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ข้อมูลตลาดสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชงในสหราชอาณาจักร
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สหราชอาณาจักรอนุญาตให้จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา (Marijuana)
และกัญชง (Hemp) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเป็นสินค้ากลุ่ม CBD ได้ต่อเมื่อมีปริมาณสารสกัดสองประเภทไม่
เกินกาหนด ได้แก่ สาร CBD (Cannabidiol) และสาร THC (Tetrahydrocannabinol) โดยสามารถวางขาย
ได้ในรูปแบบของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและ lifestyle เท่านั้น (เมื่อกิน หรือทาในกรณีเครื่องสาอาง) ซึ่งทาให้
การจาหน่ายเมล็ด ดอก หรือใบในสหราชอาณาจักร ถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย สาหรับปริมาณส่วนผสม CBD
ที่อนุญาตให้วางจาหน่ายได้ในสหราชอาณาจักร คือ จะสามารถมีส่วนผสมของ CBD ได้ไม่เกิน 0.2% แต่จะต้อง
มีสาร THC ที่ตรวจพบในสินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.01% (1 mg. ต่อ 1 container) การกาหนดปริมาณสาร
CBD และ THC ในผลิ ตภัณฑ์นี้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าสิ น ค้า /ผลิ ตภัณฑ์ จะไม่ มีผ ลกระทบทางสุ ขภาพต่ อ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะฤทธิ์เกี่ยวกับประสาท
ทั้งนี้ ปั จ จุ บั น สาร CBD ที่ได้จ ากการสกัดจากกัญชายังคงถือว่าเป็นสิ นค้าที่ผิ ดกฎหมายในสหราช
อาณาจักร เนื่องจากปริมาณสาร THC มีปริมาณสูงกว่ากาหนด สินค้าและผลิตภั ณฑ์ที่จาหน่ายในสหราช
อาณาจักรยังคงใช้สาร CBD ที่สกัดจากกัญชง ในปริมาณ THC ที่กาหนดไม่เกิน (0.01%)
1.2 หน่วยงาน Food Standard Agency ถือว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ CBD ในสหราชอาณาจักร เป็น
สินค้า Novel Foods (สินค้าอาหารกลุ่มใหม่) ทั้งนี้ หลังจาก Brexit แล้วสินค้าที่วาง จาหน่ายในตลาด สหราช
อาณาจักรหลังจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องขออนุญาตวางจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ CBD เป็นสินค้า
ประเภท Novel Food ก่อนวางจาหน่ายในตลาด
การจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ CBD ในสหราชอาณาจักร
การนาเข้า CBD
ไม่มีข้อห้ามในการนาเข้า CBD แต่จะต้องไม่ตรวจพบสาร THC ตามที่กาหนด
การขาย CBD
เครื่องสาอาง : ต้องมี Cosmetic Product Safety Report (CPSR)
Vape products : ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบโดยไม่มีการตรวจพบสารนิโ คติน
(General Products Safety Directive)
ทั้ ง นี้ การวางขายสิ น ค้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ CBD ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าต (Hemp
License) หากสินค้าที่วางจาหน่ายตรวจไม่พบสาร THC (0.01%) ที่ตรวจโดย ISO
lab
ดอก CBD
ไม่สามารถวางจาหน่ายดอกและช่อของ CBD ถึงแม้จะมี THC ต่ากว่า 0.2%
อาหาร/อาหารเสริม การวางจ าหน่ า ยสิ น ค้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ CBD ใหม่ ที่ ว างตลาดหลั ง จากวั น ที่ 13
CBD
กุมภาพันธ์ 2563 จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า
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2. สถานการณ์สินค้า CBD
2.1ในปี 2564 สถานบั น Association for the Cannabinoid Industry (ACI) และ Centre for
Medicinal Cannabis (CMC) คาดการณ์ว่าตลาดของ CBD ในสหราชอาณาจักรจะมีมูลค่ามากถึง 690 ล้าน
ปอนด์ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.2 นอกจากนี้ จากการประมาณการพบว่าในสหราชอาณาจักรมีการปลูกกัญชงยังไม่มากนัก มีพื้นที่
เพาะปลูกเพียง 2,000 เอเคอร์ เนื่องจาก สหราอาณาจักรมีกฎหมายควบคุมการเพาะปลูกกัญชงที่เข้มงวด
ส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องนาเข้ากัญชงจากต่างประเทศ ได้แก่ ยุโรป จีน แคนาดา และสหรัฐอเมริกา มาใช้
ในการผลิ ต โดยเกษตรกรได้ มี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น การเพาะปลู ก กั ญ ชง รวมทั้ ง ผ่ อ นปรน
กฎระเบียบเพื่อให้สามารถนาดอกและใบกัญชงมาใช้ในการผลิตได้ เพื่อให้สหราชอาณาจักร เป็นแหล่งผลิตกัญ
ชงรายใหญ่ในยุโรป โดยเฉพาะการนากัญชงมาผลิตยารักษาโรค
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมปลูกกัญชงในสหราชอาณาจักรเห็นว่า การสนับสนุนให้มี การอนุญาต
ปลูกกัญชงในสหราชอาณาจักร จะส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การใช้เส้นใยการการทาก้อน
อิฐ, แผ่นฉนวนกันความร้อน, กระดาษ, เครื่องนุ่งห่ม, อาหาร, อาหารสัตว์, ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องสาอาง,
CBD Oil และอาหารเสริม เป็นต้น โดย น้ามัน CBD ที่ได้จากกัญชง เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะขยายตัวเร็วที่สุด
สาหรับผลิตภัณฑ์จากกัญชง โดยมีการนามาใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิวหน้าและผิวกาย นอกจากนี้ สหราชอาณาจักร ยังมีแนวโน้มที่จะนากัญชงมาใช้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ ใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจน พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วย
3. ช่องทางและแนวโน้มตลาดกัญชง
3.1 สิ น ค้าและผลิ ตภัณฑ์ CBD มีว างจาหน่ายในช่องทางออนไลน์ ร้านขายยา ร้านขายของ เพื่อ
สุขภาพ และผู้คนมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
3.2 สหราชอาณาจั ก รมี ค วามต้ อ งการในการบริ โ ภคสิ น ค้ า กั ญ ชงและผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชงมากขึ้ น
โดยเฉพาะน้ามัน CBD จากการสารวจโดย Cannabis Trades Association พบว่า จานวนผู้ใช้น้ามัน CBD
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ในสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จากการสารวจในปี 2018 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้น้ามัน CBD อย่างต่อเนื่อง
จานวนกว่า 250,000 ราย ซึ่งถือได้ว่าสินค้า CBD เป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหราชอาณาจักร
3.3 นอกจากนี้ ยังพบรายงานการสารวจตลาดว่า ปัจจุบั นมีประชากรวัยผู้ใหญ่ถึง 6 ล้านคนใช้สาร
CBD คิดเป็น 11% ของจานวนประชากรในประเทศ โดยกลุ่มคนที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการใช้สาร CBD ถึง
15% และกลุ่มอายุ 55 – 64 ปี 7% และอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป 8% ผู้ใช้ส่วนมากพบในเวลส์และไอร์แลน
เหนือ นอกจากนี้ จากพัฒนาการของการใช้สาร CBD ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงคาดว่า ตลาดสหราชอาณาจักรมี
ความเป็นไปได้ที่จะขยายมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง 1 พันล้านปอนด์ในปี 2025
3.4 จากการสารวจพบว่าเหตุผลที่ผู้คนเลือกซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์จาก CBD เนื่องจากสรรพคุณในด้าน
สุขภาพ การนอนหลับ แก้ปวด และอาการตื่นตระหนก โดยร้อยละ 54 ใช้ด้านสุขภาพ (Wellbeing) ร้อยละ
54 ใช้ด้านการนอนหลับ ร้อยละ 42 ใช้ด้านการแก้ปวด และร้อยละ 38 ใช้ในด้านอาการตื่นตระหนก
นอกจากนี้ คนรุ่น Millenials กว่าร้อยละ 50 เลือกใช้ CBD Oil เพื่อประโยชน์ในการต้านความเครียด
เนื่องจากการใช้ยาต้านเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจมากกว่า CBD Oil ซึ่งประเด็นการใช้ CBD ใน
การรักษานี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยา
3. ข้อมูลการนาเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ CDB มาในสหราชอาณาจักร
การนาเข้าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม CBD ในสหราชอาณาจักรสามารถทาได้ แต่จะต้องมั่นใจว่า
สิ น ค้าดังกล่ าวไม่มีส่ ว นผสมของสาร THC ในผลิ ตภัณฑ์เกินกว่าที่กาหนดคือ 0.01% โดยเมื่อต้นปี 2021
Home Office หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ อ งการออกใบอนุ ญ าตน าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ CBD ในสหราชอาณาจั ก รได้
กาหนดให้ CBD เป็นสินค้าภายใต้ Schedule One Controlled-Drug License ซึ่งเป็นรายการสินค้าที่มักจะ
อนุญาตให้นาเข้าได้เฉพาะกรณีการวิจัยและเพื่อเป็นส่วนผสมของบริษัทยาเท่านั้น ทั้งนี้ Home Office อยู่
ระหว่างพิจารณาออกมาตรการเพื่อรองรับการนาเข้า CBD ที่อยู่ในมาตรฐาน ปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
ทั้งนี้ การนาเข้าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ CBD มีการเรียกเก็บภาษีนาเข้าในอัตราเทียบเท่า
กับ สินค้าอื่นๆ แต่การนาเข้าสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD หรือ THC จะต้องมีใบอนุญาตนาเข้า และได้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการนาเข้าเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าการตลาดของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ CBD อาจสะท้อนให้เห็นว่าการนาเข้า สินค้า/
ผลิตภัณฑ์ CBD ยังมีมูลค่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ การผลิตภายในประเทศที่คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกกัญชงเพียง
2,000 เอเคอร์ และการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ หรือการสกัดสาระสาคัญในกัญชง ยังอยู่ในการควบคุมของ
ภาครัฐอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ ขั้นตอนการนาเข้าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ CBD ปรากฏตามแผนภูมิด้านล่าง (มีการปรับปริมาณสาร
THC ในสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นไม่เกิน 0.01% เมื่อต้นปี 2021)
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4. ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
สินค้า CBD ในตลาดสหราชอาณาจักร ตามประเภทสินค้า Food, Medicine และ Cosmetic
สินค้า

รายละเอียดสินค้า
ราคา
อาหารเสริม
Jacob Hooy CBD 64.99
20mg 60 Capsules ปอนด์

สถานที่จาหน่าย
Holland and Barrett

Holistic Herb
Premium CBD Oil
Double Strength
15ml

35.99
ปอนด์

Holland and Barrett

Love Hemp
300mg CBD Spray
Raspberry 30ml

14.99
ปอนด์

Holland and Barrett

Pureis® Ultra Pure 49 ปอนด์
CBD Advanced
Absorption 20mg
28 Capsules

Holland and Barrett
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AddCBD Cosmetic 19.99
Enhancer 2000mg

Holland and Barrett

Holland & Barrett
CBD Muscle Balm
Extra 100ml

Holland and Barrett

24.99

เครื่องสาอาง
Vitality CBD
34.9 ปอนด์ www.very.co.uk
Infused Antiageing Cream
300mg 50ml

Moisturizing Hand 2.51 ปอนด์ www.makeup.uk
Cream
Only Bio Only Eco
CBD Oil
This Works Stress
Check CBD Face
Shield 50ml

17 ปอนด์

www.asos.com
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DERMACOL
CANNABIS CBD
SERUM FOR
INTENSE
REGENERATION

6.80 ปอนด์ www.dermocosmetics.co.uk

Drasanvi Ecocert
Cannabis Makeup
Remover Mousse
150 ml

7.92 ปอนด์ www.naturitas.co.uk

Wildflower
Lavender CBD
Soap 97g

9.99

Holland and Barrett

อาหาร
TRIP Elderflower 2.29 ปอนด์ Holland and Barrett
Mint CBD Drink
250ml

Cheerful Buddha
CBD Coffee 100g

13.99

Holland and Barrett
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Vita Coco CBD
Infused Coconut
Oil 250ml

10.99

Holland and Barrett

Minvita CBD
Superfood Blend
250g

19.99

Holland and Barrett

TEA + CBD Infused 6.99 ปอนด์ Holland and Barrett
Tea 7 Bags

5. ข้อมูลด้านกฎหมาย
(1.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชง
Misuse of Drugs Act 1971 (MDA 1971)
Misuse of Drugs Regulations 2001 (MDR 2001)
Misuse of Drugs (Designation) (England, Wales and Scotland) Order 2015 (2015
Order)
The Hemp (Third Country Imports) Regulations 2002
EU Novel Food Regulation no. 2015/2283
(2.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้ากัญชง ภาษีการนาเข้า และเอกสารประกอบการนาเข้า
The Hemp (Third Country Imports) Regulations 2002
อัตราษีนาเข้า 0%
อัตราภาษี VAT 20%
เอกสารประกอบการนาเข้า : Licences for the import/export of agricultural products
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6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
1

ชื่อหน่วยงาน
UK Home Office

2

UK Home Office

3

Rural Payment Agency

4

Food Standards Agency
(FSA)

5

Medicines & Healthcare
products Regulatory
Agency (MHRA)

6

Cannabis Trades
Association UK

7

The British Hemp
Alliance (BHA)

คาอธิบาย
ขออนุญาตปลูก

website
https://www.gov.uk/hemp-growinglicence
ขออนุญาตนาเข้า
https://www.gov.uk/guidance/contr
olled-drugs-import-and-exportlicences
อัตราภาษีนาเข้า
https://www.gov.uk/government/or
ganisations/rural-payments-agency
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มี https://www.food.gov.uk/businessCBD เป็นส่วนประกอบใน
guidance/cannabidiol-cbd
อาหาร (Novel Food)
มาตรฐานอาหารและยา
https://www.gov.uk/government/or
ganisations/medicines-andhealthcare-products-regulatoryagency
องค์กรภาคเอกชนที่ผลักดัน
https://cannabistrades.org/
เรื่องมาตรฐานการค้า
Canabis และ Hemp ใน UK
องค์กรภาคเอกชน และ NGO https://britishhempalliance.co.uk/
ที่ผลักดันเรื่อง Hemp ใน UK

7. ข้อคิดเห็นจากสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
สหราชอาณาจักรถือเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเติบโตสูง โดยมีการวางจาหน่ายสินค้าในหลากหลาย
รู ป แบบ ทั้ ง สิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภค เช่ น ยา เครื่ อ งส าอาง เครื่ อ งดื่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริม หรื อ
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากเส้นใย โดยในปัจจุบันมีองค์กรภาคเอกชนผลักดันให้สินค้าที่ผลิตจากกัญชงสามารถ
วางตลาดได้ปกติโดยมีการควบคุมปริมาณสาร THC และมีการควบคุมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปลูก การ
ผลิต และการนาเข้า อย่างไรก็ตาม กาลังการผลิตภายในสหราชอาณาจักรมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของผู้บริโภค และปัจจุบันมีการนาเข้าผลิตภัณฑ์ CBD จากยุโรป จีน แคนาดา และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตที่มีการปลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การส่งออกมายังสหราชอาณาจักรจะต้องคานึงถึงกฎระเบียบ และมาตรฐานในการ
นาเข้าของสหราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด ซึ่งผู้บริโภคให้ความสาคัญในเรื่องมาตรฐานที่สูง (32%) การ
ปนเปื้อนของสารเคมี (25%) และการผลิตและนาเข้าอย่างถูกกฎหมาย (14%) และประเทศผู้ผลิต (5%)
---------------------------------------ธันวาคม 2564
สคต.ลอนดอน
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ข้อมูลอ้างอิง
https://www.kloriscbd.com/blogs/cbd-information/is-cbd-legal-in-the-uk-2020
https://www.food.gov.uk/business-guidance/cannabidiol-cbd
https://www.nhs.uk/conditions/medical-cannabis/
https://lloydspharmacy.com/blogs/vitamins-and-supplement-advice/is-cbd-oil-legal-in-uk
https://medicpro.london/cbd-regulation-laws-uk/
https://www.healtheuropa.eu/exploring-the-emerging-uk-cbd-industry/108825/
MARKET
https://www.foodnavigator.com/Article/2021/05/06/UK-CBD-market-the-world-s-second-largestbehind-US-association-body-claims
https://www.businessleader.co.uk/business-leader-industry-report-the-uks-cannabis-cbd-market/
https://www.preparedfoods.com/articles/125518-uk-cbd-market-expected-to-reach-690m-in-2021
https://www.evopure.co.uk/cbd-statistics-uk/
Import
file:///C:/Users/Counsellor/Downloads/importing-cbd-products%20(1).pdf
https://businesscann.com/uk-halts-cbd-imports-as-it-enforces-strict-rules-on-trace-thc-levels/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/825872/factsheet-cannabis-cbd-and-cannabinoids-2019.pdf
Plant
https://www.savills.co.uk/landing-pages/landscope/HempSpotlight.pdf
https://www.cbdvillage.co.uk/learn/is-cbd-legal-in-uk-everything-about-cbd-uk-law-andregulations/
https://www.cbdvillage.co.uk/learn/is-cbd-legal-in-uk-everything-about-cbd-uk-law-andregulations/

