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รายงานการเข้าร่วมงาน CBD Expo Northwest 2019 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมโมทีฟ ซีแอตเติล 
เมืองซีแอตเติล, มลรัฐวอชิงตัน 

  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเป็นมา  
  บริษัท Mace Media Group ด าเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้านสุขภาพและสารสกัดจากกัญชง (CBD) 
อีกทั้งยังเป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มจัดงานสัมมนาและสร้างเครือข่ายผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
CBD ในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ “The Original CBD Expo Tour” ซ่ึงในทุกปีจะจัดงานแสดงดังกล่าวใน 5 พ้ืนที่
ทั่วสหรัฐฯ ได้แก่ CBD Expo Mountain, East, West, South และ Northwest อีกทั้ง ยังมีงานแสดงขนาดเล็กที่
เป็นเครือข่ายพันธมิตร 2 งาน ได้แก่ Canna Farm และ Topical: Cannabis, Hemp, CBD Infused Topicals 
and Cosmetics จึงอาจกล่าวได้ว่างานแสดงสินค้านี้นับเป็นเวทีอย่างเป็นทางการและมีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ 
ส าหรับหัวข้อทีเ่กี่ยวข้องกับ CBD 

งานแสดงสินค้า CBD Expo Northwest 2019 ครั้งนี้มีผู้สนับสนุนหลักจากนิตยสาร CBD 
Health and Wellness ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ภายใต้บริษัทข้างต้น และมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า น าผลิตภัณฑ์จาก CBD 
มาแสดงและจ าหน่ายมากกว่า 60 ราย ส าหรับผู้เข้าร่วมชมงานมีทั้งผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ CBD นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและการอภิปรายบนเวทีโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัย เทคโนโลยี 
การผลิต และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพ่ือให้เป็นเวทีส าหรับภาคการผลิต
และอุตสาหกรรม CBD ในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง  

  การแสดงสินค้าภายในงานประกอบไปด้วยคูหาต่างๆ ที่จัดแสดงและน าเสนอสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับ CBD ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CBD เครื่องมือเครื่องจักรส าหรับการแปรรูป ธุรกิจบริการด้านการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ส าหรับการบรรยายและการอภิปรายบนเวที เน้นในเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยี การสกัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ CBD  วิธีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย เทคนิคการเพ่ือเพ่ิมยอดขาย บทบาทของ CBD ในเรื่องการท าอาหาร รวมถึงแนวโน้มหรือ
อนาคตของอุตสาหกรรม CBD ซึ่งเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานที่ก าหนดโดยภาครัฐ และการเตรียมความพร้อม 
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการท าอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ CBD     

  อนึ่ง CBD  ย่อมาจาก Cannabidiol เป็นสารสกัดจากกัญชง (hemp) มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า 
Cannabis Sativa L. ซึ่งจัดอยู่ในพืชตระกูลกัญชา (Marihuana) สาร CBD ที่สกัดจากต้นกัญชงจะไม่มีฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาท ปัจจุบันมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่การรักษาโรคและบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยต่างๆ จนถึงส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ เช่น การท าให้ผู้ป่วยอยากอาหารมากขึ้น ลดความวิตกกังวล ช่วยให้หลับได้ดีขึ้น 
บรรเทาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน ทั้งนี้ CBD ที่สกัดมาจากต้นกัญชงมี
ส่วนผสมของสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ในปริมาณที่ต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่พบในกัญชา 
โดยสาร THC ในกัญชามีฤทธิ์ต่อระบบประสาทท าให้มีอาการมึนเมาและเสี่ยงต่อการเสพติดได้    
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สรุปผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. การรับการฟังบรรยายและการอภิปราย   

(1)  ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์  (Endocannabinoid System: ECS)  บรรยายโดย
นายแพทย์ Karyemaitre Aliffe ไดบ้รรยายเกี่ยวกับระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการทางสรีรวิทยา
ขั้นพ้ืนฐานที่พบทั่วไปในร่างกายของมนุษย์เมื่อเกิดความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์มีต่อมรับสารแคนนาบินอยด์ 
อยู่ในระบบประสาทซึ่งเรียกว่าระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ (ECS) ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและแรงกระตุ้นเชิงลบ
ให้เกิดเป็นมุมมองและกระบวนทัศน์ใหม่ ส าหรับสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoid) สามารถพบได้ทั้งในร่างกาย
ของมนุษย์ซึ่งร่างกายผลิตขึ้นเอง และภายนอกร่างกายมนุษย์ที่ได้จากการผลิตขึ้นในห้องทดลอง และท่ีพบได้ในพืช
วงศ์กัญชา  

(2)  การติดฉลากผลิตภัณฑ์ CBD บรรยายโดย Justin P. Walsh จากบริษัท Gleam Law, 
PLLC ได้น าเสนอการวิเคราะห์เรื่องฉลากที่เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชง (Hemp) และผลิตภัณฑ์ CBD ภายใต้
กฎระเบียบขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA)  ซึ่งสรุปได้ว่า เนื่องจากปัจจุบัน U.S.FDA ยัง
ไม่อนุญาตให้น าสาร CBD และสารสกัดจาก Hemp มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะยังไม่ถือว่าเป็น
ส่วนประกอบที่ปลอดภัย ซึ่งต่างกับเมล็ดกัญชง (Hemp seed) และน้ ามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp oil) ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนประกอบอาหารปลอดภัย ดังนั้น แนวทางส าหรับผู้ประกอบการ ในการปิดฉลากผลิตภัณฑ์ CBD เพ่ือลด
ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎระเบียบของ U.S.FDA มีดังนี ้

- ระบุส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้ชัดเจน 
- การระบุส่วนประกอบต้องไม่บิดเบือนความจริงและให้ใช้ชื่อสามัญ   
- หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า CBD isolate 
- ไม่กล่าวอ้างสรรพคุณที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกาย 
- ให้ใช้บริโภคทางปากเท่านั้น การน าเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีอ่ืนอาจถือว่าเป็นยา 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่งไปว่าด้วยเรื่องฉลากของ U.S.FDA เช่น รูปแบบ และขนาด

ของตัวอักษร 

(3)  การเตรียมตัวส าหรับการเข้าสู่ตลาดหลัก บรรยายโดย Mr. James Schwartz ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท Cascade High ซึ่งเป็นผู้จัดท าแถลงการณ์ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยในการร่างนโยบาย
เกี่ยวกับ CBD ของภาครัฐ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส าหรับสาระส าคัญของการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลัก
ของผลิตภัณฑ์ CBD สรุปได้ว่า ถึงแม้ปัจจุบัน U.S.FDA จะยังไม่มีความชัดเจนด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการ
ตรวจสอบและวิจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย แต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องเดินหน้าเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับกฎระเบียบที่ก าลังจะตามมา ได้แก่ การก ากับดูแลกระบวนการผลิต คุณภาพ การติดฉลาก 
การจ าหน่าย วิธีการดูแลและการควบคุมการใช้สาร CBD และวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับแนวทางการเตรียมตัวเพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ ได้แก่ 1. สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 2. 
จัดหาแหล่งซัพพลายเออร์ให้เพียงพอ 3. ความสม่ าเสมอของสาร CBD ความพร้อมส าหรับกฎระเบียบของ FDA ใน
เรื่องสัดส่วนของ CBD  4. การติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน 5. การท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของตนเองในมุมมอง 
FDA 6. อิงกฎระเบียบของ FDA ในเรื่องการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และค าแนะน าการใช้
ผลิตภัณฑ ์CBD    
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(4)  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ออนไลน์ บรรยายโดย Mr. Javi Cano จาก บริษัท 
Liquid Web สรุปได้ว่า แนวทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ออนไลน์ มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเปิดบัญชี
ด าเนินธุรกิจกับธนาคาร การสร้างบัญชีผู้ค้าสินค้าออนไลน์ และ การส่งเสริมการขายเพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จัก อย่างไร
ก็ตาม การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้จ าหน่ายอาจจะเผชิญกับอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ ข้อจ ากัด
ในการท าธุรกรรมทางการเงินในระบบออนไลน์ซึ่งต้องอาศัยการด าเนินการผ่านธนาคาร เนื่องจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดยังไม่อนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ CBD เพราะถือว่า
ผลิตภัณฑ์สินค้า CBD ยังเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการแต่อาจ
ด าเนินการผ่านธนาคารขนาดเล็กบางแห่ง เช่น Bank of the West หรือ สถาบันการเงินประเภท Credit Union 
และข้อจ ากัดในการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีชื่อเสียง เช่น Facebook, Google ซึ่งยังไม่ยอมรับเรื่อง
การท าตลาดสินค้า CBD ผ่านสื่อของตนด้วยเหตุผลเดียวกับธนาคารขนาดใหญ่   

(5)  อนาคตของผลิตภัณฑ์ CBD เป็นการอภิปรายโดยกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม 
CBD สรุปได้ว่า การบริโภคและความนิยมของ CBD และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับกัญชงเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา โดยได้รับความสนใจทั้งจากประชาชนทั่วไปและนักลงทุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้ CBD   ได้เข้ามามี
บทบาทต่อสังคมในปัจจุบัน ทั้งนี้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบส าหรับ CBD จะเพ่ิมขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งผู้ผลิตอาจจ าเป็นต้องหาแหล่ง
วัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะให้ความส าคัญในเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพ นอกจากนี้ ภาครัฐจะ
เข้ามามีบทบาทในด้านการก าหนดกฎระเบียบด้านการผลิตและการตลาด ผู้ผลิตและนักกฎหมายจะต้อง
เตรียมพร้อมเพ่ือความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่จะมใีนอนาคต 

(6)  มาตรฐาน GMP ส าหรับผลิตภัณฑ์ CBD บรรยายโดย Jason Hastings ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตกัญชง ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน cGMP โดยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ 

- ความเป็นมา ผลิตภัณฑ์จากกันชงจัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 U.S.FDA ได้รับรองเมล็ดกันชง โปรตีนและน้ ามันจากเมล็ดกันชงให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยภายใต้ Generally Recognized As Safe หรือ GRAS และในเดือนเดียวกันสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้
อนุมัติกฎหมาย Agricultural Improvement Act of 2018  หรือ ฟาร์มบิล 2018 ซึ่งอนุญาตให้ผลิต แปรรูป 
บรรจุและเก็บรักษากัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีส่วนประกอบของสาร THC ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 0.3  

- กระบวนการและบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจดทะเบียนสถาน
ประกอบการกับ U.S.FDA  การจดทะเบียนการแปรรูปกัญชงกับหน่วยงานด้านการเกษตรของมลรัฐ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ ได้แก่ Intentional Adulteration Rule,  Foreign Supplier Verification Program (FSVP), 
NSF Dietary Supplement 19308-1 Requirements,  cGMP Requirement for Dietary Supplement, และ
cGMP Requirement for Food for Human Consumption  

- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน cGMP ได้แก่ การตรวจสอบย้อนกลับ การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมสารก่อภูมิแพ้/สารเคมี  การตรวจสอบมาตรฐานซัพพลายเออร์ การควบคุมสิ่ง
แปลกปลอม การดูแลรักษาในเชิงป้องกัน การควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรการป้องกันและแก้ไข  การ
วิเคราะห์อันตรายและการควบคุมป้องกันตามความเสี่ยง (Hazard Analysis And Risk-Based Preventive 
Controls – HARPC) และแผนการจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องของการด าเนินธุรกิจ  
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- การตรวจสอบ ประกอบด้วย การทดสอบกระบวนการผลิตก่อนการอนุญาตให้
เดินเครื่อง การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม การควบคุมอุณหภูมิ การอนุมัติการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบ
วัตถุดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต 

- การควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การก าหนดรายละเอียด โปรแกรม
การสอบเทียบอุปกรณ์ (calibration) บันทึกด้านสุขาภิบาลอุปกรณ์ การควบคุมผลผลิตและกระบวนการผลิต 
คุณสมบัติของอุปกรณ์ การบันทึกการผลิต การบันทึกการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน  

2. การเข้าชมคูหาแสดงสินค้า  
ผู้เข้าร่วมจัดคูหาแสดงสินค้ามีความหลากหลายนับตั้งแต่ผู้ประกอบการจ าหน่าย/จัดจ าหน่าย 

ผู้ให้บริการด้านการบรรจุภัณฑ์ ผู้จ าหน่ายเครื่องจักรแปรรูป (เครื่องบด เครื่องสกัด) ผู้ประกอบธุรกิจห้องปฏิบัติการ
เพ่ือทดสอบผลิตภัณฑ์ CBD  ผู้ผลิตเพ่ือการจ าหน่ายและรับจ้างผลิตแบรนด์สินค้าส่วนตัว (Original Equipment 
Manufacturer: OEM) 

ส าหรับสินค้าที่น ามาแสดงมีหลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการรักษาบรรเทาการปวดเมื่อย/อักเสบ ผ่อนคลาย สมาธิ (ในรูปบาล์มส าหรับทา/สเปรย์ส าหรับฉีด/
และน้ ามันส าหรับเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม ผลิตภัณฑ์เพ่ืออนามัยส่วนบุคคล 
ขนมขบเคี้ยว (เช่น ช็อกโกแลต เยลลี ข้าวโพดอบกรอบ) เครื่องดื่ม และท่ีน่าสนใจคือ คูหาผลิตภัณฑ์ CBD ส าหรับ
สัตว์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงที่ก าลังเติบโตในสหรัฐฯ ทั้งนี้ มีรูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ CBD แสดงไว้
ท้ายรายงาน 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น 
1. กันชง นับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง เนื่องจากสาร CBD และส่วนต่างๆ ที่ได้จาก

พืชดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยสามารถน าไปใช้บริโภคโดยตรงหรือเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องกฎระเบียบและช่องทางการจ าหน่าย แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดีในอนาคต เมื่อ
พิจารณาจากนโยบายการส่งเสริมการผลิตของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา และท่าทีของ U.S.FDA ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะผ่อนปรนมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อปี 2561 องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่รายงานการวิจัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญซ่ึงสรุปว่า CBD มีความปลอดภัย1  

2. แม้ U.S.FDA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องอาหาร ยา และเครื่องส าอางที่มีส่วนผสม CBD เนื่องจากยังอยู่ในช่วงด าเนินการตามกระบวนการ
ก าหนดกฎระเบียบซึ่งอาจใช้เวลา 3 - 5 ปี แต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่องนับแต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางตลาดได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการเตรียมการในเชิงรุกของภาคอุตสาหกรรม CBD ของสหรัฐฯ  

3. USDA มีนโยบายสนับสนุนด้านการผลิตเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรทั่วไปโดยได้บรรจุไว้ใน
กฎหมาย Farm Bill 2018 และในปี 2562 ได้เริ่มด าเนินการภายใต้กฎหมายดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนการผลิตและ
การค้า เช่น การเริ่มจัดท ากฎระเบียบด้านการค้ากัญชง และการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น  

                                              
1 https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/WHOCBDReportMay2018-2.pdf?ua=1 
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4. จากข้อมูลการรายงานของภาคเอกชนระบุว่า ในปี 2561 สหรัฐฯ มีพ้ืนที่ปลูกกันชงทั้งหมด 
78,176 เอเคอร์ (197,785 ไร่) อยู่ใน 23 มลรัฐ โดยพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 25602  
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ อาจมีความจ าเป็นจะต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งมีราคาต่ ากว่า 
โดยข้อสังเกตจากการเข้าร่วมฟังการบรรยายของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ CBD ได้มีการกล่าวถึงการ จัดหา
วัตถุดิบ (outsourcing) ในประเทศจีนและโคลอมเบีย 

5. โอกาสส าหรับประเทศไทย หากมีพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือการส่งเสริมให้ปลูกพืชกันชงเพ่ือการ
ส่งออกก็อาจเป็นโอกาสในการเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดกันชงเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
CBD ในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ CBD รูปแบบต่างๆ ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานในการ
ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ CBD เพ่ือการส่งออกเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเนื่องจากตลาด
ผลิตภัณฑ์สินค้า CBD ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่ดีและตลาดที่กว้างขวางมากขึ้นหากรัฐบาลกลางมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
ในอนาคต   
 

 
ภาพบรรยากาศในงานและคูหาต่างๆ 

 

 

                                              
2 https://www.growingproduce.com/fruits/u-s-hemp-production-trending-and-poised-for-new-growth/ 
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ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่น ามาแสดง 
1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

   
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสม CBD ทั้งในรูปผงและเม็ด 
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2. ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 

      
                    ขนม Jelly Bean ผสม CBD                                      ข้าวโพดคั่วผสม CBD 
 
 

       
ช็อกโกแลตผสม CBD 
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3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสม CBD ผลิตภัณฑ์ส าหรับผสมในเครื่องดื่ม 

            
      เครื่องดื่มน้ าหมัก Kombucha ผลไม้ผสม CBD             ผลิตภัณฑ์ CBD ส าหรับผสมในเครื่องดื่ม 
 

 
กาแฟผงผสม CBD 

4. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

     
    ผลิตภัณฑ์ไวตามินในรูปเยลลี (jelly) ผสม CBD               ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ด (tablet) 

 
 
 



ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
10 

 
5. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 

          
ของกินเล่นและผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัข 

6. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงาม 
              
   

 

 

 

 

 สเปรย์ส าหรับผิวหน้าและผิวกาย และโลชันทาผิว                 สบู่ท าความสะอาดผิวกาย  
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ผลิตภัณฑ์เพ่ือริมฝีปาก (lip balm) ผสม CBD 

7. ผลิตภัณฑ์เพื่อการบ าบัดและผ่อนคลาย 

           
น้ ามัน CBD ในรูปแบบ Tincture ใช้สูบเพ่ือการผ่อนคลาย การนอนหลับ สมาธิ ความสุข ฯลฯ 

 
 

       
บาล์มและน้ ามันส าหรับทาและนวดเพ่ือการผ่อนคลายความปวดเมื่อยและอักเสบผสม CBD  
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8. ผู้จ าหน่ายเครื่องจักรเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ CBD 

 

9. ผู้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสาร CBD 
 

 
 



ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
13 

 
 

10.  ผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 

 
 

11. ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ CBD และบรรจุภัณฑ์ และรับจ้างผลิตแบรนด์ส่วนตัว (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) 
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