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    อนิเดยีดนักญัชง สง่เสรมิ Start-up ยกระดบันวตักรรม 

 การหยุดชะงักของสายการผลิตในจีน ท าให้เกิดการหาแหล่งผลิตและวัตถุดิบทดแทน โดยหนึ่งในสินค้าที่ตลาดหันเห                 
มาที่อินเดียคือผลิตภัณฑ์กัญชง โดยภาคเอกชนคาดการณ์ว่าปี 2563 พื้นที่เพาะปลูกและแปรรูปกัญชงในอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ภายหลังที่รัฐบาลของรัฐต่างๆ ทยอยอนุญาตให้มีการปลูกกัญชงไดภ้ายใต้การก ากับดูแลโดยรัฐบาลระดับรัฐ ในขณะที่ ผู้บริโภคใน
อินเดียเองก็มีความคุ้นเคยกับกัญชงมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการทดลองใช้และพัฒนาสินค้าไดอ้ย่างหลากหลาย 

 อีกปัจจัยที่จะผลักดันให้การผลิตสินค้าจากกัญชงในอินเดียอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 คือการสนับสนุนให้เกิด start-ups 
และการร่วมลงทุนเพื่อขยายกิจการของ start-ups ทั้งในด้านการคิดค้นสินค้าใหม่และการพัฒนาธุรกิจบริการ ล่าสุดเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัท HempCann Solutions จากรัฐโอริสสา (Odisha) ได้เปิดคลินิกให้ค าปรึกษาและบริการแก้ผู้ป่วยด้วย
การยาและน้ ามันที่ท าจากกัญชงเปน็แห่งแรกทีเ่มืองบังกาลอร์ ภายใต้แบรนด์ ‘Vedi Herbals’ ซึ่งจะให้บริการทั้งด้านการรักษาและ
การสร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Centre) โดยอ้างอิงสูตรยาแผนโบราณของอายุรเวทในอินเดีย โดยเฉพาะการรักษาโรคปวดขา               
เอวและหลัง รวมถึงปัญหาสุขภาพทางเพศด้วย  

  

 

                                 ท่ีมา: https://www.vice.com  

นอกจากนี้ ผลการส ารวจของ All India Institutes of Medical Sciences ยังสะท้อนถึงปัจจัยบวกในด้านพฤติกรรมผู้
บริภาคที่สะท้อนว่าตลาดภายในประเทศน่าจะให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กัญชงได้อย่างรวดเร็ว โดยพบว่ามีคนอินเดียจ านวน                 
ไม่น้อยกว่า 7.2 ล้านคน ที่เคยใช้กัญชงมาแล้วโดยการซื้อมาใช้เอง ซึ่งราคาขายปลีกของกัญชงในอินเดียอยู่ที่ประมาณ 4.38           
เหรียญสหรัฐต่อกรัม  

แม้ว่าการผลิตและซื้อ-ขายกัญชงในอินเดียเปน็การกระท าผิดกฎหมายตาม พรบ. The Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act อย่างไรก็ตาม กฎหมายไดใ้ห้อ านาจแก่รัฐบาลท้องถ่ินในแต่ละรัฐพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากใบและ
เมล็ดของกัญชงได ้ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบและสง่เสริมโดยกระทรวงการแพทย์
แผนโบราณของอินเดียด้วย (Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy: AYUSH) 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น 
1. ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า อินเดียจะสามารถเพาะปลกูกญัชงได้เพียงพอต่อความต้องการ: แม้ว่าในปัจจุบัน มีเพียงสามรฐั

ที่อนุญาตให้มีการปลูกกัญชงได ้ได้แก่ อุตตรข่าน อุตตรประเทศ และ มัธยประเทศ แต่พื้นที่น่าจะเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนในปี 2020 

https://www.vice.com/
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โดยรัฐถัดไปที่น่าจะอนุญาตให้มีการปลูกและแปรรูปกัญชงเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมได้ก็คือรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะรัฐมณีปุระ ที่มีช่ือเสียงว่าสภาพอากาศเหมาะสมและมีทักษะในการปลูกกัญชงได้ดี มีคุณภาพที่สุดในอินเดีย 

2. อินเดียจะเป็นคู่แข่งที่ส าคัญในการพัฒนาสินค้ากัญชง: เนื่องจากคนอินเดียคุ้นเคยกับกัญชงมาตั้งแต่โบราณ โดย
น ามาใช้เป็นเครื่องเทศท าอาหาร เส้นใย/เสื้อผ้า และท าเชือก ภูมิปัญญาเหล่านี้ท าให้มุมมองของคนอินเดียต่อกัญชงค่อนข้าง
หลากหลาย โดยภาคเอกชนของอินเดียและสถาบันวิจัยก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ โพลิเอสเตอร์ผสมกัญชง เครื่องส าอาง 
กระดาษรีไซเค้ิล พลาสติกชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาหารสัตว์ และวัสดุเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ   

3. แนวโน้มตลาด: จากสถิติของ Cannabis Price Index Report ปี 2561 มีการใช้พืชประเภท Cannabis ในเมือง                 
นิวเดลีประมาณ 38.2 ตัน ตามด้วยเมืองมุมไบ 32.3 ตัน โดย Cannabis ของอินเดียมีช่ือเสียงในด้านคุณภาพและราคาไม่แพง 
ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายกัญชงในประเทศ ยังคงจ ากัดอยู่ในเครือข่ายการท าการเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและ
โรงงานแปรรูปที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถ่ินเพื่อน าไปผลิตเป็นยาหรือสินค้าอื่นๆ   

ในด้านการส่งออกของอินเดียไปยังตลาดโลก อินเดียนับว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง โดยมูลค่าการส่งออกกัญชง  
(HS Code 530290) ในปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 62) อยู่ที่ 3,877 เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 33.25% 

อันดบั ประเทศ มูลคา่ (เหรียญสหรัฐฯ) 
2560 2561 2562 (ม.ค. พ.ย.) 

1 เนปาล                               0         2,214       1,833 
2 ปากีสถาน                          0               0          940 
3 มาเลเซีย               0               0          723 
4 สวีเดน                             296               0           382 
5 แคนาดา                      1,384              0             0 

              Global Trade Atlas 

      ในส่วนของการน าเข้า มลูค่าการน าเข้าของกัญชง ในปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 62) อยู่ที่ 73,448 เหรียญสหรัฐ 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 450.71%  

อันดบั ประเทศ   มูลคา่ (เหรียญสหรัฐฯ) 
2560 2561 2562 (ม.ค. ธ.ค.) 

1 จีน                  20,174                 5,673       25,699 
2 เนเธอแลนด์                13,921            0     25,293 
3 ฝรั่งเศส               0            0     18,929 
4 คาซัคสถาน                            0            0        2,837 
5 เบลเยี่ยม                         0            0         690 

               Global Trade Atlas 
               HS Code 5302 (True Hemp (Cannabis Sativa L.), Raw Or Processed But Not Spun; Tow And Waste Of True Hemp (Including  

Yarn Waste and Garnetted Stock)) 

4. ผู้ประกอบการไทยอาจเข้ามาลงทุนในธุรกจิบริการสุขภาพและความงามที่ใช้ผลิตภัณฑ์กญัชง ทั้งนี้ ควรจดทะเบียน 

ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ล่วงหน้าทั้งในไทยและอินเดียก่อนเข้ามาท าธุรกิจในอินเดีย นอกจากนี้ ยังอาจเข้ามาคัดเลือกและร่วม
ลงทุนใน Start-ups ของอินเดียได้ด้วย ซึ่งธุรกิจท้องถ่ินมักเข้าใจความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนานวัตกรรมได้              
อย่างรวดเร็ว   
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