
 
 

 

รายงานฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลสิ  
เขารวมงานแสดงสินคาธรรมชาตฝิงตะวันตก (Natural Products Expo West 2022) 
ระหวางวันท่ี 10 - 12 มีนาคม 2565 ณ ศูนยประชุมอนาไฮม เมืองอนาไฮม มลรัฐแคลิฟอรเนีย 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเขารวมงานแสดงสินคาธรรมชาติฝง
ตะวันตก หรือ Natural Products Expo West 2022 (NPEW) ในระหวางวันท่ี 10 - 12 มีนาคม 2565 ณ 
ศูนยประชุมอนาไฮม เมืองอนาไฮม มลรัฐแคลิฟอรเนีย เพ่ือประชาสัมพันธสินคาเกษตรและอาหารท่ีจัดอยูในกลุม
สินคาธรรมชาติและอินทรียของไทยใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายในระดบัสากล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความพยายาม
ในการผลักดันการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ใหเพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปนี้นับเปนครั้งแรกนับตั้งแตป 2562 ท่ีงานแสดงสินคาธรรมชาติฝงตะวันตกได
กลับมาจัดในรูปแบบท่ีมีผูเขารวมงานและนําสินคามาแสดงจริง หลังจากท่ีไดจัดแบบเสมือนจริง (Virtual) 
ติดตอกันมาเปนเวลา 2 ป เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19   

คูหาของฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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คูหาของฝายเกษตรฯ ใชชื่อวา “Natural Products of Thailand” อยูภายใตหมวดสินคาอาหาร 
เครื่องดื่ม และวัตถุดิบ ซ่ึงมีผูประกอบการของไทยนําสินคาเขารวมงานแสดงจํานวน 5 ราย โดยแยกเปน
ผูประกอบการรายเดิมท่ีเคยเขารวมแสดงในคูหาของฝายเกษตรฯ จํานวน 2 ราย และผูประกอบการรายใหมอีก 3 
ราย ท้ังนี้ สินคาท่ีนํามาจัดแสดงในคูหาของฝายการเกษตรฯ ไดรับความสนใจจากผู เขารวมชมงานและ
ผูประกอบการท่ีเก่ียวของในการผลิตและจําหนายอาหารท้ังผูนําเขา ผูกระจายสินคา ผูคาปลีก ซ่ึงมีท้ังรายเดิมและ
รายใหม ตลอดจนมีการพบเจรจาธุรกิจภายในงาน สําหรับผลการเขารวมงานแสดงสินคาในภาพรวมและการตอบ
รับจากผูเขาเยี่ยมชมสินคาของผูประกอบการในคูหาของฝายเกษตรฯ มีดังนี้ 

บริษัท ชีวาดี จํากัด (Chiwadi Products Co., Ltd.)  

บริษัท ชีวาดี จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากน้ําดอกมะพราวอินทรีย ซ่ึงเนนในเรื่องสุขภาพ 
ความปลอดภัย ไรสารพิษ โดยใชเทคโนโลยีดานอาหารผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน ความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของชุมชน โดยผลิตภัณฑจํานวนมากไดรับรางวัลจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(สนช.) และรางวัลระดับนานาชาติดานรสชาติท่ียอดเยี่ยม และไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรียจาก USDA 
บริษัทเขารวมงานอยางตอเนื่อง โดยครั้งนี้นับเปนครั้งท่ี 7 (รวมถึงการเขารวมแสดงสินคาแบบเสมือนจริง) เพ่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธใหสินคาไทยเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึนในสหรัฐอเมริกา 
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• สินคาท่ีนํามาแสดง ไดแก เครื่องดื่มน้ําหวานจากดอกมะพราวอินทรีย (coconut flower nectar) 
ซอสพริก (chili sauce) ซอสปรุงรส/ซอสบารบีคิว เครื่องดื่มน้ําสมสายชูทําจากมะพราว (coconut flower sider 
vinegar) และผลิตภัณฑลางผักและผลไมสด  

• ผลการตอบรับ บริษัทฯ เขารวมอยางตอเนื่องสงผลใหมีผูท่ีเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากท้ังรายใหม
และรายเดิมท่ีรูจักและมีการเจรจาธุรกิจตอเนื่องจากงานครั้งกอน  

บริษัท ชีวาดี จํากัด (Chiwadi Products Co., Ltd.) 

 

 

ผลิตภณัฑนํ้าจิ้มไกและซอสพริกใชนํ้าหวานจาก
ดอกมะพราวอินทรยีเปนวัตถุดบิใหความหวาน 

 

ผลิตภณัฑลางผักอินทรียซึ่งเปนผลพลอยไดจาก
กระบวนการผลตินํ้าหวานดอกมะพราว 
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บริษัท Mark Rin Chocolate จํากัด   

บริษัท Mark Rin Chocolate จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑช็อกโกแลตท่ีมีโรงงานผลิต
ช็อกโกแลตท่ีชาวไทยเปนเจาของเปนแหงแรกในประเทศไทย ตั้งอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการสนับสนุนการ
ใชวัตถุดิบผลโกโกท่ีปลูกในประเทศไทย บริษัทเคยสงสินคาเพ่ือเขารวมแสดงภายใตคูหาของฝายเกษตรฯ เม่ือป 
2563 แตงานถูกยกเลิกเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 และตอมาไดเขารวมแสดงสินคาแบบเสมือนจริงเม่ือป 2564 
การจัดแสดงครั้งนี้จึงนับเปนครั้งท่ี 2 แตเปนครั้งแรกสําหรับการนําสินคามาแสดงจริง 

• สินคาท่ีนํามาแสดง ไดแก เมล็ดโกโกและผลิตภัณฑช็อกโกแลต และเครื่องดื่มช็อกโกแลต 

• ผลการตอบรับ ผูเขารวมงานใหความสนใจเขาเยี่ยมชมคูหาและสอบถามขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเปน
จํานวนมาก  

บริษัท Mark Rin Chocolate จํากัด 
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Signature Corp. 

Signature Corp. เปนกลุมธุรกิจภายใตบริษัท Korakot Intergroup Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเชี่ยวชาญ
ดานการนําเขาและสงออกผลไมไปยังตลาดสหรัฐฯ และออสเตรเลีย 

• สินคาท่ีนํามาแสดง ไดแก มะพราวน้ําหอมไรเปลือกบรรจุในภาชนะพรอมบริโภค เนื้อทุเรียนสด
พรอมบริโภค มะมวงน้ําดอกไมสดและแชแข็งพรอมบริโภค น้ําออยค้ันสดพาสเจอไรซบรรจุกระปอง โดย
ผูประกอบการเขารวมงานภายใตคูหาของฝายเกษตรฯ เปนครั้งแรกภายใตชื่อ Signature Corp.   

• ผลตอบรับ ผูเขารวมงานใหความสนใจเขาเยี่ยมชมสินคาและสอบถามขอมูลเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทุเรียนสดและมะมวงน้ําดอกไมแชแข็ง นอกจากนี้ ยังมีผูท่ีสนใจตองการสั่งซ้ือสินคา 

Signature Crop. 
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Sanmahaphon Group    

Sanmahaphon Group เปนกลุมวิสาหกิจชุมชมท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรอินทรียท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานอินทรยีจาก USDA ผูประกอบการเขารวมงานในคูหาของฝายเกษตรฯ ครั้งนี้เปนเปนครั้งแรก 

• สินคาท่ีนํามาแสดง ไดแก ชา เครื่องดื่มและวัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย 

• ผลการตอบรับ ผูเขารวมงานใหความสนใจเขาเยี่ยมชม ทดสอบชิมสินคา และสอบถามขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑเปนจํานวนมากเนื่องจากเปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรอินทรียซ่ึงอยูในความสนใจของผูบริโภค
ปจจุบัน 

Sanmahaphon Group 

 

 

กงสุลใหญ ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส เขาเยี่ยมชมคูหาฝายเกษตรฯ 

 
ตัวอยางผลติภณัฑเครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติและ

อินทรีย 
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สมาคมกาแฟและชาไทย (Coffee and Tea Association of Thailand) 

สมาคมกาแฟและชาไทย เปนตัวแทนนําสินคาของสมาชิกมาแสดงภายใตคูหาของฝายเกษตรฯ เปนครั้ง

แรก   

• สินคาท่ีนํามาแสดง ไดแก สินคากาแฟ และเครื่องดื่มผสม ของบริษัท Alexta Coffee Co.,Ltd. และ 

Daily Sunshine Coffee Co., Ltd. ซ่ึงไดรับรองการผลิตตามมาตรฐานอินทรียของ USDA และมาตรฐานการผลิต

แบบยั่งยืน   

• ผลการตอบรับ มีผูเขารวมงานใหความสนใจเขาเยี่ยมชมสินคาและสอบถามขอมูลเปนอยางดี  

Coffee and Tea Association of Thailand 
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บรรยากาศในภาพรวมของงานแสดงสินคาธรรมชาติและกิจกรรมภายในงาน 

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับงาน 
NPEW ไดชื่อวาเปนงานแสดงสินคาจากธรรมชาติและอินทรียท่ีใหญท่ีสุดของโลก และเปนงานแสดงสินคา

สําหรับธุรกิจตอธุรกิจ (Business to Business) ท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐฯ ซ่ึงจัดข้ึนอยางตอเนื่องทุกปท้ังทางฝง
ตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ โดยฝงตะวันตกจัด ณ ศูนยประชุมอนาไฮม เมืองอนาไฮม มลรัฐแคลิฟอรเนีย
เปนประจําทุกป สําหรับปนี้เปนการจัดงานครั้งท่ี 41   

NPEW เปนงานแสดงสินคาชั้นนําท่ีเหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีตองการเปดตัวผลิตภัณฑใหมๆ ติดตาม
แนวโนมและนวัตกรรมดานอาหารและผลิตภัณฑจากธรรมชาติและอินทรีย โดยแตละปมีผูเขารวมงานจํานวนมาก
ท้ังผูประกอบการ/บริษัท ท่ีนําสินคามาจัดแสดง ผูประกอบการท่ีเปนตัวกลางทางการตลาด (ไดแก ผูนําเขา ผู
สงออก ผูจัดจําหนาย และผูคาปลีก) ผูประกอบการดานบรรจุภัณฑ ผูประกอบการท่ีใหบริการดานการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกสทางการตลาด รวมถึงองคกรรับรองมาตรฐานตางๆ  

 ผูเขารวมงาน  
 ปนี้มีผูลงทะเบียนเขารวมงานประมาณ 57,000 คน มีผูแสดงสินคาจํานวน 2,700 ราย มีสินคาอาหาร
และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพใหมๆ มาเปดตัวในงานปนี้กวา 625 แบรนด ซ่ึงดึงดูดความสนใจจากผูนําเขา ผูจัด
จําหนาย ผูคาสง รานคาปลีกและซูเปอรมารเก็ตในตลาดหลัก (main stream) ของสหรัฐฯ เชน Albertson’s, 
Kroger, Aldi, 7-Eleven, Sprouts, Whole Foods Market, GNC, Costco เปนตน ใหเขามารวมงานเพ่ือเสาะหา
สินคาใหมๆ เพ่ือนําไปวางจําหนายภายในรานคาของตนเอง 

 สินคาและบริการท่ีนํามาจัดแสดง  
 ประกอบดวย ผลิตภัณฑอินทรีย อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑดูแลอนามัยสวนบุคคลและความงาม วิตามิน 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพร ของใชสําหรับชีวิตประจําวันและสินคาท่ัวไป การบริการทางธุรกิจ และวัตถุดิบ 
จากการเขารวมสังเกตการณพบวาแนวโนมของผลิตภัณฑท่ีอยูในความนิยม ดังนี้  

• ผลิตภัณฑจากพีช (plant-based products) ความนิยมยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจะเห็นไดจากมี
ผูนําผลิตภัณฑโปรตีน ไขมัน (เชน นม เนย ชีส) และเนื้อสัตวท่ีทําจากพืชมาแสดงเปนจํานวนมาก จากขอมูลของ 
New Hope Network ซ่ึงเปนผูจัดงานระบุวา ผลิตภัณฑจากพืชท่ีนํามาแสดงมีสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 10 ของ
สินคาท่ีนํามาแสดงท้ังหมด แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความนิยมของผูบริโภคในสหรัฐฯ ท่ีมีมากข้ึน จากการสังเกต
ผลิตภัณฑจากพืชท่ีนํามาแสดง พบวามีการสื่อใหเห็นถึงคุณคาของสินคาท่ีนอกเหนือจากคุณคาทางโภชนาการและ
ประโยชนจากการกินอาหารจากพืชแบบดั้งเดิม แตยังสื่อในดานความรับผิดชอบและความโปรงใสทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม การลดการสูญเสียอาหาร (food waste) และลดขยะซ่ึงกําลังเปนกระแสในสังคมปจจุบัน  

• อาหารปราศจากส่ิงปรุงแตง (clean label)  แนวโนมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากธรรมชาติ
ท่ีปราศจากสิ่งเติมแตงยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคเอาใจใสมากยิ่งข้ึนเก่ียวกับสิ่งท่ีบริโภค
ในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิตท่ีไมซับซอนเปนวิธีการสรางความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑวาผลิตภัณฑยังคงคุณคา
และความเปนธรรมชาติของอาหาร และไมมีสิ่งท่ีไมเปนประโยชนเจือปน จะเห็นไดจากมีสินคาหลายแบรนดใช
สวนผสม (ingredient) นอยท่ีสุดและไมผานกระบวนการแปรรูปหลายข้ันตอน และพยายามหลีกเลี่ยงสวนผสมท่ี
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ทําใหผลิตภัณฑไมเปนธรรมชาติ เชน สี สารเพ่ิมความขน (thickeners) สารคงตัว (stabilizer) สารกันบูด 

(preservative) และสิ่งปรุงแตงอ่ืนๆ เปนตน   

• อาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีมาพรอมความสะดวก เปนผลิตภัณฑท่ีนอกจากจะสามารถเตรียม
หรือบริโภคไดงายแลว ยังประกอบดวยคุณคาทางโภชนาการ โดยมีผลิตภัณฑมาแสดงในหลายรูปแบบ เชน อาหาร
เพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขนมขบเค้ียว และผลิตภัณฑพรอมบริโภคท่ีมีสวนผสมเพ่ือดานสุขภาพ เชน 
สมุนไพรและเห็ด เปนตน 

• มาตรฐานและการสรางจุดเดนของสินคา ถึงแมสินคาอินทรียยังคงเปนมาตรฐานท่ีสรางความม่ันใจ
ในสินคาตอผูบริโภค อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวาแบรนดตางๆ กาวไปไกลกวาการเนนมาตรฐานอินทรีย แตยัง
ไดเนนจุดเดนในดานอ่ืนๆ ดวย เชน การเอาใจใสตอสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
สนับสนุนหวงโซอุปทานท่ีเทาเทียมกัน (เชน การมีสวนรวมของชุมชน) การจัดหาผลิตภัณฑอยางมีความรับผิดชอบ 
(sourcing responsibly) ลดการสูญเสีย/ลดปริมาณขยะ เชน การนํากลับมาใชใหม ตลอดจนการสนับสนุนความ
หลากหลายของเจาของธุรกิจ (diversifying ownership) เชน ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชนกลุมนอย สตรี 
หรือลูกจางท่ีมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ เปนตน 

 กิจกรรมการสัมมนา   
 การสัมมนามีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูเก่ียวกับสถานการณและแนวโนมดานการผลิตและการตลาด 
ตลอดจนกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรีย โดยวิทยากรซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ 
รวมท้ังผูประกอบการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหัวขอท่ีนาสนใจและฝายเกษตรฯ ไดเขารวมรับฟงการสัมมนา ดังนี้  

• สถานการณและแนวโนมของผลิตภัณฑธรรมชาติและอินทรีย   

• ความคืบหนาดานกฎระเบียบและสถานการณตลาดสําหรับผลิตภัณฑกัญชงและผลิตภัณฑ CBD        

• มาตรฐานอินทรีย Regenerative Organic Certification   

• กฎระเบียบใหมดานภาชนะบรรจุของมลรัฐแคลิฟอรเนีย   

• การรณรงคเรื่องขยะเปนศูนยในอนาคต   

ขอสังเกตและขอคิดเห็น  

1. นวตกรรมดานการผลิตอาหารมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แมวาผูเขารวมงานปนี้จะนอยกวาเม่ือป 
2562 ซ่ึงเปนปสุดทายท่ีจัดงานแบบมีสินคามาแสดงและมีผูเขารวมงานจริงกอนการเกิดวิกฤตโควิด-19  ซ่ึงมี
ผูรวมงานประมาณ 88,000 คน โดยผูรวมงานป 2565 ลดลงประมาณรอยละ 35 และมีผูนําสินคามาแสดง
ลดลงประมาณรอยละ 22 แตการนําสินคาแบรนดใหมๆ มาแสดงยังคงใกลเคียงกับป 2562 ชี้ใหเห็นไดวาการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ยังคงดําเนินไปตลอดเวลาเพ่ือใหทันตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคโดยเฉพาะ
กลุมท่ีมีบทบาทตอตลาดสินคาธรรมชาติและอินทรียท้ังในปจจุบันและการคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

2. กระแสความนิยมและพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วิกฤตโควิดทําใหผูบริโภคหัน
มาบริโภคอาการเพ่ือสุขภาพมากข้ึนกวาภาวะปกติ จะเห็นไดจากมีสินคาใหมๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมากทุกป เชน 
ผลิตภัณฑอาหารจากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑจากสัตว ไดแก นม เนย ชีส เนื้อสัตว เปนตน นอกจากนี้ ยังมี
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กระแสความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงกอใหเกิดนวตกรรมดานบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เชน การใชวัตถุดิบท่ีนํามาใชใหม เปนตน ซ่ึงประเทศไทยควรใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยอยางจริงจังท้ังดาน
บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑอาหารใหมๆ โดยเฉพาะการเสาะหาพืชใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบทดแทนผลผลิต
จากสัตว ซ่ึงปจจุบันเปนความทาทายและมีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช 
สําหรับวัตถุดิบท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก ถ่ัวเหลือง ธัญพืช เม็ดมะมวงหิมพานต กะทิ เปนตน   

3. กระแสการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) นับวาเปนประเด็นท่ีงานแสดงสินคา
ธรรมชาติใหความสําคัญ จะเห็นไดจากมีการจัดสัมมนาและอภิปรายเก่ียวกับเรื่องดังกลาวกันอยางกวางขวางตลอด
ท้ังวันกอนการเปดงานแสดงสินคาอยางเปนทางการ เชน การอภิปรายเรื่องเครือขายปฏิรูประบบซัพพลายเชนท่ี
เปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศ (Regenerative Climate-Friendly Supplier Network) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม โดยแตละภาคสวนไดออกมาแสดงจุดยืนและความพยายามในการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว ซ่ึงถือวาเปนแนวโนมท่ีสําคัญท่ีประเทศไทยควรพิจารณาใหความสําคัญในการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารเพ่ือใหทันตอสถานการณและแนวโนมของตลาดในสหรัฐฯ  

4. ผลิตภัณฑอินทรีย ผลิตภัณฑอินทรียนับเปนผลิตภัณฑหลักในงานแสดงสินคา เปนท่ีนาสังเกตวา
มาตรฐานออรแกนิคใหมของสหรัฐฯ (Regenerative Organic Certification) คาดวากําลังจะไดรับการกลาวอาง
มากข้ึนในอนาคต ถึงแมวาการเกษตรในการเกษตรปฏิรูป (Regenerative Agricultural) จะไมใชเรื่องใหม และไม
พบวามีการกลาวอางในเรื่องนี้มากนักในงานแสดงสินคาครั้งกอนๆ แตสําหรับในงานแสดงสินคาครั้งนี้ มีการ
อภิปรายถึงแนวโนมกระแสความนิยม และมีสินคาหลายแบรนดท่ีอางเก่ียวกับการเกษตรแบบปฏิรูปใหเปนสวน
หนึ่งของการสงเสริมดานการตลาดเพ่ือสรางความโดดเดนของสินคาใหเหนือกวาผลิตภัณฑอินทรียท่ัวไป 

5. งานแสดงสินคาสินคาธรรมชาติและอินทรียมีบทบาทสําคัญในตลาดสินคาเกษตรและอาหารของ
สหรัฐฯ ประเทศไทยควรสนับสนุนการการเขารวมงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปดตัวสินคาใหมๆ ประชาสัมพันธและ
เพ่ิมการรับรูในตัวสินคา และเพ่ิมโอกาสในการพบปะกับผูซ้ือ ซ่ึงจะชวยผลักดันการสงออกสินคาธรรมชาติและ
อินทรียของไทยไปตลาดสหรัฐฯ รวมถึงรับทราบแนวโนมความตองการในตลาดสหรัฐฯ เพ่ือนําไปปรับปรุงคุณภาพ
สินคาใหสอดคลองกับความการของตลาด สําหรับงาน Natural Products Expo West 2023 จะจัดข้ึนใน
ระหวางวันท่ี 7-11 มีนาคม 2566 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มีนาคม 2565 
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บรรยากาศของงานในภาพรวม 
        

 

  

ตัวอยางผลิตภัณฑที่ทําจากพืช (plant-based products) ซึ่งผลิตภัณฑทีจ่ัดอยูกลุมที่ไดรับความ
สนใจและมีการเติบโตของตลาดอยางตอเนื่อง 

 
ผลิตภัณฑโกโกและครีมเทียมทําจากมะพราว 

 
ครีมชีสทําจากพืช 
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เบอรเกอรทําจากพืช 

 
เนื้อสัตวและโปรตีนทําจากพืช 

 
ผลิตภัณฑขนมขบเค้ียวในรูป Gummy ทําจากเห็ด 

 
ชีสทําจากเม็ดมะมวงหิมพานต 

ตัวอยางสินคาลดการสูญเสียและลดขยะ (Less food waste) เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (Eco-
friendly) เกษตรปฏิรูป (regenerative agriculture) และอ่ืนๆ 
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มะพราวออนนําเขาจากประเทศไทย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการสูญเสีย และใชบรรจุภัณฑท่ียอยสลายได 

 

ผลิตภัณฑนมจากฟารมปฏิรูป (Regenerative farms)  

 

ขาวพันธุ Jasberry พรอมบริโภค ผลิตแบบย่ังยืน 
(sustainable), เกษตรปฏิรูป (regenerative agriculture) 

ชนกลุมนอยเปนเจาของ (minority owned) 
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ตัวอยางผลิตภัณฑจากกญัชง (Hemp) และ CBD (cannabinoids) 

 
เมล็ดกัญชง (พรอมบริโภค) 

 
ผลิตภัณฑ CBD 

 

ผลิตภัณฑอาหารตางๆ ท่ีทําจากเมล็ดกัญชง 

 

เครื่องดื่มผสม CBD 
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คูหาแสดงสินคาของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 

       

ไทย: คูหาสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 

อารเจนตินา 
      

อินโดนีเซีย            

 

ศรีลังกา 
 

ผูประกอบการภาคเอกชนไทย 
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การสัมมนากลุมยอย 
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	บริษัท Mark Rin Chocolate จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่มีโรงงานผลิตช็อกโกแลตที่ชาวไทยเป็นเจ้าของเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบผลโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทย บริษัทเคยส่งสินค้าเพื่อเข...
	 สินค้าที่นำมาแสดง ได้แก่ เมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และเครื่องดื่มช็อกโกแลต
	 ผลการตอบรับ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมคูหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก
	Signature Corp.
	Signature Corp. เป็นกลุ่มธุรกิจภายใต้บริษัท Korakot Intergroup Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและส่งออกผลไม้ไปยังตลาดสหรัฐฯ และออสเตรเลีย
	 สินค้าที่นำมาแสดง ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมไร้เปลือกบรรจุในภาชนะพร้อมบริโภค เนื้อทุเรียนสดพร้อมบริโภค มะม่วงน้ำดอกไม้สดและแช่แข็งพร้อมบริโภค น้ำอ้อยคั้นสดพาสเจอไรซ์บรรจุกระป๋อง โดยผู้ประกอบการเข้าร่วมงานภายใต้คูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ Sign...
	 ผลตอบรับ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมสินค้าและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนสดและมะม่วงน้ำดอกไม้แช่แข็ง นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อสินค้า
	Sanmahaphon Group
	Sanmahaphon Group เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชมที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จาก USDA ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในคูหาของฝ่ายเกษตรฯ ครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรก
	 สินค้าที่นำมาแสดง ได้แก่ ชา เครื่องดื่มและวัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย์
	 ผลการตอบรับ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม ทดสอบชิมสินค้า และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรอินทรีย์ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคปัจจุบัน
	สมาคมกาแฟและชาไทย (Coffee and Tea Association of Thailand)
	บรรยากาศในภาพรวมของงานแสดงสินค้าธรรมชาติและกิจกรรมภายในงาน
	 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน
	NPEW ได้ชื่อว่าเป็นงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business) ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ โดยฝั่งตะวันตกจัด ณ ศ...
	NPEW เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ติดตามแนวโน้มและนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอินทรีย์ โดยแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทั้งผู้ประกอบการ/บริษัท ที่นำสินค้ามาจัดแสดง ผู้ประกอบการที่เป็...
	 ผู้เข้าร่วมงาน
	ปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมาณ 57,000 คน มีผู้แสดงสินค้าจำนวน 2,700 ราย มีสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆ มาเปิดตัวในงานปีนี้กว่า 625 แบรนด์ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดหลัก ...
	 สินค้าและบริการที่นำมาจัดแสดง
	ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคลและความงาม วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ของใช้สำหรับชีวิตประจำวันและสินค้าทั่วไป การบริการทางธุรกิจ และวัตถุดิบ จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์พบว่าแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อย...
	 ผลิตภัณฑ์จากพีช (plant-based products) ความนิยมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากมีผู้นำผลิตภัณฑ์โปรตีน ไขมัน (เช่น นม เนย ชีส) และเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชมาแสดงเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของ New Hope Network ซึ่งเป็นผู้จัดงานระบุว่า ผลิตภัณฑ์จากพืชที...
	 อาหารปราศจากสิ่งปรุงแต่ง (clean label)  แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ปราศจากสิ่งเติมแต่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่บริโภคในชีวิตประจำวัน กระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเป็...
	 อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มาพร้อมความสะดวก เป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะสามารถเตรียมหรือบริโภคได้ง่ายแล้ว ยังประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีผลิตภัณฑ์มาแสดงในหลายรูปแบบ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคที่...
	 มาตรฐานและการสร้างจุดเด่นของสินค้า ถึงแม้สินค้าอินทรีย์ยังคงเป็นมาตรฐานที่สร้างความมั่นใจในสินค้าต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแบรนด์ต่างๆ ก้าวไปไกลกว่าการเน้นมาตรฐานอินทรีย์ แต่ยังได้เน้นจุดเด่นในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การเอาใจใส่ต่อสภา...
	 กิจกรรมการสัมมนา
	การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์ โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจและฝ่าย...
	 กฎระเบียบใหม่ด้านภาชนะบรรจุของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
	 การรณรงค์เรื่องขยะเป็นศูนย์ในอนาคต
	ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น
	1. นวตกรรมด้านการผลิตอาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้เข้าร่วมงานปีนี้จะน้อยกว่าเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จัดงานแบบมีสินค้ามาแสดงและมีผู้เข้าร่วมงานจริงก่อนการเกิดวิกฤตโควิด-19  ซึ่งมีผู้ร่วมงานประมาณ 88,000 คน โดยผู้ร่วมงานปี 2565 ลดลงปร...
	2. กระแสความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิกฤตโควิดทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาการเพื่อสุขภาพมากขึ้นกว่าภาวะปกติ จะเห็นได้จากมีสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทุกปี เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ นม เนย ชี...
	3. กระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) นับว่าเป็นประเด็นที่งานแสดงสินค้าธรรมชาติให้ความสำคัญ จะเห็นได้จากมีการจัดสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกันอย่างกว้างขวางตลอดทั้งวันก่อนการเปิดงานแสดงสินค้าอย่างเป็นทางการ เช่น การอภิปรายเร...
	4. ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์นับเป็นผลิตภัณฑ์หลักในงานแสดงสินค้า เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรฐานออร์แกนิคใหม่ของสหรัฐฯ (Regenerative Organic Certification) คาดว่ากำลังจะได้รับการกล่าวอ้างมากขึ้นในอนาคต ถึงแม้ว่าการเกษตรในการเกษตรปฏิรูป (Regenerati...
	ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
	มีนาคม 2565
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