


   

 
 

โครงการสัมมนาเรื่อง 
กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย 

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. 

ณ ห้องประชุม  AEOC  ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้เปิดทางให้กัญชาซึ่งเคยเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายและหายาก
ในอดีต กลายเป็นดาวเด่นของพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ก าลังมาแรงในปัจจุบัน   หลายประเทศทั้งในทวีปอเมริกา 
ยุโรป และเอเชีย รวมถึงไทย ได้เริ่มปรับเปลี่ยนกฎหมายและออกกฎใหม่ เพื่อปลดล็อคให้กัญชาเป็นพืชถูก
กฎหมาย เนื่องจากกัญชามีประโยชน์และน ามาใช้ได้หลากหลาย ทั้งในด้านการแพทย์ ธุรกิจเครื่องดื่ม/อาหาร/
เครื่องส าอาง  การน าไปประกอบอาหารในครัวเรือน ฯลฯ  ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่จะสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดแข่งขันของธุรกิจด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออก
นวัตกรรมสารสกัด การแปรรูปหรือส่วนผสมจากกัญชง กัญชา    ส่งผลให้กัญชาที่เป็นสิ่งเสพติดอันตราย
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต    ดังจะเห็นได้จากรายงานของ The Global Cannabis Report ของ 
Prohibition Partners ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ช้ันน าระดับโลก ซึ่งได้คาดการณ์ว่า 
มูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 103.9 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2567 
แบ่งเป็น ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์มีสัดส่วนประมาณ 60% ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมด และอีก 40% เป็น
ตลาดกัญชาเพื่อการสันทนาการ (กรุงเทพธุรกิจ, 25 มกราคม 2564) 

กัญชาในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการปลดล็อกให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย แต่ยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของการทดลองทางการแพทย์เพื่อใช้กับผู้ป่วย ท าให้ตลาดกัญชาถูกกฎหมายของไทยยังมีมูลค่าน้อยมาก 
ส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมอยู่ในต ารับยาไทย   จากการศึกษาเบื้องต้นของศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ระบุว่า หากมีการ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมีการจ าหน่ายในรูปแบบเชิงพาณิชย์ 
ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยน่าจะมีมูลค่าราว 3,600-7,200 ล้านบาทในปี 2564 ซึ่งยังมีขนาดที่เล็กมาก
หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.02-0.04 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ   อย่างไรก็ตามเมื่อ 
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พิจารณาในมิติเศรษฐศาสตร์และสังคม กัญชาเชิงพาณิชย์ยังเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้
ความส าคัญอย่างมาก เช่น กฎระเบียบข้อตกลงต่างๆ ที่เข้มงวดและชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนกับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชา  ผู้ประกอบการ/นักลงทุน   ผู้แปรรูป   
ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก  ผู้ส่งออก/ผู้น าเข้า และผู้บริโภคปลายทาง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจทั้งในด้านการปลูก ราคา ความสามารถในการแข่งขัน กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ สิทธิบัตรกัญชา ความคุ้มค่า
ในการลงทุน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  และในมิติของภาครัฐที่ต้อง
พิจารณาว่าจะผลักดันกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบอยา่งยัง่ยนื
ได้หรือไม่และอย่างไร 
  สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นความส าคัญของกัญชาพืช
เศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
ให้กับเกษตรกร และเป็นพื้นฐานส าคัญของการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต  จึงได้ก าหนดจัดการ
ประชุมสัมมนาออนไลน์เพื่อระดมสมองและเสนอแนะภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการผลิตกัญชาพืช
ทางเลือกใหม่เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจการเกษตรของเกษตรกรไทย  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อระดมสมองและเสนอแนะแนวทางพัฒนาการผลิตกัญชาพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร   
 2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมกับเครือข่ายทาง 

 สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ เกษตรกร  ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไป 
 
3. วัน เวลาและสถานท่ีจัดสัมมนา 
 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม AEOC ช้ัน 2 อาคารศูนย์
ปฏิบัติการเศรษฐกจิการเกษตร ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กรุงเทพมหานคร 
 
4.  รูปแบบการประชุมสัมมนา 
 มี 2 รูปแบบคือ  การเข้าร่วมในหอ้งประชุมตามปกติ และ เข้าร่วมประชุมออนไลนร์ะบบ  Zoom 
Meeting ด้วยรหัส  Meeting ID: 882 5113 6153  และ Passcode:  977098  
 

5. ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
ไม่เกิน 300 คน โดยเข้าร่วมในห้องประชุมไมเ่กิน 30 คน และออนไลน์ไม่เกิน 270 คน  ประกอบด้วย  

สมาชิกและกรรมการสมาคม  ผู้แทนสถาบันการศึกษา/วิจัย  ผู้แทนสภาเกษตรกรแหง่ชาติ   ผู้แทนภาคประชา 
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สังคม  ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนอื่น  ผู้แทนมูลนิธิ ดร.สมนึก  ศรีปลั่ง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาครัฐ   เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป 
 

 
6.  ก าหนดการ 
 

เวลา     กิจกรรม  
 
13:00-13:30 น.  กล่าวเปิดประชุมสมัมนาและบรรยายพเิศษ  

                                โดย   ดร.ปีติพงศ์ พึ่งบญุ ณ อยุธยา   
                                                 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแหง่ประเทศไทย  

                  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

13:30-16:30  เสวนาเรื่อง  
กัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความท้าทาย 

   ผู้เข้าร่วมเสวนา 

 

                        ภาครัฐ:      1)  ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว 
    หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
    ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
2)  นางสาวศิรพิร  ฉวานนท์ 
    เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

           ภาคเอกชน:         นายวิศารท์  พจน์ประสาท 
        ประธานวิสาหกจิชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพร 

  แห่งริเวอร์แคว       
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        เกษตรกร:           ดร.ประพัฒน์ ปญัญาชาติรักษ์  
                                                  ประธานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 
 
                                         สถาบันการศึกษา:   ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต  
                                                                 นักวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
                                                                 ของการเพาะปลูกกญัชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย 
                                                                 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์    
 
                     ผู้ด าเนินรายการ  

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย   
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

16:30 น.  สรุปและปิดการประชุม 
  

 
 
                                            --------------------------------------------- 
 
 

 
 

 
  

 
 
  
 

 



  
 



ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
การเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็น

พืชเศรษฐกิจของไทย

คณะผู้วิจัย

• ผศ.ดร.รวสิสาข์ สุชาโต

• ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

• ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



ความส าคญัของปัญหา
ประเทศไทยปัจจุบันอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์

วัตถปุระสงค์



— ขอบเขตการศกึษา —



วิธีด าเนินการวิจยั (Research Methodology) 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล



2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล



การด าเนินนโยบายกัญชา
ในต่างประเทศและ

โซ่อุปทานกัญชาของไทย



ห่วงโซ่คุณค่าของ

อุตสาหกรรมกญัชา

ที่มา: ดัดแปลงจาก Markets and Markets (2018)



สัดส่วนการใช้กัญชาทางการแพทย์
และสันทนาการในแต่ละทวีป ปี 2561

อเมริกาเหนือ
90%

อเมริกาใต้
5%

ยุโรป
1%

อื่นๆ
4%

ทางการแพทย์

อเมริกาเหนือ
99.80%

อเมริกาใต้
0.20%

สันทนาการ



ขนาดตลาดกัญชาแบ่งตามประเภทการใช้งานตั้งแต่ปี 2559-2561 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

การใช้งาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ปี 2566 

(คาดการณ)์

อัตราการเติบโต
คาดการณ์จาก

ปี 2561

เพื่อการแพทย์ 2,861 3,778.8 5,090 12,589.3 ร้อยละ 19.9

เพื่อสันทนาการ 1,808.5 2,760.0 5,215 26,763.5 ร้อยละ 38.7

รวม 4,669.5 6,538.9 10,305 39,352.7 ร้อยละ 30.7

ที่มา: Markets and Markets (2018)



ขนาดตลาดกัญชาทางการแพทย์แยกตามทวีปตั้งแต่ปี 2559-2561 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

การใช้งาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
อัตราการเติบโตคาดการณ์

จากปี 2561

อเมริกาเหนือ 2,581.3 3,372.7 4,549.2 ร้อยละ 18.3

อเมริกาใต้ 140.5 217.8 274 ร้อยละ 21.9

ยุโรป 28.6 40.5 66.2 ร้อยละ 57.5

อื่น ๆ 110.6 147.9 200.5 ร้อยละ 27.6

รวม 2,861 3,778.8 5,089.9 ร้อยละ 19.9

ที่มา: Markets and Markets (2018).



การเปรียบเทียบนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศต่างๆ
แคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อุรุกวัย

วัตถุประสงค์

การใช้กัญชา

1 ทางการแพทย์

2 สันทนาการ

1 ทางการแพทย์

2 สันทนาการ

1 ทางการแพทย์

2 สันทนาการในบางพื้นที่

1 ทางการแพทย์

2 สันทนาการ

มาตรการ

ควบคุมพื้นที่ปลูก

1. ด้านพื้นที่

-แบ่งประเภทของพื้นที่ปลูกตาม

วัตถุประสงค์

- สถานที่ปลูกต้องมีพิกัดสถานที่

ถูกต้อง มีสถานที่ตั้งชัดเจน ก าหนด

ขนาดพื้นที่

1. ด้านพื้นที่

- ขึ้นกับกฎหมายของ

แต่ละรัฐ

1. ด้านพื้นที่

ให้ปลูกกัญชาตามวัตถุประสงค์ คือเพื่อ

ศึกษาวิจัย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา ไม่

ก าหนดขนาดพื้นที่

1. ด้านพื้นที่

-ให้ปลูกกัญชาตาม

วัตถุประสงค์

2.มาตรการป้องกันการเข้าถึง

-ระบบรักษาความปลอดภัย มีกล้อง

CCTV 

-โครงสร้างเพาะปลูกแข็งแรง

-มีระบบควบคุมการเข้าออก

-มีห้องนิรภัยส าหรับเก็บกัญชา

2.มาตรการป้องกันการ

เข้าถึง

- มีระบบรักษาความ

ปลอดภัย

- มีกล้องวงจรปิด

-มีการควบคุมผู้เข้าออก

2.มาตรการป้องกันการเข้าถึง

- มีระบบรักษาความปลอดภัย

- มีระบบควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ปลูก และ

ประตูทางเข้าที่ปลูก

- มีขั้นตอนควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับ

กัญชาเพื่อป้องกันการรั่วไหล

2.มาตรการป้องกันการ

เข้าถึง

-



แคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อุรุกวัย

3.ระบบการควบคุมการปลูกกัญชา

-ต้องเป็นเกรดทางการแพทย์ที่ได้

มาตรฐาน

-ต้องปลูกตามแนวทางGPP (Good 

Production Practice) 

-มีการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

ยาฆ่าแมลง เชื้อรา อื่น ๆ

3.ระบบการควบคุมการปลูกกญัชา

-ขึ้นกับกฎหมายในแต่ละรัฐ

3.ระบบการควบคุมการปลูกกัญชา

- ต้องเป็นเกรดทางการแพทย์ที่ได้

มาตรฐาน ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดี 

(GMP)

- ปลูกตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี(GAP)

3.ระบบการควบคุมการปลูกกัญชา

-ต้องเป็นเกรดทางการแพทย์ที่ได้

มาตรฐาน

-มีการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน 

ยาฆ่าแมลง เชื้อรา อื่น ๆ

4.ระบบติดตามตรวจสอบ

-มีการตรวจสอบด้วยระบบ 

Cannabis tracking system

4.ระบบติดตามตรวจสอบ

-มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน

4.ระบบติดตามตรวจสอบ

-มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยweb 

base ที่สามารถควบคุมทุกขั้นตอน

4.ระบบติดตามตรวจสอบ

-มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน

การอนุญาตให้

ปลูกกัญชาที่บ้าน

ปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 4 ต้นต่อ

ครัวเรือน
ขึ้นกับแต่ละรัฐ

ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้

(แต่ผ่อนปรนให้ปลูกเพื่อเสพได้ไม่เกิน

ครัวเรือนละ 5 ตัน)

ปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อ

ครัวเรือน หรือจ านวนที่ผลิตได้ต้อง

ไม่เกิน 480 กรัม

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์

กัญชาทางการแพทย์
ต้องมีใบสั่งยาจากผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีใบสั่งยาจากผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีใบสั่งยาจากผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีใบสั่งยาจากผู้เชี่ยวชาญ



โซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายของไทย



ปัญหาของโซ่อุปทานกัญชาทางการแพทย์ของไทย

** ภาพรวม: ขาดการวางแผนร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน*ปัจจุบันพันธุ์อิสระ01 ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว



ต้นทุนการปลูก สกัดกัญชา 
และการวิเคราะห์

ความคุ้มค่าการลงทุน



รูปแบบการปลูกกัญชาในประเทศไทย

แบบใช้
วัสดุดิน

การปลูกแบบในรม่ การปลูกแบบในโรงเรือน

แบบตาข่าย

ส าหรับพันธุ์อินทิกา

แบบEVAP ส าหรับ

พันธุ์ไทย

แบบตาข่าย

ส าหรับพันธุ์ไทย

แบบระบบ
รากลอย

(Aeroponics)



รูปแบบการปลูกแบบต่าง ๆ

สายพันธุ์ รูปแบบการปลูก จ านวนรอบการปลูกต่อปี

ในร่มแบบแอโรโพรนิกส์ สายพันธ์ุต่างประเทศ เมดิคัลเกรด 3

ในร่มแบบวัสดุปลูกเป็นดิน สายพันธุ์ต่างประเทศ
GAP และการปลูก
แบบออร์แกนิค 

3

โรงเรือนตาข่าย
ส าหรับพันธุ์อินทิกา

สายพันธ์ุต่างประเทศ ออร์แกนิค 2

โรงเรือนแบบEVAP
ส าหรับพันธุ์ไทย

สายพันธ์ุไทย GACP 2

โรงเรือนแบบตาข่าย
ส าหรับพันธุ์ไทย

สายพันธ์ุไทย GACP 2



การเปรียบเทียบต้นทุนต่อรอบการผลิต
และผลผลิตของการปลูกแบบต่าง ๆ

ต้นทุนคงที่
(บาท/100 ตร.ม.)

ต้นทุนผันแปร
(บาท/100 ตร.ม.)

ต้นทุนเฉลี่ย
(บาท/กรัม)

ผลผลิต
(กรัม/ตร.ม.)

ในร่มแบบแอโรโพรนิกส์ 520,178 7,682,164 369.47 222

ในร่มแบบ
วัสดุปลูกเป็นดิน

77,547.31 943,498.2 65.09 119.52

โรงเรือนตาข่าย
ส าหรับพันธ์ุอินทิกา

14,416.67 334,130 14.52 240

โรงเรือนแบบ EVAP
ส าหรับพันธุ์ไทย

56,645.83 139,800 23.47 195

โรงเรือนแบบตาข่าย
ส าหรับพันธุ์ไทย

47,395.83 48,666.67 19.62 195



ต้นทุนคงที่ต่อรอบการผลิตของการปลูกแบบต่าง ๆ
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ระบบอากาศและอุณหภูมิ

ระบบรักษาความปลอดภัย

อุปกรณ์ในการปลูก

อ่ืนๆ
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ระบบไฟและหลอดไฟ

กล้องวงจรปิด

PH Sensor

เครื่องชั่งน้ าหนัก

อ่ืนๆ
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ค่าสร้างโรงเรือน

พลาสติกแบบทนความร้อน 

หลอดไฟ LED

พัดลมดูดอากาศขนาด 36"

พัดลมดูดอากาศขนาด 30"

ระบบรักษาความปลอดภัย 
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ค่าปรับปรุงสถานที่และรั้ว

ค่าสร้างโรงเรือน

ระบบม่านลดแสงอัตโนมัติ

หลอดไฟ LED
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ค่าสร้างโรงเรือน

ระบบม่านลดแสงอัตโนมัติ

หลอดไฟ LED

วัสดุและอุปกณ์

ระบบรักษาความปลอดภัย

พัดลมดูดอากาศ



ต้นทุนผันแปรต่อรอบการผลิตของการปลูกแบบต่าง ๆ

573,750
72,000

180

888

96,000

10,080

121,000

2,299,000

4,068,600

440,666

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% ในร่มแบบระบบรากลอย

เมล็ดพันธุ์ ไส้กรอง

ถังเก็บสารละลาย ถ้วยปลูก

สารละลายธาตุอาหาร PH DOWN

ค่าน้ า ค่าไฟ

ค่าแรงงาน ค่าซ่อมแซม
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โรงเรือน EVAP พันธุ์ไทย
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ปุ๋ยให้ทางน้ า

สารป้องกันศัตรูพืช

น้ า
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โรงเรือนตาข่ายสายพันธ์ุไทย

ดิน

เมล็ดพันธ์ุ

ปุ๋ยให้ทางน้ า

สารป้องกันศัตรูพืช

น้ า

ไฟฟ้า

ค่าแรง

เงินเดือนพนักงานประจ าโรงปลูก



ต้นทุนการตากกัญชา

200

41.66

16.66
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ต้นทุนคงที่

ปรับปรุงอาคาร

เครื่องปรับอากาศ

1,724.25
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ตันทุนผันแปร

ค่าไฟฟ้า ค่าแรง

� การตากกัญชาให้แห้งนั้นใช้เวลาประมาณ 4-
10 วัน

� ควรจะตากไว้ในที่ร่มไม่โดนแสงแดดโดยตรง 
มีอากาศไหลเวียนสะดวก และไม่ควรเป็นห้อง
ที่ร้อนควรมีอุณหภูมิประมาณ 18-22 องศา
เซลเซียส และมีความชื้นประมาณร้อยละ 45-
55

� ต้นทุนค่าตากแห้งเท่ากับ 0.07 บาทต่อกรัม

ต้นทุนการตากกัญชาต่อรอบ
(50 กิโลกรัม)



การสกัดกัญชา

การสกัดแบบ
ใช้สารละลาย

การสกัดแบบ 
Solvent โดยใช้
เครื่องสกัดเย็น

การสกัดแบบ 
Supercritical 

CO2



ต้นทุนการสกัดแบบต่าง ๆ
ขนาดผลิต

ผลผลิตต่อ
รอบ

ต้นทุนคงที่
(บาท/รอบการผลิต)

ต้นทุนผันแปร
(บาท/รอบการ

ผลิต.)

ต้นทุนเฉลี่ย
(บาท/กรัม)

การสกัดแบบสาร Solvent 5 kg 750 g 252.49 129,000 174.26

การสกัดแบบ Solvent 
โดยใช้เครื่องสกัดเย็น

3 kg 450 g 1,215.75 80,667 181.96

การสกัดแบบ supercritical 
CO2

1 kg 150 g 2,791.10 28,767 213.72



ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
อายุโครงการ

(ปี)
จ านวนรอบ
การผลิตต่อปี

พื้นที่ (ตร.ม.)
ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน (ปีที่ 0)

(บาท)*

ผลผลิต
ราคา

(ราคาเฉล่ียของดอก
กัญชาแห้งของ
สหรัฐอเมริกา)

ในร่มแบบแอโรโพรนิกส์ 10 3 100 9,386,059 150 กรัมต่อต้น 129 บาทต่อกรัม 

ในร่มแบบวัสดุดิน
10

3 60 1,014,363 97.69 กรัมต่อต้น 
50 บาทต่อกรัม

(ราคาขายจริงในไทย) 

โรงเรือนตาข่าย
ส าหรับพันธุ์อินทิกา

10 2 120 218,200
28,800 กรัมต่อรอบ

การผลิต 
78.26 บาทต่อกรัม 

โรงเรือนแบบ EVAP
ส าหรับพันธุ์ไทย

10 2 240 1,913,800
47,000 กรัมต่อรอบ

การผลิต 
78.26 บาทต่อกรัม 

โรงเรือนแบบตาข่าย
ส าหรับพันธ์ุไทย

10 2
240 

1,305,000
47,000 กรัมต่อรอบ

การผลิต 
78.26 บาทต่อกรัม 

*ไม่รวมต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร/โรงเรือนและค่าที่ดิน



สรุปผลการวิเคราะห์
ราคา ผลผลิต

NPV B/C ratio

ในร่มแบบแอโรโพรนกิส์ -101,898,514 0.36

ในร่มแบบวัสดุดิน -3,857,295.05 0.7

โรงเรือนตาข่าย
ส าหรับพันธุ์อินทิกา

24,704,141
5.21

โรงเรือนแบบ EVAP
ส าหรับพันธุ์ไทย

45,478,663 11.35

โรงเรือนแบบตาข่าย
ส าหรับพันธุ์ไทย

46,310,125 14



การประเมินความต้องการ
และผลกระทบของ
เศรษฐกิจของกัญชา
ทางการแพทย์ของไทย



ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ยากัญชาทางการแพทยใ์นประเทศไทย

1) ต ารับยาแผนปัจจุบนั (สารสกัดจากกัญชา)

2) ต ารายากัญชาแผนไทย 

3) น้ ามันกัญชาหมอพื้นบ้าน (อ.เดชา) 

ต ารับแผนปัจจุบัน
47%

ต ารายากัญชาแผน
ไทย
48%

น้ ามันกัญชาหมอพื้นบ้าน ( อ.เดชา) 
5%



การประเมินและพยากรณ์ตลาดกัญชา
ทางการแพทย์ในประเทศไทย

จ านวนผู้ป่วยค านวณจากจ านวนผู้ป่วยใน 3 โรค 
1) ผู้ป่วยมะเร็งระยะ 3-4 
2) ผู้ป่วยลมชัก
3) ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง (Multiple Sclerosis) 

ขนาดตลาดยากัญชาในต ารับยาปัจจุบัน



ปริมาณการใช้ (กรัม) และมูลค่าตลาดกัญชา(แผนปัจจุบัน)
กรณีการใช้ยา 104 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)

145.84 190.13 247.83 323.04 421.1
548.91

709.185

924.54
1205.15

1570.88

2,047.72
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มูลค่าตลาด(153บาทต่อกรัม) มูลค่าตลาด(744บาทต่อกรัม) ปริมาณการใช้ภายในประเทศ

มูลค่าตลาดกัญชา (ล้านบาท)ปริมาณการใช้ (กรัม)



ปริมาณการใช้ (กรัม) และมูลค่าตลาดกัญชา (แผนปจัจุบัน)
กรณีการใช้ยา 170 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)

238.39 310.78 405.11 528.05 688.34
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มูลค่าตลาด(153บาทต่อกรัม) มูลค่าตลาด(744บาทต่อกรัม) ปริมาณการใช้ภายในประเทศ

มูลค่าตลาดกัญชา (ล้านบาท)ปริมาณการใช้ (กรัม)



280.46 365.63 476.6 621.24 809.81
1,055.601,363.82

1,777.96

2,317.60
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มูลค่าตลาด(153บาทต่อกรัม) มูลค่าตลาด(744บาทต่อกรัม) ปริมาณการใช้ภายในประเทศ

มูลค่าตลาดกัญชา (ล้านบาท)ปริมาณการใช้ (กรัม)

ปริมาณการใช้ (กรัม) และมูลค่าตลาดกัญชา (แผนปจัจุบัน)
กรณีการใช้ยา 200 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท) 



ปริมาณการใช้ (กรัม) และมูลค่าตลาดกัญชา (แผนปจัจุบัน)
กรณีการใช้ยา 240 กรัมต่อคนต่อปี (ล้านบาท)

336.55 438.755 571.92 745.485 971.775
1266.72
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3,625.10
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มูลค่าตลาด(153บาทต่อกรัม) มูลค่าตลาด(744บาทต่อกรัม) ปริมาณการใช้ภายในประเทศ

มูลค่าตลาดกัญชา (ล้านบาท)ปริมาณการใช้ (กรัม)



การประเมินตลาดกัญชาต ารับยาแพทย์แผนไทย
มูลค่าความต้องการกัญชา = ∑(จ านวนยาที่ผลิตแต่ละชนิดXสัดส่วนกัญชาที่ใช้ x ราคากัญชาต่อกรัม)

10,401,388.72
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มูลค่าตลาดกัญชายาแผนไทย ปริมาณการใช้กัญชายาแผนไทย (กรัม)

ปริมาณการใช้ (กรัม)มูลค่าตลาดกัญชา (บาท)



ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4
2563 2568 2563 2568 2563 2568 2563 2568

�ส าหรับพันธ์ุ CBD เด่น

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

โรงเรือนส าหรับ
พันธุ์อินทกิา

1588.67 5979.42 2,596.87 5,979.43 3,055.14 11,498.9 3,666.173 13,798.68

�ส าหรับพันธุ์ THC เด่น

โรงเรือนส าหรับ
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

การประมาณการพื้นที่ปลูกกัญชา (ตร.ม.)



การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ยาแผนปัจจุบัน)
กรณีการใช้ยาปริมาณ 104 กรัมต่อคนต่อปี

การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือนส าหรับสาย
พันธุ์ CBD (ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือน
ส าหรับสายพันธ์ุไทย

(ล้านบาท)

(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม) (153 บาทต่อกรัม)
(744 บาทต่อ

กรัม)
(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม)

2563 83.730 647.073 131.933 695.28 127.072 690.42

2564 109.155 843.566 171.997 906.41 165.659 900.07

2565 142.285 1,099.600 224.200 1,181.51 215.939 1,173.25

2566 185.464 1,433.297 292.238 1,540.07 281.470 1,529.30

2567 241.762 1,868.373 380.946 2,007.56 366.910 1,993.52

2568 315.139 2,435.445 496.568 2,616.87 478.271 2,598.58



การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ยาแผนปัจจุบัน)
กรณีการใช้ยาปริมาณ 170 กรัมต่อคนต่อปี

การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือนส าหรับสาย
พันธุ์ CBD (ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือน
ส าหรับสายพันธ์ุไทย

(ล้านบาท)

(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม) (153 บาทต่อกรัม)
(744 บาทต่อ

กรัม)
(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม)

2563 136.86 1,057.72 215.657 1,136.51 207.711 1,128.57

2564 178.42 1,378.91 281.144 1,481.63 270.784 1,471.27

2565 232.58 1,797.43 366.479 1,931.32 352.975 1,917.82

2566 303.16 2,342.89 477.695 2,517.43 460.094 2,499.82

2567 395.19 3,054.07 622.700 3,281.59 599.756 3,258.64

2568 515.13 3,981.02 811.698 4,277.58 781.789 4,247.67



การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ยาแผนปัจจุบัน)
กรณีการใช้ยาปริมาณ 200 กรัมต่อคนต่อปี

การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือนส าหรับสาย
พันธุ์ CBD (ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือน
ส าหรับสายพันธ์ุไทย

(ล้านบาท)

(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม) (153 บาทต่อกรัม)
(744 บาทต่อ

กรัม)
(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม)

2563 161.02 1,244.37 253.715 1,337.07 244.367 1,327.72

2564 209.89 1,622.25 330.739 1,743.09 318.551 1,730.91

2565 273.59 2,114.62 431.122 2,272.15 415.235 2,256.26

2566 356.66 2,756.34 561.989 2,961.67 541.281 2,940.97

2567 464.93 3,593.03 732.587 3,860.69 705.593 3,833.70

2568 606.01 4,683.55 954.909 5,032.45 919.722 4,997.26



การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ยาแผนปัจจุบัน)
กรณีการใช้ยาปริมาณ 240 กรัมต่อคนต่อปี

การปลูกแบบในร่ม
(ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือนส าหรับสาย
พันธุ์ CBD (ล้านบาท)

การปลูกแบบโรงเรือน
ส าหรับสายพันธ์ุไทย

(ล้านบาท)

(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม) (153 บาทต่อกรัม)
(744 บาทต่อ

กรัม)
(153 บาทต่อกรัม) (744 บาทต่อกรัม)

2563 193.22 1,493.25 304.456 1,604.49 293.238 1,593.27

2564 251.90 1,946.69 396.916 2,091.71 382.290 2,077.09

2565 328.35 2,537.54 517.382 2,726.57 498.318 2,707.51

2566 428.00 3,307.61 674.396 3,554.01 649.547 3,529.16

2567 557.91 4,311.63 879.107 4,632.82 846.715 4,600.43

2568 727.25 5,620.26 1,145.926 6,038.94 1,103.702 5,996.72



�ประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจสทุธิ(ขั้นต่ า) ในปี 
2568 มีมูลค่า 6.67 ล้านบาท

�ผลกระทบทางเศรษฐกิจสุทธิ(ขั้นต่ า) จากการปลูกกัญชา
ไทยในปี 2563 มีมูลค่า 5.13 ล้านบาท



แนวทางในการส่งเสริม
การเพาะปลูกกัญชา

เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย



แนวทางการส่งเสริมการอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์



อุตสาหกรรมต้นน ้า



อุตสาหกรรมกลางน ้า



อุตสาหกรรมปลายน ้า



ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งอื่น ๆ ในโซ่อุปทาน 



Q&A
Thank you.



ภาพการด าเนินงานปลูกกัญชาในโรงเรือนแบบปิด 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว 
ในการสัมมนาออนไลน ์

เร่ืองกัญชากับการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร:  

โอกาสและความท้าทาย 

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 



 



การขออนุญาตใช้ประโยชน์กัญชา
:กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

ภญ.ศิริพร ฉวานนท์ 
กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา







Thai FDA

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย รายละเอียด

อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยการควบคุม    
ยาเสพติดให้โทษ ปี ค.ศ. 1961 
(Single Convention on 
Narcotic Drugs) 

• กัญชา ยางกัญชา (resin) สารสกัดจากกัญชาและทิงเจอร์ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1   
(schedule I) ห้ามปลูก ผลิต ส่งออก น าเข้า ค้าขาย ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ เว้นแต่เพื่อใช้
ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยเท่านั้น  

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็น 5 ชนิด ได้แก่
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1   เป็นชนิดร้ายแรง ไม่ใช้ทางการแพทย์ในประเทศ เช่น เฮโรอีน
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2   ชนิดทั่วไป  ใช้ทางการแพทย์ในประเทศ เช่น มอร์ฟีน
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3   เป็นต ารับยา และมี ยส. ๒ ผสมอยู่กับตัวยาส าคัญอื่น เช่น           

ยาน้ าแก้ไอที่มีโคเดอีนผสมกับยาแก้แพ้หรือยาละลายเสมหะ 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4    เป็นสารเคมีในการผลิต ยส1 ยส2
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5    อื่นๆ เช่น กัญชา กระท่อม เห็ดข้ีควาย



Thai FDA

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย รายละเอียด

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.ยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  

• กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที ่5
• สามารถน ากัญชามาใช้ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
• ห้ามมิให้ผู้ใดเสพ ยส.๕  เว้นแต่เสพเพื่อรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

หรือเป็นการเสพเพื่อศึกษาวิจัย
• ห้ามผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นได้รับการอนุญาต
• การอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ



Thai FDA

มาตรา ๒๖/๕



บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๑

มาตรา ๕๘



Thai FDA

ผู้ขอรับอนุญาตปลูก 
(คกก. ยส. เห็นชอบ)

ผู้รับอนุญาตแปรรูป/สกัด 
ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ 

(น  ามันกัญชา ยาแผนไทย หรืออื่นๆ)

ผู้ป่วย

ส่งยาไป รพ.ที่ได้รับอนุญาต

รายงานการผลิต

ส่ังจ่ายยากัญชา
(SAS – Informed consent)

(ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี กสธ. รับรอง)

แพทย์แผนไทย/หมอพื นบ้าน

ไม่ต้องใช้ยากัญชา

ให้การรักษาวิธีอื่น
ส่ังจ่ายต ารับยาแผนไทย ให้การรักษาวิธีอื่น

รายงานอาการไม่พึงประสงค์ รายงานอาการไม่พึงประสงค์

แพทย์แผนปัจจุบัน

(ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี กสธ. รับรอง)

ปลู
ก

ผล
ิต

รัก
ษา

สถานพยาบาล 
(มีใบอนุญาตจ าหน่ายจากเลขาธิการ อย.)

ไม่ต้องใช้ยากัญชาต้องใช้ยากัญชา ต้องใช้ยากัญชา



▪ มีแผนการผลิต การจ าหน่าย             
การใช้ประโยชน์ ท่ีชัดเจน 
▪ต้องด าเนินการตามแผนการผลิต การ
ใช้ประโยชน์
▪ จัดให้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์ เพื่อหา
ปริมาณสารส าคัญ สารปนเป้ือน โลหะ
หนัก เป็นต้น 
▪จัดท าบัญชีและรายงาน ให้อย เป็น
รายเดือนและรายปี

การปลูก การแปรรปู - การสกัด การผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป - การจ่ายยา

หลักการด าเนินการเพื่อใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

Thai FDA

▪ มีแผนการผลิต การจ าหน่าย การใช้ประโยชน์ ท่ีชัดเจน 
▪ สถานที่ผลิตต้องได้มาตรฐานตามที่ก าหนด
▪ จัดให้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณสารส าคัญ สารปนเปื้อน 
โลหะหนัก เป็นต้น 
▪ สถานที่ผลิตต้องได้รับ GMP หรือหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการใน
การผลิตยาแผนโบราณ หรือสมุนไพร
▪ จัดให้มีฉลากท่ีภาชนะและหีบห่อบรรจุเพ่ือเตรียมส่งมอบให้ผู้ป่วย
▪จัดท าบัญชีและรายงาน ให้อย เป็นรายเดือนและรายปี

▪ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม
สัตวแพทย์ชั นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ /หมอพื นบ้าน
▪ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ กระทรวง สธ 
รับรอง
▪สถานพยาบาลต้องมีใบอนุญาต
▪จ าหน่าย ยส.๕
▪การใช้ต้องประเมินประสิทธิผล/ความ
ปลอดภัย และรายงานต่อ อย.
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“ ใครสามารถขออนญุาต ปลกู กญัชาไดบ้า้ง ? ”

หน่วยงานรฐั

สถาบนัอดุมศึกษา

เอกชน

ผ ูป้ระกอบวิชาชีพ

ผ ูป้ระกอบการเกษตร

ผ ูข้ออนญุาตอ่ืน

1

2

3

4
• ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย การเรียนทางการแพทย์ 

เภสัชศาสตร์ วิทย์ เกษตร
• ที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัช วิทย์

• ที่มีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย์ เภสัช

• ที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด 
• สภากาชาดไทย

• ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์

• รมต.ก าหนด โดยความเห็นชอบของ คกก.ยส.
ซึ่งจะก าหนดในกฎกระทรวง

เวชกรรม  ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพ้ืนบ้าน

รวมกลุ่มเป็นวิสาหกจิชุมชน /วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ 
สหกรณ์การเกษตร

10

ภายในระยะ 5 ปีแรก การขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออก ยส.5 เฉพาะ
กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยตาม ม. 26/2 (1) 
ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็น

ห
รอื
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11

กรณีของเกษตรกรสามารถขออนุญาตปลกูกญัชาได้ โดยการรวมกลุ่มกนั
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน/ วิสาหกิจเพ่ือสังคม/ สหกรณ์การเกษตร 

และขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

เกษตรกรรวมตัวเป็น
วิสาหกิจชุมชน

รัฐ

หน่วยงานรัฐ

11
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12

เกษตรกรจะปลูกกัญชาต้องท าอย่างไร 

1. เกษตรกรรวมตัวกันเพ่ือจดทะเบียนเป็นวสิาหกจิชุมชน

2. จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชน เพ่ือด าเนินการในกิจการตามท่ียืน่ขอ 
ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอในพื นท่ี เพ่ือรับใบรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

3. วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนแล้วร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ศึกษาวจิัยหรือจดัการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่

ให้บริการทางการแพทย ์เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือมีหน้าที่ในการป้องกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยื่นขออนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) 
ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

น าใบอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ยื่นขอเพ่ิมกิจการ
วิสาหกิจชุมชน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ท่ีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน

12



แนวทางการพิจารณาอนุญาตปลูกกัญชา

สถานที่เพาะปลูก

ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนกังานเจ้าหน้าที่

ปริมาณการปลูก
ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต แผนการจ าหน่าย 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

ประวัติการถูกด าเนินคดีเก่ียวกับ ยส.
ตรวจสอบกับกองทะเบียน ประวัติอาชญากร 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

มาตรการรักษาความปลอดภัย

เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัตดิา้นการจัดเตรียมสถานที ่การเก็บ
รักษา และการควบคุมการใช้ส าหรับผู้ขอรับอนุญาต ปลูกกัญชา

รายละเอียดการด าเนินการโครงการปลูกกัญชา
• กรณีปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์
• กรณีปลูกเพื่อใช้ในโครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์พื นบ้านไทย ใน รพ.สต. 

• กรณีปลูกเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย

รายละเอียดเน้ือหาในโครงการ

• วตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน
• แผนการผลิต จ าหน่าย ใช้ประโยชน์
• รายละเอียดเมลด็พนัธุ/์ส่วน

ขยายพนัธุ/์จ านวนเมลด็พนัธุ/์
แหล่งท่ีมา

• วิธีการปลกู/ การดแูลรกัษา/ เกบ็
เก่ียว/

การปฏิบติัหลงัการเกบ็เก่ียว/ขัน้ตอน
การท าลาย/ขัน้ตอนการขนส่ง

• แผนท่ีและแผนผงัสถานท่ีปลกู
• ระยะเวลาด าเนินการ
• ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั

: ตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๓

13Thai Fda
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แนวทางในการตรวจสอบสถานที่

ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบตัิดา้นการจัดเตรียมสถานที ่
การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้ 

ส าหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

สถานที่ปลูก 

กรณีสถานที่ปลูกขนาดใหญ่ 
(ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื นที่

มากกว่า 50 ตร.ม. ขึ นไป)

กรณีสถานที่ปลูกขนาดเล็ก 
(ขออนุญาตปลกูกัญชาในพื นที่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ตร.ม.)

แนวทางการปฏิบัติฯ  แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
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ผู้ขออนุญาตต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมาย

ก าหนด

ยื่นค าขอและเอกสารโครงการ
ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.

คณะกรรมการควบคุมยา
เสพติดให้โทษ

ให้ความเห็นชอบ

19

ขั นตอนการยื่นค าขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา

1 2 3

4

จนท.ตรวจสถานที่
ขอรับอนุญาตปลูก

ตามแนวทาง
ด้านการจัดเตรยีมสถานที่

ฯ

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจังหวัด*

* กรณีพื นที่ปลูกตั งอยู่ ตจว.

อนุกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็น

5 6



Model การขออนุญาตปลูกกัญชา ๖ ต้น
ส านักงานปลัด ก.สธ. (โดย รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ปลูก ๖ ต้น

(รพ.สต.โนนมาลยั โมเดล)

ส านักงานปลัด ก.สธ. (โดย รพ.สต.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

- สถานที่ปลูก กระจายตามบ้านของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ 
เช่น เป็นเกษตรกร แพทย์แผนไทย หรือ อสม. ในชุมชน

- ปลูกบ้านละ ๖ ต้น หรือมากกว่า
- เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า รับจากผู้รับอนุญาตปลูกฯ เดิม / หน่วยงานรัฐ 

๓. ใช้ในครัวเรือน / พัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ก ากับดูแลโดย รพ.สต. / สสจ. / 
อสม. ในชุมชน / ธรรมนูญชุมชน

๒. รพ.สต. ในพื นที่
เพื่อปรุงยาให้คนไข้ของตน

FDA

ขอรับอนุญาตปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ โดยยื่นค าขอที่ อย.

ใบอนุญาตออกในนามของ                     
สป. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 

โดยมี ผอ.รพ.สต. เป็นผู้ด าเนินกิจการ

ผลผลิตกัญชาที่ได้จากการปลูก

๑. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร            
หรือ รพ. ที่ได้มาตรฐาน GMP WHO เพื่อใช้ใน
การผลิตยากัญชา กระจายไปยังสถานพยาบาล

ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

รายงานการปลูก/จ าหน่ายต่อส านักงาน อย.
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การใช้ประโยชน์กัญชา-กัญชง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การกับดูแลของ อย.



พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์กัญชาและกัญชง 
ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  5

เช่นการอนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง การ
อนุญาตให้ผลิตสารสกัดช่อดอก การผลิตเป็น
ต ารับยาที่มีสารออกฤทธิ์ THC และ CBD เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522
พรบ. เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558

พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
พรบ.ยา พ.ศ. 2510

กับดูแลการผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย และการ
โฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร 

เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ ยา ที่มี
ส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงที่ได้รับการ

ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ



การจ าแนกประเภทผลติภัณฑ์สุขภาพ

“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่ 
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตาม
กฎหมายว่า ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี
(2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต
อาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่น
รส “

นิยาม เครื่องส าอาง 
ตาม พรบ.เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558

เครื่องส าอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด โรย 
พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระท าด้วยวิธีอื่นใดกับส่วน ภายนอกของ
ร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุ
ในช่องปากโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม 
หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือ ระงับกลิ่นกาย หรือ
ปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทั้ง
เครื่อง ประทินต่าง ๆ ส าหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับ
และเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอปุกรณ์ภายนอกร่างกาย 

นิยาม อาหาร 
ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522



การจ าแนกประเภทผลติภัณฑ์สุขภาพ

“ยา” หมายความว่า 
1) วัตถุที่รับรองไว้ในต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา 

รักษา หรือ ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนษุย์หรือ
สัตว์

3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูป
หรือ 

4) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือ
การกระท า หน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์

นิยาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมายความว่า 
(1)ยาจากสมุนไพร และให้หมายความรวมถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนา
จากสมุนไพร ยาแผนโบราณ ที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
หรือ ยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนด เพื่อการบ าบัด รักษา 
และบรรเทา ความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือการป้องกันโรค 
(2)ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสว่นประกอบส าคัญที่เป็น
หรือแปรสภาพจากสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะน าไปใชแ้ก่มนุษย์ เพื่อให้ 
เกิดผลต่อสุขภาพหรือการท างานของร่างกายให้ดีขึ น เสริมสร้าง
โครงสร้างหรือการท างานของร่างกาย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรค

นิยาม ยา
ตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2510



การจ าแนกประเภทผลติภัณฑ์สุขภาพ

“ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย 
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ท าใหเ้กิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ
เช่น ต้องเพิ่มขนาดการ เสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรง อยู่ตลอดเวลา และ สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืช 
ที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดให้โทษ

นิยาม ยาเสพติด
ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522



การจ าแนกประเภทผลติภัณฑ์สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรอื



ช่องทางการขอรับค าปรึกษา

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา





การจดแจ้งเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของ 
“กัญชง”

Credit : ภญ.ปริณดา เตชะศิรินุกูล กองควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย อย.



น  ามันจากเมล็ดกัญชง/ สารสกัดจากเมล็ดกัญชง
➢ Cannabis sativa(Hemp) seed oil
➢ Cannabis sativa(Hemp) seed extract
➢ Cannabis sativa(Hemp) seedwater
➢ Hydrogenatedhemp seed oil
➢ Hydrolyzedhemp seedextract
➢ HydrolyzedCannabis sativaseed extract









สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง อย.

You can replace the 
image on the screen 
with your own work. 
Just delete this one, add 
yours and send it to the 
back

Tel : 02-590-7139
Fax: 02-591-8468
Mail: cosmetic@fda.moph.go.th



การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีส่วนผสมของ “กัญชง”











สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองอาหาร อย.

You can replace the 
image on the screen 
with your own work. 
Just delete this one, add 
yours and send it to the 
back

Tel : 02-590-7183
Mail: food@fda.moph.go.th



การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีส่วนผสมของ “กัญชา และกัญชง”

Credit : ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.













การขอรับค าแนะน า

LINE ID : @herbalproduct_fda



กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้

• ยาเสพติด   (15ฉบับ)
1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกัญชง (HEMP) (มีผล 29 มกราคม 2564)
2.ประกาศ สธ. เรื่อง ระบุชื่อ ยส.5 พ.ศ 2563 (ประกาศในราชกิจจา 14 ธค 63)
3.ประกาศ สธ. เรื่อง ก าหนดต ารับ ยส.5ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ... (ประกาศในราชกิจจา 15 กพ 64)
4.ประกาศ อย. เรื่อง รายช่ือ EC ที่พิจารณาโครงการวิจัย เฉพาะกัญชง (ประกาศในราชกิจจา 18 มค 64)
5.ประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปรับแผนกัญชง 
(ประกาศในราชกิจจา 28 มค 64)
6.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ก าหนดฉลากและเอกสารก ากับ ยส. เฉพาะกัญชง 
(ประกาศในราชกิจจา 28 มค 64)
7.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ กรณี THC เกินปริมาณที่ก าหนด 
(ประกาศในราชกิจจา 28 มค 64)
8.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ก าหนดแบบบัญชี รับ-จ่าย เฉพาะกัญชง 
(ประกาศในราชกิจจา 28 มค 64)
9.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสถานที่และการปลูกกัญชง (ประกาศในราชกิจจา 28 มค 64)



• ยาเสพติด (ต่อ)  (15ฉบับ)
10.ประกาศ อย. เรื่อง ก าหนดแบบค าขอใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตกัญชง 
(ประกาศในราชกิจจา 18 มค 64)
11.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสาร THCในกัญชง พ.ศ. ...
(ประกาศในราชกิจจา 8 กพ 64)
12.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสาร THC/CBD หรือสารประกอบ
อื่นในกัญชงและตรวจวิเคราะห์ต ารับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ พ.ศ... (ประกาศในราชกิจจา 8 กพ 64)
13.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการผลิตต ารับยา
ที่มีกัญชง ปรุงผสมอยู่ พ.ศ... (ประกาศในราชกิจจา 8 กพ 64)
14.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง แบบและวิธีติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานไม่พึงประสงค์
จากการใช้ต ารับยาที่มีกัญชง ปรุงผสมอยู่ พ.ศ... (ประกาศในราชกิจจา 8 กพ 64)
15.ประกาศ คกก.ยส. เรื่อง ก าหนดฉลากและเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ต ารับยาที่มีกัญชง ปรุงผสมอยู่ 
พ.ศ... (ประกาศในราชกิจจา 8 กพ 64)

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้

ประชุมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 22 มีนาคม 2564 10



• เครื่องส าอาง (2ฉบับ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องส าอาง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง การแสดงค าเตือนที่ฉลากของเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของกัญชง 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

• อาหาร (2ฉบับ)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่424) พ.ศ.2564 ออกตามความใน พรบ อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง 
ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย ลงวันที่ 25 กพ 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่425) พ.ศ.2564 ออกตามความใน พรบ อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เมล็ด
กัญชงและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ด
กัญชง  ลงวันที่ 3 มีค 2564

• สมุนไพร  (-ฉบับ)
แต่ทั งนี มีกฎหมายอยู่ระหว่างเสนอ รมต ลงนาม 1 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
ด าเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชง ที่
ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร กัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้





เว็บไซตใ์ห้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกัญชง กับประชาชนและผู้สนใจ





เพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นค าขอร้บอนญุาตปลูก สามารถตรวจสอบข้อมูลพื นที่การอนุญาตกัญชา กัญชง ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็น
เครื่องมือให้ผู้ยื่นประสงค์ขอรับอนุญาต สามารถศึกษาข้อมูลพื นที่ทับซ้อน ก่อนการขอรับอนุญาตได้ด้วยตัวเอง

การตรวจสอบพื นที่ปลูกกัญชา กัญชง ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 



การด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกัญชา – กัญชง 

ผู้รับอนุญาตกัญชา กัญชง สามารถออกหลักฐานการซื อ-ขาย ส่วนของ
กัญชาท่ีได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จาก
ระบบสารสนเทศของ อย ได้
โดยเม่ือมีการซื อขายกัญชา กัญชง ในส่วนที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด จาก
ผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับซื อจะได้รับเอกสารจากผู้ขาย เพ่ือเป็นการ
ยืนยันว่า
มีการซื อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใด และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารได้ว่า เป็นเอกสารที่ออกจากระบบของ อย. จริง



ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

สงสัยเรื่องกัญชา กัญชง โทรหาสายด่วน อย 1556 กด 3
สอบถามเรื่องการปลกูกัญชา กัญชง ติดต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด
โทร. 02-5907767-8 email:  fda.cannabism@gmail.com



การสัมมนาเรื่อง 

กัญชากบัการเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร: โอกาสและความทา้ทาย 

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันศุกรท์ี่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. 

 

รายชื่อวิทยากร 

 

 

      ดร.ประพัฒน์ ปัญญาชาตริักษ์  

      ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 

โทร. 02-562-2797 

 

 
 

   ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญขา้ว 

    หัวหน้าศูนยห์ลกัฐานเชิงประจักษ ์

    ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  

    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

 

โทร. 037-211-088  

E-Mail: pakakrong2@gmail.com 

 

  

    นางสาวศิริพร  ฉวานนท ์

    เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

    ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

โทร. 090-990-9761 

E-Mail: fda.cannabism@gmail.com 

      

    



รายชื่อวิทยากร 

 

   นายวิศารท์  พจนป์ระสาท 

   ประธานวิสาหกจิชุมชนศูนย์อภิบาลด้วย 

   พืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว   

 

โทร. 081-9917175 

E-Mail: wisan_VTCC@yahoo.com 

  

 

    ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต  

    นักวจิัยเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

    ของการเพาะปลูกกญัชาเพ่ือเป็นพืช 

    เศรษฐกิจไทย 

    คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

 

โทร. 0-2942-8650-51   

E-mail : ravissa.s@ku.ac.th    

 

 

 

  

 

             

 

  

 

 



                                        

               

 


