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ร้านเสื้อผ้า American Eagle ตกลงจ าหน่ายสินค้า CBD ของ Green Growth Brands  

 

เนื้อหาสาระข่าว: American Eagle Outfitters ร้านเสื้อผ้าว ยร ่นแบรนด อเมริก นก าล งจะเดิน
ตามรอยคู่แข่งส าค ญอย่าง Abercrombie และ Fitch เข้าสู่ธ รกิจค้า CBD (Cannabidiol หรือสารสก ดจากก ญชา) 
ที่ก าล งได้ร บความนิยม โดยบริษ ท Green Growth Brands (GGB) ที่มีส าน กงานใหญ่ในร ฐโอไฮโอแถลงเมื่อว น
พฤห สบดีที่ผ่านมาถึงข้อตกลงก บร้านเสื้อผ้าว ยร ่น American Eagle ซึ่งจะเริ่มจ าหน่ายผลิตภ ณฑ บ าร งผิวที่มีสาร
สก ดจากก ญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ น้ าม นนวดกล้ามเนื้อและโลช ่นบ าร งผิว ท ้งในร้านค้าออนไลน และตามร้านของ 
American Eagle ที่มีเกือบ 500 สาขาโดยคาดว่าจะเริ่มวางจ าหน่ายได้ต ้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป ตามรอย
คู่แข่งรายส าค ญร้านเสื้อผ้า Abercrombie ซึ่งประกาศถึงแผนการวางจ าหน่ายผลิตภ ณฑ ของ GGB ในร้านค้าของ
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ตนที่มีกว่า 160 สาขาท ่วสหร ฐฯ ในเดือนที่ผ่านมา น บถึงปัจจ บ น American Eagle เป็นผู้ค้ารายส าค ญรายที่สามที่
ตกลงเป็นคู่ค้าก บ GGB โดยอีกสองรายก่อนหน้านี้คือ Abercrombie และ DSW และย งจะมีอีกหลายบริษ ทที่จะ
ตามกระแสร่วมเป็นคู่ค้าอีก หรืออย่างน้อยก็พิจารณาข้อเสนอของ GGB เพราะธ รกิจที่เกี่ยวข้องก บสารสก ดจาก
ก ญชานี้มีศ กยภาพที่จะขยายต วจนมีมูลค่าตลาดสูงถึง 22 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ภายในปี 2022 (ข้อมูลจาก 
Brightfield Group ซึ่งเป็นส าน กวิจ ยตลาดที่เน้นศึกษาเรื่องก ญชา) 

ในเดือนธ นวาคมที่ผ่านมา สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายร บรอง CBD ที่สก ดมาจากก ญชงให้เป็น
สิ่งที่ถูกกฎหมาย สารสก ดจากพืชตระกูลนี้ที่ไม่ก่อฤทธิ์มึนเมาก าล งจะถูกใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภ ณฑ ต่าง ๆ ได้
แทบท กชนิด อาทิ เครื่องส าอาง ชา อาหารส ตว และเครื่องดื่มท ่วไป ซึ่งเป็นการท้าทายต่อกฎระเบียบของ US FDA 
ที่ห้ามใช้สารด งกล่าวในอาหาร เครื่องดื่มและอาหารเสริม และด้วยเหต ที่กฎระเบียบที่เกี่ยวก บผลิตภ ณฑ เหล่านี้ย ง
ก ากวมอยู่ ผู้ค้าปลีกจึงรู้สึกสบายใจกว่าที่มีสินค้าผลิตภ ณฑ บ าร งผิวและเสริมความงามด งเช่นผลิตภ ณฑ ของ GGB 
ไว้ในคล งสินค้าของตน 

แม้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าเหล่านี้อย่างมาก กล ่มผู้ค้าปลีกกระแสหล ก อาทิ Walmart 
และ Target ย งไม่ได้เข้ามาร่วมวงด้วย ส่วน Walgreen, CVS, Rite Aid และร้านค้าสินค้าเฉพาะทางอย่าง GNC 
และ Vitamin Shoppe ได้เริ่มวางจ าหน่ายผลิตภ ณฑ ที่มีส่วนผลมของ CBD ในร้านค้าของตนในบางร ฐบ้างแล้ว 
ขณะที่เครือห้างสรรพสินค้าระด บหรูอย่าง Barney’s ได้เปิด “ร้านจ าหน่ายก ญชง-ก ญชา” ที่สาขาหนึ่งของตนใน
เมือง Beverly Hills ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้แล้ว โดยใช้ชื่อว่า “The High End” ซึ่งจะมีหลอดสูดไอระเหย 
(Vaporizer Pen) และลูกอมวางจ าหน่ายภายในร้านด งกล่าว แล้วย งมีเจ้าของศูนย การค้าหลายแห่งให้การตอบร บ
เป็นอย่างดี อาทิ Simon และ Brookfield ได้ท าส ญญาก บ GGB เพ่ือเปิดร้านจ าหน่ายผลิตภ ณฑ ที่มี CBD เป็น
ส่วนผสมด้วยแล้ว โดย Simon ก าล งเตรียมจะเปิดร้าน GGB 108 แห่งและ Brookfield อีกประมาณ 70 แห่งใน
ศูนย การค้าของตน 

CBD ไม่ได้มีสารที่ท าให้มึนเมาเหมือนก บ THC (สารสก ดจากก ญชาอีกชนิดหนึ่ง) แต่คนบางกล ่ม 
รวมถึงบรรดาผู้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็ย งคงพะวงถึงผลอ นไม่พึงประสงค จากการท าการตลาดของผลิตภ ณฑ 
จากก ญชาซึ่งอาจกระทบต่อผู้เยาว ได้ มูลค่าห ้นของ American Eagle ตกลงประมาณร้อยละ 14 ในปีนี้ 
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บทวิเคราะห์: พืชตระกูลนี้ถูกจ ดให้เป็นยาเสพติดร้ายแรงประเภท 4 ภายใต้สนธิส ญญาที่
นานาชาติร่วมก นลงนามร บรองมาต ้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ผ่านพ้นมาหลายทศวรรษ ในย คนี้วิทยาการสามารถแยกสก ด
สารที่ก่อโทษ และที่มีค ณประโยชน เอาออกมาใช้งานได้ โดยสารก ดจากพืชตระกูลนี้ที่ เรียกว่า CBD หรือ 

Cannabidiol ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต่างก บสาร THC หรือ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) ที่ก่อฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท โดยข่าวล่าส ดเกี่ยวก บเรื่องนี้รายงานว่า องค การอนาม ยโลกส่งค าแนะน าลงว นที่ 24 มกราคม 2019 
ไปย งเลขาธิการสหประชาชาติโดยสร ปคร่าว ๆ ก็คือ “ผลิตภ ณฑ ส าเร็จรูปที่มีส่วนผสมของ CBD เป็นหล กและมี 
THC เป็นส่วนประกอบไม่เกินร้อยละ 0.2 ไม่อยู่ภายใต้การควบค มของนานาชาติ” ส่วนคณะกรรมาธิการยาเสพติด
ของสหประชาชาติที่มีสมาชิกจาก 53 ประเทศย งคงเลื่อนการโหวตมาต ้งแต่ธ นวาคมปีที่แล้ว และย งเลื่อนวาระ
ออกไปอีกในการประช มเม่ือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  

ในสหร ฐฯ มีการออกกฎหมาย 2014 Farm Bill ที่ให้ CBD และก ญชงถูกกฎหมายไปแล้วต ้งแต่ปี 
2014 แต่ด้วยเหต สองประการที่ท าให้การตีความกฎหมายย งก ากวม ประการแรกคือค าจ าก ดความของก ญชง (Hemp) 
และก ญชา (Marijuana) ซึ่งท ้งคู่ถูกจ ดอยู่ในตระกูล Cannabis โดยดูจากปริมาณของสาร THC ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท
เกินกว่าร้อยละ 0.3 หรือไม่ ท าให้มี Cannabis ที่ท ้งผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย (ก ญชงถูกกฎหมายเพราะมี THC 
ต่ ากว่าร้อยละ 0.3 ในขณะที่ก ญชามีมากกว่า จึงย งผิดกฎหมาย) อีกประการหนึ่งคือ ก ญชงย งคงอยู่ในรายการสาร
ควบค มในอีกกฎหมายหนึ่งซึ่งแม้จะมีศ กดิ์ต่ ากว่า Farm Bill แต่ก็ท าให้ไม่มีใครม ่นใจว่าถูกกฎหมายจริงหรือไม่ ซึ่งในปี 
2018 ได้มีการออกกฎหมาย Farm Bill ที่ได้ร บการลงนามโดยประธานาธิบดีทร มป์ให้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ ใน
ว นที ่10 ธ นวาคมในปีที่ผ่านมา ท าให้ก ญชงกลายเป็นพืชที่ถูกกฎหมายในท ้ง 50 ร ฐของสหร ฐฯ ไปแล้ว ซึ่งหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องก บเรื่องนี้ต่างเห็นว่าจะมีผู้สนใจท าฟาร ผลิตพืชตระกูลนี้มากขึ้นอย่างมากในสหร ฐฯ แต่พืชตระกูลนี้ย งไม่ได้
พ้นจากการจองจ าโดยสิ้นเชิง น้ าม น CBD ที่สก ดจากก ญชงถูกกฎหมายในสหร ฐฯ แต่ CBD ในรูปแบบใดก็ตามซึ่งแม้
จะมีค ณสมบ ติเหมือนก น แต่หากสก ดออกมาจากก ญชาน ้นไม่ถูกกฎหมาย 

มีอยู่ 10 ร ฐในในสหร ฐฯ ที่ Cannabis (ท ้งก ญชงและก ญชา) สามารถน ามาใช้ท ้งทางการแพทย และ
ส นทนาการ ได้แก่ อลาสกา แคลิฟอร เนีย โคโลราโด เมน แมสซาช เซ็ต มิชิแกน เนวาดา ออรกิอน เวอร มอนต  วอชิงต น
และวอชิงต นดีซี แต่ย งมี 3 ร ฐที่ Cannabis หรือ ผลิตภ ณฑ ท่ีสก ดจาก Cannabis ท กชนิดย งเป็นสารผิดกฎหมายจาก
การตรวจสอบล่าส ดในเดือนเมษายน 2019 ได้แก่ ไอดาโฮ เนบราสกาและเซาธ ดาโกตา มีเว็บไซต  hempurecbd.com 
ได้เผยแพร่ข้อมูลถึงสถานะตามกฎหมายของพืชตระกูลนี้ใน 50 ร ฐของสหร ฐฯ ไว้ โดยแบ่งกล ่มออกเป็น 4 กล ่ม ด งนี้ 
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ร ฐที่เป็นมิตรที่ส ด (สีเขียว) – มีการอน ญาตอย่างช ดแจ้งให้สามารถจ าหน่ายผลิตภ ณฑ อ ตสาหกรรม
ที่มีสารสก ดจากก ญชงได้ ได้แก่ อลาสกา โคโลราโด อิลลินอยส  อินเดียนา เคนท กกี เมรี่แลนด  มิสซูรี นิวยอร ค นอร ธ
แคโรไลนา ออริกอน โรดไอแลนด  เซาธ แคโรไลนา เทนเนสซี ยูทาห  เวอร มอนต  และวิสคอนซิน 

ร ฐที่เป็นมิตร (สีฟ้า) – ฟาร มก ญชงเพ่ืออ ตสาหกรรมในโครงการน าร่องตามข้อก าหนดของ Farm 
Bill น ้นได้ร บการอน ญาตอย่างช ดแจ้ง ได้แก่ วอชิงต นดีซี ฮาวาย แคนซ ส มอนทานา นิวเม็กซิโก นอร ธดาโกตาและ
โอกลาโฮมา 

ร ฐที่ย งก้ ากึ่ง (สีเทา) – ไม่มีการอน ญาตอย่างช ดแจ้งให้สามารถจ าหน่ายผลิตภ ณฑ อ ตสาหกรรมที่มี
สารสก ดจากก ญชงได้ แต่มีข้อยกเว้นให้สามารถโต้แย้งตามกฎหมายได้ ได้แก่ อาร ค นซอ เดลาแวร  ฟลอริดา จอร เจีย 
ไอดาโฮ ไอโอวา ล ยเซียนา เมน แมสซาช เซ็ต มินเนโซตา มิสซิสซิปปี นิวแฮมเชียร  นิวเจอร ซี เพนซิลเวเนีย เทกซ ส 
เวอร จิเนียและวอชิงต น 

ร ฐที่ย งก งวล (สีแดง) – แม้จะไม่มีการห้ามอย่างช ดแจ้งในการจ าหน่ายผลิตภ ณฑ อ ตสาหกรรมที่มี
สาร CBD สก ดจากก ญชง แต่การบ งค บใช้กฎหมายหรือค าแถลงการณ โดยร ฐในระยะอ นใกล้นี้ ท าให้มีความเสี่ยงใน
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การจ าหน่ายผลิตภ ณฑ อ ตสาหกรรมที่มีสาร CBD สก ดจากก ญชงยิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ อลาแบมา อาริโซนา 
แคลิฟอร เนีย คอนเนคติก ต มิชิแกน เนบราสกา เนวาดา โอไฮโอ เซาธ ดาโกตา เวสต เวอร จิเนียและไวโอมิง 

เป็นที่น่าส งเกตว่าการยอมร บเริ่มมีเพ่ิมมากขึ้นท ่วโลก และการปลดพืชตระกูลนี้ออกจาก
พ นธนาการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ท าให้ต้องถูกจองจ าแบบข งลืมมาอย่างยาวนานดูจะเป็นความหว งใน
การร กษาโรคร้ายแรงหลายชนิด จากบทความเรื่อง Medical Marijuana โดย Dr. Peter Grinspoon ที่เผยแพร่ใน 
Harvard Health Publishing กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า มีชาวอเมริก นร้อยละ 85 สน บสน นให้กฎหมายรองร บการใช้
ก ญชาในทางการแพทย และคาดว่าอย่างน้อยมีชาวอเมริก นหลายล้านคนที่ก าล งใช้อยู่ ประเด็นที่ถกเถียงก นมากคือ
อาการมึนเมาซึ่งเป็นผลมาจากสาร THC ซึ่งมีอยู่ในก ญชามาก แต่มีในก ญชงน้อย และสาร CBD ที่สก ดมาใช้ก็ไม่ได้
ท าให้เกิดอาการมึนเมา มีผู้ป่วยรายงานว่า CBD ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หล บ ความวิตกก งวล อาการกล้ามเนื้อ
หดเกร็งและอาการปวด ตลอดไปจนถึงในการร กษาโรคร้ายแรงที่มีอ นตรายถึงชีวิตได้อย่าง โรคลมช ก ที่ใช้ก นมาก
ที่ส ดคือเพ่ือลดอาการปวด แม้จะไม่แรงพอส าหร บความเจ็บปวดที่ร นแรง (เช่น หล งการผ่าต ด หรือกระดูกห ก) แต่
ส าหร บอาการเจ็บปวดเรื้อร งในผู้สูงอาย  ข้อดีที่ท าให้ได้ร บความสนใจมาก เนื่องจากไม่อ นตรายเหมือนยาที่มี
ส่วนผสมของฝิ่น (เพราะไม่มีทางใช้เกินขนาดและเสพติดได้ยากกว่า) และย งสามารถใช้แทนยาแก้อ กเสบที่ไม่มี
ส่วนผสมของเสตียรอยด ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการทางไต มีแผลเปื่อยหรือเป็นกรดไหลย้อน โดยเฉพาะอาการปวดจาก
กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาการที่เกี่ยวก บเส้นประสาท มีผู้ป่วยยืนย นว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดี ช่วยลดอาการส ่นใน
ผู้ป่วยพาร กินส น และย งได้ยินว่าประสบความส าเร็จในการบ าบ ดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อร ง ( fibromyalgia) โรค
เยื่อบ โพรงมดลูกเจริญผิดที่ อาการกระเพาะปัสสาวะอ กเสบ (interstitial cystitis) และอาการอย่างอ่ืนที่ม กจะลง
เอยด้วยอาการปวดเรื้อร ง นอกจากนี้ย งสามารถใช้ในการลดอาการคลื่นไส้และน้ าหน กลด และย งใช้ในการร กษาต้อ
หินด้วย และประเด็นที่ท าให้วงการแพทย สนใจมากคือการใช้ในทหารผ่านศึกท่ีมีสภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญก บ
เหต การณ ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง (Post-traumatic Stress Disorder) ที่ได้ผลดีอย่างช ดแจ้งจนมี
คนเรียกร้องให้ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องนี้มากมาย และย งมีรายงานอีกว่าสามารถช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปวดและสูญเสีย
กล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคเอดส  ผู้ป่วยโรคล าไส้แปรปรวนและโรคโครห น (Crohn's Disease เป็นความผิดปกติเรื้อร ง
ของล าไส้ใหญ่ท าให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม) 

ตลาดสินค้า CBD ในรูปแบบผลิตภ ณฑ ความงามและบ าร งผิวก าล งเริ่มเป็นที่นิยมในตลาด
สหร ฐอเมริกา โดย Cowen & Co. คาดการณ ว่าตลาด CBD ในสหร ฐฯ จะมีมูลค่า 16 ล้านดอลลาร ในปี 2025 
และเราจะได้เห็นผลิตภ ณฑ ผสมสาร CBD ในผลิตภ ณฑ เสริมความงามต ้งแต่มาสคาราไปจนถึงเจลหล่อลื่น ท ้งนี้
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เนื่องจากภาพของเหล่าเซเลบริตี้ในฮอลลีวูดต่างใช้ผลิตภ ณฑ ให้เห็น เช่น Emma Roberts และ Melissa 
MaCarthy เอาน้ าม น CBD ก่อนขึ้นร บรางว ลออสการ  หรือ Kim Kardashian เอาผลิตภ ณฑ อาบน้ าเด็กผสม CBD 
โยนเข้าไปในอ่างอาบน้ า ท ้งนี้ Claudia Mata ผู้ร่วมก่อต ้งสายผลิตภ ณฑ ดูแลผิวหน้า Vert Vert ค ณประโยชน ของ 
CBD ในผลิตภ ณฑ เครื่องส าอางคือ มีค ณสมบ ติต้านการอ กเสบ วิตามิน A, D และ E และกรดไขม นที่จ าเป็น จึงท า
ให้เป็นที่นิยมและเริ่มวางขายก นในร้านระด บไฮเอนท ของสหร ฐฯ มากขึ้น  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: การยอมร บทางการแพทย  เริ่มกระจายออกไปท ่วโลกแล้ว และในสหร ฐฯ 
เองมีการท าการเชิงพาณิชย เต็มต วแล้ว และแม้ในขณะนี้จะย งดูก ากวมอยู่บ้าง ด้วยระบบกฎหมายที่มีร ฐบาลกลางมา
ซ้อนบนร ฐบาลของร ฐ แต่แนวโน้มน ้นช ดเจนว่าจะไปในทางท่ีท าให้การใช้พืชตระกูลนี้เป็นไปอย่างเสรียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามล าด บ หากผู้ที่ค ดค้านน าเอาสาระมาถกก นทางวิชาการน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่ส ด  

สินค้า CBD ในสหร ฐฯ เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้น ด งน ้นจึงเป็นโอกาสที่ไทยสามารถจ ดท า
โครงการน าร่องทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถปลูกพืชตระกูลนี้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้
การควบค มอย่างใกล้ชิด และร ฐหรือองค กรการก ศลเข้ามาอ ปถ มภ ในการศึกษาการน ามาใช้งานทางการแพทย ให้
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสามารถน าไปสร้างนว ตกรรมเพ่ิมมูลค่าด้วยการผสมในผลิตภ ณฑ ต่างๆ โดยเฉพาะกล ่ม
ผลิตภ ณฑ เสริมความงาม บ าร งผิว หรือกล ่มสปาที่ไทยมีความช านาญท ้งด้านบริการอยู่แล้ว จะช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 

********************************************************* 

ที่มา: CNBC 
เร่ือง: “American Eagle becomes the latest retailer to sell Green Growth Brands’ CBD products” 

โดย: Lauren Thomas 
จัดท าโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ  
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