รายงานฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เขารวมรับฟงสัมมนางานแสดงสินคาธรรมชาติฝงตะวันตก
(Natural Products Expo West 2022)
ระหวางวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2565
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเขารวมรับฟงการสัมมนาและการอภิปรายใน
งานแสดงสินคา Natural Products Expo West 2022 ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2565 ณ
ศูนยประชุมอนาไฮม เมืองอนาไฮม มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีหัวขอที่นาสนในสรุปได ดังนี้
 สถานการณและแนวโนมผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียในสหรัฐฯ
สาระสําคัญของการสัมมนาเปนการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับแนวโนมของผลิตภัณฑธรรมชาติและ
อิ น ทรี ย ข อมู ล เชิ งลึ กด า นการค า ปลี ก กลยุทธทางธุร กิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ และการอภิป รายเกี่ย วกับ การ
ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกภายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรีย โดยผูที่เกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรีย สรุปไดดังนี้
• อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติและอิน ทรียมีการเติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 7.7 โดยมีมูล คาทาง
การตลาดถึง 274 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2564 และคาดการณวาจะเกินกวา 300 พันลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป 2567 และจะถึง 400 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2573 แนวโนมที่เพิ่มขึ้นนี้สวนหนึ่งเปนผลจากการระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งไดเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคใหหันมาบริโภคผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียมากขึ้น อยางไรก็
ตาม ถึงแมวาอัตราการเติบโตของตลาดจะชาลงในป 2564 แตก็สูงกวาชวงกอนการระบาด
ทั้งนี้ อาหารและเครื่องดื่มธรรมชาติและอินทรียที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดถึงรอยละ 38 รองลงมา
เปนอาหารและเครื่องดื่มฟงกชั่น (functional foods 1 & beverages) รอยละ 31 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยละ
22 และผลิตภัณฑสําหรับการใชชีวิตตามธรรมชาติ (natural living) รอยละ 9 (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 แนวโนมการเติบโตและสวนแบงตลาดสินคาธรรมชาติและอินทรีย

1

Functional Foods ผลิตภัณฑอาการที่ทําหนาที่เฉพาะเจาะจงในการสงเสริมสุขภาพเพิ่มเติมจากคุณประโยชนทางโภชนาการของอาหารทั่วไป

-2• ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มธรรมชาติ อินทรียและฟงกชั่น เติบโตรอยละ 7.2 ในป 2564
โดยมีมูลคาการตลาดถึง 187 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยผักและผลไมมีสัดสวนการตลาดสูงสุดรอยละ 24 ตามดวย
เครื่องดื่มรอยละ 18 ผลิตภัณฑนมรอยละ 14 อาหารสําเร็จรูปรอยละ 13 ขนมปงและธัญพืช รอยละ 11
อาหารวางของขบเคี้ยวรอยละ 8 เนื้อ/ปลา/ไก รอยละ 7 และเครื่องปรุงรสอาหารรอยละ 5 (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 แนวโนมการเติบโตและสวนแบงตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มจากธรรมชาติ อินทรีย และฟงกชั่น

• ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย เติบโตรอยละ 6 ในป 2564 มีมูลคาทางการตลาด
50.75 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยผักและผลไมสดมีสวนแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 38 ทั้งนี้ สินคาเกษตรที่ปลูก
แบบการเกษตรฟ น ฟู / ปฏิ รู ป (regenerative agriculture) ซึ่ งอาจอยู ในรู ป เกษตรอิ น ทรี ย ห รื อ ไม ก็ ได กําลัง มี
บทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นในกลุมสินคาสําเร็จรูป (consumer-packaged goods: CPG) จํานวนมาก และเปนแนวโนม
ที่โดดเดนสําหรับงาน Expo West 2022 (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 แนวโนมการเติบโตและสวนแบงตลาดสินคาอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย

-3• เทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนวิธีที่ผูคนซื้อผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรียและเรงตัวขึ้นในระหวาง
การระบาดใหญ ในป 2564 สินคาธรรมชาติและอินทรียจําหนายผานตลาดคาปลีกขนาดใหญ (mass market
retail) มากที่สุดคิดเปนรอยละ 59 จําหนายผานรานคาปลีกธรรมชาติและเฉพาะรอยละ 25 การจําหนายทาง
อินเตอรเน็ต หรือ E-commerce คิดเปนรอยละ 6 ของสวนแบงการตลาดทั้งหมด แตอัตราการเติบโตสูงประมาณ
รอยละ 50 โดยเติบโตสูงสุดเกือบรอยละ 60 ในป 2563 ซึ่งเปนชวงการแพรระบาดของโควิด-19 (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 แนวโนมการเติบโตและชองทางการจําหนายสินคาธรรมชาติและอินทรีย

• ผลิตภัณฑจากพืช (plant-based) กําลังไดรับความนิยม
แนวโนมการหันมาบริโภคผลิตภัณฑจากพืช ทําใหมีการใชนวัตกรรมที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาและสรางสรรผลิตภัณฑจากพืช
ปจจัยสําคัญในการเขาไปมีสวนรวมในผลิตภัณฑจากพืช ไดแก ความเอาใจใสดานสุขภาพ ความ
หวงใยสิ่งแวดลอม ความหวงใยสวัสดิภาพสัตว ขอจํากัดทางโภชนาการ และเทคโนโลยีดานผลิตภัณฑจากพืช
สําหรับปจจัยที่นําไปสูการเติบโต ไดแก การสรางความยืดหยุน การเขาสูตลาดหลัก และนวัตกรรมที่ไมเหมือนใคร
สําหรับมูลคาทางการตลาดของผลิตภัณฑจากพืชในสหรัฐฯ ประกอบดวย เนื้อวัวทําจากพืช มี
มูลคาทางการตลาดมากที่สุดถึง 297 ลานเหรียญสหรัฐ เนื้อไกทําจากพืช มีมูลคา 265 ลานเหรียญสหรัฐ และ
เนื้อหมูทําจากพืช มีมูลคา 121 ลานเหรียญสหรัฐ โดยตลาดผลิตภัณฑเนื้อไกทําจากพืชการเติบโตมากที่สุดรอยละ
5 (ภาพที่ 5)

-4ภาพที่ 5 ปจจัยในการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑจากพืชและสวนแบงตลาด



ความคืบหนาดานมาตรฐาน กฎระเบียบและการวิจัยผลิตภัณฑกัญชงและผลิตภัณฑ CBD

ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากตนกัญชง (Hemp) ในสหรัฐฯ กําลังเผชิญกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปน
ปญหาราคาหุนกัญชงในตลาดหุนลดลงและเกษตรกรเผชิญกับปญหาผลผลิตสวนเกิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาดาน
กฎระเบียบ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและการวิจัยที่ไมกาวหนาเนื่องจากความไมแนนอนทางกฎหมาย การ
ความลาชาในการดําเนินงานของ US.FDA และมาตรการดําเนินการขอแตละมลรัฐที่ไมเปนเอกภาพ
ในการสัมมนานี้ จึงไดเชิญผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมกัญชง ไดแก สมาคมผลิตภัณฑสมุนไพรของสหรัฐฯ
และภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อภิปรายถึงสถานการณปจจุบัน สภาพปญหาและอุปสรรค และขอเรียกรอง
เพื่อใหอุตสาหกรรมกัญชงไดเดินหนาตอไปในป 2565
การอภิปรายสรุปไดวา ถึงแมกฎหมายฟารมบิล 2018 ของสหรัฐฯ จะอนุญาตใหการผลิตกัญชงถูกตอง
ตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนภาคเกษตร แตภาคอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑกัญชงก็ยังไมเติบโตอยางที่คาดหวัง
โดยปจจัย 3 ประการที่เปนอุปสรรคตออุตสาหกรรมการผลิตกัญชง ไดแก
ประการที่หนึ่ง ความไมเปนเอกภาพดานกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐ บาลระดับ มลรัฐ เนื่องจาก
กฎหมายฟาร ม บิ ล 2018 ที่ อ นุ ญ าตการผลิ ต กั ญ ชงอย า งถู ก ต อ งตามกฎหมายของรั ฐ บาลกลางไม มี บ ท
preemption ที่ระบุวาใหนํา ไปควบคุ มกฎหมายในระดับ มลรัฐหรือทองถิ่น ทําใหแตละมลรัฐสามารถกํ าหนด
กฎระเบียบทีม่ ีความแตกตางกันสงผลใหการคาระหวางมลรัฐมีปญหา
ประการที่ ส อง ป ญ หาด า นการจํ า แนกผลิตภั ณ ฑ ในการวางตลาดและมาตรฐานดา นความปลอดภั ย
ปจจุบันผลิตภัณฑ CBD ยังไมสามารถวางจําหนายเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารได เนื่องจากเมื่อ 6 เดือนกอนการ
ผานกฎหมายฟารมบิล 2018 US.FDA ไดอนุมัติยาที่ทํามาจาก CBD Isolate ทําใหผลิตภัณฑที่มีสวนผสม CBD
เขาขายเปนยา (drug) ไมใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร (supplement) การที่ US.FDA แยกผลิตภัณฑ CBD ออกจาก

-5ผลิตเสริมอาหาร ทําใหมีปญหาในการวางตลาด และสงผลใหยังไมมีการวางจําหนายผลิตภัณฑที่มีสวนผสม CBD
ในตลาดคาปลีก mainstream หรือตลาดออนไลน เชน Amazon ในดานความปลอดภัย US.FDA ยังไมไดกําหนด
มาตรฐานที่ปลอดภัยสําหรับระดับ CBD ในผลิตภัณฑตางๆ เนื่องจากยังคงตองอาศัยอํานาจการตัดสินใจจากสภาค
องเกรส
ประการทีส่ าม ปญหาดานการผลิต คือการขาดแคลนเมล็ดพันธุที่ดีในการผลิต ตลอดจนปญหาการแขงขัน
กับผลิตภัณฑจากกัญชงที่ปลูกอยางผิดกฎหมาย
ปจจุบัน ขอเรียกรองของภาคอุตสาหกรรม คือ ขอใหภาครัฐแกไขหรือกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนและ
เอื้ออํานวยตอการตลาดเพื่อใหอุตสาหกรรมเติบโตและสามารถเดินหนาตอไปได
 กฎหมายใหมดานบรรจุภัณฑของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
นโยบายนับเปนเครื่องมือที่สําคัญเพื่อใหบรรลุกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใน
สหรัฐฯ โดยในป 2564 สหรัฐฯ ไดมีการออกกฎหมายใหมทั้งในระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางเกี่ยวกับนโยบายการ
นํากลับมาใชใหม (recycling) การติดฉลาก และการเพิ่มความรับผิดชอบของผูผลิต โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน
2564 มลรัฐแคลิฟอรเนียไดผานกฎหมาย The Truth in Labeling for Recyclable Materials (SB 343) เพื่อ
สรางความชัดเจนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมและสามารถนํากลับมาใชใหมได
ในการสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งประกอบดวย วุฒิสมาชิกของสภาแหงมล
รัฐแคลิฟอรเนีย องคกรรณรงคเพื่อลดของเสียในมลรัฐแคลิฟอรเนีย และผูป ระกอบการในภาคธุรกิจอาหารแปรรูป
เขารวมอภิปรายเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดนโยบายดานกฎหมายดังกลาว และการดําเนินการของ
ภาคเอกชนและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อลดปริมาณขยะและสนองตอนโยบายของภาครัฐ
การอภิปรายสรุปไดวา เนื่องจากขยะไดสรางปญหาดานมลภาวะและตองใชงบประมาณจํานวนมากในการ
คั ด แยกและการกํ า จั ด ส ว นหนึ่ ง ของป ญ หาคื อ ความไม ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ขยะที่ นํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด แ ละไม ไ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑซึ่งมั กจะทําใหผูบริโภคสับสนในการแยกขยะโดยนําบรรจุภัณฑที่ไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิล เนื่องจากการระบุบนฉลากบรรจุภัณฑที่คลุมเครือหรือไมถูกตองตามความ
เปนจริง ดังนั้น ในอนาคตมลรัฐแคลิฟอรเนียจะจัดทํามาตรฐานสําหรับบรรจุภัณฑที่มีสิทธิ์ระบุคําวา “ทําจากวัสดุที่
นํากลับมาใชใหม” และอาจมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับบรรจุภัณฑที่ใชครั้งเดียวและอาจผลักภาระคาใชจาย
ไปใหผูประกอบการ เพื่อสรางแรงจูงใจใหใชวัสดุทางเลือกอื่นแทนพลาสติก หรือใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหม
และยั ง เป น การปกป อ งและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให แ ก ผู ป ระกอบการที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ รั ก ษา
สิ่งแวดลอม
ในสวนของภาคเอกชนไดแสดงถึงจุดยืนและแนวทางดําเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายดังกลาวโดยการ
การปรับเปลี่ยนไปใชบรรจุภัณฑแบบยั่งยืน เชน บริษัทผูผลิตชาปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑจากวัสดุที่ไมยอยสลายไปใช
วัสดุฟลมที่ยอยสลายไดแทน ในขณะที่องคกรที่เกี่ยวของไดรณรงคการใหความรู ผลักดันและแนะนําแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองตามนโยบายใหแกทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลทองถิ่น
นอกจากนี้ ในการอภิปรายยังไดกลาวถึงความพยายามในการผลักดันกฎหมายบรรจุภัณฑใหมีผลบังคับใช
ในระดับรัฐบาลกลาง เชน การกําหนดพิกัดอัตราภาษี การกําหนดเปนกฎระเบียบสําหรับ US.FDA และ USDA

-6 การรณรงคเรื่องขยะเปนศูนยสําหรับบรรจุภัณฑในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือ Climate Change กําลังเปนกระแสที่ไดรับความสนใจอยางมากใน
ปจจุบัน นักเคลื่อนไหวและผูประกอบการผลิตสินคาหลายรายไดออกมารณรงคเรื่องการใชบรรจุภัณฑที่ทําจาก
วัสดุที่นํามาใชใหม (recyclable materials) เพื่อลดปญหาดานมลภาวะและลดปริมาณขยะ
ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2565 กลุม One Step Closer (OSC) ไดออกมาเปดตัวการรณรงคซึ่งมุงเนนไป
ที่การใชบรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชใหมเพื่อนําไปสูขยะเปนศูนยในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแพลตฟอรม
ในการสรางแรงบันดาลใจในการลดและ/หรือเลิกใชพลาสติกที่ใชงานเดียวในภัณฑบรรจุภัณฑและชีวิตสวนตัว ดวย
การใหการศึกษาแกผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ สรางการรับรูและการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ผานพันธมิตร และระดมผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑที่ยั่งยืนในป 2022
ในการสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญผูประกอบการและนักเคลื่อนไหวมาอภิปรายและแสดงจุดยืนและแนวทางใน
การรณรงคการใชบรรจุภัณฑแบบยั่งยืน ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน การใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุจากพืช การใชวัสดุ
ที่นํากลับมาใชใหม การบรรจุภัณฑแบบฟนฟู (regenerative packaging)
ตัวอยาง ผลิตภัณฑน้ํามะพราวตรา Harmless Harvest ซึ่งผลิตในประเทศไทย ไดระบุวาใชบรรจุภัณฑที่
ผลิตในประเทศไทยซึ่งใชวัสดุที่นํามาใชใหมรอยละ 30 และจะพยายามเพิ่มปริมาณใหไดรอยละ 100 ในอนาคต
การใชถวยบรรจุโยเกิรตที่ทําจากกระดาษ ในขณะที่บริษัท Organic India ไดแสดงจุดยืนและเปาหมายเรื่องการใช
บรรจุภัณฑแบบฟนฟู/ปฏิรูป หรือ Regenerative Packaging
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