
รายงานฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

เขารวมรับฟงสัมมนางานแสดงสินคาธรรมชาติฝงตะวันตก  

(Natural Products Expo West 2022) 

ระหวางวันท่ี 10 - 12 มีนาคม 2565 

 ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเขารวมรับฟงการสัมมนาและการอภิปรายใน

งานแสดงสินคา Natural Products Expo West 2022 ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 10 - 12 มีนาคม 2565 ณ 

ศูนยประชุมอนาไฮม เมืองอนาไฮม มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีหัวขอท่ีนาสนในสรุปได ดังนี้ 

 สถานการณและแนวโนมผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียในสหรัฐฯ  

สาระสําคัญของการสัมมนาเปนการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับแนวโนมของผลิตภัณฑธรรมชาติและ
อินทรีย ขอมูลเชิงลึกดานการคาปลีก กลยุทธทางธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ และการอภิปรายเก่ียวกับการ
ขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในอุตสาหกรรมผลติภัณฑธรรมชาติและอินทรีย โดยผูท่ีเก่ียวของใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรีย สรุปไดดังนี้ 

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.7 โดยมีมูลคาทาง
การตลาดถึง 274 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2564 และคาดการณวาจะเกินกวา 300 พันลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป 2567 และจะถึง 400 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2573 แนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนนี้สวนหนึ่งเปนผลจากการระบาด
ของโควิด-19 ซ่ึงไดเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคใหหันมาบริโภคผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียมากข้ึน อยางไรก็
ตาม ถึงแมวาอัตราการเติบโตของตลาดจะชาลงในป 2564 แตก็สูงกวาชวงกอนการระบาด 

ท้ังนี้ อาหารและเครื่องดื่มธรรมชาติและอินทรียท่ีมีสวนแบงการตลาดสูงสุดถึงรอยละ 38 รองลงมา
เปนอาหารและเครื่องดื่มฟงกชั่น (functional foods1 & beverages) รอยละ 31 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยละ 
22 และผลิตภัณฑสําหรับการใชชีวิตตามธรรมชาติ (natural living) รอยละ 9 (ภาพท่ี 1) 

ภาพท่ี 1 แนวโนมการเติบโตและสวนแบงตลาดสินคาธรรมชาติและอินทรีย 

 
                                                           
1 Functional Foods ผลิตภัณฑอาการที่ทําหนาที่เฉพาะเจาะจงในการสงเสริมสุขภาพเพ่ิมเติมจากคุณประโยชนทางโภชนาการของอาหารทั่วไป 
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• ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มธรรมชาติ อินทรียและฟงกช่ัน เติบโตรอยละ 7.2 ในป 2564 
โดยมีมูลคาการตลาดถึง 187 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยผักและผลไมมีสัดสวนการตลาดสูงสุดรอยละ 24 ตามดวย
เครื่องดื่มรอยละ 18 ผลิตภัณฑนมรอยละ 14 อาหารสําเร็จรูปรอยละ 13 ขนมปงและธัญพืช  รอยละ 11 
อาหารวางของขบเค้ียวรอยละ 8 เนื้อ/ปลา/ไก รอยละ 7 และเครื่องปรุงรสอาหารรอยละ 5 (ภาพท่ี 2) 

ภาพท่ี 2 แนวโนมการเติบโตและสวนแบงตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มจากธรรมชาติ อินทรีย และฟงกช่ัน 

 

• ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย เติบโตรอยละ 6 ในป 2564 มีมูลคาทางการตลาด 
50.75 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยผักและผลไมสดมีสวนแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 38 ท้ังนี้ สินคาเกษตรท่ีปลูก
แบบการเกษตรฟนฟู/ปฏิรูป (regenerative agriculture) ซ่ึงอาจอยูในรูปเกษตรอินทรียหรือไมก็ได กําลังมี
บทบาทสําคัญเพ่ิมข้ึนในกลุมสินคาสําเร็จรูป (consumer-packaged goods: CPG) จํานวนมาก และเปนแนวโนม
ท่ีโดดเดนสําหรับงาน Expo West 2022 (ภาพท่ี 3) 

ภาพท่ี 3 แนวโนมการเติบโตและสวนแบงตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย 
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• เทคโนโลยีกําลังเปล่ียนวิธีท่ีผูคนซ้ือผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียและเรงตัวข้ึนในระหวาง
การระบาดใหญ ในป 2564 สินคาธรรมชาติและอินทรียจําหนายผานตลาดคาปลีกขนาดใหญ (mass market 
retail) มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59 จําหนายผานรานคาปลีกธรรมชาติและเฉพาะรอยละ 25 การจําหนายทาง
อินเตอรเน็ต หรือ E-commerce คิดเปนรอยละ 6 ของสวนแบงการตลาดท้ังหมด แตอัตราการเติบโตสูงประมาณ
รอยละ 50 โดยเติบโตสูงสุดเกือบรอยละ 60 ในป 2563 ซ่ึงเปนชวงการแพรระบาดของโควิด-19 (ภาพท่ี 4)  

ภาพท่ี 4 แนวโนมการเติบโตและชองทางการจําหนายสินคาธรรมชาติและอินทรีย 

 

• ผลิตภัณฑจากพืช (plant-based) กําลังไดรับความนิยม 
แนวโนมการหันมาบริโภคผลิตภัณฑจากพืช ทําใหมีการใชนวัตกรรมท่ีไดรับแรงบันดาลใจจาก

เทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือพัฒนาและสรางสรรผลิตภัณฑจากพืช  
ปจจัยสําคัญในการเขาไปมีสวนรวมในผลิตภัณฑจากพืช ไดแก ความเอาใจใสดานสุขภาพ ความ

หวงใยสิ่งแวดลอม ความหวงใยสวัสดิภาพสัตว ขอจํากัดทางโภชนาการ และเทคโนโลยีดานผลิตภัณฑจากพืช 
สําหรับปจจัยท่ีนําไปสูการเติบโต ไดแก การสรางความยืดหยุน การเขาสูตลาดหลัก และนวัตกรรมท่ีไมเหมือนใคร  

สําหรับมูลคาทางการตลาดของผลิตภัณฑจากพืชในสหรัฐฯ ประกอบดวย เนื้อวัวทําจากพืช มี
มูลคาทางการตลาดมากท่ีสุดถึง 297 ลานเหรียญสหรัฐ เนื้อไกทําจากพืช มีมูลคา 265 ลานเหรียญสหรัฐ และ
เนื้อหมูทําจากพืช มีมูลคา 121 ลานเหรียญสหรัฐ โดยตลาดผลิตภัณฑเนื้อไกทําจากพืชการเติบโตมากท่ีสุดรอยละ 
5 (ภาพท่ี 5) 
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ภาพท่ี 5  ปจจัยในการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑจากพืชและสวนแบงตลาด 

 

 

 ความคืบหนาดานมาตรฐาน กฎระเบียบและการวิจัยผลิตภัณฑกัญชงและผลิตภัณฑ CBD  

ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากตนกัญชง (Hemp) ในสหรัฐฯ กําลังเผชิญกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปน
ปญหาราคาหุนกัญชงในตลาดหุนลดลงและเกษตรกรเผชิญกับปญหาผลผลิตสวนเกิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาดาน
กฎระเบียบ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและการวิจัยท่ีไมกาวหนาเนื่องจากความไมแนนอนทางกฎหมาย การ
ความลาชาในการดําเนินงานของ US.FDA และมาตรการดําเนินการขอแตละมลรัฐท่ีไมเปนเอกภาพ 

ในการสัมมนานี้ จึงไดเชิญผูท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมกัญชง ไดแก สมาคมผลิตภัณฑสมุนไพรของสหรัฐฯ 
และภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อภิปรายถึงสถานการณปจจุบัน สภาพปญหาและอุปสรรค และขอเรียกรอง
เพ่ือใหอุตสาหกรรมกัญชงไดเดินหนาตอไปในป 2565  

การอภิปรายสรุปไดวา ถึงแมกฎหมายฟารมบิล 2018 ของสหรัฐฯ จะอนุญาตใหการผลิตกัญชงถูกตอง
ตามกฎหมายเพ่ือสนับสนุนภาคเกษตร แตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑกัญชงก็ยังไมเติบโตอยางท่ีคาดหวัง 
โดยปจจัย 3 ประการท่ีเปนอุปสรรคตออุตสาหกรรมการผลิตกัญชง ไดแก  

ประการท่ีหนึ่ง ความไมเปนเอกภาพดานกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมลรัฐ เนื่องจาก
กฎหมายฟารมบิล 2018 ท่ีอนุญาตการผลิตกัญชงอยางถูกตองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางไมมีบท 
preemption ท่ีระบุวาใหนําไปควบคุมกฎหมายในระดับมลรัฐหรือทองถ่ิน ทําใหแตละมลรัฐสามารถกําหนด
กฎระเบยีบท่ีมีความแตกตางกันสงผลใหการคาระหวางมลรัฐมีปญหา 

ประการท่ีสอง ปญหาดานการจําแนกผลิตภัณฑในการวางตลาดและมาตรฐานดานความปลอดภัย 
ปจจุบันผลิตภัณฑ CBD ยังไมสามารถวางจําหนายเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารได เนื่องจากเม่ือ 6 เดือนกอนการ
ผานกฎหมายฟารมบิล 2018 US.FDA ไดอนุมัติยาท่ีทํามาจาก CBD Isolate ทําใหผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสม CBD 
เขาขายเปนยา (drug) ไมใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร (supplement) การท่ี US.FDA แยกผลิตภัณฑ CBD ออกจาก
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ผลิตเสริมอาหาร ทําใหมีปญหาในการวางตลาด และสงผลใหยังไมมีการวางจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสม CBD 
ในตลาดคาปลีก mainstream หรือตลาดออนไลน เชน Amazon ในดานความปลอดภัย US.FDA ยังไมไดกําหนด
มาตรฐานท่ีปลอดภัยสําหรับระดับ CBD ในผลิตภัณฑตางๆ เนื่องจากยังคงตองอาศัยอํานาจการตัดสินใจจากสภาค
องเกรส  

ประการท่ีสาม ปญหาดานการผลิต คือการขาดแคลนเมล็ดพันธุท่ีดีในการผลิต ตลอดจนปญหาการแขงขัน
กับผลิตภัณฑจากกัญชงท่ีปลูกอยางผิดกฎหมาย   

ปจจุบัน ขอเรียกรองของภาคอุตสาหกรรม คือ ขอใหภาครัฐแกไขหรือกําหนดกฎระเบียบท่ีชัดเจนและ
เอ้ืออํานวยตอการตลาดเพ่ือใหอุตสาหกรรมเติบโตและสามารถเดินหนาตอไปได     

 กฎหมายใหมดานบรรจภุัณฑของมลรัฐแคลิฟอรเนีย  

 นโยบายนับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใน
สหรัฐฯ โดยในป 2564 สหรัฐฯ ไดมีการออกกฎหมายใหมท้ังในระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางเก่ียวกับนโยบายการ
นํากลับมาใชใหม (recycling) การติดฉลาก และการเพ่ิมความรับผิดชอบของผูผลิต โดยเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 
2564 มลรัฐแคลิฟอรเนียไดผานกฎหมาย The Truth in Labeling for Recyclable Materials (SB 343) เพ่ือ
สรางความชัดเจนเก่ียวกับบรรจุภัณฑท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหมและสามารถนํากลับมาใชใหมได 
 ในการสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญผูท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชนซ่ึงประกอบดวย วุฒิสมาชิกของสภาแหงมล
รัฐแคลิฟอรเนีย องคกรรณรงคเพ่ือลดของเสียในมลรัฐแคลิฟอรเนีย และผูประกอบการในภาคธุรกิจอาหารแปรรูป
เขารวมอภิปรายเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดนโยบายดานกฎหมายดังกลาว และการดําเนินการของ
ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดปริมาณขยะและสนองตอนโยบายของภาครัฐ 
 การอภิปรายสรุปไดวา เนื่องจากขยะไดสรางปญหาดานมลภาวะและตองใชงบประมาณจํานวนมากในการ
คัดแยกและการกําจัด สวนหนึ่งของปญหาคือ ความไมชัดเจนเก่ียวกับขยะท่ีนํากลับมาใชใหมไดและไมได
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑซ่ึงมักจะทําใหผูบริโภคสับสนในการแยกขยะโดยนําบรรจุภัณฑท่ีไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมไปท้ิงในถังขยะรีไซเคิล เนื่องจากการระบุบนฉลากบรรจุภัณฑท่ีคลุมเครือหรือไมถูกตองตามความ
เปนจริง ดังนั้น ในอนาคตมลรัฐแคลิฟอรเนียจะจัดทํามาตรฐานสําหรับบรรจุภัณฑท่ีมีสิทธิ์ระบุคําวา “ทําจากวัสดุท่ี
นํากลับมาใชใหม” และอาจมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับบรรจุภัณฑท่ีใชครั้งเดียวและอาจผลักภาระคาใชจาย
ไปใหผูประกอบการ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหใชวัสดุทางเลือกอ่ืนแทนพลาสติก หรือใชวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 
และยังเปนการปกปองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีรักษา
สิ่งแวดลอม  
 ในสวนของภาคเอกชนไดแสดงถึงจุดยืนและแนวทางดําเนินการเพ่ือสนองตอบนโยบายดังกลาวโดยการ
การปรับเปลี่ยนไปใชบรรจุภัณฑแบบยั่งยืน เชน บริษัทผูผลิตชาปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑจากวัสดุท่ีไมยอยสลายไปใช
วัสดุฟลมท่ียอยสลายไดแทน ในขณะท่ีองคกรท่ีเก่ียวของไดรณรงคการใหความรู ผลักดันและแนะนําแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายใหแกท้ังภาคเอกชนและรัฐบาลทองถ่ิน  
 นอกจากนี้ ในการอภิปรายยังไดกลาวถึงความพยายามในการผลักดันกฎหมายบรรจุภัณฑใหมีผลบังคับใช
ในระดับรัฐบาลกลาง เชน การกําหนดพิกัดอัตราภาษี การกําหนดเปนกฎระเบียบสําหรับ US.FDA และ USDA 
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 การรณรงคเรื่องขยะเปนศูนยสําหรับบรรจุภัณฑในอนาคต  

  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือ Climate Change กําลังเปนกระแสท่ีไดรับความสนใจอยางมากใน
ปจจุบัน นักเคลื่อนไหวและผูประกอบการผลิตสินคาหลายรายไดออกมารณรงคเรื่องการใชบรรจุภัณฑท่ีทําจาก
วัสดุท่ีนํามาใชใหม (recyclable materials) เพ่ือลดปญหาดานมลภาวะและลดปริมาณขยะ  
  ท้ังนี้ เม่ือเดือนมกราคม 2565 กลุม One Step Closer (OSC) ไดออกมาเปดตัวการรณรงคซ่ึงมุงเนนไป
ท่ีการใชบรรจุภัณฑท่ีนํากลับมาใชใหมเพ่ือนําไปสูขยะเปนศูนยในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแพลตฟอรม
ในการสรางแรงบันดาลใจในการลดและ/หรือเลิกใชพลาสติกท่ีใชงานเดียวในภัณฑบรรจุภัณฑและชีวิตสวนตัว ดวย
การใหการศึกษาแกผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ สรางการรับรูและการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ผานพันธมิตร และระดมผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมเพ่ือยอมรับการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑท่ียั่งยืนในป 2022   

ในการสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญผูประกอบการและนักเคลื่อนไหวมาอภิปรายและแสดงจุดยืนและแนวทางใน
การรณรงคการใชบรรจุภัณฑแบบยั่งยืน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน การใชบรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุจากพืช การใชวัสดุ
ท่ีนํากลับมาใชใหม การบรรจุภัณฑแบบฟนฟู (regenerative packaging)  

ตัวอยาง ผลิตภัณฑน้ํามะพราวตรา Harmless Harvest ซ่ึงผลิตในประเทศไทย ไดระบุวาใชบรรจุภัณฑท่ี
ผลิตในประเทศไทยซ่ึงใชวัสดุท่ีนํามาใชใหมรอยละ 30 และจะพยายามเพ่ิมปริมาณใหไดรอยละ 100 ในอนาคต 
การใชถวยบรรจุโยเกิรตท่ีทําจากกระดาษ ในขณะท่ีบริษัท Organic India ไดแสดงจุดยืนและเปาหมายเรื่องการใช
บรรจุภัณฑแบบฟนฟู/ปฏิรูป หรือ Regenerative Packaging  
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