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ความเหมือนที่แตกต่างทิศทางกฎหมายกัญชง-กัญชา
และผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

หรือ delta-9tetracannabin
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

¡ÑÞª§-¡ÑÞªÒ

        สวัสดีสมาชิกผูรับวารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตรและ

อาหาร (ACFS Early Warning) ทุกทาน ขอตอนรับสู วารสาร

Early Warning ปที่ 13 ฉบับไตรมาส เมษายน - มิถุนายน 2564

ในฉบับนี้ขอเสนอเรื ่องราวจับกระแส “ตลาด” ทั้งอุตสาหกรรม

และการตลาดของพืชกลุมกัญชง ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางเดนชัดทั้งในไทย

และตางประเทศ เพื ่อทบทวนความเขาใจกับพืชกลุ มดังกลาว

ตลอดจนถึงพัฒนาการของกฎระเบียบในประเทศคูคาสำคัญท่ีรองรับ

การใชประโยชนพืชกลุมกัญชง ท้ังในแงมุมของพืชสมุนไพร ไปจนถึง

การใชสารสำคัญเปนสวนประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน บนพ้ืนฐาน

ของความปลอดภัยและปองกันการใชประโยชนในลักษณะสารเสพติด

เพื่อเปนประโยชนตอการปรับตัวตลอดจนถึงการแสวงหาโอกาส

ทางธุรกิจใหกับผู ประกอบการสินคาเกษตรและอาหารของไทย

ในทุกระดับ

        ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานความปลอดภัย

อาหาร สถานการณสินคาเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค

ตอการคาและกฎระเบียบ-กฎหมายที่เกี ่ยวของตออุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารเพื่อเผยแพรขาวและอีเมลขาวสารทันเหตุการณ

ผานชองทางเว็บไซต https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ

Facebook “Early Warning เต ือนภ ัยส ินค  า เกษตร”

(@acfsearlywarning) โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก

ทั้งนี้ หากมีขอเสนอแนะหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอ

กองบรรณาธิการไดที่อีเมล acfsearlywarning@gmail.com

EARLY2 WARNING



ÃÐàºÕÂºãËÁ‹ EU
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จับกระแส

NTBs

      ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป หากภาคธุรกิจ
ตองการจัดจำหนายผลิตภัณฑใหมที่สงผลกระทบ
ในหวงโซอุปทานอาหาร เชน สิ ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม สารเคมีทางการเกษตร หรือวัตถุเจือปน
อาหาร จะตองนำสงหลักฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร
ของผลิตภัณฑเพื ่อรับการประเมินความเสี ่ยง
จาก EFSA ซ่ึงลาสุด สหภาพยุโรปไดแกไขกฎระเบียบ
ใหม เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสของกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยง โดยจะเผยแพรขอมูลที่ไดรับทั้งหมด
มาแสดงตอสาธารณชนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน
และเร่ิมบังคับใชตอผลิตภัณฑชนิดใหมท่ีขอเปดตลาด
ไปยังสหภาพยุโรปตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2564

10 »‚ ËÅÑ§ÇÔ¡ÄµÔâÃ§ä¿¿‡Ò
ËÅÒÂ»ÃÐà·ÈÂÑ§ËÇÑ¹่¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒÞÕ»่Ø†¹

      เหตุการณแผนดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2554 ทำใหเกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี
จากโรงไฟฟานิวเคลียรฟุกุชิมะ กอใหเกิดความกังวล
ตอการปนเปอนสารกัมมันตรังสีในสินคาเกษตร
และอาหารจากพื้นที่ฟุกุชิมะและจังหวัดขางเคียง
และสงผลใหผูนำเขากวา 50 เขตเศรษฐกิจ ระงับ
การนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากพ้ืนท่ีดังกลาว
โดยในชวง 10 ป ท่ีผานมา ญ่ีปุนไดสรางความเช่ือม่ัน
ดานมาตรการความปลอดภัยอาหารจนเปนท่ียอมรับ
อยางกวางขวาง ยกเวนเขตเศรษฐกิจบางแหง
ที ่ยังไมใหความเชื ่อมั ่นวามาตรการกำกับดูแล
ความปลอดภัยดานรังสีของญี่ปุนมีความปลอดภัย
เพียงพอ ประกอบดวย จีน ฮองกง มาเกา ไตหวัน
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา

ที่มารูปภาพ : https://mgronline.com/around/detail/9540000046801
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ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่าง “กัญชา-กัญชง”ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่าง “กัญชา-กัญชง”
µŒ¹¡ÑÞªÒ VS µŒ¹¡ÑÞª§
        กัญชาและกัญชงเปนพืชที ่ถือไดวาเปนญาติใกลชิด มีลักษณะตน ใบ ดอก โดยรวมใกลเคียงกันมาก อยางไรก็ตาม
ตนกัญชงยังมีจุดสังเกตที่ตางกับตนกัญชาอยางชัดเจน ไดแก ลักษณะใบ ทรงพุม ชอดอก และสุดทาย “สัดสวนสารออกฤทธิ์”



ÁÕÊÒÃ THC ÊÙ§¡Ç‹Ò 1%
เสพแลวจะมีผลกระตุนระบบประสาท

มีอาการหัวใจเตนเร็ว
สงผลรายตอรางกายและสมอง

ÊÒÃÍÍ¡Ä·¸Ô์
        สารที่พบในพืชตระกูลกัญชาและกัญชง เปนสารกลุมแคนนาบินอยด (Cannabinoids)  ซึ ่งมี 2 ชนิด ที่มีหลักฐานการใชประโยชนทางการแพทย
คือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD)

ÅÓµŒ¹ ÊÙ§àÃÕÂÇ ¡Ç‹Ò¡ÑÞªÒ

¡ÑÞªÒ (Marijuana) ¡ÑÞª§ (Hemp)

¾º CBD ¹ŒÍÂ

ãºàÅ็¡ á¤º ÂÒÇ ãºàÃÕÂ§µÑÇªÔ´¡Ñ¹

ãºÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹á©¡

»ÃÐÁÒ³ 5-7 á©¡

ÅÓµŒ¹àµÕ้Â à»š¹¾Ø‹Á

(Canabis sativa L. supsp. indica)

ÁÕÊÒÃ THC µ่Ó äÁ‹à¡Ô¹ 1%
ไมเหมาะแกการเสพ
มีฤทธิ์กระตุนประสาทนอย

¾º CBD ÁÒ¡

ãºÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹á©¡

»ÃÐÁÒ³ 7-11 á©¡

ãºãËÞ‹ ãºàÃÕÂ§µÑÇ¤‹Í¹¢ŒÒ§Ë‹Ò§

** ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดจัดใหสาร THC เปนสารเสพติดประเภทที่ 1 คือ มีโอกาสเสพติด อาจมีการนำไปใชในทางที่ผิด แตมีประโยชน
ทางการแพทย ในขณะที่จัดใหสาร CBD ไมเปนสารเสพติด โดยในสวนของพืชนั้น กัญชาไดรับการจัดใหเปนสารเสพติดประเภทที่ 1 เชนเดียวกับ THC

CBD จัดเปนสาร “Non-Psychoactive” หรือสารที่ไมออกฤทธิ ์ตอจิตประสาท
ซึ่งมีสวนสงเสริมการออกฤทธิ์ รวมทั้งลดผลขางเคียงตอจิตประสาทของ THC ดวย
มีฤทธิ ์ตานการชัก

ตานอาการทางจิตประสาท รวมท้ังภาวะวิตกกังวล และอาการซึมเศรา

THC และ CBD ทั้งสองชนิด มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ลดอาการปวด และอยูในระหวางการศึกษาวิจัยอยางกวางขวางในดานฤทธิ์ตานมะเร็ง

»ÃÐâÂª¹�
·Ò§¡ÒÃá¾·Â�

THC จัดเปนสาร “Psychoactive” ที่สามารถกระตุน กด และหลอนประสาท
ไดในเวลาเดียวกัน

เพิ่มความอยากอาหาร

มีฤทธิ์ตานอาการซึมเศรา
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ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่าง “กัญชา-กัญชง”ความเหมือนที่แตกต่าง ระหว่าง “กัญชา-กัญชง”

àÁÅ็´ ¹้ÓÁÑ¹ áÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¡ÑÞª§
ไมถือเปนสารเสพติด สามารถใชไดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง

à»Å×Í¡ ÅÓµŒ¹ áÅÐàÊŒ¹ãÂ¢Í§¡ÑÞª§ 
ไมถือเปนสารเสพติด และสามารถใชในอุตสาหกรรมเสนใยและสิ่งทอ

ÊÒÃÊ¡Ñ´ CBD ¨Ò¡¡ÑÞª§ ÃÇÁ·Ñ้§¡Ò¡¨Ò¡¡ÒÃÊ¡Ñ´
หากมีปริมาณ THC <0.2% ไมถือเปนสารเสพติด

¡Ô่§ ¡ŒÒ¹ áÅÐÃÒ¡¢Í§¡ÑÞª§
ไมถือเปนสารเสพติด

        กัญชาและกัญชงเปนพืชที ่ถือไดวาเปนญาติใกลชิด มีลักษณะตน ใบ ดอก โดยรวมใกลเคียงกันมาก อยางไรก็ตาม
ตนกัญชงยังมีจุดสังเกตที่ตางกับตนกัญชาอยางชัดเจน ไดแก ลักษณะใบ ทรงพุม ชอดอก และสุดทาย “สัดสวนสารออกฤทธิ์”



        สารที่พบในพืชตระกูลกัญชาและกัญชง เปนสารกลุมแคนนาบินอยด (Cannabinoids)  ซึ ่งมี 2 ชนิด ที่มีหลักฐานการใชประโยชนทางการแพทย
คือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD)

(Canabis sativa L. supsp. sativa)

¡ÑÞª§ÁÕ»ÃÐâÂª¹�ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ่¤Ø³¤Ô´

หรือ delta-9tetracannabin

** ปจจุบันองคการอนามัยโลกไดจัดใหสาร THC เปนสารเสพติดประเภทที่ 1 คือ มีโอกาสเสพติด อาจมีการนำไปใชในทางที่ผิด แตมีประโยชน
ทางการแพทย ในขณะที่จัดใหสาร CBD ไมเปนสารเสพติด โดยในสวนของพืชนั้น กัญชาไดรับการจัดใหเปนสารเสพติดประเภทที่ 1 เชนเดียวกับ THC

THC และ CBD ทั้งสองชนิด มีฤทธิ์ตานการอักเสบ ลดอาการปวด และอยูในระหวางการศึกษาวิจัยอยางกวางขวางในดานฤทธิ์ตานมะเร็ง

THC จัดเปนสาร “Psychoactive” ที่สามารถกระตุน กด และหลอนประสาท
ไดในเวลาเดียวกัน

** สวนตาง ๆ ของทั้งกัญชาและกัญชงที่ไมจัดเปนยาเสพติด ไดแก เปลือก

ลำตน เสนใย กิ่งกาน ราก ใบ ซึ่งไมมียอดหรือชอดอกติดมาดวย สารสกัด CBD

ที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.2% และกากที่เหลือจากการสกัดกัญชาและกัญชง

ซ่ึงตองมี THC ไมเกิน 0.2% โดยท้ังน้ี กรณีท่ีผลิตเพ่ือสงออกในรูปสารสกัด CBD

จำเปนตองศึกษาขอกำหนดรายประเทศ ซ่ึงบางประเทศอาจหามพบการปนเปอน

ของสาร THC (0%) ในขณะที่สวนใหญอาจกำหนดไวที่ 0.2-0.3%

CBD
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       การผลิตและใชประโยชนจากพืชกลุมกัญชง
(Cannabis spp.) กำลังไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น
ในประเทศไทย แมกฎหมายในปจจุบ ันจะยัง
ไมเปดกวางใหผลิตไดโดยอิสระ รวมทั้งตองอยู
ภายใตการควบคุมดูแลอยางเขมงวดโดยภาครัฐ
แตก็มีการผอนปรนใหประโยชนพืชกลุ มนี ้และ
ผลิตภัณฑไดกวางขวางขึ ้นกวาอดีต สอดคลอง
กับพัฒนาการกฎหมายพืชกลุมกัญชงท่ัวโลก ในฐานะ
พืชที่มีทั ้งคุณประโยชนและโทษซึ่งตองกำหนด
แนวทางการใชประโยชนพรอมทั ้งกำกับดูแล
การผลิตและซื้อขายอยางเขมงวด

       พืชกลุมกัญชง (Cannabis spp.) ไดแกกัญชง
และกัญชา มีสารออกฤทธิ์สำคัญ 2 ชนิด ไดแก
Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol
(THC) ซึ ่งมีสัดสวนแตกตางกันไปในแตละพันธุ
รวมทั ้งมีปริมาณสะสมในแตละสวนของตนพืช
ไมเท าก ัน การใชประโยชนก ัญชงและกัญชา
จากสรรพคุณของสารสำค ัญเหล าน ี ้ ทั ้งใน
ทางการแพทย และการใช  เพ ื ่อส ันทนาการ
ปจจุบันยังมีแนวทางกำกับดูแลที่แตกตางกันไป
ในแตละประเทศ

       อุรุกวัย แอฟริกาใต จอรเจีย และแคนาดา ถือเปนประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตการใชประโยชนจากกัญชา
อยางคอนขางกวางขวางทั้งในทางการแพทยและการสันทนาการ รวมทั้งจำกัดปริมาณการผลิตและการคา
ผานระบบการขออนุญาต โดยมีหน่ึงความเคล่ือนไหวท่ีนาสนใจจากแคนาดา ท่ีอยูระหวางพิจารณาปรับแนวทาง
ควบคุมและเพดานปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหผลิตกัญชาทางการแพทยเพื่อใชในครัวเรือนลง เนื่องจากภายใต
กฎหมายปจจุบัน อนุญาตการซื้อขายเพียง 2 กรัม/คน/วัน แตกลับผลิตไดเองสูงสุดถึง 36 กรัม/คน/วัน
จนเกิดปญหาชองโหวการคาขายกัญชาขึ้น

ทิศทางกฎหมายเปิดรับกัญชง-กัญชาทิศทางกฎหมายเปิดรับกัญชง-กัญชา
และผลิตภัณฑ์ทั่วโลกและผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

ทิศทางกฎหมายเปิดรับกัญชง-กัญชา
และผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
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       ขณะเดียวกัน จาเมกา เอกวาดอร คอสตาริกา
โคลอมเบีย เม็กซิโก เนเธอรแลนด เบลเยียม
โปรตุเกส สเปน โครเอเชีย และสาธารณรัฐเช็ก
ก็อนุญาตการใชกัญชาสำหรับการสันทนาการ
สวนบุคคลในปริมาณไมเก ินกฎหมายกำหนด
ภายใตมาตรการควบคุมพิเศษ เชน กำหนดใหใชได
ในสถานท่ีสวนบุคคลหรือท่ีจัดไวเฉพาะ และจำหนาย
ไดเฉพาะรานท่ีไดรับอนุญาต โดยลาสุด “เม็กซิโก”
ไดออกกฎหมายเกี ่ยวกับกัญชาทางการแพทย
บนพื้นฐานการใหความสำคัญดานการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย เพ่ือมุงการเปนผูนำ
ดานผลิตภัณฑก ัญชาทางการแพทยของโลก
รวมทั้งมีแนวโนมจะเปดรับนำเขากัญชาจากผูผลิต
ตางประเทศมาใชประโยชนสำหรับสถานประกอบการ
ในประเทศอีกดวย

       ในสวนของกัญชาทางการแพทย ซ่ึงเปนท่ียอมรับ

ทางกฎหมายมากกวากัญชาเพื่อการสันทนาการ
กฎหมายของประเทศสวนใหญยังมีขอบงใชและ
ขอกำหนดดานผูประกอบโรคศิลป โดยตองผาน
การทำหัตถการโดยแพทย เป นต น ปจจ ุบ ัน
กลุมประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ไดแก
แทนซาเนีย เคนยา ยูกันดา และรวันดา ตางออก
กฎหมายรองรับการผลิตกัญชาทางการแพทย
เพ ื ่อการส งออกไปยังทว ีปย ุโรปและอเมร ิกา
โดยกำหนดการควบคุมการผลิตอยางเขมงวด
และหามใชในประเทศ

       สำหรับกัญชง เดิมถูกจัดใหเปนพืชท่ีมีสารเสพติดเชนเดียวกับกัญชา แตดวยกัญชงมีประวัติการใชประโยชน
เปนพืชเสนใยมาแตอดีตในหลายพ้ืนท่ีของโลก เชน กฎหมายไทยท่ีอนุญาตใหใชเสนใยกัญชงท่ีผานการทำใหแหง
เพื่อการจักสานและหัตถกรรม หรือในจีนที่นอกจากใชกัญชงเปนแหลงเสนใยแลวยังใชเปนแหลงอาหารอีกดวย
ทำใหแนวทางประกาศกฎหมายควบคุมกัญชงสวนใหญมีแนวโนมจะผอนปรนกวากัญชา เชน U.S. Hemp
Program ที่เพิ่งประกาศไมนานมานี้
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       ปจจุบันกัญชงไดรับการปรับปรุงพันธุอยางกวางขวางเพื่อผลิตสารสำคัญ Cannabidiol (CBD) ทั้งในจีน

แคนาดา สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ชิลี และเกาหลีเหนือ แตอยางไรก็ตาม การผลิต คา และใชประโยชนจากสาร CBD

โดยเฉพาะในทางการแพทย ตองอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด และการคาสาร CBD ในบางประเทศ

ยังคงไมถูกตองตามกฎหมาย เชน สิงคโปร เวเนซูเอลา หรือกระทั่งประเทศที่เปดกวางการใชประโยชนกัญชา

เชน เอกวาดอรและจอรเจีย สวนออสเตรเลีย นิวซีแลนด บราซิล ชิลี อิสราเอล และเกาหลีใต อนุญาต

การใชสาร CBD เฉพาะทางการแพทย รวมทั ้งม ีความเขมงวดในการปองกันการปนเป อนของสาร

Tetrahydrocannabinol (THC) แตกตางกันออกไป ในขณะที ่ฮ องกงอนุญาตนำเขาผลิตภัณฑ CBD

เฉพาะที่ปราศจาก THC โดยสิ้นเชิง เปนตน เนื่องจากสาร THC มีฤทธิ์เปนสารเสพติด แมจะมีประโยชน

ทางการแพทย การรับรองใหใชหรือตำรับยาที่มีสวนประกอบของ THC หลายประเทศจึงกำหนดหลักเกณฑ

ควบคุมไวโดยเขมงวดและอนุญาตใหใชโดยมีแพทยเปนผูกำกับควบคุมอยางใกลชิดเทานั้น
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กัญชง-กัญชากัญชง-กัญชา
       พืชตระกูลกัญชงเปนพืชที่มีแหลงกำเนิดในเขตเอเชียกลางและแพรกระจายไปยังเอเชียตะวันออก อินเดีย
ตลอดจนทวีปยุโรป โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Cannabis sativa L. และเปนพืชในวงศ Cannabaceae
ซึ่งเปนวงศเดียวกับกัญชาหรือ Marijuana (Cannabis indica Lam.) โดยมีลักษณะกายภาพใกลเคียงกันมาก
ทำใหอาจเกิดความเขาใจผิดวากัญชงมีสารเสพติดในลักษณะเดียวกับกัญชา ท้ังท่ีสามารถจำแนกดวยองคประกอบ
ของสารสำคัญในพืชทั้ง 2 ชนิด คือ สารในกลุมคานนาบินอยด (Cannabinoids) ซึ่งกัญชาจะมีสัดสวนของสาร
Tetrahydrocannabinol (THC) สูงถึงประมาณ 1-10%

       สหรัฐอเมริกา ถือเปนหนึ่งในประเทศเสรีทุนนิยมที่มีการปรับปรุงกฎหมายแมบทดานการเกษตร
โดยเฉพาะรัฐบัญญัติวาดวยกฎหมายการเกษตร (Agricultural Act หรือ Farm Bill) อยางตอเนื ่อง
เพื ่อใหสอดคลองกับสถานการณผลิต ตลาด และบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรของประเทศ
โดยในกฎหมายฉบับลาสุด Farm Bill 2018 ไดกำหนดการอนุญาตผลิตกัญชงและนำเมล็ดกัญชง
ออกจากรายการสารควบคุมของสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration:
DEA) นอกจากนี ้ยังสั ่งใหกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ออกกฎระเบียบและแนวทาง
ในการดำเนินโครงการเพื่อสรางกรอบการกำกับดูแลที่สอดคลองกันเกี่ยวกับการผลิตกัญชงทั่วสหรัฐอเมริกา
ในชื่อ U.S. Hemp Program
       U.S. Hemp Program อนุญาตให USDA เปนผูอนุมัติแผนปฏิบัติสำหรับการผลิตกัญชงในประเทศ
และกำหนดแผนของรัฐบาลกลางสำหรับผูผลิตในรัฐ หรือดินแดนที่ไมอยูภายใตอำนาจบริหารจัดการ
โดยรัฐ และไมหามผลิตกัญชงไวเปนการเฉพาะ โดย USDA ทำหนาที่หนวยงานกำกับควบคุมการนำเขา
เมล็ดพันธุทั้งหมดสำหรับการเพาะปลูกเพื่อการคาทางการเกษตรที่ปลอดภัย

โครงการผลิตกัญชงในประเทศสหรัฐอเมริกาโครงการผลิตกัญชงในประเทศสหรัฐอเมริกา

U.S. Hemp Program
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       ปจจุบัน เมล็ดกัญชงที่ปลูกในสหรัฐอเมริกา สามารถนำเขาจากแคนาดาไดหากมี (1) ใบรับรอง
สุขอนามัยพืชจากองคกรคุมครองพืชแหงชาติของแคนาดา เพื่อตรวจสอบที่มาของเมล็ดพันธุและยืนยัน
วาไมมีการตรวจพบศัตรูพืช หรือ (2) ใบรับรองการวิเคราะหเมล็ดพันธุของรัฐบาลกลาง (SAC, PPQ Form 925)
สำหรับเมล็ดท่ีปลูกในแคนาดา ในขณะท่ีเมล็ดกัญชงท่ีนำเขาจากประเทศอ่ืนจำเปนตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช
จากองคกรคุมครองพืชแหงชาติของประเทศผูสงออกเพื่อตรวจสอบที่มาของเมล็ดพันธุและยืนยันวาไมมี
การตรวจพบศัตรูพืช เนื่องจากการนำเขาเมล็ดพันธุอยูภายใตกฎระเบียบของ USDA Animal and Plant
Health Inspection Service (APHIS) 
       ตามนิยามภายใต Farm Bill 2018 คำวา "กัญชง" หมายถึงพันธุพืช Cannabis sativa L. และสวนใดๆ
ของพืชนั้นรวมทั้งเมล็ดพันธุและอนุพันธสารสกัด cannabinoids ทั้งหมด โดยมีความเขมขนของ Delta - 9
tetrahydrocannabinol หรือ THC ท่ีเปนสวนประกอบหลักสงผลใหเกิดอาการมึนเมา ไมเกิน 0.3 เปอรเซ็นต
ตอน้ำหนักแหง กัญชงท่ีมีระดับ THC เกิน 0.3 เปอรเซ็นตถือเปนกัญชงท่ีจัดอยูในกลุมสารควบคุมท่ี I ควบคุม
โดยสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ซึ่งปจจุบัน USDA กำลังพัฒนากระบวนการอนุมัติหองปฏิบัติการ
สำหรับใหบริการทดสอบ THC ที่ไดรับการรับรองจากหนวยรับรองหองปฏิบัติการ ซึ่งอยูภายใตหนวยงาน
บริการตลาดสินคาเกษตร (Laboratory Approval Service, Agricultural Marketing Service, USDA)
โดยหองปฏิบัติการตองเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งประเมินความสามารถทั่วไปของหอง
ปฏิบัติการ

ขอกำหนดการออกใบอนุญาต ; 
การรักษาขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีผลิตกัญชา
ข้ันตอนการทดสอบระดับความเขมขนของ Tetrahydrocannabinol (THC) สำหรับกัญชง
ข้ันตอนการกำจัดพืชท่ีไมเปนไปตามขอกำหนด (มี THC เกินกวาเกณฑ) ซ่ึงตองดำเนินการโดยเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน

ข้อกำหนดสำคัญข้อกำหนดสำคัญ

THC
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ตนกัญชงมีปริมาณเสนใยในปริมาณมากกวาตนกัญชาถึง 20% เสนใยมีคุณภาพสูงและแข็งแรง
มากกวาฝายถึง 2 เทา จึงเหมาะสำหรับแปรรูปเปนเชือก เยื่อกระดาษ และเสื้อผา

ประโยชน์ของกัญชงประโยชน์ของกัญชง

       สำหรับกัญชา (Marijuana) ซ่ึงมีสาร THC ท่ีมีฤทธ์ิตอระบบประสาทในปริมาณมาก ปจจุบันรัฐบาลกลาง
ของสหรัฐฯ ยังถือวากัญชาเปนสิ ่งเสพติดและผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามหลายฝายเริ ่มใหความสำคัญ
ตอการใชประโยชนจากกัญชา หลังจากมีงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นสรรพคุณในการบำบัดโรค บางรัฐจึงถอดกัญชา
ออกจากรายชื่อสิ่งเสพติด ในขณะที่บางรัฐอนุญาตใหสามารถนำกัญชาไปใชไดอยางจำกัดเพื่อการศึกษาวิจัย
เพื่อประโยชนทางการแพทยและรักษาโรคภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดโดยแพทย

สถานะทางกฎหมายของ “กัญชา” ในสหรัฐฯสถานะทางกฎหมายของ “กัญชา” ในสหรัฐฯ

เมล็ดกัญชงมีโปรตีนสูงมากกวาโปรตีนจากถั่วเหลือง จึงมีการวิจัยเพื่อแปรรูปเมล็ดกัญชง
เปนผลิตภัณฑทดแทนถั่วเหลือง ซึ่งในอนาคตอาจใชเปนทางเลือกในการบริโภคแทนถั่วเหลือง
ซึ่งเปนพืช GMOs ได นอกจากนี้น้ำมันในเมล็ดกัญชงยังมีกรดไขมันโอเมกา 3 ซึ่งเปนกรดไขมัน
ชนิดเดียวกันกับที่พบในน้ำมันปลาและยังมีโอเมกา 6, โอเมกา 9, linoleic acid, alpha- และ
gamma-linolenic acid และสารในกลุมวิตามิน เชน วิตามินอี ซึ่งมีประโยชนตอการปองกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงชวยลดการเกิดโรคมะเร็งในรางกาย

แกนของตนกัญชงมีคุณสมบัติในการดูดซับกล่ิน น้ำ และน้ำมันไดดี ในตางประเทศนิยมนำไปผลิต
เปนพลังงานชีวมวลในรูปแบบตาง ๆ เชน ถานไม, Alcohol, Ethanol, Methanol นอกจากนี้
แกนกัญชงยังถูกนำไปผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อการตกแตงอาคารและเฟอรนิเจอร

น้ำมันจากเมล็ดสามารถนำมาสกัดเปนน้ำมันหอมระเหยเพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ที่มีคุณสมบัติชวยดูแลผิวพรรณและทำใหผิวชุมชื้น

ในสวนของใบสามารถนำไปใชทำประโยชนไดหลากหลาย ไมวาจะเปนยารักษาโรค เครื่องสำอาง
รวมไปถึงการนำใบมาเปนชาเพื่อสุขภาพรวมถึงการสกัดเปนผงผสมกับสารอาหารอื่น ๆ เพื่อผลิต
เปนอาหารเสริมหรือเปนสวนประกอบในอาหารโดยตรง เชน เสนพาสตา คุกกี้ หรือขนมปง
เปนตน
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ความปลอดภัยของ “กัญชง-กัญชา”ความปลอดภัยของ “กัญชง-กัญชา”
เมื่อเป็นส่วนประกอบอาหารเมื่อเป็นส่วนประกอบอาหาร

ความปลอดภัยของ “กัญชง-กัญชา”
เมื่อเป็นส่วนประกอบอาหาร

       กลุมสารแคนนาบินอยด (Cannabinoids)

เปนกลุ มสารออกฤทธิ ์ของพืช ซึ ่งเปนสารกลุ ม

แอลคาลอยดที่พบในพืชกลุมกัญชง ชนิดที่มีขอมูล

การใชทางการแพทยมาก 2 ชนิดคือ Tetrahydro-

cannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD)

โดยสาร THC สามารถออกฤทธิ์ตอระบบประสาท

ไดโดยตรง หากไดรับสารในปริมาณที่เหมาะสม

จะสงผลใหลดอาการคลื ่นไสและการปวดเกร็ง

ของกลามเนื้อได แตถาหากไดรับในปริมาณที่สูง

จะสงผลใหมีอาการเมา ใจสั่น หนามืด เห็นภาพหลอน รบกวนการรับรู การตัดสินใจ และความจำ หากไดรับ

ในปริมาณสูงอยางสม่ำเสมอจะกอใหเกิดภาวะดื้อตอสาร (tolerance) ทำใหตองมีการเพิ่มปริมาณการใช

เพื่อใหไดผลทางประสาทเทาเดิมจนกอใหเกิดการเสพติดได แตในทางตรงกันขามสาร CBD เปนสารที่มีฤทธิ์

ที ่สามารถตานอาการเมาของ THC ไดและมีรายงานที่แสดงใหเห็นฤทธิ์ควบคุมอาการชักและอาการปวด

โดยไมมีรายงานปญหาภาวะ tolerance หรือเสพติด ปจจุบันองคการอนามัยโลก (WHO) ไดจัดสาร THC

เปนสารเสพติดประเภทที่ 1 คือ มีโอกาสเสพติดได มีโอกาสนำไปใชในทางที่ผิด แตมีประโยชนในทางการแพทย

ขณะที่จัดใหสาร CBD ไมถูกจัดเปนสารเสพติด

CBD

THC
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       ในปจจ ุบ ันม ีการนำสารสกัดจากกัญชง

(Hemp) และกัญชา (Marijuana) นำไปเปน

สวนผสมในเครื ่องดื ่มและอาหารจำนวนมาก

ยกตัวอย าง เช น น ้ำม ันก ัญชง กาแฟ ก ัมม ี ่

(ขนมเคี้ยวหนึบ) และช็อกโกแลตที่ผสมสาร CBD

จากกัญชา เปนตน โดยจากการสำรวจของ

ผลิตภัณฑเหลาน้ีท่ีมีการวางขายผานทางอินเทอรเน็ต

พบวามีระดับ THC ที่สูงมากกวาที่พบในธรรมชาติ

หลายเทา ทั้งที่ภายนอกจะไมตางจากขนมหรือ

อาหารทั ่วไป ซึ ่งอาจทำใหเกิดการรับประทาน

โดยไมไดตั้งใจและอาจกอใหเกิดภาวะผลขางเคียง

จากการไดรับ THC เกินขนาดได

       ตัวอยางผลขางเคียงของผลิตภัณฑที่มี CBD

และ THC เปนสวนผสม อาทิ เชน “น้ำมัน CBD”

ซึ่งโดยทั่วไปน้ำมัน CBD ที่สามารถจำหนายได

ในสหรัฐอเมริกา จะไมมีสาร THC ปนเปอนเกินกวา

0.3% ตามท่ี USDA กำหนดและหากเกินกวาเกณฑ

กำหนดจะถือวาผิดกฎหมาย โดยผลขางเคียง

ที่อาจเกิดขึ ้นอาจรุนแรงและมีอาการตางกันไป

เชน มีอาการวิตกกังวล (Anxiety) ไมอยากอาหาร

อารมณแปรปรวน ทองรวง เวียนหัว งวงนอน

ปากแหง คลื่นไส และอาเจียน เปนตน

       นอกจากนี้ยังมีรายงานวาผูปวยโรคพารกินสันหากไดรับสาร CBD ในปริมาณสูงอาจทำใหอาการสั่น

ของโรคพารกินสันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ขอควรระวังในการใชน้ำมัน CBD อีกอยางหนึ่งก็คือ ผูที ่เปนโรคตับ

ควรใชน้ำมัน CBD ดวยความระมัดระวังและอยูภายใตการดูแลของแพทย โดยน้ำมัน CBD อาจเพ่ิมเอนไซมในตับ

และกอใหเกิดภาวะตับอักเสบได เปนตน
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1 สตรีมีครรภและใหนมบุตร : ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่มีสาร CBD และ THC เปนสวนผสม
เน่ืองจากอาจสงผลตอการพัฒนาสมองของทารก อาจทำใหน้ำหนักแรกเกิดต่ำและเพ่ิมความเส่ียง
ตอการคลอดกอนกำหนดและอาจคลอดกอนกำหนด นอกจากนี้การใช THC จะสามารถพบ
ในน้ำนมแมไดนานถึง 6 วัน

กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD และ THC : ไดแก 

2 เด็ก : เด็กที่ไดรับยา Epidiolex รักษาอาการชักภายใตการดูแลของแพทยตองมีอายุ
มากกวา 2 ปขึ้นไป

3 ผูปวยโรคตับหรือไตและผูสูงอายุ : ควรไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากแพทยในขณะที่มี
การใชกลุมสารแคนนาบินอยด

4 ผูท่ีไดรับยารักษาโรคบางชนิดท่ีอาจทำปฏิกิริยากับสาร CBD : ยาบางชนิดท่ีใชในการรักษาโรค
ท่ีอาจไปทำปฏิกิริยากับ CBD ไดหากมีการใชรวมกัน โดย CBD จะไปยับย้ังการทำงานของเอนไซม
ที่เรียกวา ไซโตโครม P450 (CYP450) ซึ่งเผาผลาญยาบางชนิด ซึ่งจากการรบกวนการทำงาน
ของ CYP450 อาจสงผลใหเกิดความเปนพิษหรือลดประสิทธิภาพของยาที่ใชรักษาแทน อาทิ
ยารักษาภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (Antiarrhythmic Drugs) ยากันชัก (Anticonvulsants)
ยาตานเชื้อรา (Antifungal agent) ยาตานอาการทางจิต (Antipsychotics) ยารักษาอาการ
ซึมเศรา (Atypical antidepressants) ยานอนหลับและยาคลายเครียด (กลุม Benzodiazepine
sedatives) ยากดภูมิตานทาน (Immune-suppressive drugs) ยาปฏิชีวนะ กลุม Macrolide
ยารักษา อาการปวดศีรษะไมเกรน (Migraine medications) ยาระงับอาการปวด (กลุม Opioid)
ยาท่ีใช Rifampin ใชในการรักษาวัณโรค (tuberculosis หรือ TB) เปนตน โดยผูท่ีไดรับยาเหลาน้ี
ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย
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       ตามกฎหมายวาดวยผลิตภัณฑอาหารใหมของสหภาพยุโรป (Novel Food Regulation) ไดใหนิยาม
ของอาหารนวัตกรรมใหม (novel food) วาเปนอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่ไมมีประวัติการบริโภค
เปนอาหารมนุษย กอนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 โดยทายที่สุดใน “เดือนมกราคม ป 2562 สหภาพยุโรป
ไดระบุวาผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนประกอบของสาร CBD ใหถูกจัดวาเปนอาหารใหม (Novel Food)”
ดังนั้นผูผลิตผลิตภัณฑอาหารเสริมและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของสาร CBD ที่ตองการจำหนายในสหภาพยุโรป
(EU) และสหราชอาณาจักร (UK) ตองยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารนวัตกรรมใหม 
       โดยขอมูลในขณะนี้ (มิถุนายน 2564) หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารแหงสหภาพยุโรป (European
Food Safety Authority, EFSA) ยังไมมีประกาศแนวทางขึ้นทะเบียนอาหารใหมที่มีสวนประกอบของ CBD
และ THC แตในทางกลับกัน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2564 สำนักงานมาตรฐานอาหารแหงสหราชอาณาจักร
(Food Standards Agency, FSA) ไดประกาศใหผูผลิตผลิตภัณฑอาหารเสริมและเครื่องดื่มที่มีสวนผสม
ของสาร CBD ที่ตองการจำหนายสหราชอาณาจักร ตองยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารนวัตกรรมใหม
และยื่นเอกสารเพื่อขอประเมินความปลอดภัยตามกฎระเบียบ Novel Food (Regulation (EC) 2015/2283)
ภายในวันที ่ 31 มีนาคม 2564 ตอ FSA เชน การศึกษาทางพิษวิทยาในสัตว/มนุษย ขอคิดเห็นหรือ
เอกสารทางวิชาการอื่น ๆ และเมื่อผานการประเมินและไดรับอนุญาตแลวถึงจะสามารถวางจำหนายสินคา
ในสหราชอาณาจักรได  
       ในญี่ปุน ปจจุบันมีผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี CBD เปนสวนประกอบ และกำลังไดรับความนิยม
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชน เครื่องดื่มผสม CBD และผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มี CBD เปนสวนประกอบ
โดยในเครื่องดื่ม CBD ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร จะมี CBD เปนสวนประกอบ 10 มิลลิกรัม และผลิตภัณฑ
เสริมอาหารจะมี CBD เปนสวนประกอบ 300 มิลลิกรัม เปนตน ทั ้งนี ้ ผลิตภัณฑ CBD ที ่วางจำหนาย
อยางถูกกฎหมายในญี่ปุ นจะตองปราศจากการปนเป อนของ THC ในผลิตภัณฑและตองแสดงหลักฐาน
การทดสอบวามีปริมาณ THC เปนศูนย โดยหากมี THC ปนเปอนมาในผลิตภัณฑจะถือวาผิดกฎหมายในญี่ปุน
ซ่ึงแตกตางจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอนุญาตใหมีมีการปนเปอนของ THC ไดในปริมาณเล็กนอย (0.2%-0.3%)

ข้อบังคับและกฎระเบียบอาหารใหม่
ของ “ผลิตภัณฑ์ที่มี CBD – THC เป็นส่วนผสม” ของประเทศต่าง ๆ
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

กระแสอาหาร Clean Label มาแรงรับ   New Normal

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

     ผลสำรวจผูบริโภคในสหราชอาณาจักร พบวา
รอยละ 42 ปรับเปล่ียนทัศนคติมาสูการใหความสำคัญ
ตอการเลือกซ้ืออาหารท่ีมีคุณสมบัติดูแลสุขภาพมากข้ึน
โดยเฉพาะอาหารที่สงเสริมภูมิคุมกัน ลดความเครียด
และชวยดานการนอนหลับ ทำใหอาหารที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการเฉพาะเหลานี้ อาจไดรับ
ความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว โดยตัวอยางวัตถุดิบ
ที ่สงเสริมภูมิคุ มกัน เชน วิตามินดี เบตากลูแคน
เห็ดที่ใชทางการแพทยแผนโบราณ สวนวัตถุดิบที่ชวย
ผอนคลายความเครียด เชน สารสกัดชวยใหรางกาย
ปรับตัว (Adaptogen) จากพืชเชน กะเพราและโสม
และสาร CBD ที่ไดจากพืชกลุมกัญชง

ผลสำรวจเผย ผู้บริโภคปรับทัศนคติ    หันใส่ ใจอาหารสุขภาพมากขึ้น

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

     New Normal หรือวิถ ีช ีว ิตใหม เปนกระแส
ความจำเปนในการปรับตัวของผูคนอันเปนผลมาจาก
การแพรระบาดทั่วโลก หนึ่งรูปแบบในการปรับตัวคือ
การใชชีวิตอยางใสใจสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงทำใหธุรกิจผูจัด
จำหนายอาหารหลายแหงไดรับผลกระทบเชิงบวก
ในธุรกิจจากการปรับตัวไดทันความตองการของผูบริโภค
เชน อาหารฉลากสะอาด หรือ Clean Label ท่ีบูรณาการ
หวงโซการผลิตเขากับภาคสวนอื่น ๆ ทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอม เชน ลดการใชส่ิงสังเคราะหในกระบวนการ
ผลิต สรางสรรคผลิตภัณฑที ่สงเสริมสุขภาพใหกับ
ผูบริโภคอยางแทจริง และแสดงฉลากอยางชัดเจน
โปรงใสเขาใจงาย 

Clean Label
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SPS/TBT NOTIFICATION ม.ค. - มี.ค. 2564

สถิติมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร
ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2564

321,543

137,022

·Õ่ÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃâ´Â¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã

¹Óà¢ŒÒ Ê‹§ÍÍ¡

ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ Á.¤. - ÁÕ.¤. 64

ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ Á.¤. - ÁÕ.¤. 64

¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡ÊÑµÇ�¹้Ó
¾×ªÍÒËÒÃ
¡Ò¡áÅÐàÈÉ·Õ่àËÅ×ÍãªŒ·ÓÍÒËÒÃÊÑµÇ�
¾×ª¹้ÓÁÑ¹
¼ÅäÁŒáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�

¼ÅÔµÀÑ³±�¨Ò¡ÊÑµÇ�¹้Ó
¼ÅÔµÀÑ³·�¨Ò¡ÊÑµÇ�
¢ŒÒÇáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�
¼ÅäÁŒáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�
ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�

30,220
20,270
12,287
11,306
9,988

40,559
39,978
27,478
26,541
26,024

Ë¹‹ÇÂ: (ÅŒÒ¹ºÒ·)

17,609 16,975

6,974

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¨Õ¹ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ àÁÕÂ¹ÁÒ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ

ÁÙÅ¤‹Ò: (ÅŒÒ¹ºÒ·)

»ÃÐà·È¤Ù‹¤ŒÒ·Õ่ÁÕÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ
ÁÒÂÑ§»ÃÐà·Èä·ÂÊÙ§ÊØ´ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ã¹ª‹Ç§ Á.¤. - ÁÕ.¤. 64

»ÃÐà·È¤Ù‹¤ŒÒ·Õ่ÁÕÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃ
¨Ò¡»ÃÐà·Èä·ÂÊÙ§ÊØ´ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ã¹ª‹Ç§ Á.¤. - ÁÕ.¤. 64

83,645

38,666 33,730

16,806

¨Õ¹ ÞÕ่»Ø†¹ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ÁÒàÅà«ÕÂ àÇÕÂ´¹ÒÁ

ÁÙÅ¤‹Ò: (ÅŒÒ¹ºÒ·)

12,156

8,034
7,513

ÞÕ่»Ø†¹

à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨·Õ่»ÃÐ¡ÒÈÁÒµÃ¡ÒÃ SPS
ÊÙ§ÊØ´ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ã¹ª‹Ç§ Á.¤. - ÁÕ.¤. 64

»ÃÐà´็¹

à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨·Õ่»ÃÐ¡ÒÈÁÒµÃ¡ÒÃ TBT ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ
áÅÐÍÒËÒÃÊÙ§ÊØ´ 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ã¹ª‹Ç§ Á.¤. - ÁÕ.¤. 64

26

30

37

40

117

ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»

ä·Â

á¤¹Ò´Ò

ºÃÒ«ÔÅ

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒËÒÃ
ÍÒÃÑ¡¢Ò¾×ª
ÊØ¢ÀÒ¾ÊÑµÇ�
ÃÇÁ

297
94
141

532

»ÃÐà´็¹ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤
¡ÒÃµÔ´©ÅÒ¡
ÃÇÁ

110
8

118

9

11

12

17

36ÂÙ¡Ñ¹´Ò

Ë¹‹ÇÂ: (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ้§) Ë¹‹ÇÂ: (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ้§)

âÍÁÒ¹

¨Õ¹

á·¹«Òà¹ÕÂ

à¤¹ÂÒ
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¡ÑÞª§-¡ÑÞªÒ
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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

ปีที่ 13 รายไตรมาส เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th

¨Ñº¡ÃÐáÊ NTBs

·ÔÈ·Ò§¡®ËÁÒÂà»�´ÃÑº ¡ÑÞª§-¡ÑÞªÒ
áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�·Ñ่ÇâÅ¡

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ-Ê‹§ÍÍ¡
ª‹Ç§à ×́Í¹ Á.¤.-ÁÕ.¤. 64

¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ “¡ÑÞª§-¡ÑÞªÒ”
àÁ×่Íà»š¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ

¤ÇÒÁàËÁ×Í¹·Õ่áµ¡µ‹Ò§
ÃÐËÇ‹Ò§ “¡ÑÞªÒ-¡ÑÞª§”


