ์คือสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ต่างประเทศ
จากการศึกษาพบว่าต้นทุนการปลูกกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศนั้นมีต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เป็นต้นทุนที่สูง
มาก อีกทั้งกัญชาสายพันธุ์ที่มีสาร CBD เด่นมักจะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่ไม่มีความเหมาะสมในการ
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ปลูกในประเทศไทย จึงทาให้ต้องปลูกในร่มเพื่อควบคุมสภาพอากาศและอุณหภูมิให้เหมาะสม ดังนั้นรัฐจึง
ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ กั ญ ชาให้ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การปลู ก ในประเทศไทย
โดยเฉพาะการปลูกในโรงเรือนหรือกลางแจ้งเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลง
ส่วนสายพันธุ์ไทยพบว่า เป็นการนามาจากการนิรโทษกรรม ทาให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมาไม่
ทราบว่าเป็นพันธุ์ชนิดใด เมื่อนามาปลูกทาให้มีอัตราการเป็นกัญชาเพศผู้สูง ดังนั้นควรมีการคัดแยกและ
พัฒนาและปรับปรุงกัญชาสายพันธุ์ไทยให้มีสารสาคัญมากขึ้น
นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า สายพันธุ์กัญชาแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการรัก ษา
โรคที่แตกต่างกันไป เนื่องจากสาระสาคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน ดังนั้นรัฐควร
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสายพันธุ์และทาการศึกษาวิจัยสารสาคัญในแต่ละสายพันธุ์ว่าแต่ละสายพันธุ์มีความ
เหมาะสมในการรักษาโรคอย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกกัญชาลดลง
1.3) การจัดทาศูนย์เมล็ดพันธุ์ (Seed Center)
จากการประมาณการการเติบโตของการปลู กกัญชาของประเทศไทย หากมีการปลู ก
กัญชาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการเมล็ดเพื่อใช้ในการปลูกสูงตามไปด้วย หากไม่มีการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องนี้จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์สาหรับปลูกได้ ดังนั้นรัฐจึงควรเตรียมความพร้อม
ในเรื่ อ งเมล็ ด พั น ธุ์ มี ห น่ ว ยงานเป็ น ผู้ เ พาะพั น ธุ์ เ มล็ ด และห้ อ งจั ด เก็ บ เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสมเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพพร้อมที่จะนาไปปลูก มีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ตามสายพันธุ์และเมล็ดที่
เป็นเพศเมียให้เพียงพอ
นอกจากเตรียมความพร้อมของปริมาณเมล็ดพันธุ์แล้วยังควรจะเตรียมความพร้อมให้การ
กระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการปักชากิ่งพันธุ์ต้นกัญชาเนื่องจากการปักชากิ่งแล้วนาไปปลูกจะมี
ต้นทุนลดลงอีกทั้งมีข้อดีที่ทาให้กัญชาที่ปลูกในรอบการผลิตนั้นมีสารสาคัญใกล้เคียงกัน
2) การปลูกกัญชา
2.1) การพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกกัญชา
เนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทยนั้นมีการใช้ใน 2 รูปแบบคือยาแผน
ปัจจุบันและยาตารับไทย ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการปลูกกัญชาจึงแบ่งเป็น 2 แบบคือ
⚫ การปลูกกัญชาเพื่อนาไปเป็นยาแผนปัจจุบัน
การปลูกกัญชาเพื่อนาไปผลิตเป็นยาแผนปัจจุบันนั้นจะต้องการช่อดอกกัญชา
เพื่อนาไปสกัดสารสาคัญในช่อดอกคือ THC หรือ CBD ดังนั้นในการปลูกเพื่อนาไป
ผลิ ตเป็ น ยาแผนปั จจุบันจึงให้ ความส าคัญในเรื่องสารส าคัญในช่อดอกที่จะต้องมี
ปริมาณสารสาคัญมากพอ และมีความสม่าเสมอในแต่ละรอบการผลิต
การปลู กกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ส ารส าคัญ THC และ CBD จึงต้องมีการ
จัดการการปลูกให้ดี เพื่อให้มีจานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากกัญชาสายพันธุ์ไทยเป็นสายพันธุ์
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ที่มี THC เด่น ดังนั้นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย หรือสายพันธุ์ซาติวา จึงมีความยุ่ งยากน้อยกว่าการปลูก
สายพันธุ์อินทิกา หรือสายพันธุ์ที่มี CBD เด่น โดยการปลูกสายพันธุ์อินทิกาในประเทศไทยพบว่ายังมีองค์
ความรู้ในการปลูกไม่มากนัก เนื่องจากเพิ่มเริ่มต้นทดลองปลูกทาให้ผลผลิตต่อตารางเมตรค่อนข้างต่า
โดยเฉพาะการปลูกในโรงเรือนแบบกรีนเฮ้าส์ หรือหากเป็ นการปลูกในร่มพบว่ามีต้นทุนการปลูกค่อนข้าง
สู ง เนื่ อ งจากต้ อ งลงทุ น ต้ น ทุ น คงที่ สู ง ดั ง นั้ น ควรท าการวิ จั ย ศึ ก ษาแนวทางการปลู ก กั ญ ชาสายพั น ธุ์
ต่างประเทศหรือสายพันธุ์ที่มี CBD เด่นทั้งในร่มและโรงเรือน
⚫ การปลูกกัญชาเพื่อนนาไปเป็นยาแผนไทย
การปลูกกัญชาเพื่อนาไปเป็นยาแผนไทยจะแตกต่างจากการปลูกกัญชาเพื่อ
นาไปทาเป็น ยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญต่อสารส าคัญในกั ญชา
เนื่องจากเป็นการนา ใบ ก้าน และดอกไปใช้ในการผลิตยาแผนไทย แต่ให้ความสาคัญ
ต่อสายพันธุ์ที่ใช้ว่าต้องเป็นสายพันธุ์ไทย กระบวนการและขั้นตอนในการเก็บผลผลิต
ดังนั้นการปลูกเพื่อนาไปเป็นยาตารับไทยจึงจะเป็นการปลูกสายพันธุ์ไทย และเน้นที่
ผลผลิตที่ได้จะต้องไม่มีสารปนเปื้อนเพื่อนาไปเป็นยาตารับไทย
การปลู ก กั ญ ชาสายพั น ธุ์ ไ ทยจากการศึ ก ษาพบว่ า ไม่ ยุ่ ง ยากเท่ า การปลู ก แบบสายพั น ธุ์
ต่างประเทศ อีกทั้งผลผลิตต่อตารางเมตรมีสูงกว่าการผลิตกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศ เนื่องจากมีความ
เหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการปลูกให้ได้มาตรฐานของสมุนไพร
ที่จ ะน าไปทาเป็ นยานั้น ต้ องมีการปลู กที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับพืชสมุนไพร (GACP) หรือ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจาเป็นที่ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร
จากข้อมูลต้นทุนการผลิตพบว่า สัดส่วนค่าจ้างแรงงานและบุคคลากรมีสัดส่วนที่สูงมากทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการจ้างแรงงานที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะการปลูกสายพันธุ์
ต่างประเทศ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทาการศึกษาเรื่องการปลูกกัญชาจานวนมาก อาทิเช่น
องค์การเภสัช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทาให้องค์ความรู้ในการเพาะปลูกกัญชา
กระจัดกระจายในหลายหน่วยงาน ยังไม่มีการบูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกัน ดังนั้นควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่รวบรวมองค์ความรู้และจัดทามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ทั้ง
ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น ยาแผนปั จ จุ บั น และยาแผนไทย และท าการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้โ ดยการจั ดฝึ ก อบรม
เกษตรกรในด้านความรู้ในด้านการปลูกกัญชา ในการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์นั้น การปลูกจาเป็นต้องได้
มาตรฐาน อีกทั้งผู้ปลูกจะต้องมีองค์ค วามรู้มากพอ เนื่องจากการปลูกกัญชาค่อนข้างละเอียดอ่อนมากกว่า
การปลูกพืชทั่วไป
2.2) การกาหนดมาตรฐานของกัญชาเพื่อการแพทย์
ปัจจุบันได้มีการกาหนดมาตรฐานของกัญชาทางการแพทย์ว่าจะต้องปราศจากสารปนเปื้อน
แต่เนื่องจากในปัจจุบันกัญชายังไม่มีการจาหน่ายอย่างถูกกฎหมาย ดังนั้นจึง ยังไม่มีการกาหนดมาตรฐาน
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ของสินค้า อาทิเช่น ความเข้มข้นของสารสาคัญ และราคา ดังนั้นจึงควรเร่งจัดทามาตรฐานกัญชาเพื่ อใช้
เป็นมาตรฐานในการซื้อขายกัญชาในตลาด
2.3) การเสริมสร้างโอกาสสาหรับเกษตรกร
ในการสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ปลูกกัญชาได้นั้นควรจะมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรที่
มีความสามารถในการปลูกกัญชาตามศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น โดยกลุ่มที่มีศักยภาพสูง มีเงิน
ลงทุน และองค์ความรู้เพียงพอ ควรส่งเสริมให้ปลูกแบบในร่ม โดยเป็นการปลูกแบบสายพันธุ์ CBD เด่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพรองลงมา มีเงินลงทุนไม่มากนักควรส่งเสริมให้ปลูกแบบในโรงเรือนซึ่ง
อาจจะเป็นการปลูกกัญชาสายพันธุ์ CBD หรือ THC เด่น โดยกลุ่มที่ปลูก CBD เด่น และกลุ่มสุดท้ายที่มี
เงินลงทุนไม่มากนักควรส่งเสริมให้ปลูกแบบกลางแจ้ง โดยปลูกพันธุ์ไทยเพื่อส่งให้ยาแผนไทยหรือนาไป
สกัด THC
6.3.3 อุตสำหกรรมกลำงนำ
1) การเตรียมความพร้อมการสกัดในรูปแบบเชิงพาณิชย์มากขึ้น ในปัจจุบันการสกัดกัญชาใน
ประเทศเป็นการสกัดที่ทาในรูปของงานวิจัย ดังนั้นผู้สกัดจึงเป็นส่วนราชการ สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล
ที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นรัฐจึงควรเตรียมความพร้อมในด้านนี้ มีการออกกฎระเบียบ แนวทางการดาเนินการ
สกัดของภาคเอกชน เพื่อรองรับการดาเนินการสกัด แปรรูปในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยควรเร่งรีบดาเนินการ
ออกกฎระเบียบเพื่อให้บริษัทเอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมตัวเพื่อรองรับการดาเนินงานในอนาคต
ต่อไป
2) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์การ/การสกัด ในปัจจุบัน
แนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ยังจากัดอยู่เพียงในรูปแบบของน้ามันหยดและยาตารับ
แผนไทย ซึ่งยังมีข้อจากัดในการรักษาโรคบางชนิด ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการยากัญาใน
รูปแบบอื่น ๆ อาทิ แบบไอระเหย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการกัญชาในการรักษาโรคได้หลากหลาย
มากขึ้น
3) การจัดทามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
การส่งออก
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6.3.4 อุตสำหกรรมปลำยนำ
1) การสร้างความเข้าใจการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการรวบรวม
ข้อมูลทั้งในด้านหลักฐานงานวิจัยทางคลินิก ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประสบการณ์จากประเทศอื่นอย่าง
ครบถ้วน และทาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้กัญชาในทิศทางเดียวกัน
2) การลดความยุ่งยากในการสั่งจ่ายกัญชาที่แพทย์ต้องบันทึกรายละเอียดการใช้กัญชาของผู้ป่วย
ตามรูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (SAS) ซึ่งทาให้เกิดความยุ่งยากของการสั่งจ่ายกัญชา ดังนั้นจึงควรเร่ง
ทาวิจัยทางการแพทย์ที่แสดงประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา เพื่อเป็นข้อมูลให้สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใช้ในการขึ้นทะเบียนตารับยา ซึ่งจะทาให้ลดขั้นตอนของแพทย์ในการสั่งจ่าย
ยากัญชา
3) การนายากัญชาเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาได้ง่ายขึ้น
4) การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังสาธารณชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการใช้กัญชารักษา
เป็นยา และให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้กัญชา และทาให้การเข้าถึงกัญชาของผู้ ป่วยสามารถเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น โดยจัดทาเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่าย เช่น คลิปวีดีโอที่ดูน่าสนใจสั้น ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้กัญชาที่ไม่
ถูกกฎหมาย ปัจจุบันการใช้กัญชาในตลาดผิดกฎหมายมีจานวนสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ป่วยไม่เข้าใจ
ถึงสรรพคุณที่แท้จริงของการใช้กัญชาเป็นยา
6.3.5. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทำน
1) การขนส่งกัญชา การขนส่งกัญชาถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพื่อป้องกันการรั่ว ไหลของ
กัญชา ดังนั้นรัฐจึงควรลงทุนเทคโนโลยีเพื่อสร้างศูนย์ควบคุมและติดตามการขนส่งกัญชาและผลิตภัณฑ์
กัญชา
2) ห้ องตรวจกลาง ส าหรั บ ตรวจสารส าคัญ สารปนเปื้อนในกัญชา และกัญชาสกัด ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังมีห้องตรวจสารสาคัญเพียงไม่กี่แห่ง ทาให้หากต้องมีการตรวจสารสาคัญจานวนมากอาจจะ
ไม่ เ พี ย งพอ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตั้ ง ห้ อ งตรวจของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารสาคัญของผลผลิตกัญชา สารตกค้างจากยาฆ่า
แมลง และสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีตกค้างต่าง ๆ
3) การจัดการต้นและใบกัญชาที่เหลือ ควรทาการวิจัยพัฒนาการนาเอาต้นและใบกัญชาไปใช้ใน
ด้านอื่น ๆ เช่น อาหารเสริม เครื่องสาอาง เนื่องจากในปัจจุบันต้นและใบกัญชาที่เหลือจากการปลูกจะต้อง
ถูกกาจัดทิ้ง แต่เนื่องจากกฎหมายได้ประกาศปลดล๊อคจากการเป็นยาเสพติดแล้ว จึงควรทาการวิจัยต้น
และใบเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่พืชกัญชาต่อไป
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บทที่ 7
สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
7.1 สรุป
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากกัญชาในการวิจัยและทางการแพทย์ได้ โดยแนวทางในการใช้กัญชาทางการแพทย์ของ
ประเทศไทยนั้นมี 2 แนวทางอันได้แก่ การแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
ถึงบทเรี ย นจากต่ างประเทศในการอนุญ าตให้ เ พาะปลู ก กัญชาและการใช้ป ระโยชน์ จากกัญชา และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ
ของไทย โดยมีการรวบรวมข้อมู ล ทั้งจากการสั มภาษณ์ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง และข้อมูล จากงานวิจัยและ
รายงานผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชาในต่างประเทศ สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ทั้งเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ
อุตสาหกรรมกัญชามีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากนโยบายการอนุญาตใช้กัญชาของแต่ล ะ
ประเทศ โดยทวีปอเมริกาเหนือมีส่วนครองตลาดมากที่สุด จากการสารวจพบว่าหลายประเทศมีการดาเนิน
นโยบายกัญชาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายบางประเทศอนุญาตเฉพาะการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ ในขณะที่บ างประเทศอนุญาตให้ มีก ารใช้กัญชาเพื่อสั นทนาการด้วย ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นมีแนวนโยบายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัย โดยรูปแบบยากัญชาใน
ประเทศไทยมี 2 แบบ ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย นอกจากนี้ยังได้มีการปลดล็อคบางส่วนของ
พืชกัญชาไม่ให้เป็นยาเสพติด ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 ส่งผลให้การ
พัฒ นายากัญชาที่เป็ น ตารั บแผนไทยทาได้ง่ายขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพรต่ า ง ๆ ได้ เมื่ อ พิ จ ารณาการด าเนิ น นโยบายกั ญ ชาของประเทศแคนาดา สหรั ฐ อเมริ ก า
เนเธอร์แลนด์ และอุรุกวัยนั้นพบว่ามีความใกล้เคียงกั น โดยทั้งสี่ประเทศนี้อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาได้
ทั้งทางการแพทย์และเพื่อสันทนาการ และมีมาตรการในการควบคุมด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการควบคุมพื้นที่ การควบคุมมาตรฐานการปลูกกัญชา ระบบติดตามควบคุมและตรวจสอบ และ
มาตรการการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่ต้องมีใบสั่งยาจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามประเทศอุรุกวัยไม่มี
มาตรการในการป้องกันการเข้าถึงกัญชาที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการ
อนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาเองที่บ้านมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ สาหรับผลกระทบจาก
นโยบายกัญชาในต่างประเทศนั้ น พบว่ามีผ ลกระทบทั้งในทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ การเก็บภาษีทั้งใน
รูปแบบของภาษีกัญชาโดยตรง และ/หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานที่สูงขึ้น และการลดลงของค่าใช้จ่าย
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ของรัฐในการดาเนินการจับกุมผู้กระทาผิดจากกัญชา สาหรับผลกระทบทางสังคม ได้แก่ ผู้ป่วยสามารถ
เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น การกระทาผิดเกี่ยวกับกัญชาน้อยลง อย่างไรก็ตามการดาเนินนโยบายกัญชานี้
ไม่ส่งผลให้ปริมาณกัญชาในตลาดมืดลดลง เนื่องจากกัญชาที่ถูกกฎหมายมีราคาค่อนข้างสูง
จากการศึกษาต้นทุนการปลูกกัญชาในประเทศไทย พบว่า ต้นทุนการปลูกกัญชาแบบในร่มมีสูง
กว่ า ต้ น ทุ น การปลู ก แบบในโรงเรื อ น โดยการปลู ก แบบในร่ มจะมี ต้ นทุ น คงที่ สู งกว่ าแบบในโรงเรือน
เนื่องจากต้องมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบแสงและระบบปรับอากาศ ในขณะที่การปลูกแบบ
ในโรงเรือนแม้ว่าจะมีต้นทุนคงที่ต่ากว่า แต่การควบคุมสภาพแวดล้อมจะทาได้ยากกว่า จึงจาเป็นต้องใช้
ทักษะองค์ความรู้ของผู้ ปลูกค่อนข้างมาก นอกจากนี้พบว่าการปลูกในร่มแบบระบบแอโรโพรนิกส์ไม่มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากต้นทุนการลงทุนที่สูงและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อตารางเมตรยังไม่สูงมากนัก
เช่นเดียวกันการปลูกในร่มแบบใช้วัสดุดินในปัจจุบันยังไม่คุ้มค่าการลงทุนเนื่องจากมีปริ มาณผลผลิตต่ อ
ตารางเมตรไม่สูง แต่ถ้าหากผลผลิตเพิ่มขึ้นจะทาให้มีความคุ้มค่าการลงทุน ในทางตรงกันข้ามการปลู ก
แบบโรงเรือนของทั้งแบบปลูกสายพันธุ์ต่างประเทศและสายพันธุ์ไทยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนในทุกกรณี
สาหรับการประเมินความต้องการยากัญชาของประเทศไทยพบว่า กัญชาเป็นพืชที่สามารถนามาใช้เป็น
ส่วนผสมเป็นยาเพื่อรักษาโรคได้หลายประเภททั้งยาสาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และน้ามัน
กัญชาตารับเดชา ยาที่มีส่วนผสมกัญชาแผนปัจจุบันสามารถนาไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุ ดท้ าย
ผู้ป่วยลมชัก และผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบ ในขณะที่ยาแผนไทยมีทั้ งหมด 16 ตารับรักษาอาการ
ต่างกันตามแต่ละตารับ จากการประเมินตลาดกัญชาแพทย์แผนปัจจุบันที่มีการขึ้นทะเบียนประเทศ พบว่า
ขนาดตลาดกัญชาในปี 2563 ประมาณการต่าสุดที่เป็นไปได้คือ 101.36 ล้านบาท และสูงสุดที่เป็นไปได้คือ
2,135.74 ล้านบาท และมีความต้องการกัญชาต่าสุดที่เ ป็นไปได้ประมาณ 662,474.59 กรัม และสูงสุดที่
เป็นไปได้ประมาณ 2,199,703.68 กรัม และในปี 2568 คาดว่าตลาดกัญชาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 381.49
ถึง 8,038.47 ล้านบาท และมีความต้องการการใช้กัญชาประมาณ 2,493,411.53 ถึง 10,804,394.16
กรัม ในขณะที่มูลค่าความต้องการกัญชาเพื่อยาแผนไทยทั้งหมดคือ 10,401,388.72 บาท และคาดว่าจะ
เติบโตร้อยละ 30 ทาให้ในปี 2568 มูลค่าตลาดยากัญชาจะเพิ่มขึ้นเป็น 38,619,628.22 บาท
สาหรับโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของไทยประกอบด้วย 1) ต้นน้า
ได้แก่ เมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก 2) กลางน้า ได้แก่ การสกัดและการแปรรูป 3) ปลายน้า ได้แก่ การ
กระจายยากัญชาซึ่งมีโรงพยาบาลและคลินิกเป็นผู้จาหน่าย โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกส่วนในโซ่อุปทาน
ต้องมีใบอนุญาตในการดาเนินการ ปัญหาในส่วนของต้นน้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ไทยยังไม่มีความหลากหลาย
และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงมีองค์ความรู้ที่จากัดในด้านการเพาะปลูก ส่วนปัญหาในระดับกลางน้าคือมี
วัตถุดิบกัญชาที่ใช้ ในสกัดและแปรรูปไม่เพียงพอและคุณภาพไม่สม่าเสมอ การตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลานาน ในส่วนของปัญหาในระดับปลายน้าคือแพทย์ยังไม่มีความมั่นใจใน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา และเผชิญกับขั้นตอนหลายขั้นตอนในการสั่งจ่ายยากัญชา
ผ่านรูปแบบพิเศษในการเข้าถึงยา (SAS) และผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงยากัญชาที่ถูกกฎหมายได้ทา
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ให้ต้องใช้ยากัญชาใต้ดินและมีการใช้ที่ผิดวิธี สาหรับปัญหาในภาพรวมของโซ่อุปทานได้ แก่ในเรื่องของ
ราคากัญชาที่ยังไม่มีราคาตลาดและไม่มีการจัดชั้นมาตรฐานของผลผลิตกัญชาที่ชัดเจน สาหรั บความเสี่ยง
เมื่ออนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ ผู้ป่วยอาจติดกัญชา มีการใช้ที่ผิดวิธี หรือใช้
เกิดขนาด อาจมีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิดทาให้เกิด ผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึง
กัญชาที่ถูกกฎหมายอาจใช้กัญชาที่ผิดกฎหมาย และอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรและขับขี่
ยานยนต์ได้ ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (เฉพาะทางการเงิน) พบว่าการส่งเสริมให้ปลูกกัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2563 ประมาณ 63-1,604 ล้านบาท
และคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่า 315.19– 6,038.94 ล้านบาท ในขณะที่
ผลกระทบจากการปลูกกัญชาเพื่อแพทย์แผนไทยพบว่าส่งผลกระทบเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น และจากการ
ประมาณการพื้ น ที่ ป ลู ก กัญชาทางการแพทย์ พบว่ าต้ อ งมี พื้ นที่ ปลู กส าหรับ กั ญชาสายพั นธุ์ CBD เด่น
ประมาณ 1,588–7,361 ตารางเมตรในปี 2563 และจะเพิ่มเป็น 5,979.42–27,708.2 ตารางเมตรในปี
2568 เท่านั้น ในขณะที่พื้นที่สาหรับปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยในปี 2563 ต้องมีพื้นที่สาหรับปลูกประมาณ
6,462.46-10,282.17 ตารางเมตร และเพิ่มเป็น 15,597.8- 29,974.36 ตารางเมตร ในปี 2568
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
สาหรับแนวทางในการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละระดับของโซ่
อุปทานมีดังนี้
1) ควรมีการวางแผนโซ่อุปทานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า เพื่อให้สามารถผลิตยากัญชาแต่ละ
ชนิดได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย ลดการสูญเสียที่เกิดจากปริมาณยามากกว่าความต้องการใช้
และมีการจัดระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ก่อให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว
2) จัดทา cluster ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าถึ งปลายน้าเพื่อให้เกิดการวางแผนในโซ่
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ
3) มีการนาเทคโนโลยีเช่น RFID (Radio-frequency identification) หรือ Block chain มาใช้
ในการตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โปร่งใสตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
4) ควรกระจายอานาจการตัดสินใจในการอนุ มัติใบอนุญาตต่าง ๆ ลงไปในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวของโซ่อุปทาน และจัดตั้งองค์กรกลางในการกากับดูแลโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันในแต่ละพื้นที่
ระดับต้นนำ
1) ควรมีการรวบรวมข้อมูลและขึ้นทะเบียนกัญชาสายพันธุ์ ไทย เพื่อลดโอกาสการขึ้นทะเบียน
พันธุ์กัญชาไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้เกิดข้อจากัดในการใช้กัญพันธุ์ไทยในอนาคต
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2) มีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้มีสาร CBD สูงขึ้น ให้มีความเหมาะสมแก่การปลูกในประเทศ
ไทย และมีความหลากหลายในการรักษาโรคแต่ละชนิดมากขึ้น
3) มีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
4) มีการพัฒนา รวบรวม พร้อมจัดทามาตรฐานการปฏิบัติกัญชาที่ดีและมาตรฐานผลผลิตกัญชา
ทางการแพทย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้การในการเพาะปลูกกัญชาให้แก่เกษตรกร
5) ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเลือกรูปแบบการเพาะปลูกตามศักยภาพของกลุ่ม
เนื่องจากการเพาะปลูกในแต่ละแบบใช้เงินทุนและทักษะแรงงานที่แตกต่างกัน
ระดับกลำงนำ
1) ควรมีการออกกฎระเบียบที่เอื้อให้สามารถสกัดและแปรรูปเชิงพาณิชย์ได้
2) การจัดทามาตรฐานสารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาให้สอดคล้องกับระดับสากลเพื่อรองรับการ
ส่งออก
3) ควรส่ งเสริ มให้ มีการศึกษาวิจั ยนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ ผู้ ป่ว ยมี
ทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ยากัญชาในการรักษามากขึ้น
ระดับปลำยนำ
1) มีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านคลินิ กที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่แพทย์ในการใช้
ยากัญชาเพื่อการรักษา
2) เร่งให้มีการขึ้นทะเบียนตารับยากัญชาเพื่อลดขั้นตอนของแพทย์ในการสั่งจ่ายยากัญชาผ่ าน
รูปแบบพิเศษในการเข้าถึงยา (SAS) และนายากัญชาเข้าบัญชียาหลักเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยากัญชา
ของผู้ป่วย
3) มีการสื่อสารและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้กัญชา เพื่อลดโอกาสในการใช้กัญชาผิดวิธี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโซ่อุปทำน
1) การลงทุนในเทคโนโลยีระบบติดตามและควบคุมการขนส่งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกัญชา
2) การจั ด สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารตั้ ง ห้ อ งตรวจของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ ไ ด้ ม าตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ISO/IEC17025 เพื่อใช้ตรวจสารปนเปื้อนในกัญชาและสารสาคัญในกัญชา เพื่อลดการพึ่งพาห้องตรวจใน
ต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ยากัญชา และเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยา
กัญชา
3) ควรมีการวิจั ย และพัฒ นาเพื่อน าส่ ว นของต้นกั ญชาที่เหลื อ มาพั ฒ นาเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ กั ญ ชา
รูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชกัญชา
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7.3 ข้อจำกัดในกำรทำวิจัย
1) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีจากัด เนื่องจากการปลูกกัญชาที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจึงยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก ข้อมูลบางอย่างจึงยังไม่
ถูกรวมเข้าไปในการวิเคราะห์ เช่น ต้นทุนการก่อสร้างอาคาร ต้นทุนค่าที่ดิน เป็นต้น อีกทั้งข้อมูลการปลูก
แบบกลางแจ้ง พบว่า ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทาให้ไม่สามารถนามาวิเคราะห์ได้
2) เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้จาหน่ายกัญชา ดังนั้ นจึงไม่มีข้อมูลด้านราคามาใช้ใน
การวิเคราะห์ จาเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านราคากัญชาจากราคากัญชาในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่สูง
กว่าหรือต่ากว่าราคาในประเทศเมื่อมีการเปิดตลาดให้จาหน่ายได้
3) ในด้านผลผลิตและระดับสารสาคัญในผลผลิต เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการปลูก ดังนั้นจานวน
ผลผลิตที่ได้จึงอาจจะมีจานวนมากกว่าที่ประมาณการในรายงาน อีกทั้งพบว่าไม่ค่อยมีการตรวจสารสาคัญ
ในผลผลิต เนื่องจากผู้ผลิตผลิตเพื่อใช้ในยาตารับไทย และบางรายพบว่าการตรวจสารสาคัญในประเทศใช้
เวลานานจึงยังไม่มีการตรวจมากนัก ทาให้ไม่สามารถทราบถึงสารสาคัญในผลผลิตกัญชาในประเทศ
4) ในด้านการประมาณการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เนื่องจากในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการ
เริ่มต้นใช้กัญชาทางการแพทย์ ทาให้มีข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการความต้องการไม่เพียงพอ
7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยในอนำคต
1) ควรมีการศึกษาเรื่องการปลูกกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งด้านต้นทุน
การปลูก ผลผลิตที่ได้ และสารสาคัญที่ได้จากการปลูกในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการปลูกกัญชาแบบ
กลางแจ้ง
2) การศึกษาเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ควรมีการศึกษาในเรื่องนี้เมื่อมีข้อมูลด้านราคาที่
จาหน่ายในประเทศแล้ว
3) ผลกระทบในการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชานั้นควรมีการศึกษาอีกครั้งเมื่อมีการอนุญาตให้
สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เต็มที่ ทาให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ม ากขึ้น เพื่อทาให้สามารถ
ประเมินหาผลกระทบทั้งหมดที่แท้จริง ทั้งผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม และผลประโยชน์ชักนา
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แนวปฏิบัติในการควบคุมการผลิตและการใช้กัญชาในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น ผู้ ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการผลิ ต และการใช้ กั ญ ชาในประเทศคื อ กองควบคุ ม วั ต ถุ เ สพติ ด
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) สาหรับผู้ขออนุญาตผลิต(ปลูก)
1.1) แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.2562 ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้มีการกาหนดแนวทางอนุญาต
ให้มีการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และงานวิจัยเท่านั้น มีการกาหนดปริมาณการปลูกโดยพิจารณาจากการ
ใช้งานในปลายน้าของโซ่อุปทาน นั่นคือต้องมีปริมาณสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนการจัดจาหน่าย และ
แผนการใช้ประโยชน์ มีเอกสารแสดงรายละเอียดการซื้อขายผลผลิ ตล่วงหน้าระหว่างเกษตรกร หรือ
เจ้ า ของฟาร์ ม กั บ ผู้ ซื้ อ ผลผลิ ต นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารก าหนดข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตผลิ ต
ประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ
⚫

หน่ ว ยงานรัฐ ที่มีห น้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีห น้าที่

บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
⚫

สถาบันอุดมศึกษา

⚫

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์

การเกษตร
⚫

ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนด

ในกระทรวงซึ่งดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในข้อแรก
1.2) แนวทางปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้
สาหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ได้มีการกาหนดข้อกาหนดขั้น
พื้ น ฐานในการปลู ก เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต ได้ ม าตรฐานความปลอดภัย ที่ จ าเป็ นส าหรั บการผลิ ต กั ญ ชาเพื่อ
การแพทย์ โดยได้กาหนดแนวทางในด้านต่าง ๆ 4 ด้านดังนี้
⚫

ด้านสถานที่ปลูก อนุญาตให้ปลูกได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง แต่ต้องมี

การแจ้งระบุพิกัดชัดเจน

ก-2

⚫

ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการกาหนดรายละเอียดเช่น การกาหนดให้

มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประตูเข้าออกต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
การเข้าออก เป็นต้น
⚫

ด้านการเก็บรักษา ต้ องมีห้องนิรภัย หรือห้องจัดเก็บเฉพาะ เพื่อใช้ในการ

จัดเก็บ เมล็ดพันธุ์ ใบ และช่อดอกภายหลังเก็บเกี่ยว
⚫

ข้อกาหนดในด้านการควบคุมใช้ มีการกาหนดรายละเอียดในการปลูกที่ต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชสมุนไพร การสุ่มวิเคราะห์เพื่อหา
สาร THC CBD และสารปนเปื้อน ด้านการเก็บเกี่ยวต้องมีการกาหนดบุคคลชัดเจน มี
การแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเก็บเกี่ยว การขนส่งต้องมีมาตรการป้องกันการสูญหาย และ
การทาลาย
2) สาหรับผู้ขอรับอนุญาตผลิต (สกัดหรือผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา)
2.1) แนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและควบคุมการใช้สาหรับ
ผู้ขอรับอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ2562 ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้มีการกาหนดขั้น
พื้นฐานในการผลิตประเภทอื่น ๆ เช่น ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป รวมถึงการแบ่งบรรจุและรวมบรรจุ
โดยได้กาหนดแนวทางในด้านต่าง ๆ 4 ด้านดังนี้
⚫

ด้ า นสถานที่ ผ ลิ ต ลั ก ษณะพื้ น ที่ ตั ว อาคาร ตึ ก ห้ อ งเก็ บ สาร หรื อ

ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ต้องมีเลขที่ ที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน และมีพื้นที่แยกออก
จากกันเป็นสัดส่วน
⚫

ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการกาหนดรายละเอียด เช่น การกาหนดให้

มีกล้องวงจรปิด การใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าพื้นที่ กาหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้า-ออก พื้นที่ เป็นต้น
⚫

ด้านการเก็บรักษา ต้องมี ห้องเก็บนิรภัย หรือห้องจัดเก็บเฉพาะ เพื่อแยก

เก็บกัญชา เช่น สารสกัด ใบ ช่อดอก หรือ ผลิตภัณฑ์กัญชา ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
⚫

ด้านการควบคุมการใช้ มีการกาหนดรายละเอียดสาหรับห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์ หรือห้องที่ใช้สกัดสารสาคัญ ต้องดาเนินการตามระบบการปฏิบัติ ที่ดีใน

ก-3
ห้องปฏิบัติการ การสุ่มวิเคราะห์เพื่อหาสาร THC และ CBD ให้ใช้กัญชาจากแหล่งที่มา
ตามที่ขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้เท่านั้น
2.2) แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5
เฉพาะกัญชา เพื่อการจาหน่ายภายใต้วัตถุประสงค์การบริหารยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ที่ใช้ในทาง
การแพทย์ ในประเทศ ได้ผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการควบคุ มยาเสพติดให้ โ ทษในวัน ที่ 14
มิถุนายน 2562 ได้มีการกาหนดแนวทางอนุญาตให้มีการผลิตกัญชา ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่การแปรรูป
ไปจนถึงเภสัชภัณฑ์สาเร็จรูปที่เป็นตารับยาแผนไทยหรือยาแผนปัจจุบันที่มีกัญชาผสมอยู่ มีการกาหนดผู้มี
สิทธิขอรับอนุญาตผลิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
⚫

หน่ ว ยงานรัฐ ที่มีห น้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีห น้าที่

บริ การทางการแพทย์ เภสั ช ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือ
สภากาชาดไทย
⚫

สถาบันอุดมศึกษา

⚫

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์

การเกษตร
ผู้ขอรับอนุญาตผลิตสามารถผลิตได้เฉพาะเครื่องยาผสมกัญชากลาง สารสกัด ยาเตรียม
หรือเภสัชภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น รวมถึงการผลิตและประกันคุณภาพต้องเป็นไปตามเอกสาร
วิชาการตามที่ได้รับอนุญาต แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตต้องใช้วัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุ ญาต
ไม่มีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีปริมาณการผลิตสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตและจาหน่าย สถานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ
หรือมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาสมุนไพรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก หากเป็น
กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่สถานที่ผลิตยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถใช้หลักฐานว่าเป็น
สถานที่ผ ลิ ตตามมาตรฐานการผลิ ตที่ดี Good manufacturing practices (GMP) ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานภายใน 1 ปีแทนได้ ทั้งนี้มีข้อกาหนดอีก 2 ข้อ ดังนี้
⚫

ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ เอกสารวิ ช าการด้ า นการผลิ ต และประกั น คุ ณ ภาพ

ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของวัตถุดิบกัญชา การผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ลักษณะยาและส่วนประกอบ การพัฒนา

ก-4
สูตรตารับ การผลิต การควบคุมสารปรุงแต่ง การควบคุมผลิตภัณฑ์ สาเร็จรูป ชนิดของ
ภาชนะบรรจุและอายุยา เป็นต้น
⚫

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย มีการกาหนดรายละเอียด

เช่น การกาหนดให้มีกล้องวงจรปิด การใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าพื้นที่
กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า-ออก พื้นที่ เป็นต้น
2.3) แนวทางการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5
เฉพาะกัญชา โดยการปรุงตารับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อจาหน่ายเฉพาะผู้ป่วยของตน ได้
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีการกาหนด
แนวทางอนุญาตให้มีการผลิตกัญชาของแพทย์ แผนไทยเพื่อนายามาใช้กับผู้ป่วยของตน ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคา
ขอรับอนุญาต ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ
⚫

หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ เภสั ช กรรม หรื อ

สภากาชาดไทย
⚫

ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์ แ ผนไทยและแผนไทยประยุ ก ต์ หรื อ หมอ

พื้นบ้าน
ผู้ขอรับอนุญาตผลิตสามารถยื่นคาขอได้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีข้อกาหนด 2 ข้อ ดังนี้
⚫

ข้ อ ก าหนดด้ า นสถานที่ ผ ลิ ต สถานที่ ผ ลิ ต ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง สั ด ส่ ว นตาม

สายการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามวัตถุดิบสมุนไพรอื่น ๆ มีลักษณะห้องที่ง่ายต่อ
การทาความสะอาด จัดการพื้นที่ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เป็นต้น
⚫

ข้อกาหนดด้านบุคลากร ผู้ รับอนุญาตผลิ ตต้องได้รับการอบรมความรู้ มี

สุขภาพและอานามัยดี ไม่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพร่เชื้อโรคไปกับตารับ
ปรุง เป็นต้น
ผู้ขอรับอนุญาตผลิตมีเงื่อนไขการอนุญาตให้ผลิต (ปรุง) เฉพาะตารับยาแผนไทยให้เสพเพื่อรักษา
โรคหรือการศึกษาวิจัยดาเนินการในสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาต ปรุงจากวัตถุดิบกัญชาที่ปลอดภัยและใช้
กับผู้ป่วยของตนเท่านั้น และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตารับที่จะอนุญาตให้ผลิต (ปรุง) ต้องเป็นตารับที่มี
แหล่ งความรู้ อ้างอิง มีห ลั กเกณฑ์การตั้งตารับตามภูมิปั ญญาการแพทย์ แผนไทย ถ้าเป็นสู ตรตารับ ที่
ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ ต้องมีผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
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ทางเลือก การดัดแปลงสูตรมาใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายต้องอ้างอิ งตารายาแผนไทยและไม่มีสมุนไพรที่เป็น
อันตรายต่อผู้ป่วย ใช้วัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณที่ผลิตสอดคล้องกับประมาณการ
จานวนผู้ป่วยที่มารักษา
2.4) แนวทางการขออนุญาต ผลิต นาเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดให้โทษในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีการกาหนดแนวทางอนุญาตให้มีการวิจัยทางคลินิก มี
การกาหนดผู้มีสิทธิขอรับอนุญาตผลิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
⚫

หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนหรือมีหน้าที่

บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
⚫

สถาบันอุดมศึกษา

⚫

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

การแพทย์แผนไทย ผู้ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ผู้ขอรับอนุญาตผลิต นาเข้าหรือมีไว้ในครอบครองสาหรับเป็นยาวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก ต้องเป็นสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป (finished product) และต้องผลิตภายใต้หลักการสถานที่
ผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี Good manufacturing practices (GMP) มีปริมาณยาที่ผลิตสอดคล้อง
กับปริมาณที่จาเป็นตามโครงร่างการวิจัย เอกสารสนับสนุนงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และเอกสารการวิจัย
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice
(GCP) ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตผลิตยังมีหน้าที่ที่ต้องจัดทารายงานและรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัย
ทุ ก 3 เดื อ น หากมี เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป ระสงค์ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการวิ จั ย ต้ อ งมี ก ารรายงานต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้มีข้อกาหนดอีก 5 ข้อ ดังนี้
⚫

ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ฉลากยา ฉลากยาเป็ น ภาษาไทยหรื อ ภาษ

อังกฤษ มีชื่อนา รหัสโครงการวิจัย องค์กรที่ทาวิจัย มีการระบุฉลากยาว่าใช้เพื่อ
การวิจัยทางคลินิกเท่านั้น เป็นต้น
⚫

ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสารแนะนาอาสาสมัคร เอกสารแนะน า

อาสาสมัครและเอกสารใบยินยอม เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
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ที่ ดี Good Clinical Practice (GCP) บอกจุ ด มุ่ ง หมายของการวิ จั ย หน้ า ที่
รับผิดชอบของอาสาสมัคร เป็นต้น
⚫

ข้อกาหนดเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลด้านคุณภาพของยาวิจัย มีข้อมูล

ของวัตถุดิบพืชกัญชา กระบวนการแปรรูป ควบคุมคุณภาพ ลักษณะเภสัชภัณฑ์
สูตรตารับระบุชนิดและปริมาณของส่วนประกอบสาคัญและสารอื่น ๆ เป็นต้น
⚫

ข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อมูลด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาที่สนับสนุน

การศึกษาวิจัยทางคลินิก มีข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้สามารถศึกษาวิจัย
ทางคลินิกในระยะต่อไปได้ มีข้อมูลที่สนับสนุนว่ายามีประสิทธิและปลอดภัย
เป็นต้น
⚫

ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย มี ก ารก าหนด

รายละเอียดเช่น การกาหนดให้มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ประตูเข้า
ออกต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเข้าออก เป็นต้น
ตารางภาคผนวกที่ 1 ราคากัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา (บาท/กิโลกรัมแห้ง)
ในร่ม

โรงเรือน

กลางแจ้ง

ม.ค. 2562

98,246.13

64,327.03

45,645.03

ก.พ. 2562

100,167.3

65,718.24

44,121.32

มี.ค.2562

97,252.4

64,393.28

41,802.63

เม.ย. 2562

97,782.39

62,140.84

41,405.14

พ.ค. 2562

104,341

66,446.97

50,414.9

มิ.ย. 2562

109,044.6

70,554.36

51,938.61

ก.ค. 2562

113,019.5

73,270.54

51,541.12

ส.ค. 2562

113,152

80,094.11

58,430.94

ก.ย.2562

115,801.9

80,557.85

55,184.78
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ในร่ม

โรงเรือน

กลางแจ้ง

ต.ค. 2562

118,253.1

83,671.51

67,639.44

พ.ย. 2562

120,373

87,712.66

74,595.51

ธ.ค. 2562

120,439.3

84,532.74

73,933.02

ม.ค. 2563

121,698

81,021.59

68,699.41

ก.พ. 2563

111,827

80,027.86

54,721.04

มี.ค. 2563

114,675.7

79,829.12

55,052.28

เม.ย. 2563

114,874.4

77,179.19

57,238.47

พ.ค. 2563

115,735.7

76,847.95

57,039.73

มิ.ย. 2563

111,562

80,822.84

58,762.18

ก.ค. 2563

120,571.8

82,280.3

61,478.36

ส.ค. 2563

119,180.6

82,876.54

58,629.68

ก.ย. 2563

124,480.4

86,718.93

59,027.17

ต.ค. 2563

130,972.8

93,741.25

62,472.08

พ.ย. 2563

133,092.7

93,873.74

62,405.83

ธ.ค. 2563

132,629

93,807.49

61,080.87

ที่มา: https://www.cannabisbenchmarks.com

ตารางภาคผนวกที่ 2 สายพันธุ์กัญชา ผลผลิตในร่ม กลางแจ้ง
พันธุ์อินดิกา

%THC %CBD

สัดส่วน สัดส่วน
sativa indica

ผลผลิตในร่ม
(กรัม/ตร.ม.)

ผลผลิตกลางแจ้ง
(กรัมต่อต้น)

เหมาะสาหรับปลูก
ในร่ม/กลางแจ้ง

ระยะเวลาปลูก
(อาทิตย์)

1

17.5

20%

80%

453.59

453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

8

Misty Morning

10

1

30%

70%

425.24

566.99

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Creme Brulee

10

12

20%

80%

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

Harmonia

10

12

30%

70%

340.19

ปลูกได้ทั้งคู่

7-9

Critical Cure

9

7.5

20%

80%

510.29-708.74

ปลูกได้ทั้งคู่

7-9

Stephen Hawking Cannabis
Kush

8.5

13

30%

70%

ปลูกได้ทั้งคู่

7-8

Jasmine

14

0.2

30%

70%

340.19

340.19

ปลูกได้ทั้งคู่

7-9

Blue Moonshine

13

0.91

40%

60%

311.84

425.24

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Lost Coast OG

15

0

40%

60%

425.24

481.94

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

595.34
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Avidekel

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
พันธุ์อินดิกา

%THC %CBD

สัดส่วน สัดส่วน
sativa indica

ผลผลิตในร่ม
(กรัม/ตร.ม.)

ผลผลิตกลางแจ้ง
(กรัมต่อต้น)

เหมาะสาหรับปลูก
ในร่ม/กลางแจ้ง

ระยะเวลาปลูก
(อาทิตย์)
8-9

15

0

40%

60%

453.59

85.05

Mr. Nice

13

1

20%

80%

396.89

453.59

กลางแจ้ง

ช่วงทาดอก
ใช้เวลาเพียง 60 วัน

Cherry Pie

13

0.04

20%

80%

396.89

ในร่ม

7-9

Watermelon

14

1

20%

80%

311.84

กลางแจ้ง

8-9

Zkittlez Weed

14

1

30%

70%

กลางแจ้ง

8-10

24K Gold

15

0.2

40%

60%

453.59

595.34

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

Shiva Skunk

15

1

15%

85%

453.59

453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

7-8

Pennywise

13.5

13.5

30%

70%

340.19-453.59

453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

60 -70 วัน

368.54
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Red Dwarf

ปลูกได้ทั้งคู่
แต่ในร่มให้ผลผลิต
มากกว่า

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
พันธุ์อินดิกา

%THC %CBD

สัดส่วน สัดส่วน
sativa indica

ผลผลิตในร่ม
(กรัม/ตร.ม.)

ผลผลิตกลางแจ้ง
(กรัมต่อต้น)

เหมาะสาหรับปลูก
ในร่ม/กลางแจ้ง

ระยะเวลาปลูก
(อาทิตย์)

28.35-85.05 กรัม
ต่อตารางฟุต

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

12.5

0

20%

80%

Sweet Tooth

15

0.2

40%

60%

453.59

510.29

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Ewok

20

1

40%

60%

300

400

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Pre-98 Bubba Kush

20

1

15%

85%

141.75

255.15

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

Sugar Black Rose

18

1

20%

80%

340.19-453.59

453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

ในร่ม 7 /
กลางแจ้ง 8

OG Sherbet

19

1

15%

85%

226.80-255.15

มากกว่า 283.49

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Anesthesia

19

1

10%

90%

500

500–1,000

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

Maple Leaf Indica

18

1

0%

100%

ปลูกได้ทั้งคู่

7-8

Yumboldt

20

0

25%

75%

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

396.89-453.59

396.89-453.59
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Monster Cookies

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
พันธุ์อินดิกา

%THC %CBD

สัดส่วน สัดส่วน
sativa indica

ผลผลิตในร่ม
(กรัม/ตร.ม.)

ผลผลิตกลางแจ้ง
(กรัมต่อต้น)

เหมาะสาหรับปลูก
ในร่ม/กลางแจ้ง

ระยะเวลาปลูก
(อาทิตย์)

19

0.5

20%

80%

566.99

680.39

ปลูกได้ทั้งคู่

6-7

Raspberry Kush

16

1

25%

75%

453.59

340.19

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

LA Kush

19

1

10%

90%

340.19

368.54

ปลูกได้ทั้งคู่

7-9

Strawberry Cheesecake

20

2

30%

60%

453.59-907.18

กลางแจ้ง

8-9

19.25

0.75

40%

60%

200-400

200-400

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

Blue Rhino

20

2

45%

55%

600

500

กลางแจ้ง

8-9

Snow White

19

1

35%

65%

400-500

ในร่ม

8-10

XXX 420

19

0.02

0%

100%

ปลูกได้ทั้งคู่

7-8

Cold Creek Kush

20

1

30%

70%

708.74

ปลูกได้ทั้งคู่

9-12

Holland’s Hope

18

1

10%

90%

708.74

ปลูกได้ทั้งคู่

8

White Cookies

566.99

ก-11

Pitbull Strain

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
พันธุ์อินดิกา

%THC %CBD

สัดส่วน สัดส่วน
sativa indica

ผลผลิตในร่ม
(กรัม/ตรม.)

ผลผลิตกลางแจ้ง
(กรัมต่อต้น)

เหมาะสาหรับปลูก
ในร่ม/กลางแจ้ง

ระยะเวลาปลูก
(อาทิตย์)

19.5

0.55

25%

75%

226.80

340.19

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Yoda OG

18.5

1

20%

80%

340.19-453.59

566.99

ปลูกได้ทั้งคู่

65 วัน

Blue Haze

20

0.6

20%

80%

566.99

566.99

ปลูกได้ทั้งคู่

8-10

Aurora Indica

20

0.1

10%

90%

283.49-396.89

396.89

ปลูกได้ทั้งคู่

9-11

Afghan Skunk

19

0.8

15%

85%

400-500

600

ปลูกได้ทั้งคู่

8

Creme Rose

20

1

20%

80%

ปลูกได้ทั้งคู่

7-8

Chem’s Sister

18

0

25%

75%

340.19-453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

10-12

Darth Vader OG

18

0.37

30%

70%

350

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Chocolate Diesel

18

0

40%

60%

340.19-453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

12

Killer New Haven

20

5

20%

80%

ปลูกได้ทั้งคู่

9-10

453.59

453.59

ก-12

Bordello

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
พันธุ์อินดิกา

%THC %CBD

สัดส่วน สัดส่วน
sativa indica

ผลผลิตในร่ม
(กรัม/ตร.ม.)

ผลผลิตกลางแจ้ง
(กรัมต่อต้น)

เหมาะสาหรับปลูก
ในร่ม/กลางแจ้ง

ระยะเวลาปลูก
(อาทิตย์)

20

0

10%

90%

850.48

1,020.58

ปลูกได้ทั้งคู่

7-9

The Black

18

0

10%

90%

283.49

340.19

ปลูกได้ทั้งคู่

7-8

Lemon Alien Dawg

18

1

40%

60%

283.49-340.19

340.19

ปลูกได้ทั้งคู่

8-9

Swiss

17

0

0%

100%

340.19-453.59

453.59

ปลูกได้ทั้งคู่

10-12

Ortega

17

0

0%

100%

510.29-737.09

566.99

ปลูกได้ทั้งคู่

6-8

Girl Scout Cookies

17

0.09

40%

60%

60

ในร่ม

9-10

Mango Kush

20

0.3

35%

65%

396.89

453.59

กลางแจ้ง

9-11

Black Domina

18

0.1

5%

95%

396.89-453.59

396.89

ในร่มs

50-60 วัน

ก-13

Gooberry

