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ทิศทางอุตสาหกรรม Cannabis สหรัฐฯ
มุมมองของสังคมอเมริกันตอการใช cannabis ทั้งจากกลุ มการเมืองและคนทั่วไป กำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น การใชเพื่อ
วัตถุประสงคทางการแพทยและการผอนคลายกำลังไดรับความนิยม ตลาดจึงเติบโตอยางรวดเร็ว ประมาณการณยอดขายสินคา
cannabis เพื่อการแพทยและเพื่อการผอนคลายในสหรัฐฯ มีมูลคาสูงถึง 18,600 ลานเหรียญฯ และอุตสาหกรรมการปลูกกัญชาและ
การผลิต cannabis มีมูลคาสูงถึง 11,600 พันลานเหรียญฯ
ปจจุบัน 37 มลรัฐ 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุง Washington DC)และ 4 อาณานิ คมสหรัฐฯ ยอมรับวาการใช cannabis
ในทางการแพทยเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย ขณะที่ 18 มลรัฐและกรุง Washington DC มีกฎหมายยอมใหใชเพื่อการผอนคลายไดสำหรับ
พลเมืองที่กฎหมายของรัฐถือวาเปนผู ใหญ (adult) และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022 สภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ผานรางกฎหมาย
Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act 2021 (MORE Act) ขณะนี ้ ก ำลั ง รอเข ารั บ การพิ จ ารณา
ลงคะแนนเสียงจากวุฒิสภาสหรัฐฯ
ปญหา/ความเสี่ยงของธุรกิจกัญชาในสหรัฐฯ
1. ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐบาลกลาง
(1) รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังไมยอมรับวา cannabis เปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย และจัดไวในกลุ ม Schedule I Drug
ภายใตกฎหมาย Controlled Substances Act of 1970 ซึ่งเปนกลุ มที่จะถูกควบคุมเขมงวดสูงสุด และรัฐบาล
กลางสามารถเขาไปมีบทบาทแทรกแซงไดทุกเมื่อที่ตองการ
(2) ปญหาการจายภาษีใหแกรัฐบาลกลาง เนื่องจากเปนสินคาที่รัฐบาลกลางถือวาไมถูกกฎหมาย ดังนั้น คาใชจายที่
เกี่ยวของในการทำธุรกิจ cannabis ไมสามารถนำมาใชหักภาษีได นอกจากนี้กระบวนการแจงรายไดเพื่อชำระ
ภาษีมีความยุงยากและซับซอนสูงมาก
2. ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐบาลมลรัฐ
(1) เนื่องจากไมมีกฎหมายรัฐบาลกลางที่สามารถใชเปนแนวทางได ความแตกตางของกฎหมายในแตละมลรัฐจึงสูงมาก
อาจกลายเปนขอจำกัดในการคาขามมลรัฐ
(2) ปญหาการจายภาษีใหแกรัฐบาลมลรัฐซึ่งมีความซับซอนไมแพในระดับรัฐบาลกลาง
3. เปนอุตสาหกรรมใหมที่อยูในขั้นเริ่มตนที่กำลังพัฒนา ในขณะที่ความตองการตลาดเติบโตอยางรวดเร็ว มีผูคารายใหมๆ
เกิดขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับกฎระเบียบในระดับมลรัฐและทองถิ่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานการณใน
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อุตสาหกรรมและตลาดการคาจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำใหการจัดทำขอมูลอุตสาหกรรมและตลาดที่จะชวยการ
วิเคราะหศักยภาพตลาดมีความยุงยาก มีความเสี่ยงในการเขาสูตลาด นอกจากนี้ การออกกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง
ที่จะมาควบคุมการคาและการบริโภคจะยิ่งทำใหความเสี่ยงสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎหมายใหมจะมีผลใหอุตสาหกรรม
ทั้งประเทศตองเปลี่ยนแปลงขนานใหญ
ที่มา: EisenerAmper “A 2022 Outlook and three Approaches to Cannabis Industry Valuations”, April 18, 2022

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น/เสนอแนะ จากสคต.ลอสแอนเจลิส
1. ขอมูลจาก National Center for Complementary and Integrative Health (www.nccih.nih.gov)
(1) Cannabis และ marijuana แตกตางกัน cannabis คือสารสกัดจากพืช cannabis sativa ขณะที่ marijuana คือ
สวนหรือสินคาที่มาจากพืช cannabis sativa ที่มี tetrahydrocannabinol (THC) อยูในปริมาณมาก ภายใต
กฎหมายสหรัฐฯ ไมเรียกวา marijuana แตเรียกวา industrial hemp
กรณี ท ี ่มี ร ะดั บ THC ต่ำ กวา 0.3% (ถู ก กฎหมายสหรั ฐ ฯ) จึ ง เรี ย กวา hemp ยกเวนในบางมลรั ฐที่ จ ัด ให
cannabis เปนสิ่งผิดกฎหมาย ระดับ THC ในสินคาจะตองเทากับศูนย
(2) สารหลักที่พบใน cannabis plant คือ THC และ cannabidiol (CBD)
(3) USFDA ยอมรับยาหลายรายการที่มีสวนผสมของ Cannabinoids เชน CBD กลั่นบริสุทธิ, dronabinol (synthetic
THC) และ Nabilone (สารที่คลายคลึงกับ THC)
(4) สินคา dietary supplements ที่มีสวนผสม THC หรือ CBD ถือวาผิดกฎหมายและกฎระเบียบของ USFDA
(5) สินคาอาหารที่มีสวนผสมของ THC หรือ CBD จำหนายไดเฉพาะในรัฐที่อนุญาต แตหามการซื้อขายขามมลรัฐ
(interstate commerce) เนือ่ งจากผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
(6) Cannabis เปนสิ่งที่คนอเมริกันใชในการปรับเปลี่ยนอารมณและพฤติกรรมสูงเปนอันดับสองรองจากแอลกอฮอล ในป
2020 คนอเมริกันประมาณ 49.6 ลานคนใช cannabis
2. ประกาศฉบับลาสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2022 ของ U.S. Customs and Border Protection เกี่ยวกับการแสดง
เอกสารรับรองปราศจากศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) ประกอบการนำเขาพืชและเมล็ดพันธุตางๆ ซึ่งเดิมสหรัฐฯ
เคยอนุโลมใหใชสำเนาหรือเอกสารอิเลคโทรนิคส (electronic phytosanitary certificate) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
เพื่ออำนวยความสะดวกผูประกอบการที่ประสบปญหาจากสถานการณ covid โดยนับจากนี้ไป จะตองใชเอกสารตัวจริง
เทานั้น ยกเวนประเทศที่เขารวมระบบ e-Phyto System ซึ่งปจจุบันมีอยู 77 ประเทศ
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https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/sa_export/ephyto-participating-countries
(ประเทศในอาเซียนที่อยูในระบบนี้ ไดแก อินโดนิเซีย)
3. ในประกาศดังกลาวไดชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเขากัญชงและเมล็ดกัญชงจากแคนาดาและประเทศตางๆ โดยระบุวา
กัญชงและเมล็ดกัญชง (ที่มีสาร THC ไมเกินรอยละ 3) สามารถนำเขาไดโดยไมตองมีใบอนุญาตนำเขา เนื่องจากเปนพืชที่
ถูกถอดออกจากบัญชีสาร/พืชควบคุม (Schedule of Controlled Substances) แตยังตองมีใบรับรองปราศจากศัตรูพืช
จากหนวยงานของประเทศตนทาง และหากเปนตนกัญชง ตองเพิ่มการยื่นขออนุญาตนำเขาพืชโดยใชแบบฟอรม PPQ 587
Permit https://www.aphis.usda.gov/library/forms/pdf/PPQ587.pdf นอกจากนี้ ยังระบุวา กฎหมายรัฐบาล
กลางหามการบริโภคและครอบครองสารควบคุมที่อยูใน Schedule I Control จึงหามนำเขาสินคาที่มี THC สารหลอน
ประสาทที่มีอยูในกัญชา เวนแตหากสินคาดังกลาวสามารถพิสูจนไดวาสาร THC ที่มีอยูในสินคาไมไดมีวัตถุประสงคในการ
ใชเพื่อมนุษย (Products that do not cause THC to enter the human body are therefore legal products)
รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏใน Importing hemp seeds and hemp plants into the United States (cbp.gov)
https://help.cbp.gov/s/article/Article-1751?language=en_US
ถึงแมวา ภายใตกฎหมาย Farm Bill of 2018 สินคา CBD Oil (Cannabidiol) ที่มี THC ต่ำกวา 0.3% และเปนสินคาที่
กลั่นจากกัญชง (hemp) เทานั้นที่อาจจะสามารถนำเขาสหรัฐฯได แตเนื่องจากเปนสินคามีกฎระเบียบเงื่อนไขซับซอนและ
ไมชัดเจน การตัดสินใจวาจะใหนำเขาไดหรือไมเปนหนาที่ของ USFDA ที่อาจใชกฎระเบียบอื่นเขามารวมพิจารณา ดังนั้น
แนะนำใหหารือกับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ในรัฐ California คนหาไดที่www.justia.com/laywers/cannabismarijuana-law/California
4. ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act 2021 หรือ MORE Act ที่
อยูระหวางการพิจารณาของวุฒิสภาของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2565
4.1 สาระสำคัญของรางกฎหมายเดิม (หากไมมีการปรับเปลี่ยนในขั้นตอนการพิจารณาของสภาฯ)
(1) Cannabis จะถูกถอดออกจาก Schedule I Drug ในกฎหมาย Controlled Substances Act
(2) จะปฏิรูปกฎหมายอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับกัญชาที่จะสงผลยอนหลังไปถึงคดีท่เี คยถูกกลาวหาในอดีต
(3) จะกำหนดกระบวนการเสียภาษีการทำธุรกิจตางๆที่เกี่ยวของ
(4) เปดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐบาลกลางสามารถครอบครองและใชกัญชาไดอยางถูกกฎหมาย
(5) ธุรกิจขนาดเล็กที่คากัญชาที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือทางการเงินที่ภาครัฐมีใหกับ
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ธุรกิจขนาดเล็ก
4.2 วุฒิสภาสหรัฐฯ ก็ไดจัดทำรางกฎหมาย Cannabis Administration & Opportunity Act หรือ CAOA ที่มีเนื้อหา
คลายกับ MORE Act โดยยังไมกำหนดวันที่จะยื่นสภาฯ พิจารณา
4.3 หลายฝายไมมั่นใจวากฎหมายทั้งสองฉบับจะสามารถผานวุฒิสภาได เนื่องจากเสียงขางมากเปนสมาชิกพรรครีพับ -บลิ
กัน ซึ่งสวนใหญไมเห็นดวยกับการออกกฎหมายรับรองกัญชา ซึ่ง MORE Act เคยลมเหลวมาแลวในชวงปลายป 2021
4.4 ความพยายามที่จะให MORE Act ออกมาเปนกฎหมายใหไดกอนหมดสมัยประชุมสภาฯ ในเดือนสิงหาคม
5. ภายใตกฎหมายของ 48 มลรัฐของสหรัฐฯ พลเมืองอายุ 18 ปขึ้นไปถือเปน “adult” ยกเวน Alabama และ Nebraska ที่
กำหนดที่ 19 ปขึ้นไป มิสซิสซิปปและปวโตริโก กำหนดที่ 21 ปขึ้นไป
6. 37 มลรัฐ 1 เขตปกครองพิเศษ และ 4 อาณานิคม ที่กฎหมายยอมใหใชกัญชาเพื่อการแพทยไดอยางถูกกฎหมาย โดยแตละ
มลรัฐมีกฎระเบียบปลีกยอยแตกตางกัน ตั้งแตปริมาณที่ยอมใหใชซึ่งสวนใหญจะอยูในระดับต่ำมากและอายุของผูใช เปน
ตน รัฐที่ยังคงระบุวาการใชกัญชาเพื่อการแพทยเปนสิ่งผิดกฎหมายคือ Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas,
Kentucky, Nebraska, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Wisconsin และ Wyoming
7. 18 มลรัฐมีกฎหมายยอมใหใชกัญชาเพื่อการผอนคลายได โดยมีกฎระเบียบที่แตกตางกันเชนเดียวกับการใชเพื่อเปนยา
รักษาโรค คือ Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Massachusetts ,Michigan,
Montana, Nevada, New Mexico, New Jersey, New York, Oregon, Vermont, Virginia, Washington
8. กระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุวา ในป 2020 กัญชาเปนพืชเศรษฐกิจอันดับที่ 5 ของสหรัฐฯ มูลคา 6,200 ลานเหรียญฯ รอง
จากขาวโพด (61,000 ลานเหรียญฯ) ถั่วเหลือง (46,000 ลานเหรียญฯ) หญาเลี้ยงสัตว (17,300 ลานเหรียญฯ) และขาว
สาลี (9,300 พันลานเหรียญฯ มีเกษตรกรที่มใี บอนุญาตในการปลูกประมาณ 13,042 ราย สามารถผลิตกัญชาไดปละ
ประมาณ 2,278 เมตริกตัน (5,022,900 ปอนด) แหลงผลิตใหญที่สุดคือรัฐ California รองลงมาคือ Nevada และ
Colorado รัฐที่มีการเติบโตของการผลิตมากที่สุดคือ Arizona
9. กัญชาเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 5 ของรัฐ California มูลคา 1,660 ลานเหรียญฯ รองจากอัลมอนด (5,600 ลานเหรียญฯ)
องุน (4,500 ลานเหรียญฯ) ถั่วพิตาชิโอ (2,900 ลานเหรียญฯ) และ สตอรเบอรรี่ (2,000 ลานเหรียญฯ)
10. การสงออกสินคา cannabis มายังสหรัฐฯ โดยเฉพาะในรูปของอาหารหรืออาหารเสริม จำเปนตองรอความชัดเจนของ
กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง โดยในระหวางนี้ สามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความตองการของตลาด รูปแบบการ

ใชงาน สินคาในทองตลาด และกฎระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานและรัฐตางๆ ในสหรัฐฯ ที่ตั้งเปาหมายที่จะสงมา
จำหนายในอนาคต

คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021
หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน
จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส

