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รายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าธรรมชาติออนไลน์ 2021
(Natural Products Expo Virtual 2021)
ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าธรรมชาติฝั่งตะวันตก หรือ Natural Products Expo West
2021 (NPEW) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Trade Show) เป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 24 27 พฤษภาคม 2564 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้ าเกษตรและอาหารที่จั ดอยู่ในกลุ่มสิ นค้ า
ธรรมชาติและอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใน
การผลักดันการส่ งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ให้เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
NPEW ได้ชื่อว่าเป็นงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้น อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีทั้งทางฝังตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ โดยฝั่งตะวันตกจัด ณ ศูนย์ประชุมอนาไฮม์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย และนับเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนาที่เหมาะสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ติดตามแนวโน้มและนวัตกรรมด้านอาหารและ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอินทรีย์ โดยแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมงาน
จานวนมากประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/บริษัท ที่นาสินค้ามาจัดแสดง ผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางทางการตลาด
(ได้แก่ ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ผู้จัดจาหน่าย และ ผู้ค้าปลีก) ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
ด้านการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ทางการตลาด รวมถึงองค์กรรับรองมาตรฐานต่างๆ โดยเมื่อปี 2562 มี
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ผู้เข้าร่วมงานกว่า 9 หมื่นคน มีผู้แสดงสินค้า 3,457 ราย โดยมาจากต่างประเทศทั่วโลกกว่า 700 ราย สินค้าที่
นามาแสดงรวม 6,307 ชนิด มีสินค้าใหม่ๆ มาเปิดตัวในงานปีนี้กว่า 700 แบรนด์
แม้ว่าในปีนี้ งานแสดงสินค้าธรรมชาติฝั่งตะวันตกได้จัดในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง เนื่องจาก
ได้ รั บผลกระทบจากมาตรการของภาครั ฐระหว่ างการระบาดของโรคไวรั สโควิ ด -19 แต่ ก็ ขยายโอกาสให้
ผู้ประกอบการของไทยได้เข้าถึงผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยถึงแม้ว่าช่วงเวลาการจัด
งานจะกาหนดไว้เพียง 1 อาทิตย์ แต่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและติดต่อคูหาแสดงสินค้าออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สาหรับผลการเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2564 สรุปได้ ดังนี้

คูหาของฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
คูหาเสมือนจริง (virtual booth) ของฝ่ายเกษตรฯ ใช้ชื่อว่า “Natural Products of Thailand”
อยู่ภายใต้หมวดสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และวัตถุดิบ ซึ่งมีผู้ประกอบการของไทยนาสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ออนไลน์ จานวน 13 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผักและผลไม้สด 3 ราย ผลิตภัณฑ์จากแมลงกินได้
จานวน 3 ราย ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จานวน 2 ราย ผลิตภัณฑ์จากโกโก้และกาแฟ จานวน 4 ราย และผลิตภัณฑ์
จากเห็ด จานวน 1 ราย โดยแยกเป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมแสดงในคูหาของฝ่ายเกษตรฯ จานวน 3
ราย และผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งหมด 10 ราย ดังนี้
1. บริษัท เค เฟรช จากัด (K FRESH Co,. Ltd.)
บริ ษั ท เค เฟรช จ ากั ด เป็ นบริ ษั ทในเครื อของ บริ ษั ท All Coco Group Co,. Ltd.
เจ้าของผลิตภัณฑ์มะพร้าวอ่อนอินทรีย์ผลสดพร้อมดื่มตรา “Coco Thump” ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น
ของประเทศไทยในปี 2562 นับเป็นนวัตกรรมใหม่สาหรับสินค้ามะพร้าวอ่อนผลสดในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งอาจเรียก
ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว และเป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ของสหรัฐฯ (USDA Organic) ปัจจุบันบริษัท เค เฟรช จากัด ได้ผลิตมะพร้าวอ่อนผลสดพร้อมดื่มให้แก่ บริษัท
Melissa's/World Variety Produce, Inc. ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าผักและผลไม้ชนิดพิเศษ (specialty
produce) รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
บริษัท เค เฟรช เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 สาหรับผลิตภัณฑ์ที่
นาไปจัดแสดงเป็นมะพร้าวอ่อนสดทั้งผลพร้อมดื่มตรา Coco Thumb ซึ่งมีฝาจุกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อย
สลายได้ สะดวกในการบริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดีจากธรรมชาติ ปราศจากสารเติมแต่ง และเป็น
มะพร้าวอินทรีย์ 100% ที่ปลูกในฟาร์มมะพร้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจาก USDA ในประเทศไทย
2. บริษัท ชีวาดี จากัด (Chiwadi Products Co., Ltd.)

บริษัทชีวาดี จากัด เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้าดอกมะพร้าว ได้แก่ น้าตาล เครื่องปรุง
และซอสปรุงรส น้าส้มสายชู น้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ดูแลและบารุงผิว และผลิตภัณฑ์สาหรับการล้างผัก
และผลไม้ ซึ่งเน้นในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ไร้สารพิษ โดยใช้เทคโนโลยีด้านอาหารผสมผสานกับภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผลิตภัณฑ์จานวนมากได้รับรางวัลจาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และรางวัลระดับนานาชาติด้านรสชาติที่ยอดเยี่ยม
บริษัทเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่นาไปจัดแสดง ได้แก่ น้า
ซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ เครื่องดื่มน้าส้มสายชูมะพร้าวอินทรีย์ (coconut cider drink) เครื่องดื่ม
น้าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในสหรัฐฯ
3. บริษัท Mark Rin Chocolate จากัด
Mark Rin Chocolate เป็น ผู ้ผ ลิต และจ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ช ็อ กโกแลต โดยมี
โรงงานผลิตช็อกโกแลตที่ผลิตโดยชาวไทยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสนับสนุนการ
ใช้วัตถุดิบผลโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทย บริษัทเคยส่งสินค้าเข้าร่วมแสดงเมื่อปี 2563 แต่งานถูกยกเลิกเนื่องจาก
วิกฤตโควิด-19 การจัดแสดงครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรก สาหรับผลิตภัณฑ์ที่นามาจัดแสดง ได้แก่ เมล็ดโกโก้และ
ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต เครื่องดื่มช็อกโกแลต
4. บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด (Doi Chaang Coffee Original Co., Ltd.)

บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด เป็นผู้ผลิต แปรรูปและจาหน่ายกาแฟดอยช้าง
กาแฟอราบิก้าชนิดพิเศษคุณภาพสูง (specialty coffee) จากแหล่งผลิตเฉพาะที่บริเวณดอยช้างเพียงแห่งเดียว
(single origin) เท่านั้น บริษัทมีฐานการผลิตและแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่หมู่บ้านดอยช้าง ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
บริ ษั ท น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปจั ด แสดงในงานนี้ เ ป็ น ครั้ ง แรก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ น าไปแสดง ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วบรรจุถงุ กาแฟคั่วบดบรรจุในแคปซูล และกาแฟชงผ่านตัวกรองแบบซอง (filtered/drip)
5. ออลล์ คาเฟ่ (All Café)
ออลล์ คาเฟ่ เป็นหนึ่งในธุรกิจกาแฟของบริษัทในเครือบริษัท ซีพีออลล์ จากัด (มหาชน)ที่
ปัจจุบันให้บริการเครื่องดื่มกาแฟในร้านค้าสะดวกซื้อ 7-ELEVEN CVS มากกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศไทย
บริษัทมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกาแฟด้วยการเข้าไปเป็นตลาดรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่
เป็นธรรม รวมทั้งช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ไว้ด้วยการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟแทน
การปลูกพืชไร่หมุนเวียนอื่นๆ เพื่อฟื้นฟูปา่ ต้นน้าที่ถูกทาลายจากผลกระทบของการทาไร่ที่ไม่ถูกวิธี
ออลล์ คาเฟ่ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นครั้งแรก ผลิตภัณฑ์ที่นามาเสนอในงาน ได้แก่ เมล็ด
กาแฟคั่ว กาแฟคั่วบดชนิดต่างๆ โดยเน้นจุดเด่นในเรื่องการสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
6. กาแฟป่า (Forest Coffee)
Forest Coffee เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ผลิต แปรรูป
และจาหน่ายกาแฟ ภายใต้โครงการวนเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ทั้งจาก USDA และ
สหภาพยุโรป Forest Coffee เข้าร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นครั้งแรก สาหรับผลิตภัณฑ์ที่นามาแสดง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟคั่วบด และน้าผึ้ง
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7. บริษัท ท็อปควอลิตี้โพรดิวส์ จากัด (Top Quality Produce, Inc.)
บริษัท ท็อป ควอลิตี้ โพรดิวส์ จากัด เป็นผู้นาเข้าและกระจายสินค้าที่เจ้าของเป็นชาวไต้หวัน มี
สานักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้าตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมีบริษัท
ส่งออกในเครือตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษัทได้นาเข้าผลไม้สดจากบริษัทในเครือของตนเองในไต้หวันและไทย
ผลิตภัณฑ์หลักที่นาเข้า ได้แก่ ลิ้นจี่ ลาไย และมะเฟือง จากไต้หวัน รวมถึงมะพร้าว น้าหอม มะพร้าวอินทรีย์และ
ทุเรียนแช่แข็งจากประเทศไทย
บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากับคูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นปีแรก สินค้าที่นามาแสดงได้แก่ ทุเรียน
สด/แช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป มังคุด มะพร้าวอ่อน และขิง
8. บริษัท ดี พี โพรดิวส์ จากัด (D.P. Produce, Inc.)
บริษัท ดี พี โพรดิวส์ จากัด เป็นหนึ่งใน 5 ของผู้นาเข้าและจาหน่ายสินค้าเกษตรไทย (ผักและ
ผลไม้สด) รายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากับคูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นปีแรก โดยสินค้าที่
นามาแสดง ได้แก่ มะขามหวาน (สด) ขิง ขมิ้น
9. บริษัท กรกต อินเตอร์กรุ๊ป จากัด (Korakot Inter Group Co., Ltd.)
บริษัท กรกต อินเตอร์กรุ๊ป จากัดเป็นผู้ประกอบการนาเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไป
จาหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดสหรัฐฯ และออสเตรเลีย บริษัทนาสินค้าเข้าร่วมแสดงใน
คูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นครั้งแรก โดยจัดแสดงทุ เรียนสดแกะเปลือกแช่เย็นพร้อมบริโภค และมะม่วงสุกพันธุ์
น้าดอกไม้ ภายใต้ตราสินค้า “Signature”
10. บริษัท เจ อาร์ ยูนิค ฟู้ดส์ จากัด (JR Unique Foods Ltd.)
บริษัท เจ อาร์ ยูนิค ฟู้ดส์ จากัด ผลิตและจัดจาหน่ายแมลงกินได้อบแห้งและผงโปรตีนจาก
แมลงกินได้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก โดยมีตัวแทนจาหน่ายทั้งในส
หราช-อาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ สินค้าผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากับคูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นปีแรก ผลิตภัณฑ์ที่นามาแสดง ได้แก่
จิ้งหรีดและตัวไหม ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดและตัวไหม การนาเสนอมุ่งเน้นในเรื่องแหล่งอาหารใหม่และมาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัยอาหาร
11. บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จากัด (Lallalit Agri Foods Co., Ltd.)
บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จากัด เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แมลงกินได้จากจังหวัด
ขอนแก่น บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากับคูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นปีแรก ผลิตภัณฑ์ที่นามาแสดง ได้แก่ จิ้งหรีด
อบแห้ง นาเสนอจุดเด่นในเรื่องแหล่งอาหารใหม่ และวัฒนธรรมการผลิตและบริโภคแมลงกินได้ของประเทศไทย
12. บริษัท สไมล์ฟาร์มฟู้ดเทค จากัด (Smile Farm Food Tech Co., Ltd.)
บริษัท สไมล์ฟาร์มฟู้ดเทค จากัด ผลิตและจาหน่ายขนมขบเคี้ยวจากแมลงที่กินได้จากจังหวัด
ราชบุรี โดยดาเนินการกิจการแบบครบวงจรตั้งแต่การเพาะเลี้ยงในระดับฟาร์มที่ดาเนินการควบคู่ไปกับการวิจัย
พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มภายใต้มาตรฐาน GAP ไปจนถึงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
พร้อมการควบคุมการเข้มงวดภายใต้มาตรฐานสากล
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บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากับคูหาของฝ่ายเกษตรฯ เป็นปีที่ 2 สาหรับผลิตภัณฑ์ที่นามาแสดง
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด (ดักแด้อบกรอบ สะดิ้งอบกรอบ และผงสะดิ้ง ) โดยเน้นจุดเด่นในเรื่องการผลิตที่ได้
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟังโกฟูด (Fungo Food Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟังโกฟูด เติบโตมาจากวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดในจังหวัดลาปาง ซึ่งบริหาร
จัดการกิจการโดยสตรี ผลิตและจาหน่ายภัณฑ์เห็ดปรุงรสรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เห็ดกรอบปรุงรส เห็ดโรยปรุงรสข้าว
ข้าวเกรียบเห็ด โจ๊กเห็ด โดยใช้วัตถุดิบการเกษตรที่ผลิตในพื้นที่และภายในประเทศ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า น้าตาล ข้าว
และน้ามันมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปลกใหม่และ
สอดคล้องกับกระแสความนิยมของผู้บริโภค
บริษัทเคยส่งสินค้าเพื่อเข้าร่วมแสดงในคูหาของฝ่ายเกษตรฯ เมื่อปี 2563 แต่งานถูกยกเลิก
เนือ่ งจากวิกฤตโควิด-19 การจัดแสดงครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรก
ผลิตภัณฑ์ที่นาไปจัดแสดง ได้แก่ เห็ดปรุงรสรูปแบบต่างๆ เช่น เห็ดแดดเดียว เห็ดสวรรค์ เห็ด
กรอบรสสมุนไพร ข้าวเกรียบเห็ด จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ เป็นอาหารว่างเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ทาจากพืช (plantbased jerky) ซึ่งอยู่ในกระแสความนิยมในหมู่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ และยังเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเจซึ่งจะสามารถเจาะ
ตลาดผู้บริโภคอาหารเจหรือมังสะวิรัติชาวเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีรสชาติที่นิยมและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ คือ
รสต้มยา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่ทาจากเห็ดยังไม่มีวางจาหน่ายแพร่หลายมากนัก ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่
ดีในการเปิดตลาดของสินค้าไทย

ผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน
ผลลั พธ์ ที่ ได้จากการร่วมคูหาแสดงสินค้าในงาน Natural Products Expo West Virtual Week
2021 พบว่า ในภาพรวมสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่นามาจัดแสดงในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชม
งานเป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดแสดง มีผู้เข้าร่วมงานสนใจดูสินค้าในคูหาออนไลน์ของฝ่าย
เกษตรฯ จานวน 376 ราย และมีการจับคู่เจรจาธุรกิจบนแพลตฟอร์มของงาน จานวน 4 ราย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ผู้สนใจ 1 ราย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถึงการนาสินค้าเกษตรจากไทย ไปจาหน่ายในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง
- ผู้นาเข้าสหรัฐฯ สนใจนาเข้าสินค้าโกโก้และผลิตภัณฑ์
- ผู้นาเข้าสหรัฐฯ สนใจนาเข้าสาหร่ายผง
- ผู้นาเข้าสหรัฐฯ สนใจนาเข้าเนื้อมะพร้าวและมะพร้าวผงสาหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
โยเกิร์ต
จึงเห็นได้ว่าการเข้าร่วมจัดคูหาออนไลน์ในครั้งนี้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรของไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสิทธิประโยชน์
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ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้จะช่วยให้จัดแสดงสินค้าได้นานถึง 11 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม
2564) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกของไทยให้สามารถนาเสนอสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้นาเข้าสหรัฐฯ
ได้ตลอดทั้งปี และจะเป็นโอกาสอันดีในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมายังตลาดสหรัฐฯ
ทั้งนี้ พบว่ามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมคูหาของฝ่ายเกษตรฯ หลังจากการสิ้นสุดของงานแสดงสินค้า
อยู่เป็นระยะ โดยล่าสุด มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมคูหาจานวน 394 ราย มีผู้บันทึกข้อมูลเว็บไซต์ (bookmark)
คูหาของฝ่ายเกษตรฯ จานวน 18 ราย

ภาพรวมของงานแสดงสินค้าธรรมชาติ และกิจกรรมภายในงาน
1. ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ค้าส่ง ผู้นาเข้าและผู้จัดจาหน่าย
สาหรับผู้จัดคูหาแสดงสินค้า ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ปลูก ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจาหน่าย บริษัทขนส่ง ผู้
ให้บริการทางธุรกิจ (โลจิสติกส์ ที่ ปรึกษาการตลาด แหล่งสนับสนุนการลงทุน ภาชนะบรรจุ ฯลฯ) องค์การ
ให้บริการออกใบรับรอง (certification)
2. สินค้าและบริการที่นามาจัดแสดง แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) อาหาร (2) เครื่องดื่ม (3)
ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยส่วนบุคคลและความงาม (4) วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร (5) ของใช้
สาหรับชีวิตประจาวันและสินค้าทั่วไป (6) การบริการทางธุรกิจ (business services) และ (7) วัตถุดิบ
3. แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความนิยม
 คุ ณลั กษณ์ของสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ได้แก่ ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ (allergen-free)
รับรองอินทรีย์ (certified organic) มีส่วนประกอบสาร CBD (contains cannabinoids) ปลอดกลูเตน (glutenfree) ปลอดจากผลิตภัณฑ์นม (dairy-free) ผลิตในสหรัฐฯ (made in the USA) รับรองปลอดจีเอ็มโอ (NonGMO project verified) และทามาจากพืช (plant-based)
 มาตรฐานและการสร้างจุดเด่นของสินค้า สินค้าอินทรีย์ยังคงเป็นมาตรฐานที่สร้าง
ความมั่นใจในสินค้าต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแบรนด์ต่างๆ ก้าวไปไกลกว่าการเน้นมาตรฐาน
การรับรองอินทรีย์ เช่น สินค้าจานวนมากให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับ การเอาใจใส่ในระบบนิเวศวิทยา (ecosystem) ของธุรกิจ การให้คามั่นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
และเปิดตัวความคิดริเริ่มเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่เท่าเทียมกัน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความนิยมช่วงการระบาดของโควิด -19 ผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้าง
ภูมคิ ุ้มกันตลอดทั้งปีเป็นสิ่งสาคัญที่สุดท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 จากการเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยชี้ให้เห็น
ถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยผู้บริโภคเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยส่วนผสม เช่น วิตามิน ซี และ ดี สาร
ต้านอนุมูลอิสระ สมุนไพร และสารสกัดจากพืชธรรมชาติ เช่น เห็ด และคลอโรฟิลล์ เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ไขมันชนิดดี ปัจจุบันอาหารปราศจากไขมันไม่ได้อยู่ในความนิยมเหมือนใน
อดีตอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่รับประทานอาหารประเภทคีโตเจนิก (ketogenic diet) เช่น นมสด (whole milk) เนยใส (ghee) มะพร้าว อะ
โวกาโด ถั่ว ไขมันพืช และไขมันที่อุดมไปด้วยโอเมกา 3 เป็นต้น
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 ผลิตภัณฑ์จากพีช (plant-based products) ความนิยมผลิตภัณฑ์จากพืชยังคงพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเริ่มสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เหมาะสาหรับเด็กที่ไม่ชอบ
บริโภคผัก และผู้ใหญ่ที่ชอบรับประทานอาหารแปลกใหม่ จะเห็นได้จากการนาผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ที่ทาจาก
พืชมาแสดงเป็นจานวนมาก และจากการเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยระบุว่าแนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์จากพืช
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
 ผลิตภัณฑ์ป้องกันปัญหาน้าหนักเกิน ในอดีตผู้บริโภคมักรับประทานอาหารเพื่อลด
น้าหนัก แต่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของน้าหนัก รวมทั้งลดความ
ผิดปกติของของร่างกายแทน จะเห็นได้จากการที่แบรนด์ต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทคีโตเจนิค น้าตาลต่า
(low-sugar) ดัชนีน้าตาลต่า (low-glycemic) ปราศจากนม (dairy-free) ปราศจากกลูเตน (gluten-free) และ
ปราศจากธัญพืช (grain-free) ให้เห็นมากขึ้น
 อาหารปราศจากสิ่งเจือปน แนวโน้มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่
ปราศจากสารเติมแต่ง (clean) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้บริโภคเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นถึงสิ่งที่บริโภคใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยงส่วนผสมที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น สี
สารเพิ่มความข้น (thickeners) สารคงตัว (stabilizer) สารกันบูด (preservative) และสารเติมแต่งอื่นๆ
4. การสัมมนากลุ่มย่อยออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มด้านการ
ผลิตและการตลาด ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์ โดยวิทยากรซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่
 สถานการณ์และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์ ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้า
ปลีก กลยุทธ์ทางธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
 การใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการลงทุนที่เป็นตัวกาหนดการตัดสินใจในปัจจุบันและในทศวรรษหน้า วิธีการใช้ AI เพื่อติดตามความต้องการ
และแนวโน้มของผู้บริโภค
 กฎระเบียบและข้อบังคับในปัจจุบันที่สามารถหรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่อนปรนด้าน
กฎระเบียบบางประการของ USFDA ในช่วงการระบาดของโควิด-19
 ทิศทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สิ่งที่ขับเคลื่อนการขายปลีกใน
ปัจจุบันและอนาคต
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ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles
www.thaiagrila.com

ข้อคิดเห็น
1. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (virtual tradeshow) ครั้งนี้ ยังมีข้อจากัดในด้ าน
โอกาสในการพบปะกับผู้ซื้อ การชมและการทดสอบสินค้าสินค้าอย่างใกล้ชิด แต่ก็นับว่าได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น
การประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่งสินค้า สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมงานได้อย่างกว้างขวางและ
ยาวนานกว่า เพราะถึงแม้งานแสดงสินค้าจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าเยี่ยมชมคูหาทางเว็บไซต์ของงาน
ได้ ต่ อไปจนถึ งวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 โดยสาม ารถลงทะเบี ยนเข้ าเยี่ ยมชมได้ ที่ เว็ บไซต์ :
https://www.expowest.com/en-virtual/virtual.html ทั้งนี้ สังเกตได้ว่ามีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คูหาของฝ่ายเกษตร
เพิ่มขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม
2. การท าการตลาดในเชิ ง รุ ก เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การแสดงสิ น ค้ า เสมื อ นจริ ง
ผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้เข้าเยี่ยมชมคูหาของผู้นาเข้า/ผู้จัดจาหน่าย เพื่อนาสินค้าไปแนะนาหรือนาเสนอ
นอกจากนี้ การจัดแสดงวีดีทัศน์ที่โดดเด่นน่าสนใจก็จะสามารถดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชมคูหาได้เช่นกัน
3. งานแสดงสินค้าสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์มีบทบาทสาคัญในตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารของสหรัฐฯ ประเทศไทยควรสนับสนุนการการเข้าร่วมงานอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะรูปแบบจริงหรือเสมือน
จริง เพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการรับรู้ในตัวสินค้า และเพิ่มโอกาสในการพบปะกับผู้ซื้อ ซึ่งจะ
ช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ของไทยไปตลาดสหรัฐฯ รวมถึงรับทราบแนวโน้มความต้องการ
ในตลาดสหรัฐฯ เพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความการของตลาด
4. งานแสดงสินค้าธรรมชาติครั้งต่อไปจะจัดขึ้นทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 22 25 กันยายน 2564 ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) โดยกาหนดจัดขึน้
ในสถานที่จริง
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
มิถุนายน 2563
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