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2 – 9 กันยายน 2562 

ส่งออกกัญชาออสเตรเลียเติบโตในตลาด EU  
บริษัท Australian Natural Therapeutics 

Group (ANTG) ได้รับใบอนุญาตจาก Office of 
Drug Control (ODC) และ Therapeutic Goods 
Administration (TGA) ให้สามารถปลูกกัญชาเชิง
พาณิชย์ได้ และเป็นบริษัทแรกในออสเตรเลียที่ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing 
Practice (GMP) จากสหภาพยุโรปในด้านการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์  ซึ่ง
ท าให้  ANTG เป็นบริษัทออสเตรเลียรายแรกที่
สามารถผลิตและส่งออกดอกกัญชาไปยังสหภาพยุโรป  

นาย Matt Cantelo ผู้บริหารระดับสูงของ ANTG คาดว่า ในอีก 12 เดือนข้างหน้า บริษัทจะสามารถ
ส่งออกดอกกัญชาได้มากกว่า  2 ตันให้กับ Cannamedical Pharma (หนึ่งในผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่จัดส่งสินค้า
กัญชาทางการแพทย์ให้กับเยอรมนีและสหภาพยุโรป) ซึ่งได้ท าสัญญาร่วมกันในการผลิตดอกกัญชาส่งให้กับ 
Cannamedical Pharma เป็นเวลา 10 ปี  

รายงานวิจัยของบริษัท Prohibition Partners (บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ) ระบุว่า ตลาด Medicinal 
cannabis ในเยอรมนีจะขยายตัวสูงสุดภายในปี 2571  โดยจะมีมูลค่าสูงถึง 7.7 พันล้านยูโร (12.4 พันล้าน
เหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งใน ปี 2561 มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เพ่ือรักษาผู้ป่วยในเยอรมนี
ประมาณ 30,000 รายจากการน าเข้ากัญชาในปริมาณมากกว่า 22,000 กิโลกรัม  

ปี 2559 ออสเตรเลียอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาตร์ได้ แต่
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยบางกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ปี 2560 มีผู้ผลิต
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกและผลิต จ านวน 12 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นการปลูกระบบปิด (Indoor) ภายใต้การ
ควบคุม ดูแลและพัฒนาอย่างใกล้ชิด ออสเตรเลียมีผู้ป่วยประมาณ 100,000 รายและมีการบริโภค
ภายในประเทศประมาณ 5-10 ตัน ผลิตภัณฑ์ Medical Cannabis ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นยาเม็ด น้ ามันสกัด สเปรย์
พ่น สารละลายแอลกอฮอล์และสารระเหย   

ปี 2561 รัฐบาลออสเตรเลียได้อนุญาตให้ส่งออกดอกกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งความ
เข้มงวดทางกฎหมายออสเตรเลียท าให้มีการตรวจและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันต่ าและช่วยผลักดันให้สินค้าออสเตรเลียเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลจาก
คุณภาพของสินค้า  

……………………………………………………… 
 Source : Australian Financial Review  
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ส่งออกขนแกะออสเตรเลียทรุดผลกระทบสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ 
 

อุตสาหกรรมการผลิตขนแกะออสเตรเลียก าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ
หลังจากความต้องการน าเข้าขนแกะของจีนและอิตาลีส าหรับใช้ในการผลิต
เสื้อผ้าลดลง ท าให้ราคาส่งออกขนแกะออสเตรเลียลดลงอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบ 3 ปี  

บริษัทผู้ส่งออกและตัวแทนจ าหน่ายขนแกะออสเตรเลีย ระบุว่า 
อุตสาหกรรมผลิตขนแกะออสเตรเลียเข้าสู่ภาวะถดถอยและมีแนวโน้มซบเซา

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งออสเตรเลียที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพของสินค้า
ส่งออก ประกอบกับความต้องการน าเข้าขนแกะของจีนลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนสัตว์
จีนมีความกังวลต่อผลกระทบด้านภาษีจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาท าให้ต้องชะลอก าลังการ
ผลิต ประกอบกับความเข้มงวดทางการเงินและการให้สินเชื่อ ท าให้อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ปรับลดค่าใช้จ่าย  อีกทั้ง ผู้ประกอบการจ านวนหนึ่งมีแผนเตรียมย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในเอเชีย
เพ่ือลดต้นทุนด้านภาษี   

Australian Wool Innovation (AWI) ระบุว่า ในอดีตจีนน าเข้าขนแกะเพ่ือการแปรรูปและส่งออกไป
ตลาดในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลี แต่ปัจจุบัน จีนน าเข้าขนแกะและเส้นใยจากขนแกะเพ่ือการแปรรูปและจ าหน่าย
ในธุรกิจค้าปลีกในประเทศ ดังนั้น ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการน าเข้าขนแกะและเส้นใยจากขนแกะ  

ปี 2561 ออสเตรเลียส่งออกขนสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.76 โดยร้อยละ 73 ส่งออกไปจีน อย่างไรก็ตาม
การส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกปี 2562 ลดลงถึงร้อยละ 13.16 ซึ่งเป็นการลดลงในตลาดอิตาลีร้อยละ 12 และ
จีนร้อยละ 10  

นักเศรษฐศาสตร์และสถาบันการเงินต่างๆ ได้คาดการณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในเดือน
มิถุนายนจะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 ส่งผลให้ตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้  (นับถึงเดือนมิถุนายน) อยู่ที่
ร้อยละ 1.4 ในขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน
จะขยายตัวที่ร้อยละ 0.8 และการขยายตัวตลอดทั้งปีจนถึงเดือนมิถุนายนจะอยู่ที่ร้อยละ 1.7 แม้ว่าธนาคาร
กลางออสเตรเลียไดป้รับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ าสุดที่ร้อยละ 1 และส านักสถิติแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่า 
การใช้จ่ายในภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 (เป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าจ้างแรงงาน) และผลก าไรของภาคธุรกิจ
เหมืองแร่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลีย แต่ยังมีสถานการณ์ความผันผวนใน
ตลาดโลกเป็นปัจจัยเสี่ยง  

................................................................... 

Source : www.queenslandcountrylife.com.au  

Source : Australian Financial Review /www.news.com.au 
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