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ผลิตภัณฑ์อาหารจากกญัชาและกัญชง 

(Food from Cannabis and Hemp) 
 
 
 

     กัญชา  (Cannabis)  และกัญชง 
( Hemp)  ก า ลั ง จ ะ ก ล า ย เ ป็ น พื ช
เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ ได้รับความนิยม
ส าหรับประเทศไทยภายในอีก 5 ปี
ข้างหน้า หลังจากที่มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ในราชกิ จจานุ เบกษา  เมื่ อ วันที่  3 0 
สิงหาคม 2562 ก าหนดให้ยกเว้นกัญชา
และกัญชงเป็นสารเสพติดให้โทษแบบมี
เงื่อนไข ดังน้ี 
 

1) ทุกส่วนของพืชกัญชาและกัญชง 
เช่น ใบ ดอก ยอด ผล และล าต้น ที่มีสาร
แคนนาบิ ไดออล  หรื อ  Cannabidiol: 
CBD ซึ่งมีความบริสุทธิ์น้อยกว่า 99% 
และมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบิ
นอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่
เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก ถูกยกเว้น
ไม่เป็นยาเสพติด สามารถน าไปผสมใน
อาหาร เครื่องส าอางได้ 

2) ทุกส่วนของพืชกัญชาและกัญชง 
เช่น ใบ ดอก ยอด ผล และล าต้น ที่มีสาร
สกัดหรือผลิตภัณฑ์สารสกัดของแคนนา
บิไดออล  หรือ Cannabidiol: CBD เป็น
ส่วนประกอบหลักและมีสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, 
THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก ถูก
ยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด สามารถน ามา
ท าเป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ 

     ซึ่งหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่ากัญชา
และกัญชง เป็นพืชล้มลุกที่มีการน ามาใช้
ประโยชน์อย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยอยุธยาใน
ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยใช้เป็น
ส่วนผสมส าคัญในต ารับแพทย์แผนไทยถึง 
98 ต ารับ ส่วนใหญ่ใช้รักษาอาการนอน     
ไม่หลับ อาการปวด ตกเลือด ช่วยให้เจริญ
อาหาร แก้ลงแดง ขับลม และบ ารุงก าลัง 
ก่อนที่สหประชาชาติจะประกาศลงนามใน
สนธิสัญญาร่วมเพ่ือปราบยาเสพติด เมื่อปี 
ค.ศ. 1961 ส่งผลให้กัญชาและกัญชง ถูก
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  
 

 
 

     กัญชาและกัญชง เป็นพืชชนิดเดียวกัน มี
ลักษณะภายนอกแตกต่างกันน้อยมาก แต่
สามารถสังเกตความแตกต่างได้คือ กัญชงมี
ใบแคบเรียวและมีสีเขียวอ่อนกว่ากัญชา มี
ล าต้นสูง แตกกิ่งก้านน้อย และช่อดอกมียาง
น้อยกว่ากัญชา โดยกัญชงมีปริมาณสาร 
THC น้อยกว่า 0.3 โดยน้ าหนัก  

เรียบเรียงโดย  
น.ส.มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 
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     ในต่างประเทศมีการตื่นตัวเรื่องการ
ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ภายหลังจากทีม
แพทย์ ในสหรัฐอเมริกา สามารถน า
กัญชามารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรค
เอดส์ได้ ส่งผลให้รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐ
แรกของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศอนุญาต
ให้มีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้
อย่างถูกต้องตามกฎมาย และมีอีกหลาย
ประเทศได้อนุญาตให้กัญชาและกัญชง 
เป็นพืชที่ถูกกฎหมาย แต่ยังมีข้อบังคับที่
แตกต่างกันออกไป 
 
     ปัจจุบันการน ากัญชาและกัญชง มา
แปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ อ าหารและ
เครื่องดื่มนั้น เริ่มได้รับอนุญาตและได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย วันนี้จึงขอ
อนุญาตยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มจากกัญชาและกัญชงที่มีวาง
จ าหน่ายแล้ว เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ของไทยในอนาคต ดังน้ี 
 

1) นมกัญชงพร้อมดื่ม 
     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดของกัญ
ชง ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน ซึ่งมีคุณค่าทาง
อาหารสูงกว่าโปรตีนจากถ่ัวเหลือง อีกทั้ง
มีใยอาหารและราคาถูกกว่า อุมดมไป 
 

   

 
ด้วย Omega 3 และ Omega 6 นอกจากนี้ 
ยังมีสาร CBD จากใบกัญชงในปริมาณที่
เหมาะสมส าหรับช่วยให้ผ่อนคลาย เป็น
ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช ส าหรับกลุ่ม 
วีแกนและผู้ชื่นชอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

2) เมล็ดและผงโปรตีนจากกัญชง 
     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดกัญชงแกะ
เปลือกผ่านการอบ เพ่ือสกัดโปรตีน และบด
เป็นผง เหมาะส าหรับรับประทานร่วมกับ
อาหารหลัก เพ่ือเพิ่มโปรตีนและใยอาหาร 
 

 
 

3) น  ามันกัญชง 
     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการหีบเมล็ด   
กัญชงแบบ cold press ได้เป็นน้ ามันกัญชงที่
อุดมไปด้วย Omega 3 และ Omega 6 
เหมาะส าหรับรับประทานร่ วมกับสลัด 
พาสต้า และปรุงแต่งอาหารประเภทปลา 
เนื้อ และเบเกอรี่ที่ผ่านความร้อนต่ า (Low 
heat) 
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     4) กราโนล่าจากกัญชง 
     เป็นผลิตภัณฑ์กราโนล่าที่มีส่วนผสม
ของเมล็ดกัญชงที่อุดมไปด้วยใยอาหาร  
ดีต่อระบบขับถ่าย และมี Omega 3 ซึ่ง
เป็นไขมันดี ผลิตภัณฑ์จึงเหมาะส าหรับ 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจาก
โรคหัวใจ 

 
 
     5) ช็อกโกแลตผสมสาร CBD จาก
กัญชา 
     เป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่มีการ
เติมสาร CBD จากน้ ามันของกัญชา 
เหมาะส าหรับกลุ่มผู้บริโภควีแกนที่ไม่
สามารถรับประทานนมวัวได้ นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้ผ่อนคลายความวิตกกังวลและ
นอนหลับได้ดี 

 

 
     6) กัมมี่ผสมสาร CBD จากกัญชา 
    เป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่ที่มีการเติมสาร CBD 
จากน้ ามันของกัญชา ในปริมาณ 25 mg ต่อ
ชิ้น เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลายความวิตกกังวล
และนอนหลับได้ดี  

 
 
     7) กาแฟผสมสาร CBD จากกัญชา 
     เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีการเติมสาร 
CBD จากน้ ามันของกัญชา เพ่ือช่วยให้ความ
สดชื่น กระปี้กระเป่า 

 
      
     8) เครื่องดื่มผสมสาร CBD จากกัญชา 
     เป็นผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และ ชาเขียว 
พร้อมดื่มที่ผ่านกรรมวิธีการสกัดน้ าเย็น ท า
ให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่หวานตามธรรมชาติ 
และมีคาเฟอีนในปริมาณที่ต่ ากว่าการสกัด
ด้วยน้ าร้อน โดยมีการเติมสาร CBD เข้าไป
เพ่ือช่วยให้ความสดชื่น 
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     9) เครื่องดื่มน  าผลไม้และสาร CBD 
จากกัญชา 

 
     เป็นผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ผสมโซดา 
พร้อมดื่ม ที่มีการเติมสาร CBD เข้าไป
เพ่ือช่วยให้ความสดชื่น 
 
     10) ช็อกโกแลตสเปรดผสมสาร 
CBD จากกัญชา 
     เป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตสเปรด
ผสมสาร CBD เพ่ือช่วยให้ผ่อนคลาย
ความวิตกกังวลและนอนหลับได้ดี 

 

 
     ทั้งนี้  จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา
ข้างต้นจะพบว่า การที่กัญชาและกัญชงได้รับ
ความนิยมและถูกน ามาใช้เป็นส่วนประกอบ
ของอาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน  ส่วนหนึ่ งเกิดจากกระแสความ
ต้องการอาหารของกลุ่มผู้บริโภคชาววีแกน 
ที่ไม่ต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่
ผลิตมากจากวัตถุดิบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จ า ก สั ต ว์  โ ด ย กั ญ ช า แ ล ะ กั ญ ช ง มี
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญคือ โปรตีน และ
น้ ามันที่อุดมไปด้วย Omega 3 และ Omega 
6 ที่สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักทดแทน
อาหารจากเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้
หลากหลายชนิด ท าให้ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
กัญชาและกัญชงกลายเป็น plant base food 
ที่ ส ม บู รณ์  ดั ง นั้ น  ใ น อ น าค ต อั น ใ ก ล้ 
ผู้ประกอบการไทยน่าจะมี ไอเดียในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชาและกัญ
ชง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ของไทยได้อีกมาก 
 
 

 
 
 
 

 

 


