ผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD (cannabidiol) ในออสเตรีย
เมื่อเดือนกันยายน 2561 AIDA ร้านกาแฟและเบเกอรี่ เก่าแก่ของออสเตรีย ได้เริ่มจาหน่ายบราวนี่ ที่มี
ส่วนผสมของ CBD (cannabidiol) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงในกระแสความนิยม CBD ที่เพิ่มขึ้นในออสเตรีย และในความ
เป็นจริงนั้น กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัด CBD จากกัญชงนั้นได้แพร่สะพัดไปทั่วยุโรป

ที่มา: the Alternative Daily

CBD คืออะไร?
CBD ย่อมาจาก cannabidiol เป็นสารสกัดจากกัญชงซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เพราะฉะนั้น
การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวจึงไม่ทาให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและจิตใจเลื่อนลอย นอกจากนี้ CBD ยังถูก
นามาใช้ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การทาให้ผู้ป่วยอยากอาหารมากขึ้น ลดความวิตกกังวล ช่วยให้หลับได้ดีขึ้น บรรเทาการ
เกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน โดยสารดังกล่าวนั้นสกัดมาจากต้นกัญชงเพศเมีย
ชนิด cannabis sativa (Hemp) หรือ cannabis indica ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ CBD เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้
อย่างถูกกฎหมาย เพราะปราศจากหรือมีส่วนผสมที่เป็นปริมาณต่ามากของสาร Tetrahydrocannabinol (THC)
ซึ่งเป็นสารอีกประเภทที่พบในพืชจาพวกกัญชา มีฤทธิ์ต่อระบบประสาททาให้มีอาการมึนเมาและเสี่ยงต่อการเสพติด
ได้ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสาร THC เป็นปริมาณสูงกว่าที่กาหนด จึงถือว่าผิดกฎหมายในประเทศ
ออสเตรีย (ยกเว้น การจาหน่ายโดยร้านขายยาตามเอกสารสั่งยาจากแพทย์ หรือ การครอบครองโดยสถาบันด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัยและการทดลอง)

 นโยบายภาครัฐ

 เศรษฐกิจการลงทุน

 แนวโน้มการตลาด

 รายงานสินค้าและบริการ

 อื่นๆ
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ณ กรุงเวียนนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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กฎหมายและร้านจาหน่าย
ตามที่กล่าวมาข้างต้น การจาหน่ายกัญชงในออสเตรียถือเป็นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตราบใดที่สินค้าที่วางขายในตลาดไม่มีส่วนผสมของสาร THC (หรือมีในปริมาณที่ต่ามาก) และทางร้านไม่มีการให้
ข้อมูลและคาแนะนาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือการผลิตที่มีส่วนประกอบของสารดังกล่าว แต่จะมีจาหน่ายเพียง
ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสารสกัด น้ามันนวด สเปรย์อโรมา หรือชา นอกจากนี้ สินค้ากัญชงที่
จ าหน่ า ยนั้ น ต้ อ งมาจากพั น ธุ์ ต้ น กั ญ ชงที่ อ ยู่ ใ นรายชื่ อ ของสายพั น ธ์ ซึ่ ง ได้ ก ารรั บ รองจากสหภาพยุ โ รป (EU
Sortenkatalog) มีอยู่มากกว่า 50 สายพันธุ์ และมีปริมาณของสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.3 (หมายเหตุ-ปริมาณ
ของสาร THC ในผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ) อย่างไรก็ตาม สินค้า CBD ที่
สามารถจาหน่ายได้ในร้านทั่วไปถือว่าเป็นเพียงสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนตัว หรือการรักษาด้วยสมุนไพรทางเลือก
เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ CBD ที่แพทย์สั่งจ่ายจะต้องมีฉลากระบุว่า เป็นยารักษาโรคใช้สาหรับการแพทย์โดยเฉพาะ
และสามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาเท่านั้น
ในปัจจุบัน ร้านจาหน่ายสินค้า CBD ที่เปิดใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจการรักษาโรคด้วยสมุนไพรทางเลือกมากขึ้น โดยนาเสนอสินค้าราคาย่อมเยาและมี
มาตรฐาน ซึง่ ผลผลิตที่ได้มาจะต้องผ่านการทดสอบและกลั่นกรองคุณภาพอย่างดีก่อนนาเข้าสู่ท้องตลาด
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ยังไม่มีความแน่นอนว่ารัฐบาลออสเตรียจะออกประกาศห้ามจาหน่ายเมล็ดหรือต้น
กัญชงหรือไม่ ซึ่งหากมีการประกาศห้ามดังกล่าวจริงจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชงและเจ้าของร้านค้า
"grow shops" เป็นจานวนมาก และมีเจ้าของกิจการจานวนไม่น้อยที่ย้ายฐานการผลิตไปยังอิตาลีเรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ที่กาลังเป็นที่รู้จักในออสเตรีย
 Magu

ที่มา: magu-cbd.com

ร้าน Magu เป็นหนึ่งในตัวอย่างร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ในเวียนนาที่ประสบความสาเร็จอย่างมากตั้งแต่ปีที่แล้ว
(2560) เป็นต้นมา เนื่องจากมุ่งเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และมีทั้งหน้าร้านและร้านออนไลน์ ผลิตภัณฑ์
ของ Magu นั้นมาจากกัญชงที่ปลูกในออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นชนิดที่อยู่ ในรายชื่อ EU Sortenkatalog
อย่างไรก็ตาม ทางร้านมุ่งเน้นสินค้าที่เป็น Aromatherapy คือ การบาบัดโดยกลิ่นหอมจากน้ามันระเหย ด้วยการสูดดม
ประคบ หรือใช้ภายนอก เช่น สมุนไพรแห้ง น้ามันสกัด ยาทาแผลในช่องปาก เป็นต้น และไม่แนะนาให้รับประทานหรือ
สูบ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาสาหรับดื่ม โดยผลิตภัณฑ์ที่ขายในร้านหรือออนไลน์มีหลากหลายกลิ่นให้เลือก ตั้งแต่ กลิ่น
ส้ม กลิ่นกล้วย หรือ การผสมกันของพืชผลไม้หลายชนิด เช่น ดอกซั ลเวียร์กับเปลื อกมะม่วง สมุนไพรต่าง ๆ จาก
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 เศรษฐกิจการลงทุน
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 อื่นๆ
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เทือกเขาแอลป์ หรือ โรสมารินผสมกับเปลือกส้มและพริกไทย ล่าสุด ทีมผู้ก่อตั้งธุรกิจกาลังให้ความสนใจในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาการพัฒนาเมล็ดสายพันธ์หรือต้นกัญชาที่สามารถขายให้ลูกค้าไปปลูกต่อเองที่บ้านได้ โดยได้ผลิตผลที่มีส่วน
ประกอบทางเคมีถูกกฎหมาย
 Mr. Nice Guy - high quality CBD store
ร้าน Mr. Nice Guy เป็นอีกแบรนด์ที่ประสบความสาเร็จในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ใน
ประเทศออสเตรีย และยังมีการขยายตัวอยู่ต่อเนื่อง โดยแบรนด์มแี หล่งผลิตของตัวเองในเขต
ชานเมืองของกรุงเวียนนา นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ CBD ที่หลากหลายแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์
ทดแทนการสูบบุหรี่ อุปกรณ์ต่างๆ และการเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า CBD จากแบรนด์
อื่นๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

Cannabis Lollipops

Organic hemp protein powder

Beer Cannabis

Hemp Oil
ที่มา: www.smokeshop.wien

 Graslerei
ร้าน Graserei ที่เปิดอย่างเป็นทางการในปีที่ผ่านมา (2560) เป็น
ร้านกาแฟสาหรับคนรัก CBD ที่แรกในเมืองกราซ รัฐ Styria โดย
มีการตกแต่งคล้ายคลึงกับร้าน Coffeeshop ในอัมสเตอร์ดัม ที่มี
บรรยากาศชวนผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว จุดเด่นของร้านนี้คือ
การใช้ CBD เป็นส่วนผสมในกาแฟและของหวาน เช่น คุ้กกี้ เค้ก
หรือ บราวนี่ เป็นต้น ร้าน Glaserei ยังขายผลิตภัณฑ์ CBD เพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ Aromatherapy เช่ น เดี ย วกั น กั บ ร้ า น
Magu แต่หากลูกค้าต้องการจะนาสินค้า เช่น ใบกัญชาอบแห้งมา
สูบ ก็ถือว่าเป็นการใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์แต่ ไม่ผิดกฎหมาย
ที่มา: Tripadvisor, shop.diegraslerei.at
ลูกค้าที่อุดหนุนร้านนี้ มีตั้งแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงผู้สูงอายุที่ต้องการมาพบปะเพื่อนฝูงและพักผ่อนหย่อนใจ
ตัวอย่างร้านที่กล่าวมามีเป้าหมายหลักในการปรับมุมมองดั้งเดิมของผู้บริโภคต่อ CBD ให้ไปในทิศทาง
บวกมากขึ้น และเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้า ด้วยการนาเสนอสรรพคุณการบรรเทาอาการเจ็บป่วยและผลดีต่อสุขภาพ
มากกว่าการบริโภคเพื่อความบันเทิง หรือเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์มึนเมาอย่างเดียว รวมถึงให้ความสาคัญในการให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
 นโยบายภาครัฐ

 เศรษฐกิจการลงทุน

 แนวโน้มการตลาด

 รายงานสินค้าและบริการ

 อื่นๆ
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สาหรับการสั่งซื้อสินค้า CBD ออนไลน์บางเว็บไซต์ ไม่ได้จากัดเพียงลู กค้าที่ อยู่ในประเทศออสเตรีย
เท่านั้น แต่ลูกค้าต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ CBD ในประเทศที่ให้จัดส่งด้วยตนเองก่อนที่ดาเนินการ
สั่งซื้อ ส่วนช่องทางชาระค่าสินค้า ได้แก่ การโอนเงิน หรือ ผ่าน Bitcoin เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในบัญชี
ดาของธนาคารบัตรเครดิตต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารจากสหรัฐอเมริกาที่กัญชายังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายอยู่ใน
หลายรัฐ
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย
ปัจจุบัน กฎหมายในประเทศไทยยังไม่อนุญาตการปลูกกัญชา แต่อนุญาตให้ครอบครองเพื่อใช้ในโครงการ
ศึกษาวิจัยที่จะพัฒนาสารสกัดจากกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งกัญชาในครอบครองดังกล่าวคือ ต้นกัญชา
หรือกัญชาอบแห้งที่เป็นของกลางคดีสิ้นสุดแล้วจากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด อย่างไรก็ดี ในเดือน
พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งจะเปิดช่องทางให้ใช้กัญชาเพื่อ
การศึกษาวิจัยกับมนุษย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและอนุญาตให้ทาแปลงปลูกกัญชาในระบบปิด ในขณะนี้ทางฝ่าย
ป.ป.ส.กาลังอยู่ในขั้นตอนนาเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้สภานิติบัญญัติพิจารณาต่อไป
ประเทศไทยมีกฎกระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาต
ให้ปลูกกัญชง (cannabis sativa หรือ Hemp) ซึง่ เป็นสายพันธุ์
ย่อยของตระกูลกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 การขออนุญาตและ
การอนุญาตผลิต จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้
แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 โดยในระยะ 3 ปีแรกของการ
บังคับใช้กฎกระทรวง รมว.สาธารณสุขจะอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์
ที่มา: BBC Thailand www.thairath.co.th www.oncb.go.th
(กัญชง) ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ ขออนุ ญาตเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ
เท่านั้ น โดยน าร่ องในพื้นที่ควบคุม ใน 6 จั งหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก เพชรบูรณ์ และ
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจทีว่ ัตถุประสงค์หลักๆ ของการอนุญาตปลูก คือ เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน เพื่อการ
ศึกษาวิจัย และเพื่อใช้ประโยชน์ ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เช่น แปรรูปเป็นเส้นใย ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ ม
กระดาษ เป็นต้น โดยกัญชงที่นามาปลูกต้องเป็นชนิดที่มีสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกินร้อยละ 1 หากตรวจพบว่า
แปลงใดมีต้นกัญชงที่มีสารดังกล่าวเกินกาหนดจะถือว่ามีความผิด ทั้งนี้ หลังจาก 3 ปีแล้วรัฐบาลอาจจะพิจารณาเพื่อ
ขยายขอบเขตการปลูก รวมไปถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อทารายได้พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ต่อไป
การใช้ประโยชน์ของกัญชงในประเทศไทยปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงนามาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่ง
ทอเท่านั้น เนื่องจากมีเส้นใยที่แข็งแรงและคงทน สาหรับการใช้กัญชงในทางแพทย์ เช่น การใช้สารสกัด CBD จากใบ
และดอก ยังไม่ได้การยอมรับกัญชงเป็นยารักษาโรคจากแพทยสภา แต่ก็ไม่ปิดกั้นการวิจัยซึ่งอาจนามาสู่ การเปลี่ ยน
แปลงของการใช้ประโยชน์จากกัญชงในการรักษาโรคอย่างถูกกฎหมายในอนาคต
แหล่งที่มา: Stadt-wien.at, magu-cbd.com, diegraslerei.at, www.ages.at, www.lexology.com , www.smokeshop.wien, www.bbc.com/thai, www.thairath.co.th, www.oncb.go.th
ดูรายชื่อชนิดต้นกัญชาที่อยู่ใน EU Sortenkatalog ได้ท:ี่
https://www.nativcanna.at/2017/12/26/welche-hanfsorten-d%C3%BCrfen-2018-in-%C3%B6sterreich-angebaut-werden/
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