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ค ำถำม - ค ำตอบ ฉบบัประชำชน  เรื่อง กำรใช้กัญชำ - กญัชงในอำหำร 

จัดท ำโดย กองอำหำร  

ปรับปรุงเมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 65 

กำรบรโิภคกญัชำ กัญชงเป็นอำหำร 

1. หลังจำกกำรปลดล็อค พืชกัญชำหรอืกัญชงไม่ใช่ยำเสพติดให้โทษแล้ว ทุกคนสำมำรถน ำทุกส่วน

ของพืชกัญชำหรอืกัญชงมำใช้บริโภคเป็นอำหำรเป็นกำรส่วนตัวในครัวเรอืนโดยไม่มีกำรจ ำหน่ำยได้

หรอืไม่ 

ตอบ สำมำรถน ำส่วนของพืชมำบริโภคเป็นกำรส่วนตัวในครัวเรือนและไม่ได้จ ำหน่ำยใหแ้ก่ผู้อื่นได้        

โดยผู้บริโภคที่น ำกัญชำหรอืกัญชงมำประกอบอำหำรไม่ควรน ำส่วนยอดและช่อดอกของพชืกัญชำกัญชง 

และเมล็ดกัญชำมำบริโภค เนื่องจำกเป็นส่วนที่มสีำรเมำ (THC) หำกได้รับปริมำณมำกท ำใหเ้กิดอำกำรเคลิม้ 

ประสำทหลอน สูญเสียกำรควบคุมกำรท ำงำนของกล้ำมเนื้อ และเสพติดได้ และหำกได้รับติดต่อเป็นเวลำนำน

ท ำให้เกิดอำกำรผดิปกติของปอด หลอดเลือดหัวใจ และสูญเสียมวลกระดูก  

2 ส่วนใดของพืชกัญชำหรอืกัญชงที่สำมำรถน ำมำปรุงประกอบอำหำรได้ 

ตอบ (1) เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรอืสำรสกัดจำกเมล็ดกัญชง 

(2) เปลือก ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน และรำก 

(3) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรอืช่อดอกติดมำด้วย 

อย่ำงไรก็ตำมไม่ควรน ำส่วนยอดและช่อดอกของพืชกัญชำกัญชง และเมล็ดกัญชำ มำบริโภคเป็นอำหำร 

3. ใบ เปลือก ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน และรำก มีประโยชน์ด้ำนอำหำรอย่ำงไร 

ตอบ ใบกัญชำมีกำรใช้เป็นเครื่องประกอบอำหำรตำมวิถีชำวบ้ำนมำอย่ำงยำวนำนทั้งใบสดและใบแห้ง     มี

กำรจดบันทึกไว้ในต ำรำอำหำรไทย เนื่องจำกมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มรสชำติอำหำรและใหก้ลิ่นเฉพำะที่เรยีกว่ำ

เทอร์ปีน (terpene) นอกจำกนี้ยังมสีำรต้ำนอนุมูลอิสระ แร่ธำตุ และรงควัตถุ ส ำหรับเปลือก ล ำต้น เส้นใย 

กิ่งก้ำน และรำก แมว้่ำจะไม่มีประวัติกำรบริโภคเป็นอำหำรบันทึกไว้ แตก่็สำมำรถน ำมำใช้เป็นส่วนประกอบ

ในอำหำรได้เนื่องจำกไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับสำรเมำ 

4. สำรเมำ หรอืสำร THC ในเมนูอำหำรขึ้นอยู่กับ 

ตอบ (1) วิธีกำรปรุงที่ผ่ำนควำมร้อน เช่น ผัด ทอด ต้ม นึ่ง เป็นต้น ท ำให้สำรที่อยู่ในใบสดเปลี่ยนเป็นสำรเมำ 

 (2) อำยุของใบ  ใบอ่อนจะมีสำรเมำมำกกว่ำใบแก่ 

 (3) ระยะเวลำกำรปรุง ยิ่งใชเ้วลำปรุงนำนยิ่งท ำให้เกิดสำรเมำได้สมบูรณ์ขึน้ 

 (4) กำรใช้น้ ำมันหรอืไขมันในกำรปรุง สำรเมำจำกใบละลำยอยู่ในน้ ำมันได้ดีกว่ำน้ ำ 

5. ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงกำรบรโิภคกัญชำหรอืกัญชง 

ตอบ (1) เด็ก  

 (2) สตรีมีครรภ ์และสตรีใหน้มบุตร 

 (3) ผู้ที่แพห้รอืไวต่อ สำร THC หรอื CBD หรอื โปรตนีจำกเมล็ด 
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 (4) ผู้ที่มภีำวะตับและไตบกพร่อง  ผูป้่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 (5) ผู้ที่ใชย้ำละลำยลิ่มเลือดวำฟำร์ริน ผูท้ี่ใชย้ำที่มีผลต่อระบบประสำทส่วนกลำง 

 (6) เป็นโรคจิต เป็นโรคอำรมณแ์ปรปรวน หรอืโรควิตกกังกล 

6. สำรสกัดจำกพืชกัญชำหรือกัญชงสำมำรถน ำมำบริโภคเป็นอำหำรได้หรอืไม่ 

ตอบ สำรสกัดที่ได้จำกส่วนของพืชกัญชำ-กัญชง ไม่วำ่จะเป็นน้ ำมันสกัดจำกเมล็ดกัญชง โปรตนีสกัดจำก

เมล็ดกัญชง รวมถึงสำรสกัดแคนนำบิไดออลจำกใบหรือช่อดอกของกัญชำกัญชงซึ่งมสีำรเมำ(THC) ไม่เกิน

ร้อยละ 0.2 โดยน้ ำหนัก สำมำรถน ำมำบริโภคเป็นอำหำรได้ ผลิตภัณฑอ์ำหำรที่มีสำรสกัดจำกพืชกัญชำ

กัญชงขำ้งตน้ ต้องมีกำรควบคุมแหลง่ที่มำของวัตถุดิบ กรรมวิธีกำรผลิต และคุณภำพมำตรฐำนของ

ผลติภัณฑใ์ห้เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

7. กรณนี ำมำปรุงอำหำรรับประทำนเองในครัวเรอืน มีระเบียบข้อบังคับหรอืไม่ อย่ำงไร 

ตอบ กำรน ำส่วนของพืชกัญชำหรือกัญชงมำปรุงอำหำรรับประทำนเองเป็นกำรส่วนตัวในครัวเรือน  เช่น   

น ำใบกัญชำหรอืกัญชงชงดื่มเป็นชำ น ำใบกัญชำใส่ตม้ไก่ แกงเผ็ด น้ ำซุปก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ไม่อยู่ในก ำกับของ

กฎหมำยอำหำรและไม่ต้องด ำเนนิกำรกับ อย.   

8. สำมำรถน ำช่อดอกกัญชำหรอืช่อดอกกัญชงมำผสมคุกกี้หรอืเคร่ืองดื่มเพื่อจ ำหน่ำยหน้ำร้ำนของ

ตนได้หรอืไม่ 

ตอบ ผูป้รุงอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย ไม่สำมำรถน ำสว่นของยอดหรือช่อดอกของกัญชำหรอืกัญชง รวมถึงเมล็ด

กัญชำ มำใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑอ์ำหำรที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้ มิฉะนั้นท่ำนจะมีควำมผิด 

เนื่องจำกจ ำหน่ำยอำหำรที่หำ้มผลติ น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำยตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 424) 

พ.ศ. 2564  ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 20,000 บำท 

9. อำหำรที่มีกำรปรุงประกอบและจ ำหน่ำยเพื่อบริกำรในสถำนประกอบกิจกำรอำหำร เช่น 

ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร โรงแรม ตลำด สถำนที่จัดเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งบรรจุอยู่ในภำชนะบรรจุพร้อม

จ ำหน่ำยส ำหรับน ำกลับไปบริโภคท่ีบ้ำนหรอืส ำหรับบรกิำรจัดส่งอำหำรให้กับผู้ซื้อ ต้องขออนุญำต

กับ อย. หรือไม่ 

ตอบ ไม่ต้องขออนุญำตกับ อย. แตต่้องปฏิบัติตำมประกำศกรมอนำมัย 

10. เมล็ดกัญชงคอือะไร 

ตอบ เมล็ดกัญชง คอื เมล็ดจำกต้นกัญชง หรอื เฮมป์ (Hemp) ที่มีชื่อวทิยำศำสตร์ Cannabis sativa L. 

subsp. Sativa  

11. เมล็ดกัญชงมีประโยชน์ด้ำนอำหำรอย่ำงไร 

ตอบ เมลด็กัญชงมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร เป็นแหล่งของโปรตีนและกรดไขมันคุณภำพดี เช่น มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว
กลุ่มโอเมก้ำ-3 โอเมก้ำ-6 และโอเมก้ำ-9 ในสัดส่วนที่ดีตอ่สุขภำพ มีกรดอะมิโนที่จ ำเป็น และมีวติำมินอี 
และแรธ่ำตุ เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม สังกะสี ทองแดง ธำตุเหล็ก และแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ตอ่
ร่ำงกำย จึงมีกำรน ำเมล็ดกัญชงมำสกัดน้ ำมัน หรอืโปรตีน หรอืใช้เมล็ดเป็นส่วนประกอบของอำหำร 
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12. เมล็ดกัญชงมีโทษหรือไม่ 

ตอบ แมว้่ำเมล็ดกัญชงจะเป็นแหล่งของโปรตนีและกรดไขมันคุณภำพดี แต่หำกมีกำรเก็บเกี่ยวที่ไม่ดอีำจท ำ

ให้เมล็ดกัญชงปนเปื้อนยำงซึ่งมีสำรเมำติดมำด้วยได้ ดังนัน้กำรน ำเมล็ดกัญชงมำบริโภคเป็นอำหำรจึงตอ้งมี

กำรควบคุมแหล่งที่มำของวัตถุดิบ กรรมวิธีกำรผลิต และคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑใ์ห้เป็นไปตำมที่

กฎหมำยก ำหนด  

นอกจำกนี ้ผูบ้ริโภคบำงรำยที่อำจแพ้หรือไวต่อโปรตนีจำกเมล็ดกัญชง หรอืสำร THC หรือสำร CBD 

ควรระวังในกำรรับประทำน  

13. เพรำะเหตุใดถึงน ำเมล็ดกัญชำมำบริโภคเป็นอำหำรไม่ได้ 

ตอบ เนื่องจำกเมล็ดกัญชำเป็นส่วนที่ติดกับช่อดอกซึ่งมีโอกำสที่จะปนเปื้อนสำรเมำ (THC) ในปริมำณมำก

จนท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภำพได้ เช่น ท ำใหเ้กิดอำกำรเคลิม้ ประสำทหลอน สูญเสียกำรควบคุมกำรท ำงำน

ของกล้ำมเนือ้ และเสพติดได้ ประกอบกับปัจจุบันเมล็ดกัญชำ จัดเป็นอำหำรที่ห้ำมผลติ น ำเข้ำ หรอื

จ ำหน่ำย ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

อำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรอืจ ำหน่ำย 

14. ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อำหำรที่ท ำจำกเมล็ดกัญชง 

ตอบ 1) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) ทีก่ะเทำะเปลือกออกจะมีรสชำติคล้ำยถั่ววอลนัทและลูกสน ซึ่งสำมำรถ

น ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ธัญชำติส ำหรับอำหำรเช้ำ ขนมปังขนมอบ เครื่องดื่มธัญชำติ ผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำร และขนมขบเคี้ยว โดยสำมำรถน ำมำรับประทำนร่วมกับอำหำรหลำกหลำยชนิด เช่น สลัด โยเกิร์ต 

ซุป ไอศกรีม เป็นต้น  

 2) น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) สำมำรถใช้ปรุงอำหำรเพื่อสุขภำพ เช่น อำหำรคลีน หรอืใช้

เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑเ์สริมอำหำร น้ ำสลัด และผลติภัณฑ์ทำแซนวิช 

 3) โปรตนีจำกเมล็ดกัญชง (Hemp seed protein) สำมำรถน ำไปแปรรูปเพื่อรับประทำนได้หลำกหลำย

เชน่เดียวกับเมล็ดกัญชง เช่น ผลติภัณฑ์ธัญชำติส ำหรับอำหำรเช้ำ ขนมปังขนมอบ เครื่องดื่มธัญชำติ 

ผลติภัณฑเ์สริมอำหำร และขนมขบเคี้ยว โดยสำมำรถน ำมำรับประทำนรว่มกับอำหำรหลำกหลำยชนิด เช่น 

สลัด โยเกิรต์ ซุป ไอศกรีม เป็นต้น  

15. อำกำรสังเกตส ำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกินอำหำรที่มีส่วนผสมของกัญชำ 

ตอบ ผูท้ี่เพิ่งเริ่มกินอำหำรที่มสี่วนผสมของกัญชำหรอืเริ่มกินเป็นครั้งแรก ควรเริ่มกินจำกปริมำณน้อยๆ 

หรอืครึ่งใบ และรอดูอำกำรหลังกิน 2 ช่ัวโมง  อำจมีอำกำรข้ำงเคียง เช่น ปำกแหง้ คอแหง้ งว่งนอน รู้สกึ

มึนงง ปวดหัว หัวใจเต้นเร็ว โดยอำกำรเหล่ำนีจ้ะเริ่มแสดงผลหลังกิน 30-60 นำที และจะแสดงอำกำร

เด่นชัดที่เวลำ 1 ช่ัวโมง และอยู่ในนำนถึง 6 ช่ัวโมง หลังกิน  

16. กรณมีีอำกำรปำกแห้ง คอแห้ง มีข้อแนะน ำเพื่อบรรเทำอำกำรอย่ำงไร 

ตอบ ดื่มน้ ำมำกๆ 
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กำรบรโิภคกญัชำ กัญชงเป็นอำหำร 

17 กรณมีีอำกำรมึนเมำ ใจสั่น มีข้อแนะน ำเพื่อบรรเทำอำกำรอย่ำงไร 

ตอบ ดื่มน้ ำมะนำวผสมน้ ำตำลหรอืน้ ำผึง้ หรอืดื่มน้ ำขิง 

18. ผู้บริโภคจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำร้ำนอำหำรน้ันปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรมอนำมัย 

ตอบ สังเกตจำกมีกำรแสดงขอ้มูลว่ำเมนอูำหำรดังกล่ำวมีกัญชำเป็นส่วนประกอบ และมีกำรสื่อสำรข้อมูล

ด้ำนสุขภำพและด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่มกีำรใชใ้บกัญชำเป็น

ส่วนประกอบของอำหำร เช่น ขอ้ควำม “เด็ก อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี สตรมีีครรภ ์และสตรใีห้นมบุตร ไม่ควร

รับประทำน” “หำกมีอำกำรผดิปกติ ควรหยุดรับประทำนทันที” “ผูท้ี่แพ้หรอืไวต่อสำร THC  หรอื CBD  

ควรระวังในกำรรับประทำน”   “อำจท ำให้งว่งซึมได้ ควรหลกีเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรอืท ำงำนเกี่ยวกับ

เครื่องจักรกล” เป็นต้น 
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กำรน ำเขำ้ผลติภัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนประกอบของ กัญชำ กัญชง 

1. กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีกัญชำ กัญชง หรือสำรสกัดจำกกัญชำหรือกัญชง เป็น

ส่วนประกอบ  เพื่อใช้เฉพำะตัวทั้งกำรน ำติดตัวและกำรส่งทำงพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ 

สำมำรถท ำได้หรอืไม่ 

ตอบ ไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรยกเว้นของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 424) 

พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ 

หรอืจ ำหนำ่ย 

2. กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีกัญชำ กัญชง หรือสำรสกัดจำกกัญชำหรือกัญชง เป็น

ส่วนประกอบ  เพื่อเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรหรอืเพื่อกำรวิจัยพัฒนำด้ำนอำหำร สำมำรถท ำได้

หรอืไม่ 

ตอบ ไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรยกเว้นของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 424) 

พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ 

หรอืจ ำหนำ่ย 

3. กำรน ำเข้ำ ส่วนต่ำงๆ ของพืชกัญชำหรือกัญชง เพื่อเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอำหำรหรือเพื่อกำรวิจัย

พัฒนำด้ำนอำหำร สำมำรถท ำได้หรอืไม่ 

ตอบ ไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรยกเว้นของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 424) 

พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ 

หรอืจ ำหนำ่ย 
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ผลติภัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนประกอบของกัญชำ กัญชง  

1. ผู้บริโภคสำมำรถน ำทุกส่วนของพืชกัญชำและกัญชงมำประกอบอำหำรในครัวเรอืนได้หรอืไม่ 

ตอบ ทุกส่วน ยกเว้น ยอดและช่อดอกกัญชำ กัญชง และเมล็ดกัญชำ 

2. ส่วนของกัญชำ กัญชงที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรได้ มีส่วนใดบ้ำง 

ตอบ สำมำรถใช้สว่นของกัญชำ กัญชง เช่น เปลือก  ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน รำก และใบซึ่งไม่มียอดหรอืช่อดอก

ติดมำด้วย 

3. ช่อดอกกัญชำและช่อดอกกัญชงใส่ในอำหำรได้หรอืไม่ 

ตอบ ไม่ได้ เพรำะ ช่อดอกกัญชำและช่อดอกกัญชง เป็นส่วนของพืชที่ห้ำมใส่ในอำหำร ตำมประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย เนื่องจำกส่วนนี้มีสำร THC ในปริมำณสูง ซึ่งหำกได้รับ

ในปริมำณมำกจะท ำให้เกิดอำกำรเคลิ้ม ประสำทหลอน และหำกได้รับติดต่อเป็นเวลำนำนจะท ำให้เกิด

อำกำรผิดปกติของปอด หลอดเลือดหัวใจ  

*ผู้ใดฝ่ำฝืนประกำศที่ออกตำมมำตรำ 6(8) มีโทษตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 

ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแตห่กเดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บำทถึง 20,000 บำท* 

4. จะผลิตใบกัญชำหรอืกัญชง จ ำหน่ำยเป็นอำหำรเพื่อชงดื่ม ได้หรอืไม่ ขออนุญำตอย่ำงไร 

ตอบ ได้ โดยผู้ผลิตใบกัญชำหรอืกัญชงผงต้องยื่นขออนุญำตผลิตอำหำรประเภท “ผลติภัณฑ์อำหำรที่มี

ส่วนประกอบของสว่นของกัญชำหรอืกัญชง ชนิดเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตำม ประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 

5. จะผลิตน้ ำต้มจำกใบ กิ่ง ก้ำน รำกของกัญชำ หรือกัญชง ผลิตขำยเป็นอำหำรได้หรอืไม่  

ขออนุญำตอย่ำงไร 

ตอบ ผลติขำยเป็นอำหำรได้ โดยผูผ้ลติน้ ำต้มจำกใบ กิ่ง ก้ำน รำกของกัญชำ หรอืกัญชง บรรจุในภำชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทเพื่อจ ำหน่ำยให้ยื่นขอใบอนุญำตผลติ อำหำรประเภท “ผลติภัณฑ์อำหำรที่มีสว่นประกอบ

ของสว่นของกัญชำหรอืกัญชง ชนิดเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

(ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 

6. กำรผลิตน้ ำต้มกัญชำ เพื่อจ ำหน่ำยเป็นอำหำรต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ตอบ ผูป้ระกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรยื่นขอเลขสถำนที่ผลิต และยื่นขอเลขอย. (เลขสำรบบอำหำร) ได้ที่ 

อย. หรอื สสจ.ที่มีสถำนที่มีสถำนที่ผลติตั้งอยู่ 

7. น้ ำปลำร้ำผสมส่วนต่ำงๆของพชืกัญชำ กัญชงผลิตขำยเป็นอำหำรได้หรอืไม่ ขออนุญำตอย่ำงไร 

ตอบ  ผู้ผลิตน้ ำปลำร้ำผสมส่วนตำ่งๆของพชืกัญชำ กัญชง สำมำรถผลิตขำยเป็นอำหำรได้ โดย ให้ยื่นขอ

ใบอนุญำตผลิตอำหำรประเภท ผลติภัณฑ์อำหำรที่มีสว่นประกอบของสว่นของกัญชำหรอืกัญชง ตำม

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427)  พ.ศ.2564 ชนิดอำหำรซอสในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
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ผลติภัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนประกอบของกัญชำ กัญชง 

8. กำรสกัดพืชกัญชงหรือกัญชำ เพื่อน ำมำใช้ในอำหำรต้องขออนุญำตอย่ำงไร 

ตอบ หำกประสงค์จะน ำสำรสกัดจำกกัญชำ กัญชงมำใส่ในผลติภัณฑอ์ำหำร จะต้องด ำเนินกำรขออนุญำต

สถำนที่ผลติ และยื่นขออนุญำตผลิตภัณฑต์ำมกฎหมำย 

9. ผลิตภัณฑ์อำหำรที่เป็นเครื่องปรุงรสสำมำรถใส่ใบกัญชำ กัญชง ได้หรอืไม่ อย่ำงไร 

ตอบ เครื่องปรุงรสสำมำรถใส่ใบกัญชำ กัญชง ได้ โดยกำรยื่นขอเลขสถำนที่ผลติ และยื่นขอเลขอย. (เลข

สำรบบอำหำร) ได้ที่ อย. หรอื สสจ.ที่มสีถำนที่มีสถำนที่ผลิตตัง้อยู่ 

10. อำหำรที่มสี่วนประกอบของกัญชำ กัญชงที่มีกำรปรุงประกอบเพื่อบริโภคเองในครัวเรอืน และ

ไม่ได้จ ำหน่ำยให้แก่ผู้อื่น ต้องมำขออย.หรอืไม่ 

ตอบ ไม่ต้องมำขอ อย.  โดยใหใ้ช้สว่นของกัญชำ กัญชง ได้แก่ เปลือก  ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน รำก และใบซึ่ง

ไม่มยีอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศกรมอนำมัยด้วย 

11. อำหำรที่มีกำรปรุงประกอบและจ ำหน่ำยเพื่อบริกำรในสถำนประกอบกิจกำรอำหำร เช่น 

ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร โรงแรม ตลำด สถำนที่จัดเลี้ยง เป็นต้น เช่น อำหำรที่ใส่จำนพร้อม

รับประทำน ณ ร้ำนอำหำร ต้องมำขออย.หรอืไม่ 

ตอบ ไม่ต้องมำขอ อย.  โดยใหใ้ช้สว่นของกัญชำ กัญชง ได้แก่ เปลือก  ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน รำก และใบซึ่ง

ไม่มยีอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศกรมอนำมัยด้วย 

12. อำหำรที่มีกำรปรุงประกอบและจ ำหน่ำยเพื่อบริกำรในสถำนประกอบกิจกำรอำหำร เช่น 

ร้ำนอำหำร ภัตตำคำร โรงแรม ตลำด สถำนที่จัดเลี้ยง ส ำหรับน ำกลับไปบริโภคที่บ้ำนหรือส ำหรับ

บริกำรจัดส่งอำหำรให้กับผู้ซื้อ  

ตอบ ไม่ต้องมำขอ อย.  โดยใหใ้ช้สว่นของกัญชำ กัญชง ได้แก่ เปลือก  ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน รำก และใบซึ่ง

ไม่มยีอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตำมประกำศกรมอนำมัยด้วย 

13.อำหำรที่อยู่ในภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย ซึ่งผู้ผลิตสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรที่ผลิต    

แก่ผู้บริโภคได้ในขณะน้ัน เช่น อำหำรที่ผู้ปรุงจ ำหน่ำยโดยตรงกับผู้บริโภค ร้ำนเบเกอรี่ที่จ ำหน่ำย

ขนมเค้ก ซึ่งอำจทั้งมีผู้บริโภคซื้อไปบริโภคโดยตรงหรือซื้อไปส ำหรับจัดเลี้ยงในงำนประชุมหรือ   

งำนเลี้ยงต่ำง ๆ 

ตอบ ไม่ต้องมำขอ อย.  โดยให้ใช้ส่วนของกัญชำ กัญชง ได้แก่ เปลือก  ล ำต้น เส้นใย กิ่งก้ำน รำก และใบ 

ซึ่งไม่มยีอดหรือช่อดอกติดมำด้วย ทั้งนีใ้ห้ปฏิบัติตำมประกำศกรมอนำมัยด้วย 
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ผลติภัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนประกอบของกัญชำ กัญชง 

14. กำรตรวจวิเครำะห์หำสำรเตตรำไฮโดร แคนนำบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC)   

สำรแคนนำบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ในผลิตภัณฑ์อำหำร ตรวจท่ีหน่วยงำนใด 

ตอบ  ตรวจวิเครำะหโ์ดยใช้เครื่องมือที่ใชห้ลักกำรโครมำโตกรำฟี (Chromatography) ในวัตถุดิบหรอื

ผลติภัณฑอ์ำหำร ห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจวิเครำะหเ์พื่อยืนยันปริมำณสำรส ำคัญได้ เชน่ 

1. ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะหข์องกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

- รำคำค่ำตรวจ วเิครำะห์ (บำท) 5,000/ ชนิดสำร (THC/CBD) 

- ระยะเวลำกำรตรวจวิเครำะห์ 14 วัน 

หมำยเหตุ ห้องปฏิบัติกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ส่วนภูมิภำค) ยังไม่สำมำรถตรวจวิเครำะหป์ริมำณ

สำรส ำคัญ (THC, CBD) ในอำหำรและเครื่องดื่มได้ 

  2.  บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด (Central Lab Thai) 

  3.  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ศูนย์ทดสอบและมำตรวิทยำ (ศทม.) 

  4.  ศูนย์บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ  สวทช. (NCTC) 

15. กรณีผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกกัญชำ กัญชง ในภำชนะบรรจุที่มีกำรจ ำหน่ำยตำมท้องตลำด ให้

เลือกบรโิภคผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญำตถูกต้อง โดยสังเกตฉลำกผลิตภัณฑ์อำหำร ต้อง 

1) แสดงเลขสำรบบอำหำร  

2) แสดงชื่อสว่นของกัญชำหรอืกัญชงหรอืสำรสกัดแคนนำบิไดออลที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบของอำหำร  

เป็นส่วนหน่ึงของช่ืออำหำรหรอืก ำกับชื่ออำหำร  

3) แสดงข้อควำมค ำเตือน ดังนี้ 

- ข้อควำม “เด็ก สตรีมีครรภ ์และสตรีใหน้มบุตร ไม่ควรรับประทำน” 

- ข้อควำม “หำกมีอำกำรผิดปกติ ควรหยุดรับประทำนทันที” 

- ข้อควำม “ผูท้ี่แพ้หรอืไวต่อสำร THC หรอื CBD ควรระวังในกำรรับประทำน” 

- ข้อควำมอื่นๆ ซึ่งก ำหนดไว้ตำมประกำศเฉพำะเรื่องนั้นๆ 

และค ำเตอืนเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ข้อควำม “อำจท ำให้ง่วงซึมได้ ควรหลกีเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ หรอืท ำงำนเกี่ยวกับ

เครื่องจักรกล” ส ำหรับ ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสว่นประกอบของสว่นของกัญชำหรอืกัญชง หรอื ผลติภัณฑ์

อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิไดออลเป็นส่วนประกอบ 

- ข้อควำม “มีสำร THC ไม่เกิน 1.6 มิลลกิรัม ต่อหน่วยบรรจุ”  

- ข้อควำม “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ” ส ำหรับ ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของ

ส่วนของกัญชำหรอืกัญชง 

- ข้อควำม “ข้อมูลส ำหรับผู้แพ้อำหำร : มีโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง” ส ำหรับผลติภัณฑอ์ำหำรที่มี

ส่วนประกอบของโปรตนีจำกเมล็ดกัญชง 
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- ข้อควำม “ควรกินอำหำรหลำกหลำย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมำะสมเป็นประจ ำ” ส ำหรับ

ผลติภัณฑเ์สริมอำหำร 

- ข้อควำม “ไม่มีผลในกำรป้องกัน หรอืรักษำโรค” ส ำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ส ำหรับเมล็ดกัญชง 

น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำร ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง 

น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรอืโปรตนีจำกเมล็ดกัญชง 

นอกจำกสังเกตข้อมูลตำมข้ำงต้นแล้วฉลำกอำหำรต้องแสดงข้อมูลอื่นตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข

ว่ำด้วยเรื่องกำรแสดงฉลำกอำหำรในภำชนะบรรจุ และ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขส ำหรับอำหำรชนิด

นั้นๆ เช่น ส่วนประกอบที่ส ำคัญ วันเดือนปีที่ผลิต หมดอำยุ หรอืควรบริโภคก่อน ชื่อและที่อยู่ของผูผ้ลิต 

ข้อมูลส ำหรับผูแ้พ้อำหำร และขอ้มูลวัตถุเจือปนอำหำร ดว้ย 

16. สำมำรถติดตำมข้อมูลหรอืสอบถำมกำรใช้กัญชงกัญชำในอำหำรได้จำกที่ไหนได้บ้ำง 

ตอบ ติดตำมได้ที่เว็บไซด์กองอำหำร https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx 

17.ขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำรที่มสี่วนประกอบของกัญชำ กัญชง อย่ำงไร 

ตอบ  ผู้ผลิตผลติภัณฑอ์ำหำรที่มีสว่นประกอบของกัญชำ กัญชง เพื่อจ ำหน่ำย ตอ้งด ำเนินกำร 2 ขัน้ตอน

ดังนี้ 

 1. ยื่นขอสถำนที่ผลิตอำหำร 

 2. ยื่นขอรับเลขสำรบบอำหำร  

สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลได้จำกกองอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรณี สถำนที่ผลติ

ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร หรอื ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำมจังหวัดที่ตัง้สถำนที่ผลิต อำหำรนั้น ๆ และ

สำมำรถศึกษำข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ กองอำหำร >> หัวข้อ : กำรขออนุญำตผลติภัณฑท์ี่ มีสว่นของกัญชำ 

กัญชง และสำรสกัด CBD และคูม่อืประชำชนผำ่นลิงค์ 

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx 

18.ประสงค์ผลิตน้ ำผสมใบกัญชำ หรือน้ ำแร่ธรรมชำติผสมใบกัญชำ เป็นอำหำรประเภทอะไร 

ตอบ น้ ำผสมใบกัญชำหรอืน้ ำแร่ผสมใบกัญชำ จัดเป็นอำหำรควบคุมเฉพำะตำมประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง 

ผลติภัณฑอ์ำหำรที่มสี่วนประกอบของสว่นของกัญชำหรือกัญชง ชนิดเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

ซึ่งผลติภัณฑต์้องมีคุณภำพมำตรฐำนตำม 

1. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร 

พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลติภัณฑอ์ำหำรที่มีสว่นประกอบของสว่นของกัญชำหรอืกัญชง 

2. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
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ผลติภัณฑ์อำหำรท่ีมีส่วนประกอบของกัญชำ กัญชง 

19.ผลิตภัณฑ์อำหำรใดบ้ำง  ที่ห้ำมใส่ส่วนของกัญชำหรอืกัญชง 

ตอบ  

      1. อำหำรส ำหรับทำรก และอำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็ก 

      2. นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็ก 

      3. อำหำรเสริมส ำหรับทำรกและเด็ก 

      4. เครื่องดื่มที่ผสมกำเฟอีน 

      5. อำหำรที่มีนยิำม หรือ คุณภำพหรอืมำตรฐำน ที่ก ำหนดเงื่อนไขกำรห้ำมเติมส่วนประกอบหรอืสำร

ต่ำงๆ ไว้ เช่น กำแฟส ำเร็จรูป, กำแฟส ำเร็จรูปที่สกัดคำเฟอีนออก, เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม 

ผลติภัณฑเ์นยผสม, ช็อกโกแลตทุกชนิด(ยกเว้นช็อกโกแลตชนิดผสม), ไข่เยี่ยวม้ำ, เกลือบริโภค, วัตถุแตง่

กลิ่นรสนม, นมโค รอยัลเยลลี เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ ำบริโภค น้ ำแข็ง น้ ำแร่ธรรมชำติ น้ ำมันและไขมัน น้ ำมันปลำ 

ครีม น้ ำมันเนย เนย เนยแข็ง เนยใสหรอืกี น้ ำผึ้ง ข้ำวเติมวิตำมิน ชำจำกพืช เกลือบริโภค ขำ้วแป้งกล้อง 

น้ ำส้มสำยชู เอนไซม์ส ำหรับใช้ในกำรผลิตอำหำร ผลิตภัณฑส์ ำหรับท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชือ้ส ำหรับอำหำร 

และอำหำรที่มวีัตถุประสงค์พิเศษส ำหรับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรหรอืส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

     อนึ่งอำหำรตำมข้อ 5 บำงประเภท เมื่อเติมสว่นของกัญชำหรือกัญชง ประเภทอำหำรอำจเปลี่ยนไป 

ดังเชน่ น้ ำบริโภค มกีำรเติมส่วนของกัญชำหรอืกัญชง จะจัดเป็น ผลติภัณฑ์อำหำรที่มสี่วนประกอบของ

กัญชำหรือกัญชง ชนิดเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

20.ส่วนของพืชกัญชำ กัญชง (แห้ง หรอืสด) ตัดแต่งใส่ภำชนะบรรจุพร้อมจ ำหน่ำย เช่น ใบกัญชำ
บรรจุใส่กล่อง โฟมเพื่อจ ำหน่ำย อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติอำหำร หรอืไม่ 
ตอบ   1. ส่วนของพืชกัญชำ กัญชง (แห้ง หรือสด) ที่อยู่นอกสถำนที่ผลิตอำหำร ไม่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
ตำมพระรำชบัญญัติอำหำร เนื่องจำกสำมำรถใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑส์ุขภำพที่หลำกหลำย เช่น 
ผลติภัณฑส์มุนไพร เครื่องส ำอำง หรืออำหำร พระรำชบัญญัติอำหำรจะตรวจสว่นของพชืกัญชำ กัญชง ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นวัตถุดิบในกำร ผลติอำหำร ในสถำนที่ผลติอำหำรเท่ำนั้น โดยผูป้ระกอบกำรตอ้งมี
หลักฐำนกำรได้มำของสว่นของพชืกัญชำ กัญชง จำกแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับอนุญำตอย่ำงถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัติยำเสพติด โดยผู้ประกอบกำรที่ผลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรดังกล่ำว ตอ้งปฏิบัติตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตำม ควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 
เรื่อง ผลิตภัณฑอ์ำหำรที่มีส่วนประกอบของสว่นของกัญชำหรอื กัญชง 
          2. ส่วนของพืชกัญชำหรอืกัญชงอบแหง้ที่มวีัตถุประสงค์ใชเ้พื่อกำรชงดื่มในลักษณะเดียวกับชำชง 
เชน่ ชำใบกัญชำ ผลิตภัณฑ์นีอ้ำจจัดเป็นอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.
2564 ออก ตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีสว่นประกอบของสว่น
ของกัญชำหรอื กัญชง โดยผลิตภัณฑต์้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 427) และไม่กล่ำว อำ้งสรรพคุณใดๆ เช่น relax ผอ่นคลำย นอนหลับ อย่ำงไรก็ตำมหำกผลิตภัณฑ์
ชำใบกัญชำมีกำรกล่ำวอ้ำง สรรพคุณรักษำโรค หรอืมีผลต่อสุขภำพ อำจจัดเป็น "ผลิตภัณฑส์มุนไพร"     
ซึ่งสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ ที่เว็บไซต์กองผลิตภัณฑส์มุนไพร 
https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/canabis_e-sub.htm 
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21.ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มี ส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง หรอืโปรตีนจำก

เมล็ดกัญชง ในข้อ 15 ระบุว่ำ “ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ด

กัญชง หรอืโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในบัญชีหมำยเลข 2” ซึ่ง

รำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรในบัญชีดังกล่ำว มีเพียงบำงรำยกำร หำกผู้ประกอบกำรต้องกำรผลิต

สินค้ำที่นอกเหนือจำกรำยกำรดังกล่ำวต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ตอบ กรณีอำหำรประเภทอื่นนอกเหนอืจำกบัญชดีังกล่ำว ผู้ผลติใดมีควำมประสงค์จะน ำเมล็ดกัญชง น้ ำมัน

จำกเมล็ดกัญชง หรอืโปรตีนจำกเมล็ดกัญชงไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อำหำรของตน สำมำรถยื่น

ข้อมูลควำม ปลอดภัยและควำมจ ำเป็นทำงเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร เพื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำพิจำรณำ เพิ่มเติมประเภทอำหำรเพื่ออนุญำตให้สำมำรถใช้ได้ ต้องออกเป็นประกำศกระทรวง

สำธำรณสุข โดยเสนอ รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดเพิ่มเติมตอ่ไป 

22.หำกซื้อเมล็ดกัญชงมำแล้วแต่เมื่อน ำมำวิเครำะห์ก่อนกำรผลิต พบว่ำ มีสำรส ำคัญ THC  0.5% 

และ CBD 0.3% ซึ่งเกินปรมิำณที่ก ำหนดตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 425) พ.ศ. 2564 

ออกตำมควำมใน พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง 

โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญ

ชง หรอืโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) มีแนวทำงให้

ค ำแนะน ำอย่ำงไร 

ตอบ ก ำหนดค่ำกำรปนเปื้อนสำร THC และ CBD พิจำรณำตำมข้อมูลวิชำกำรที่ปรำกฏ ทั้งข้อมูลสำยพันธุ์

ปลูกในประเทศไทย และต่ำงประเทศ โดยพบว่ำ เมล็ดกัญชง ประกอบด้วยสำรอำหำรประเภทไขมัน แป้ง 

โปรตนี ใยอำหำร วติำมินและแร่ธำตุ โดยเฉพำะไขมันมีสูงถึง 29-34% ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว 

linoleic acid (omega-3) 54-60%, linolenic acid (omega-6) 15-20%, oleic acid 11-13% ซึ่งภำยใน

เมล็ดกัญชงนั้นจะไม่มีองค์ประกอบที่เป็น THC และ CBD กำรพบสำรดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรปนเปื้อน

น้ ำมันเรซินเหนียวที่หลั่งออกมำจำกต่อมไทรโคม (glandular  trichomes)    จ ำนวนมำกบนช่อดอกและใบ

อ่อน หำกมีกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดที่ไม่ด ีอำจท ำให้พืน้ผิวเปลือกด้ำนนอกของเมล็ดสกปรก“dirty” ด้วยน ำมันเรซิ

นจำกช่อดอกและใบอ่อน ดังนัน้เมล็ดกัญชงสว่นใหญ่ที่ใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร จงึจ ำเป็นต้องมี กำร

ควบคุมตั้งแตก่ำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บรักษำภำยหลังเก็บเกี่ยว รวมถึง

กำรท ำควำม สะอำดอย่ำงเหมำะสมก่อนน ำไปแปรรูปหรอืบริโภคเป็นอำหำร สำมำรถลดกำรปนเปื้อนของ

สำรแคนนำบินอยด์ในเมล็ดกัญชงให้มีหลงเหลอืเพียงเล็กน้อยได้  
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กำรโฆษณำอำหำรที่มีกัญชำ กัญชง 
 

ผู้แสดงแบบในกำรโฆษณำ  

บุคคลทั่วไป ✓  

เด็ก    

เยำวชน อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี   

หญิงตั้งครรภ์   

หญิงให้นมบุตร   

ผูป้่วย ผู้ที่มอีำกำรผดิปกติ   

 

เน้ือหำกำรโฆษณำ  

ภำพกำร์ตูน   

ภำพ/สัญลักษณ์สว่นของกัญชำกัญชงที่น ำมำใช้   

   ภำพใบ ตน้ กิ่ง ก้ำน รำก ของกัญชำ ✓  

   ภำพเมล็ดกัญชง ✓  

   ภำพช่อดอกกัญชำ ช่อดอกกัญชง   

สื่อวำ่ เด็ก เยำวชน ผู้ที่มอีำยุ ต่ ำกว่ำ 20 ปี สตรีมีครรภ ์

และสตรีให้นมบุตรบริโภคได้ 

  

วิธีกำรใชห้รอืกำรกินในทำงที่ผิด    

 

กำรแสดงสรรพคุณ  

สื่อถึงผลของกำรใช้ในทำงที่ผดิ   

หัวเรำะแบบไม่รู้ตัว   

ช่วยใหห้ลับ หลับลึก หลับนำนขึน้   

เคลิบเคลิม้   

ผอ่นคลำย   

สดชื่น (ส ำหรับเครื่องดื่ม อำหำรที่เป็นของเหลวใช้ดื่ม  

อำหำรที่ต้องแช่เย็นหรอืแช่แข็งก่อนบริโภค) 

✓  
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ข้อควำมค ำเตือนในสื่อโฆษณำ  

 4.1 อ่ำนค ำเตือนในฉลำกก่อนบริโภค 

4.2 เด็ก สตรมีีครรภ ์และสตรีใหน้มบุตร ไม่ควร

รับประทำน  

4.3 หำกมีอำกำรผิดปกติ ควรหยุดรับประทำนทันที 

 

อำหำรกลุ่มนีทุ้กชนิด 

อำจมสีำร THC และ CBD ซึ่งผู้ที่แพห้รือไวต่อสำรดังกล่ำว

ควรระวังในกำรรับประทำน” 

อำหำรที่มีสว่นประกอบของเมล็ด

กัญชง น้ำมันจำกเมล็ดกัญชง 

หรอืโปรตนีจำกเมล็ดกัญชง 

(1) “ผูท้ี่แพ้หรือไวต่อสำร THC หรือ CBD ควรระวังในกำร

รับประทำน”  

(2) “อำจทำให้งว่งซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ 

หรอืทำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”  

(3) “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หนว่ยบรรจุ” โดยระบุหนว่ย

บรรจุใหเ้ป็นไปตำมผลิตภัณฑน์ั้น เช่น ไม่ควรบริโภคเกินวัน

ละ 2 ขวด 

อำหำรที่มีสว่นประกอบของส่วน

ของกัญชำหรอืกัญชง 

(1) “ผูท้ี่แพ้หรือไวต่อสำร CBD หรอื THC ไม่ควร

รับประทำน”  

(2) “อำจทำให้งว่งซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงกำรขับขี่ยำนพำหนะ 

หรอืทำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” 

อำหำรที่มีสำรสกัดแคนนำบิได

ออลเป็นส่วนประกอบ 

(1) “ไม่มผีลในกำรป้องกัน หรอืรักษำโรค”  

(2) “ควรกินอำหำรหลำกหลำยครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่

เหมำะสมเป็นประจำ” 

ผลติภัณฑเ์สริมอำหำร ต้องแสดง

ข้อควำมค ำเตือนเพิ่มเติม 

 

มำตรกำรก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนผสมของกัญชำ กัญชง 

1. กรณพีบผู้ประกอบกำรผลิตหรอืน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญชำ กัญชง  

โดยไม่ได้รับอนุญำต จะมีควำมผิดอย่ำงไร 

ตอบ กรณีผลติภัณฑ์อำหำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งอำหำรส ำเร็จรูปหรือเครื่องดื่มที่บรรจุในภำชนะพร้อม

จ ำหน่ำย ที่มกีัญชำ กัญชง เป็นส่วนผสม ต้องได้รับอนุญำตเลขสำรบบอำหำร และแสดงฉลำกตำมที่

ประกำศฯ ก ำหนด และมีคุณภำพหรอืมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

ถ้ำผู้ผลิตหรอืน ำเข้ำอำหำรข้ำงตน้ไม่ปฏิบัติตำม จะเป็นกำรฝ่ำฝนืกฎหมำย ดังนี้ 
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1) กรณีผลิต (ผูผ้ลิตอำหำรที่เข้ำข่ำยเป็นโรงงำน) หรอืน ำเข้ำอำหำรควบคุมเฉพำะที่ยังไม่ได้รับอนุญำต 

จัดเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 31 วรรคหนึ่ง มีโทษตำมมำตรำ 64 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรอื 

ปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรอืทั้งจ ำทั้งปรับ  

2) กรณีผลติหรอืน ำเข้ำอำหำรที่มีกำรแสดงฉลำกไม่ถูกต้อง จัดเป็นกำรฝ่ำฝนืประกำศซึ่งออกตำมมำตรำ 

6(10) มโีทษตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกินสำมหมื่น

บำท 

3) กรณีผลิตหรอืน ำเข้ำอำหำรที่มีคุณภำพหรอืมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด จัดเป็นอำหำรผดิ

มำตรฐำน ฝำ่ฝนืมำตรำ 25(3) มโีทษตำมมำตรำ 60 แหง่พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522  

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหำ้หมื่นบำท 

ยกเว้น กรณีผู้ผลิตที่จ ำหนำ่ยโดยตรงต่อผู้บริโภค ไม่ตอ้งขออนุญำตเลขสำรบบอำหำร และไม่ต้องแสดง

ฉลำกอำหำรตำมประกำศฯ ก ำหนด 

2. กรณีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกัญชำ กัญชง ที่ไม่ได้รับอนุญำต จะมีควำมผิด

อย่ำงไร 

ตอบ  

       1) กรณีจ ำหน่ำยอำหำรควบคุมเฉพำะที่มไิด้ขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร จัดเป็นกำรฝ่ำฝนืมำตรำ 31  

มีโทษตำมมำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ต้องระวำงโทษปรับตั้งแตห่นึ่งพันบำท 

ถึงหนึ่งหมื่นบำท  

      2) กรณีจ ำหน่ำยอำหำรที่มีกำรแสดงฉลำกไม่ถูกต้อง จัดเป็นกำรฝ่ำฝนืประกำศซึ่งออกตำมมำตรำ 

6(10)  

มีโทษตำมมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท 

      3) กรณีจ ำหน่ำยอำหำรที่มคีุณภำพหรอืมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด จัดเป็นอำหำร 

ผดิมำตรฐำน ฝ่ำฝืนมำตรำ 25(3) มโีทษตำมมำตรำ 60 แหง่พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522  

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหำ้หมื่นบำท 

3. ลักษณะตู้เคร่ืองดื่มที่เป็นตู้กดอัตโนมัติแต่มีส่วนผสมของกัญชำ กัญชง อย. ก ำกับดูแลอย่ำงไร 

ตอบ ตู้กดอัตโนมัติเครื่องดื่ม จะมี 2 ลักษณะ คือ 1. ตู้กดอัตโนมัติที่กดแล้วได้เครื่องดื่มส ำเร็จรูปออกมำ 

เป็นขวด เป็นกระป๋อง เป็นต้น กับ 2. ตู้กดอัตโนมัติที่ต้องเอำภำชนะบรรจุไปรองรับเครื่องดื่ม เช่น ตู้กด

เครื่องดื่มในร้ำนสะดวกซื้อ ส ำหรับกรณีตู้กดแบบแรก เป็นกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ดังนั้น 

ผลติภัณฑต์ู้กดในลักษณะที่ 1 ที่จ ำหน่ำยต้องเป็นผลติภัณฑท์ี่ได้รับเลขสำรบบอำหำร และมีกำรแสดงฉลำก

ถูกต้อง ส่วนตู้กดในลักษณะที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่กดได้จำกตู้จะไม่อยู่ในภำชนะบรรจุปิดสนิท ซึ่งจะไม่เข้ำข่ำย

กำรก ำกับดูแลภำยใต้พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 โดยตรง แต่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มที่กดได้

จำกตู้ ต้องมีควำมปลอดภัยในกำรบริโภค เช่น ไม่มีสำรอันตรำยเจือปน เป็นต้น ดังนั้น หำกพิสูจน์ได้ว่ำ 

ผลิตภัณฑ์ดั งกล่ำวไม่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค (อำหำรไม่บริ สุทธิ์ ) จะถือเป็นกำรกระท ำฝ่ำฝืน

พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 มีโทษตำมกฎหมำย ส ำหรับกรณีตู้กัญชำ อำจจะต้องมีกำรตรวจสอบ
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รำยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบกัญชำที่ใช้ด้วยว่ำมีกำรได้มำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ ก่อนที่จะน ำมำ

เป็นวัตถุดิบหรอืส่วนผสมในตู้กดดังกล่ำว ทั้งนี้ หำกพิสูจน์ได้ว่ำ มกีำรเตรยีมส่วนประกอบวัตถุดิบกัญชำโดย

ใช้วัตถุที่ได้มำอย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ผูป้ระกอบกำรอำจมคีวำมผิดตำมกฎหมำย 

 

 

                      ****************************************************** 


