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แคนาดาเสรีกัญชา แต่ Edible Products ยังต้องรอก่อน 
 
นับตั้ งแต่ เมื่อกลางเดือนตุลาคม 
2561 ที่ผ่านมา รัฐบาลแคนาดาได้
ผ่ า นกฎหมาย  “Cannabis Act” 
หรือกฎหมายเสรีกัญชาซึ่งท าให้การ
ใช้กัญชาเพ่ือหย่อนใจเป็นเรื่องไม่ผิด
กฎหมายอีกต่อไปในแคนาดา ก็มี
ความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักมากมาย
จากผู้ที่ชื่นชอบและสนับสนุนการใช้
กัญชาในแวดวงต่างๆ รวมไปถึง
บรรดาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายกัญชาโดยตรง หรือแม้กระทัง่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มท่ีเล็งเห็นถึงช่องทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสม รวมไปถึงนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
อนุญาตให้สามารถใช้กัญชาในทางการแพทย์และเพ่ืองานวิจัยได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็สามารถต่อยอดขยาย
ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากกัญชาออกไปได้มากยิ่งข้ึน 
 
ล่าสุด University of British Columbia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของแคนาดา ได้ประกาศเพ่ิมต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ต าแหน่งใหม่ส าหรับด้านวิจัยการใช้พืชกัญชาในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งจากสถิตใินช่วง 8 
เดือนแรกของปีนี้มีผู้เสียชีวิตที่น่าจะมีสาเหตุจากการเสพยาเสพติดเกินขนาดมากกว่า 1,100 คนแล้ว ทั้งนี้ Dr. M-J 
Milloy ผู้ซึ่งจะมารับต าแหน่งศาสตราจารย์ดังกล่าวได้เปิดเผยผลการทดลองในเบื้องต้นว่ากัญชาช่วยให้สามารถท า
การรักษาผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการกลับไปติดยาอีกได้จริง ซึ่งในข้ันตอน
ต่อไป Dr. Milloy มีแผนที่จะท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2,500 รายในแวนคูเวอร์ โดยโครงการวิจัย
ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนเงินจากรัฐบาลท้องถิ่น 500,000 เหรียญแคนาดา และอีก 2,500,000 เหรียญ
แคนาดาจาก Marijuana Company Canopy Growth ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกัญชา อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันมี
ระเบียบและข้ันตอนการรับเงินสนับสนุนที่จะป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริจาคไว้อยู่แล้ว 
 

       นโยบายภาครัฐ    เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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นอกจากนี้ อีกวงการที่คึกคักไม่แพ้กันคือผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม หรือตามกฎหมายจะเรียกว่าเป็นพวก 
Cannabis Edibles ซึ่งหากว่ากันโดยขนาดแล้วใหญ่กว่าตลาดผู้บริโภคกัญชาโดยตรงมาก นับตั้งแต่มีข่าวเปิด
กฎหมายเสรีกัญชาเป็นต้นมาก็มีการออกข่าวเปิดตัวสินค้ากันอยู่ตลอด ทั้งอาหารทั่วไปอย่างคุ๊กกี้ สแน็ค เครื่องดื่ม 
ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงกระทั่งอาหารพร้อมปรุง ลูกอม หมากฝรั่ง และเนื้อสัตว์แปรูปต่างๆ โดยเมื่อไม่นานมานี้ 
Newstrike Brand ผู้ผลิตกัญชารายใหญ่ได้ประกาศร่วมทุนกับ Neal Brothers Food ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร
รายใหญ่ เพ่ือที่จะผลิตขนมขบเคี้ยวผสมกัญชาออกสู่ตลาดในปีหน้านี้ ไม่นับอีกสารพัดสินค้า Cannabis Edibles 
อีกจ านวนมากที่แม้จะยังผิดกฎหมายในขณะนี้แตก็่แอบมีการจ าหน่ายหรือเปิดให้สั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต ์
 

  
 
ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ 
 
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าการผ่านกฎหมาย Cannabis Act ของแคนาดาจะเรียกกันแบบเหมารวมว่าเป็นการเปิดเสรี
กัญชา แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสรีจนกระทั่งสามารถท าอะไรกันก็ได้ โดยยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกัญชาทั้งในระดับประเทศ
และในระดับรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามอีกมาก อาทิ การขออนุญาตผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ การ
ควบคุมไม่ให้มีการขนส่งข้ามแดนไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือน าเข้า การก าหนดอายุผู้ บริโภคและช่องทางการ
จ าหน่าย ซึ่งโดยหลักการส าคัญที่รัฐบาลแคนาดาที่ประกาศควบคู่ไปกับการเปิดเสรีกัญชา ได้แก่ จะต้องป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ จะต้องไม่เป็นแหล่งรายได้ให้มิจฉาชีพ และจะต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ประเด็นน่าสนใจและจับตามองในขณะนี้คือเรื่องของสินค้า Cannabis Edibles ที่ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ 
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จ าหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย ซ่ึงจะต้องมีการออกกฎเกณฑ์ท่ีรอบคอบรัดกุมเกี่ยวกับสินค้า Cannabis Edibles ให้
เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะสามารถอนุญาตให้สินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดได้ รวมไปถึงการให้ความรู้กับผู้บริโภคถึง
คุณประโยชน์และโทษของกัญชาอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ จากข่าวที่สื่อมวลชนน าเสนอว่าในประเทศไทยเองก็ก าลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยได้ด้วยเช่นกัน จึง
ควรที่จะศึกษาข้อมูลจากแคนาดาในฐานะประเทศที่เริ่มด าเนินการมาก่อน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาข้อดีและ
ข้อเสีย รวมไปถึงแนวทางการด าเนินการให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องดังกล่าวต่อไป 
 
ที่มา:  
https://www.theglobeandmail.com/cannabis/article-ubc-creating-new-professors-post-to-study-role-of-marijuna-in/ 
https://www.bnnbloomberg.ca/cannabis-canada-daily-tragically-hip-backed-pot-firm-lands-edibles-deal-1.1175194 
https://www.thestar.com/news/cannabis/2 0 1 8 / 0 8 / 2 8 / why-it-will-be-another-year-before-cannabis-edibles-come-on-the-
market.html 
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/ 
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