อุตสาหกรรมกัญชงในสเปน
สเปนมีพื้นที่ และสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกกัญชง (Hemp) โดยในอดีต มีการเพาะปลูก
เพื่อผลิตเส้นใย (hemp fibre) อย่างกว้างขวางตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 โดยมีบทบาทสำคัญในยุคกลาง (the Middle
Ages) โดยเฉพาะเมื่อมีการนำเส้นใยมาใช้เป็นวัสดุต่อ เรือที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ใช้ในการเดินทางสำรวจโลก
และค้นพบทวีปอเมริกา แหล่งเพาะปลูก สำคัญอยู่ที่แคว้นอันตาลูเซีย อารากอน กาลิเซีย คาตาลุญญา และ
วาเลนเซีย ปัจจุบัน มีพิพิธภัณฑ์กัญชงในเมือง Callosa del Segura ที่อลิกันเต้
ยุครุ่งเรืองของกัญชงในสเปนได้ยุติลงในช่วงทศวรรษที่ 1930-1940 หลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศ
ให้กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ส่งผลต่อกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสเปน
สถานการณ์ในปัจจุบัน
เมื่อปี 1999 สหภาพยุโรปอนุญาติให้เพาะปลูกกัญชงกว่า 25 สายพันธุ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ยังมีมาตรการสนับสนุนทางการเงิน (subsidies) ให้แก่เกษตรกรสเปนอีกด้วย อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ของ
การเพาะปลูกเปลี่ยนไป จากเดิมที่มุ่งใช้เพื่อการผลิตเส้นใย มาเป็นเพื่อประโยชน์ทางการรักษา
มี ก ารก่ อ ตั้ ง สมาคมผู้ ผ ลิ ต และผู้ แ ปรรู ป กั ญ ชง (Asociación Española de Productores y
Transformadores de Cañamo : AEPTC) ตั้งอยู่ที่เมืองกรานาดา ทางตอนใต้ของสเปน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของผู้ประกอบการรายย่อยในการร่วมกันพัฒนารูปแบบการผลิตอย่างยั่งยืน และสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจ
ประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย
อุตสาหกรรมการผลิ ตกัญ ชงได้รั บ ผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ CBD โดยเฉพาะในด้ าน
สรรพคุณทางการแพทย์ หรือด้านสุขภาพ (preventative healthcare) โดยตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์
อาหารใหม่ ข องสหภาพยุ โรป (Novel Food Act) การจำหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริมอาหารที่ ผลิ ตจาก CBD oil
ในยุโรปไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันมีการอนุญาตให้จำหน่ายเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์ประทินผิ ว
ที่ ผ ลิ ตจากกัญ ชงได้ อย่ างไรก็ดี ในทางปฏิ บั ติ ห ลายประเทศในสหภาพยุโรป มี การจำหน่ าย CBD oil ใน
ร้านขายยา และร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
แนวโน้มตลาด
มี แนวโน้ ม ขยายตั วต่ อเนื่ อง โดยกลุ่ ม Brightfield Group ประเมิ น ว่ า ตลาด CBD ในสหภาพยุ โรป
จะขยายตัวถึงร้อยละ 400 ในช่วง 5 ปี (2019-2025) มูลค่าการค้ากว่า 1.7 พันล้านยูโร
ที่ ส ำคั ญ มี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงด้ า นกฏระเบี ย บซึ่ งจะเอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
โดย World Health Organization (WHO) เสนอแนะการพิจารณาการจำกัดความของคานาบิส (Reclassify
cannabis) รวมถึงการที่ European Industrial Hemp Association (EIHA) รณรงค์เพื่อเรียกร้องให้ มี การ
ปรับปรุง Novel Food Act และยื่นคำร้องไปยัง EU Commission เพื่อพิจารณาเมื่อปี 2019 โดยให้เหตุผล
ด้านสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตภายในสหภาพฯ
ในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง “Spannabis” ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมาดริด เมื่อเดือนมีนาคม
2019 เน้นการนำเสนอด้านการให้ความรู้ และความรับผิดชอบทางสังคม อีกทั้งมีการนำเสนอสินค้าสำหรับ
กลุ่มตลาด wellness ซึ่งจะเป็นผลต่อภาพลักษณ์ และการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น
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ผู้ป ระกอบการเสปนที่ป ระสบความสำเร็จในการเข้าสู่ ตลาดผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ใช้ในทางการแพทย์ อาทิ
บริษัท Cafina S.L. ได้รับใบอนุญาตผลิตคานาบิสเพื่อการบำบัดโรค ได้ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทรายใหญ่ของ
แคนาดา Canopy Growth และบริษัท Alcaliber S.L. ในเครือ Torreal group ถูกซื้อโดย Linneo Health
และเริ่มการผลิตกัญชาเพื่อการบำบัด (medical marijuana) โดยบริษัทดังกล่าว ผลิตมอร์ฟีน และ theine
ให้กับบริษัท Bayer
ส่วนบริษัทที่ปลูกกัญชงเพื่อนำเมล็ดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ superfoods ซึ่งอยู่ในกระแสความนิยม อาทิ
Galihemp cooperative ที่เมือง Lugo และเมือง Celulosa de Levante ใน Tarragona บริษัท Agrofibra
ทีบ่ าร์เซโลนา บริษัท Agrosa semillas ที่เมือง Guadalajara และ Taller Textil de Triste ที่เมือง Huesca
อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่า ในระยะสั้น -กลาง จำนวนผู้ผลิตจะลดลง โดยรายเล็กจะถูกควบรวมกิจการ
เนื่ อ งจากเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี การลงทุ น สู ง ด้ ว ยระยะเวลาการปลู ก เพื่ อ สามารถเก็ บ มาใช้ ห รือ จำหน่ า ย
ใช้เวลานานถึง 5 ปี อีกทั้งผลผลิตต้องมีคุณภาพสูง
ขั้นตอนในการขออนุญาตเพาะปลูกกัญชง
1. ยื่นคำร้องต่อสภาการเกษตรระดับท้องถิ่น (local agricultural council)
2. ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป
3. แสดงเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวแก่หน่วยงานเกษตรของแคว้น รวมทั้งส่งมอบรายงานวัตถุประสงค์ในการ
เพาะปลูก และลูกค้าที่จะรับซื้อผลิตภัณฑ์
4. ลงทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกกับหน่วยงานจดทะเบียนผลิตผลทางการเกษตร
5. แจ้งสถานีตำรวจ และหน่วยงานป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม (Nature Protection Service: Seprona)
ทั้งนี้ หากเป็นการปลูกเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดโรค (medicinal uses) จะมีขั้นตอนที่
เพิ่มขึ้น โดยต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ CBD
หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณทางการแพทย์ ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานด้านยา และสุขภาพด้วย
ที่ผ่านมา มีการออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นขอเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด เพียงร้อยละ 5 ของผู้ยื่นขอทั้งหมด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : Asociación Española de Productores y Transformadores de Cañamo (AEPTC)
araecbd.shop
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