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ข้อมูลตลาดกัญชงและผลติภัณฑ์กัญชงในอิตาลี 
1. ข้อมูลภาพรวม 

1.1 สถานการณ์สินค้ากัญชงและผลิตภัณฑ์กัญชง 
อิตาลีเป็นประเทศที่ตลาดกัญชงที่มีแนวโน้มมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป โดยในช่วง 10 ปีที่

ผ่านมา มูลค่าทางการตลาดของภาคกัญชงในอิตาลีเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสามปีผ่านมา
ภายหลังจากการออกกฎหมายการเพาะปลูกและจำหน่ายกัญชงเสรีในปี พ.ศ. 2559 ที่เอื้อให้ผู้ปลูกสามารถ
ปลูกได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปสินค้า 
กัญชง ทำให้อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีกฎหมายอุตสาหกรรมกัญชงที่เปิดกว้างและทันสมัยที่สุดในยุโรป โดย
หลังจากการออกกฎหมายดังกล่าว มีร้านค้าเฉพาะทางเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบและที่มาจาก
กัญชงเปิดขึ้นกว่า 1,000 ร้าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561) มีผู้ที่จดทะเบียนธุรกิจด้านการเกษตรกัญชง
โดยเฉพาะเพิ่มขึ้น 800 ราย และบริษัทในภาคการแปรรูปและกระจายสินค้า 1,500 บริษัท สร้างงานกว่า 
10,000 ราย และมูลค่าการค้าอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านยูโร (ในยุโรปอยู่ที่ประมาณ 36 พันล้านยูโร)   

ด้านการจำหน่ายสินค้า จากการสำรวจบริษัทผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมกัญชงของ 
Eng4Life (www.eng4life.it) แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจหลักของบริษัทอิตาเลียนที่ดำเนินการภาคกัญชง ได้แก่ 
การค้าปลีก 58% (โดย 15% เป็นการค้าออนไลน์ และ 85% เป็นการค้าปลีกออฟไลน์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ได้มากที่สุดสำหรับบริษัทประเภทนี้ ได้แก่ ช่อดอก ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูบและบุหรี่ไฟฟ้า) ผู้
เพาะปลูก 39% (โดย 62.7% เป็นการเพาะปลูกอย่างเดียว ขณะที่ 37.3% ประกอบธุรกิจอื่นควบคู่ด้วย เช่น 
การค้าปลีก 22% ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชง 6.8% และ 8.5% มีการผลิตครบวงจร) และ 3% ของบริษัทใน
อิตาลีเป็นผู้ผลิต ทั้งนี้ ด้านการจำหน่ายสินค้าขั้นสุดท้าย สินค้าท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย ได้แก่ สินค้าอาหาร 
(80% ของร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะทางจำหน่ายสินค้าดังกล่าว) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยา
และเวชภัณฑ์ (38%) เช่นเดียวกับสินค้าสำหรับภาคอาคารเขียว (green building) ที่ 43.9% ของผู้ผลิตหันไป
มุ่งเน้นความสำคัญและการพัฒนา ในทางตรงกันข้าม กลุ่มสินค้าดั้งเดิม อย่างกระดาษและสิ่งทอ และสินค้า
นวัตกรรม อย่างพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ ยังคงไม่แพร่หลายเทา่ที่ควร 

    
  
 
 

          ผู้เพาะปลูก                                  ผู้ผลิต                                         ผู้ค้า 

      การค้าออนไลน์                การค้าออฟไลน ์

http://www.eng4life.it/
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ทั้งนี้ ประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้กัญชงในอิตาลี  ได้แก่ (1) ทางการแพทย์ (2) ด้าน
อุตสาหกรรม และ (3) ด้านสันทนาการ 

1.2 ช่องทางการจำหน่าย   
- การจำหน่ายเพ่ืออุตสาหกรรม (เกษตรกร/บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย) 
- การจำหน่ายในร้านขายปลีก (85% โดย 17.3% เป็นธุรกิจ franchise) และการจำหน่าย

ออนไลน์ (15%)   
ในอิตาลี ช่องทางการจำหน่ายสินค้ากัญชงสำหรับสูบเพื่อสันทนาการ (หรือเรียกว่า cannabis 

light ที่มีส่วนประกอบสาร THC ต่ำกว่า 0.5%) และหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชง อยู่ในรูปแบบการจำหน่าย
ในร้านขายปลีกและการจำหน่ายออนไลน์ โดยร้านจำหน่ายปลีกสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตขึ้นภายหลังจาก
การออกกฎหมายการเพาะปลูกและจำหน่ายกัญชงเสรีในปี พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ซึ่ง
ประชาชนสามารถซ้ือกัญชงที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่   

- ร้านขายสินค้ายาสูบบางร้าน (Tabacchi) แม้ว่าจะยังคงมีจำนวนน้อย แต่ในปัจจุบันทำมูลค่าได้
กว่า 10 ล้านยูโร จำหน่ายสินค้าบรรจุห่อปริมาณ 1-5 กรัม ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ยูโร/กรัม  

- Grow Shop เป็นร้านค้าเฉพาะด้าน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูก 
กัญชงสำหรับสูบเพื่อสันทนาการ (cannabis light) นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากใย 
กัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชง เช่น น้ำมันและสารสกัด และเมล็ดและช่อดอก ที่เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด  

- ร้านจำหน่ายปลีกต่างๆ และการจำหน่ายออนไลน์ จำหน่ายกัญชงสำหรับสูบเพื่อสันทนาการ 
(cannabis light) และผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชงอย่างเสรี โดยต้องมีใบอนุญาตด้านการค้า  

1.3 แนวโน้มตลาด 
ผู้ประกอบการธุรกิจภาคกัญชงในอิตาลีคาดการณ์ว่า การปลูกกัญชงในอิตาลีในอนาคตของมี

แนวโน้มในเชิงบวก โดย 90.2% ของผู้ประกอบการคาดว่าจะมีผู้ผลิตและการผลิตโดยรวมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่
ราคาสินค้าจะยังคงที่ (56.1%) ทั้งนี้ จากรายงานการคาดการณ์ “The European Cannabis Report” ของ
บริษัท Prohibition Partners บริษัทที่ปรึกษาและรวบรวมข้อมูลตลาดกัญชงถูกกฎหมาย แสดงให้เห็นว่า
มูลค่าผลประกอบการของตลาดกัญชงในอิตาลีจะอยู่ที่ 15.8 พันล้านยูโร (โดย 7.5 พันล้านยูโรมาจากสินค้ายา
และเวชภัณฑ์ และ 8.3 พันล้านยูโรจากการใช้ด้านสันทนาการ) บวกกับ 24.7 พันล้าน ในภาคอุตสาหกรรม 
(CBD และอ่ืนๆ ที่มีสารประกอบ THC ต่ำกว่า 0.6% สำหรับผู้เพาะปลูก/ผลิต) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40.5 พันล้าน
ยูโร หรือสัดส่วนเท่ากับ 68% ของผลกระกอบการทั้งหมดในภาคเกษตรกรรมของอิตาลี ขณะที่มูลค่าในตลาด
ยุโรปรวมทั้งสิ ้นจะอยู่ที ่ 123 พันล้านยูโร ภายในปี พ.ศ. 2571 โดย 58 พันล้านยูโรมาจากสินค้ายาและ
เวชภัณฑ์ และ 65 พันล้านยูโรจากการใช้ด้านสันทนาการ) และภายใน 5 ปี ตลาดกัญชงในยุโรปจะเป็นตลาดที่
ใหญ่ที่สุดในโลก  
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2. ข้อมูลด้านการตลาด  

2.1 มูลค่าทางการตลาดของกัญชง 
ผลประกอบการของตลาดกัญชงในอิตาลี อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง

ตอนกลางของประเทศ โดยรวมแล้วในปี พ.ศ. 2562 (สิงหาคม 2561 - กันยายน 2562) บริษัทผู้ประกอบการ
ในภาคกัญชงในอิตาลี 25% มีผลประกอบการต่ำกว่า 10,000 ยูโร  22.7% มีผลประกอบการอยู่ระหว่าง 
10,000-25,000 ยูโร 18.2% มีผลประกอบการอยู่ระหว่าง 25,000-50,000 ยูโร  8.0% มีผลประกอบการอยู่
ระหว่าง 50,000-100,000 มีผลประกอบการยูโร 14.8% มีผลประกอบการอยู่ระหว่าง 100,000-250,000  
ยูโร และ 11.4% มีผลประกอบการกว่า 250,000 ยูโร 

2.2 มูลค่าการส่งออกของอิตาลี แบ่งตามประเภทดังนี้ 
2.2.1 พิกัดศุลกากร 5302: True Hemp (Cannabis Sativa L.) Raw or Processed but not 

spun, Tow and Waste of True Hemp  

ประเทศ 
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 ปี 2560 
1. กรีซ 0.204 0.029 0.026 
2. สวิตเซอร์แลนด์ 0.110 0.000 0.002 
3. เบลเยียม 0.026 0.026 0.000 
4. สโลวาเกีย 0.020 0.018 0.009 
5. ตูนีเซีย 0.019 0.000 0.020 
รวมการส่งออกทั้งสิ้น 0.500 (+564.91%) 0.109 0.159 

2.2.2 พิกัดศุลกากร12079991: Hemp Seeds, whether or not broken Excl. for Sowing 

ประเทศ 
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 ปี 2560 
1. ฝรั่งเศส 0.366 0.020 0.027 
2. เบลเยียม 0.102 0.190 0.224 
3. เยอรมนี 0.070 0.000 0.000 
4. สวีเดน 0.069 0.065 0.057 
5. โรมาเนีย 0.055 0.004 0.006 
รวมการส่งออกทั้งสิ้น 0.890 (+171.44%) 0.356 0.440 

2.3 มูลค่าการนำเข้าในอิตาลี แบ่งตามประเภทดังนี้ 
2.3.1 พิกัดศุลกากร 5302: True Hemp (Cannabis Sativa L.) Raw or Processed but not 

spun, Tow and Waste of True Hemp (อัตราภาษีนำเข้าจากไทย 0%) 
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ประเทศ 
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 ปี 2560 
1. อียิปต์ 0.202 0.000 0.109 
2. สวิตเซอร์แลนด์ 0.083 0.373 0.115 
3. จนี 0.068 0.210 0.115 
4. เนเธอร์แลนด์ 0.027 0.020 0.020 
5. ฝรั่งเศส 0.014 0.018 0.035 
รวมการนำเข้าทั้งสิ้น 0.410 (-50.51%) 0.853 0.449 

2.3.2 พิกัดศุลกากร 12079991: Hemp Seeds, whether or not broken Excl. for Sowing 
(อัตราภาษีนำเข้าจากไทย 0%)   

ประเทศ 
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 ปี 2560 
1. ฝรั่งเศส 0.722 0.116 0.460 
2. เนเธอร์แลนด์ 0.253 0.256 0.537 
3. ลิทัวเนีย 0.237 0.145 0.122 
4. เยอรมนี 0.136 0.126 0.360 
5. แคนาดา 0.067 0.247 0.367 
รวมการนำเข้าทั้งสิ้น 1.454 (+48.74%) 1.075 2.664 
ที่มา: World Trade Atlas 

3. ข้อมูลดา้นกำลังการผลิต  

3.1 พ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง 
กัญชงเป็นพืชที่ปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 อิตาลี มีพื้นที่ปลูกกว่า 

100,000 เฮกตาร์ และในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ผ่านมาอิตาลีอยู่ในอันดับสองของประเทศมีพื้นที่
เพาะปลูกมากที่สุด การเพาะปลูกกัญชงในอิตาลีได้เริ่มหายไป โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันของ 
เส้นใยสังเคราะห์ โดยระหว่างปี ค.ศ. 1940-1970 พื้นที่การเพาะปลูกหายไปจาก 86,850 มาอยู่ที่ 899 และ
การผลิต 109,200 มาอยู่ที่ 1,080 ตัน   

ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกกัญชงในอิตาลีรวมทั้งหมด 4,000 เฮกตาร์ (หรือ 400,000 เอเคอร์) โดย 
670 เฮกตาร์ เป็นการเพาะปลูกสำหรับการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในแคว้น Toscana (30%), 
Piemonte (21%) และ Veneto (14%) 
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3.2 การเพาะปลูกและการผลิตสินค้า  
ประเภทสินคา้หลักท่ีเกษตรกรผู้ปลูกกัญชงนำเสนอในตลาด ได้แก่ ช่อดอก (90.5%) ตามมาด้วย

ต้น (27%) และเมล็ด (17.5%) โดยในปี พ.ศ. 2561 ช่อดอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้มากที่สุด (สัดส่วนผล
ประกอบการ 75%) และ 40% ของผู้ปลูกมีผลประกอบการส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายช่อดอก 

 
ในบรรดาสินค้าที่ผลิต ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้น การผลิตน้ำมันกัญชง CBD (กว่า 31% ของ

บริษัทผู้ผลิตมีผลประกอบการจากการจำหน่ายน้ำมันกัญชง CBD) ตามมาด้วยสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมหรือมา
จากกัญชงขณะที่การผลิตแคปซูลและเครื่องนุ่งห่มยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก นอกจากนี้ ในบรรดาผู้ผลิต มี 
บริษัทจำนวน15.8% ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร กว่าครึ่งหนึ่ง (52.6%) ดำเนินการวิจัยและพัฒนา 42% ไดพั้ฒนา
นวัตกรรมด้านกระบวนการการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และ 32% ไม่มีการพัฒนานวัตกรรม
ใดๆ 

 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์กัญชงในปัจจุบันในอิตาลี อยู่ที่จำนวนประมาณ 5-6 ล้าน
คน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) โดยกำลังการผลิต โดยเฉพาะในสินค้ายาและเวชภัณฑ์ ยังไม่เพียงพอต่อการ
บริโภค/ใช้สอยในประเทศ  

      ช่อดอก 

 ตน้ 

เมลด็ 

น้ำมันกัญชง CBD 

อาหารที่มีส่วนผสม/
มาจากกัญชง 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 

 เครื่องสำอาง 

 น้ำยาบุหรี่ไฟฟา้ 

แคปซูลกัญชง CBD 

ผงคริสตัลกัญชง 
CBD 

สิง่ทอจากใยกัญชง 
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4. ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์  

ข้อมูลตามกลุ่มสินค้า  
กลุ่มสินค้า แบรนด์/ยี่ห้อ ภาพประกอบ 

1. ยา และเวชภัณฑ์ 
SATIVEX (Nabiximols)  GW 

PHARMACEUTICALS 
(สหราชอาณาจักร) 

 
 CP47 497 PFIZER (สหรัฐอเมริกา)  
NABILONE/CESAMET (เฉพาะการ
ขออนุญาตนำเข้าเท่านั้น ไม่มีวาง
จำหน่ายทั่วไปในอิตาลี) 

MEDA 
PHARMACEUTICALS 
INC. (สหรัฐอเมริกา)  

 
*หมายเหตุ สำหรับสินค้ายา ผู้ผลิตรายเดียวในอิตาลีเป็นของรัฐ ผ่านโรงงานเภสัชกรรมเคมีของทหารเมือง
ฟลอเรนซ์  
2. ผลติภัณฑ์เสริมอาหาร  
โปรตีน  MYPROTEIN  

(สหราชอาณาจักร) 

 
น้ำมันกัญชง NAURETICA (อิตาลี) 

 
RUBAXX OLIO INTEGRATORE PHARMA FGP (เยอรมนี) 

 

3. เครื่องสำอาง 

น้ำมันกัญชง  BENEFIT COSMETICS  
(สหรัฐอเมริกา) 
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ครีมอาบน้ำ ครีมนวด ครีมบำรุงหน้า 
ครีมทามือ ยาสระผม ครีมนวดผม 
สบู่ น้ำมนันวด   
 

CBWEED  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

น้ำยาล้างทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น VERDE SATIVA 

 

ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิวกาย ยาสระผม 
ครีมอาบน้ำ เจลอาบน้ำสำหรับเด็ก 

ANNABIS 

 

ครีมบำรุงหน้า ครีมบำรุงผิวกาย 
น้ำมันบำรุงผม ยาสระผม ครีมนวด 
ครีมกันแดด สบู่ ครีมและน้ำมัน
สำหรับเด็ก  

BOTTEGA DELLA 
CANAPA 

  

ครีมอาบน้ำ แผ่นมาสก์บำรุงหน้า ลิป
มันบำรุงปาก ครีมทามือ ครีมทาเท้า 
ครีมบำรุงผิวกาย ครีมบำรุงหน้า 

THE BODY SHOP  

  

4. อาหารและเครื่องดื่ม  
ช็อกโกแล็ต ลูกอม น้ำมันเมล็ดกัญชง 
แป้ง ซอสพาสต้า ครีมถั่ว ข้าวพอง 
คุ้กกี ้ขนมของว่าง น้ำผึ้ง ชา กาแฟ 
เบียร์  

CBWEED 
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น้ำมันกัญชง ANNABIS  

น้ำมันกัญชง พาสต้า แป้ง ลูกอม ชา  
กาแฟ น้ำผึ้ง  

BOTTEGA DELLA 
CANAPA 

  

5. ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง 
สเปรย์รักษา/ต้านเห็บหมัดสำหรับ 
ยาสระผมสำหรับสุนัขและแมว  
น้ำมันบำรุงสำหรับสุนัขและแมว 

CBWEED 

  

น้ำมันบำรุงสำหรับสุนัขและแมว CANAPA DELLA 
SALUTE 

 
 

น ำ้มนับ ำรุงส ำหรับสนุขัและแมว CBD THERAPY 
DELIVERY  

 

6. อ่ืนๆ  
น้ำมันหอมระเหย  CBWEED 
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น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า MARIA SALVADOR BY 
J-AX AROMA SVAPO 

 

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า AROMA BLUE SPACE 
BY SPACE ONE 

 

5. ข้อมูลด้านกฎหมาย 

5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชง  
 ในอิตาลีคือ กฎหมาย n. 242 del 2016 (2 dicembre 2016) ประกอบด้วยทั้งหมด 10 มาตรา 

ซึ่งมีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการทำการกัญชง สรุป
ความสำคัญดังนี ้

-  การสนับสนุนและส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกัญชงเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการเพาะปลูก
และการแปรรูป การส่งเสริมการใช้และการบริโภคขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มาจากการผลิต
ท้องถิ่น การพัฒนาห่วงโซ่แบบบูรณาการจากผลการวิจัย ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้และนวัตรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ วิศกรรม
ชีวภาพ การฟื้นฟูที่ดิน และการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง 

- การกำหนดรายชื่อผลิตภัณฑ์ทีม่ีส่วนประกอบหรือผลิตจากกัญชง ได้แก่ อาหารและเครื่องสำอาง
ที่ผลิตขึ้นตามกฎระเบียบของประเภทสินค้านั้นๆ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ เส้นใย เศษไม้ ขี้เลื่อย น้ำมัน หรือ
เชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมและหัตถกรรมภาคต่างๆ รวมถึงภาคพลังงาน วัสดุสำหรับทำปุ๋ยพืชสด วิศกรรม
ชีวภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยบึงประดิษฐ์สำหรับการฟื้นฟูแหล่งมลพิษ การเพาะปลูกเพื่อกิจกรรมการเรียน
การสอนและการสาธิต รวมถึงการวิจัยทั้งจากสถาบันรัฐและเอกชน เป็นต้น 

- ผู้เพาะปลูกต้องเก็บแถบป้ายบอกข้อมูลของเมล็ดที่ซื้อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน และ
ต้องเก็บใบเสร็จเป็นระยะเวลาตามทีก่ฎหมายกำหนด 

- หากการตรวจปริมาณส่วนผสมของสาร THC ของการเพาะปลูกปรากฏมากกว่า 0.2% และอยู่
ภายในกำหนด 0.6% เกษตรกรจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ตามกฎหมายแต่หากเกินกว่านั้น ศาลสามารถสั่ง
ยึดหรือทำลายการเพาะปลูก ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วได้ 

- ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการช่วยเหลือของรัฐ กระทรวงนโยบายเกษตรอาหารและ
ป่าไม้ จัดสรรงบประมาณตามแผนการของรัฐบาล ไม่เกิน 700,000 ยูโร เพื่อส่งเสริมปรับปรุงสภาพการผลิต
และการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมกัญชง 
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- รัฐ แคว้น และพื ้นที ่ปกครองตนเอง สามารถจัดการส่งเสริมการฝึกอบรมเพื ่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการในภาคกัญชง 

- กระทรวงนโยบายเกษตรอาหารและป่าไม้ ส่งเสริมความเข้าใจในระบบคุณภาพอาหารสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชง 

ทั้งนี้ การดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เกิดขึ้นโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือ และ
การเงินที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน โดยไม่มีการขอใช้งบใหม่หรือมากกว่าจากงบประมาณสาธารณะตาม
กำหนดเดิมในทุกกรณ ี

5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ากัญชง ภาษีการนำเข้า และเอกสารประกอบการนำเข้า  
การนำเข้าต้นกัญชงในอิตาลีจากต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการค้า ไม่ปรากฏในกำหนด

กฎหมาย 242 del 2016 (ตามข้อ 5.1) โดยในกรณีใดๆ ก็ตาม ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
และของประเทศอิตาลีที่บังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ การนำเข้ากัญชงตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป n. 
1308/2013 มาตรา 189 ย่อหน้า 2 กำหนดไว้ว่า   
(https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:EN:PDF) 

(1) ผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถนำเข้าในสหภาพยุโรป ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้  
- กัญชงดิบ (ที่ยังไม่แปรรูป) ที่อยู่ ในรหัส NC 5302 10 00 ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

มาตรา 32 ย่อหน้า 6 และมาตรา 35 ย่อหน้า 3 ของกฎระเบียบสหภาพยุโรป ข้อ 1307/2013   
(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:EN:PDF) 

- เมล็ดพันธุ์กัญชงที่อยู่ในรหัส NC ex 1207 99 20 ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกนั้น ต้องได้รับ
การรับรองว่าปริมาณส่วนผสมของสาร THC ไม่สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ตาม มาตรา 32 ย่อหน้า 6 และมาตรา 35 
ย่อหน้า 3 ของกฎระเบียบสหภาพยุโรป ข้อ 1307/2013  

- เมล็ดพันธุ์กัญชง ที่นอกเหนือจากสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ที่อยู่ในรหัส NC 1207 99 91 
สามารถนำเข้าได้เฉพาะผู้นำเข้าได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกเพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นไม่ได้มี
ไว้สำหรับการหว่าน  

(2) กฎระเบียบสหภาพยุโรปดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติที่เข้มงวด
มากกว่าของแต่ละประเทศสมาชิกตามสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป และข้อบังคับที่มาจากการตกลงด้าน
การเกษตรขององค์การการค้าโลก WTO 

Special import provisions for certain products Article 189 
Imports of hemp 

1. The following products may be imported into the Union only if the following conditions are met: (a) raw 
true hemp falling within CN code 5302 10 00 meeting the conditions laid down in Article 32(6) and in Article 35(3) of 
Regulation (EU) No 1307/2013 (b) seeds of varieties of hemp falling within CN code ex 1207 99 20 for sowing 
accompanied by proof that the tetrahydrocannabinol level of the variety concerned does not exceed that fixed in 
accordance with Article 32(6) and in Article 35(3) of Regulation (EU) No 1307/2013; (c) hemp seeds other than for 
sowing, falling within CN code 1207 99 91 and imported only by importers authorised by the Member State in order to 
ensure that such seeds are not intended for sowing.  

2. This Article shall apply without prejudice to more restrictive rules adopted by Member States in compliance 
with the TFEU and the obligations under the WTO Agreement on Agriculture. 
 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:EN:PDF
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สำหรับการนำเขา้สินค้ายาที่มีส่วนประกอบของกัญชง 
- ขั ้นตอน: สำนักงานกลางสารเสพติดให้โทษ (Ufficio Centrale Stupefacenti) กระทรวง

สาธารณสุข จะออกใบอนุญาตสำหรับการนำเข้ายาที่มีส่วนประกอบของสารเสพติดให้โทษที่มีการจดทะเบียน
ในประเทศต้นกำเนิดและไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายทางการค้าในอิตาลี ยาที่มีส่วนประกอบของสารเสพติดให้
โทษที่จดทะเบียนในอิตาลีและขาดตลาดชั่วคราวในประเทศ ตามคำร้องของแพทย์ที่ยื่นผ่านหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขท้องถิ่นหรือร้านขายยาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ เงื ่อนไขสำคัญสำหรับการออกใบอนุญาตคือ การ
รับรองของแพทย์ที่รักษาเกี่ยวกับการขาดทางเลือกรักษาที่มีปรากฏในอิตาลีและจะต้องรายงานในการขอ
อนุมัต ิ

- เอกสารจำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องปรากฏตามแบบฟอร์ม สำหรับยาที่ไม่มีจำหน่ายในอิตาลี 
โดยข้อมูลที่ต้องแสดง ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ดำเนินการเก่ียวกับการนำเข้า ชื่อและ
ที่อยู่ของบริษัทต่างชาติที่ซื้อยา ศุลกากรขาเข้าของผลิตภัณฑ์ยาในอิตาลี ชื่อ รูปแบบ และปริมาณยา ขณะที่ 
ในกรณีที่คำขอนำเข้ายาที่ขาดแคลนในประเทศ ต้องแสดงข้อมูล ประเทศต้นกำเนิดยา (ซึ่งต้องได้รับอนุญาต
สำหรับการวางจำหน่ายในตลาดประเทศนั้นๆ) ผู้จำหน่ายต่างประเทศและหมายเลขการอนุญาตทางการค้าใน
ประเทศต้นกำเนิด และหมายเลขชุดผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า 

- ผู้ยื ่นคำร้องโดยต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องและส่งไปที่อีเมล์ dgfdm@postacert.sanita.it 
หรือโทรสารหมายเลข +39 06 59943226 ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้อง ไม่มีค่าใช้จ่าย 
และจะได้รับการจัดส่งใบอนุญาตมาทางไปรษณีย์ (ข้อมูลเพ่ิมเติมบนเว็บไซต์ http://www.salute.gov.it/ 
portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=STP&idAmb=IMP&idSr
v=NR1&flag=P) 

5.3 ปริมาณส่วนผสมของสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ตามกฎหมาย: อยู่ระหว่าง 0.2%  
(สำหรับผู้จำหน่าย) และ 0.6% (สำหรับผู้ปลูก/เกษตรกร) ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า 

5.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน คำอธิบาย เว็บไซต์ 

1. สำนักงานกลางสารเสพ
ติดให้โทษ (Ufficio 
Centrale Stupefacenti) 
กระทรวงสาธารณสุข 

ออกใบอนุญาตสินค้ายาที่มี
ส่วนประกอบของกัญชง 

http://www.salute.gov.it/portale/ 
ministro/p4_5_2_4_2.jsp?lingua 
=italiano&menu=uffCentrali&label 
=uffCentrali&id=1231 

2. กระทรวงนโยบายเกษตร
อาหารและป่าไม้ 

การตรวจสอบการเพาะปลูก  
การนำเข้าสินค้าทีม่ีส่วนประกอบ
หรือมาจากกัญชง 

https://www.politicheagricole.it/ 
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L 
/IT/IDPagina/8337 

http://www.salute.gov.it/%20portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=STP&idAmb=IMP&idSrv=NR1&flag=P
http://www.salute.gov.it/%20portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=STP&idAmb=IMP&idSrv=NR1&flag=P
http://www.salute.gov.it/%20portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=STP&idAmb=IMP&idSrv=NR1&flag=P
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3. กระทรวงมหาดไทย การตรวจสอบการจำหน่ายและ
สถานประกอบการค้าปลีกกัญชง 
การตรวจสอบใบรับรองด้าน
สาธารณสุข 

https://www.interno.gov.it/ 
sites/default/files/direttiva_ 
canapa.pdf 

 

4. Federcanapa สมาพันธ์ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการสินค้าและกัญชง
อิตาลี 

www.federcapa.it 

6. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาข้อมูล เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและการใช้

ประโยชน์จากกัญชงเพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถกำหนด
มาตรฐานการใช้กัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้แก่ผู้ประกอบการ  

2. ควรมีการกำหนดการขออนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายและมีไว้ในครอบครองการ 
รวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ 

3. หน่วยงานรัฐควรมีการสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกัญชงสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและส่งออกได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 
ชิ้นส่วนยานยนต์ ภาคการก่อสร้างและวัสดุภัณฑ์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งทอ รวมทั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เช่น ซูเปอร์คาพาซิเตอร์ (Super Capacitor) เป็นต้น 
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แหล่งท่ีมา 

กฎหมาย n. 242 del 2016 (2 dicembre 2016)  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00258/sg 

สำนักงานกลางสารเสพติดให้โทษ (Ufficio Centrale Stupefacenti) กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_2_4_2.jsp?lingua=italiano&menu=uffCentrali&
label=uffCentrali&id=1231  

สมาพันธ์ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าและกัญชงอิตาลี 
www.federcapa.it 

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป n. 1308/2013 มาตรา 189 ย่อหน้า 2 กำหนดไว้ว่า   
(https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:EN:PDF) 

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูกกัญชงสำหรับอุตสาหกรรมและด้านสันทนาการ การ 
https://temi.camera.it/leg18/post/OCD15-13756/coltivazione-canapa-ad-uso-industriale-e-
cannabis-light.html 

รายงานการศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาการเพาะปลูกกัญชง 
www.sociallendingitalia.net › Studio-Canapa-Onlus_def-signed-1 

ข้อมูลตลาดกัญชงในอิตาลี 
https://canape.bio/il-mercato-della-cannabis-light-in-italia/  

 
จัดทำโดย  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
(Business Support Cener) 

กุมภาพันธ์ 2563 
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