
 

ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา   
“การทบทวนโครงการน าร่องของมลรัฐ” 

 

ความเป็นมา โครงการน าร่องเพ่ือการผลิตกัญชง (Hemp) ของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ในระดับมลรัฐ ก่อก าเนิดขึ้นภายใต้กฎหมาย 
Farm Bill 2014 ของสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ผลิตกัญชงเพ่ือ
การอุตสาหกรรมในประเทศผ่านโครงการน าร่องของรัฐบาลระดับ
มลรัฐหลังจากที่พืชนี้ไม่ได้มีการเพาะปลูกมานานเกือบ 45 ปี 
ทั้งนี้ ในปี 2557 รัฐบาลกลางอนุญาตให้มลรัฐที่มีกฎหมาย
รองรับการเพาะปลูกกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมสามารถเข้าร่วม
โครงการน าร่อง หรือ ด าเนินการวิจัยพืชกัญชงได้ และภายหลัง
ในปี 2561 การผลิตพืชกัญชงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการน าร่อง
ได้รับการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วย
การปรับปรุงการเกษตรปี พ. ศ. 2561 หรือ Farm Bill 2018 

ผลการศึกษา หลังจากที่โครงการน าร่องของรัฐบาลสิ้นสุดลง 
ส านักงานบริการวิจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Research 

Service: ERS) ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้ศึกษาโครงการน าร่องดังกล่าวพร้อมจัดท าเอกสาร
เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยสาระส าคัญประกอบด้วย ผลลัพธ์และบทเรียนที่ได้รับจากโครงการน าร่อง 
และความท้าทายด้านกฎหมาย การเกษตรกรรมและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนผ่านจากโครงการ
น าร่องไปเป็นการผลิตเพ่ือการพาณิชย์ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ และสรุปได ้ดังนี้  

1. พื้นที่เพาะปลูกกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน  โดยพื้นที่ปลูกภายใต้โครงการน าร่อง
ซึ่งรายงานโดยมลรัฐที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นจากศูนย์ในปี 2556 เป็นกว่า 90,000 เอเคอร์ (ประมาณ 
227,636 ไร่) ในปี 2561 นับเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงที่มากที่สุดในสหรัฐฯ หลังจากปี 2486 ซึ่งเคยมีพ้ืนที่
ปลูกมากถึง 146,200 เอเคอร์ (ประมาณ 369,781 ไร่) ทั้งนี้ ภายในเดือนธันวาคม 2562 ผู้ผลิตในสหรัฐฯ จะ
สามารถปลูกกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในเกือบทุกมลรัฐ ยกเว้น 3 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐไอดาโฮ มิสซิสซิปปี 
และเซาธ์ดาโกตา 

2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญที่พบ ประกอบด้วย การบัญญัติกฎหมายในระดับมลรัฐเพ่ืออนุญาตให้
เพาะปลูกกัญชงได้ตามกฎหมาย ปัญหาการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ (เช่น เมล็ดพันธุ์ สารก าจัดแมลงศัตรูพืช
และวัชพืช) สินเชื่อ ปัญหาความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันของข้อก าหนดในแต่ละมลรัฐ และปัญหาการขาด
ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้บางส่วนได้มีมาตรการแก้ไขโดยบรรจุไว้ในกฎหมาย 
Farm Bill 2018 แล้ว 

3. การเริ่มต้นและการขยายตัวของการผลิตพืชกัญชงในเชิงอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีอยู่เดิม การสนับสนุนของภาครัฐ ผลตอบแทนของธุรกิจทางเลือก การพัฒนาตลาดและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดโครงการน าร่องแล้วพบว่าพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 



- 2 - 
 

ทั้งนี้ ส านักงานบริการด้านการเกษตร (Farm Service Agency: FSA) ภายใต ้USDA ไดร้ับรายงานว่าในปี 2562 
พ้ืนที่ปลูกกัญชงในสหรัฐฯ มีจ านวน 146,065 เอเคอร์ (ประมาณ 369440 ไร่)   

4. การบริหารความเสี่ยง ในช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพืชกัญชงในสหรัฐฯ ทั้งเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้แปรรูปกัญชงมักมีความเสี่ยงสูง โดยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งด้านกฎระเบียบและการตลาด 
ถึงแมป้ัจจุบันผู้ผลิตพืชกัญชงจะได้รับสิทธิ์การประกันพืชผลจากรัฐบาลภายใต้นโยบายการคุ้มครองรายได้ทั้งฟาร์ม 
(Whole Farm Revenue Protection) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ USDA เช่นเดียวกับพืชอ่ืนแล้วก็ตาม 

5. ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจส าหรับการผลิตกัญชงเพื่อการอุตสาหกรรม ผลการศึกษาระบวุ่า การผลิต
พืชกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอาจไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจในบางมลรัฐ เพราะแม้ปัจจุบันการเข้าสู่ระบบการผลิตจะ
ไม่มีอุปสรรคมากนัก แต่ผู้ผลิตก็อาจไม่ให้ความสนใจในการผลิตหรือแปรรูปกัญชงหากมีตัวเลือกซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจอ่ืนทีใ่ห้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ทัง้นี ้ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

 การแข่งขันกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ภายในประเทศ เนื่องจากพืชกัญชงต้องแข่งขันในเรื่องพ้ืนที่
เพาะปลูกกับพืชเศรษฐกิจและพืชชนิดพิเศษ (specialty crop) อ่ืนๆ ซึ่งมีตลาดรองรับ มีการวิจัยพัฒนาทาง
การเกษตร และประสบการณ์ทางการผลิตและอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษ และพืชบางชนิดก็ได้รับชดเชย
ภายใต้โปรแกรมต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ การผลิตพืชกัญชงจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ของแต่ละมลรัฐ ได้แก่ 
การขอใบอนุญาต การเก็บตัวอย่างและการทดสอบค่าสาร THC เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นและลด
ความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์ของภาคเกษตรที่ก าลังอยู่ในช่วงการลดลงของรายได้และการ
เพ่ิมขึ้นของความไม่แน่นอนด้านราคา อาจกระตุ้นให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชใหม่แม้ว่าความเสี่ยงจะสูงก็ตาม ทั้งนี้ 
เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในมลรัฐที่มิได้เป็นแหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจดั้งเดิมที่
ส าคัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี หรือ ฝ้าย  

 การแข่งขันของผลผลิตกัญชงและผลิตภัณฑ์ในระดับโลก ปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์สาร
สกัดจากพืชกัญชงซึ่งรวมถึงน้ ามัน CBD มีมากขึ้นและในอนาคตอาจขยายโอกาสไปสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ที่ท าจากพืชกัญชง ซ่ึงจะส่งผลให้มีผลผลิตจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี หาก
ปริมาณของอุปทานในตลาดเพ่ิมมากข้ึนมากกว่าความต้องการของผู้บริโภคก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาราคาตกต่ าได ้

 ข้อมูลการตลาดและความโปร่งใส ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญส าหรับเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
การบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความต้องการกัญชงและผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และแนวโน้มความยืดหยุ่นของ
ความต้องการบริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา (elasticity) ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความสามารถใน
การแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจกับพืชอ่ืนๆ จากผลการศึกษาดูเหมือนว่ากัญชงจะเป็นพืชที่ให้ผลก าไรในบางมลรัฐ
เท่านั้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กัญชงยังมีแนวโน้มที่จะมีอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่น (การเปลี่ยนแปลงของความต้องการมี
น้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคา) และอุปทานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเมื่อตลาดเติบโตเต็มที่ 
(การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา) ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดได้ง่ายหาก
ราคาจูงใจ นอกจากนี้ ตลอดพัฒนาการของตลาดกัญชงยังพบว่าภาคการแปรรูปมีแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่แน่นอน 
(เช่น ความพร้อมของผู้รับซื้อ และการเข้าถึงตลาด) ดังนั้น เกษตรกรหรือผู้ปลูกจึงมีความต้องการข้อมูลที่โปร่งใส
และเชื่อถือได้เกี่ยวกับแหล่งแปรรูป ศักยภาพการแปรรูป และราคาเพ่ือตัดสินใจในการลงทุน 

 



- 3 - 
 

 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ปัจจุบันกฎหมาย Farm Bill 2018 จะได้ยกเลิกข้อจ ากัดทาง
กฎหมายบางประการเพ่ือส่งเสริมการผลิตกัญชงในเชิงการค้า แต่กฎหมายการควบคุมการจ าหน่ายกัญชงและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นอาหารและยาขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (US.FDA) ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจาก US.FDA จะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น ความเสี่ยงจากการสัมผัสสะสม และผลกระทบระยะยาวที่
อาจต้องมีการวิจัยเพ่ิมเติมก่อนการออกกฎระเบียบเพ่ืออนุญาตให้ใช้เป็นอาหารและยา ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจ
ในด้านการผลิตและการตลาด 

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มของส านักงานบริการวิจัยด้านเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ 
ได้ที่เว็บไซต ์https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/95930/eib-217.pdf?v=9169.4 

ที่มา: https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details?pubid=95929 

 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2563 
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