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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มความต้อ งการสินค้าเกษตร
และอาหารของสหรัฐฯ และโอกาสในส่งออกสินค้าของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ช่องทางการจาหน่าย
และขั้นตอนการเข้าสู่ตลาด ข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์
และข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนาไปประกอบการกาหนดนโยบายด้านมาตรฐานการผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ
ผลการศึกษา พบว่า สหรัฐฯ เป็นตลาดใหญ่ที่มีกาลังซื้อสูง โดยปัจจุบันมีแนวโน้มการนาเข้า
สินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารเพื่อการบริโ ภคโดยตรง
ทั้งนี้ ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมการบริโภค และวิถีการดาเนินชีวิต ของชาวอเมริกัน
ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ รู ป แบบ รสชาติ ตลอดจน
ความสะดวกสบายในการบริโภค จากข้อมูลการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ ได้ สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง การเติ บ โตของส่ ว นแบ่ ง การตลาดสิ น ค้ า จากเมื อ งร้ อ น (tropical products) ได้ แ ก่
เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติดีที่ผลิตอย่างพิถีพิถัน (gourmet foods) ผลิตภัณฑ์พืชผักและ
ผลไม้เมืองร้อน นอกจากนี้ ยังมีความต้องการวัตถุดิบขั้นกลางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป อาหาร
และเครื่องดื่ม สาหรับสถานการณ์ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารจากเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของประชากรและรายได้ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย รวมถึงความนิยมบริโภค
อาหารเอเชียของชาวอเมริกัน
การเข้าสู่ ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ สามารถดาเนินการได้ทั้ง ช่องทางตรง
เช่น การเป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ส่วนตัว (private label) ให้ร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ หรือช่องทางอ้อม
โดยผ่านตัวกลางทางการตลาด ได้แก่ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า ผู้ค้าส่ง หรือนายหน้า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในการน าสิ น ค้าไปวางจ าหน่ ายและมีเครือข่ายที่ส ามารถเข้าถึงช่องทางตลาดได้อย่างกว้างขวาง
สาหรับช่องทางการเข้าสู่ตลาดที่สาคัญ ได้แก่ 1) การเปิดตัวสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าให้แก่
ผู้ซื้อเป้าหมาย ซึ่งสามารถดาเนินการได้ โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือโปรแกรม road show
ของร้านค้าปลีก ซึ่งจากบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษา พบว่า การเปิดตัวสินค้าเป็นหนึ่งในก้าวแรกของ
ความส าเร็ จ ในการน าสิ น ค้า ไปวางจ าหน่ ายในตลาดของสหรัฐ ฯ 2) การเข้าสู่ ช่องทางตลาดหลั ก
(mainstream market) อาทิ Walmart, Costco และ Ralphs ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่สาหรับผู้บริโภคทุก
ระดับ 3) การเข้าสู่ช่องทางตลาดเฉพาะเพื่อสุ ขภาพ (specialty store) ได้แก่ Whole Foods Market
และ Trader Joe’s ซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ 4) การเข้าสู่ช่องทางตลาดเฉพาะ
กลุ่ มชาติ พั นธุ์ (ethnic group) ได้ แก่ ตลาดเฉพาะกลุ่ มของชาวเอเชี ยและชาวฮิ สแปนิ ก (Hispanic)
5) การเข้ าสู่ ช่ องทางธุ รกิ จบริ การอาหาร (foodservice) ซึ่ งเป็ นช่ องทางจ าหน่ ายสิ นค้ าให้ กั บธุ รกิ จ
ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือสถาบันต่างๆ 6) การเป็นซัพพลายเออร์ (supplier) จัดหาวัตถุดิบขั้นกลาง
ให้แก่ธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ และ 7) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–commerce)
ซึ่งเริ่มมีบทบาทสาคัญในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ โดยจะเห็นได้จากสถิติการซื้อ
สินค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และร้านค้าปลีกจานวน
มากหันมาใช้ช่องทาง e-commerce ควบคู่กับการจาหน่ายในร้านตามปกติกันมากขึ้น
ก

สาหรับข้อกาหนดและมาตรฐานสินค้าที่จะนาไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ พบว่า นอกจาก
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปของรัฐบาลสหรัฐฯ แล้ว ยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของ
ภาคเอกชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ๆ มักจะมีข้อกาหนดและมาตรฐานเฉพาะของ
ตนเองซึ่งจะมีความเข้มงวดและสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยนอกเหนือจากมาตรฐานความปลอดภัย
อาหารแล้ว ยังพบว่า มีมาตรฐานทางด้านสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกระแสที่ได้กลาย
มาเป็นข้อกาหนดและมาตรฐานการผลิตสาหรับสินค้าที่จะนาไปวางจาหน่ายในตลาดหลักของสหรัฐฯ
ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า โอกาสในการส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปวางจาหน่าย
ในสหรัฐฯ มีลู่ทางแจ่มใสมากขึ้น หากสามารถแก้ไขข้อจากัดต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
ของไทยที่ยังไม่สอดคล้องกับของภาคเอกชนในสหรัฐฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งคุณภาพ
และราคา ปรับปรุงศักยภาพในการผลิตสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาด ให้ความรู้ในเรื่องโอกาส
ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยและขั้ น ตอนการเข้ า สู่ ต ลาดหลั ก อื่ น ๆ ของสหรั ฐ ฯ ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะ
ประกอบด้วย การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะ
ของภาคเอกชนของสหรัฐฯ โดยเฉพาะมาตรฐานสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม การพัฒนารูปแบบ
สินค้าให้ตรงกับแนวโน้มและความต้องการของตลาด สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปแทนการส่งออกสินค้าเกษตรสด การวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าและการยืดอายุ การ
เก็บ รั กษา การพัฒ นาและส่งเสริ มการผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายฐานผู้บริโภค การส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การเปิดตัวสิ นค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และ
การจัดทาคู่มือช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ
พร้อมข้อกาหนดและและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบถึง
โอกาส ช่องทางการจาหน่าย และขั้นตอนการเข้าสู่ตลาดทีม่ ีประสิทธิภาพตามช่องทางที่เหมาะสม
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Abstract
This study was aimed at identifying the trends and influences of the US demand
for agricultural and food products and the opportunities it presents for Thailand in
accessing this US market; defining the effective marketing channels and market entry
procedures, including relevant requirements and standards for product placement;
analyzing the constrains and defining the appropriate recommendations for
formulating policies to promote domestic production and export of Thailand’s
agricultural and food products to the US market.
The study discovered that; the United States is a very large market with a higher
purchasing power which currently has a tendency to import more agricultural and food
products, especially food for direct consumption. American’s ethnic differences,
consumption patterns and life style results in a diversity of demand for products.
This demand includes quality, style, taste, and convenience. The US agricultural and
food products imports data shows the growth of the market share of tropical products,
includes spices and gourmet foods, and tropical vegetable and fruit products.
In addition, there is a demand for intermediate products to use in the food and
beverage in the US processing industry. The demand trend for agricultural and food
products from Asian countries is likely to increase with the growth of Asian population,
and their income, and the popularity of Asian food consumption among Americans.
The result of the study for the US marketing channels further revealed that the
access of US agricultural and food market can be operated both by direct channels;
such as being a private label manufacturer for retail stores in the US, and indirect
channels through marketing intermediaries; such as distributors, importers, wholesalers
or brokers who specialize in selling products and have a network that can access a
wide range of marketing channels. The key channels for market entry include:
1) Product launch to create awareness in the product for the target buyers by attending
various trade shows or road show program of a retail store. According to the lessons
learned from the case study, it was discovered that product launch is one of the first
steps in the success of bringing products to sell in the US market. 2) Entering the
mainstream market, such as Walmart, Costco and Ralphs, which is considered a huge
market for consumers at all levels. 3) Entering the niche market for health, such as
Whole Foods Market and Trader Joe’s, which is the main market of natural and organic
products and also private label. 4) Access to the specialty market of ethnic groups,
such as Asian and Hispanic market. 5) Entering the food service business which is a
channel for supplying food products to restaurants or various institutions. 6) Being a
supplier of intermediate products to the food and beverage manufacturing market in
ค

the US. 7) Participating E-commerce channel. This channel began to play an important
role in the US food market. This can be seen in the statistics of purchases of consumers
in the online US food and beverage increasing market, and many retail businesses have
increasingly used e-commerce alongside the traditional brick-and-mortar stores.
On the other hand, the study for standards and specifications of the products
to be sold in the US market discovered that; in addition to complying with the general
standards of the US government, the products must also comply with the specific
standards of the private sector, especially major retailers who have their own specific
standards and requirements which are strict and higher than the general standards.
In addition to food safety standards, there are also social, labor and environmental
standards which are a trend that has become a production requirement and standard
for products that will be sold in the US market
In conclusion, the opportunities for selling Thai agricultural and food products
in the US market will expand if Thais are able to resolve various limitations such as
improve on the quality of some Thai product standards that are inconsistent with the
private sector in the US, improve their ability to compete in a more competitive market
in both quality and price, accelerate the ability to produce certain products in demand
in the US market, and educate the Thai exporters in how to penetrate the US market.
Recommendation from this study includes; 1) Support research and development of
Thai standards in accordance with the specific standards of the US private sector
especially social, labor and environmental standards, product model development to
match market trends and needs. 2) Support and promote investment in production of
processed agricultural products instead of exporting fresh agricultural products.
3) Research and development to improve product quality, freshness and shelf life
extension. 4) Promotion of commercial scale production of high demand product to
achieve the cost advantages and increase competitiveness. 5) Expanding consumer
base to mainstream and other ethnic groups markets. 6) Promotion e-commerce for a
wide range of customers. 7) Supporting marketing promotion activities such as product
launches and trade show participation. 8) Publication of a guideline of the US market
channels with related standards and requirements to entrepreneurs to learn about
opportunities, distribution channel and effective market entry procedures based on
appropriate channels
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บทที่ 2 สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ความต้ อ งการสิ น ค้ า เกษตรและอาหารในสหรั ฐ ฯ
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2.7 รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้าธรรมชาติ ตะวันตก 2018
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บทที่ 3 ผลการสารวจตลาดและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในช่องทางการจาหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหารในตลาดของสหรัฐอเมริกา
3.1 ผลการสารวจตลาดค้าปลีกสินค้าเกษตรและอาหารในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
3.1.1 ร้านซูเปอร์สโตร์ (Super Store)
1) WALMART
3.1.2 ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
1) RALPHS
3.1.3 ร้านสินค้าเฉพาะเพื่อสุขภาพ (Specialty Store)
1) TRADER JOE'S
3.1.4 ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย (Asian market)
1) 99 RANCH MARKET
2) TALIN MARKET WORLD FOOD FARE
3.1.5 ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก (Hispanic market)
1) CARDENAS MARKETS
2) EL MEZQUITE MARKET
3) FOOD KING COST PLUS FOOD
3.2 ผลการสัมภาษณ์ตัวกลางผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐฯ
3.2.1 ผู้จัดจาหน่าย (Distributor)
1) H.C. FOODS CO., LTD.
2) SYSCO CORPORATION
3.2.2 ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)
1) COSTCO CORPORATION
3.2.3 ผู้นาเข้า (Importer)
1) SPECTRUM FRUITS INC.
2) EDWARD & SON TRADING COMPANY INC.
3.2.4 ผู้ค้าปลีก (Retailer)
1) TALIN MARKET WORLD FOOD FARE
2) TRADER JOE’S
3.2.5 ผู้ผลิต (Producer)
1) BHRUM LLC.
3.2.6 นายหน้า (Broker)
1) VendorCo
2) Market Solutions
ฉ
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3.3 สรุปผลการสารวจตลาดและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารในสหรัฐฯ
3.3.1 สรุปผลการสารวจตลาด
3.3.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารใน
สหรัฐฯ
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บทที่ 4 โครงสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ และการ
วิเคราะห์ทางเลือกในการเข้าสู่ตลาด

121

4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช่องทางการจาหน่าย
4.2 คนกลางทางการตลาด
4.2.1 พ่อค้าปลีก (Retailer)
4.2.2 พ่อค้าส่ง (Wholesaler)
4.2.3 ผู้จัดจาหน่าย/กระจายสินค้า (Distributor)
4.2.4 เอเย่นต์ (Agents)
4.2.5 โบรกเกอร์ (broker)
4.3 กลยุทธ์การเลือกช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
4.3.1 การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด
4.3.2 การเลือกระหว่างช่องทางการจาหน่ายและวิธีการจาหน่าย
4.3.3 การเลือกประเภทและจานวนตัวกลาง
4.3.4 การจัดการระบบโลจิสติกส์
4.3.5 ปัจจัยอื่นๆ
4.4 การวิเคราะห์ทางเลือกช่องทางจาหน่ายและตัวกลางทางการตลาด
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บทที่ 5 แนวทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา
ข้อกาหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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5.1 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดของสหรัฐฯ
5.2 วิธีการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ
5.2.1 การเปิดตัวสินค้า
5.2.2 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดหลัก (Mainstream Market)
1) WALMART
2) COSTCO
3) ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
5.2.3 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะเพื่อสุขภาพ (Specialty
Store)
1) TRADER JOE’S
2) WHOLE FOODS MARKET
ช
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5.2.4 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group)
1) ตลาดเฉพาะของชาว Asia
2) ช่องทางตลาดเฉพาะของชาว Hispanic
5.2.5 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางธุรกิจบริการอาหาร (foodservice)
5.2.6 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางธุรกิจผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
(Food And Drink Manufacturer)
5.3 กฎระเบียบและมาตรฐานของภาคเอกชน
5.3.1 WHOLE FOODS MARKET
5.3.2 WALMART
5.3.3 SYSCO CORPORATION
5.3.4 COSTCO
5.3.5 TRADER JOE’S
5.4 กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
5.4.1 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)
5.4.2 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)
5.4.3 หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดน (Custom and Border
Protection – CBP)
บทที่ 6 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
6.1 สถานการณ์และแนวโน้มการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ในสหรัฐฯ
6.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
6.3 หลักการตลาดสินค้าออนไลน์
6.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
6.5 การสร้างเว็บไซต์
6.5.1 การสร้างเว็บไซต์เอง
6.5.2 การจ้างมืออาชีพ
6.6 การฝายขายสินค้าบนตลาดค้าปลีกออนไลน์ (e-Marketplace)
6.6.1 Amazon Marketplace
6.6.2 Walmart Marketplace
6.7 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์แบบ Drop Shipping
6.8 เปรียบเทียบช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์แบบ E-Commerce
6.9 โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในช่องทางตลาดออนไลน์
6.9.1 การฝากขายบนเว็บไซต์ประเภท e-Marketplace
6.9.2 การสร้างเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
6.10 กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
ซ
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6.11 สรุปภาพรวมการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
บทที่ 7 กรณีศึกษา
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7.1 สินค้าอาหารที่ประสบความสาเร็จในการส่งเข้าไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ
7.1.1 บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7.1.2 Dang Foods LLC
7.2 บทบาทตัวกลางทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
7.3 ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา
บทที่ 8 สรุป ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ
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8.1 สรุปและข้อคิดเห็น
8.2 ข้อเสนอแนะ
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บรรณานุกรม
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22.
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หน้า
การน าเข้าสิ น ค้าเกษตร อาหารทะเล และผลิ ตภัณฑ์ป่าไม้ของสหรัฐฯ จากทั่ว โลก
ปี 2556 - 2561 (แยกตามหมวดสินค้า)
การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ จากทั่วโลก
ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ของสหรัฐฯ จากทั่วโลก
ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ จากประเทศไทย
ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ของสหรัฐฯ จากประเทศไทย
ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่มที่บริษัท H.C. Foods จัดจาหน่าย
สินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่บริษัท H.C. Foods จัดจาหน่าย
สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐอเมริกา
การเปรียบเทียบข้อดี และข้อจากัดของช่องทางจาหน่ายประเภทต่างๆ
การคาดคะเนกลุ่มประชากรของสหรัฐ ปี 2563
พฤติกรรมการบริโภค และการใช้ช่องทางการตลาดของชาวสหรัฐฯ
(แยกตามกลุ่มประชากร)
ทางเลือกช่องทางจาหน่าย และข้อได้เปรียบ/เสียเปรียบ
รายชื่อสารเคมีที่ Whole Foods Market ห้ามนาไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
สารห้ามใช้ที่กาหนดโดย Whole Foods Market
วงเงินประกันความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่วางจาหน่ายที่
Walmart
มาตรการตรวจสอบมาตรฐานความเท่าเทียบของระบบตรวจสอบอาหารของ USDA
สรุปความแตกต่างระหว่าง e-Commerce และ e-Marketing
การจัดหมวดหมู่และประเภทสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon
(แสดงเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอาหาร)
ทางเลือกและเงื่อนไขการนาสินค้าไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon
สรุปค่าใช้จ่ายสาหรับการวางจาหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon
อัตราค่าธรรมเนียมการขายอ้างอิง (referral fees) ของ Amazon
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าของ Amazon (ภายในสหรัฐฯ)
ตัวอย่างค่าธรรมเนียม FBA fulfillment fees (ขนาดมาตรฐาน)
การคานวณต้นทุนและกาไรตามวิธีการเสนอขายรูปแบบที่ 1 (ขายครั้งละ 1 กล่อง)
การคานวณต้นทุนและกาไรตามวิธีการเสนอขายรูปแบบที่ 2 (ขายครั้งละ 2 กล่อง)
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ตารางที่
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26. ความแตกต่างระหว่าง Amazon marketplace และ Walmart marketplace
27. เปรียบเทียบรูปแบบช่องทางการตลาดระหว่าง Marketplaces และ Drop Shipping
28. ตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นผลผลิตจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย
บนเว็บไซต์ Amazon.com
29. เปรียบเทียบปัจจัยการสร้างความสาเร็จในการนาสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
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ภาพที่
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
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20.
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หน้า
แนวโน้มการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ของสหรัฐฯ
กระแสความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดในสหรัฐฯ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท Choice Organic Teas ที่เน้นเรื่องการเอาใจใส่ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มพืชและสมุนไพร ตรา Goldthread”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ “ผักดองปรุงรส ตรา Yai's Thai”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพืช “โยเกิร์ตทาจากมะพร้าว รสวนิลา (Vanilla) ตรา COYO”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลดการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า “กล้วยอบกรอบ ตรา Barnana”
ตัวอย่างตรารับรองผลิตภัณฑ์ Paleo
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Paleo
ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นผสม CBD “ครี ม บรรเทาอาการปวดกล้ า มเนื้ อ ตรา
Sagely Naturals”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ “อาหารว่างประเภทอบกรอบ ตรา Crunchsters”
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ การสร้า งสรรค์ ด้ว ยตนเอง “ส่ ว นผสมส าหรั บ ท าโปรตี นแท่ง
ตรา Creation Nation”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการทดสอบรสชาติก่อนการวางจาหน่าย “ขนมอบกรอบ
ตรา Stacy’s”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า Grain-free “คุกกี้ ตรา Boulder”
ตัวอย่างตรารับรองมาตรฐาน C-Corp
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีและญี่ปุ่นที่ใช้ชื่ออาหารไทย
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ
ตัวอย่างขนมอบกรอบที่ทาจากมันสาปะหลังและกล้วย Plantain
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืชเมืองร้อน
ตัวอย่างน้าผลไม้เข้มข้นที่นาไปผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาเร็จรูป
ตัวอย่างเกลือผงปรุงรสต่างๆ
ตัวอย่างสินค้าอาหารของชาวเอเชียในแผนกของชาที่ร้านค้าปลีกของ Walmart
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่วางจาหน่ายทีร่ ้านค้าปลีกของ Walmart
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติและอินทรีย์ที่วางจาหน่ายในร้าน Ralphs
ตัวอย่างสินค้าอาหารที่วางจาหน่ายในแผนกอาหารเอเชียที่ Ralphs Supermarket
ตัวอย่างสินค้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ร้าน Ralphs Supermarket
เปรียบเทียบราคาสินค้าของร้าน Trader Joe’s, Albertsons และ Whole Foods
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารไทยและของว่างภายใต้ตราสินค้าส่วนตัวของ Trader Joe’s
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ตัวอย่างความหลากหลายของลูกค้าที่ Talin Market
ลูกค้าของ Talin Market ที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
การแบ่งโซนสินค้าตามชื่อเมืองของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ Talin Market
ตัวอย่างสินค้านาเข้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ Talin Market
เปรียบเทียบราคาข้าวหอมมะลิที่ร้านเฉพาะชาวฮิสแปนิกและร้านเฉพาะของชาวเอเชีย
ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋องของชาวฮิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets
ตัวอย่างซอส เครื่องปรุงและเครื่องเทศของชาวฮิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets
ตัวอย่างเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของชาวฮิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets
ตัวอย่างขนมอบและขนมขบเคี้ยวของชาวอิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets
แผนกจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จภายในตลาด Cardenas Markets
แผนกอาหาร ของชา และเครื่องดื่มที่ตลาด Cardenas Markets
แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ตลาด Cardenas Markets
แผนกผักและผลไม้สดที่ตลาด Cardenas Markets
สินค้าแบรนด์ส่วนตัวของตลาด Cardenas Markets
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่ตลาด Cardenas Markets
ตัวอย่างสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ที่วางจาหน่ายที่ตลาด Cardenas Markets
ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า เกษตรและอาหารไทยภายใต้ ต ราสิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย
ชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ที่ตลาด Cardenas Markets
ตัวอย่างแผนกของชาและเครื่องดื่มที่ตลาด El Mezquite Market
แผนกผักและผลไม้ที่วางจาหน่ายในตลาด El Mezquite Market
แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ตลาด El Mezquite Market
ตัวอย่างอาหารปรุงสาเร็จที่ตลาด El Mezquite Market
ตัวอย่างสินค้าไทยที่วางจาหน่ายที่ตลาด El Mezquite Market
แสดงวิธีการคานวณราคาจาหน่ายสินค้าของตลาด Food King Cost Plus Food
เครื่องดื่มน้าผลไม้ที่ตลาด Food King Cost Plus Food และตัวอย่างการซื้อสินค้าของ
ลูกค้า
ผักและผลไม้สดที่วางจาหน่ายที่ตลาด Food King Cost Plus Food
แผนกเนื้อสัตว์ที่ตลาด Food King Cost Plus Food
ตัวอย่างอาหารทะเลแช่แข็งที่มีวางจาหน่ายในตลาด Food King Cost Plus Food
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61. ตัวอย่างสินค้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ตลาด Food King Cost Plus Food
62. ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อนแปรรูปที่บริษัท Spectrum Fruits
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65. โครงสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าทางตรง แบบ B2C และ B2B
66. แผนภาพช่องทางจาหน่ายทางตรงและทางอ้อม
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68. ตัวอย่างช่องทางจาหน่ายผ่าน Distributor ในระบบซัพพลายเชน (Supply Chain)
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71. โครงสร้างช่องทางการจาหน่ายสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ในตลาดสหรัฐฯ ปี 2560
72. โครงสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
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77. ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย
78. ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก
79. ตัวอย่างสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของ Riviana Foods Inc.
80. ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
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86. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟไทย ตรา Taste Nirvana
87. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซอสพริก
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89. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มะพร้าวแผ่นอบกรอบรสต่างๆ ของบริษัท Dang Foods LLC.
90. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบรสชาติต่างๆ ของบริษัท Dang Foods LLC.
ฑ

84
98
99
108
122
123
124
129
135
139
142
149
156
160
164
166
169
172
172
223
234
236
245
263
263
264
264
271
271
272

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญของกำรศึกษำ
1.1.1 หลักกำรและเหตุผล
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญของโลก เนื่องจากเป็นตลาด
ใหญ่ทผี่ ู้บริโภคมีกาลังซื้อสูง และความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารมีความหลากหลายและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 สหรัฐฯ มีการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลและป่าไม้จากทั่วโลกเพื่อการบริโภคคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 161,651 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจาก 136,759 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของปี 2556 ร้อยละ 18.20 ทั้งนี้ ปี 2560 สหรัฐฯ
นาเข้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 3,962 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศที่
สหรั ฐ ฯ น าเข้ า ทั้ ง หมด ถึ ง แม้ แ นวโน้ ม มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า เกษตรและอาหารของสหรั ฐ ฯ
จากประเทศไทยในปี 2560 จะลดลงเหลือ 3,962 ล้านเหรียญสหรั ฐฯ หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ
1.10 เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2556 ซึ่งมีการนาเข้า 4,006 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่การนาเข้าได้เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ซึ่งมีการนาเข้า 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 4.26
ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่ ง ออก
แต่การส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ นับเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะนอกจากกฎระเบียบในการนาเข้า
ของสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเข้มงวด ตลอดจนการแข่งขันสูงแล้ว ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการเข้าสู่ช่องทางการจัดจาหน่าย (distribution channels) ที่เหมาะสมยังเป็นปัจจัยสาคัญที่มี
ผลต่ อ การส่ ง ออกของไทยไปยั ง ตลาดสหรั ฐ ฯ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบการของไทยจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผู้ ป ระกอบการรายใหม่และผู้ ประกอบการขนาดย่ อม (Small and Medium
Enterprises - SMEs) ทีม่ ีความต้องการส่งออกสินค้าไปจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ แต่ขาดประสบการณ์
โอกาส หรือความรู้ในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายและวิธีการเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่
มีช่องทางการจัดจาหน่ายอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถขยายปริมาณการส่งออกให้มากขึ้นเท่าที่ควรเนื่องจาก
ขาดการปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น กั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ ช่ อ งทางการตลาดได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ตลาดสินค้าออนไลน์ (e-Commerce) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่าง
กว้างขวางในหมู่ผู้บริโภคชาวอเมริกันและได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
เนื่ องจากช่ องทางการจ าหน่ ายสิ นค้ าในตลาดสหรั ฐฯ มี หลากหลายรู ปแบบ ทั้ งใน
ช่องทางตรง (direct channel) และช่องทางอ้อม (indirect channel) ซึ่งต้องผ่านตัวกลางทางการตลาด
(marketing intermediaries) ประเภทต่างๆ ได้แก่ พ่อค้า คนกลาง ธุรกิจที่ทาหน้าที่กระจายสินค้ า
และธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาด เป็นต้น บุคคล หรือองค์กรเหล่านี้จะทาหน้าที่อานวยความสะดวก
เรื่องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยัง ผู้ซื้อขั้นสุดท้าย หรือผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จึงจาเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงช่องทางการตลาดและบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ข้อกาหนดและ
มาตรฐานในการนาสินค้าเข้าวางจาหน่ายในตลาด ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

นอกจากนี้ การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ นับเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็น
ที่นิยมของชาวอเมริกันซึ่งนิยมความสะดวกสบาย ประกอบกับเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่ทาให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายและเลือกซื้อได้ ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปที่ร้านค้า ทาให้ตลาดสินค้า
ออนไลน์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ก ารวางขายสิ น ค้ า หน้ า ร้ า นมี แ นวโน้ ม ลดลง
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารผ่านเว็บไซต์ที่รู้จักและนิยมกันโดยทั่วไปในสหรัฐฯ ได้แก่
Amazon.com, eBay.com, Walmart.com เป็นต้น ข้อดีสาหรับผู้จาหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ที่
เห็นได้ชัดเจนคือ ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้เป็นจานวนมากตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ขายไม่จาเป็นต้องมี
พื้นที่สาหรับวางจาหน่ายสินค้าหน้าร้าน ต้นทุนการตลาดลดลงเนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
หลายต่ อ การใช้ พ นั ก งานขายลดลง เป็ น ต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและ
ปรับเปลี่ยนช่องทางการจาหน่ายให้ไปตามเทคโนโลยีและกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การศึกษาแนวทางการเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารใน
ตลาดสหรัฐฯ ในทุกรูปแบบจึงมีความจาเป็น เพื่อสร้างโอกาสการส่งออกให้ผู้ประกอบการ และยังเป็น
การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งออกของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาด
สหรัฐฯ ในภาพรวม โดยให้ผู้ประกอบการได้ทราบเกี่ยวกับ (1) ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ารูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง เพื่อเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอล (digital) (2) โครงสร้างตัวกลางการตลาดและบทบาทหน้าที่ของแต่ละตัวกลางเพื่อ
การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่จะทาให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมตามสภาพ ขนาด ประเภทปริ ม าณ หรื อมู ล ค่ าของสิ น ค้ า และ (3) ขั้ นตอนการเข้ า สู่
กระบวนการจัดจาหน่ายรูปแบบต่างๆ ข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ
เพื่อให้ทราบจุดคุ้มทุน ซึ่งจะนาไปประกอบการพิจารณาเรื่องการตั้ง ราคาและการตัดสินใจส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารไปตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ การศึกษาวิเคราะห์ข้อจากัด ปัญหา หรืออุปสรรค
ในการเข้าสู่ ตลาดซึ่ง จะน าไปสู่ ข้อเสนอแนะและมาตรการสนับสนุนด้านนโยบายมาตรฐานสิ น ค้า
เกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่ งออกไปยัง ตลาดสหรัฐ ฯ เพื่อให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายการขยายตัวด้านการส่ งออกภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ของไทยใน
ภาพรวม
1.1.2 กำรทบทวนงำนวิจัย
จากการตรวจสอบเอกสารงานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาพบว่ ามี เ อกสารที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บการ
จาหน่ายสินค้าในตลาดสหรัฐฯ ดังนี้
1) โครงกำรศึกษำมำตรกำรตรวจสอบและมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร
ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ, ๒557, สานักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตร ประจา
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สหรั ฐ ฯ มี ม าตรฐานสิ น ค้ า ของรั ฐ บาลกลางที่ เ ข้ ม งวดและ
ครอบคลุมสินค้ามากกว่าสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ และมัก มีการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ รวมถึง
การปรับปรุงกฎระเบียบอยู่เสมอ เช่น มีการทบทวนมาตรฐานสารตกค้างทุก 1 ปี นอกจากนี้ สหรัฐฯ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสินค้านาเข้า
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และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ จะเห็นได้จากสินค้าที่นาเข้าจากต่างรัฐฯ อาจถูกกักกัน ได้ห ากไม่
สอดคล้องกับกฎระเบียบของมลรัฐที่นาเข้า
สาหรับหน่วยงานด้านการตรวจสอบของสหรัฐ ฯ ประกอบด้ว ย หน่วยงานระดับ
รัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น แต่ละหน่วยงานจะทางานประสานกัน โดยหน่วยงาน
ระดับรัฐบาลกลางเป็นผู้กาหนดมาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่นนาไป
ปฏิบัติโดยอาจมีความเข้มข้นหรือครอบคลุมมากกว่า แต่จะไม่ต่ากว่าระดับมาตรฐานของรัฐบาลกลาง
และสามารถเพิ่มเติมกฎระเบียบที่ไม่อยู่ในการดูแลของรัฐบาลกลางได้ ดังนั้น การการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหารมายังสหรัฐ ฯ นอกจากจะต้องศึกษาศักยภาพของสินค้า รสนิยมความต้องการของ
ตลาด ความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังต้องศึกษามาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ด้วย
2) โครงกำรศึกษำแนวโน้มตลำดสินค้ำอำหำรและผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติในฝั่ง
ตะวันตกของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ, ๒55๙, สานักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตร
ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันชาวอเมริกัน นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าที่เน้นความเป็น
ธรรมชาติ/อินทรีย์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนโดยใกล้เคียงธรรมชาติ
มากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการรักษา โดยช่องการจาหน่ายมักผ่านระบบขายตรง รวมถึงระบบ
ออนไลน์ซึ่งนับเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ กว้างขวางมากที่สุด เนื่องจากสามารถ
เข้าถึงสินค้าได้หลากหลายชนิดและยี่ห้อกว่าที่วางจาหน่ายในร้านค้าทั่วไป โดยสินค้าไม่จาเป็นต้องมี
ภาพลักษณ์ที่สูงมากนัก ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าจาก
ธรรมชาติไปสู่สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ แต่ยังมีข้อจากัดและอุปสรรคที่
จะต้องดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้
เทียบเท่ามาตรฐานสหรัฐฯ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของ
สินค้า รวมทั้งการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่ อ ศึก ษาสถานการณ์ แ ละแนวโน้ มความต้ องการสิ น ค้า เกษตรและอาหารของ
สหรัฐฯ
1.2.2 เพื่อศึกษาช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปวางจาหน่ายในตลาด
สหรัฐฯ รวมถึงการตัดสินใจเลือกช่องทางการจาหน่ายและตัวกลางทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางและขั้นตอนการเข้าสู่ตลาดสิ นค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ
ตามช่องทางการตลาดรูปแบบต่างๆ รวมทั้งข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ
ภาคเอกชนในการนาสินค้าเข้าไปวางจาหน่าย
1.2.4 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการเข้าสู่ตลาด แนวทาง
การส่งเสริมการผลิตและการตลาด รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยัง ตลาด
สหรัฐฯ
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.3.1 ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ ม และความต้ องการสิ น ค้าเกษตรและอาหารในตลาด
สหรัฐฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561
1.3.2 ศึกษาช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ และแนวทางใน
การเลือกช่องทางการจาหน่ายและตัวกลางทางการตลาด รวมถึง บทบาทหน้าที่ของตัวกลางในการจัด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า อาหาร ได้ แ ก่ ผู้ ก ระจายสิ น ค้ า (distributor), นายหน้ า (broker), ผู้ ค้ า ส่ ง
(wholesaler), ผู้ ค้ า ปลี ก (retailer) และผู้ ซื้ อ (buyer) ของผู้ ส่ ง ออก ซึ่ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ใน
กระบวนการจั ด ส่ ง และกระจายสิ น ค้ า เข้ า สู่ ต ลาดหลั ก (mainstream market) ในสหรั ฐ ฯ เช่ น
Walmart, Costco, Wholefoods, Trader Joe’s และ Ralphs เป็นต้น รวมถึงตลาดสินค้าเฉพาะ
กลุ่มของชาวเอเชียและฮิสแปนิก (Asian และ Hispanic) ตลาดสินค้าเฉพาะเพื่อสุขภาพ และช่องทาง
ธุรกิจบริการอาหาร (foodservice) โดยเน้นในเขตฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ
1.3.3 ศึกษาแนวทางและขั้นตอนการเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายต่างๆ รวมทั้งการจาหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ หรือ e-commerce และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3.4 ศึกษาข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตอบรับสินค้าเกษตรและอาหารให้
เข้าไปวางจ าหน่ ายในตลาดหลั ก เช่น Walmart, Whole Foods Market, Costco และตราสิ น ค้า
ส่ ว นตั ว /เฉพาะ (private label หรื อ trade mark) รวมถึ ง กฏระเบี ย บของภาคเอกชน ได้ แ ก่
มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร สังคม แรงงานและสิ่งแวดล้อม
1.3.5 กรณีศึกษาของสินค้าเกษตรและอาหารที่ประสบความสาเร็จในการส่งเข้า ไปวาง
จาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ จานวนไม่น้อยกว่า 2 กรณี โดยเป็นกรณีของสินค้าจากประเทศไทย
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตรา Taste Nirvana, Dang Coconut Chips หรือ Harmless harvest เป็นต้น
1.3.6 จัดทาบัญชีรายชื่อของผู้มีบทบาทสาคัญ ในช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ food
distributor, broker, wholesaler, retailer เน้น เฉพาะรายที่มี ความเชี่ยวชาญและมี ศั กยภาพใน
สาขาสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรอินทรีย์
1.3.7 จัดทาข้อเสนอแนะ และแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ
1.3.8 จัดคู่มือ (guideline) ในการเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายสินค้ าเกษตรและอาหารใน
ตลาดสหรัฐฯ เพื่อเป็นต้นแบบในการพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป
1.4 วิธีกำรศึกษำ
1.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลทุติยภูมิ สืบค้นและรวบรวมจากเอกสารอ้างอิง เว็บไซต์ ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน/องค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จาก
(1) การสารวจตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งร้านค้าปลีกและค้าส่ง
ที่สาคัญ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า และงานสัมมนาระหว่างเครือข่ายผู้กระจาย
สินค้า เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบสินค้าที่ได้รับความนิยม เป็นต้น
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(2) การสั มภาษณ์ ผู้ ที่เกี่ยวข้องในช่องทางจาหน่ายสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ได้แก่ ผู้นาเข้า พ่อค้าคนกลาง ตัวแทน/นายหน้า ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาส ช่องทางและขั้นตอนการเข้าสู่ตลาด
ข้ อ ก าหนดและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย ตลอดจนปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด เพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์
ประกอบการจัดทาข้อเสนอแนวทางการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในช่องทางที่เหมาะสม
1.4.2 กำรวิเครำะห์และรำยงำน
1) สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนานาเสนอข้อมูลใน
รูปตารางข้อมูล แผนภูมิและแผนภาพ เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบช่วงเวลา/ช่วงเวลา
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (growth rate) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
2) นาหลักการ “Place Strategy” หรือ “กลยุทธ์ด้านการจาหน่าย” มาประกอบ
ในการวิเคราะห์ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ เพื่อความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1

ผลผลิต (Output)
รายงานโครงการศึกษาช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐ ฯ
ซึ่งมีสาระสาคัญประกอบด้วย สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและอาหาร
ในตลาดสหรัฐฯ โครงสร้างช่องทางการจาหน่ายและขั้นตอนการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาด
สหรัฐฯ หลักการเลือกช่องทางจาหน่ายและตัวกลางทางการตลาดที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักการ
“Place Strategy” ตลอดจนข้อกาหนด กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐ และ
เอกชนในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ พร้อมการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ
โดยจัดทาในรูปเล่มเอกสาร พร้อมไฟล์ Words และ PDF ในรูป CD-ROM จานวน 5 ชุด
1.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ส านั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ (มกอช.) สามารถน าผล
การศึกษาและข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) นโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
มาตรฐานของตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
2) คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารใน
ตลาดสหรัฐฯ ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการส่งออก
3) แนวทางประกอบการเจรจาแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารของไทยที่อยู่ในความต้องการของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ แต่ประเทศไทยไม่สามารถ
ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
1.5.3 ผลกระทบ (Impact)
การส่งออกสิ น ค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐ ฯ ขยายตัวเพิ่ ม ขึ้น
เนื่องจากผู้ประกอบการมีความรู้ เกี่ยวกับช่องทางการส่งออกมากขึ้น และมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารไทยมีการพัฒนาสอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดสหรัฐฯ
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บทที่ 2
สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐฯ
และ
ผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้าธรรมชาติ ตะวันตก 2018
(Natural Products Expo West 2018)
บทนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การนาเข้า แนวโน้มความต้องการบริโภค การผลิตและ
จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดของสหรัฐฯ รวมถึงกระแสความนิยม พฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้ บ ริ โ ภคชาวสหรั ฐ ฯ และผลการเข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ง านแสดงสิ น ค้ า ธรรมชาติ ตะวั น ตก 2018
(Natural Products Expo West 2018) ผลการศึกษามีดังนี้
2.1 สถานการณ์การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทนาว่า สหรัฐฯ เป็นตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญ เนื่องจาก
ตลาดมีขนาดใหญ่และผู้บริโภคมีกาลังซื้อสูง ถึงแม้สหรัฐฯ จะมีความสามารถในการผลิต แต่ก็มีความ
จาเป็นต้องนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ซึง่ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 สหรัฐฯ มีการนาเข้าสินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 161,651
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4.85 ล้านล้านบาท1) โดยความต้องการนาเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 3.67 ต่อปี ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการนาเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารของสหรัฐฯ ได้ดังนี้
2.1.1 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ จากทั่วโลก
สหรัฐฯ มีแนวโน้มการนาเข้าสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากชาวอเมริกันส่วนใหญ่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีกาลังซื้อสูง ตลอดจนการเติบโตของจานวนประชากร (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวเอเชีย และชาวอเมริ กั น เชื้ อสายเอเชียที่ มี อัตราการเติบโตของจานวนประชากรเพิ่ มขึ้ น มากกว่ า
ประชากรเชื้อสายอื่นๆ2) ทั้งนี้ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วิถีการดาเนินชีวิต และแบบแผนการบริโภค
ทาให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ มีความหลากหลาย ทั้งด้านคุณภาพ
รูปแบบ รสชาติ และความสะดวกสบายในการบริโภค จากข้อมูลความต้องการนาเข้าสินค้าอาหารของ
สหรัฐฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อน (tropical products)
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเทศ และผลิ ตภัณฑ์อาหารรสชาติดีที่มี การผลิ ตอย่างพิถีพิถัน (gourmet products)
1

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ ปี 2560, 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 30 บาท
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http://www.asiamattersforamerica.org/asia/data/population/states
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ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาลและภูมิอากาศที่จากัดต่อการปลูกพืชเมืองร้อนของสหรัฐฯ ส่งผลให้มี การ
นาเข้าผัก/ผลไม้ เครื่องเทศ น้ามันจากพืชเมืองร้อน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของสหรัฐฯ เช่น โกโก้
และกาแฟ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของการนาเข้า สินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา มีผล
มาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (intermediate product) เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ โดยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปหลายชนิดดาเนินการผลิตและแปรรูป
ในต่างประเทศแล้วนาเข้าสหรัฐฯ ผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่หลาย
แห่งนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปที่ผลิตจากต่างประเทศโดยใช้แบรนด์ สินค้าส่วนตัว (private label)
ตัวอย่างเช่น Walmart ซึ่งเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และของโลก หรือ Trader Joe’s
ซึ่งเป็นร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะ (specialty store) แห่งหนึ่งของสหรัฐฯ มีการนาเข้าสินค้าแบรนด์
ส่วนตัวจากต่างประเทศ เป็นต้น
ตามที่ได้กล่ าวมาแล้ ว ว่า ในปี 2560 สหรัฐ ฯ นาเข้าผลิ ตภัณฑ์เกษตรรวมถึงสิ นค้า
ประมงและผลผลิตจากป่าไม้ เป็นมูลค่าทั้งหมด 161,651 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนาเข้ามากที่สุด จาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 10 อันดับแรก ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย ชิลี อินเดีย อิตาลี บราซิล
ไทย และเวียดนาม ตามลาดับ (ตารางที่ 1) โดยนาเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่ 9 คิดเป็นมูลค่ า
3,962 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 118,860 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของการนาเข้า
สินค้าเกษตร ประมง และผลผลิตจากป่าไม้ทั้งหมดของสหรัฐฯ
เมื่อพิจ ารณาการน าเข้ า สิ น ค้ าเกษตร ประมง และป่าไม้ ของสหรัฐ ฯ สามารถแยก
พิจารณาตามหมวดหมูท่ ี่นาเข้าได้ดังนี้
1) สินค้าเกษตร (agricultural products)
ในปี 2560 สหรัฐ ฯ มีการนาเข้าสิ นค้าเกษตรจากทั่ว โลกคิด เป็นมูล ค่าทั้งหมด
120,966 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3.63 ล้านล้านบาท) มีการนาเข้ามากที่สุดจากประเทศต่างๆ
10 อันดับแรก ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา จีน อิตาลี อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส บราซิล ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์
และชิลี ตามลาดับ โดยนาเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่ 14 คิดเป็นมูลค่า 2,455 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 73,650 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของการนาเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมดของสหรัฐฯ
สาหรับแนวโน้มการนาเข้าในช่ว ง 5 ปีที่ผ่านมา (2556 - 2560) ของสหรัฐ ฯ
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.26 ต่อปี โดยการนาเข้า สินค้าเกษตรแยกออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การบริ โ ภค (consumer-oriented products), ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น กลาง (intermediate
products) และสินค้าเทกอง (bulk products) ตามที่แสดงไว้ใน ตารางที่ 1 และ 2 มีรายละเอียดดังนี้
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การบริ โ ภค (consumer-oriented products) ที่ มี ก าร
น าเข้ามากที่สุ ด ตามล าดับ ได้แก่ ไวน์และเบียร์ , ผลไม้ส ด, อาหารว่าง (snack food), ผั กและผลไม้
แปรรูป, ผักสด, เนื้อสัตว์แช่เย็น/แช่แข็ง, ลูกนัต (tree nut), กล้วยชนิดต่างๆ, เครื่องเทศ, น้าผัก/ผลไม้,
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เครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่น/รส, ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน , ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้
ประดับ , ผลิ ตภัณฑ์จ ากนม, กาแฟคั่ว และส าเร็จรูป , ชีส (cheese), และอาหารปรุง แต่งจากเนื้อสัตว์
นอกจากนี้ ยังมีอาหารเพื่อการบริโภคอื่นๆ ได้แก่ ซอสปรุงรส, เครื่องแกง, น้าผึ้ง, และเครื่องดื่ม ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ และอื่นๆ รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง (แมว และสุนัข)
ในปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคโดยตรงมากที่สุด คิดเป็น
มูล ค่า 82,893 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (ประมาณ 2.49 ล้ านล้ านบาท) หรือ คิดเป็นร้อยละ 68.51
ของการน าเข้ า สิ น ค้ า เกษตรทั้ ง หมด โดยน าเข้ า มากที่ สุ ด จากประเทศเม็ ก ซิ โ ก แคนาดา อิ ต าลี จี น
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ชิลี นิวซีแลนด์ เวียดนาม และเนเธอร์แลนด์ ตามลาดับ สาหรับการนาเข้าในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา (2556 - 2560) แนวโน้มการนาเข้าเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.11 (ตารางที่ 2)
(2) ผลิต ภัณ ฑ์ ขั้น กลาง (intermediate products) เป็นผลิ ตภัณฑ์ที่ นาเข้า
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารสาเร็จรูป หรือนาไปจาหน่ายต่อ (resale) ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง
บางชนิดสามารถนาไปบริโภคได้โดยตรง เช่น น้าตาล และน้ามันพืช เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่สาคัญที่
สหรัฐฯ นาเข้ามากที่สุด ได้แก่ น้ามันพืช น้ามันหอมระเหย (essential oils) สัตว์มีชีวิต น้ามันจากพืช
เมืองร้อน (เช่น น้ามันปาล์ม น้ามันมะพร้าว) น้าตาลและสารให้ความหวาน (sweetener) ผลิตภัณฑ์โกโก้
(cocoa paste & cocoa butter) เมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ (feeds & fodders) และหนังสัตว์ (hides &
skins) ตามลาดับ
ในปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางคิดเป็นมูลค่า 23,762 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 712,860 ล้านบาท) โดยนาเข้ามากที่สุดจากประเทศแคนาดา, ไอร์แลนด์ อินโดนีเซีย
เม็ ก ซิ โ ก จี น อิ น เดี ย มาเลเซี ย สเปน อิ ต าลี และเยอรมั น ตามล าดั บ ส าหรั บ ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา
การนาเข้ามีแนวโน้มลดลงในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.76 ต่อปี (ตารางที่ 1 และ 2)
(3) สิ น ค้ า เทกอง (bulk products) เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า สิ น ค้ า รวมกอง
หมายถึง สินค้าที่ขนส่งในปริมาณมากๆ โดยไม่มีภาชนะแบ่งบรรจุ หรือ มีการบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่
เช่น กระสอบ ถัง หรือ สินค้าประเภทของเหลว เป็นต้น สินค้าดังกล่าวอาจจะถูกนามาแบ่งบรรจุ และ
จาหน่ายต่อในตลาดสหรัฐฯ สินค้าเทกองที่สหรัฐฯ นาเข้า ได้แก่ เมล็ดกาแฟสด, ผลิตภัณฑ์ยางพารา,
เมล็ดโกโก้, น้าตาลดิบจากหัวบีตและอ้อย (raw beet and cane sugar), ชา (รวมถึงชาสมุนไพร), ธัญพืช
(ได้แก่ ข้าวโพด, ข้าวโอต, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวฟ่าง), ยาสูบ, ข้าว, ข้าวสาลี, และอื่นๆ
ในปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นมูลค่า 14,311 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 429,330) โดยมีการนาเข้ามากที่สุดจากประเทศ แคนาดา อินโดนีเซีย บราซิล โคลัมเบีย
โกตดิวัว ร์ ไทย เม็กซิโ ก เวีย ดนาม กัว เตมาลา อินเดีย ตามล าดับ ส าหรับ ในช่ว งปี 2556 - 2560
การนาเข้ามีแนวโน้มลดลงในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.80 ต่อปี (ตารางที่ 1 และ 2)
2) ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (seafood products)
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหรือสินค้าประมงที่สหรัฐฯ นาเข้ามากที่สุดตามลาดับ ได้แก่
กุ้ ง , ลอบสเตอร์ (lobster), ทู น่ า (tuna), ปลาแซลมอนทั้ ง ตั ว หรื อ ควั ก ไส้ อ อก (salmon whole or
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eviscerated), ปลาบด (ground fish), และเนื้อปลาแบบฟิลเล (fillet/steak), ปลาและอาหารทะเลที่
กินได้อื่นๆ (other edible fish & seafood)
ปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าอาหารทะเลคิดเป็นมูลค่า 21,384 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 641,520 ล้านบาท) โดยมีการนาเข้ามากที่สุดจากประเทศต่างๆ 10 อันดับแรก ได้แก่
แคนาดา จีน อินเดีย ชิลี อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เอกวาดอร์ นอร์เว และเม็กซิโก ตามลาดับ สาหรับ
แนวโน้ มการน าเข้า ผลิ ตภัณฑ์อาหารทะเลของสหรัฐ ฯ ในช่ว งปี 2556 - 2560 มีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้ น
ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.29 ต่อปี (ตารางที่ 1 และ 2)
3) ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (forest products)
ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่สหรัฐฯ นาเข้า ได้แก่ ไม้เนื้ออ่อนและไม้ที่ผ่านการเลื่อยหรือ
ถากแล้ว (softwood and treated lumber), ไม้แปรรูปมูลค่าเพิ่มอื่น ๆ (other value-added wood
product), ผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยไม้รวมถึงไม้อัด (panel products, รวมถึง plywood), ไม้เนื้อแข็งแปรรูป
(hardwood lumber), ไม้ที่ยังไม่แปรรูปและเศษไม้ (logs and chips)
ในปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้เป็นมูลค่า 19,301 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 579,030 ล้านบาท) โดยนาเข้ามากที่สุ ดจากประเทศแคนาดา จีน บราซิล ชิลี เยอรมัน
อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฝรั่งเศส รัชเชีย และนิวซีแลนด์ ตามลาดับ สาหรับแนวโน้มการนาเข้า ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.96 ต่อปี (ตารางที่ 1 และ 2)
2.1.2 การนาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ (organic products)
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 - 2560) การนาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ
จากทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.52 โดยในปี 2560 สหรัฐฯ มีการนาเข้าสินค้า
เกษตรอินทรีย์คิดเป็นมูลค่า 2,028 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 60,840 ล้านบาท) การนาเข้าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ถั่วเหลือง, กาแฟอาราบีกา, กล้วย, น้ามันมะกอก ≥18
กิโลกรัม, น้ามันมะกอก≤18 กิโลกรัม, ผลอาโวคาโด (Avocado), น้าผึ้ง, ข้าวโพดเมล็ดเหลือง, แอปเปิล,
และน้ าตาล ตามล าดั บ สิ น ค้ า ที่ มี แ นวโน้ ม การน าเข้ า เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ น้ าผึ้ ง , ผลอาโวคาโด,
น้ามันมะกอก, ข้าวโพดเมล็ดเหลือง, แอปเปิล, และน้าตาล โดยมีการขยายตัวต่อปีร้อยละ 66, 58, 48,
47, 46, 45 ตามลาดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1)
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ตารางที่ 1 การนาเข้าสินค้าเกษตร อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ของสหรัฐฯ จากทั่วโลก ปี 2556 - 2561 (แยกตามหมวดสินค้า)
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มกราคม-ธันวาคม
รายการ
ปี
สินค้าเกษตร

2556

2557

2558

2559

2560

104,233 111,835 113,633 114,453 120,966

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ช่วง 5 ปี
(Growth rate)

ม.ค. – ก.ย.
2561

นาเข้าจากประเทศ
(เรียงตามมูลค่านาเข้าสูงสุด 10 ประเทศแรก)
เม็กซิโก แคนาดา จีน อิตาลี อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส

3.26

96,863 บราซิล ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ ชิลี

เม็ ก ซิ โ ก แคนาดา อิ ต าลี จี น ออสเตรเลี ย

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

64,746

70,997

75,896

78,395

82,893

6.11

67,751 ฝรั่งเศส ชิลี นิวซีแลนด์ เวียดนาม เนเธอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง

23,550

24,633

23,116

22,410

23,762

-0.76

18,798 อินเดีย มาเลเซีย สเปน อิตาลี เยอรมัน

สินค้าเทกอง (Bulk)

15,937

16,205

14,621

13,648

14,311

-3.80

10,314 วัวร์ ไทย เม็กซิโก เวียดนาม กัวเตมาลา อินเดีย

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

17,830

20,100

18,573

19,316

21,384

3.29

16,379 เวียดนาม เอกวาดอร์ นอร์เว และเม็กซิโก

ผลิตภัณฑ์ป่าไม้

14,696

15,921

16,355

18,032

19,301

6.93

15,950 เม็กซิโก ฝรั่งเศส รัสเซีย นิวซีแลนด์

136,759 147,856 148,560 151,801 161,651

3.67

รวม

แคนาดา ไอร์แ ลนด์ อิ นโดนีเซีย เม็ก ซิโ ก จีน
แคนาดา อินโดนีเซีย บราซิล โคลัมเบีย โกตดิแคนาดา จี น อิ น เดี ย ชิ ลี อิ น โดนี เ ซี ย ไทย
แคนาดา จีน บราซิล ชิลี เยอรมัน อินโดนีเซีย
แคนาดา เม็กซิโก จีน อินโดนีเซีย ชิลี อินเดีย

129,192 อิตาลี บราซิล ไทย เวียดนาม

แหล่งข้อมูล : สานักสามะโนประชากร กระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau, Department of Commerce) รวบรวมโดยหน่วยงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (Foreign Agricultural Service, USDA)
ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA (https://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx)
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ตารางที่ 2 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ จากทั่วโลก ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2556

มกราคม-ธันวาคม
2557
2558
2559

2560

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยช่วง 5 ปี
(Growth rate)

64,746

70,997

75,896

78,395

82,893

6.11

ไวน์และเบียร์

9,040

9,602

10,092

10,675

11,287

5.65

9,016

ผลไม้สด

6,450

7,421

8,203

9,381

10,441

12.72

8,416

อาหารว่าง (Snack foods)

7,176

7,600

8,034

8,838

9,191

6.67

7,139

เม็กซิโก อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย สเปน เบลเยียม อาร์เจนตินา เยอรมัน
เม็กซิโก ชิลี เปรู คอสตาริกา กัวเตมาลา แคนาดา
อาร์เจนตินา ฮอนดูรัส นิวซีแลนด์ โมร็อกโก
แคนาดา เม็กซิโก เยอรมัน เบลเยียม จีน ฝรั่งเศส
อิตาลี อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี

ผักและผลไม้ปรุงแต่ง/แปรรูป

6,917

7,197

7,747

7,973

8,100

4.27

6,620

เม็กซิโก แคนาดา จีน ไทย เปรู สเปน ชิลี กรีซ ฟิลิปปินส์ ตุรกี

ผักสด

6,797

6,827

7,096

8,073

7,999

5.06

6,280

เนื้อสัตว์ (สดแช่เย็น/แช่แข็ง)

5,500

7,852

8,684

7,280

7,649

6.01

6,063

ลูกนัท (nut)

1,872

2,250

2,651

2,751

3,163

13.32

2,439

กล้วยต่างๆ

2,146

2,179

2,219

2,243

2,291

1.61

1,832

เครื่องเทศ

1,442

1,615

1,853

1,881

2,028

8.70

1,508

น้าผัก/ผลไม้

1,855

1,899

1,834

1,843

1,979

1.00

1,673

เครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรสต่างๆ

1,381

1,489

1,676

1,730

1,850

7.62

1,451

เม็กซิโก แคนาดา เปรู จีน กัวเตมาลา เนเธอร์แลนด์
คอสตาริกา สเปน โดมินิกัน ฮอนดูรัส
แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เม็กซิโก โปแลนด์
นิการากัว อุรุกวัย เดนมาร์ก บราซิล เนเธอร์แลนด์
เวียดนาม เม็กซิโก อินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ แคนาดา จีน
สเปน เคนยา บราซิล
กัวเตมาลา คอสตาริกา เอกวาดอร์ ฮอนดูรัส โคลัมเบีย
เม็กซิโก เปรู นิการากัว สาธารณรัฐโดมิกิกนั เอลซัลวาดอร์
มาดากัสกา อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน เม็กซิโก
บราซิล แคนาดา สเปน เปรู
เม็กซิโก บราซิล จีน อาร์เจนตินา ฟิลิปปินส์
คอสตาริกา แคนาดา ชิลี ตุรกี ไทย
ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ เม็กซิโก อิตาลี ฝรั่งเศส
แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น กัวเตมาลา ฮอนดูรัส

14,170

15,066

15,807

15,727

16,915

4.05

15,314

รายการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

อื่นๆ
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ม.ค.-ก.ย.
2561

ประเทศที่นาเข้า
(เรียงตามมูลค่านาเข้าสูงสุด 10 ประเทศแรก)

เม็กซิโก แคนาดา อิตาลี จีน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ชิลี

67,751 นิวซีแลนด์ เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ (ไทย อันดับ 11)

2556

มกราคม-ธันวาคม
2557
2558
2559

2560

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยช่วง 5 ปี
(Growth rate)

23,550

24,633

23,116

22,410

23,762

-0.76

18,798

น้ามันพืช (Canola, Olive)

3,460

3,447

3,519

3,855

4,261

5.43

3,253

น้ามันหอมระเหย (Essential Oils)

2,839

3,064

3,449

3,387

3,690

6.44

3,203

น้ามันพืชเมืองร้อน (Tropical Oils)

2,012

2,137

1,951

2,043

2,402

3.14

1,754

โกโก้ (Cocoa Paste, Butter)

930

1,141

1,017

1,186

1,132

4.41

795

14,309

14,844

13,180

11,939

12,277

-5.11

9,793

ผลิตภัณฑ์แบบเทกอง

15,937

16,205

14,621

13,648

14,311

-3.80

10,314

กาแฟ (ยังไม่คั่ว)

4,670

5,229

5,119

4,824

5,233

1.48

3,612

ยางพาราและผลิตภัณฑ์

2,579

1,971

1,512

1,322

1,783

-10.75

1,199

745

867

1,153

1,269

1,181

13.91

907

1,111

1,312

1,429

1,294

1,188

1.21

815

ชา (รวมถึงสมุนไพรต่างๆ)

714

715

725

760

701

0.24

533

ข้าว

757

788

741

672

688

-3.44

680

อื่นๆ

5,361

5,323

3,942

3,507

3,537

-11.74

2,568

รายการ
ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง

อื่นๆ

น้าตาลดิบหัวบีต (beet) หรือ อ้อย
เมล็ดโกโก้

12

ม.ค.-ก.ย.
2561

ประเทศที่นาเข้า
(เรียงตามมูลค่านาเข้าสูงสุด 10 ประเทศแรก)

แคนาดา ไอร์แลนด์ อินโดนีเซีย เม็กซิโก จีน อินเดีย
มาเลเซีย สเปน อิตาลี เยอรมัน (ไทยอันดับที่ 22)
แคนาดา สเปน อิตาลี เม็กซิโก อินเดีย อาร์เจนตินา
ตุรกี ตูนิเชีย อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์
ไอร์แลนด์ อินเดีย ฝรั่งเศส บราซิล อาร์เจนตินา
แคนาดา เม็กซิโก จีน เยอรมัน อังกฤษ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา
เอกวาดอร์ โคลัมเบีย เวียดนาม บราซิล เดนมาร์ก
อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ โกตดิววั ร์ มาเลเซีย บราซิล
กานา สเปน อินเดีย คานาดา เปรู
แคนาดา อินโดนีเซีย บราซิล โคลัมเบีย โกตดิวัวร์ ไทย
เม็กซิโก เวียดนาม กัวเตมาลา อินเดีย
โคลัมเบีย บราซิล เวียดนาม กัวเตมาลา อินโดนีเซีย
ฮอนดูรัส นิการากัว เปรู เม็กซิโก เอธิโอเปีย
อินโดนเชีย ไทย โกตดิวัวร์ ไลบีเรีย เวียดนาม มาเลเชีย
กัวเตมาลา แคเมอรูน กานา ศรีลังกา
เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ โดมินิกัน กัวเตมาลา บราซิล
ออสเตรเลีย คอสตาริกา นิการากัว โคลัมเบีย แอฟริกาใต้
โกตดิวัวร์ กาน่า เอกวาดอร์ สาธารณรัฐโดมิกิกัน
ไนจีเรีย ปาปัวนิวกินี เปรู คองโก มาดากัสการ์ ไฮติ
จีน แคนาดา อาร์เจนตินา อินเดีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา
เยอรมัน เคนยา มาลาวี ไต้หวัน
ไทย อินเดีย ปากีสถาน อิตาลี บราซิล แคนาดา
เวียดนาม จีน อาร์เจนตินา สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์

2556

มกราคม-ธันวาคม
2557
2558
2559

2560

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยช่วง 5 ปี
(Growth rate)

17,830

20,100

18,573

19,316

21,384

3.29

16,379

กุง้

5,278

6,708

5,442

5,706

6,544

2.72

4,396

ลอบสเตอร์ (Lobster)

1,127

1,294

1,424

1,346

1,326

3.71

1,061

ทูน่า (Tuna)

1,427

1,319

1,172

1,124

1,287

-3.60

1,090

แซลมอน (Salmon)

712

699

750

971

1,072

12.15

883

เนื้อปลาบด แล่เป็นชิ้น

611

654

636

628

667

1.36

535

8,675

9,426

9,148

9,541

10,488

3.99

8,414

รายการ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

ปลาและอาหารทะเลที่กินได้อื่น ๆ

ม.ค.-ก.ย.
2561

ประเทศที่นาเข้า
(เรียงตามมูลค่านาเข้าสูงสุด 10 ประเทศแรก)

แคนาดา จีน อินเดีย ชิลี อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม
เอกวาดอร์ นอร์เวย์ เม็กซิโก
อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เอกวาดอร์ เม็กซิโก
จีน อาร์เจนตินา เปรู กายานา
แคนาดา บาฮามาส บราซิล ฮอนดูรัส นิการากัว
แอฟริกาใต้ เบลิซ จีน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไทย จีน เวียดนาม เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย ประเทศหมู่
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟกิ ฟิลปิ ปินส์ เม็กซิโก
มอริเชียส ศรีลังกา
แคนาดา นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก ชิลี
นิวซีแลนด์ จีน รัสเซีย ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์
จีน ไอซ์แลนด์ รัสเซีย แคนาดา นอร์เวย์ เวียดนาม
อาร์เจนตินา เยอรมัน แอฟริกาใต้ ชิลี
ชิลี จีน แคนาดา เวียดนาม อินโดนีเซีย นอร์เว รัสเชีย
ญี่ปุ่น เม็กซิโก ไทย

แหล่งข้อมูล : สานักสามะโนประชากร กระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau, Department of Commerce) รวบรวมโดยหน่วยงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (Foreign Agricultural Service, USDA)
ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA (https://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx)
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ตารางที่ 3 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอินทรียข์ องสหรัฐฯ จากทั่วโลก ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มกราคม-ธันวาคม
รายการ

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ช่วง 5 ปี
(Growth rate)

ม.ค. – ก.ย.

2557

2558

2559

2560

ถั่วเหลือง

110

184

240

250

272

24

กาแฟอาราบีกา

178

272

273

241

268

7

153 อินเดีย ตุรกี อาร์เจนตินา คาซักสถาน แคนาดา
192 เปรู อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฮอนดูรัส เอธิโอเปีย

กล้วย

259

123

198

210

232

3

249 เอกวาดอร์ โคลัมเบีย เม็กซิโก เปรู ฮอนดูรัส

น้ามันมะกอก≥18 กิโลกรัม

27

44

77

73

151

48

119 สเปน ตูนิเซีย อาร์เจนตินา ตุรกี อิตาลี

น้ามันมะกอก≤18 กิโลกรัม

55

98

117

116

138

22

114 อิตาลี สเปน กรีซ ตูนิเซีย อิสราเอล

ผลอาโวคาโด (Avocado)

19

37

45

73

135

58

94 เม็กซิโก เปรู

น้าผึ้ง

13

46

47

74

129

66

63 บราซิล เม็กซิโก แคนาดา อินเดีย นิวซีแลนด์

ข้าวโพดเมล็ดเหลือง

37

36

113

160

122

47

48 ตุรกี อังกฤษ อาร์เจนตินา โรมาเนีย แคนาดา

แอปเปิล

15

30

68

64

67

46

57 ชิลี นิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา แคนาดา เม็กซิโก

ปี

น้าตาล
ข้าว
อื่นๆ

2561

นาเข้าจากประเทศ

2556

(เรียงตามมูลค่านาเข้าสูงสุด 5 ประเทศแรก)

บราซิ ล ปารากวั ย อาร์ เ จนติ น า โคลั ม เบี ย อิ น เดีย
(ไทยอันดับที่ 6)
30
24
24
22
19
-16
14 อินเดีย ไทย จีน กัมพูชา อาร์เจนตินา
620
363
378
375
439
-6.37
423
รวม
1,363 1,257 1,580 1,689 2,028
11.52
1,624 เม็กซิโก ตุรกี บราซิล สเปน อาร์เจนตินา
แหล่งข้อมูล : สานักสามะโนประชากร กระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau, Department of Commerce) รวบรวมโดยหน่วยงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (Foreign Agricultural Service, USDA)
ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA (https://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx)
0

0

0

31

56

45

14

98

350

300

250

มูลค่ า : ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ

น ้ำมันมะกอก
ถัว่ เหลือง
กำแฟอำรำบีกำ

200

กล้ วย
ผลอโวกำโด
150

น ้ำผึ ้ง
ข้ ำวโพดเมล็ดเหลือง
แอปเปิ ล

100

น ้ำตำล
ข้ ำว

50

0
ปี 2 5 5 6

ปี 2 5 5 7

ปี 2 5 5 8

ปี 2 5 5 9

ปี พ.ศ.

15

ปี 2 5 6 0

2.1.3 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ จากประเทศไทย
1) สถานการณ์ปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยคิด
เป็ น มู ล ค่ า 3,962 ล้ า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ (ประมาณ 118,860 ล้ า นบาท) หากพิ จ ารณารายสิ นค้า
จะพบว่าสินค้าที่มีการนาเข้ามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กุ้ง , ผักและผลไม้ปรุงแต่ง/แปรรูป, ทูน่า, ข้าว,
ยางพาราและผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมี ก ารน าเข้ า คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 812, 470 , 413, 394, และ 345
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
2) แนวโน้ม 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาการนาเข้าสินค้าเกษตร สินค้าอาหารทะเล
และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2560) พบว่า
(1) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.39
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายสินค้าแล้วจะพบว่า สินค้าที่มีแนวโน้มการนาเข้าเพิ่มมากที่สุดได้แก่ ผลไม้/ลูกนัท
และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุงแต่ง, ขนมและของว่าง, เครื่องเทศ, น้าผัก/ผลไม้, และอาหารสาหรับ
สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว), โดยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 10.39, 7.40, 6.79, 6.65 และ 6.48
ตามลาดับ ในขณะที่สินค้าที่มีการนาเข้าลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพารา และข้าว โดยลดลงในอัตราเฉลี่ย
ต่อปีร้อยละ 5.56 และ 4.31 ตามลาดับ
(2) ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงในอัตราร้อยละ 4.23
โดยการนาเข้าอาหารทะเลทุกชนิดจากประเทศไทย ได้แก่ กุ้ง , ทูน่า, ปลาและอาหารทะเลที่กินได้และ
อื่นๆ มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่าความต้องการอาหารทะเลของสหรัฐฯ โดยเฉพาะกุ้ง จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ก็ตาม สาเหตุอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาการใช้แรงงานอุ ตสาหกรรมประมงของไทยในอดีต ประกอบกับ
การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สาคัญในปัจจุบัน คือ อินเดีย และอินโดนีเซีย รวมถึงผลผลิตในประเทศของ
ไทยที่ลดลง3
(3) ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ มีแนวโน้มการนาเข้าลดลงในอัตราร้อยละ 1.95 ต่อปี
3) สิน ค้า เกษตรอิน ทรี ย์ ตามรายงานการนาเข้าสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พบว่า ในปี 2560 สหรัฐฯ นาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศไทยเป็นมูลค่า
ทั้งหมด 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 240 ล้านบาท) เกือบทั้งหมดเป็นการนาเข้าข้าว (ตารางที่ 5)
ทั้งนี้ ประเทศคู่แข่งตลาดข้าวอินทรีย์ของไทย ได้แก่ อินเดีย ที่ส่วนใหญ่ส่งออกข้าวบาสมาติซึ่งถือเป็นข้าว
คุณภาพดีที่เป็นคู่แข่งกับข้าวหอมมะลิ ของไทย นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งจากประทศจีน กัมพูชา อาร์เจนตินา
และอิตาลี แต่อาจจะยังไม่มีนัยสาคัญเนื่องจากส่วนแบ่งในตลาดยังมีไม่มากนัก อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในปี 2559 และ 2560 สหรัฐฯ เริ่มนาเข้าน้าตาลอินทรีย์จากไทย คิดเป็นมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประมาณ 30 ล้านบาท)

3

ข้อมูลจากกลุ่มเศรษฐกิจการประมง, กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(https://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/shimp.pdf)
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ในช่ว งปี 2556 - 2560 สหรัฐ ฯ น าเข้าสิ นค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศไทย
คิดเป็นมูลค่า 18, 11, 11, 9, และ 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ (ประมาณ 540, 330, 330,
270 และ 240 ล้านบาท ตามลาดับ) ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการนาเข้าข้าวอินทรีย์ โดยมีแนวโน้มการ
นาเข้าลดลงในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี ทั้งนี้ สหรัฐฯ หันไปนาเข้าข้าวอินทรีย์จากอินเดียมากขึ้น และ
ในปี 2560 สหรัฐฯ เริ่มมีการนาเข้าข้าวอินทรีย์จากกัมพูชาด้วยเช่นกัน
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ตารางที่ 4 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ จากประเทศไทย ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายการ

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ช่วง 5 ปี
(Growth rate)

2556

มกราคม - ธันวาคม
2557 2558 2559

2560

2,235

2,230

2,274

2,340

2,455

2.39

2,006

ผักและผลไม้ปรุงแต่ง/แปรรูป

493

494

547

583

470

0.70

361

ข้าว

457

449

431

389

394

-4.31

410

สับปะรด ผลไม้รวม มันสาปะหลัง
มะม่วง
ข้าวขาวเมล็ดยาว พิกัด H.S.1006

ยางและผลิตภัณฑ์

417

325

275

268

345

-5.56

238

ยางแผ่นธรรมชาติ พิกัด H.S.4001

0

0

0

0

218

-

127

พิกัด H.S.2202

อาหารแมวและสุนัข
ผลไม้ ลูกนัท และส่วนอื่นที่บริโภค
ได้ของพืชที่ปรุงแต่ง

156

190

176

191

213

6.48

203

พิกัด H.S.2309

81

101

121

114

125

10.39

94

มะพร้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ขนมและของว่าง

73

70

77

90

92

7.40

น้าผัก/ผลไม้

38

32

38

55

40

6.65

74 ขนมที่ทาจากน้าตาล ขนมปังอบกรอบ
ขนมปัง
41
น้าสับปะรด น้าผลไม้อื่นๆ

ผลไม้สด

19

20

17

20

21

2.02

16

สับปะรด ทุเรียน มะขาม ฝรั่ง

เครื่องเทศ

4

7

6

6

6

6.79

6

พริก ขิง

497

542

586

624

531

2.77

436

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

อื่น ๆ

18

ม.ค. – ก.ย.
2561

ประเภทวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

ของปรุงแต่งรสบรรจุกระป๋อง ซอส
ปรุงรส ชา เส้นหมี่ เครื่องปรุงรส

รายการ

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ช่วง 5 ปี
(Growth rate)

2556

มกราคม - ธันวาคม
2557 2558 2559

2560

1,691

1,537

1,378

1,387

1,434

-4.23

กุ้ง

905

821

751

826

812

-2.09

ทูน่า

531

464

372

344

413

-7.71

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

ปลาและอาหารทะเลที่กินได้อื่น ๆ

244

242

247

217

209

-4.10

อื่น ๆ

12

9

8

0

0

-93.85

80

75

72

74

73

-1.95

4,006

3,842

3,723

3,800

3,962

-0.33

ผลิตภัณฑ์จากป่า
รวมทั้งหมด

ม.ค. – ก.ย.
2561

ประเภทวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

878
364
354

กุ้งแปรรูป (พิกัด H.S.1605)
กุ้งแช่แข็ง (พิกัด H.S.0306)
ทูน่ากระป๋อง (พิกัด H.S.1604)

ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา
หรือสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย
160
โมลลุสก์หรือจากสัตว์น้าที่ไม่มีกระดูก
สันหลังอื่น ๆ (แช่เย็นจนแข็ง)
0 ลอบสเตอร์ เนื้อปลาบด/แล่เป็นชิ้น
และเนื้อปลาแช่แข็งอื่นๆ
กรอบไม้สาหรับรูปวาด รูปภาพ
60 กระจกเงา ไม้อัดพลายวูด เครื่องใช้บน
โต๊ะอาหารหรือในครัวที่ทาด้วยไม้
2,944

แหล่งข้อมูล : สานักสามะโนประชากร กระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau, Department of Commerce) รวบรวมโดยหน่วยงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (Foreign Agricultural Service, USDA)
ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA (https://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx)
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ตารางที่ 5 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอินทรียข์ องสหรัฐฯ จากประเทศไทย ปี 2556 – 2561 (เฉพาะสินค้าที่สาคัญ)
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มกราคม-ธันวาคม
รายการ

อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยช่วง 5 ปี
(Growth rate)

ม.ค.–ก.ย.
ประเทศคู่แข่ง

2556

2557

2558

2559

2560

ข้าวอินทรีย์

18

11

11

8

7

-14

น้าตาลอินทรีย์

0

0

0

1

1

-

1

18

11

11

9

8

-13

8

ปี

รวม

2561

7 อินเดีย จีน กัมพูชา อาร์เจนตินา และอิตาลี
บราซิล ปารากวัย อาร์เจนตินา โคลัมเบีย

แหล่งข้อมูล : สานักสามะโนประชากร กระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau, Department of Commerce) รวบรวมโดยหน่วยงานการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (Foreign Agricultural Service, USDA)
ที่มา : Foreign Agricultural Service, USDA (https://apps.fas.usda.gov/gats/ExpressQuery1.aspx)
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2.2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการผลิตและการตลาดสินค้าอาหารในสหรัฐฯ
2.2.1 กลยุทธ์ด้านการผลิตและสถานการณ์การแข่งขัน
จากรายงานของ The Business Journals เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 25614
ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2561 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในสหรัฐฯ กาลังเติบโตและมีโอกาสหลากหลาย
สาหรับผู้ผลิตในการเข้าสู่ตลาด โดยต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และมี
ความเข้าใจความต้องการผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม millennial (กลุ่มประชากรของสหรัฐฯ ที่เกิด
ระหว่างปี 2524 – 2544 หรือมีอายุระหว่าง 17-37 ซึง่ ปัจจุบันมีบทบาทสาคัญในการสร้างกระแสการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าอาหารและเป็นเป้าหมายทางการตลาดการบริโภคของผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย
ในสหรัฐฯ) การใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์ใหม่ การใช้เทคโนโลยี และกลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการเป็ น
สิ่งจาเป็นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน โดยระบุปัจจัยที่สาคัญที่สุด 5 ประการที่ธุรกิจควรมุ่งเน้น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันในปี 2561 ดังนี้
1) ต้ อ งตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค (changing
customer preferences) โดยอาหารรสชาติเข้มข้นและแปลกใหม่ อาหารว่างและอาหารเพื่อสุขภาพ
กาลังอยู่ในความต้องการของผู้บริโภคในปี 2561 ซึ่งมักเป็นแรงผลักดันจากผู้บริโภคในกลุ่ม millennial
นอกจากนี้ บริการจัดส่งอาหารพร้อมปรุงถึงบ้านจะมีการเติบอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่
ต้องการมีส่วนร่วมในการปรุงมื้ออาหารด้วยตนเองด้วยสูตรที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม และมีส่วนผสมที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและมีความสดใหม่ ในทานองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุในภาชนะพร้อมบริโภค
เช่น ถ้วย ชาม กาลังอยู่ในความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเลือกรับประทานอาหารที่สะดวกรวดเร็ว
เพียงอุ่นในเตาไมโครเวฟ (microwave oven) เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถรับประทานได้ทันที อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคมักจะคานึงถึงคุณค่าของอาหารที่มตี ่อสุขภาพด้วยเช่นกัน
2) การควบรวมและการซื้อกิจการ (mergers and acquisitions) ในปี 2561
หลายๆ บริษัทได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มที่มีอยู่เดิมให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่และมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ผลิตมักเข้าซื้อ
ธุรกิจที่เชี่ยวชาญการผลิ ตอาหารหรือส่ว นผสมใหม่ๆ ที่ผู้ผลิตต้องการ แทนการพัฒนาผลิตภั ณ ฑ์ด้ว ย
ตนเอง เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ต่ ากว่ าการใช้เ วลาและทรัพ ยากรในการวิจั ยและพั ฒ นา (R & D) เพื่ อ สร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งพบว่า ในสหรัฐฯ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายแห่ งที่ต้องการเพิ่ม หรือนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของตนเองได้หันมาใช้กลยุทธ์นี้เพิ่มมากขึ้น เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
3) เน้ น ความปลอดภั ย อาหารและความยั่ ง ยื น ( food safety and food
sustainability) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของแหล่งอาหาร
4

https://www.bizjournals.com/boston/news/2018/01/29/top-5-trends-for-food-and-beverage-industry.html
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ในสหรัฐฯ ลดลง โดยจากผลการสารวจข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพของมูลนิธิอาหารนานาชาติ พบว่า
ปัจจุบันร้อยละ 61 ของชาวอเมริกันมีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านอาหารลดลงจากร้อยละ 66
ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารต้องเพิ่มมาตรการลดความเสี่ยงและปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้ง
มีมาตรการป้องกันมากขึ้น ซึ่งถือว่ามีความสาคัญสูงสุดสาหรับปี 2561 รวมถึงเรื่องการผลิตอย่างยั่งยืน
เนื่องจากผู้บริโภคจานวนมากโดยเฉพาะกลุ่ม millennial ต้องการทราบว่าอาหารที่ตนเองบริโภคมีการ
ผลิ ตที่เป็ น มิตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ มหรื อ ไม่ เช่น มีการควบคุม ปริ มาณการใช้ ท รั พยากร มีการใช้พลั ง งาน
ทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มีการลดบรรจุภัณฑ์ที่สิ้ นเปลือง มีการนาผลิตภัณฑ์ส่วนเกินไปทา
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม เช่ น การบริ จ าค เป็ น ต้ น ซึ่ ง มาตรการเหล่ า นี้ อ าจมี ค่ า ใช้จ่ า ยในการดาเนินงาน
แต่ผู้ผลิตจาเป็นต้องพัฒนายกระดับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการสามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปลดหย่อนภาษี เพื่อช่วยชดเชย
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ เช่น การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารส่วนเกินให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
4) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) หรือ ตลาดออนไลน์ ปัจจุบันการจะนา
สินค้าไปวางจาหน่ายบนชั้นวางของร้าน grocery ในสหรัฐฯ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากการแข่งขันที่
สูงมาก มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อกาหนดที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องทางอื่นที่น่าสนใจและกาลังเป็นที่
นิ ย ม คือ ช่องทางการจ าหน่ ายทางพาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า e-commerce ปัจจุบัน
ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทางเว็บไซต์ที่ขายตรงต่อผู้บริโภคและบุคคลที่สามมีส่วนแบ่ง
การตลาดคิดเป็ น ร้ อยละ 36 ของยอดขายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสุ ขภาพทั้งหมด และเมื่อกลางปี
2560 Amazon ซึ่งเป็นเว็บไซต์ จาหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุ ด ของสหรัฐ ฯ ได้เข้าซื้อกิจการร้าน
Whole Foods Market ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง
ของสหรัฐฯ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการบริการสั่งซื้อออนไลน์ และบริการ
จัดส่งอาหารถึงที่พักอาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีวิถีชีวิต
เร่งรีบ ไม่มีเวลา หรือต้องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้ การบริการจัดส่งสินค้าถึงที่พักอาศัยของร้าน
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน grocery ก็เติบโตตามความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยเพียงแค่ลูกค้า
สั่งซื้อสินค้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน (smart phone) หรือ แท็บเลต (tablet) ร้านค้า
ก็จะบริการจัดส่งถึงที่พักอาศัย ภายในไม่กี่ชั่วโมง หรือลูกค้าสามารถไปรับสินค้าในร้านสาขาใกล้เคียง
บริการนี้ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคเช่นกัน เนื่องจากร้านขายของชาในท้องถิ่น ฟาร์มโคนม
และเกษตรกรมีการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน
5) การใช้ เ ทคโนโลยี (technology) ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคมั ก จะมี ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสินค้าก่อนทีจ่ ะซื้อมากกว่าในอดีต ทั้งนี้ รวมถึงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผู้บริโภคสามารถค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนบริโภคได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสืบค้นหาอาหารที่
ให้ โ ปรตี น และพลั ง งานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การออกก าลั ง กาย เครื่ อ งดื่ ม ที่ ช่ ว ยให้ ผิ ว พรรณมี สุ ข ภาพดี
แหล่งผลิตอาหาร ความนิยมและประวัติความเป็นมาของบริษัท ผู้ผลิต จะเห็นได้ว่า ธุรกิจด้านอาหารและ
เครื่ องดื่มที่ป ระสบความส าเร็ จ มักจะใช้ เวที บ นระบบดิจิทัล (digital) และสื่ อสั งคมออนไลน์ (social
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media) เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารกับผู้บริโภค โดยให้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนา เรื่องราว
ของผลิตภัณฑ์ แสดงความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้บริโภค ดังนั้น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ
การให้บริการข้อมูลนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวม
2.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาดของสหรัฐฯ
ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ ค่อนข้างสูง
เนื่ องจากผู้ ผ ลิ ตทั่วโลกรวมถึง ในสหรัฐ ฯ ต่างมุ่งการจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ การทาให้ สิ นค้ามีความ
แตกต่างสามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคจึงเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตและจาหน่าย
การผลจากการสารวจตลาดและสังเกตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่จาหน่ายใน
ตลาดสหรัฐฯ ทั้งในร้านค้าทั่วไปและตลาดสินค้าออนไลน์ พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการสร้างความ
โดดเด่นให้สินค้ามีหลายแนวทางดังนี้
1) การแสดงฉลากข้อมูลอาหารที่โปร่งใส เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองบริโภค ทั้งข้อมูลทางโภชนาการ ส่วนประกอบอาหาร และสิ่งเจือปนอาหาร
เหล่านี้เป็นต้น
2) การนาเสนอเรื่องราวของสินค้า (story) นับเป็นกลยุทธ์สาคัญในการสร้างความ
มั่นใจและความเชื่อถือในตัวของสินค้า เช่น การมีประวัติอันยาวนาน หรือการเน้นในเรื่องการเป็นธุรกิจ
ของครอบครัว/ท้องถิ่น เป็นต้น
3) มี ต รารั บ รอง จากองค์ ก รต่ า งๆ เช่ น Fair Trade ตรารั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย์
ตัวอย่างเช่น USDA Organic เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองกระแสความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ กระแส
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้นามาใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อสร้างความโดดเด่น
ของสินค้าและสร้างกระแสความต้องการบริโภค
4) สร้างความรู้สึก การส่วนหนึ่ งของแบรนด์ (sense of community) หมายถึง
การสร้างแบรนด์/สินค้าที่ทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ เช่น การเปิดให้ลูกค้าเข้าไปมี
ส่วนร่วมกิจกรรมของแบรนด์ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Snapchat เป็นต้น
5) สามารถสื่ อ สารและตอบสนองความรู้ สึ ก เฉพาะบุ ค คล (personalize)
ตัวอย่างเช่น การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ ลูกค้าสามารถสื่อสารกับผู้จาหน่าย หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินค้าได้ หรือการที่ผู้จาหน่ายสามารถจดจาข้อมูลหรือความชอบส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายได้
เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางชนิดลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อหรือข้อความลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าได้
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับแบรนด์แล้ว ยังช่วยกระตุ้นยอดขายในโอกาส
พิเศษต่าง ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ลูกกวาดรสช็อ กโกแลต ยี่ห้อ M&M ลูกค้าสามารถสั่ ง
ทาลูกกวาดที่มีรูปภาพ หรือตัวอักษรชื่อบนลูกกวาดได้ เป็นต้น
6) ความแปลกใหม่ ชาวสหรั ฐ ฯ นิ ย มความแปลกใหม่ ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นรสชาติ
ส่วนผสม รูปแบบบรรจุภัณฑ์ จะเห็นได้จาก ผู้ผลิตมักจะใช้คาว่า “สูตรใหม่” “กลิ่นใหม่” “รสใหม่ ”
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บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีวางจาหน่ายอยู่แล้ว หรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเรียกความสนใจ
ของลูกค้าและไม่ให้เกิดความจาเจ
2.3 กระแสความนิยม
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความต้องการบริโภคสินค้าของชาวสหรัฐฯ มี ความหลากหลาย
เนื่องจากโครงสร้างของกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติและรสนิยมการบริโภค นอกจากนี้
วิถีการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบ ความต้องการความสะดวกสบาย ตลอดจนกระแสการรักษาดูแลสุขภาพของ
ผู้บริโภคชาวอเมริกัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เริ่มใส่ใจกับความปลอดภัยในเรื่องอาหารการกิน และมีการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น มีผลต่อกระแสความนิยมและพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
จากรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ในฝั่งตะวันตกของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. ๒55๙ ระบุว่า ปัจจุบันชาวอเมริกัน
มีความเอาใจใส่ด้านสุขภาพที่มากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติได้รับความนิยม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุว่า ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ที่หันมาบริโภค
อาหารอินทรีย์เนื่องจากคานึงถึงเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพสัตว์ และยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อ
หาสินค้าเกษตรอินทรีย์มาบริโภค พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้เปลี่ยนเดิมที่เป็นสินค้า
ที่บริโภคกันตามรูปแบบเชิงวิถีชีวิตในหมู่ผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆ มาเป็นสินค้าที่มีการบริโภคกันอย่างน้อยเป็น
ครั้งคราวในหมู่คนส่วนใหญ่ของชาวอเมริกัน และพบว่าร้อยละ 80 ของครอบครัวอเมริกันซื้อผลิตภัณฑ์
อินทรีย์มาบริโภคอย่างน้อยเป็นครั้งคราว รวมทั้งปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกันมากขึ้นในสหรัฐฯ
ทั้งในรูปยาสมุนไพรเพื่อการรักษา และเพื่อสุขภาพและความงาม
จากรายงานของ RSM US LLP5 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภาษีและที่ปรึกษา
ด้านการตลาดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ระบุถึงกระแสความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตอบรับที่
ดีในตลาดสหรัฐฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) Health And Wellness หมายถึง กระแสอาหารเพื่อสุ ขภาพและความสุ ขสมบูร ณ์ ข อง
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งกาลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอันดับต้นๆ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organics) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural) ผลิตภัณฑ์จากพืช (plant-based)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพของระบบทางเดิ น อาหาร (digestive health) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ ป ราศจาก
สิ่งเจือปนอาหาร สารก่อภูมิแพ้ non-GMOs ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูง (high protein) อาหารไขมันต่า
(low fat) อาหารปราศจากน้าตาล (sugar free) และอาหารโซเดียมต่า (low sodium) เป็นต้น

5
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2) Convenience/Easy-To-Prepare หมายถึง อาหารในรูปแบบที่ให้ความสะดวกสบายและ
ง่ายต่อการบริ โ ภค โดยจะเป็ น สิ น ค้าประเภทบรรจุ ภ าชนะ/หี บห่ อ (Consumer Packaged Goods CPGs) ได้แก่ อาหารบรรจุภาชนะพร้อมบริโภค หรือส่วนประกอบอาหารพร้อมปรุง เป็นต้น
คุณลักษณะของสินค้าบรรจุภาชนะ (CPGs) คือ เป็นสินค้าประเภทที่บริโภคทุกวันโดยเฉลี่ย
ต้องมีการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมบนชั้นวางจาหน่ายบ่อย ๆ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ แม้ว่า CPGs จะเป็น
ตลาดที่มีผู้บริโภคอยู่เสมอ แต่ก็มีการแข่งขันสูงเนื่องจาก6
(1) ความอิ่มตัวของตลาดสูง (market saturation) ซึ่งหมายถึงผู้ผลิตต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ดูใหม่ น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจของลูกค้าอยู่เสมอ
(2) ต้ น ทุ น การเปลี่ ย นการบริ โ ภคของผู้ บ ริ โ ภคต่ า (low switching costs) หมายถึ ง
ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตอื่นได้ง่ายไม่ส่งกระทบต่องบค่าใช้จ่าย
3) Freshness/No-Preservative หมายถึง อาหารที่มีความสดใหม่จากฟาร์ม หรือ อาหารใน
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากวัตถุกันเสีย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเจือปนอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
4) Private Label หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นแบรนด์ส่วนตัวของร้านค้า ซึ่งมักจะมีราคา
ต่ากว่าแบรนด์ชั้นนาทั่วไป ในขณะที่คุณภาพไม่ต่างกัน
5) Ingredient Transparency/Labeling หมายถึ ง การติ ด ฉลากที่ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับส่วนประกอบ (ingredients) ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ (nutrition fact) ฉลากรับรอง
จากองค์กรหรือหน่วยงานทางด้านสวัสดิภาพสังคมและสิ่ งแวดล้ อมต่างๆ เช่น USDA Organic, NonGMO, Certified Vegan, Fare Trade เป็นต้น
6) Environmentally Friendly หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการผลิต/แปรรูปที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะดังนี้7
(1) สินค้าและบริการที่ใช้กระบวนการผลิต (process) หรือ กระบวนการใช้ (usage) ที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อมหรือปล่อยมลพิษ หรือทาลายหรือปล่อยมลพิษ น้อยกว่า ซึ่งอาจดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เช่น ลดระยะเวลาการเดินเครื่องยนต์
 การปรับ เปลี่ยนรูปลักษณะของสินค้า เช่น ใช้ภาชนะทาจากวัสดุทางการเกษตรที่
สามารถย่อยสลายได้ง่าย
 การออกแบบอาคาร หรือสานักงานทีป่ ระหยัดพลังงานไฟฟ้า
 การบริ ก ารที่ ค านึ ง ถึ ง ปัญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น ร้ า นอาหาร หรื อ ธุ ร กิ จ โรงแรมที่มี
กระบวนการคัดแยกขยะ หรือ มีมาตรการบาบัดน้าเสียก่อนระบายสู่แหล่งสาธารณะ
6

https://www.investopedia.com/terms/m/marketsaturation.asp

7

http://sparcthai.org/knowledge-detail-002000045
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 การลงทุน ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลั งงานน้อย หรือ
ปล่อยมลพิษน้อย หรือ ใช้วัสดุหรือวัตถุดิบน้อย ซึ่งบางครั้งเรียกว่า เทคโนโลยีสะอาด หรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (clean technology หรือ environmentally sound technologies)
(2) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้จะต้องมีลักษณะที่ใช้แทนสินค้าที่เหมือนกัน
แต่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7) Extended Shelf Life หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไว้ ได้
นานขึ้น กล่าวคือ ปกติอาหารจะมี ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาในสภาวะที่
กาหนดซึ่งจะสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้อยู่ในระดับที่กาหนด อย่างไรก็ตาม
อายุการเก็บรักษาอาจยืดออกไปอีกระยะหนึ่งได้หากใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หรือการปรุงที่
เหมาะสม เช่น อาหารแช่เย็นที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือปรุงสุกน้อยที่สุดจะสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาได้นานขึ้นอีกระยะหนึ่งภายใต้การเก็บรักษาภายในเครื่องทาความเย็นที่เหมาะสม เป็นต้น
8) Organic And Natural หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารอิ น ทรี ย์ แ ละธรรมชาติ ซึ่ ง มี ค วาม
แตกต่างกันดังนี้
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์ หมายถึ ง อาหารที่ ผ่ า นการผลิ ต ทางการเกษตรที่ ไ ม่ ใ ช้ ปุ๋ ย เคมี
สารเคมี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือไม่ใช้วัตถุสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีกาจัดวัชพืช ซึ่งในสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นอินทรีย์จะต้องมีตรา
รับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
(2) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ที่
อ้างว่าเป็น 100% Natural ได้ก็ต่อเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ รวมถึงวัตถุ
กันเสียและส่วนผสมอื่นๆ ที่น้อยกว่า 1% ปัจจุบันสหรัฐฯ ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
ธรรมชาติ แต่หน่วยงาน FDA (Food & Drug Administration) ซึ่งดูแลด้านอาหาร ยา และเครื่องสาอาง
ของสหรัฐฯ อาจจะทาการตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารว่ามีส่วนผสมธรรมชาติตามที่กล่าวอ้ าง
หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างสินค้าถูกห้ามนาเข้าและห้ามวางจาหน่าย
9) Locally Sourced หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในท้องถิ่น และจาหน่ายในท้องที่หรือ
ภูมิภาคโดยที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะวางตลาดในระยะทางที่ไม่เกิน 400 ไมล์จากต้นกาเนิดของผลิตภัณฑ์
(บางแห่งกาหนดระยะทางที่ใกล้กว่า) ปัจจุบันเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมรวดเร็วที่สุดอย่างหนึ่งในธุรกิจ
การค้าอาหาร
10) Non Allergen หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ (เป็นสารที่สามารถกระตุ้น
ให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาอิมมูน (Immune) ทาให้ร่างกายเกิดภูมิไวต่อสารเหล่านั้น ) หรือ ที่เรียกว่าอาการ
ภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ เมล็ ดธัญพืช (เช่น ถั่ว เหลื อง, ถั่ว ลิ ส ง, ข้าวสาลี , งา),
เนื้อปลา, เนื้อสัตว์น้าที่มีเปลือก, นม, ไข่, ถั่วประเภทลูกนัต (Nut) ชนิดต่างๆ
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ภาพที่ 2 กระแสความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดในสหรัฐฯ

ที่มา : RSM US LLP, http://rsmus.com/
2.4 แนวโน้มรูปแบบสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในตลาดสหรัฐฯ
แนวโน้มและรูปแบบการบริโภคสินค้าอาหารในตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบันและอนาคต มีความ
หลากหลายทั้งรสชาติ รูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนความแปลกใหม่
ทั้ ง นี้ ร้ า น Whole Foods Market ซึ่ ง เป็ น ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า อาหารเฉพาะระดั บ ไฮเอนด์
(high-end) ซึง่ เว็บไซต์ Amazon ได้เข้าซื้อเพื่อควบรวมกิจการไปแล้วเมื่อปี 2560 ได้คาดการณ์แนวโน้ม
ผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2561 ว่าจะเป็นปีแห่งการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของ
ดอกไม้ เห็ด อาหารในรูปผง และเครื่องดืม่ ประเภทอัดลม หรือ bubbles drinks ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้8
1) อาหารที่แต่งรส/กลิ่นของดอกไม้ ตัวอย่างเช่น ลาเวนเดอร์ (lavender) กุหลาบ และชบา
สามารถนาไปเป็นส่วนผสมแต่งรสชาติและกลิ่นอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น เครื่องดื่มกาแฟลาเต้ (lattes)
เครื่องดื่มเลมอนเนด (lemonade) กราโนลา (granola) ซึง่ เป็นอาหารเช้าประเภทธัญพืชอบกรอบที่ได้รับ
ความนิยมอย่างหนึ่งในสหรัฐฯ และของว่างมาร์ชเมลโลว์ (marshmallows) เป็นต้น
2) สิ่งสกัดหรือบดเป็นผง ปัจจุบันอาหารเกือบทุกประเภทนับตั้งแต่ nutrition bars ซึ่งเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพแบบแท่ง ไปจนถึงซุปและขนมอบต่างๆ มักมีส่วนผสมของพืชสมุนไพรต่างๆ ทีส่ กัดหรือ
8

http://fortune.com/2017/11/06/whole-foods-food-trends-2018/
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บดเป็นผง เช่น ชาเขียวญี่ปุ่น (matcha) รากมะค่า (maca root) โกโก้ (cacao) และขมิ้นผง หรือแม้แต่
ไข่ขาวผงนั บ เป็ น อีกผลิ ตภัณฑ์ที่น ามาผลิ ตเป็นอาหารส าเร็จรูป เช่น Rxbar ซึ่งเป็น ผลิ ตภัณฑ์ อาหาร
ประเภทโปรตีนแท่งของบริษัท Kellogg ทีท่ ามาจากโปรตีนไข่ขาวผง
3) เห็ด ประกอบด้วยเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดหลินจือ และเห็ดซากุระที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร
เพื่อสุขภาพและเครื่องดื่ม เช่น กาแฟและชา ซึ่งมีการนาไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ร่างกายด้วย เช่น สบู่ ครีมอาบน้า เป็นต้น
4) อาหารของชาวเอเชียตะวัน ออกกลาง Whole Foods Market ได้มีการระบุไว้ว่า ในปี
พ.ศ. 2561 จะเป็นปีที่อาหารตะวันออกกลางเข้าสู่กระแสตลาดหลัก โดยนอกเหนือจาก อาหารเรียก
น้าย่อย/เครื่องเคียงประเภทจิ้ม เช่น ฮัมมัส (hummus), ขนมปังพิตา (pita), และอาหารว่าง/อาหารหลัก
อย่ า งเช่น ฟาลาเฟล (falafel) แล้ ว เครื่องเทศประเภทน้าพริ ก harissa จากตอนเหนือของแอฟริ ก า
กระวาน และสมุนไพรผสม za'atar จากตะวันออกกลาง และอาหารเช้าสไตล์อิสราเอล อย่างเช่น ชักชูก้า
(shakshuka) จะเริ่มเข้ามาวางจาหน่ายให้เห็นเพิ่มมากขึ้นในตลาดสหรัฐฯ
5) อาหารที่มีฉลากแสดงข้อมูลอาหารที่ชัดเจน ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาหารที่บริโภคมากกว่าในอดีต และผู้ผลิตได้ตอบสนองด้วยการติดฉลากข้อมูล นอกจากข้อมูล
ทางด้านโภชนาการแล้ ว ยั งมีการแสดงข้อมูล หรือตรารับรองเกี่ยวกับ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคอี ก ด้ ว ย เช่ น Organic, GMO-free, หรื อ Responsibly
Grown And Raised และ Fair Trade เป็นต้น
6) ผลิตภัณฑ์จากพืช (plant-based products) เดิมโปรตีนจากพืชมักจะเป็นเพียงอาหาร
สาหรับผู้รับประทานอาหารเจและมังสวิรัติเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันได้มีการนาพืชมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทโปรตีนยอดนิยมของชาวอเมริกัน ตัวอย่างเช่น เบอร์เกอร์ (burger)
ทาจากพืช หรือ นมและโยเกิร์ต ทาจากถั่วประเภทลูกนัต (nut) ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้ บริโภคที่
ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ตามกระแสการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม หรือ
เหตุผลด้านสุขภาพ
7) อาหารว่างประเภทอบพองและกรุบกรอบ (puffed and popped) หมายถึง แนวโน้ม
อาหารหรื อ ขนมขบเคี้ ย วปั จ จุ บั น ก าลั ง มาในรู ป อบหรื อ คั่ ว ให้ พ องกรอบ และอบแห้ ง เช่ น ข้ า วพอง
ข้าวเกรียบ (chips) หรือขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบที่ทาจากถั่ว พืช หรือผัก เป็นต้น
8) Shell-Less Tacos Taco เป็นอาหารของชาวเม็กซิกัน (Mexican) ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยม
ของชาวอเมริกัน ทั่วไป โดยความนิยมยิ่ง สูงขึ้นเมื่อพ่อครัวหรือร้านอาหารได้มีการปรับปรุงรูปแบบให้
เป็นได้ทั้งอาหารเช้าและของหวาน ปัจจุบันได้มีการสรรหาสิ่งที่จะมาทดแทนแผ่นแป้งสาหรับห่อซึ่งเรียกว่า
ทอทิลญ่า (tortilla) เช่น การนามันสาปะหลังและมะพร้าวมาใช้แทนแป้งสาลี หรือการพัฒนาไส้ของ taco
ซึ่งปกติมักจะทามาจากเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ หรือปลา โดยใช้โปรตีนจากพืชแทน ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
รูปแบบอาหารพื้นเมืองธรรมดาไปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเพิ่มรสชาติความแปลกใหม่ ทั้งยังเป็นการ
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ดึงดูดลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิกที่นิยมรับประทานอาหารเม็กซิกันแต่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพให้หันมา
รับประทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น
9) No-Waste Cooking หมายถึง อาหารที่ปรุงโดยใช้ประโยชน์จากทุกส่ ว นของวั ต ถุ ดิ บ
หรือนาวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นอาหาร ปัจจุบันเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ลูกค้ามาบริโภค
อาหารประเภทนี้มากขึ้นเพื่อตอบสนองกระแสการลดการสูญเสียและสิ้นเปลืองอาหารโดยเปล่าประโยชน์
จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตอาหารที่ใช้ชิ้นส่วนของพืชหรือสัตว์ที่เคยถูกพิจารณาว่าเป็นเศษอาหาร
หรือขยะมาผลิตเป็นอาหาร เช่น เปลือกแตงโมนามาดองหวานหรือเค็มเรียกว่า Pickle ซึง่ นิยมรับประทาน
เป็นของกินเล่นหรือเป็นเครื่องเคียงอาหารจานหลัก เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น
10) Bubbles หมายถึง เครื่องดื่มประเภทอัดแก๊ส เพื่อให้มีความซ่า หรือมีฟอง ไม่ว่าจะเป็น
น้ าแร่ น้ าดื่ม น้ าผลไม้ หรื อกาแฟชงแบบเย็น (cold brew) โดยมักจะมี ส่ ว นผสมของน้ าตาลต่ ากว่ า
เครื่องดื่มโซดาทั่วไป คาดว่าเครื่องดื่มประเภทนี้จะมาแทนที่เครื่องดื่มน้าอัดลมซึ่งมีน้าตาลสูง
นอกจากนี้ จากรายงานเรื่ อ ง U.S. Food Market Outlook 2018 9 ของบริ ษั ท Packaged
Facts ซึง่ เป็นผู้จัดทางานวิจัยด้านการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลส่วนบุคคล
บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยง และข้อมูลประชากร ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ซื้อ ผู้ที่มีบทบาทในช่องทางการจัดจาหน่าย และผลิตภัณฑ์และแนวโน้มใหม่ ๆ ได้ระบุถึง
แนวโน้มและโอกาสสาหรับตลาดสินค้าอาหารในสหรัฐฯ ที่น่าสนใจ 5 ข้อ ดังนี้
1) เปลี่ยนธัญพืชให้เป็นอาหารสุขภาพ (cereal reimagined) คือ การพัฒนาธัญพืชให้เป็น
อาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จะยังคงเน้นเรื่องการสนองความ
พอใจในรสชาติ แต่นวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคต่อไปจะมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการใช้ธัญพืชให้เป็นผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบใหม่ ๆ ปรังปรุงส่วนผสมและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ จากการสารวจ
ตลาดในปัจจุบันจะพบว่ามีการนาซีเรียล (cereal) ซึ่งปกติเป็นอาหารเช้า มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่จากัดอยู่เฉพาะการเป็นอาหารเช้าอย่างเดียว
2) พั ฒ นาช็ อ กโกแลตให้ เ ป็ น อาหารมากกว่ า ขนมหวาน (emphasis on chocolate as
"food" not "candy") ช็อกโกแลตได้รับการพัฒนาให้เป็นทางเลือกสาหรับของว่างที่ดีต่อสุขภาพแทนที่
จะเป็นเพียงของหวาน โดยบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตกาลังสร้างแนวโน้มความนิยมในการกินของว่างที่ดีตอ่
สุขภาพซึ่งจะช่วยยกระดับความถี่ในการรับประทานอาหารว่างของชาวอเมริกันด้วยวิธีการพัฒนาของ
หวานอย่างเช่น “ช็อกโกแลต” ให้มีคุณค่าทางโภชนาการจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “อาหาร” ไม่ใช่เป็น
“ขนมหวาน” อีกต่อไป ซึ่งสามารถนาไปประยุคใช้กับขนมหวานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
3) ตลาดออนไลน์ ส าหรั บ อาหารและอาหารว่ า ง (ecommerce market for meal and
snack bars deepens) แม้ว่าการขายอาหารและอาหารว่างบนตลาดออนไลน์จะค่อนข้างน้อย แต่คาดว่า
9
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จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเข้าสู่ร้านขายของชาออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้ออาหารและอาหารว่าง
อื่น ๆ โดยไม่ต้องไปที่ร้านค้า ความสะดวกในซื้อสินค้าตามร้านขายของชาออนไลน์กาลังได้รับความสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับกลุ่ ม millennial และครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนื่องจากความเร่งรัดในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและไม่มีเวลาวางแผนและซื้อสินค้าในร้านขายของชา
4) เนยแข็ ง (continued evolution of cheese) ชาวอเมริ กั น นิ ย มการบริ โ ภคเนยแข็ ง
ผู้บริโภคต้องการเนยแข็งที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่มีไขมันหรือโซเดียมต่าเท่านั้น แต่ยังต้องมี
ความสดใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตจากนมคุณภาพดี มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่ใช้งานง่ายทั้งการจัดเก็บและพกพา ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการในการรับประทานอาหารว่าง
และรั บ ประทานอาหารแบบ on-the-go โดยมีขนาดและบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ มีการเพิ่มรสชาติ ที่
แตกต่าง สร้างความพึ่งพอใจในการบริโภค ผลิตแบบพิถีพิถันและเป็นเนยแท้ และเพิ่มคุณประโยชน์ด้าน
สุขภาพและโภชนาการ
5) อาหารเพื่อสุขภาพของระบบขับถ่าย (digestive health) โปรไบโอติก (probiotics) หรือ
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ดี ต่ อ ระบบขั บ ถ่ า ยและสุ ข ภาพโดยรวม นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ในแนวโน้ ม ที่ มี ศั ก ยภาพที่ สุ ด ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นแหล่งโปรไบโอติก ที่รู้จักกันดี ได้แก่
โยเกิร์ต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมขนมปังในสหรัฐฯ ได้มีการพัฒนาคิดค้นขนมปังโปรไบโอติก
ซึ่งมีส่วนผสม probiotic cultures เมล็ดข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน เมล็ดเชีย (chia seed) และลูกเดือย
ซึ่งเป็นแหล่งโอเมกา 3 คาดว่าจะมีการขยายตัวของขนมปังโปรไบโอติกในอนาคต
2.5 สถานการณ์และแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของชาวเอเชียในสหรัฐฯ
ผลการวิเคราะห์ของ บริษัท H.C. Foods Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้จัดจาหน่าย หรือ distributor สินค้า
อาหารและของชาจากเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ระบุเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตร
และอาหารของชาวเอเชียในสหรัฐ ฯ และพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเอเชียและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
พบว่า ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของชาวเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) การเพิ่มขึ้นของประชากร แนวโน้มการเจริญเติบโตของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมีการ
ขยายตัวมากขึ้น ชาวเอเชียส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก ฮาวาย เท็กซัส อิลลิ นอยส์
โดยส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ใ นเมื อ งใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ Los Angeles, New York, San Francisco, Honolulu,
Washington DC/Baltimore และ Chicago ประชากรกลุ่ ม นี้ มี อั ต ราการขยายตั ว ของรายได้ แ ละมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉลี่ยมากกว่าประชาชนกลุ่มอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการซื้อ
สินค้าอาหารและของชา ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของชาวเอเชียเพิ่มขึ้น
2) ความนิยมบริโภคอาหารของชาวเอเชีย ถึงแม้ตลาดอาหารเม็กซิกันจะเป็นตลาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ แต่แนวโน้มที่ชาวอเมริกันหันมาให้ความสนใจในการรับประทานและปรุงอาหารของชาวเอเชียใน
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความนิยมในวัฒนธรรมการบริโภคของชาวเอเชียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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3) ความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากเอเชี ย เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
ประชากรชาวอเมริ กั น เชื้อ สายเอเชีย และการขยายตั ว ของการตั้ ง ถิ่ นฐานไปยั ง เมื อ งต่ า งๆ มากขึ้ น
ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารและร้านขายของชาของชาวเอเชีย เนื่องจากชาวเอเชียนิยมทาธุรกิจ
ร้านอาหาร หรือขายสินค้า
4) ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา นับเป็นจุดเด่นของร้านค้าปลีกของชาวเอเชีย ซึ่ง
จาหน่ายสินค้าในราคาถูกกว่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป สิ นค้ามีให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารทะเลสด ร้านจาหน่ายสินค้าอาหารและของชาของชาวเอเชียสามารถจาหน่ายสินค้าในราคาที่ถูก
กว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของชาวอเมริกัน เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียม หรือ ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริม
การขายอื่นๆ ซึ่งต่างจากการวางจาหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาของชาวอเมริกัน ซึ่ง ผู้ขายมักจะ
รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่
(1) Slotting Fee หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเรียกเก็บจากผู้นา
สินค้าไปวางจาหน่ายบนชั้นวางของร้าน เพื่อรักษาสถานภาพการวางจาหน่าย ซึ่งมักขึ้นอยู่กับสิ นค้า
ผู้ผลิต และสถานการณ์ทางการตลาด
(2) การลดราคาสิ น ค้ า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขาย ปี ล ะ 2 ครั้ ง (reasonable pricing with
bi-yearly sale)
(3) ค่าโฆษณาและส่งเสริมการตลาด (advertising / marketing fee)
(4) ค่าธรรมเนียมการกระจายสินค้า (distribution centers fee)
2.6 พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอาหารในสหรัฐฯ
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ www.statista.com เรื่อง U.S. Food Shopping Behavior
- Statistics & Facts10 ได้ระบุเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของชาวสหรัฐฯ ดังนี้
1) เศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อ พฤติกรรมการบริ โภคสินค้าอาหารของชาวสหรัฐฯ ถึงแม้
ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดการซื้อสินค้าที่ไม่จาเป็น แต่จะไม่ลดการซื้ออาหาร
เพื่อการบริ โ ภค มีร ายงานข้อมูล ของปี 2559 ระบุว่า ครัว เรือนโดยเฉลี่ ยในอเมริก าใช้ จ่ายในเรื่ อ ง
ค่าอาหารประมาณกว่า 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 - 3 ปี
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ซื้อสินค้าอาหารในร้านซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์
(super center) เช่น Walmart ด้วยความถีร่ ะหว่าง 1 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
2) ราคาเป็นปัจจัยสาคัญ ที่สุดในการเลือกร้านซูเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากการแข่งขันระหว่าง
ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างสูง ผลจากการสารวจในปี 2558 พบว่า ปัจจัยที่สาคัญในการ
เลือกซูเปอร์มาร์เก็ต คือ มีการจาหน่ายสินค้าที่คุ้มค่าราคามากที่สุด มีทาเลที่สะดวกสบาย และมีการเก็บ
รักษาเป็นอย่างดี ตามลาดับ
10
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3) ตลาดของเกษตรกร (farmers market) และร้านค้าสินค้า เฉพาะ (specialty store)
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าอาหารของชาวสหรัฐฯ ทาให้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบดั้งเดิม
หลายแห่งต้องแข่งขันกับตลาดของเกษตรกรและร้านสินค้า เฉพาะประเภทธรรมชาติและอินทรีย์ โดยมี
รายงานว่า ปี 2560 ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ร้อยละ 36 ซื้อผักและผลไม้สดในตลาดของเกษตรกร
4) คุณภาพของอาหาร เป็นปัจจัยสาคัญมากที่สุดในการเลือกซื้ออาหารของชาวสหรัฐฯ โดยมี
ปัจจัยอื่นๆ ประกอบได้แก่ รสชาติ ราคา สุขภาพ และความสะดวกสบาย
5) ตลาดสินค้าอาหารออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แม้ว่าร้านขายของชาออนไลน์จะเข้ามามี
บทบาทเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากกว้างขวางมากนัก โดยร้อยละ 98 ของผู้บริโภค
อเมริกันยังคงซือ้ สินค้าอาหารในร้านซูเปอร์มาร์เก็ต อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 72 ของผู้บริโภคได้ให้
การตอบรับในเชิงบวกกับการใช้บริการซื้อสินค้าอาหารออนไลน์ มีรายงานการสารวจปี 2560 เกี่ยวกับ
แนวโน้ มตลาดสิ น ค้าอาหารออนไลน์ พบว่า ความได้เปรียบด้า นราคาของสิ น ค้า ออนไลน์ และความ
สะดวกสบายเป็นปัจจัยสาคัญที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคหันซื้อสินค้าอาหารออนไลน์มากขึ้น
2.7 รายงานผลการเข้า ร่ ว มสั งเกตการณ์ ง านแสดงสิน ค้า ธรรมชาติ ตะวัน ตก 2018 (Natural
Products Expo West 2018)
งานแสดงสินค้าธรรมชาติของสหรัฐฯ ได้ชื่อว่าเป็นงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติและ
อินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปีทั้งทางฝังตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ และถือเป็นงาน
แสดงสินค้าชั้นนาที่เหมาะสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ติดตามแนวโน้มและ
นวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอินทรีย์ โดยแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมงานจานวนมาก
ประกอบด้วยผู้ประกอบการ/บริษัทที่นาสินค้ามาจัดแสดง ผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางทางการตลาด
ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ทางการตลาด
รวมถึงองค์กรรับรองมาตรฐานต่างๆ
2.7.1 สรุปสถานการณ์และแนวโน้มผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ 2018
งานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ ตะวันตก 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ที่ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานกว่า 80,000 คน ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (exhibitors) 3,213 ราย มีการจัดบูธ (booth)
แสดงสินค้าประมาณ 2,000 บูธ และมีการนาแบรนด์ใหม่ๆ มาเปิดตัวในงานปีนี้กว่า 600 แบรนด์
พื้น ที่จั ดงานทั้งหมดแบ่ งออกเป็ น 10 ส่ ว น (halls) ได้แก่ Hall A - E, Arena Lobby, Arena, Level
300 Exhibits, North Hall ชั้น 1, และ North Hall ชั้น 2 โดยในปีนี้มีประเทศต่างๆ นาสินค้ามาแสดง
ทั้ ง หมด 47 ประเทศ (ไม่ ร วมสหรั ฐ ฯ) และมี ผู้ ช านาญการในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากประเทศ ต่ า งๆ
อีกประมาณ 120 ประเทศ
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1) วัตถุประสงค์ของงาน
(1) เพื่อการพบปะกับผู้ซื้อ/ผู้ขายผลิตภัณฑ์สินค้าธรรมชาติ อินทรีย์และเพื่อสุขภาพ
(2) เพื่อการนาเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ
(3) เพื่อการสร้างเครือข่ายชุมชนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
(4) เพื่อติดตามแนวโน้มและแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
(5) เพื่อปฏิสัมพันธ์กับสื่อ (press) ที่เกี่ยวกับการค้าและผู้บริโภค
(6) เพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
อินทรีย์และเพื่อสุขภาพ
(7) สร้ า งความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ น าเข้ า ผู้ ซื้ อ โบรกเกอร์ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จั ด จ าหน่ าย และ
ผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมงาน
(8) สร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ
2) การจั ด แบ่ ง โซน (zone) แสดงสิ น ค้ า แบ่ ง เป็ น พาวิ เ ลี ย น (pavilion) ต่ า งๆ
ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (supplements)
(2) ผลิตภัณฑ์ที่กาลังได้รับความสนใจ (hot products)
(3) ผลิตภัณฑ์เชิงวิถีชีวิต (lifestyle)
(4) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารจากธรรมชาติ แ ละอาหารเฉพาะ (natural & specialty
foods)
(5) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organic)
(6) การตกลงทางธุรกิจและบรรจุภัณฑ์ (business solutions & packaging)
3) ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าที่นามาแสดง สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้ดังนี้
(1) สินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (grocery) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ของขบ
เคี้ยว อาหารสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ (Consumer Package Goods - CPGs) ซอสปรุงรส เครื่องเทศ และ
ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ
(2) ไวตามินและผลิตภัณฑ์เ สริ มอาหาร (vitamin and supplement) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์บารุงร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อระบบเผาผลาญและ
ระบบการย่อยและขับถ่าย ซึ่งมีทั้งในรูปวิตามิน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ (specialty food)
(3) สุขภาพและความงาม (health & beauty) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างความ
เยาว์วัย ผลิตภัณฑ์ดูแลผมและผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์สาหรับอนามัยในช่องปาก ผลิตภัณฑ์สาหรับดูแลทารก
ผลิตภัณฑ์สาหรับการนวด/สปา และเครื่องสาอาง เป็นต้น
(4) การดู แลสุขภาพ (healthcare) ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์บารุงสุ ขภาพ สมองและ
ความจา ผลิตภัณฑ์ลดน้าหนัก ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรทางเลือก และผลิตภัณฑ์สาหรับนวดเพื่อการรักษา
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(5) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร (herbs, medicinal product) ได้แก่
น้ามันหอมระเหย สารสกัดจากพืชสมุนไพร อาหารสมุนไพร เครื่องดื่ม/ชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
(6) ของใช้ในครัวเรือนและสิ่งทอจากธรรมชาติ (natural home & textiles)
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเส้นใยธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์กาจัดแมลง
จากสารสกัดธรรมชาติ เป็นต้น
(7) ผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยง (pet products) ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยงอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารสาหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
(8) ส่วนประกอบอาหารสด (raw ingredients) ได้แก่ พืช/ผัก/ผลไม้/สมุนไพร
อาหารทั่วไปประเภทไขมัน โปรตีนประเภทต่างๆ ส่วนประกอบอาหารอินทรีย์ ส่วนประกอบอาหารเฉพาะ
ประเภทช่วยระบบการย่อย หรือโปรไบโอติก (probiotic) ไวตามินสาหรับการกระตุ้นระบบการเผาผลาญ
(metabolite) เป็นต้น
(9) ผลิตภัณฑ์แช่เย็น/แช่แข็ง (refrigerated/frozen) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
นม ไข่และปลา ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ อาหารสาเร็จรูป เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เป็นต้น
(10) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ าหน่ า ยในปริ ม าณมากๆ (bulk) ได้ แ ก่ ธั ญ พื ช สมุ น ไพร
เครื่องเทศ ผักผลไม้ ชา น้าผึ้ง ฯลฯ
(11) เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ (equipment) เช่ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น
อุปกรณ์การผลิตสาหรับโรงงาน อุปกรณ์สาหรับภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นต้น
(12) บรรจุ ภั ณ ฑ์ (packaging) ได้ แ ก่ แคปซู ล (capsule) บรรจุ ย า ไวตามิ น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, บรรจุภัณฑ์ทาจากกระดาษ พลาสติก แก้วและวัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
(13) พัสดุภัณฑ์ (supplies) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สาหรับทาความสะอาดโรงงาน
กาจัดขยะ และการแสดงสินค้า เป็นต้น
(14) บริการ (service) ได้แก่ ห้องแลบ (lab) ที่ให้บริการทดสอบคุณภาพ ธุรกิจ
บริการด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ ธุรกิจที่ปรึกษา การบริการทางอินเทอร์เน็ต (internet) บริการด้าน
การศึ ก ษาและฝึ ก อบรม โรงงานรั บ ผลิ ต สิ น ค้ า ฉลากแบบส่ ว นตั ว /การผลิ ต ตามสั ญ ญา (private
labeling/contract manufacturing) เป็นต้น
(15) เอกสารและสื่อ (literature/media) ได้แก่ หนังสือ ซีดี (cd) ซอฟท์แวร์
(software) นิตยสารทางการค้า เป็นต้น
(16) อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก และอาหารสัตว์อินทรีย์ เป็นต้น
4) สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของผู้นาเข้า ผู้ซื้อ และผู้กระจายสินค้า
(1) เครื่องดื่ม
(2) ส่วนผสมอาหาร - ธรรมชาติ/อินทรีย์
(3) ผลิตภัณฑ์ gluten-free
(4) ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค เพื่อสุขภาพ เพื่อทดแทนมื้ออาหาร
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(5)
(6)
(7)
(8)

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ของว่าง/ขนมขบเคี้ยว
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ/อาหารรสชาติดี (specialty/gourmet foods)

2.7.2 ข้อสังเกต
จากการสังเกตการณ์งานแสดงสินค้าปีนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นามาแสดงในงานได้แก่ อาหาร
ธรรมชาติและอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพและความงาม ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
ส่ ว นผสม มีการเน้ น แนวคิดในเรื่ องการสนับสนุนวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในระยะยาวและการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภคชาวอเมริกัน มีการใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ รูปแบบผลิต ภัณฑ์และการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและค่อนข้างแตกต่างไป
จากเดิมพอสมควร ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) กระแสการเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ เพื่อตอบสนองต่อกระแส
การใส่ใจสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญ ของแบรนด์ในการส่งเสริมการตลาด
ตัวอย่างเช่น บริษัท Choice Organic Teas ซึ่งจาหน่ายชาอินทรีย์ ได้ระบุว่าได้จัดสรรรายได้จากการ
จาหน่ายชาให้กับองค์กร Water Aid เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่ยากจนทั่วโลกได้เข้าถึงน้าดื่มสะอาดมา
เป็นเวลาถึง 6 ปี เป็นต้น (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท Choice Organic Teas ที่เน้นเรื่องการเอาใจใส่ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

2) การผลิตภัณฑ์ช่วยลดความเครียดและการนอนหลับ จะพบว่ามีการนาผลิตภัณฑ์
ช่วยลดความเครีย ดและการนอนหลับมาแสดงให้เห็นมาก ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติและ
แร่ธาตุต่างๆ (ภาพที่ 4) ที่ช่วยสร้างความสงบและผ่อนคลายในตอนกลางวัน ตลอดจนช่วยการนอนหลับที่
ปราศจากการรบกวนในเวลากลางคืน ซึ่งอาจเข้ามาแทนที่เครื่องดื่มให้พลังงานที่มีคาเฟอีน หรือ อาหาร
ว่างที่บรรเทาอาการความเครียด หรือ การนอนไม่หลับแบบชั่วครั้งชั่วคราว
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มพืชและสมุนไพร ตรา Goldthread”

3) ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ถือว่ากาลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ
เนื่องจากความแปลกใหม่ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และรสชาติ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จะเห็นได้จากมีประเทศต่างๆ นาสินค้ามาแสดงเป็นจานวนมากด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง
ผลิ ตภัณฑ์ที่น ามาแสดงในงาน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ยี่ห้ อ Naughty Noah's Vietnamese Pho Noodles,
Wünder Creamery Grass Fed Quark และ Yai's Thai Spicy Thai Relish (ภาพที่ 5) เป็นต้น
ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ “ผักดองปรุงรส ตรา Yai's Thai”

4) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพืช (plant-based) กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบันและคาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจะพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพื ชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์และนมมาแสดง
จานวนมาก เช่น โยเกิร์ต (yoghert) ชีส (cheese) ไอศกรีม (ice cream) และเบอร์เกอร์ (burger) ที่ทา
จากถั่ว ผักและธัญพืช ซึ่งจะดึงดูดผู้บริโภคมังสวิรัติที่ไม่ต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากเหตุผ ลด้าน
สุขภาพ จริยธรรม หรือสิ่งแวดล้อม มีการเพิ่มรสชาติแปลกใหม่ และความสะดวกในการบริโภค (ภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากพืช “โยเกิร์ตทาจากมะพร้าวรสวนิลา (Vanilla) ตรา COYO”
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5) ลดการสิ้น เปลืองและสูญเปล่า จะพบว่ามีผ ลิ ตภัณฑ์ห ลายชนิดนาเรื่องการลด
การสูญเสีย หรือการลดขยะในกระบวนการผลิตอาหารมาเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยระบุว่ามีการนา
ผลพลอยได้จากธุรกิจผลิตอาหารมาเป็นส่วนผสม หรือนามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
และอยู่ในความนิยมของชาวอเมริกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท Barnana ใช้กล้วยที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก
มาทากล้วยอบกรอบ ตรา Barnana Himalayan Pink Sea Salt Plantain Chips (ภาพที่ 7)
ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลดการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า “กล้วยอบกรอบ ตรา Barnana”

6) ผลิตภัณฑ์โภชนาการแบบดึกดาบรรพ์ (paleo diet) ซึง่ เป็นรูปแบบการบริโภคที่
เลียนแบบบรรพบุรุษสมัยก่อน คือ เน้นอาหารโปรตีนในปริมาณมาก เลือกใช้ไขมันดีจากพืช เช่น ถั่วต่างๆ
และผักผลไม้ที่มีความหวานน้อย หลีกเลี่ยงแป้ง น้าตาล ขนมหวาน ซึ่งกาลังอยู่ในกระแสความนิยมใน
ปัจจุบัน สังเกตได้จากมีหลายผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมายรับรองความเป็น paleo หรือ paleo friendly
(ภาพที่ 8) ตัวอย่างเช่น ขนมปั งแซนด์วิช (sandwich) ที่ทาจากแป้งถั่วอัลมอนด์ (almond) ตรา Base
Culture, ผลิตภัณฑ์ เบคอน (bacon) ปราศจากน้าตาลยี่ห้อ Applegate (ภาพที่9 ) เป็นต้น
ภาพที่ 8 ตัวอย่างตรารับรองผลิตภัณฑ์ Paleo

ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Paleo
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7) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส่ ว นผสมของสาร CBD (Cannabidiol) CBD เป็ น สารที่ พ บใน
กัญชาและกัญชง ซึ่งการวิจัย พบกว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติในการส่งเสริมสุ ขภาพ
จากการสังเกตพบว่า มีผลิตภัณฑ์สินค้าเฉพาะ ประเภทของว่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ามันจากเมล็ด
Hemp ที่มีสาร CBD เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ให้เห็นอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งนี้ การจากสอบถามพบว่า
จะต้องมีผลการทดสอบคุณสมบัติของวัส ดุที่ นามาประกอบผลิ ตภัณฑ์ด้วย โดยผลการทดสอบจะต้ อง
สอดคล้องกับการกล่าวอ้างบนฉลากและต้องไม่เข้าข่ายยา แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สาร CBD จะมีโอกาสสูงในด้านการตลาด แต่คาดว่าอาจจะมีกฎระเบียบเข้ามาควบคุมในอนาคต ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ามันที่มีส่วนผสมของ CBD ยี่ห้อ Nu leaf Naturals ครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
ที่มีส่วนผสม CBD ยี่ห้อ Sagely Naturals (ภาพที่ 10)
ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม CBD “ครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อตรา Sagely
Naturals”

8) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นว่าปีนี้มีผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ มาเปิดตัวกว่า 600 รายการ ทั้งนี้ มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเป็นเพียงผู้ประกอบการรายย่อยที่เพิ่ง
เริ่มดาเนินกิจการจากธุรกิจในครัวเรือน อาศัยเช่า พื้นที่หรือครัวของชุมชนในการดาเนินธุรกิจผลิต ดังนั้น
จึ ง จะพบว่ า มี บ ริ ษั ท ร่ ว มทุ น และธุ ร กิ จ อาหารบรรจุ ภ าชนะ (CPG) ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการฝึ ก อบรม/
ให้คาปรึกษา ธุรกิจบริการด้านการรับรอง เข้าร่วมงานแสดงสินค้านี้จานวนมาก รวมทั้งแหล่งเงินทุนต่างๆ
เพื่อมองหาแนวทางการลงทุน ในผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ที่ มี แนวโน้ ม ว่า จะได้รั บความนิย ม และเพื่อช่ว ยเป็ น
แรงผลักดันนวัตกรรมใหม่ที่ค้นพบในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น อาหารว่างตรา Crunchsters
ผู้ประกอบการเคยมีอาชีพเป็นพ่อครัวและนักคิดค้น อาหาร ได้คิดค้นวิธีการนาถั่วเขียวมาปรุงเป็นอาหาร
ว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเด็กๆ ชอบ (ภาพที่ 11) เป็นต้น
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ “อาหารว่างประเภทอบกรอบ ตรา Crunchsters”

9) การสนับสนุนการฟื้น ฟูด้า นการเกษตร เป็นที่น่าสังเกตว่ามีหลายบริษัท มี การ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างจุดเด่นใหม่ด้านการสนับสนุนการฟื้นฟู/ปฏิรูปการเกษตรซึ่งนอกเหนือจาก
เดิมที่มักมีการเน้นในเรื่องการไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หนังหมูอบกรอบ ยี่ห้อ EPIC ระบุว่ามีระบบการเลี้ยง
สัตว์ที่ช่วยฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้า หรือ ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้ง ยี่ห้อ Patagonia Provisions
ระบุว่าการผลิตอาหารส่วนใหญ่ใช้วิธีการที่ช่วยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการเสื่อมสภาพของ
ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
10) ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถปรุงแต่งสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง จากการสังเกต
พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้บริโภค และทาให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสามารถเลือก ปรับ หรือปรุงแต่ง
อาหาร/เครื่องดื่มได้ตามความต้องการส่วนตัว มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ส่วนผสม
อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะที่สามารถนาไปปรุงเองที่บ้านโดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (ภาพที่ 12)
ตัวอย่างที่ 12 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง “ส่วนผสมสาหรับทาโปรตีนแท่ง ตรา
Creation Nation”
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11) รสชาติ สั ง เกตได้ ว่ า สิ น ค้ า บางชนิ ด ถึ ง แม้ จ ะไม่ มี ข้ อ ความโฆษณาที่ เ กี่ ย วกั บ
สุขภาพ หรือ ตรารับรองอื่นๆ เช่น gluten-free, protein, plant-based, non-GMO แต่มีผู้ที่ให้ความ
สนใจเข้าไปเยี่ยมชมมาก เช่น ขนมอบกรอบยี่ห้อ Stacy’s เมื่อสังเกตบนบรรจุภัณฑ์จะพบข้อความระบุว่า
ผ่านการทดสอบรสชาติจากผู้บริโภคและได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติถูกปากผู้บริโภค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นอกเหนื อ จากตรารั บ รองสิ น ค้ า การบรรจุ หี บ ห่ อ และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการแล้ ว เรื่ อ งรสชาติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ต้องถูกปาก หรือรสนิยมของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าครั้งแรก
กลับมาซื้อซ้าอีก ส่งผลให้สินค้าบางชนิดมีการทดสอบรสชาติก่อนนามาวางจาหน่าย
ภาพที่ 13 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการทดสอบรสชาติก่อนการวางจาหน่าย “ขนมอบกรอบ
ตรา Stacy’s”

12) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคาบรรยายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คาว่า "ดีสาหรับ
คุณ" หรือ “Better For You” ถือว่าเป็นกระแสความนิยมที่ผู้ผลิตมักใช้ในการโฆษณาประชาสั มพันธ์
ผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน จะสังเกตได้จากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น
Gluten-free, Organic, Vegan เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นามาแสดงใน
งานนี้ พบว่า มีวิวัฒนาการการนาถ้อยคาใหม่ๆ ที่ดึงดูดใจลูกค้ าให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เพราะเชื่อว่าจะ
ดีต่อสุขภาพ ดังนี้
(1) Grain-free จากเดิมที่มักใช้คาว่า Gluten-free โดยในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มาผลิตภัณฑ์อาหารมักนิยมระบุว่า “Gluten-free” หมายถึง “ปลอดกลูเตน” (กลูเตนเป็นโปรตีนที่มา
จากธัญพืชประเภทข้าวสาลี, บาร์เลย์, ไรย์ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับผู้ที่แพ้โปรตีนประเภทนี้) แต่จากการสังเกต
ในงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ 2018 จะพบว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ที่ใช้คาว่า “Grain-free” ซึ่งหมายถึง
“ปลอดธัญพืช” กันมากขึ้น (ภาพที่ 14) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นอกจากจะปลอดกลูเตน
แล้ ว ยั ง ปลอดธัญพืช ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมการบริโ ภคคาร์โ บไฮเดรต ทาให้ เข้าถึงฐาน
ผู้ บ ริ โ ภคได้ ก ว้ า งขวางมากขึ้ น หรื อ แม้ แ ต่ ใ นอาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งอย่ า งเช่ น สุ นั ข ก็ มั ก จะระบุ ว่ า เป็ น
Grain-free
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทรี่ ะบุว่า Grain-free “คุกกี้ ตรา Boulder”

(2) Regenerative agriculture จ า ก เ ดิ ม ที่ มั ก จ ะ ใ ช้ ค า ว่ า Organic
Regenerative agriculture หมายถึ ง หลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการเกษตรซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน ปรับปรุงแหล่งต้นน้า รักษาระบบนิเวศน์ และลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
(3) Plant-based จากเดิ ม ที่ มั ก ใช้ ค าว่ า Vegan จากการสั ง เกตพบว่ า
นอกเหนือจากการที่ใช้คาว่า “vegan” ซึ่งหมายถึง “มังสวิรัติ” ในเอกสารการตลาด หรือบนตัวสินค้าแล้ว
ก็จะพบคาว่า “plant-based” ซึ่งหมายถึง “ทาจากพืช” ให้เห็นอยู่ทั่วไปมากขึ้น น่าจะเป็นกลยุทธ์เพื่อ
ดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ แต่ยังไม่เข้มงวดเรื่องการบริโภคตามหลักมังสวิรัติให้มา
สนใจอาหารประเภทปลอดนมและเนื้อสัตว์
(4) All Allergen Free จากเดิมที่มักจะใช้คาว่า dairy-free, nut-free คาว่า
all allergen free จะครอบคลุมการปลอดสารก่อภูมิแพ้มากกว่าการใช้คาว่า dairy-free และ nut-free
ซึ่งหมายถึง การปลอดเฉพาะผลิตภัณฑ์นมและถั่วเปลือกแข็งเท่านั้น นับเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดสารก่อภูมิแพ้ได้กว้างขวางมากขึ้น
13) รูปแบบอาหารและส่วนผสมที่ทาให้ Food กลายเป็น Super Food เป็นที่น่า
สังเกตว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารที่นามาแสดง จะเน้นในเรื่องการคุณค่า
ทางโภชนาการ การเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้อาหารธรรมดาทั่วไปกลายเป็นอาหารพิเศษเฉพาะ
สาหรับผู้บริโภคที่ดูแลเรื่องสุขภาพ โดยรูปแบบอาหารและส่วนประกอบที่พบได้ในงานแสดงสินค้า ได้แก่
(1) กะหล่าดอก (cauliflower) นิยมนามาเป็นส่วนประกอบอาหารแทนธัญพืช
และแป้งธัญพืช
(2) Jerky เป็นรูปแบบอาหารที่เดิมใช้เรียกผลิตภัณฑ์ snack ประเภทเนื้อสัตว์
ปรุงรสอบแห้ง แต่ปัจจุบันนามาใช้เรียกผลไม้อบแห้งด้วย
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(3) แก้วมังกร (dragon fruit) นามาเป็นส่วนผสมในผงเครื่องดื่มปั่น (smoothie)
หรือไอศกรีม
(4) น้าซุปกระดูกและโปรตีนน้าซุปกระดูก มักนามาเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ประเภทต่างๆ
(5) มะพร้าว มีทั้งในรูปน้ามะพร้าว กะทิ และเนื้อมะพร้าว นามาเป็นส่วนผสมใน
ไอศกรีม คุกกี้ ทดแทนผลิตภัณฑ์จากนม
(6) เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วประเภทราเม็ ง คุ ณ ภาพดี (premium ramen) เป็ น รู ป แบบ
อาหารที่มีให้เห็นทั่วไป
(7) กาแฟ/ชา ชงแบบเย็น (cold brew) เป็นรูปแบบเครื่องดื่มที่กาลังได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน
(8) ขมิ้น เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการนาไป
เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มในรูปกาแฟผงสาเร็จรูปลาเต้ (latte)
(9) โปรไบโอติ ก (probiotic) ซึ่ ง เป็ น แบคที เ รี ย ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย
โดยเฉพาะระบบการย่อย ซึ่งปกติมักพบในผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวหรื อโยเกิร์ต แต่ปัจจุบันพบว่ามีการนามา
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารเช้าประเภทธัญพืช เครื่องดื่ม รวมถึง
ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น
(10) คอลาเจน (collagen) ซึ่งปกติจะเป็นส่ วนประกอบที่ได้รับความนิ ยมใน
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามหรื อเครื่ องส าอาง แต่ในงานแสดงสิ นค้าปีนี้พบว่ามีการแสดงผลิ ตภัณฑ์เสริม
อาหารและไวตามินที่มีส่วนผสมของคอลาเจน
14) ตรารับรองใหม่ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าที่นอกเหนือจากตรารับรองคุณภาพเดิมๆ
ที่เคยเห็ น กัน โดยทั่ว ไป เช่น Non-GMOs, Organic, Gluten Free, Fair Trade ในปีนี้มีผ ลิ ตภัณฑ์บาง
ประเภทแสดงตรารับรองใหม่ คือ ตรารับรอง B corporation หรือ เรียกกันทั่วไปว่า B-Lab หรือ B-Corp
(ภาพที่ 15) ซึ่งเป็นตรารับรองมาตรฐานของบุคคลที่สามที่ออกให้ผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืน
ทางสั งคม มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้ อม มาตรฐานความรับผิ ดชอบและความโปร่งใส โดยมีบางบริษัท
เช่น MegaFood, Garden of Life ระบุว่าได้รับการรับรอง B-Corp ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตรามาตรฐานที่
จะได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการในอนาคต เนื่องจากการรับรองมาตรฐาน B-Corp เพียงมาตรฐาน
เดียวสามารถครอบคลุมมาตรฐานอื่นๆ ได้อีกหลายมาตรฐาน
ภาพที่ 15 ตัวอย่างตรารับรองมาตรฐาน C-Corp
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2.7.3 โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารจากธรรมชาติของไทยในตลาดสหรัฐฯ
จากการสังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่นามาแสดงในงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติตะวันตก
2018 พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมี โอกาสสูงในการวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ
เนื่องจากกระแสความนิยมสินค้าอาหารจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์จากพืชเมืองร้อน
นอกจากนี้ อาหารไทยยั งเป็ น ที่รู้ จั กและนิยมส าหรับผู้ บริโ ภคในสหรัฐ ฯ จากการสั งเกตในงานพบว่า
มีผู้ ผ ลิ ตอาหารจากประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือ แม้แต่ ของสหรัฐ ฯ ได้ นาผลิ ตภัณฑ์อ าหาร
ส าเร็ จ รู ป บรรจุ ภ าชนะโดยใช้ชื่อ อาหารไทยซึ่ ง มี ชื่อ เสี ยงเป็น ที่ รู้ จัก ของชาวอเมริกั น มาแสดงในงาน
เช่น ผู้ผลิตอาหารเกาหลีแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสาเร็จรูปพร้อมแกงเขียวหวานไทย ผัดไทยเส้นบะหมี่
ข้ า วผั ด ไทย ในขณะที่ ผู้ ผ ลิ ต อาหารญี่ ปุ่ น น าบะหมี่ ร าเมน (Ramen) กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป รสต้ ม ย ามาแสดง
(ภาพที่ 16) เป็นต้น
ภาพที่ 16 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีและญี่ปุ่นที่ใช้ชื่ออาหารไทย

ผัดไทยกึ่งสาเร็จรูป

แกงเขียวหวานพร้อมข้าวสวย ก๋วยเตี๋ยวในซุปน้ากะทิ

บะหมี่ราเมนรสต้มยา

สาหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่มีโอกาสในการวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ
มีหลากหลายรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1) อาหารส าเร็ จ รู ป /กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป บรรจุ ภ าชนะพร้ อ มบริ โ ภคหรื อ พร้ อ มปรุ ง
เช่น ผัดไทย แกงเขียวหวาน แกงพะแนง ข้าวผัด ต้มยา และส้มตา เป็นต้น นับเป็นอาหารไทยยอดนิยม
และเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารไทยในสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ชอบบริโภค
อาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ซึ่งสามารถทาได้เองที่บ้าน โดยมีขั้นตอนการปรุงง่ายๆ สะดวก ใช้เวลาน้อย
เช่น เพียงเติมผักหรือเนื้อสัตว์ แล้ว ทาให้สุกโดยใช้เตาไมโครเวฟ หรือเตาธรรมดาทั่ว ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภค
รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และการปรุงอาหารเองในครัวเรือน นับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในด้าน
การตลาดที่กาลังอยู่ในความนิยมสาหรับผู้บริโภคที่มีเวลาน้อย
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ

เครื่องปรุงซุปถั่ว lentil ผสมข้าวกล้องพร้อมปรุง

เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพร้อมปรุง

2) อาหารว่าง/ขนมขบเคี้ยว นับเป็นอาหารยอดนิยมของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง อาหารว่ า งประเภทอบกรอบ ผลไม้ อ บแห้ ง ซึ่ ง อาจใช้ วั ต ถุ ดิ บ จากพื ช เมื อ งร้ อ นที่ ห าได้ ง่ า ย
ในประเทศไทย เช่น มันสาปะหลัง ขนุน มะพร้าว กล้วย มะม่วง เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้บ ริโ ภค
ชาวอเมริ กั น นิ ย มบริ โ ภคอาหารว่ า ง หรื อ ขนมขบเคี้ ย วที่ มี ร สชาติ อ อกเค็ ม หรื อ เผ็ ด (savory)
หลายผลิตภัณฑ์มีการปรุงแต่งรสด้วยเครื่องเทศ หรือเครื่องปรุงรสชาติแปลกใหม่ (exotic) ตัวอย่างเช่น
มันฝรั่งทอดกรอบปรุงรสด้วยซอสพริกศรีราชา เป็นต้น
ภาพที่ 18 ตัวอย่างขนมอบกรอบที่ทาจากมันสาปะหลังและกล้วย Plantain

3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ในรูปแบบเครื่ อ งดื่ ม บารุ งสุ ขภาพส าเร็จ รูป บรรจุ ข วด/
กระป๋อง ได้แก่ น้ามะพร้าว น้าสมุนไพร หรือ ในรูปผงสาหรับชงน้าดื่ม หรือทาเครื่องดื่มปั่น เช่น มังคุดผง
แก้วมังกร เห็ด ข้าว Rice Berry มะรุม เป็นต้น จากการสารวจในงานพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นาข้าว
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Rice Berry ของประเทศไทยมาผลิ ตเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ เสริม อาหารโดยวางจ าหน่า ยในร้านสิ น ค้า เฉพาะ
(specialty store) ในสหรัฐฯ
ภาพที่ 19 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืชเมืองร้อน

4) ส่วนผสม (ingredient) ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ได้แก่ สมุนไพร
ในรูปผง (เช่น ขมิ้น ขิง) น้าผัก/ผลไม้ในรูปเข้มข้น (concentrate หรือ puree) เช่น มะขาม มะม่วง
มังคุด ฝรั่ง และเสาวรส เป็นต้น จากการสารวจในงานพบว่า มีผู้นาเข้าน้าผลไม้เข้มข้นจากต่างประเทศ
รวมถึงประเทศไทยเพื่อจาหน่ายต่อให้กับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาเร็จรูปในสหรัฐฯ เป็นต้น
ภาพที่ 20 ตัวอย่างน้าผลไม้เข้มข้นที่นาไปผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาเร็จรูป

5) เครื่องเทศและซอสปรุงรส (seasoning) ปัจจุบันซอสพริกศรีราชาที่มีต้นกาเนิด
จากประเทศไทยเป็ น ที่รู้ จั ก และได้ รับ ความนิ ยมจากผู้ บ ริโ ภคชาวอเมริ กัน สั งเกตได้จากร้ านอาหาร
fast food หลายราย หรือผู้ผลิตอาหารหลายรายนาซอสพริกศรีราชาไปเป็นส่วนผสมในเครื่องปรุงอาหาร
ประเภทต่างๆ เช่น เบอร์เกอร์ (burger) อาหารว่างประเภทอบกรอบ เป็นต้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ผลิต
ซอสพริกศรีราชาในสหรัฐฯ เป็นของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ ซอสปรุงรสอื่นๆ ที่สามารถทาตลาดได้ใน
สหรัฐฯ เช่น ซอสผัดไทย ซอสผัดกระเพรา ซอสข้าวผัด น้ายาต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากอาหารไทยเหล่านี้
เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในสหรัฐฯ
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สาหรับเครื่องปรุงรสที่นิยมในสหรัฐฯ อีกประเภทคือ ผงปรุงรส ซึ่งสามารถใช้หมัก
อาหารก่อนปรุง ใช้ระหว่างปรุง โรยบนอาหารหลังปรุงเสร็จแล้ว หรือแม้แต่ใช้โรยบนผลไม้ จากการสารวจ
ในงาน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พบว่า มีการแสดงเกลือปรุงรสรสไก่ แต่เป็นอาหารประเภทมังสวิรัติ
(vegan) โดยมีหลายส่วนผสมให้เลือก เช่น มะนาว ขมิ้น พริกป่น เป็นต้น โดยมีการสาธิตด้วยการโรยบน
ผักและผลไม้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน
ภาพที่ 21 ตัวอย่างเกลือผงปรุงรสต่างๆ

6) ผลิตภัณฑ์สปาและความงาม ได้แก่ น้ามันหอมระเหย (essential oil) ที่สกัดจาก
พืชพรรณไม้ธรรมชาติ ใยขัดผิวจากเส้นไหมธรรมชาติ เกลือขัดผิว เป็นต้น
ทั้งนี้ การส่งสินค้าเกษตรและอาหารไปยังตลาดสหรัฐฯ ต้องมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยเรื่องอาหาร ยาและเครื่องสาอางขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ US Food and Drug
Administration (FDA) เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารต้องจดทะเบียนสถานประกอบการกับ FDA ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ควรระมัดระวังถ้อยคาในการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
เพื่อไม่ให้เข้าข่ายยาหรือเครื่องสาอางซึ่งจะทาให้การนาเข้าสหรัฐฯ ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรบางชนิดต้องขออนุญาตนาเข้าจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เช่น พืช ผัก/ผลไม้สด
และสินค้าบางชนิดยังไม่สามารถส่งไปวางจาหน่ ายในตลาดสหรัฐฯ ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก
และไข่ รวมถึงผลไม้สดบางชนิด
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บทที่ 3
ผลการสารวจตลาดและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในช่องทางการจาหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหารในตลาดของสหรัฐอเมริกา
3.1 ผลการสารวจตลาดค้าปลีกสินค้าเกษตรและอาหารในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ผลการส ารวจตลาดค้า ปลี กสิ น ค้า เกษตรและอาหารในตลาดหลั ก ในเขตมลรัฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
โดยตัว อย่ างร้ า นค้ า ปลี กที่ สุ่ ม ส ารวจประกอบด้ว ย ร้านซูเปอร์ส โตร์ (Walmart) ร้านซูเปอร์มาร์ เ ก็ ต
(Ralphs) ร้านสินค้าเฉพาะของชาวอเมริกัน (Trader Joe’s) ร้านเฉพาะกลุ่มของชาวเอเชีย (ประกอบด้วย
99 Ranch Market และ Talin Market) และร้านเฉพาะของชาวฮิส แปนิก (ประกอบด้ว ย Cardenas
Markets, El Mezquite Market และ Food King Cost Plus Food) ผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
3.1.1 ร้านซูเปอร์สโตร์ (Super Store)
1) WALMART

(1) ข้อมูลทั่วไป Walmart เป็นร้านค้าปลีกประเภทซูเปอร์สโตร์ ที่จาหน่ายสินค้า
หลากหลายในราคาที่ต่ากว่าร้านค้ าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป โดยมีคาขวัญ หรือสโลแกน (slogan) ของร้าน
คือ “Saving People Money So They Can Live Better Lives” ร้านค้าประเภทเดียวกันที่ถือว่าเป็น
คู่แข่งของ Walmart ได้แก่ Target เป็นต้น สินค้าที่วางจาหน่ายในร้านของ Walmart มีทั้งสินค้าแบรนด์
ชั้ น น าทั่ ว ไปของสหรั ฐ (leading national brand) และแบรนด์ ส่ ว นตั ว (private label) ประมาณ
ร้อยละ 40 ของสินค้าที่วางจาหน่ายในร้าน Walmart เป็นแบรนด์ส่วนตัว โดยใช้ชื่อว่า Great Value
และ Equate ซึ่ ง มี ร าคาถู ก กว่ า แบรนด์ ชั้ น น าทั่ ว ไปของสหรั ฐ Walmart มี ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า
(distribution center) ของตนเอง ผู้ที่ต้องการนาสินค้าไปวางจาหน่ายที่ Walmart จะต้องดาเนินการ
ผ่านศูนย์ดังกล่าว
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(2) นโยบายการจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า Walmart จั ด ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลกเพื่อนาไปวางจาหน่ายในร้านค้าของบริษัทซึ่งกระจาย
อยู่ ในหลายประเทศทั่ว โลก ทั้งนี้ ได้ เพิ่มการจัดซื้อ/จั ดหาสินค้าจากโรงงานผู้ ผลิ ตเพื่อนาเข้าโดยตรง
(direct import) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ส่วนตัว เพื่อลด/ตัดระบบคนกลาง โดยมีศูนย์จัดหา
สินค้าระดับโลก (global merchandising centers) และร่วมมือกับบริษัทร่วมค้าในการบริหารจัดการ
และจัดหาสินค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการนาสินค้า ไปวางตลาด และพัฒนาคุณภาพของ
สินค้า
(3) คุ ณ ภาพและมาตรฐาน คุ ณ ภาพจั ด อยู่ ใ นระดั บ ทั่ ว ไป ส่ ว นมาตรฐานมี ทั้ ง
มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานเฉพาะของ Walmart มีสินค้าอินทรีย์วางจาหน่ายปะปนรวมอยู่กับสินค้า
ทั่วไป ตรารับรองมาตรฐานอื่นๆ ที่พบมากได้แก่ Gluten Free, Low Fat, Low Sodium เป็นต้น
(4) ราคา อยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ซึ่งเป็น
กลยุ ทธ์ของ Walmart ในการดึงลู กค้าทั้ง 3 กลุ่ ม ได้แก่ ผู้ ที่มีรายได้น้อ ย ปานกลาง และรายได้สู ง ที่
ต้องการซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานในราคาที่คุ้มค่า
(5) ฐานลูกค้า มีหลากหลาย ทั้งชาวอเมริกันผิวขาว ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน
ฮิสแปนิก และเอเชีย
(6) รู ปแบบการจาหน่า ย มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การวางจาหน่ายในร้านค้าปลีก
ร้านค้าสโมสรคลังสินค้า (Sam’s Club) และร้านจาหน่ายสินค้าออนไลน์ Walmart.com
(7) สิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ย ประกอบด้ ว ยแผนกต่า งๆ ได้ แ ก่ ของใช้ ใ นครั ว เรือน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อาหารและของช า เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายและ
เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กและทารก โดยในแผนกของชาได้มีการจัดชั้นวางสาหรับผลิตภัณฑ์
อาหารนานาชาติ ได้แก่ สินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก และชาวเอเชีย
แหล่งกาเนิดสิน ค้า มีทั้งที่ผ ลิ ตภายในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ
สินค้าประเภทผั กและผลไม้ (พบว่ามีวางจาหน่ายในบางสาขา) ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในท้องถิ่น ทั้งนี้
จากการสารวจไม่พบว่ามีผลไม้เมืองร้อนวางจาหน่าย
ความหลากหลาย ประเภทสินค้ามีให้เลือกหลากหลายมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ต
ทั่ ว ไปเนื่ อ งจากเป็ น ซู เ ปอร์ ส โตร์ แต่ ค วามแตกต่ า งในตั ว สิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด มี ใ ห้ เ ลื อ กไม่ ม ากนั ก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับร้าน specialty store เช่น สินค้าอินทรีย์มีวางจาหน่ายไม่มากนัก อาจเนื่องมาจากลูกค้า
ของร้านให้ความสนใจเรื่องราคามากกว่าปัจจัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปสารวจในร้านค้าออนไลน์ของ
Walmart จะพบว่ามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์
สาหรับแผนกสินค้าของชาวเอเชีย สินค้าที่มีวางจาหน่าย ได้แก่ ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรูป บรรจุภาชนะ กะทิ ซอสพริกและซอสปรุงรส เป็นต้น (ภาพที่ 22)
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างสินค้าอาหารของชาวเอเชียในแผนกของชาทีร่ ้านค้าปลีกของ Walmart

แผนกของชาที่วางจาหน่ายสินค้าอาหารของชาวเอเชีย

ซอสพริกและซอสปรุงรสของชาวเอเชีย

(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย จากการสารวจพบว่ามีสินค้าเกษตร
ที่นาเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ (บรรจุถุงขนาด 5 ปอนด์) วางจาหน่าย 2 ตราสินค้า ได้แก่
Thai Kitchen และ Simply Asia ซึ่งตราสินค้าทั้งสองเป็นของบริษัท McCormick ผู้ผลิตและจาหน่าย
สินค้าอาหารรายใหญ่รายหนึ่งของสหรัฐ นอกจากนี้ ยังพบอาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ น้าปลา และ
กะทิ ภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่ามีสินค้าที่ใช้ตราสินค้าจากประเทศไทยวา ง
จาหน่ายด้วยเช่นกัน คือ น้าจิ้มไก่ตราแม่พลอย (ภาพที่ 23) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีอาหารทะเลแช่แข็ง
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ซึ่งเป็นผลผลิตจากประเทศไทยวางจาหน่าย
ภาพที่ 23 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่วางจาหน่ายทีร่ ้านค้าปลีกของ Walmart

น้าปลาตรา “Thai Kitchen”

ซอสพริกตรา “แม่พลอย”

49

ข้าวกล้องหอมมะลิไทย ขนาด 5 ปอนด์

น้าแกงไทยสาเร็จรูปนาเข้าจากประเทศไทย
ภายใต้ตรา “Blue Elephant”

กะทิกระป๋องนาเข้าจากประเทศไทย
ภายใต้ตรา “Thai Kitchen”

3.1.2 ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (supermarket)
1) RALPHS

(1) ข้อมูลทั่วไป Ralphs เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบมีหลายสาขา (chain store)
ที่ส าคัญแห่ งหนึ่ งของมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์เนีย ทางตอนใต้ เป็นบริษัท ลู กของบริษัท Kroger บริษัทค้าปลี ก
ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐ ซึ่งมีฐานอยู่ในมลรัฐโอไฮโอของสหรัฐ ร้านค้า
คู่ แ ข่ ง ประเภทเดี ย วกั น กั บ Ralphs ในเขตตอนใต้ ข องมลรัฐ แคลิ ฟ อร์ เนี ย ได้ แ ก่ Albertsons, Vons,
Stater Bros. เป็นต้น
(2) นโยบายการจัดซื้อสินค้า จัดซื้อผ่านผู้จัดจาหน่าย
(3) คุ ณ ภาพและมาตรฐานสิ น ค้ า สิ น ค้ า อยู่ ใ นระดั บ มาตรฐานดี แ ละมี สิ น ค้ า
ธรรมชาติและอิน ทรี ย์ว างจ าหน่ ายมากพอสมควร โดยมีแผนกสิ นค้าอินทรีย์โดยเฉพาะสาหรับสินค้า
ประเภทผักและผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มธรรมชาติอินทรีย์วางจาหน่าย โดยมี
ตรารับรองคุณภาพสินค้าที่พบมากได้แก่ USDA Organic, Gluten Free, Low Fat, Fair Trade, Halal,
Kosher เป็นต้น (ภาพที่ 24)
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติและอินทรีย์ที่วางจาหน่ายในร้าน Ralphs

ข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์

น้ามะพร้าวอินทรีย์

ข้าวเมล็ดแดงอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิกึ่งสาเร็จรูปอินทรีย์

ชุดแกงเขียวหวาน (All Natural)

(4) ราคา โดยทั่วไปจะสูงกว่าร้าน super store (เช่น Walmart) และร้านเฉพาะ
ของชาวเอเชียและฮิสแปนิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักและผลไม้สด อาหารทะเล และเนื้อสัตว์
(5) ฐานลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันผิวขาว
(6) รู ป แบบการจ าหน่ า ย สิ น ค้ า มี ว างจาหน่ ายทั้ งในร้า นและร้ านค้ าออนไลน์
Ralphs.com โดยมีบริการส่งสินค้าถึงที่พักอาศัย
(7) สิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ย ประกอบด้ ว ยแผนกต่ างๆ ได้แก่ ของใช้ในครัว เรื อ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและอนามัยส่วนบุคคล อาหาร ของชา เบเกอรี่ (bakery) เนื้อสัตว์ ผัก
ผลไม้ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่มทั้งที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ แผนกยา
แหล่งกาเนิดสินค้า มีทั้งที่ผลิตในประเทศและนาเข้า จากต่างประเทศ รวมถึง
จากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน เป็นต้น
ความหลากหลาย มีทั้งสินค้าแบรนด์ชั้นนาทั่วไป และแบรนด์ของร้าน ได้แก่
Simply Truth (แบรนด์เฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์) Private Selection และ Kroger (แบรนด์ของ
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บริ ษั ท Kroger ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท แม่ ) นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนกสิ น ค้ า เอเชีย โดยเฉพาะส าหรั บ วางจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ที่พบจากการส ารวจ ได้แก่ ข้าวสาร ซอสปรุงรส
น้าปลา กะทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ เป็นต้น (ภาพที่ 25) สาหรับแผนกผัก
และผลไม้ ยังไม่พบผลไม้เมืองร้อนวางจาหน่าย
ภาพที่ 25 ตัวอย่างสินค้าอาหารที่วางจาหน่ายในแผนกอาหารเอเชียที่ Ralphs Supermarket

แผนกสินค้าอาหารเอเชีย

ข้าวกึ่งสาเร็จรูปปรุงรส

ถั่วลันเตาอบกรอบปรุงรสจากจีน

ผัดไทยกึ่งสาเร็จรูปตรา Amy’s

น้าปลาและน้าพริกแกงไทย ภายใต้ตรา Thai Kitchen

(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย จากการสารวจพบว่า มีสินค้าเกษตร
และอาหารไทยวางจาหน่าย ได้แก่ ข้าวสาร อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ เครื่องเทศ และ
เครื่องปรุงรส สินค้าส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้กระจาย
สินค้าในสหรัฐ เช่น ผัดไทยกึ่งสาเร็จรูปตรา A Taste of Thai เป็นแบรนด์ส่วนตัวของบริษัท Andre
Prost, Inc. ซึง่ เป็นผู้นาเข้าและผู้กระจายสินค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐ (ภาพที่ 26)
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างสินค้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ร้าน Ralphs Supermarket

ข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย

เส้นก๋วยเตี๋ยวตรา “A Taste of Thai” น้ามะพร้าว จากประเทศไทย

3.1.3 ร้านสินค้าเฉพาะเพื่อสุขภาพ (specialty store)
ร้านสินค้าเฉพาะในสหรัฐ มีเป็นจานวนมาก ที่รู้จักและเป็นที่นิยมในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ ได้แก่ ร้าน Whole Foods, Trader Joe's เป็นต้น สาหรับการศึกษานี้
ได้ดาเนินสารวจตลาด Trader Joe’s ผลการสารวจมีดังนี้
1) TRADER JOE'S

(1) ข้อมูลทั่วไป Trader Joe’s เป็นร้านสินค้าเฉพาะที่มีลักษณะเป็น "ร้านขาย
ของช าในพื้น ที่" หรื อ "Neighborhood Grocery Store" ซึ่งมีขนาดเล็ กกว่าร้านซูเ ปอร์มาร์เก็ ต ทั่ ว ไป
มีสินค้าวางจาหน่ายประมาณ 4,000 รายการ ซึ่งร้อยละ 80 เป็นตราสินค้า ส่วนตัว (private label)
ซึ่ ง มี ชื่ อ แตกต่ า งกั น ตามแหล่ ง ก าเนิ ด และประเภทอาหาร เช่ น "Trader Jose's" (อาหารเม็ ก ซิ กั น ),
"Baker Josef's" (แป้งและเบเกิล bagels), "Trader Giotto's" (อาหารอิตาเลี่ยน), "Trader Joe-San's"
(อาหารญี่ ปุ่ น ), "Trader Ming's" (อาหารเอเชี ย ), "JosephsBrau" (เบี ย ร์ ) , and "Trader Jacques'"
(อาหารและซุปฝรั่งเศส) เป็นต้น
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Trader Joe’s มีเอกลักษณ์ในเรื่องการจาหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตตรงในราคาที่ต่า
กว่าสินค้าแบรนด์ชั้นนาทั่วไป ลักษณะการตกแต่งร้าน การจัดวางสินค้า ป้ายแสดงราคา ตลอดจนรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์สินค้าของTrader Joe’s มีความเป็นเอกลักษณ์ รู้สึกถึงความเป็นท้องถิ่น การผลิตแบบพิถีพิถัน
(gourmet) ซึ่งแตกต่างจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
(2) นโยบายการจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า ซื้ อ จากผู้ ผ ลิ ต โดยตรง ไม่ ผ่ า นตั ว กลางทาง
การตลาด เพื่อตัดค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ผ่านคนกลางเพื่อให้สามารถจาหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ากว่า
ตลาดทั่วไป
(3) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า ถึงแม้สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ส่วนตัว
แต่เป็นสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ามาตรฐานสินค้าแบรนด์ชั้นนาทั่วไป
โดยเน้นกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าส่วนตัวของ Trader Joe's
โดยทั่วไปจะระบุว่า ประกอบด้วยสารปรุงแต่งจากธรรมชาติ ปลอดสารกันบูด (ยกเว้น sulfur dioxide
และ potassium sorbate ที่อนุญาตให้มีได้ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค) ใช้สีที่ได้มาจากธรรมชาติ
ไม่ใช้ส่วนผสมที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (non-GMOs) ไม่มีส่วนผสมน้ามันผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วน (ไขมันทรานส์) และไม่มีผงชูรส นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นมมาจากวัวที่ไม่ได้รับฮอร์โมน
เร่งการเจริญเติบโต rBST เป็นต้น
(4) ราคา สินค้าภายใต้ตราสินค้าส่วนตัวของ Trader Joe’s จะมีราคาถูกกว่า
สินค้าประเภทเดียวกันภายใต้แบรนด์การค้าชั้นนาทั่วไปของสหรัฐ (ภาพที่ 27) จากการสืบค้นข้อมูล
พบว่ า Trader Joe’s ว่ า จ้ า งโรงงานผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า แบรนด์ ชั้ น น าผลิ ต สิ น ค้ า แบรนด์ ส่ ว นตั ว ให้ กั บ
Trader Joe’s แล้ ว น ามาวางจ าหน่ ายโดยไม่ ผ่ า นพ่ อ ค้ าคนกลาง จะสั ง เกตได้ จ ากข้ อ มู ล ส่ ว นผสมจะ
เหมือนกัน นอกจากนี้ สาหรับสินค้าเฉพาะอีกจานวนมากที่ Trader Joe’s นาเข้าหรือซื้อจากผู้ ผ ลิ ต
โดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง
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ภาพที่ 27 เปรียบเทียบราคาสินค้าของร้าน Trader Joe’s, Albertsons และ Whole Foods

ที่มา : https://thekrazycouponlady.com/tips/store-hacks/19-things-every-shopper-should-know-about-trader-joes

(5) ฐานลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันผิวขาว มีทั้ งผู้หญิงและผู้ชายช่วงอายุ
อยู่ในกลุ่ม millennial และนักศึกษา ที่นิยมซื้อสินค้าแปลกใหม่และคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า นอกจากนี้
จากการสืบค้นข้อมูลจากรายงานของสานักงานข่าว CNN ฉบับหนึ่งระบุว่า ลูกค้าของ Trader Joe’s มีทั้ง
นักแสดงรุ่นเยาว์ นักกฎหมาย ผู้บริหารธุรกิจ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่และต้องการซื้อสินค้าคุณภาพ
ดี ใ นราคาประหยั ด ซึ่ ง มั ก เข้ า มาซื้ อ สิ น ค้ า ในช่ ว งเช้ า ทั้ ง นี้ ลู ก ค้ า จะหนาแน่ น ในช่ ว งเย็ น และวั น หยุด
สุดสัปดาห์ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของร้าน Trader Joe’s อยู่ในวัยทางาน
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า จากการสั ง เกตลู ก ค้ า ให้ ค วามสนใจผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหาร
กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ ขนม/ของว่าง ซึ่งมีวางจาหน่ายหลากหลายรูปแบบ ลูกค้าบางรายมีเด็กมาด้วย
โดยเด็กมีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและของว่างด้วยเช่นกัน
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(6) รู ปแบบการจัดจาหน่าย สินค้ามีการวางจาหน่ายเฉพาะภายในร้า นของ
Trader Joe’s ยังไม่พบว่ามีการวางจาหน่ายออนไลน์
(7) สิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ย ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร รวมถึ ง อาหาร
ประเภท gourmet อาหารอินทรีย์ อาหารมังสวิรัติ อาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง อาหารที่นาเข้า ไวน์และเบียร์
ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้า อาหารทางเลือก และอาหารหลักทั่วไป เช่น ขนมปัง ซีเรียล (cereal)
ไข่ ผลิ ตภัณฑ์ น ม กาแฟ และผลิ ตรายการที่ ไม่ ใช่ อ าหาร ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ข อนามั ยส่ ว นบุ ค คล
(เช่น สบู่ โลชั่นบารุงผิว ล ) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ของใช้ในครัวเรือน วิตามิน อาหารสัตว์เลี้ยง
พืชและดอกไม้ จากการสังเกตพบว่า มีการนาสินค้าใหม่ๆ มาวางจาหน่ายอยู่เสมอ โดยทุกเดือนร้านจะมี
แผ่นปลิวชื่อ Trader Joe’s Fearless Flyer ส่งให้ลูกค้าเพื่อแนะนาสินค้าใหม่ๆ ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ
80 เป็นแบรนด์สินค้าส่วนตัวของร้าน โดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็นประเภทดังนี้
- ขนมอบ (bakery)
- เครื่องดื่ม (beverages)
- ชีส (cheese)
- อาหารแช่แข็ง (frozen food)
- ของชา (grocery)
- ผัก/ผลไม้สด และดอกไม้ (fresh produce & flowers)
- ผลิตภัณฑ์แช่เย็น (refrigerated products)
- อาหารว่างและของหวาน (snacks & sweets)
- อาหารตากแห้งด้วยแสงแดด (sundries)
- ไวน์และเบียร์ (wine & beer)
แหล่งกาเนิดสินค้า มีทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและนาเข้า ซึ่งมีหลากหลายทั้งจาก
ยุโรป และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่พบสินค้าอาหารที่ผลิตจากประเทศจีน
ความหลากหลาย ตั ว เลื อ กของสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น มี ห ลายรู ป แบบให้ เ ลื อ ก
เช่น เนยถั่วลิสง จะมีให้เลือกแบบไขมันต่า โซเดียมต่า ปราศจากน้าตาล อินทรีย์ เป็นต้น อาหารว่าง
ประเภทมะพร้ าวมี ทั้ง ในรู ป เส้ น อบแห้ งปรุงรส และแผ่ นบางอบกรอบ ส าหรับข้าวสาร มีทั้งที่บ รรจุ
ถุงพลาสติกขนาด 3 ปอนด์ และบรรจุในถุงพลาสติกขนาด 1 ปอนด์ พร้อมเครื่องเทศและเครื่องปรุงที่
สามารถนาไปหุงได้ทันทีโดยเพียงแค่เติมน้า (ชาวอเมริกันนิยมบริโภคข้าวเป็นเครื่องเคียงอาหารหลั ก
โดยวิธีการหุงมักใส่เครื่องเทศ ผัก น้าซุป และเนย หรือ น้ามันพืช) นอกจากนี้ ยังพบข้าวกล้องและข้าวผัด
กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะพร้อมบริโภค เส้ นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะพร้อมเครื่องปรุง
เป็นต้น (ภาพที่ 28)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่ทาจากข้าวที่วางจาหน่ายในร้าน Trader Joe’s

ข้าวสารพร้อมเครื่องปรุง ข้าวผัดสาเร็จรูปแช่เย็น ข้าวกล้องหุงสาเร็จแช่เย็น

เส้นผัดไทยพร้อมปรุง

ผัดซีอิ้วปรุงสาเร็จ

(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย จากการสารวจพบว่ามีอาหารหลาย
ชนิ ดที่น าเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ อาหารว่าง เช่น มะพร้าวอบแห้ งปรุงรสด้ว ยน้าตาลหวานน้อย
ข้าวกล้องหอมมะลิ นอกจากนี้ ยังมีอาหารไทยกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะที่ผลิตโดยผู้ผลิตอาหารในสหรัฐ
ภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของ Trader Joe’s แสดงให้เห็นถึงความนิยมอาหารไทยของผู้บริโภคในสหรัฐ
(ภาพที่ 29)
ภาพที่ 29 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารไทยและของว่างภายใต้ตราสินค้าส่วนตัวของ Trader Joe’s

น้าแกงเขียวหวานสาเร็จรูป ผลไม้อบแห้ง (กล้วย, มะม่วง)

มะพร้าวอบแห้ง

ข้าวซอยกึ่งสาเร็จรูป

3.1.4 ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย (Asian market)
ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย ซึ่งมีทั้ง ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายของชามี ที่ตั้งกระจายให้
เห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งในเมืองใหญ่ เช่น ลอสแอนเจลิส และตามหัวเมืองต่างๆ
ในเขตชุมชนที่มีชาวเอเชียอาศัยอยู่ ทั้งชาวจีน ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยตลาดเฉพาะของชาว
เอเชียที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีดังนี้
- 99 Ranch Market (จีน)
- Island Pacific (ฟิลิปปินส์)
- H Mart (เกาหลี)
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-

Mitsuwa Marketplace (ญี่ปุ่น)
Shun Fat (เวียดนาม)
Silom Supermarket, Bangkok Market, Bangluck Market (ไทย)
Talin Market (Loas)

สาหรับในการศึกษานี้ได้ทาการสารวจทั้งหมด 2 ตลาด ได้แก่ ตลาด 99 Ranch และ
ตลาด Talin Market ดังนี้
1) 99 RANCH MARKET

(1) ข้อมูลทั่วไป 99 Ranch Market เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่วางจาหน่ายสินค้า
จากภูมิภาคเอเชียที่มีขนาดใหญ่ โดยมีสาขาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียกว่า 43 สาขา นอกจากนี้ ยังมีสาขาอยู่
ในมลรัฐโอเรกอน วอชิงตัน เนวาดา นิวเจอร์ซี และเท็กซัส
(2) นโยบายการจัดซื้อสินค้า ส่วนใหญ่จัดซื้อผ่านผู้จัดจาหน่ายหรือนายหน้า
(3) คุณ ภาพและมาตรฐานสิน ค้า อยู่ในระดับมาตรฐานทั่ว ไป ไม่พบว่ามีสิ น ค้า
ประเภทอินทรีย์วางจาหน่ายให้เห็นมากนัก
(4) ราคา อยู่ในระดับต่ากว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดหลักของสหรัฐ โดยเฉพาะ
สินค้านาเข้าจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น อาหารทะเล ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น
(5) ฐานลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ที่พบมากที่สุดได้แก่ ชาวจีน ชาวอเมริกัน เชื้อสายจีน เวียดนาม และไทย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีลูกค้าที่เป็นชาวอเมริกันผิวขาวและชาวฮิสแปนิก
เข้ามาซื้อสินค้าในร้านบ้าง ในบางสาขาจะพบลู กค้าชาวฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ตั้งของ
ร้านค้า (ภาพที่ 30)
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างลูกค้าของร้าน 99 Ranch Market

(6) รูปแบบการจาหน่า ย สินค้ามีวางจาหน่ายทั้งในร้านค้า และร้านค้าออนไลน์
โดยไม่คิดค่าจัดส่งสาหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ามูลค่า 40 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป
(7) สิน ค้า ที่วางจาหน่า ย ประกอบด้ว ย ผลิ ตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโ ภค ได้แ ก่
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารสด ผัก ผลไม้ ขนมอบ ขนม/อาหารว่าง อาหารสาเร็จรูป อาหารกึ่งสาเร็จรูป
อาหารกระป๋ องเครื่ องปรุ ง/เครื่ องเทศ อาหารปรุงสาเร็จ ของใช้ภายในครั ว เรือน ตลอดจนเครื่ อ งดื่ม
ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่ภายในบริเวณของร้านด้วย การจัดวางสินค้าเหมือนกับ
ร้านค้าในตลาดหลักของสหรัฐ กล่าวคือ สินค้าจัดวางตามหมวดหมู่ มีทางเดินที่กว้าง และมีความเป็น
ระเบียบมากกว่าในตลาดของชาวเอเชียอื่น ๆ ทั่วไป (ภาพที่ 31)
ภาพที่ 31 รูปแบบการจัดวางสินค้าของร้าน 99 Ranch Market

แผนกของชา

แผนกอาหารทะเลและเนื้อสัตว์

แผนกผักและผลไม้

แหล่งกาเนิดสินค้า ส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจาก ฮ่องกง จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้แก่ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นต้น จากการสารวจพบว่า มีสินค้าที่ผลิตในสหรัฐ วางจาหน่าย
ซึ่งส่ ว นใหญ่ผ ลิ ตโดยผู้ ป ระกอบการชาวอเมริ กั นเชื้ อสายเอเชีย และแบรนด์ชั้นน าทั่ว ไปของสหรั ฐ
ซึ่งมีวางจาหน่ายให้เห็นบ้างเช่นกัน นอกจากนี้ พบว่ามีผลไม้เมืองร้อน (ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ) ที่วางจาหน่าย
ในร้านเป็นการนาเข้าจากเม็กซิโก ลาไยและแก้วมังกรนาเข้าจากเวียดนาม และขนุนสดทั้งลูกเป็นผลผลิต
ของสหรัฐ
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ความหลากหลาย สินค้าของชาวเอเชียมีให้เลือกหลากหลายประเภทและตรา
สิ น ค้า เช่น กะทิบ รรจุ กระป๋ องจะมีห ลายตราสิ นค้า โดยมีการนาเข้าจากประเทศไทยและฟิลิ ปปินส์
หรือ ซอสพริกจะมีหลายตราสินค้า ซึ่งมีทั้งที่นาเข้าจากประเทศไทยและผลิตภายในสหรัฐ ผักและผลไม้
เมืองร้อนบรรจุกระป๋องมีหลายชนิด แผนกอาหารทะเลสดมีให้เ ลือกหลากหลาย และมีบริการทาความ
สะอาด หรือทอดให้ด้วย แผนกผักและผลไม้สดมีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลไม้เมืองร้อนนาเข้า ได้แก่ ลิ้นจี่ ทุเรียน ลาไย แก้วมังกร มะพร้าวอ่อน เป็นต้น (ภาพที่ 32)
ภาพที่ 32 ตัวอย่างผลไม้เมืองร้อนที่วางจาหน่ายในร้าน 99 Ranch Market

ลิ้นจี่นาเข้าจากเม็กซิโก

ขนุนผลผลิตของสหรัฐฯ

มะม่วงนาเข้าจากเม็กซิโก

เงาะนาเข้าจากเม็กซิโก

ลาไยนาเข้าจากเวียดนาม

แก้วมังกรนาเข้าจากเวียดนาม

(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย จากการสารวจพบว่า มีสินค้าอาหาร
ไทยวางจาหน่ายหลากหลายชนิด เช่น ข้าวสาร กะทิ เครื่องแกง เครื่องปรุงรส ซอสพริก ผักและผลไม้
กระป๋อง (หลากหลายชนิด) มะพร้าวอ่อน อาหารทะเล เป็นต้น โดยมีตราสินค้าของผู้ผลิตจากประเทศไทย
หลายตราสินค้า นอกจากนี้ ยังพบผลไม้เมืองร้อน ได้แก่ ทุเรียนทั้งลูกแช่แข็ง วางจาหน่าย (ภาพที่ 33)
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ภาพที่ 33 สินค้านาเข้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ 99 Ranch Market

มะพร้าวอ่อนทั้งลูก

ทุเรียนแช่แข็ง

กะทิกระป๋อง

2) TALIN MARKET WORLD FOOD FARE

(1) ข้อมูลทั่วไป Talin Market World Food Fare หรือ ที่เรียกกันโดยทั่ว ไปว่า
ตลาด Talin Market เป็ น ตลาดค้ า ปลี ก ของช าและอาหารนานาชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในมลรั ฐ นิ ว เม็ กซิโ ก
(New Mexico) ซึ่งเป็ น มลรั ฐ ที่ มีป ระชากรประมาณ 2 ล้ านคน ประมาณครึ่ง หนึ่ งเป็น ชาวฮิ ส แปนิ ก
โดยมีชาวเอเชียประมาณร้อยละ 1.6 ของประชากรทั้งหมด
ในขณะเดียวกัน Talin Market ก็ค้าส่งสินค้าประเภทส่วนประกอบอาหาร
ให้กับธุรกิจบริการด้านอาหารด้วย โดยเปิดดาเนินการมาตั้งแต่ ปี 2521 ปัจจุบันมีร้านจาหน่ายสินค้าที่
เมือง Albuquerque มลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีบริการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วมารับสินค้าด้วยตนเองที่ร้านในเมือง Albuquerque
และมีบริการส่งสินค้าถึงที่พักอาศัย (เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมือง Santa Fe มลรัฐนิวเม็กซิโก)
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(2) นโยบายการจัดซื้อสินค้า ตลาด Talin Market ไม่มีนโยบายในการซื้อสินค้า
จากผู้ผลิตโดยตรงและไม่นาเข้าสินค้า มาจาหน่ายด้วยตนเองเนื่องจากมีความยุ่งยาก ดังนั้น สินค้าที่วาง
จ าหน่ า ยในตลาดจึ ง ซื้ อ ผ่ า นผู้ น าเข้ า และผู้ จั ด จ าหน่ า ย เช่ น H.C. Foods Co., Ltd., N.A. Trading
Company, J.C. Trading และ Vinh Sanh Trading Corp. เป็นต้น
(3) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรฐานทั่วไป ไม่มีมาตรฐานเฉพาะ
(4) ราคา ต่ากว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดหลักทั่วไป
(5) ฐานลูกค้า ประกอบด้วย
 ลูกค้าทั่วไป ค่อนข้างมีความหลากหลาย (ภาพที่ 34) โดยประมาณร้อยละ
50 เป็ น ชาวเอเชีย และอีกประมาณร้ อยละ 50 เป็นชาวฮิส แปนิก หรือชาวอเมริกันเชื้อสายลาติ น
ชาวอเมริกันผิวขาว และชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน ซึ่งส่วนใหญ่มาหาซื้อกะทิสาเร็จรูปบรรจุกระป๋อง
เครื่องเทศ อาหารกึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ ผักพื้นเมือง เป็นต้น
ภาพที่ 34 ตัวอย่างความหลากหลายของลูกค้าที่ Talin Market

 ผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งมักจะขับรถบรรทุกขนาดเล็ก (ภาพที่ 35)
มาซื้อสินค้าประเภทข้าวสาร อาหารบรรจุกระป๋อง (เช่น สับปะรด ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้กระป๋อง กะทิ)
เครื่องปรุงอาหาร (เช่น เครื่องเทศ เครื่องแกง ซอสชนิดต่างๆ) และส่วนประกอบอาหาร (เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง เต้าหู้) รวมถึงผลไม้ เช่น มะม่วง มะพร้าวอ่อนทั้งลูก โดยซื้อในปริมาณมาก เช่น การซื้อยกลัง
หรือซื้อเป็นกระสอบในลักษณะค้าส่งเพื่อนาไปประกอบอาหารบริการลูกค้าในร้านอาหารของตนเอง
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ภาพที่ 35 ลูกค้าของ Talin Market ที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทย

(6) รูปแบบการจาหน่าย Talin Market นับเป็นตลาดเฉพาะของชาวเอเชียที่มี
การพัฒนารูปแบบการทาธุรกิจที่สอดคล้องกับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการตลาด
เช่ น การจ าหน่ ายสิ น ค้า ออนไลน์ รวมถึง มี กิจกรรมทางการตลาดเพื่ อ การประชาสั ม พันธ์ และสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมการจาหน่ายสินค้า โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
- การสอนทาอาหาร โดยการเปิดห้องเรียนสอนทาอาหารภายในบริเวณ
ชั้น 2 ของร้าน ซึ่งห้องเรียนสามารถจุผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 30 คน โดยเน้นผู้เข้าอบรมที่เป็น
เยาวชนเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการบริโภคและการปรุงอาหารทั้งของชาวเอเชียและชาติอื่นๆ
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น นอกจากจะเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแล้วยังเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกประเภทได้กว้างขวางขึ้น
(7) สินค้าที่วางจาหน่าย ถึงแม้ Talin Market จะเป็นร้านค้าปลีกสินค้านานาชาติ
แต่ส่วนใหญ่จะเน้นอาหารของชาวเอเชีย ประกอบด้วยของชา เครื่องดื่ม อาหารและส่วนประกอบอาหาร
ได้แก่ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารบรรจุภาชนะ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น
แหล่งกาเนิดสิน ค้า ส่ ว นใหญ่เป็นการนาเข้าจากประเทศในแถบเอเชียและ
เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ได้แก่ จี น ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิ ปปินส์
สาหรับแผนกผักและผลไม้สด มีผลไม้เมืองร้อนที่นาเข้าจากประเทศในแถบเอเชียและลาตินอเมริ กา
เช่น มะม่วง มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ แก้วมังกร มะพร้าว และขนุน เป็นต้น
ความหลากหลายของสิ น ค้ า สิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ยมี ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย
ประเภท ขนาดบรรจุและตราสินค้า ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารประเภทมังสะวิรัติและอาหารเจ ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์บางชนิ ด เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์
ชั้นนาทั่วไปของสหรัฐ และอาหารนานาชาติจากประเทศในแถบลาตินอเมริกาและยุโรป โดยมีการแบ่ง
โซน (Zone) การจั ดวางสิ น ค้าตามชื่อเมืองของประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดสิ นค้า เช่น Bangkok ของ
ประเทศไทย เมือง Havana ของประเทศคิวบา เมือง Bombay ของประเทศอินเดีย เมือง Seoul ของ
ประเทศเกาหลีใต้ และเมือง Milano ของประเทศอิตาลี เป็นต้น (ภาพที่ 36)
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ภาพที่ 36 การแบ่งโซนสินค้าตามชื่อเมืองของประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าที่ Talin Market

แผนกสินค้าอาหารและของชาทีน่ าเข้าจากประเทศไทย

(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่า ย มีหลากหลายชนิด ทั้งข้าวสารและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว อาหารแห้ง เครื่องเทศ เครื่องแกง กะทิ ซอสพริก เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์
ของผู้ผลิตจากประเทศไทย รวมถึงผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน (ภาพที่ 37)
ภาพที่ 37 ตัวอย่างสินค้านาเข้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ Talin Market

กะทิ

ซอสพริกศรีราชา

ทุเรียนกวนและทุเรียนอบกรอบ

มังคุด

ข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากข้าว
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3.1.5 ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก (Hispanic market)
ตลาดสินค้าสาหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกกาลังเป็นเป้าหมายสาคัญในการขยายตลาด
ของผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรเชื้ อสายฮิสแปนิก
ในสหรัฐ จากสถิติในปี 2559 มีประมาณ 55 ล้านคน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด
ในสหรัฐ ประมาณร้อยละ 63 เป็นชาวเม็กซิกัน จึงถือได้ว่าตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกเป็นตลาดใหญ่
ในปัจจุบันและจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกมี กระจายอยู่ทั่วไปในสหรัฐ โดยเฉพาะในเขตมลรัฐที่มี
ชาวฮิสแปนิกอาศัย อยู่ห นาแน่น สาหรับในแถบมลรัฐ แคลิ ฟอร์เนียและฝั่งตะวันตกของสหรัฐ อเมริ กา
มีตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกที่สาคัญ ได้แก่ Cardenas Markets, Northgate Gonzalez Markets,
Superior Grocers, Rio Ranch Markets, Arteagas Food Center, และ Big Saver Foods เป็นต้น
การศึกษานี้ ได้สารวจตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก 3 แห่ง คือ Cardenas Markets,
El Mezquite Market, และ Food King Cost Plus Food ผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
1) CARDENAS MARKETS

(1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป Cardenas Markets เป็ น ร้ า นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต เฉพาะของชาว
ฮิสแปนิกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ที่เมืองออนตาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีร้าน
สาขาจาหน่ายสินค้าอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเนวาดา และกาลังมีการขยายสาขาไปยังมลรัฐอื่นๆ โดยมี
เป้ าหมายที่จ ะเป็ น ร้ านซูเปอร์ ม าร์ เก็ ตสิ นค้ า ของชาวฮิส แปนิ ก ที่ ใหญ่ที่สุ ด ในสหรัฐ 1 ผลการส ารวจ
Cardenas Markets มีดังนี้
(2) นโยบายการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ซื้อผ่านผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า และผู้ผลิตสินค้า
เฉพาะสาหรับตลาดฮิสแปนิกในสหรัฐ
(3) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรฐานสินค้าเป็นไปตามกฎระเบียบของ FDA
และ USDA โดยไม่มีมาตรฐานเฉพาะ ส าหรับคุณภาพสิ นค้าอยู่ในระดับทั่ว ไป จากการส ารวจพบว่า
1

https://www.fooddive.com/news/grocery--hispanics-grocery-shopping-habits-differ-from-average-us-consumer/511644/
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มีผลิตภัณฑ์สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์วางจาหน่ายบ้างเล็กน้อย เช่น ผักสด ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกบางส่วนมีความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพอยู่บ้าง
(4) ราคา โดยเฉลี่ ย ต่ ากว่ า ร้ า นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ทั่ ว ไปของสหรั ฐ โดยเฉพาะ
อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักและผลไม้ อย่างไรก็ตาม จากการสารวจพบว่า สินค้าบาง
ชนิดมีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป เช่น ข้าวหอมมะลินาเข้าจากประเทศไทย ขนาด 5 ปอนด์ (2.27 กิโลกรัม)
ตรา Goya วางจ าหน่ า ยที่ ต ลาด Cardenas Markets ในราคา 9.19 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ
294 บาท) ในขณะที่ร้านเฉพาะเอเชียวางจาหน่ายในราคาปกติ 5.99 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
191 บาท (ภาพที่ 38)
ภาพที่ 38 เปรียบเทียบราคาข้าวหอมมะลิที่ร้านเฉพาะชาวฮิสแปนิกและร้านเฉพาะของชาวเอเชีย

ข้าวหอมมะลิของร้าน Cardenas Markets
ขนาด 5 ปอนด์ ราคา 9.19 เหรียญสหรัฐฯ

ข้าวหอมมะลิของร้าน 99 Ranch Market
ขนาด 5 ปอนด์ ราคา (ปกติ) 5.99 เหรียญสหรัฐฯ

(5) ฐานลูกค้า เป็นชาวฮิสแปนิกเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่มากันเป็นกลุ่ม เช่น มากับ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง
(6) รูปแบบการจาหน่าย จากการสารวจและสืบค้นข้อมูลพบว่า ตลาด Cardenas
Markets มีการจาหน่ายสินค้าภายในร้านเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
(7) สินค้าที่วางจาหน่าย เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเช่นเดียวกับร้าน
ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป
แหล่งกาเนิดสิน ค้า มีทั้งผลิ ตในสหรัฐ และนาเข้าจากต่างประเทศ สิ นค้า
นาเข้าส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศเม็กซิโก และประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ นอกจากนี้
ยังมีการนาเข้าจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย (เช่น จีน ไทย และเกาหลี เป็นต้น)
ความหลากหลาย สินค้ามีให้เลือกทั้งสิ นค้าที่เฉพาะของชาวฮิสแปนิ กและ
สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป สินค้าแบรนด์ส่วนตัวของตลาด และอาหารแช่เย็นแช่แข็ง ดังนี้
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 สินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งใช้ตราสินค้า
ของชาวฮิส แปนิ ก เช่น El Mexicano, Goya, Juanitas, La Sierra เป็นต้น ตัว อย่างสิ นค้าอาหารและ
เครื่องดื่มของชาวฮิสแปนิก มีดังนี้
 อาหารบรรจุกระป๋อง ที่พบมากได้แก่ ส่ ว นประกอบอาหาร ได้แก่
ถั่ว ต่างๆ (เช่น ถั่ว ผั ด (refried bean) ถั่ว pinto, ถั่ว ดา), พืช และผั กดองต่างๆ (เช่น พริก jalapeno,
ตะบองเพชร, ผล tomatillo), ซุ ป /อาหารเม็ ก ซิ กั น ส าเร็ จ รู ป (เช่ น Chile Verde, Menudo, Mole,
Enchilada) ภาพที่ 39 เป็นตัวอย่างอาหารบรรจุกระป๋องของชาวฮิสแปนิก
ภาพที่ 39 ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋องของชาวฮิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets

ซุปและอาหารเม็กซิกันสาเร็จรูปบรรจุกระป๋อง

ส่วนประกอบอาหารบรรจุกระป๋อง

ถั่วต่างๆ และพริก Jalapeno บรรจุกระป๋อง

 ส่ ว นประกอบอาหาร ซอส เครื่ อ งเทศและเครื่ อ งปรุ ง รสของชาว
ฮิ ส แปนิ ก ได้แก่ ซอสพริ ก , ซอส Salsas, ซอส Mole, เครื่องเทศ, ผงปรุงรส, แผ่ น Tortilla เป็นต้ น
(ภาพที่ 40)
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ภาพที่ 40 ตัวอย่างซอส เครื่องปรุงและเครื่องเทศของชาวฮิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets

ซอสพริกและซอสประเภทต่างๆ

เครื่องเทศ/สมุนไพรแห้ง

ซอส salsa สาเร็จรูปที่ใช้รับประทานกับ taco

ซอส salsa วางขายคู่กับข้าวเกรียบ (chips)

 เครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของชาวฮิสแปนิก เครื่องดื่มที่พบเห็นมาก
ได้แก่ โซดา น้าผัก/ผลไม้ เช่น น้ามะพร้าว, น้าว่านหางจระเข้, น้ามะขาม, น้าสับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีเครื่องดื่มรสผลไม้ในรูปผงสาหรับชงน้าดื่มรสชาติต่างๆ (ภาพที่ 41)
ภาพที่ 41 ตัวอย่างเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้าของชาวฮิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets

เครื่องดื่มน้าว่านหางจระเข้ ตรา Faraon

น้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง ตรา El Mexicano
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เครื่องดื่มรสผลไม้ในรูปผงสาหรับชงน้าดื่ม

เครื่องดื่มรสมะพร้าวแบบผง

 ขนมอบและขนมขบเคี้ยว (snack) ขนมหวานและขนมขบเคี้ยวถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของชาวฮิสแปนิก จากการสารวจตลาด Cardenas Markets พบว่า มีแผนก
ขนมอบขนาดใหญ่ ขนมอบที่พบมากได้แก่ แพสทรี้ (Pastry), คุกกี้, เค้ก นอกจากนี้ยังมีขนมหวานที่ได้รับ
ความนิยม คือ FLAN ซึ่งเป็นของหวานประเภทคัสตาร์ด (Custard) สาหรับขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยม
ได้แก่ ข้าวเกรียบ (chips), ถั่วอบแห้ง, ผลไม้แห้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการศึกษาการตลาดบางแหล่งระบุว่า
ชาวฮิส แปนิ กนิ ย มรั บ ประทานขนมขบเคี้ยวทั้งในที่พักอาศัยและที่ทางาน ภาพที่ 42 แสดงตัว อย่าง
ขนมอบและขนมขบเคี้ยวของชาวฮิสแปนิก
ภาพที่ 42 ตัวอย่างขนมอบและขนมขบเคี้ยวของชาวอิสแปนิกที่ตลาด Cardenas Markets

ขนมอบ

ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบทาจากข้าวโพดรสชาติต่างๆ
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ถั่วลิสง และกล้วย plantain อบแห้ง

 อาหารปรุงสาเร็จ จากการสารวจตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก พบว่า
ทุกตลาดจะมีมุมจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จและเครื่องดื่มน้าผลไม้สด ซึ่งลูกค้าสามารถนั่งรับประทานที่ร้าน
หรือซื้อกลับไปรับประทาน โดยมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการมากพอสมควร (ภาพที่ 43)
ภาพที่ 43 แผนกจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จภายในตลาด Cardenas Markets

แผนกอาหารปรุงสาเร็จและเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มทาจากผลไม้สด

อาหารประเภทซุปและอื่นๆ

อาหารพื้นเมือง taco รับประทานคูก่ ับข้าวและถั่ว
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 สินค้าแบรนด์ทั่วไป หมายถึง สินค้าแบรนด์ชั้นนาที่มีวางจาหน่ายในตลาด
หลักทั่วไปของสหรัฐ
 อาหารและเครื่ อ งดื่ม ประกอบด้ว ย ข้าวสาร อาหารแห้ ง/อาหาร
กระป๋อง (pantry staple food) ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม ของว่างและขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นตราสินค้าทั่วไป
ของสหรัฐ (ภาพที่ 44)
ภาพที่ 44 แผนกอาหาร ของชา และเครื่องดื่มที่ตลาด Cardenas Markets

แผนกของชา

เครื่องดื่มน้าผลไม้ตราสินค้าชั้นนาทั่วไป

ซอสพริก

ก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

 เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อวัว เนื้อสุกรและ
เนื้อไก่ ส่วนอาหารทะเล ส่วนใหญ่เป็น กุ้งขนาดต่างๆ ปลาทะเลและปลาน้าจืด เช่น ปลานิล (ภาพที่ 45)
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ภาพที่ 45 แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ตลาด Cardenas Markets

 ผักและผลไม้สด ส่วนใหญ่เป็นผักและผลไม้เมืองหนาวเช่นเดียวกับที่
วางจาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวอเมริกันทั่วไป ผลไม้เมืองร้อนส่วนใหญ่ที่พบว่ามีวางจาหน่าย ได้แก่
มะพร้าว สับปะรด กล้วย และผลไม้พื้นเมือง เช่น ผลกระบองเพชร นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเงาะนาเข้าจาก
ประเทศเม็กซิโกซึ่งอยู่ในสภาพไม่สด สีผิวไม่สวยงามวางจาหน่ายเล็กน้อย (ภาพที่ 46)
ภาพที่ 46 แผนกผักและผลไม้สดที่ตลาด Cardenas Markets

แผนกผักและผลไม้

เงาะนาเข้าจากเม็กซิโก

 สิ น ค้ า แบรนด์ ส่ ว นตั ว ของร้ า น ได้ แ ก่ ตราสิ น ค้ า CASA CARDENAS
ตัวอย่างสินค้า ได้แก่ น้ามันพืช ผักกระป๋อง เกลือ ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาต่ากว่าสินค้า
แบรนด์ทั่วไป (ภาพที่ 47)
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ภาพที่ 47 สินค้าแบรนด์ส่วนตัวของตลาด Cardenas Markets

น้ามันพืช

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

แผ่น Tortilla สาหรับห่อไส้ Taco

 อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง ส่วนใหญ่เป็นประเภทผัก (เช่น แครอท, ถั่ว,
ข้าวโพดหวาน, หัว มันสาปะหลังสด), ผลไม้สดและน้าผลไม้ชนิดเข้มข้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามี อาหาร
สาเร็จรูปของชาวฮิสแปนิก (เช่น boritos, tamale), อาหารสาหรับรับประทานเล่น (เช่น ไก่ , ปลา, กุ้ง
ชุบแป้งทอด), อาหารเช้า (เช่น pancake) ขนมหวาน และไอศกรีม (ภาพที่ 48)
ภาพที่ 48 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่ตลาด Cardenas Markets

ผักแช่แข็ง

น้าผลไม้ชนิดเข้มข้นแช่แข็ง
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อาหารสาเร็จรูปของชาวฮิสแปนิกและอาหารกึ่งสาเร็จรูปสาหรับรับประทานเล่นแช่แข็ง

 สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ มีวางจาหน่ายเพียงเล็กน้อย ที่พบได้แก่ ผักสด
อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ล้างผักจากธรรมชาติ (ภาพที่ 49)
ภาพที่ 49 ตัวอย่างสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ที่วางจาหน่ายที่ตลาด Cardenas Markets

ผักสดอินทรีย์

น้ายาล้างผัก/ผลไม้จากธรรมชาติ

(8) สิ น ค้ า เกษตรและอาหารจากประเทศไทยที่ ว างจ าหน่ า ยในร้ า น Cardenas
Markets จากการสารวจพบว่า มีสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยวางจาหน่ายในร้าน ได้แก่
ข้าวหอมมะลิ น้ ามะพร้ าว กะทิกระป๋อง แต่อยู่ภ ายใต้ตราสิ นค้าของชาวอเมริกันหรือละตินอเมริกัน
เช่ น ข้ า วหอมมะลิ จ ากประเทศไทยวางจ าหน่ า ยภายใต้ ต รา Mahatma และ Blue Ribbon ของ
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บริษัท Riviana Foods Inc. ซึ่งเป็นผู้แปรรูปและจัดจาหน่ายสินค้าข้าวแบรนด์ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุ ด ของ
สหรัฐ นอกจากนี้ ยังพบ ผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าว และกะทิบรรจุก ระป๋อง ซึ่งเป็นผลผลิตจากประเทศไทย
ภายใต้ ต รา Faraon, และข้ า วหอมมะลิ ไ ทยภายใต้ ต รา Goya ของบริ ษั ท Goya บริ ษั ท อาหารของ
ชาวฮิสแปนิกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ (ภาพที่ 50)
ภาพที่ 50 ตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารไทยภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ที่ตลาด Cardenas Markets

ข้าวหอมมะลิไทยภายใต้ตรา Mahatma และ Blue Ribbon

ข้าวหอมมะลิไทยภายใต้ตรา Goya

น้ามะพร้าวและกะทิบรรจุกระป๋องที่นาเข้าจากประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า Faraon
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2) EL MEZQUITE MARKET

(1) ข้อมูลทั่วไป El Mezquite Market เป็นร้านค้าปลี กเฉพาะของชาวฮิส แปนิก
ที่ตั้งอยู่ในเมือง Albuquerque มลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมลรัฐที่มีสัดส่วนของประชากรชาว
ฮิ ส แปนิ ก มากที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 48 ของประชากรทั้ ง หมดในมลรั ฐ และจากผลการศึ ก ษาของบริ ษั ท
Information Resources, Inc. ระบุ ว่ า เป็ น มลรั ฐ ที่ ช าวฮิ ส แปนิ ก มี ก าลั ง ซื้ อ มากที่ สุ ด ปั จ จุ บั น ตลาด
El Mezquite Market มีสาขาทั้งหมด 5 แห่ง โดย 4 แห่งตั้งอยู่ที่เมือง Albuquerque และอีก 1 แห่ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Los Lunas มลรัฐนิวเม็กซิโก สาหรับการศึกษานี้ได้ดาเนินการสารวจสาขาที่ตั้งอยู่ในเมือง
Albuquerque ซึ่งเป็นตลาดระดับมาตรฐานการตกแต่งร้านมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ โดยมีการผสมผสาน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮิสแปนิกรุ่นเก่ากับวัฒนธรรมปัจจุบันสาหรับคนรุ่นใหม่ ผลการสารวจสรุปได้
ดังนี้
(2) นโยบายการจัดซื้อสินค้า จากการสารวจพบว่า สินค้าที่วางจาหน่ายในร้านเป็น
สินค้าที่ซื้อผ่านผู้จัดจาหน่าย ซึ่งส่วนหนึ่งนาเข้าจากต่างประเทศโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งผลิตโดยผู้ผลิต
อาหารในสหรัฐ ได้แก่ บริษัท Goya สาหรับสินค้านาเข้าส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกและประเทศในกลุ่ม
ละตินอเมริกา
(3) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับค่อนข้างดี มาตรฐาน
สินค้าเป็นมาตรฐานทั่วไปของ FDA และ USDA ไม่เน้นในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่พบว่ามีสินค้า
ธรรมชาติและอินทรีย์ให้เห็นมากนัก
(4) ราคา โดยทั่วไปต่ากว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในตลาดหลักของสหรัฐ
(5) ฐานลู ก ค้ า เกื อ บทั้ ง หมดเป็ น ชาวฮิ ส แปนิ ก ที่ ม าเป็ น กลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม เพื่ อ นฝู ง
หรือครอบครัว ซึง่ บางครอบครัวมีเด็กมาด้วย
(6) รูปแบบการจาหน่าย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ตลาดวางจาหน่ายสินค้าภายใน
ร้านเพียงอย่างเดียว ไม่มีร้านค้าออนไลน์
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(7) สินค้าที่วางจาหน่าย พบว่า มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก
และสินค้าทั่วไป และมีมุมจาหน่ายอาหารปรุงสาเร็จ (Café) อยู่ภายในร้าน ทั้งนี้ ได้ดาเนินการสารวจ
แผนกต่างๆ ดังนี้
 แผนกของชาและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารบรรจุกระป๋อง/ภาชนะ ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม ของว่าง ขนมและลูกอมของชาวเม็กซิกัน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ของ
ชาวฮิสแปนิกและ แบรนด์ทั่วไป เครื่องดื่มนับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของชาวฮิส แปนิก จากการ
สารวจพบว่า มีเครื่องดื่มประเภทน้าผลไม้วางจาหน่ายเป็นจานวนมากและมีหลายรสชาติ เช่น น้ามะม่วง
น้ามะขาม น้ามะพร้าว น้าว่านหางจระเข้ เป็นต้ น การหมุนเวียนของสินค้าเครื่องดื่มค่อนข้างดี ซึ่งอาจ
สังเกตได้จากลักษณะการพร่องของสินค้าบนชั้นวางจาหน่าย (ภาพที่ 51)
ภาพที่ 51 ตัวอย่างแผนกของชาและเครื่องดื่มที่ตลาด El Mezquite Market

 ผักและผลไม้ สด ส่ ว นใหญ่เป็นผั กและผลไม้เมือ งหนาวเช่น เดียวกั บที่ ว าง
จาหน่ายในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผลไม้เมืองร้อน เช่น มะพร้าว
สับปะรด, กล้วย, และผลไม้พื้นเมือง เช่น ผลกระบองเพชรวางจาหน่าย อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีผลไม้
เมืองร้อนอื่นๆ เช่น เงาะ ลาไย มังคุด ทุเรียน วางจาหน่าย (ภาพที่ 52)
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ภาพที่ 52 แผนกผักและผลไม้ที่วางจาหน่ายในตลาด El Mezquite Market

 เนื้อสัตว์และอาหารทะเล มีทั้งกุ้ง, ปลา, ปลาหมึก, เนื้อไก่, เนื้อหมู, และมี
เนื้อวัวคุณภาพดีวางจาหน่าย สาหรับแผนกเนื้อสัตว์มีทั้งเนื้อสัตว์สดและเนื้อสัต ว์ปรุงรสซึ่งสามารถนาไป
ประกอบอาหาร หรือ ปิ้งย่างได้ทันที (ภาพที่ 53)
ทั้งนี้ จากการสั งเกตพบว่า แผนกอาหารสั ตว์และอาหารทะเลจะมี ลู ก ค้ า
ค่อนข้างมาก สาหรับการจัดวางสินค้ามีความเป็นระเบียบ อาหารมีความสด สะอาด ซึ่งได้ถือว่าเป็นร้าน
เฉพาะของชาวฮิสแปนิกที่มีมาตรฐานค่ อนข้างสูงกว่าร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิกทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับ Food King Cost Plus Food ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง
Santa Fe ซึ่งเป็นเมืองใกล้เคียง
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ภาพที่ 53 แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ตลาด El Mezquite Market

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทั้งเบียร์ ไวน์ และวิสกี้ โดยเบียร์ถือว่าเป็นเครื่องดื่ม ที่
นิยมของชาวเม็กซิกัน โดยจะพบว่ามีเบียร์หลายยี่ห้อวางจาหน่าย ทั้งเบียร์ที่นาเข้าจากประเทศเม็กซิโก
และผลิตในสหรัฐ
 ขนมอบ ได้แก่ ขนมปัง คุกกี้ เค้ก ส่ ว นใหญ่เป็น ขนมอบของชาวเม็กซิกัน
โดยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นที่น่าสังเกตว่าแผนกขนมอบในร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิกเกือบ
ทุกแห่งมีแผนกขนมอบขนาดใหญ่ ซึง่ อาจชี้ให้เห็นว่าชาวฮิสแปนิกนิยมบริโภคของหวานประเภทขนมอบ
 ร้านอาหาร ภายในร้านมีมุมบริการอาหารเม็กซิกันปรุงสาเร็จสาหรับลูกค้าที่
ต้องการบริโภคอาหารปรุงสดภายในร้าน ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการมากพอสมควร (ภาพที่ 54)
ภาพที่ 54 ตัวอย่างอาหารปรุงสาเร็จที่ตลาด El Mezquite Market
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(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ น้ามะพร้าว กะทิ
ซึ่งสิ น ค้าบางส่ ว นผลิ ตภายใต้แบรนด์สิ นค้ าของบริษั ทผลิ ต อาหารของชาวฮิส แปนิ ก ในสหรัฐ อเมริ ก า
เช่น ยี่ห้อ Goya เป็นต้น (ภาพที่ 55)
ภาพที่ 55 ตัวอย่างสินค้าไทยที่วางจาหน่ายที่ตลาด El Mezquite Market

ข้าวหอมมะลินาเข้าจากประเทศไทย

น้ามะพร้าวกระป๋องจากประเทศไทย

3) FOOD KING COST PLUS FOOD

(1) ข้อมูลทั่วไป Food King Cost Plus Food เป็นร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะของชาว
ฮิสแปนิก ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 16 แห่ง ตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส 14 แห่ง ตั้งอยู่ในมลรัฐนิวเม็ กซิโ ก
1 แห่ง และอีก 1 แห่งตั้งอยู่ในมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
ในการศึกษานี้ ได้สารวจตลาด Food King ที่ตั้งอยู่ที่เมืองซานตาเฟ (Santa Fe)
มลรัฐนิวเม็กซิโก ผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
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(2) นโยบายการจัดซื้อสินค้า จากการสารวจพบว่า สินค้าที่มีวางจาหน่ายในร้ าน
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ซื้อผ่านผู้จัดจาหน่าย
(3) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรฐานสินค้าอยู่ในระดับทั่วไป คุณภาพสินค้าอยู่
ในระดับทั่วไปถึงปานกลาง ไม่เน้นในเรื่องสินค้าเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติหรืออินทรีย์ ลักษณะของคุณภาพ
สินค้าและการจัดวางที่ไม่ค่อยพิถีพิถัน อาจแสดงให้เห็นว่า King Food มุ่งเน้นลูกค้าที่มีรายได้ไม่สูงนัก
(4) ราคา Food King มีนโยบายการจาหน่ายสินค้าต่ากว่าร้านค้าทั่วไป โดยมีคาขวัญ
ว่า เป็ น “เจ้ าแห่ งสิ น ค้าราคาต่า” โดยจาหน่ายสิ นค้าในราคาต้นทุนสิ นค้าที่ ขาย 2 บวกกับ กาไร หรือ
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของต้นทุนสินค้าที่ขาย (ภาพที่ 56)
ภาพที่ 56 แสดงวิธีการคานวณราคาจาหน่ายสินค้าของตลาด Food King Cost Plus Food

(5) ฐานลูกค้า มุ่งเน้นชาวฮิสแปนิกที่มีรายได้ไม่สูงมาก
(6) รูปแบบการจาหน่าย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ตลาดมีการจาหน่ายสินค้าใน
ร้านเพียงอย่างเดียว ไม่มีร้านค้าออนไลน์
(7) สินค้าที่วางจาหน่าย มีทั้งสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิกและสินค้าทั่วไป โดยได้
สารวจแผนกต่างๆ ดังนี้
 แผนกของชาและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และ
เครื่องดื่ม ที่พบมาก ได้แก่ น้าผลไม้ โซดา รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ไวน์ และค็อกเทล
(cocktail) ของชาวฮิสแปนิก (ภาพที่ 57)

2

ต้นทุนสินค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold - COGS) หมายถึง ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซื้อมาขายไป)
ต้นทุนขายก็จะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยปกติจะประกอบด้วย ค่าสินค้า ค่าขนส่ง ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 57 เครื่องดื่มน้าผลไม้ที่ตลาด Food King Cost Plus Food และตัวอย่างการซื้อสินค้า
ของลูกค้า

เครื่องดื่มน้าผลไม้และโซดา

ลูกค้ามักซื้อขนบขบเคี้ยวพร้อมกับเครื่องดื่ม

 แผนกผักและผลไม้สด ส่วนใหญ่เป็นผักและผลไม้สดเมืองหนาว สาหรับผลไม้สด
เมืองร้อนที่พบมาก ได้แก่ มะม่วง สับปะรด มะพร้าว และกล้วยหอม เป็นต้น (ภาพที่ 58)
ภาพที่ 58 ผักและผลไม้สดที่วางจาหน่ายที่ตลาด Food King Cost Plus Food

แผนกผักและผลไม้สด

 แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเล เนื้อสั ตว์ที่ว างจาหน่ายส่วนใหญ่เป็นเนื้อหมู
เนื้อวัวและเนื้อไก่ สาหรับอาหารทะเลที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ กุ้ง (ภาพที่ 59)
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ภาพที่ 59 แผนกเนื้อสัตว์ที่ตลาด Food King Cost Plus Food

 แผนกอาหารแช่แข็ง ประกอบด้วย อาหารทะเล ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเชีย
และเวียดนาม ได้แก่ กุ้ง และปลาแล่เป็นชิ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีอาหารกึ่งสาเร็จรูปของชาวเอเชีย และ
อาหารสาหรับรับประทานเล่น เช่น กุ้งปรุงรสกึ่งสาเร็จรูป และกุ้งชุบแป้งกึ่งสาเร็จรูป (ภาพที่ 60)
ภาพที่ 60 ตัวอย่างอาหารทะเลแช่แข็งที่มีวางจาหน่ายในตลาด Food King Cost Plus Food

กุ้งแช่แข็งนาเข้าจากประเทศอินโดนีเชีย

ปลา Swai นาเข้าจากประเทศเวียดนาม

กุ้งปรุงรสกึ่งสาเร็จรูปพร้อมปรุงผลิตในสหรัฐฯ
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กุ้งชุปแป้งกึ่งสาเร็จรูปผลิตในสหรัฐฯ

(8) สินค้าจากประเทศไทยที่มวี างจาหน่าย จากการสารวจพบว่า สินค้าจากประเทศไทย
ที่มวี างจาหน่าย ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง กะทิกระป๋อง และน้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง (ภาพที่ 61)
ภาพที่ 61 ตัวอย่างสินค้าจากประเทศไทยที่วางจาหน่ายที่ตลาด Food King Cost Plus Food

อาหารทะเลรวมมิตร (mix seafood) แช่แข็ง
นาเข้าจากประเทศไทย

น้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องนาเข้าจากประเทศไทย

3.2 ผลการสัมภาษณ์ตัวกลางผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐฯ
ตัวกลางในช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย
ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และนายหน้า ซึ่งมีบทบาทสาคัญในกระบวนการนาสินค้าเกษตร
และอาหารเข้าสู่ตลาดหลัก (main stream) รวมถึงตลาดชุมชน Asian และ Hispanic ไปจนถึงผู้บริโภค
ขั้นสุดท้ายในสหรัฐ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการนาสินค้าเกษตร
และอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐ ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงเพื่อให้ทราบสถานการณ์การตลาดใน
ปั จ จุ บั น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บและข้ อ จ ากั ด ของแต่ ล ะช่ อ งทาง รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ โดยได้
ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ผู้จัดจาหน่าย (distributor) จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
(1) บริ ษั ท H.C. Foods Co., Ltd. ซึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด จ าหน่า ยสิ น ค้ า อาหารให้ แ ก่ ร้ า นค้ า ปลี ก
เฉพาะชุมชน Asian และ Hispanic รวมถึงตลาด Main Stream ในสหรัฐอเมริกา เช่น Walmart และ
Costco โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่เมือง Commerce มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(2) บริษัท Sysco Corporation เป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตร อาหาร อุปกรณ์และวัสดุ
สิ้นเปลืองสาหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และ
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สถาบั น ต่างๆ ทั้งในสหรั ฐ และในต่างประเทศทั่ว โลก โดยมี ส านักงานใหญ่ ตั้ง อยู่ที่ เมื อ ง Houston
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
2) ผู้นาเข้า (importer) จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
(1) บริษัท Spectrum Fruits Inc. เป็นผู้นาเข้าส่วนประกอบอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้
เมืองร้อนแปรรูป มีสานักงานตั้งอยู่ที่เมือง Maple Grove มลรัฐ Minnesota สหรัฐอเมริกา
(2) บริษัท Edward & Suns Trading Company Inc. เป็นบริษัทผู้นาเข้าสินค้าอาหาร
อินทรีย์สาเร็จรูป (organic packaged food) จากต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย สานักงานตั้งอยู่ ที่
เมือง Carpinteria มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
3) ผู้ค้าส่ง (wholesaler) จานวน 1 ราย ได้แก่ Costco Wholesale Corporation ซึ่งมีชื่อ
ทางการค้าว่า Costco เป็นร้านค้าส่งประเภทสโมสร (club store) รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ โดยมีสาขา
ทั้ ง หมด 751 แห่ ง 3 ตั้ ง อยู่ ใ นสหรั ฐ 519 แห่ ง , แคนาดา 100 แห่ ง , เม็ ก ซิ โ ก 38 แห่ ง , อั ง กฤษ
28 แห่ง, ญี่ปุ่น 26 แห่ง , เกาหลีใต้ 14 แห่ง, ไต้หวัน 13 แห่ง, ออสเตรเลีย 9 แห่ง, สเปน 2 แห่ง,
ไอซ์ แ ลนด์ 1 แห่ ง , และฝรั่ ง เศส 1 แห่ ง โดยมี ส านั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ ง Seattle มลรั ฐ วอชิ ง ตัน
สหรัฐอเมริกา
4) ผู้ค้าปลีก (retailer) จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
(1) Talin Market World Food Fare เป็ น ร้ า นค้ า ปลี ก สิ น ค้ า นานาชาติ ที่ เ น้ น การ
จาหน่ายสินค้าอาหารและของชาของชาวเอเชีย ในขณะเดียวกันก็จาหน่ายสินค้าในลักษณะค้าส่งให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจบริการอาหาร โดยมีร้านค้าและสานักงานตั้งอยู่เมือง Albuquerque มลรัฐนิวเม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา และมีคลังสินค้าตั้งอยู่ที่เมือง Santa Fe มลรัฐนิวเม็กซิโก เพื่อบริการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าว
(2) Trader Joe’s เป็น ร้านค้าปลีก เฉพาะของชาวอเมริกัน ซึ่งเน้นการจาหน่ายสินค้า
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ประเภท gourmet และของช า โดยมี ก ารน าเข้ า สิ น ค้ า โดยตรงจากผู้ ผ ลิ ต ใน
ต่างประเทศภายใต้ตราสิน ค้าส่วนตัว (private label) ปัจจุบันมี ส าขาทั้งหมด 474 แห่ ง ทั่ว ประเทศ
สานักงานใหญ่ต้งั อยู่ที่เมือง Monrovia มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
5) ผู้ผลิต (producer) จานวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท Bhrum LLC. เป็นผู้ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวและพืชสมุนไพรเมืองร้อน โดยมีการนาเข้าส่วนประกอบซึ่งเป็น
วั ต ถุ ดิ บ จากประเทศไทย ได้ แ ก่ ข้ า ว ข้ า วไรซ์ เ บอร์ รี่ (Rice Berry) ที่ ท าการบริ ษั ท ตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ ง
Sacramento มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมีบริษัทในเครือตั้งอยู่ทปี่ ระเทศไทย
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6) ตัวแทน/นายหน้า (broker) จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
(1) VendorCo เป็นตัวกลางการตลาดประเภทตัวแทน/นายหน้า ทีใ่ ห้บริการด้านที่ปรึกษา
และเป็ น ตั ว แทนซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในการน าสิ น ค้ า ไปวางจ าหน่ า ยที่ ร้ า นคลั ง สิ น ค้ า ของ Costco
โดยเฉพาะ มีสานักงานตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(2) Market Solutions เป็ น บริ ษั ท ตั ว แทน/นายหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
การตลาดและเป็นตัวแทนในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ในตลาดหลักของสหรัฐอเมริกา
ได้ แ ก่ ร้ า นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และร้ า นขายของช า (super market และ grocery store) ร้ า นค้ า สโมสร
(club store) ร้ านสิ น ค้าธรรมชาติและสิ นค้า เฉพาะอย่า ง (natural & specialty store) ร้านค้าปลี ก
ขนาดใหญ่ (mass retail) รวมถึง ร้ านสะดวกซื้อ (convenience store) โดยมี ส านักงานตั้งอยู่ที่เมื อ ง
Fort Worth มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรและอาหารในตลาด
สหรัฐอเมริกา สรุปได้ตามลาดับดังนี้
3.2.1 ผู้จัดจาหน่าย (Distributor)
1) H.C. FOODS CO., LTD.
ผลการสัมภาษณ์ Ms. Jackie Chen, MS Pauline, Mr. Michael ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายจัดซื้อของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Commerce มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และการสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ สรุปได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป บริษัท H.C. Foods เป็นผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายสินค้าอาหาร
และของชาให้แก่ร้านค้าปลีกเฉพาะของชาวเอเชีย ร้านค้าปลีกเฉพาะของชาวฮิสแปนิก และร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ในตลาด main stream ของสหรัฐ เช่น Walmart, Costco เป็นต้น โดยดาเนินธุรกิจมากว่า
30 ปี ถือเป็นหนึ่งในผู้นาเข้าและจัดจาหน่ายสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีเครือข่าย
ร้านค้าปลีกทั้งในสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโก สินค้าที่จัดจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่นาเข้าจาก
ประเทศในแถบเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย เวียดนาม ลาว สิงคโปร์
มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อิ น โดนี เ ชี ย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารน าเข้ า จากประเทศในแถบยุ โ รป ออสเตรเลี ย
และอัฟริกา โดยประมาณร้อยละ ๗๐ ของสินค้าที่จัดจาหน่ายทั้งหมดนาเข้าจากประเทศไทย
(2) สินค้าที่จัดจาหน่าย ประกอบด้วย ของชา อาหาร และเครื่องดื่ม โดยอาหารมี
ทั้งอาหารบรรจุภาชนะ อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น/แช่แข็ง และเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ ซึ่งเน้น
การวางจาหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ามัน ร้านอาหาร และคลับ (Club) ต่างๆ
สิ น ค้ า ที่ จั ด จ าหน่ า ยมี ทั้ ง แบรนด์ ชั้ น น าของผู้ ผ ลิ ต และแบรนด์ ส่ ว นตั ว ของ
H.C. Foods ได้ แ ก่ ตรา Double Dragon และ Dragon 88 ซึ่ ง มี สิ น ค้ า ทั้ ง หมด 69 รายการ ได้ แ ก่
86

ข้าวหอมมะลิ ข้าวสาร ข้าวเหนียว กะทิกระป๋อง วุ้นเส้น ถั่วอบแห้งประเภทต่างๆ เครื่องเทศ น้าตาล
มะพร้าว ผักกระป๋อง เป็นต้น
ทั้งนี้ สินค้าที่จัดจาหน่ายทั้งหมดสามารถแยกเป็น 20 ประเภทสินค้า (product
line) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 16 ประเภท (ตารางที่ 6) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อาหาร 4 ประเภท (ตารางที่ 7) ดังนี้
ตารางที่ 6 สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่มที่บริษัท H.C. Foods จัดจาหน่าย
Product Line

จานวน

รายละเอียดสินค้า

EGGS & OTHER

10 รายการ

BEAN PRODUCTS

45 รายการ

SNACKS
DRINKS

60 รายการ
77 รายการ

FRUITS

37 รายการ

INGREDIENTS
BROTH & SOUPS
MIXES & POWDERS
NOODLES
SEAFOOD

17 รายการ
7 รายการ
4 รายการ
97 รายการ
48 รายการ

PASTES

138 รายการ

FROZEN
RICE PRODUCTS

222 รายการ
49 รายการ

SAUCES

226 รายการ

VEGETABLES
ALCOHOL

197 รายการ
7 รายการ

ผลิตภัณฑ์ไข่บรรจุกระป๋อง/ถุงพลาสติก ได้แก่ ไข่เป็ด และไข่แดง (เค็ม)
ไข่นกกระทา ไข่มดแดง เป็นต้น
ถั่วและถั่วแปรรูปต่างๆ ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วดา เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ วุ้นเส้น
เป็นต้น
ผลไม้แห้ง ลูกอม ขนมขบเคี้ยวต่างๆ อาหารทะเลอบแห้ง เป็นต้น
น้าผัก/ผลไม้ นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มรังนก เป็นต้น รวมถึงเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋อง ได้แก่ กล้วย กะทิ เนื้อมะพร้าว
อ่อน ว่านหางจระเข้ เป็นต้น
แป้งมันสาปะหลัง สาคู แป้งทาขนมไทยสาเร็จรูป เป็นต้น
น้าซุปสาเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ได้แก่ ซุปไก่ ซุปผัก น้าต้มยา เป็นต้น
น้าโอเลี้ยงสาเร็จรูปชนิดผง ชาเย็นไทยสาเร็จรูปชนิดผง เป็นต้น
เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง บะหมี่สาเร็จรูปบรรจุถ้วย/ซอง เป็นต้น
อาหารทะเลแปรรูป/ปรุงสุก เช่น ปลากระป๋อง เนื้อปูกระป๋อง หอยลาย
ปรุงรส ปลาหมึกอบแห้ง เป็นต้น
เครื่องแกงไทย เครื่องปรุงรส/ซุปประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและเวียดนาม
น้ามะขามเปียก เป็นต้น
อาหารทะเล เนื้อสัตว์แปรรูป ผลไม้ ใบตอง เป็นต้น
ข้ า วสาร ผลิ ต ภั ณฑ์แ ปรรูป จากข้ าว เช่ น เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ย ว แป้ งข้ า วจ้าว
แป้งข้าวเหนียว เป็นต้น
น้าปลา ซีอิ้ว พริกดอง น้าจิ้มต่างๆ ซอสผัด ซอสปรุงรส รวมถึงปลาร้า
น้าบูดู เป็นต้น
ผักกระป๋อง เช่น หน่อไม้ดอง ผักกาดดอง อ้อย หัวผักกาด เป็นต้น
เหล้าและไวน์สาหรับปรุงอาหาร
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ตารางที่ 7 สินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่บริษัท H.C. Foods จัดจาหน่าย
HOUSEHOLD

28 รายการ

ของใช้ในบ้าน เช่น ธูป เทียน หิ้งบูชา เสื่อ รองเท้า เป็นต้น

KITCHEN

21 รายการ

ของใช้ในครัว เช่น หม้อ ครก ตะกร้าไม้ไผ่สาหรับข้าวเหนียว เป็นต้น

TOILETRIES

3 รายการ

ของใช้ในห้องน้า เช่น แชมพู สบู่อาบน้า ครีมนวดผม

UTENSILS

84 รายการ

อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร เช่น ตะเกียบ มีด ช้อน ทัพพี เป็นต้น

(3) ฐานลูกค้า ประกอบด้วยร้านค้าปลีกเฉพาะของชาวเอเชียและชาวอเมริกันเชื้อ
สายเอเชี ย ได้ แ ก่ 99 Ranch Market, ร้ า นค้ า ปลี ก ของชาวฮิ ส แปนิ ก ได้ แ ก่ Northgate Gonzalez
Markets และ Superior Grocers เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ในตลาดหลักของสหรัฐ ได้แก่ Walmart และ Costco เป็นต้น
(4) นโยบายการจั ด ซื้ อ สิ น ค้ า H.C. Foods มี น โยบายในการรั บ ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ าน
นายหน้า (broker) และรับซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต โดยบริษัทจะรับซื้อสินค้าอาหารจากผู้ผลิต ที่จดทะเบียน
ผู้ผลิตตามกฎระเบียบ FDA (U.S. Food and Drug Administration) ของสหรัฐ เท่านั้น เพื่อให้สามารถ
นาเข้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีปัญหาในการวางจาหน่าย
(5) มาตรฐานสินค้าและซัพพลายเออร์ (supplier)
 มาตรฐานทั่วไป ประกอบด้วย มาตรฐาน FDA และ USDA ของสหรัฐ
และระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล
 มาตรฐานเฉพาะ ไม่มี สินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของ H.C. Foods
ใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกับสินค้าที่นาเข้าอื่นๆ
 มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ สาหรับสินค้าอาหารประเภท packaged food เช่น
อาหารกระป๋ อ ง อาหารกึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ในกล่ อ ง ซอง หรื อ ภาชนะ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บเรื่ อง
บรรจุภัณฑ์ โดยจะต้องสอดคล้องกับข้อกาหนดและมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สาหรับการวางจาหน่ายในตลาด
สหรัฐ เช่น มีข้อมูลทางโภชนาการ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (อาจมีภาษาอื่นประกอบได้ เช่น ภาษาสเปน
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาจีน เป็นต้น ) ใช้ระบบชั่งตวงวัดที่ใช้ในอเมริกาเหนือ เช่น น้าหนัก ใช้ใน
ระบบ ปอนด์ (pound) หรือ ออนซ์ (ounce) เป็นต้น
(6) สถานการณ์ และแนวโน้มด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของชาว
เอเชีย ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของชาวเอเชีย ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การเจริญเติบโตของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีอัตราการขยายตัวของรายได้และมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉลี่ย สูงกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการซื้อ
สินค้าอาหารและของชา รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน โดยออกไปตั้งถิ่นฐานในเมืองต่างๆ มากขึ้น ส่งผล
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ให้มีการเพิ่มขึ้น ของร้ านอาหาร และร้านค้าปลีกของชาวเอเชีย นอกจากนี้ ชาวอเมริกัน เชื้อสายอื่นๆ
นิยมหันมาบริโภคและปรุงอาหารของชาวเอเชียภายในครัวเรือนมากขึ้น
(7) การเป็นซัพพลายเออร์ บริษัท H.C. Food นาสินค้าเข้าเพื่อจัดจาหน่ายใน
สหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยโดยผ่านนายหน้า (broker) ในประเทศไทย และซื้อจากผู้ผลิต/ส่งออก
โดยตรง โดยผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ต้องการจาหน่ายสินค้าอาหารผ่านบริษัท H.C. Foods โดยตรงสามารถ
ดาเนินการได้โดยการติดต่อไปยังแผนกจัดซื้อของบริษัทซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
 ติดต่อแผนกจัดซื้อสินค้าอาหาร โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังแผนก
จัดซื้อสินค้าอาหารที่ jshen@hcfoods.net พร้อมแสดงรายละเอียดสินค้าและผู้ผลิตที่ต้องการจาหน่าย
รวมถึงหลักฐานระบบการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
 การพิจารณาสินค้า เมื่อฝ่ายจัดซื้อพิจารณาแล้ว หากมีความสนใจสินค้าที่
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกนาเสนอก็จะดาเนินการนัดหมายเพื่อให้นาตัวอย่างสินค้าไปให้ฝ่ายจัดซื้อพิจารณา ทดสอบ
คุณภาพ รสชาติ ขนาด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 การตกลงทาสัญญา หากมีการตกลงรับซื้อสิ นค้า ก็จะดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป ได้แก่ ขั้นตอนการทาสัญญาซึ่งจะมีความละเอียดอ่อน มีเอกสารให้ลงนามหลายอย่างซึ่งจะ
มีผลในทางกฎหมายทั้งในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ข้อตกลงราคา การส่งมอบ การจ่ายเงิน เป็นต้น
จึงควรมอบหมายให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายดาเนินการ
สถานที่ติดต่อ
H.C. Foods Co., Ltd.
6414 Gayhart Street
Commerce, CA. 90040, USA
Phone: 1 (323) 722-8648
Website: http://www.hcfoods.net/
Email: sales@hcfoods.net
(8) ข้อได้เปรียบ ในการวางจาหน่ายสินค้าในตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย ที่สาคัญคือ
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการวางจาหน่ายจึงทาให้ราคาจาหน่ายสินค้าต่ากว่าในตลาดหลักอื่นๆ ของสหรัฐ
เช่น Ralphs, Albertson’s ซึ่งมักจะคิดค่าธรรมเนียมการวางจาหน่าย เช่น ค่ารักษาสถานภาพการวาง
สินค้าบนชั้นวางจาหน่ายในร้าน ค่าส่งเสริมการขาย และส่วนลดสาหรับลูกค้า เป็นต้น
(9) ข้อจากัด ในการวางจาหน่ายสินค้าในตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย คือ ชาวเอเชีย
นิยมทาธุรกิจขนาดเล็ก เช่น เปิดร้านขายสินค้าอาหารและของชา แต่ การขยายตัวของธุรกิจมีไ ม่ม าก
เนื่องจากไม่มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ร้านค้าส่วนใหญ่จึงมักตั้งอยู่ในเฉพาะแหล่งที่ตั้งของชาวเอเชีย
มีเพียงไม่กี่รายที่ออกไปตั้งในทาเลมีความหลากหลายของประชากร
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(10) ข้อแนะนา สาหรับการขยายตลาดสินค้า เกษตรและอาหารของชาวเอเชียใน
ตลาดหลักของสหรัฐอเมริกา มีดังนี้
 การปรั บตัวให้เ ข้า กั บตลาดสิน ค้า เกษตรและอาหารในสหรั ฐ ฯ ไม่ควร
มุ่งเน้นแต่ลูกค้าหรือธุรกิจของชาวเอเชียเพียงอย่างเดียว ควรสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าหรือ
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของชาวอเมริกัน เรียนรู้วัฒนธรรมการทาธุรกิจกับชาวอเมริกัน
ซึ่งเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายการทาธุรกิจที่ชัดเจน และการปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง
อย่างเคร่งครัด เป็นต้น
 การเปิดตัวตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถดาเนินการได้ตามงาน
แสดงสินค้า และแหล่งจาหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น ตลาดของชาวเอเชีย ตลาดของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
และร้านค้าปลีกทีเ่ ปิดใหม่ในแหล่งชุมชนต่างๆ เป็นต้น
2) SYSCO CORPORATION
จากการสัมภาษณ์ Mr. Paul Constantine ตาแหน่ง Marketing Associate ผู้แทน
บริษัท Sysco สาขาที่ตั้งอยู่ที่เมือง Albuquerque มลรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา และการสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการจัดจาหน่ายของบริษัท Sysco Corporation สรุปได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป Sysco Corporation เป็นบริษัทผู้นาระดับโลกด้านการตลาดและ
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร รวมถึงเครื่องดื่มประเภทไวน์และเบียร์สาหรับธุรกิจ
บริการด้านอาหาร (food service) โดยมีลูกค้ามากกว่า 5 แสนราย ประกอบด้วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร
สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐบาล โรงแรม รวมถึงธุรกิจอาหารและบริการอื่น ๆ
Sysco มีศูนย์การจัดจาหน่ายประมาณ 300 แห่ งทั่ว โลก เพื่อให้ บริการจัด
จาหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดย Sysco มีสาขาที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศทั้งหมด 12 ประเทศ ประกอบด้วย แคนาดา บาฮามาส ไอร์แลนด์ คอสตาริกา เม็กซิโก
อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน สเปน ลักเซมเบอร์ก ปานามา และเบลเยียม บริษัท Sysco ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฮิวสตัน (Houston) มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
(2) สินค้าที่จัดจาหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 90 และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (เช่น เครื่องใช้ในร้านอาหาร เครื่องครัว วัสดุสิ้นเปลือง)
ประมาณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่ายทั้ง หมด ซึ่งมีทั้งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วไปและแบรนด์
ส่วนตัวของ Sysco ได้แก่ Sysco, Brakers, Natural เป็นต้น
ยอดจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารของบริษัท Sysco เมื่อปี 2560
มีมูลค่าทั้งหมด 0.55 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ คิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าการตลาดของธุรกิจการ
จัดจาหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจบริการอาหารทั้งหมดในสหรัฐ ซึ่งมีมูลค่า 2.80 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ ยอดจาหน่ายสินค้าอาหารและไม่ใช่อาหารของบริษัท Sysco สามารถแบ่ง
ออกเป็น 16 สายผลิตภัณฑ์ (product lines) ดังนี้
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สายผลิตภัณฑ์ (product lines)

สัดส่วน

มูลค่า
(พันล้านเหรียญสหรัฐ )

เนื้อสัตว์สดและแช่แข็ง (meat & frozen meats)
อาหารกระป๋อง/อาหารแห้ง (canned & dry products)
ผัก ผลไม้ ขนมอบและอื่นๆ แช่แข็ง (frozen fruits, vegetables,
bakery and other)
สัตว์ปีก (poultry)
ผลิตภัณฑ์นม (dairy products)
ผักและผลไม้สด (fresh produce)
กระดาษและของใช้สิ้นเปลือง (paper & disposables)
อาหารทะเล (seafood)
เครื่องดื่ม (beverage products)
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการผลิต (janitorial products)
อุปกรณ์และภาชนะขนาดเล็ก (equipment and small wares)
เวชภัณฑ์ (medical supplies)
รวม

19
16
15

10.45
8.80
8.25

11
11
8
6
6
4
2
1
1
100

6.05
6.05
4.40
3.30
3.30
2.20
1.10
0.55
0.55
55.00

(3) ฐานลู ก ค้ า ลู ก ค้ า ของ Sysco เกื อ บทั้ ง หมดเป็ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นอาหาร
และสถาบันต่างๆ ซึง่ ประกอบด้วย
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ร้อยละ 61
สถานพยาบาล
ร้อยละ 9
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
ร้อยละ 9
ธุรกิจการท่องเที่ยว สถานทีพ่ ักผ่อน ร้านค้าปลีก ร้อยละ 9
ธุรกิจอื่นๆ
ร้อยละ 12
(4) นโยบายการจัดซื้อ สิน ค้า Sysco ซื้อสิ นค้าจากผู้ ผ ลิ ต หรือ ซัพพลายเออร์
รายใหญ่ๆ ที่จาหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนาทั้งในสหรัฐ และต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งมีมากกว่า 1,000 ราย
โดย Sysco มีการกระจายการรับซื้อสินค้าจากแต่ละแหล่งไม่เกินร้อยละ 10 ของสินค้าที่ Sysco จัดซื้อ
ทั้งหมด
(5) มาตรฐานสินค้า/ซัพพลายเออร์ มาตรฐานในการจัดซื้อสินค้าของ Sysco สรุป
ได้ดังนี้
 มาตรฐานทั่วไป ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของ Sysco จะต้องปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตอาหารของ USDA และ FDA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงข้อกาหนด
ด้ า นการผลิ ต และการถื อ ครองอาหารตามกฎระเบี ย บเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการผลิ ต หรื อ GMP
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(Good Manufacturing Practice) และการวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิ กฤตที่ ต้อ งควบคุ มในการผลิ ต
หรือ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
 มาตรฐานเฉพาะของ Sysco ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของ
Sysco จะต้องผลิตตามข้อกาหนดที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานประกันคุณภาพของ Sysco นอกจากนี้
ทีมงานดังกล่าวจะทาหน้าที่รับรองผลิตภัณฑ์และโรงงานแปรรูป บังคับใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
ของ Sysco และกาหนดแหล่งจัดหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ Sysco
(6) สถานการณ์ และแนวโน้ม ธุ ร กิจ การจัดจาหน่า ยสินค้า ให้แก่ ธุ รกิจ บริการ
อาหาร
ปัจจุบันธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจบริการอาหารมีการแข่งขันสูง
เนื่องจากผู้ประกอบการจัดจาหน่ายในสหรัฐ มีเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดจาหน่ายรายย่อยใน
ระดับท้องถิ่น ผู้จัดจาหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง พ่อค้าส่ง ร้านคลับสโมสร รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ที่รวมตั วกัน
เพื่อซื้อและจาหน่ายสินค้าในราคาที่สามารถแข่งขันกับผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการอาหารบางรายซื้อสินค้าโดยตรงจากซัพพลายเออร์ ของ Sysco โดยสามารถเปลี่ยนแหล่งซื้อสินค้า
ได้ง่ายโดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่าย (low switching costs) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สิ น ค้า ของธุร กิจ บริ การอาหารจากผู้ จัดจาหน่ายรายใดขึ้นอยู่กับ ชนิด สิ นค้าและการบริการที่ต้องการ
รวมถึงราคาสินค้า
สาหรับแนวโน้มธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐ นับว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงเจริญเติบโต เนื่องจากชาวอเมริกันนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน
โดยเฉพาะช่วงวันหยุด ช่วงเย็นและช่วงเทศกาลต่างๆ สาหรับแนวโน้มอาหารที่ชาวอเมริกันบริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในด้านเพื่อสุขภาพ รสชาติอาหารนานาชาติ การใช้ส่วนประกอบอื่น ทดแทนเนื้ อสั ตว์
และความนิยมอาหารประเภท gourmet เป็นต้น
(7) การเป็นซัพพลายเออร์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Sysco จะพิจารณารับซื้อ
สินค้าจากซัพพลายเออร์เฉพาะรายใหญ่ๆ เท่านั้น วิธีการจัดซื้อสินค้าของ Sysco โดยทั่วจะไปดาเนินการ
ผ่าน 3 ช่องทาง คือ
 การจัดซื้อผ่านศูนย์จัดซื้อกลางในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 การจัดซื้อผ่านศูนย์จัดซื้อในต่างประเทศใน 11 ประเทศ
 การจัดซื้อผ่านบริษัทในเครือของ Sysco
ผู้ประกอบการใดต้องการเป็นซัพพลายเออร์ของ Sysco อาจติดต่อสานักงาน
สาขาของ Sysco ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ และในอีก 12 ประเทศ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ สามารถ
สืบค้นข้อมูลการติดต่อสานักงานสาขาของ Sysco ทุกแห่งได้ที่ Website:
https://www.sysco.com/Contact/Contact/Our-Locations.html
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(8) ข้อได้เปรียบ สาหรับการจาหน่ายสินค้าอาหารผ่านผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ เช่น
Sysco มีความได้เปรียบดังนี้
 ความต้องการสินค้าของ Sysco มีความหลากหลายและจัดซื้อในจานวนมาก
 ฐานลูกค้าของ Sysco มีอยู่กว้างขวางทั่วโลก
(9) ข้อจากัด
 Sysco รับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ๆ เท่านั้น ทาให้ผู้ประกอบการขนาด
กลาง หรือขนาดเล็กขาดโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางจาหน่าย
 ข้อกาหนดและมาตรฐานต่างๆ ค่อนข้างเข้มงวด ต้นทุนสูง ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กอาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้
(10) ข้อเสนอแนะ ผู้ผลิตขนาดเล็กซึ่งกาลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการซื้อของผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ๆ หากต้องการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาด
หลักของสหรัฐ เช่น ธุรกิจ Food Service อาจต้องดาเนินการผ่านช่องทางนายหน้า (broker) หรือผู้จัด
จาหน่ายในตลาดเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในสหรัฐ
3.2.2 ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)
1) COSTCO CORPORATION
จากการสั ม ภาษณ์ Mr. Drew Roberts เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ซื้ อ (Buyer/Purchaser)
ของ Costco สาขาเมือง San Diego มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ
นาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายที่คลังสินค้าของ Costco และการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้
ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป Costco Corporation เป็นร้านค้าประเภท club store รายใหญ่
ที่สุดของสหรัฐอเมริกา และเป็นร้านค้าปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีสาขาทั้งหมด 751 สาขา
ทั่ว โลก มีย อดจ าหน่ ายสิ นค้าในปี 2560 เป็นมูล ค่าทั้งสิ้ น 116 พันล้ านเหรียญสหรัฐ สิ นค้าที่ว าง
จาหน่ายในคลังสินค้าของ Costco ได้ชื่อว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีตรงกับความต้องการของ
สมาชิก Costco
(2) นโยบายในการซื้อสินค้า มีดังนี้
 Costco มีนโยบายการซื้อสินค้ามูลค่าไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด
ของผู้จาหน่าย เนื่องจาก Costco ไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อธุรกิจของผู้จาหน่ายหากสินค้าถูกยกเลิก
การวางจาหน่ายที่ Costco ทั้งนี้ เนื่องจาก Costco ไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่วางจาหน่ายที่ Costco
แล้วจะสามารถวางจาหน่ายได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันและ
ความพอใจของลูกค้า โดย Costco มุ่งเน้นการซือ้ สินค้าที่ทาให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากการสร้าง
รายได้ส่วนใหญ่ของ Costco มาจากลูกค้า ซึ่งเป็นสมาชิก ดังนั้น Costco จึงไม่มุ่งเน้นเรื่องซื้อสิ น ค้ าที่
สามารถทากาไรสูงสุด
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 Costco มีแนวโน้มที่จะยอมรับสินค้าของผู้ผลิตที่ประสบความสาเร็จด้าน
การตลาด หรื อ มี ต ราสิ น ค้ า เป็ น ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของตลาด อย่ า งไรก็ ต าม Costco ก็ มี โ นบายเข้ า ถึ ง
ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งจัดซื้อ
 Costco สนับสนุนความหลากหลายของผู้ผลิต เช่น สถานประกอบการที่มี
ผู้ประกอบการเป็นชนกลุ่มน้อยชาวอเมริกัน หรือเป็นสตรีที่ถือสัญชาติอเมริกันร่วมเป็นหุ้นส่วนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 51 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการรับสินค้าไปวางจาหน่ายที่ Costco
 Costco มีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเยี่ยงทาสใน
กระบวนการผลิตสินค้าที่จะนามาวางจาหน่ายที่ Costco
 สิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ยในคลั ง สิ น ค้ า ของ Costco ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งผ่ า นช่ ว ง
ทดสอบการวางจาหน่ายก่อนเพื่อดูผลการตอบรับจากลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของ Costco โดยสินค้าที่มีการ
หมุนเวียนต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดอาจถูกถอดออกจากชั้นวางจาหน่ายได้ อย่างไรก็ตาม สินค้าที่วาง
จาหน่ายในคลังสินค้าของ Costco บางส่วนมีการหมุนเวียนไปตามฤดูกาล
 ผู้จาหน่ายรับภาระค่าใช่จ่ายในด้านการโฆษณา การผลิต การบรรจุภัณฑ์
การขนส่ง การกระจายสินค้า และอื่น ๆ
(3) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า
 มาตรฐานทั่วไป สินค้าอาหารจะต้องผลิตตามมาตรฐานการผลิตของ FDA
และ USDA ของสหรัฐอเมริกา
 มาตรฐานเฉพาะของ Costco ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่ Vendor
Code Of Conduct และ Costco Produce Food Safety
(4) ราคา Costco มีนโยบายการจาหน่ายสินค้าในปริมาณมากและในราคาต่ากว่า
ร้านค้าปลีกทั่วไปประมาณร้อยละ 20 โดย Costco จะคิดค่า Mark Up ร้อยละ 14 ของราคาขายปลีก
นอกจากนี้ สินค้าที่วางจาหน่ายในร้านคลังสินค้าของ Costco ควรมียอดจาหน่ายอย่างน้อย 500 ถึง
1,000 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า เพื่อให้สามารถคงสถานภาพการวางจาหน่ายใน
ร้านคลังสินค้าของ Costco
(5) ฐานลูกค้า เป็นสมาชิกของ Costco ซึ่งประมาณร้อยละ 85% เป็นผู้ทมี่ ีรายได้
ค่ อ นข้ า งสู ง โดยพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ของสมาชิ ก ที่ มี อ ายุ น้ อ ยมั ก ซื้ อ สิ น ค้ า ของ Costco ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ตมากกว่าไปซื้อที่ร้านคลังสินค้า สมาชิกของ Costco สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 สมาชิกที่เป็นบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่
 สมาชิกที่เป็นธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม
ทั้งนี้ สมาชิกต้อ งจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ปีล ะ 60 เหรียญสหรัฐ ส าหรับ
สมาชิกทั่วไป หรือ ปีละ 120 เหรียญสหรัฐ สาหรับสมาชิกประเภท executive โดย Costco มีนโยบาย
คืนกาไรให้แก่สมาชิกประเภท executive ประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ
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(6) รูปแบบการจัดจาหน่าย สินค้ามีวางจาหน่ายทั้งที่ร้านคลังสินค้าของ Costco
และร้านค้าออนไลน์ Costco.com
(7) สิน ค้า ที่จัดจาหน่าย Costco จาหน่ายสิ นค้าหลายประเภท ทั้งสิ นค้าที่เป็น
อาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน
อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งประดั บ ล ส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น อาหารของ Costco มี ทั้ ง หมด
12 สายผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (organics)
 น้าและเครื่องดื่ม (water and beverages)
 อาหารว่างและขนมหวาน (snack and candy)
 สินค้าที่เก็บได้นานและของแห้ง (pantry and dried goods)
 กาแฟและสารให้ความหวาน (coffee and sweeteners)
 ขนมอบ (cakes and cookies)
 กระเช้าของขวัญ (gift basket)
 อาหาร gourmet (gourmet foods)
 อาหารเช้า (breakfast)
 อาหารบรรจุกระป๋องและภาชนะ (canned and packaged foods)
 อาหารสัตว์และวัสดุสิ้นเปลือง (pet food and supplies)
 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (health and beauty)
(8) สถานการณ์ ต ลาดสิ น ค้ า เกษตรและอาหารในตลาดสหรั ฐ อเมริ ก า มีการ
แข่งขันสูง ช่องทางการตลาดสินค้าอาหารออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้ Costco เริ่มต้น
การจาหน่ายสินค้าของชาออนไลน์เมื่อปี 2560 โดยจาหน่ายสินค้ าประเภทอาหารแห้งที่ไม่เน่าเสียง่าย
(nonperishable) ประมาณ 500 รายการ มีบริการจัดส่ง ฟรีถึงที่พักอาศัยของลูกค้าสาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ
สินค้ามูลค่าตั้งแต่ 75 เหรียญสหรัฐ ขึ้นไป
(9) การเป็นผู้จาหน่าย (vendor) ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวาง
จาหน่ายที่ Costco มีหลายช่องทาง ที่สาคัญได้แก่
 ช่ อ งทางการวางจ าหน่ า ยที่ ร้ า นคลั ง สิ น ค้ า ของ Costco ผู้ จ าหน่ า ย
สามารถดาเนินการได้โดยการติดต่อฝ่ายจัดซื้อ อาจเริ่มต้นด้วยการโทรศัพท์ หรือเข้าไปติดต่อที่ฝ่ายจัดซื้อ
ของสานักงานส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เช่น หากต้องการวางจาหน่ายในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย Costco มีฝ่าย
จัดซื้อของสานักงานเขตในส่วนภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วยสานักงานที่ตั้งอยู่ในเมือง Los Angeles,
San Diego และ Livermore
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 ช่องทางการวางจาหน่า ยตามโปรแกรม Road Show ซึ่งเป็นกิจกรรม
พิเศษที่ Costco เปิดโอกาสให้ผู้จาหน่ายนาสินค้าไปแสดงและจาหน่ายในพื้นที่คลังสินค้าของ Costco
ตามสาขาและเวลาที่ ก าหนด ซึ่ ง ปกติ จ ะเป็ น ช่ ว งระหว่ า งวั น พฤหั ส บดี ถึ ง วั น อาทิ ต ย์ ข องทุ ก สั ป ดาห์
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เป็นก้าวแรกใน
การนาสินค้าไปวางจาหน่ายที่ร้านคลังสินค้ าของ Costco โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมโปรแกรมดังนี้
 ผู้จาหน่ายสมัครเข้าร่วมโปรแกรมกับผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษส่ ว น
ภูมิภาคของ Costco (Regional Special Events Manager)
 เมื่อ Costco สนใจสินค้าของผู้สมัคร ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานประกอบการของผู้ผลิต ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบดังกล่าว ขั้นต่าประมาณ 1,300 เหรียญสหรัฐ
 เมื่ อ สิ น ค้ า ของผู้ จ าหน่ า ยได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ น าไปวางจ าหน่ า ยใน
โปรแกรม Roadshow ผู้จาหน่ายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขาย 50 เหรียญสหรัฐ /วัน ทั้งนี้ ผู้จาหน่าย
สามารถใช้ทีมงานของตนเองในการจาหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือเลือกใช้ บริการทีมงานของ Costco
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณสัปดาห์ละ 300 เหรียญสหรัฐ /บูธ (booth)
 Costco จะคิดค่าตอบแทน (mark up) ในอัตราร้อยละ 14 ของราคา
สินค้าที่จาหน่าย ทั้งนี้ ผู้จาหน่ายจะต้องตั้งราคาจาหน่ายให้ต่ากว่าราคาสินค้าประเภทเดียวกัน ที่ว าง
จาหน่ายในร้านค้าปลีกทั่วไปร้อยละ 20
 ผู้ จ าหน่ า ยจะต้ อ งมี ย อดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า แต่ ล ะรายการไม่ ต่ ากว่ า
สัปดาห์ละ 5,000 เหรียญสหรัฐ ต่อสาขา จึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรม Roadshow ได้อีกในครั้ง
ต่อไป หากสินค้าได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้า Costco อาจพิจารณารับสินค้าเข้าไปวางจาหน่ายในร้าน
คลังสินค้าสาขาต่างๆ ของ Costco
(10) ข้อได้เปรียบ ในการวางจาหน่ายสินค้าที่ Costco ได้แก่
 ฐานลูกค้าของ Costco กว้างและมีความมั่นคง มีกาลังซื้อสูง และมักซื้อ
สินค้าในปริมาณมาก ระบบสมาชิกทาให้ลูกค้ามีความภักดีต่อ Costco และมักพิจารณาซื้อสินค้าจาก
Costco เป็นอันดับแรก เพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมสมาชิกที่จ่ายไป รวมถึงผลประโยชน์
จากนโยบายคืนกาไรของ Costco
 ผู้ จ าหน่ายสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องบรรจุภั ณฑ์และจาหน่าย
สิ น ค้ า แต่ ล ะครั้ ง ได้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากนโยบายการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในขนาดบรรจุ ที่ มี ป ริ ม าณมาก
(bulk-packaged) ในลักษณะค้าส่ง
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(11) ข้อจากัด
 นโยบายจาหน่ายสินค้าราคาต่ากว่าตลาดทั่วไปร้อยละ 20 ของ Costco
อาจทาให้ผู้จาหน่ายไม่สามารถกาหนดราคาสินค้าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามต้องการได้
 ผู้ จ าหน่ า ยต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การตลาดและอื่ น ๆ
ตามนโยบายของ Costco
 ไม่มีห ลั กประกันว่าสิ นค้าที่ว างจาหน่ายที่ Costco แล้ ว จะสามารถวาง
จาหน่ายได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป เนื่องจากการแข่งขันสูง ดังนั้น สินค้าที่ขาดความสามารถในการแข่งขัน
อาจถูกนาออกจากชั้นวางจาหน่าย นอกจากนี้ สินค้าบางชนิดสามารถวางจาหน่ายได้เฉพาะตามฤดูกาล
(12) ข้อแนะนา
 ผู้จาหน่ายควรต้องคานวณต้นทุน และผลตอบแทนให้รอบคอบ และต้อง
เตรียมพร้อมเรื่องการเสนอราคาและการต่อรองกับฝ่ายจัดซื้อของ Costco
 สินค้าที่จะนาไปวางจาหน่ายที่ Costco ต้องมีคุณภาพดี มีความสามารถ
ในการแข่งขันและควรมีความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ หากสามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าได้ ก็จะมีโอกาส
ได้วางจาหน่าย
 บรรจุภัณฑ์นับเป็นอีกสิ่ งหนึ่งที่ Costco ให้ ความส าคัญ นอกจากจะมี
รูปแบบและขนาดที่เหมาะสมตามที่กาหนดแล้ว ควรมีความแข็งแรงทนทาน เนื่องจากขนาดบรรจุสินค้า
อาหารที่วางจาหน่ายจะมีน้าหนักหรือปริมาณมากกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป การวางสินค้าอาจต้องซ้อนกัน
หรือการขนส่งอาจทาให้สินค้าเสียหายหากบรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรง
3.2.3 ผู้นาเข้า (importer)
1) SPECTRUM FRUITS INC.
จากการสัมภาษณ์ Dr. Chareonsri Srisangnam ผู้ก่อตั้งบริษัท Spectrum Fruits
ซึ่งได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ ตะวันตก 2018 (Natural Products Expo West 2018)
เมื่ อ วั น ที่ 9 - 11 มี น าคม 2561 ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม Anaheim Convention Center เมื อ ง Anaheim
มลรั ฐ แคลิ ฟอร์ เนี ย เกี่ย วกั บ สถานการณ์การนาเข้าและการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐ
ตลอดจนปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป บริ ษั ท Spectrum Fruits เป็ น ผู้ น าเข้ า ส่ ว นผสมอาหาร
(ingredient) ประเภทผลไม้ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น กลางที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
โดยปัจจุบันดาเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี
(2) สินค้าที่นาเข้า บริษัทมีความต้องการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากผลกระบองเพชร
(prickly pear และ nopal cactus) และผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อนแปรรูปอื่น ๆ ได้แก่ มะขาม มะม่วง
ฝรั่ ง สั บ ปะรด ทั้ ง ในรู ป เนื้ อ ปั่ น ละเอี ย ด (puree) น้ าผลไม้ เ ข้ ม ข้ น (concentrate) ผลไม้ ส กั ด เป็น ผง
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(powder) น้ าเชื่อมผลไม้ 100% (fruit syrup 100%) รวมถึง ผลิ ตภัณฑ์ จากสั บปะรด และน้าผลไม้
เข้มข้นใส (clarified juice concentrates)
แหล่งนาเข้าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป นาเข้าจากประเทศในแถบละตินอเมริกา
และเอเชีย เช่น ผลกระบองเพชรส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศเม็กซิโก มะม่วงส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศ
อินเดีย และผลไม้เมืองร้อนอื่นๆ เช่น มะขาม ฝรั่ง สับปะรด ซึง่ นาเข้าจากประเทศในแถบเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ภาพที่ 62 เป็นตัวอย่างรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Spectrum
Fruits นาเข้าเพื่อจัดจาหน่าย
ภาพที่ 62 ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อนแปรรูปที่บริษัท Spectrum Fruits
นาเข้าเพื่อจัดจาหน่าย

(3) ฐานลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสม
ของผลไม้ซึ่งมีวางจาหน่ายตามร้านค้าปลีกอาหารคุณภาพสูง (premium) โดยจัดจาหน่ายในลักษณะ
ขายส่งในบรรจุภัณฑ์ขนาดบรรจุ 55 แกลลอน (gallon) หรือ ขนาด 200 ลิตร ทั้งในรูปแช่แข็งและ
ปลอดเชื้อ (pasteurized)
(4) นโยบายการจัดซื้อ บริษัทรับซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง
(5) มาตรฐานสิ น ค้ า /ผู้ ผ ลิ ต บริ ษั ท จะน าเข้ า สิ น ค้ า จากโรงงานที่ ผ ลิ ต ภายใต้
มาตรฐานของ FDA ของสหรัฐ รวมถึงมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารเพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอันเป็น
มาตรฐานสาคัญในการส่งออกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารทะเล น้าผักและผลไม้สดไปยังตลาดสหรัฐ
นอกจากนี้ สินค้าควรสอดคล้องกับมาตรฐานอื่นๆ ดังต่อไปนี้
 Kosher
 GMO-free
 100% natural
 No preservatives, Chemicals, or Sweeteners
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(6) สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อนในตลาดสหรัฐฯ
 น้ามะพร้าว ปัจจุบันตลาดมีความต้องการสูง ทั้งอ่อนและแก่ ส่วนใหญ่อยู่
ในรูปปลอดเชื้อ
 น้าเสาวรส (passion fruit juice) อยู่ในความต้องการของตลาดในสหรัฐ
 มะม่ ว ง ตลาดมี ค วามต้ อ งการมะม่ ว งเพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
เครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยตลาดต้องการมะม่วงที่มีสีเข้ม กลิ่นแรง และรสหวาน
เช่น มะม่วงพันธุ์ Alphonso (ภาพที่ 63) ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุด ในเรื่องของความหวาน กลิ่น
และรสชาติ ปัจจุบันบริษัทมีการนาเข้าจากประเทศอินเดีย
ภาพที่ 63 มะม่วงพันธุ์ Alphonso ที่อยู่ในความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในสหรัฐฯ

 มะขาม ปัจจุบันมีการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อให้ได้รับความนิยมในตลาด
สหรัฐ
 สับปะรด ตลาดยังคงมีความต้องการ แต่อัตราการขยายตัวของตลาดไม่สูง
เหมือนในอดีต
(7) การเป็นซัพพลายเออร์ หากผู้ผลิตที่มีสินค้าที่อยู่ในความต้องการของบริษัท
สามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงตามที่อยู่ด้านล่างนี้
SPECTRUM FRUITS INC.
8670 Monticello Lane N. Suite B
Maple Grove, MN 55369, USA
Phone: 1 (763) 559-0436
Email: sri@spectrumfruits.com
Website: spectrumfruits.com
(8) ข้อได้เปรียบ การจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางผู้นาเข้ามีข้อได้เปรียบดังนี้
 การจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้นาเข้า จะช่วยตัดระบบคนกลางในการนา
สินค้าเข้าสู่ตลาด โดยผู้ผลิตไม่ต้องกังวลในเรื่องการหาตลาด
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 ผู้นาเข้าสามารถทางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตเพื่อให้สามารถดาเนินการผลิต
ตามกาหนด และควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามที่ต้องการได้
 ผู้นาเข้าดูแลเรื่องกระบวนการนาเข้าสหรัฐอเมริกาโดยผู้ผลิตไม่ต้องกังวล
เรื่องการหาตัวแทนนาเข้า (consignee)
(9) ข้อจากัด การจาหน่ายผ่านผู้นาเข้าอาจมีข้อจากัด คือ ตลาดอาจจากัดเฉพาะ
สินค้าบางประเภท เช่น Spectrum Fruits รับซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อนแปรรูป
(10) ปัญหา จากประสบการณ์ของบริษัทซึ่งเคยนาเข้าผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อน
จากประเทศไทย รวมทั้งเคยร่วมมือกับโครงการหลวงดอยคาเพื่อนาเข้าผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อนจาก
ประเทศไทย ไปจาหน่ายในตลาดสหรัฐ พบว่า สินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยยังมีปัญหาทั้ง
ทางด้านคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 คุณภาพสินค้าของผู้ผลิตบางรายไม่ตรงตามความต้องการของผู้ นาเข้ า
และยังมีปัญหาเรื่องความสะอาด ตลอดจนผู้ผลิตขาดความร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 มาตรฐานการผลิตของผู้ผลิตบางรายไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐ
เช่น โรงงานบางส่วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ FDA ของสหรัฐ หรือระบบการผลิตไม่ได้มาตรฐาน HACCP
 ผู้ประกอบการบางรายไม่ทาความเข้าใจและปรับตัวในเรื่องการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ได้แก่ เรื่องการตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามสัญญาและความซื่อสัตย์ เช่น ผู้ผลิตบางราย
ขายสินค้าให้กับ ผู้ซื้อภายในประเทศไทยที่ให้ราคาสู งกว่า ทาให้ไม่มีสินค้าส่งมอบให้กับผู้ซื้อในสหรัฐ
ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ เป็นต้น
 ผลผลิตมีไม่สม่าเสมอและราคาสินค้าไม่แน่นอน
(11) ข้อเสนอแนะ
 ผู้ผลิตและจาหน่ายควรสารวจความต้องการของตลาดก่อนที่จะดาเนินการ
ส่งเสริมการผลิตและจาหน่าย เช่น มะม่วงพันธุ์ใดที่ตลาดสหรัฐ มีความต้องการ เป็นต้น
 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานของสหรัฐ
 การส่งออกผลไม้เมืองร้อนแปรรูปไปยังตลาดสหรัฐ จะสามารถขยาย
ตลาดได้ดีกว่าตลาดผลไม้สดซึ่งมีข้อจากัดเรื่องเน่าเสียง่าย เนื่องจากตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพที่มีส่วนประกอบของพืชและผลไม้เมืองร้อนในสหรัฐ มีแนวโน้มที่ดี
2) EDWARD & SON TRADING COMPANY INC.
จากการสัมภาษณ์ Mr. Russell Panker ตาแหน่ง ประธาน (President) ของบริษัท
เกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการนาเข้า นโยบายการนาเข้า มาตรฐานสินค้า และสถานการณ์ตลาดอาหารอินทรีย์
ในสหรัฐ สรุปได้ดังนี้
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(1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป Edward & Son Trading Company เป็ น ผู้ น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารอินทรีย์สาเร็จรูป ได้แก่ ผักผลไม้แปรรูป ส่วนประกอบอาหาร เครื่องปรุง และอาหารสาเร็จรูปใน
บรรจุภัณฑ์ (packaged food) ที่ผลิตในต่างประเทศภายใต้แบรนด์สินค้าส่วนตัว (private label) ได้แก่
Edward and Sons, Native Forest, The Wizard’s, More Than Fair, Premier Japan เป็นต้น สินค้า
ของบริษัทมีวางจาหน่าย 3 ช่องทาง ได้แก่ ร้านค้าปลีกเฉพาะเพื่อสุขภาพในสหรัฐอเมริกา (เช่น Whole
Foods Market) ร้านค้าออนไลน์ของบริษัท และจาหน่ายให้กับธุรกิจบริการอาหาร (food service)
(2) สินค้าที่นาเข้า บริษัทนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร
อินทรีย์ที่สาคัญดังนี้
 ผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอินทรีย์บรรจุถุง ได้แก่ เนื้อมะพร้าวแผ่น (coconut
flakes) แป้งมะพร้าว (coconut flour) ปัจจุบันนาเข้าจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์
 น้ามะพร้าวอินทรีย์ (organic coconut water) นาเข้าจากประเทศไทย
 แป้งกล้วยดิบอินทรีย์ (organic banana flour) สาหรับใช้ทาขนมอบต่างๆ
เช่น แพนเค้ก (pancake) คุกกี้ (cookie) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กาลังจะได้รับความนิยม ปัจจุบันนาเข้าจาก
ประเทศอินเดีย
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซุ ป ผั ก และเครื่ อ งแกงก้ อ น (bouillon and curry cubes)
สาหรับปรุงน้าซุปและน้าแกง ปัจจุบันนาเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอบกรอบ (baked brown rice snaps) เป็นอาหารว่าง
ที่นาเข้าจากประเทศไทยและบางส่วนผลิตภายในสหรัฐ
 ผลไม้อินทรีย์ บรรจุกระป๋อง (organic fruit) ได้แก่ มะม่วง มะละกอ ส้ม
สับปะรด พีช (peach) ส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศเวียดนาม จีน และศรีลังกา
 น้าขิงและน้าขมิ้นอินทรีย์ (organic ginger and turmeric juice) ปัจจุบัน
นาเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์
 เนื้อขนุนอ่อนอินทรีย์ (organic young jackfruit) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบอาหารแทนเนื้อสัตว์ ปัจจุบันนาเข้าจากประเทศอินเดียและศรีลังกา
 กะทิอินทรีย์ (organic coconut milk/cream) ปัจจุบันนาเข้าจากประเทศ
เวียดนาม ศรีลังกา และไทย
 น้ ามั น มะพร้ า วอิ น ทรี ย์ (organic coconut oil) น าเข้ า จากประเทศ
ศรีลังกา และฟิลิปปินส์
 แผ่ น ข้ า วอบกรอบอิ น ทรี ย์ (organic rice toast) หรื อ เรี ย กกั น ทั่ ว ไปว่า
rice crackers ทาจากข้าวกล้องและข้าวกล้องเมล็ดแดง ปัจจุบันนาเข้าจากประเทศไทย
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 ผักอินทรีย์ปลอด GMO (organic and non-GMO vegetable) เช่น แห้ว
ข้ า วโพดอ่ อ น เห็ ด ยอดมะพร้ า ว เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น น าเข้ า จากประเทศไทย จี น เปรู โคลั ม เบี ย และ
เนเธอร์แลนด์
 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ ได้แก่ ไอศกรีม ขนมอบ ซอสปรุงรส ซุปสาเร็จรูป
(3) ฐานลูกค้า
 ผู้บริโภคทั่วไป สินค้ามีวางจาหน่ายที่ร้านจาหน่ายสินค้าอาหารเฉพาะเพื่อ
สุขภาพและอินทรีย์ เช่น Whole Foods Market และร้านค้าออนไลน์ของบริษัท
 ธุ ร กิจบริ การอาหาร (food service) จาหน่ายในลั กษณะค้าส่ ง ในรูป
bulk โดยสินค้าบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น กะทิกระป๋องขนาด 10 กิโลกรัม น้ามันมะพร้าว
ขนาดบรรจุ 20 - 200 ลิตร เป็นต้น
(4) นโยบายในการจัดซื้อสิน ค้ า บริษัท มีนโยบายในการซื้อสิ นค้าโดยตรงจาก
ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเท่านั้น โดยบริษัทจะเสาะผู้ผลิต ในแหล่งผลิตสินค้า ที่บริษัทต้องการ เช่น หากเป็น
สินค้าประเภทน้ามะพร้าว เนื้อมะพร้าว จะมุ่งไปที่ประเทศไทยเพื่อให้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของ
บริ ษัท ทั้งนี้ บริ ษัทไม่มีน โยบายในการรั บซื้ อสิ น ค้า แบรนด์ ข องผู้ ผ ลิ ต และไม่ซื้อจากวิส าหกิ จ ชุ ม ชน
เช่น สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรเนื่องจากมาตรฐานการผลิตอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดของ
รัฐบาลกลางสหรัฐ
(5) มาตรฐานสินค้า /ซัพพลายเออร์ บริษัทใช้มาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาลกลางสหรัฐ ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของ FDA
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USDA โดยไม่มีข้อกาหนดเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
จาหน่ายจะมีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA Organic) นอกจากนี้ ยังมี
ตรารับรองมาตรฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ได้แก่ gluten free, vegan, kosher, paleo-friendly
และ non-GMOs เป็นต้น
(6) สถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ ความต้องการสินค้าอาหาร
อิน ทรี ย์ ในตลาดสหรั ฐ มี สู ง ในขณะเดียวกันตลาดก็มี การแข่งขันสู ง โดยเฉพาะผั กและผลไม้บรรจุ
กระป๋อง สาหรับสินค้าที่อยู่ในความต้องการของบริษัทและตลาดสหรัฐ ได้แก่ ผลไม้เมืองร้อนอินทรีย์
เช่น มะม่ว ง มะละกอ ส้ ม และกล้ ว ย และผลไม้เมืองหนาวอิน ทรีย์ ที่ อยู่ในความต้ องการ ได้แก่ พีช
(peach) ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการแป้งที่ทาจากกล้วยดิบอินทรีย์ ซึ่งกาลังได้รับความนิ ยมในตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพของสหรัฐ
(7) การเป็น ซัพพลายเออร์ ผู้ ผ ลิ ตสามารถติดต่อโดยตรงไปยังบริษัททางอีเมล์
โดยการส่ งตัวอย่ างสิน ค้า รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หลั กฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและความ
ปลอดภั ย ด้ า นอาหาร หากบริ ษั ท สนใจสิ น ค้ า ก็ จ ะติ ด ต่ อ กลั บ ไปยั ง ผู้ ผ ลิ ต ส าหรั บ สถานที่ ติ ด ต่ อ ใน
สหรัฐอเมริกามีดังนี้
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Edward & Sons Trading Co.
P.O. Box 1326
Carpinteria, CA 93014, USA
Phone: 1 (805) 684-8500
E-mail: custserv@edwardandsons.com
(8) ข้อได้เปรียบ ในการจาหน่ายอาหารอินทรีย์ผ่านช่องทางผู้นาเข้า นอกจากจะ
ช่วยตัดปัญหาคนกลางและกระบวนการนาเข้าแล้ว ผู้ผลิตยังไม่ต้องหาตลาดด้วยตนเอง เนื่องจากผู้นาเข้า
มีตลาดของตนอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยัง สามารถเจาะตลาดผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ได้โดยตรง โดยบริษัท
ดาเนินการนาเข้าและจาหน่ายด้วยตนเอง
(9) ข้อจากัด บริษัทรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าแบรนด์ส่วนตัวให้กับบริษัท
นอกจากนี้ สินค้าอินทรีย์บางชนิดมีการแข่งขันสูงเนื่องจากผู้ผลิตจานวนมาก เช่น ผักและผลไม้กระป๋อง
(10) ข้อแนะนา
 การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์เพื่อวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐ
ต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแข่งขันในตลาดมีมาก
หากสินค้าได้มาตรฐานการผลิตของประเทศอื่น เช่น มาตรฐานอินทรีย์ของยุโรป หรือญี่ปุ่น หรือมีตรา
รับรองด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ เช่น Gluten Free, Vegan, Kosher, Paleo-Friendly
หรือ Non-GMOs ด้วย จะทาให้สินค้าของผู้ผลิตได้รับความสนใจมากขึ้น
 ผู้ผลิตควรติดตามความต้องการของตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน เช่น
ปัจจุบันบริษัทต้องการมะม่วงอินทรีย์แปรรูป แป้งกล้วยดิบอินทรีย์ ซึ่งตลาดมีความต้องการ
3.2.4 ผู้ค้าปลีก (retailer)
1) TALIN MARKET WORLD FOOD FARE
จากการสารวจตลาดและสัมภาษณ์ Mr. Victor Limary ตาแหน่ง Director of
Operations ของ Talin Market ที่ตั้งอยู่ในเมือง Albuquerque สรุปได้ดังนี้
(1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตลาด Talin Market เป็ น ตลาดค้ า ปลี ก ของช าและอาหาร
นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐนิวเม็กซิโก
(2) สินค้าที่วางจาหน่าย สินค้านานาชาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเฉพาะของ
ชาวเอเชีย
(3) นโยบายการจัดซื้อ ผ่านตัวแทนจาหน่ายหรือนายหน้า
(4) มาตรฐานสินค้า เป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่มีมาตรฐานเฉพาะของตลาด
(5) สถานการณ์ตลาดสินค้าเฉพาะของชาวเอเชีย
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 สิ น ค้ า อาหารจากประเทศไทยมี คุ ณ ภาพดี ก ว่ า สิ น ค้ า ของประเทศอื่ น
เช่น ข้าวหอมมะลิ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิจาก
ประเทศกัมพูชาซึ่งมีราคาต่ากว่าเริ่มมีเข้ามาวางจาหน่าย
 ผลไม้เมืองร้อนจากประเทศในแถบเอเชียมีราคาสู ง และยัง มีปัญหาเรื่ อ ง
คุณภาพ เช่น มังคุด จากการสังเกตพบว่ามีผลไม้เมืองร้อน เช่น เงาะ ลิ้ นจี่ มะม่วง ซึ่งนาเข้าจากประเทศ
ในแถบลาตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก วางจาหน่ายในร้าน สาหรับมะพร้าวอ่อนสดทั้งผลเป็นผลไม้ที่ตลาดมี
ความต้องการอย่างสม่าเสมอ แต่อาจเก็บไม่ได้นานหากไม่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมความเย็น
 ลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวเอเชียส่วนใหญ่มักซื้อส่วนประกอบอาหาร เช่น น้าปลา ที่มี
ขนาดบรรจุไม่ใหญ่มาก เนื่องจากต้องการนาไปประกอบอาหารของชาวเอเชียเป็นครั้งคราว สาหรับลูกค้า
ชาวฮิสแปนิกมักนิยมซื้อกะทิสาเร็จรูปบรรจุกระป๋อง/กล่อง
(6) การเป็นซัพพลายเออร์ ต้องดาเนินการผ่านผู้จัดจาหน่ายของ Talin Market
ได้แก่
H.C. Foods Co., Ltd.
6414 Gayhart Street
Commerce, CA. 90040, USA
Phone: 1 (323) 722-8648
Website: http://www.hcfoods.net/
Email: sales@hcfoods.net

N.A. Trading Co Company
1345 S. Herbert Avenue,
Commerce, CA 90023, USA
Phone: 1 (323) 729-6034
Fax: 1 (323) 729-6036
http://www.natradingcompany.com

J.C. Trading
7201 S. Paramount Blvd
Pico Rivera, CA 90660, USA
Phone: 1 (562) 949-2488
Fax: 1 (562) 949-5088
Email: info@jctrading.us
http://jctrading.us/index.html

Vinh Sanh Trading Corporation
13500 E. Nelson Ave.
City of Industry, CA. 91746, USA
Phone: 1 (626) 968 - 6888
Fax: 1 (626) 968 – 6889
Website: http://vinhsanh.com

(7) ข้อได้ เ ปรี ยบ ในการวางจาหน่ายสิ นค้ าเกษตรและอาหารที่ Talin Market
มีดังนี้
 สามารถเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ ห ลากหลายเชื้ อ ชาติ เนื่ อ งจาก Tarlin Market
มีสินค้านานาชาติวางจาหน่ายนอกเหนือจากสินค้าเฉพาะของชาวเอเชีย
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 Talin Market มีร้านจาหน่ายสินค้าออนไลน์บริการลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมือง
Santa Fe ซึ่งสามารถตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนรุ่นใหม่
(8) ข้ อ จ ากั ด Talin Market ไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น Chain Store ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางระดับประเทศ โดยสามารถเข้า ถึงเฉพาะผู้บริโภคระดับท้องถิ่นในมลรัฐ
นิวเม็กซิโกเท่านั้น
(9) ข้อเสนอแนะ
 ผู้ผลิตควรปรับปรุงคุณภาพและราคาผลไม้เมืองร้อนเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันกับผลผลิตที่นาเข้าจากประเทศในแถบละตินอเมริกา
 ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเรื่องราคาสินค้า โดยไม่ค่อยให้ความสาคัญใน
เรื่องอื่นๆ เช่น ตรารับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 สินค้าประเภทชาในร้านมีหลากหลาย ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ยังไม่
พบว่ามีชาจากประเทศไทยวางจาหน่าย
2) TRADER JOE’S
ผลจากการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ของ Trader Joe’s
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Monrovia มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trader
Joe’s สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป Trader Joe’s เป็นร้านค้าปลีกเฉพาะของชาวอเมริกัน ประเภท
chain store จาหน่ายสินค้าอาหารประเภท gourmet และสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดีในราคาที่จูงใจ
โดยมีสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปจานวนมากที่ Trader Joe’s นาเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง
ภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของ Trader Joe’s ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 474 แห่ง ทั่วประเทศ มีสานักงานใหญ่
ตัง้ อยู่ที่เมือง Monrovia มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
(2) สิ น ค้ า ที่ ว างจ าหน่ า ย ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารประเภท gourmet
เครื่องดื่ม ของชา ของใช้ในครัวเรือน ซึ่งประมาณร้อยละ 80 เป็นแบรนด์ส่วนตัวของร้าน
(3) นโยบายการจัดซื้อสินค้า
 Trader Joe’s มี นโยบายในการซื้อสิ นค้าโดยตรงจากผู้ ผ ลิ ต หรือผู้ ปลู ก
โดยไม่ซื้อผ่านนายหน้า ผู้จัดจาหน่าย ตัวแทนจาหน่าย หรือพ่อค้าคนกลางอื่น ๆ
 Trader Joe’s ต้ อ งการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ไม่ ซื้ อ สู ต ร หรื อ แนวคิ ด
ผลิตภัณฑ์
 การจั ด ซื้ อ ด าเนิ น การโดยฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ระดั บ สู ง ของ Trader Joe’s ซึ่ ง จะ
เดิ น ทางไปตามสถานที่ ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
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เพื่อเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีวางจาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป นอกจากนี้
ยังมีฝ่ายจัดซื้อซึ่งประจาอยู่ในสานักงานสาขาต่างๆ เพื่อพิจารณาสินค้าของผู้ผลิตที่นามาเสนอ
 Trader Joe’s มีนโยบายซื้อสินค้าใหม่ๆ มาวางจาหน่ายในร้านทุกสัปดาห์
ทาให้ต้องมีการนาสินค้าบางชนิดที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า หรือสินค้าขาดความสามารถในการ
แข่งขันออกจากชั้นวางจาหน่าย เนื่องจากพื้นที่ภายในร้านมีจากัด
 ในการจัดซื้อสินค้าของ Trader Joe’s จะให้ความสาคัญต่อความต้องการ
ของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น Trader Joe’s ยกเลิกการวางจาหน่ายสินค้าจากประเทศจีน เนื่องจากลูกค้ามี
ความกังวลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน เป็นต้น
 ผู้ที่จาหน่ายสินค้าให้กับ Trader Joe’s จะต้องไม่เผยแพร่ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับ Trader Joe’s ทั้งนี้ จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า Trader Joe’s ว่าจ้างโรงงานผู้ผลิต
สินค้าแบรนด์ชั้นนาของสหรัฐ ดาเนินการผลิตสินค้าแบรนด์ส่วนตัวให้กับ Trader Joe’s เพื่อนาไปวาง
จาหน่ายในร้านโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
(4) มาตรฐานสิ น ค้ า /ผู้ ผ ลิ ต Trader Joe’s มี ม าตรฐานในการซื้ อ สิ น ค้ า
2 มาตรฐาน ประกอบด้วย
 มาตรฐานทั่วไป สินค้าต้องผลิตภายใต้โรงงานที่มีใบอนุญาตการผลิตเชิง
พาณิชย์ตามกฎระเบียบของ FDA และ USDA ซึ่งต้องมีการรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึง
มาตรฐาน GMP และ HACCP
 มาตรฐานเฉพาะ เป็นข้อกาหนดพื้นฐานสาหรับผู้จาหน่ายสินค้ารายใหม่
(new vendor requirements) ของ Trader Joe’s
(5) การเป็นซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตและจาหน่ายสามารถนาสินค้าไปเสนอให้ฝ่าย
จัดซื้อของ Trader Joe’s พิจารณาโดยต้องมั่นใจว่ามีคุณสมบัติตามข้อกาหนด และต้องเป็นผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนของผู้ผลิตเท่านั้น เนื่องจาก Trader Joe’s ไม่มีนโยบายซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยมีแนว
ทางการดาเนินการดังนี้
 ด าเนิ น การลงทะเบี ย นสมั ค รเป็ น ผู้ จาหน่ า ย ซึ่ ง สามารถด าเนิ น การได้ ที่
เว็บไซต์ https://www.traderjoes.com/contact-us/new-vendor-form
 หากฝ่ายจัดซื้อสนใจสินค้าที่เสนอ ก็จะดาเนินการนัดหมายเพื่อดาเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป
(6) ข้อได้เปรียบ การนาสินค้าไปวางจาหน่ายที่ร้าน Trader Joe’s ได้เปรียบใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
 ฐานลูกค้ากว้างเนื่องจากเป็นร้านประเภท chain store ซึ่งมีสาขากระจาย
อยู่ทั่วไปถึง 474 แห่ง
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 Trader Joe’s รั บ ซื้ อ สิ น ค้ า จากผู้ ผ ลิ ต โดยตรงเท่ า นั้ น ท าให้ ส ามารถตั ด
ตัวกลางทางการตลาดได้ และ Trader Joe’s ไม่มีค่าธรรมเนียมในการวางจาหน่ายสินค้าภายในร้าน
 ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงลูกค้าในตลาดสินค้าเฉพาะ (niche market) ได้โดยตรง
เนื่ อ งจากลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ข อง Trader Joe’s เป็ น กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและอาหาร
gourmet
 Trader Joe’s มีการแนะนาสินค้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าที่ว าง
จาหน่ายในร้านโดยเฉพาะสินค้าใหม่ ผ่านแผ่นพับ (leaflet) ชื่อ Fearless Flyer ที่ส่งไปยังลูกค้าทุกเดือน
(7) ข้อจากัด
 ช่องทางการนาสินค้าไปวางจาหน่ายค่อนข้า งจากัด เนื่องจากสินค้าที่วาง
จาหน่ายในร้าน Trader Joe’s ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ส่วนตัวของร้าน ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้คือ
การเป็นซัพพลายเออร์ หรือเป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ส่วนตัวให้แก่ Trader Joe’s
 ราคาสินค้าแบรนด์ส่วนตัวที่วางจาหน่ายที่ Trader Joe’s จะต่ากว่าราคา
ตลาดทั่วไป ทาให้ผู้ผลิตไม่สามารถกาหนดราคาขายที่ให้ผลตอบแทนตามที่ต้องการได้
(8) ข้อแนะนา
 ก่อนตัดสิ นใจนาสิ นค้าไปวางจาหน่ายหรือเป็นผู้ผ ลิตแบรนด์ส่ว นตัวของ
Trader Joe’s ผู้ผลิตจะต้องคานวณต้นทุนและผลตอบแทนให้รอบคอบเพื่อให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย
จาหน่ายสินค้าราคาต่าของ Trader Joe’s
 สินค้าควรมีความแตกต่างจากสินค้าที่มีวางจาหน่ายอยู่แล้วในร้าน และต้อง
มีความสามารถในการแข่งขัน
 ผู้ ส่ ง ออก หรื อ ผู้ จ าหน่ า ยถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต โดยตรง แต่ ต้ อ งการ
จาหน่ายสินค้าให้กับ Trader Joe’s อาจขอรับการแต่งตั้งในฐานะตัวแทนจากผู้ผลิตเพื่อ นาสินค้าไปเสนอ
กับฝ่ายจัดซื้อของ Trader Joe’s ได้ หากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเป็นที่ต้องการของตลาด
หรือน่าสนใจ Trader Joe’s อาจเป็นตัวแทนเพื่อช่วยดาเนินการในเรื่องการขออนุญาตกับหน่วยงานของ
รัฐบาลสหรัฐ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผลิตอาหารกับ FDA เป็นต้น
3.2.5 ผูผ้ ลิต (producer)
1) บริษัท BHRUM LLC.
บริษัท Bhrum ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากธรรมชาติ ตะวันตก 2018 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ ได้ทาการสัมภาษณ์ นายสมชาย บุญชื่น ตาแหน่ง นักวิชาการและผู้ก่อตั้งบริษัท
ในเครือของ Bhrum และนายณรงค์ ศิริศิลป์ ผู้แทนของบริษัท Bhrum ที่ตั้งอยู่ในเมือง Sacramento
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มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณ์การนาเข้าและการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพในสหรัฐ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป บริษัท Bhrum เป็นผู้ผลิต/จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่ อ
สุขภาพจากธรรมชาติ โดยนาเข้าส่วนประกอบ ได้แก่ ข้าว รวมถึงสมุนไพรต่างๆ (เช่น ขมิ้น พริกไทย
ยี่ ห ร่ า) เพื่อใช้เป็ น วัตถุดิบ ในการผลิ ต ซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปั ญญาของชาวตะวันออกโบราณกั บ
การวิจัยด้วยเทคโนโลยีตะวันตกสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวที่เรียกว่า
Oryza Synergizer ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยพบว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ บริษัทเริ่มเปิดดาเนินงานมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐ แคนาดา และออสเตรเลีย
(2) วั ต ถุ ดิ บ ที่ ต้ อ งการน าเข้ า เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยบริษัทต้องการซื้อสินค้าที่ให้พลังงานสูงที่ผลิตจากข้าวของประเทศ
ไทยซึ่งมีการนาเข้าในรูปผง (Powder) ขนาดบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม บรรจุในกล่อง 4 ถุง ต่อ 1 กล่อง
ปัจจุบัน Bhrum ได้มีการนาเข้าข้าวและข้าว Rice berry จากประเทศไทยมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อวางจาหน่ายในสหรัฐ (ภาพที่ 64)
ภาพที่ 64 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทาจากข้าว Rice Berry และพืชสมุนไพรเมืองร้อน
ของบริษัท Bhrum

(3) ฐานลูกค้า
 ผู้จัดจาหน่าย (distributor) ซึ่งนาไปจาหน่ายต่อให้กับร้านค้าปลีกสินค้า
เฉพาะเพื่อสุขภาพ และตลาดเฉพาะชุมชนต่างๆ ทั้งของชาวอเมริกัน เอเชีย และยุโรป
 ลูกค้าทั่วไป บริษัทมีร้านค้าออนไลน์ซึ่ง ลู กค้าสามารถสั่ งซื้ อสิ นค้าได้ ทาง
อินเทอร์เน็ต
(4) นโยบายการรับซื้อ บริษัทมีนโยบายรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ปัจจุบัน
บริษัทร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานในสหรัฐ
(5) มาตรฐานสินค้า บริษัทรับซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต ที่มีมาตรฐานการผลิต บรรจุ
การถือครอง ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน FDA ของสหรัฐ
(6) สถานการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตลาดสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารกาลังอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคในสหรัฐ ที่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพและมี แนวโน้ม
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เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชในเขตเมืองร้อน เช่น ข้าว สารสกัดจากขมิ้น
(curcuminoid 95%) ซึ่งปัจจุบันตลาดในสหรัฐ มีความต้องการ ทั้งนี้ มีสารสกัดจากพืชหลายชนิดที่
ตลาดต้องการ แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถสกัดออกมาจาหน่ายได้ เช่น สาร curcuminoid ที่สกัดจาก
ขมิ้น และสาร piperine ที่สกัดจากพริกไทยดา เป็นต้น เนื่องจากเครื่องมือสกัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่
ทันสมัย และต้นทุนการผลิตสูง
(7) การเป็ น ซั พ พลายเออร์ ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทยสามารถติ ด ต่ อ กั บ บริ ษั ท
เอ็นทูเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท Bhrum ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยตามที่
อยู่ด้านล่างนี้
บริษัท เอ็นทูเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
927/128 ลาดพร้าว 87
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 02-932-1293 โทรสาร: 02-932-1216
Email: contact@n2n-inter.com
Website: http://www.n2nhealthshop.com/
(8) ข้อได้เปรียบ การจาหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตรผ่านช่องทางผู้ผลิตโดยตรง
จะช่วยตัดปัญหาคนกลาง ซึ่งทาให้ผู้ผลิตวัตถุดิบได้รับราคาสูงขึ้น มีตลาดที่แน่นอน และไม่จาเป็นต้องมี
ตัวแทนนาเข้า
(9) ข้อจากัด/ปัญหา
 ข้อจากัด สาหรับการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางผู้ผลิตโดยตรง คือ ตลาด
ค่อนข้างจากัด เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ผลิตรับซื้อสินค้าเฉพาะประเภท
 ปัญหา สาหรับวัตถุดิบทีน่ าเข้าจากประเทศไทย
 คุณภาพวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน และความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ผลิตวัตถุดิบ
 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน FDA ของ
สหรัฐ สูงมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต
(10) ข้อเสนอแนะ
 สาหรับผู้ที่ต้องการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปวางจาหน่าย
ในตลาดสหรัฐ ก่อนอื่นควรทาวิจัยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลจาเพาะ
และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการปรับปรุง
มาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกาหนดก่อนที่จะทาการผลิตและนาไปจาหน่ายในตลาดสหรัฐ
 รัฐบาลไทยควรส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทั้งด้านคุณภาพและราคา เช่น การส่งเสริมให้ปลูก
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วัตถุดิบทางการเกษตรในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงระบบมาตรฐานการผลิตและแปรรูป
เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด งานพบปะเจรจาทางธุ ร กิ จ (business
matching) ระหว่างผู้ ที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ ผู้ ผ ลิ ต/ผู้ ส่งออกในประเทศไทย นาเข้า /ผู้ ผ ลิ ต/ผู้จาหน่ายใน
สหรัฐ และผู้ให้บริการด้านระบบโลจิสติกส์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไทย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและโอกาสทางการค้า ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อจากัดด้านมาตรฐานสินค้าและกฎระเบียบ
ทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางบริษัท Bhrum ยินดีที่จะเข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
3.2.6 นายหน้า (broker)
1) บริษัท VENDORCO
จากการสอบถาม Ms. Susan Walker ตาแหน่ง President & Executive Account
Manager เกี่ยวกับการใช้บริการนายหน้า/ตัวแทนในการนาสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐ ในช่องทางค้าส่งที่
ร้านคลังสินค้าของ Costco สรุปได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป VendorCo เป็นบริษัทตัวแทน/นายหน้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
การให้คาปรึกษาและเป็นตัวแทนผู้ผลิตในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในร้านคลังสินค้าของ Costco โดยมี
ประสบการณ์และระบบเครือข่ายการทางานร่วมกับ Costco มากว่า 20 ปี
(2) การให้บริการ VendorCo บริการให้คาปรึกษาและเป็นตัวแทนนาสินค้าไปวาง
จาหน่ายที่ Costco ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การกรอกเอกสาร การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติและ
ความพร้อมสาหรับการวางจาหน่ายที่ Costco หรือไม่ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อไปนาเสนอ การพัฒนา
กลยุทธ์การนาเสนอและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การเตรียมตัวเข้าพบฝ่ายจัดซื้อของ Costco เพื่อนาเสนอ
สินค้าและติดตามผลจนสิ้นสุดกระบวนการ
(3) ฐานลูกค้า ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ผู้ส่งออก
(4) นโยบายในการให้บริการ ผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย/ผู้ส่งออกที่ต้องการใช้บริการของ
VendorCo จะต้องเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านต่างๆ ที่บริษัทต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับ
เป็นตัวแทนหรือนายหน้า ดังนี้
 รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ า เช่น ประเภทสินค้า สินค้ายอดนิยม (top line
product) ของผู้ผลิตที่มวี างจาหน่ายแล้วในสหรัฐอเมริกา
 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิต รวมถึงเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยในการผลิตอาหารของ
ผู้ผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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(5) การติดต่อเพื่อใช้บริการ สามารถดาเนินการได้โดยการส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ น ค้ า มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร และเว็ บ ไซต์ ข องของผู้ ป ระกอบการไปทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ดังนี้ Email Contact: help@vendorco.com โทรศัพท์: 1 (866) 365-3925
(6) ค่าบริการ VendorCo จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้าที่
วางจาหน่าย ซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้า ความยาก/ง่ายในการเข้าสู่ตลาด และชื่อเสียงของสินค้า
(7) ข้อได้เปรียบ การใช้บริการนายหน้าในการเข้าสู่ช่องทางตลาดในสหรัฐ มีข้อ
ได้เปรียบดังนี้
 เพิ่มโอกาสสาหรับผู้ผลิตที่ขาดประสบการณ์ในการหาตลาด
 ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจต่ ากว่ า การจ้ า งพนั ก งานประจ าเนื่ อ งจากนายหน้ า คิ ด
ค่าธรรมเนียมตามมูลค่าสินค้าทีจ่ าหน่าย จึงเหมาะสาหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีมูลค่าสินค้าไม่สูง
(8) ข้อจากัด
 เชี่ยวชาญเฉพาะการเป็นตัวแทนนาสินค้าไปวางจาหน่ายที่ Costco เท่านั้น
 ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นตามยอดสินค้า ที่วางจาหน่าย จึงไม่เหมาะสาหรับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง
(9) ข้อแนะนา การนาสินค้าไปวางจาหน่ายที่ Costco เป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และใช้เวลานาน นอกจากนี้ ระบบเครือข่าย (connection) ถือว่ามีความสาคัญ ดังนั้น ผู้ผลิตควร
ดาเนินการผ่านตัวแทนหรือนายหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการนาเสนอสินค้าต่อ Costco
2) บริษัท MARKET SOLUTIONS
จากการสอบถาม Mr. Tom Gladfelter ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการขายและบริการ
ลูกค้าระดับประเทศ (national sales and client services manager) และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการให้บริการ แนวทางการเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายผ่านนายหน้าหรือตัวแทน และข้อแนะนา
เกี่ยวกับการนาสินค้าเข้าวางจาหน่ายในตลาดหลักของสหรัฐอเมริกา สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป บริษัท Market Solutions เป็นธุรกิจที่ให้ บริการด้านที่ปรึกษา
ทางการตลาด และเป็นตัวแทนในการนาสินค้าอาหารบรรจุภาชนะ (packaged food) ไปวางจาหน่ายใน
ตลาดหลักทั่วทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือ บริษัทตั้งอยู่ทเี่ มือง Fort Worth มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
(2) การให้บริการ บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้ านการเป็นที่ปรึกษาในการวางแผน
การตลาดและเป็นตัวแทนในการนาสินค้าประเภท packaged food ไปวางจาหน่ายในช่องทางตลาดหลัก
ต่างๆ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งในสหรัฐ และแคนาดา ได้แก่
 ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (mass retail)
 ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านของชา (super market และ grocery store)
 ร้านค้าสโมสร (club store)
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 ร้านสินค้าธรรมชาติและสินค้าเฉพาะ (natural & specialty store)
 ร้านสะดวกซื้อ (convenience store)
บริ ษั ท เน้ น การให้ บ ริ ก ารผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า แบรนด์ ร ะดั บ กลาง (mid-size
brands) ซึ่งมีวางจาหน่ายในตลาดอยู่แล้ว และให้บริการผู้จาหน่ายสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่
ตลาด โดยมีแผนการบริการดังนี้
 สินค้าที่วางจาหน่ายในตลาดอยู่แล้ว (existing brand) หากต้องการขยาย
ฐานลู กค้าไปตามช่องทางตลาดต่างๆ เพื่อให้ เข้าถึงผู้ บริโ ภคมากขึ้น บริษัท จะให้ บริการด้านการวาง
แผนการขยายตลาดไปทั่วประเทศรวมถึงตลาดท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์แบรนด์สินค้า ส่งตัวแทนไป
นาเสนอสินค้าตามช่องทางการตลาดหลักต่างๆ (ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ผู้จัดจาหน่าย) ในเขต
อเมริกาเหนือ รวมถึงบริการสาธิตสินค้า การจัดจาหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ต บริการ
จั ด ท าระบบการซื้ อ ขายด้ ว ยระบบดิ จิ ต อล (EDI4/order entry) ดู แ ลเรื่ อ งการบริ ก ารลู ก ค้ า
(admin/customer service) การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลสินค้า
 สินค้าที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาด (emerging brand) บริษัทให้บริการด้านการ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด คู่แข่ง หมวดหมู่ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการเปิดตัว บรรจุภัณฑ์ กาหนด
แผนการเปิดตลาดและการส่งเสริมการตลาด แผนการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางต่างๆ และแผน
ดาเนินงานด้านการเงิน
(3) ฐานลูกค้า ผู้จาหน่ายสินค้าแบรนด์ระดับกลาง
(4) นโยบายในการให้บริการ บริษัทเน้นการให้บริการผู้จาหน่ายสินค้าแบรนด์
ระดับกลาง สาหรับสินค้าอาหารต้องมี หลักฐานเรื่องการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร
ตามมาตรฐานของสหรัฐ หรือแคนาดา
(5) การติดต่อเพื่อใช้บริการ
Market Solutions
4717 Fletcher Ave. #106
Fort Worth, TX 76107, USA
Phone: 1 (817) 344-1916
Tim Hauser, Phone: 1 (817) 344-1911
Email: thauser@mmi-msi.com
Tom Gladfelter, Phone: 1 (706) 781-9238
Website: https://mmimarketsolutions.com/
4

Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
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(6) ค่าบริการ บริษัทคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 – 8 ของมูลค่าสินค้าที่
วางจาหน่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า เนื้องาน และความยากง่ายของการเข้าสู่ตลาด เช่น สินค้าที่เป็นที่
รู้จักดีแล้วจะเข้าสู่ตลาดได้ง่ายกว่าสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก สินค้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดค่าธรรมเนียมอาจ
สูงกว่าสินค้าที่เคยวางตลาดอยู่แล้วเนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายในการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อให้สินค้า
เป็นที่รู้จัก
(7) ข้อได้เปรียบ การใช้บริการนายหน้าในการเข้าสู่ช่องทางตลาดในสหรัฐอเมริกา
 นายหน้ามีความเชี่ยวชาญในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาด main
stream ได้อย่างกว้างขวาง
 ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจต่ ากว่ า การจ้ า งพนั ก งานประจ าเนื่ อ งจากนายหน้ า คิ ด
ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของมูลค่าของสินค้าที่วางจาหน่าย
 สร้างโอกาสให้กับผู้จาหน่ายขนาดย่อมถึงขนาดกลางที่ขาดประสบการณ์
ในการวางแผน การหาตลาดและการเข้าถึงช่องทางตลาดต่างๆ
(8) ข้อจากัด
 ให้บริการเฉพาะสินค้าแบรนด์ระดับกลางเท่านั้น
 ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นตามยอดสินค้า ที่วางจาหน่าย จึงไม่เหมาะสาหรับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่จาหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งอาจทาให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจ้างพนักงานประจา
(9) ข้อแนะนา
 การส่งออกสินค้าอาหารเพื่อจาหน่ายในตลาดสหรัฐ สิ่งที่สาคัญคือ สินค้า
ต้องมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย โดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตที่สากลยอมรับ เช่น ระบบ
มาตรฐานการรับรองความปลอดภัย FSC 220005 เป็นต้น
 ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางควรใช้
บริการตัวแทนหรือนายหน้าในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐ เนื่องจากตัวแทนหรือนายหน้า
จะมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและมีระบบเครือข่ายในช่องทางตลาดต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยัง
สามารถลดต้นทุนในการจาหน่ายมากกว่าการจ้างพนักงานประจา เนื่องจากนายหน้า หรือ ตัวแทนคิด
ค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละของมูลค่าสินค้าทีว่ างจาหน่าย

5

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสาหรับการผลิตอาหาร ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification ในปี
พ.ศ. 2547 เพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสาหรับการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety
Management System รับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS)
220 ไว้ด้วยกัน
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3.3 สรุปผลการสารวจตลาดและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของ
สหรัฐฯ
3.3.1 สรุปผลการสารวจตลาด
โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐ มีอยู่มาก
จะเห็นได้จากอาหารไทยมีวางจาหน่ายในทุกๆ ตลาดที่ดาเนินการสารวจ โดยมีทั้งสินค้าภายใต้แบรนด์ของ
ผู้ผลิตในประเทศไทย และแบรนด์ของผู้ผลิตและจัดจาหน่ายของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการนา
สินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดต่างๆ มีความแตกต่างกัน ดังนี้
1) ร้ า นค้า ปลีกในตลาดหลักของสหรั ฐ ฯ (ร้านค้าปลี กประเภท super store และ
supermarket) ส่วนใหญ่จะมีแผนกสินค้าอาหารนานาชาติ จากการสารวจพบว่า สินค้าอาหารไทยที่วาง
จาหน่ายมีไม่หลากหลาย ที่พบมากได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ซอสพริก กะทิ น้ามะพร้าว ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ตรา
สินค้าของผู้ผลิตและจัดจาหน่ายของสหรัฐ
โอกาสสาหรั บสิน ค้า เกษตรและอาหารของไทย ควรเน้นเรื่ องอาหารเพื่ อ การ
บริโภคประจาวันในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เช่น อาหารไทยสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูป ซอสแกงไทยพร้อม
ปรุง ซอสปรุงรส อาหารทะเล อาหารกระป๋อง เป็นต้น ควรมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
ความเป็นธรรมชาติ/อินทรีย์ ความสะดวกสบายในการปรุงและบริโภค และความมีคุณค่าทางโภชนาการ
จากการส ารวจพบว่ า มี ก ารวางจ าหน่ า ยข้ า วหลายประเภท รวมทั้ ง ข้ า วพั น ธุ์ แ ฟนซี ( fancy) ได้ แ ก่
ข้าวเมล็ดแดง ข้าวเมล็ดดา ซึ่งมีการระบุว่าเป็นอาหารชั้นเยี่ยม (super food)
2) ร้านเฉพาะเพื่อสุขภาพ สินค้าอาหารไทยที่วางจาหน่ายส่วนใหญ่เป็นอาหารไทย
กึ่งสาเร็จรูป เครื่องแกง ขนมและของขบเคี้ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์สินค้าส่วนตัวของร้าน
โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและ
อาหารภายใต้แบรนด์ส่วนตัวของร้าน ได้แก่ อาหารไทย (อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ) ขนม
หรืออาหารว่าง เช่น ผลไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่ทาจาก
วัสดุธรรมชาติ สินค้าบางอย่างอาจมีวางจาหน่ายอยู่แล้วในร้าน การเจาะตลาดอาจนาเสนอในรูปแบบหรือ
ใช้วัตถุดิบที่แตกต่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ของว่างที่ทาจากขนุน (เนื้อหรือเมล็ด) ซึ่งปัจจุบันเชื่อกันว่าขนุนใ ห้
พลังงานต่า เส้นใยอาหารสูงและอุดมไปด้วยไวตามิน และกาลังอยู่ในกระแสความสนใจของกลุ่มคนที่เอา
ใจใส่เรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ จากการสารวจยังไม่พบว่ามีผลิตภัณฑ์ขนุนวางจาหน่าย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์
อาหารเหล่านั้นจะต้องผลิตตามนโยบายและข้อกาหนดเฉพาะของ Trader Joe’s ทั้งเรื่องมาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัย รวมถึงสิ่งปรุงแต่งอาหารต่างๆ
3) ตลาดเฉพาะกลุ่มของชาวเอเชีย สินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่วางจาหน่ายมี
หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์ของผู้ผลิตจากประเทศไทย ทั้งนี้ สินค้าไม่เน้นเรื่องมาตรฐาน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติหรืออินทรีย์มากนัก
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โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เกือบทุกประเภท รวมถึงผลไม้
เมืองร้อน เช่น มะพร้าว ทุเรียน มังคุด เงาะ แก้วมังกร เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย
4) ตลาดเฉพาะกลุ่มของชาวฮิสแปนิก มีสินค้าเกษตรและอาหารของไทยวางจาหน่าย
น้อยมาก ที่พบได้แก่ ข้าว กะทิ น้ามะพร้าว
โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก
นับเป็นตลาดที่น่าจะมีโอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย เนื่องจากชาวฮิสแปนิกรับประทานข้าว
และอาหารรสเผ็ดคล้ายชาวไทย นอกจากนี้ ยังนิยมปรุงอาหารรับประทานเองในครัวเรือน ดัง นั้น สินค้า
เกษตรและอาหารที่น่าจะมีโอกาส ได้แก่
1) ส่ ว นประกอบอาหาร ได้ แ ก่ ข้ า วหอมมะลิ , อาหารทะเล, กะทิ , ซอส,
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่างๆ ทั้งนี้ ข้าวสารและถั่วต่างๆ ถือเป็นส่วนประกอบในอาหารมื้อหลักของ
ชาวฮิสแปนิกเกือบทุกมื้อ นอกจากนี้ ยังมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล
2) สิ น ค้ า ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Consumer Packaged Goods – CPG) ได้ แ ก่
อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ และโอกาสน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
ชาวอเมริกันรุ่นใหม่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในเรื่องการประกอบอาหาร และการบริโภค
3) เครื่องดื่ม ตลาดฮิสแปนิก ถือเป็นตลาดเครื่องดื่มที่ใหญ่ในสหรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มประเภทน้าผลไม้เมืองร้อน (เช่น น้ามะพร้าว, น้ามะม่วง,
น้ามะขาม, น้าว่านหางจระเข้) เครื่องดื่มเพื่ อสุขภาพ และน้าอัดลมรสชาติต่างๆ ซึ่งจากการสารวจพบว่ามี
วางจาหน่ายให้เห็นมากทุกตลาด นอกจากนี้ เครื่องดื่มกาแฟ และเครื่องดื่มชูกาลัง ก็เป็นที่นิยมของชาว
ฮิสแปนิกด้วยเช่นกัน เครื่องดื่มอีกประเภทที่พบว่ามีวางจาหน่ายให้เห็นมาก คือ เครื่องดื่มผลไม้ชนิดผง
สาหรับชงกับน้า ซึ่งมีหลากหลายรสชาติ
4) ขนมและอาหารว่าง (snack) อาหารว่างนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน
ของชาวฮิสแปนิก ทั้งที่บ้านหรือที่ทางาน ผลผลิตทางการเกษตรของไทย (ได้แก่ มะพร้าว, ขนุน, มะม่วง,
สับปะรด, มะละกอ, กล้วย) สามารถนาไปผลิตเป็นอาหารว่างได้เป็นอย่างดี เช่น ผลไม้แห้ง, ข้าวเกรียบ
(chips) หากมีการปรุงรสชาติให้เป็นที่ถูกปากของชาวฮิสแปนิกซึ่งมักชอบรสเผ็ด, เค็ม, และหวานคล้าย
อาหารไทย ก็น่าจะได้รับความสนใจ นอกจากนี้ อาหารว่างประเภทกุ้ง/ปลาปรุงรสแช่แข็งพร้อมที่จะ
นาไปทอด อบ หรือปิ้งย่าง น่าจะมีโอกาสด้วยเช่นกัน เนื่องจากชาวฮิสแปนิกนิยมการไปปิกนิก (picnic)
และการดื่มเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ซึ่งมักจะซื้อเครื่องดื่มพร้อมของรับประทานเล่นควบคู่กันเสมอ
5) อาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหลายขั้นตอน อาหาร
ที่มีคุณค่าทางไวตามินและเกลือแร่ อาหารธรรมชาติและอินทรีย์ อาหารไขมันต่า และไม่มีส่วนผสมของนม
ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวฮิสแปนิกในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ
3.3.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐฯ
แนวทางการเข้าสู่ตลาดสิ นค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐ มีห ลายช่องทาง แต่ล ะ
ช่องทางมีข้อได้เปรียบและข้อจากัด ดังสรุปไว้ในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐอเมริกา
ประเภทและรายชื่อตัวกลาง
ผู้จัดจาหน่าย
1. H.C. Foods Co., Ltd.

2. Sysco Corporation

ประเภทสินค้า/
บริการ

ฐานลูกค้า

นโยบาย
มาตรฐานสินค้า/
การจัดซื้อ/ให้บริการ ซัพพลายเออร์

ข้อได้เปรียบ

ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

สินค้าอาหาร
เครื่องดื่ม และ
ของชาของชาว
เอเชีย สินค้า
ประกอบด้วย:
 แบรนด์ทั่วไป
 แบรนด์ส่วนตัว

 ร้านค้าปลีกเฉพาะ ซื้อจากนายหน้า  มาตรฐานทั่วไป
ของชาวเอเชีย
ผู้ผลิตโดยตรง (FDA, USDA)
 ร้านค้าปลีกเฉพาะ
ชาวฮิสแปนิก
 ตลาด Main
Stream (Walmart,
Costco)

 ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
การวางจาหน่าย
 ราคาสินค้า
แข่งขันได้
 ฐานลูกค้ากว้าง

 ตลาดค้าปลีก
ของชาวเอเชีย
มักจากัดอยู่เฉพาะ
ในพื้นที่อยู่อาศัย
ของชาวเอเชีย
ส่งผลให้การ
ขยายตัวไม่มาก

 ขยายตลาดเข้า
สู่ตลาดหลัก
 เปิดตัวสินค้า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 เรียนรู้วฒ
ั นธรรม
การทาธุรกิจกับ
ชาวอเมริกัน

อาหาร เครื่องดื่ม
อุปกรณ์เครื่องใช้
สิ้นเปลืองสาหรับ
ธุรกิจบริการ
อาหาร (Food
Service) สินค้า
ประกอบด้วย:
 แบรนด์ทั่วไป
 แบรนด์ส่วนตัว

Food Service
 ภัตตาคาร
 ร้านอาหาร
 สถานพยาบาล
 สถานศึกษา
 โรงแรม รีสอร์ต
 ร้านค้าปลีกและ
อื่นๆ

ซื้อจากผู้ผลิต
รายใหญ่เท่านั้น
ปริมาณรับซื้อไม่
เกินร้อยละ 10
ของสินค้าที่บริษัท
ซื้อทั้งหมด

 ฐานลูกค้า
กว้างขวางทั่วโลก
 ความต้องการ
สินค้าหลากหลาย

 บริษัทรับซื้อ
จากผู้ผลิตราย
ใหญ่เท่านั้น
 มาตรฐาน
เข้มงวด ต้นทุนสูง
ไม่เหมาะสาหรับ
ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก

 ผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมควร
เลือกช่องทาง
จาหน่ายผ่าน
นายหน้า หรือผูจ้ ัด
จาหน่ายระดับ
ท้องถิ่น

 มาตรฐานทั่วไป
(FDA, USDA)
 มาตรฐานเฉพาะ
ของ Sysco:
(1) Supplier Code
of Conduct
(2) มาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ (Product
Packaging)
(3) มาตรฐานรูปภาพ
(Product Image
Guidelines)
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ประเภทและรายชื่อตัวกลาง
ผู้ค้าส่ง
1. Costco Wholesale
Corporation

ผู้นาเข้า
1. Spectrum Fruits Inc.

ประเภทสินค้า/
บริการ

ฐานลูกค้า

นโยบาย
มาตรฐานสินค้า/
การจัดซื้อ/ให้บริการ ซัพพลายเออร์

สินค้าอาหารและ
ไม่ใช่อาหาร
สินค้า
ประกอบด้วย :
 แบรนด์ทั่วไป
 แบรนด์ส่วนตัว

สมาชิก
ประกอบด้วย:
 ผู้บริโภคทั่วไป
 ธุรกิจขนาดเล็ก

 ซื้อสินค้ามูลค่า
ไม่เกินร้อยละ 20
ของรายได้ทั้งหมด
ของผู้จาหน่าย
 สนับสนุนความ
หลากหลายของ
ผู้ผลิตและต่อต้าน
การค้ามนุษย์และ
การใช้แรงงาน
ทาสในการผลิต

ผลไม้เมืองร้อน
แปรรูป

ผู้ผลิตอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร

ซื้อจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ
โดยตรง

ข้อได้เปรียบ

ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

 มาตรฐานทั่วไป
(FDA, USDA)
 มาตรฐานเฉพาะ
ของ Costco :
(1) Vendor Code of
Conduct
(2) Costco
Produce Food
Safety (GFSI,
HACCP, GMP, GAP)

 ฐานลูกค้ากว้าง
และมัน่ คง ส่วนใหญ่
รายได้สูง
 ขายสินค้าใน
ปริมาณมากทาให้
ประหยัดต้นทุน
บรรจุภัณฑ์

 ราคาจาหน่าย
ต่ากว่าราคาตลาด
ทั่วไปร้อยละ 20
 มีค่าใช้จ่ายค่า
โฆษณาและอื่นๆ
 ไม่สามารถ
ประกันความ
ต่อเนื่องในการวาง
จาหน่าย

 ต้นทุนสินค้า
ต้องต่าเพื่อรองรับ
นโยบายจาหน่าย
สินค้าราคาต่าของ
Costco
 คุณภาพสินค้า
ต้องดี โดดเด่น
 บรรจุภัณฑ์ที่
แข็งแรงเหมาะสม

มาตรฐานทั่วไป
(FDA, HACCP
GMP)

 ตลาดแน่นอน
 ไม่มีคนกลาง
 ไม่ต้องมีผู้แทน
นาเข้า (Consignee)

 ตลาดจากัด
 คุณภาพสินค้า
ไม่ได้มาตรฐาน
 ผลผลิตและ
ราคาไม่แน่นอน
 ผู้ผลิตขาด
ความรู้เรื่องการ
ทาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

 สารวจความ
ต้องการตลาด
ก่อนการผลิต
 ปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าและมาตรฐาน
การผลิต
 ส่งเสริมการ
ส่งออกผลไม้แปรรูป

117

ประเภทและรายชื่อตัวกลาง

2. Edward & Suns
Trading Company Inc.

ประเภทสินค้า/
บริการ
อาหารสาเร็จรูป
อินทรีย์ โดยใช้
แบรนด์สินค้า
ส่วนตัว

ฐานลูกค้า
 ผู้บริโภคทั่วไป
 ธุรกิจบริการ
อาหาร

นโยบาย
การจัดซื้อ/ให้บริการ
ซื้อจากผู้ผลิตที่
ผลิตแบรนด์
ส่วนตัวของร้าน
(Private Label)

มาตรฐานสินค้า/
ข้อได้เปรียบ
ซัพพลายเออร์
มาตรฐานทั่วไป
 เข้าถึงผู้บริโภค
(FDA, USDA
อาหารอินทรียไ์ ด้
Organic)
โดยตรง
 ไม่มีคนกลาง
 ไม่ต้องมีผู้แทน
นาเข้า

ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

 จาหน่ายเฉพาะ
แบรนด์ส่วนตัว
ไม่รับซื้อแบรนด์
ทั่วไป
 การแข่งขันสูง
โดยเฉพาะผักและ
ผลไม้กระป๋อง

 ควรมีมาตรฐาน
อื่นเพิ่มเพื่อสร้าง
ความโดดเด่นและ
เพิ่มการแข่งขัน
 ติดตามความ
ต้องการสินค้าใน
ตลาดปัจจุบัน

ผู้ค้าปลีก

1. Talin Market
World Food Fare

สินค้านานาชาติ  ผู้บริโภคทั่วไป
เน้นสินค้าของชาว  ธุรกิจบริการ
เอเชีย สินค้า
อาหาร
ประกอบด้วย :
อาหาร เครื่องดืม่
และของชา

ซื้อจากผู้จัด
จาหน่าย

มาตรฐานทั่วไป
(FDA, USDA)

2. El Mezquite
Market

อาหาร เครื่องดืม่
และของชาของ
ชาวฮิสแปนิก

ซื้อจากผู้จัด
จาหน่าย

มาตรฐานทั่วไป
(FDA, USDA)

ผู้บริโภคทั่วไป
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 เข้าถึงลูกค้าได้
หลายเชื้อชาติ
 ไม่มีค่าใช้จ่าย
การวางจาหน่าย
 มีระบบการ
จาหน่ายสินค้า
ออนไลน์
 เข้าถึงลูกค้า
ชาวฮิสแปนิก
 แนวโน้มการ
ขยายตัวของตลาด
ของชาวฮิสแปนิก
เพิ่มขึ้น

 ตลาดจากัดอยู่
เฉพาะในระดับ
ท้องถิ่น

 ปรับปรุง
คุณภาพและราคา
ผลไม้เมืองร้อนให้
สามารถแข่งขันได้
 ราคาเป็นปัจจัย
สาคัญในการ
แข่งขัน
ตลาดจากัดเฉพาะ  เน้นการจาหน่าย
ลูกค้าชาวฮิสแปนิก ส่วนประกอบ
ซึ่งส่วนใหญ่ยังคง อาหาร เครื่องดืม่
นิยมบริโภค
 เน้นวัฒนธรรม
อาหารแบบดั้งเดิม ของชาวฮิสแปนิก
เช่น ใช้ภาษาสเปน

ประเภทและรายชื่อตัวกลาง

3. Trader Joe’s

ประเภทสินค้า/
บริการ
 ของชา อาหาร
และเครื่องดื่ม
ประเภท gourmet
 ร้อยละ 80
เป็นแบรนด์สินค้า
ส่วนตัว

ฐานลูกค้า

นโยบาย
มาตรฐานสินค้า/
การจัดซื้อ/ให้บริการ ซัพพลายเออร์
ผู้บริโภคทั่วไปและ ซื้อจากผู้ผลิต
 มาตรฐานทัว่ ไป
ผู้ที่ใส่ใจเรื่อง
โดยตรงเท่านั้น
(FDA, USDA)
สุขภาพและสินค้า
 มาตรฐาน
แปลกใหม่ (exotic)
เฉพาะของ
Trader Joe’s

ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจาก
ธรรมชาติ

 ผู้บริโภคทั่วไป  ซื้อจากผู้ผลิตที่ มาตรฐานทั่วไป
(FDA)
 ผูจ้ ัดจาหน่าย มีมาตรฐานการ
ผลิตของ
สหรัฐอเมริกา
 ร่วมมือกับ
ชุมชนในพื้นที่
จัดหาวัตถุดบิ

ข้อได้เปรียบ

ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

 ฐานลูกค้ากว้าง
 ไม่มีคนกลาง
 ไม่มีค่าใช้จ่าย
การวางจาหน่าย
 เข้าถึงลูกค้า
สินค้าเฉพาะได้
โดยตรง
 ประชาสัมพันธ์
สินค้าใหม่อยูเ่ สมอ

 ซื้อจากผู้ผลิต
โดยตรงเท่านั้น
 ราคาจาหน่าย
ต่ากว่าร้านค้า
ทั่วไปทาให้ผู้ผลิต
ไม่สามารถกาหนด
ผลตอบแทนตาม
ต้องการได้

 สินค้าแตกต่าง
มีมาตรฐาน
 ต้องคานวณ
ต้นทุนและ
ผลตอบแทนอย่าง
รอบคอบเนื่องจาก
Trader Joe’s มี
นโยบายจาหน่าย
สินค้าราคาต่า

 ไม่มีคนกลาง
 ตลาดแน่นอน
 ไม่ต้องมี
ตัวแทนนาเข้า

 ตลาดจากัด
เฉพาะสินค้า
ปัญหาสินค้า
 คุณภาพสินค้า
ไม่ได้มาตรฐาน
 ต้นทุนปรับปรุง
มาตรฐานสูง
 ไม่มีศักยภาพใน
การผลิตสินค้า
บางชนิดที่ตลาด
ต้องการ

ด้านสินค้า
 วิจัยพัฒนา
สินค้าก่อนผลิต
เพื่อจาหน่าย
 สนับสนุนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ผลิต
 เพิ่มศักยภาพใน
การผลิตสินค้าที่
ตลาดต้องการ

ผู้ผลิต

1. Bhrum LLC.
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ประเภทและรายชื่อตัวกลาง

ประเภทสินค้า/
บริการ

ฐานลูกค้า

นโยบาย
มาตรฐานสินค้า/
การจัดซื้อ/ให้บริการ ซัพพลายเออร์

ข้อได้เปรียบ

ข้อจากัด

ข้อเสนอแนะ

 เหมาะสาหรับ
ผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมที่ขาด
ขาดประสบการณ์
 มีเครือข่ายกับ
Costco
 ค่าใช้จ่ายอาจ
ต่ากว่าการจ้าง
พนักงานประจา
 เชี่ยวชาญด้าน
การวางจาหน่าย
สินค้าในตลาด
Main Stream
 ค่าใช้จ่ายอาจ
ต่ากว่าการจ้าง
พนักงานประจา
 เพิ่มโอกาส
สาหรับผู้จาหน่าย
รายใหม่และการ
ขยายตลาด

 มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
การวางจาหน่าย
สินค้าที่ Costco
เท่านั้น
 ไม่เหมาะ
สาหรับสินค้าที่มี
มูลค่าสูง

ผู้ประกอบการที่
ขาดความ
เชี่ยวชาญทาง
การตลาดควรใช้
บริการตัวแทน
หรือนายหน้าใน
การนาสินค้าเข้าสู่
ตลาดในสหรัฐ

 บริการเฉพาะ
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง
 ค่าใช้จ่ายอาจ
สูงขึ้นได้หากสินค้า
ที่วางจาหน่ายมี
มูลค่าสูงเนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมคิด
เป็นร้อยละของ
มูลค่าสินค้าที่วาง
จาหน่าย

สินค้าต้องมี
มาตรฐานของ
สหรัฐ และ
มาตรฐานสากล

นายหน้า (Broker)

1. VendorCo

 ที่ปรึกษา
 ผู้ผลิต
การตลาด
 ผู้จาหน่าย
 ตัวแทนนาสินค้า  ผูส้ ่งออก
ไปวางจาหน่ายที่
Costco

ให้บริการเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่
จาหน่ายสินค้า
อาหารที่มีการ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา

2. Market Solutions

- ที่ปรึกษา
- นายหน้านา
สินค้าไปวาง
จาหน่ายในตลาด
หลักของ
สหรัฐอเมริกา

ให้บริการเฉพาะ มาตรฐานทั่วไป
ผู้จาหน่ายสินค้า (FDA, FDA)
แบรนด์ระดับกลาง
เป็นตัวแทน
สาหรับผู้จาหน่าย
อาหารที่มี
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล
และของสหรัฐ

ผู้จาหน่ายสินค้า
แบรนด์ระดับกลาง

มาตรฐานทั่วไป
(FDA, USDA)
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บทที่ 4
โครงสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
และการวิเคราะห์ทางเลือกในการเข้าสูต่ ลาด
4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช่องทางการจาหน่าย
4.1.1 ช่องทางการจาหน่าย (channel of distribution)
เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า “ช่ อ งทางการตลาด” (marketing channel) หมายถึ ง
กระบวนการจั ดการเคลื่ อนย้ ายสินค้า หรือบริการรวมถึง กรรมสิ ทธิ์จากผู้ ผลิ ต หรือผู้ ขายไปยัง ตลาด
เป้าหมาย ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย โดยอาศัยคนกลาง หรือตัวกลางในช่องทางการจาหน่าย
4.1.2 องค์ประกอบของช่องทางการจาหน่าย
ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะทาให้สินค้าและบริการ
ไปถึงมือผู้บริโภค ประกอบด้วย
1) คนกลาง หมายถึ ง ผู้ ท าหน้ า ที่ จั ด การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจากผู้ ผ ลิ ต
หรื อ ผู้ ข ายไปยั ง ตลาดเป้ า หมาย ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคขั้ น สุ ด ท้ า ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย พ่ อ ค้ า ระดั บ ต่ า งๆ
(ได้แก่ ผู้นาเข้า พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก) ตัวแทน/นายหน้า (agent/broker) ผู้จัดจาหน่าย หรือกระจาย
สินค้า (distributor) ผู้จัดหาสินค้า/วัตถุดิบ (supplier) ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจาหน่าย
2) ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาด ได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคลังสินค้า
3) สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันภัย
4.1.3 ประเภทช่องทางการจาหน่าย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางจาหน่ายทางตรง ช่องทางจาหน่าย
ทางอ้อม และช่องทางจาหน่ายหลายช่องทาง ดังนี้
1) ช่องทางจาหน่ายทางตรง (direct distribution channel) หมายถึง การจาหน่าย
สินค้า หรือบริการในลักษณะของการเสนอขายต่อผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง ณ ที่อยู่
อาศัย หรือสถานที่ทางานของผู้บริโภค หรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็น
ปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรง หรือผู้จาหน่ายอิสระชั้นเดียว ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าช่องทางศูนย์ระดับ
ซึ่งอาจเป็นได้ 2 รูปแบบ (ภาพที่ 64) ดังนี้
ผู้ผลิต ------> ผู้บริโภค หรือ Business to Consumer (B2C)
ผูผ้ ลิต -----> ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าสาเร็จรูป ร้านอาหาร/ภัตตาคาร)
หรือ Business to Business (B2B)
121

ภาพที่ 65 โครงสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าทางตรง แบบ B2C และ B2B

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม

ผู้บริโภค

(โรงงานผลิตสินค้าสาเร็จรูป
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร)

นอกจากนี้ ช่ อ งทางขายตรงยั ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น การขายตรงแบบชั้ น เดี ย ว
และการขายตรงแบบหลายชั้น ดังนี้1
การขายตรงแบบชั้นเดียว คือ การที่มีตัวแทนจาหน่ายคนเดี ยว ทาการขายสินค้าตาม
สถานที่ต่างๆ
การขายตรงแบบหลายชั้น หรือ ธุรกิจเครือข่าย (Multi- Level Marketing - MLM)
หรือ ธุรกิจเครือข่าย (network marketing) เป็นการตลาดต่อๆ กันเป็นเครือข่ายหลายชั้น ผู้ขายเป็น
นักขายอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท เรียกว่าเป็น นัก ธุรกิจอิสระ นักธุรกิจเครือข่าย สมาชิก มีหลายแบบ
ขึ้น อยู่ กับ แผนการตลาด ช่องทางการจาหน่า ยทางอ้ อม (indirect distribution channel) หมายถึง
เส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยต้องผ่านคนกลางตั้งแต่ 1 ระดับขึ้นไป ดังนี้
ช่องทางอ้อม 1 ระดับ: ผู้ผลิต-->ผู้ค้าปลีก-->ผู้บริโภค
ช่องทางอ้อม 2 ระดับ: ผู้ผลิต-->ผู้นาเข้า/ผู้ค้าส่ง/ผู้กระจายสินค้า-->ผู้ค้าปลีก--> ผู้บริโภค
ช่องทางอ้อม 3 ระดับ: ผู้ผลิต-->เอเย่นต์/ตัวแทน--> ผู้ค้าส่ง--> ผู้ค้าปลีก--> ผู้บริโภค
ช่องทางการจาหน่ายทางอ้อมอาจมีความซับซ้อนหลายรูปแบบ เช่น ร้านค้าปลีกอาจซื้อ
สินค้าโดยตรงจากเอเย่นต์ หรือนายหน้า หรือผู้บริโภคอาจซื้อสินค้าโดยตรงจากพ่อค้าส่ง หรือผู้นาเข้า
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แผนภาพที่ 66 แสดงช่องทางจาหน่ายสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน
1

https://th.wikipedia.org/wiki/การขายตรง
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ภาพที่ 66 แผนภาพช่องทางจาหน่ายทางตรงและทางอ้อม
ช่องทางตรง

ช่องทางอ้อม 1 ระดับ

ผู้ผลิต

ผูผ้ ลิต

ช่องทางอ้อม 2 ระดับ
ผู้ผลิต

ช่องทางอ้อม 3 ระดับ
ผู้ผลิต
เอเย่นต์/นายหน้า

ผู้นาเข้า/พ่อค้าส่ง/
ผู้กระจายสินค้า

ผู้บริโภค/
ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

ผู้นาเข้า/พ่อค้าส่ง/
ผู้กระจายสินค้า

พ่อค้าปลีก

พ่อค้าปลีก

พ่อค้าปลีก

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

2) ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยหลายช่ อ งทาง (Multi-Channels Distribution)2
หมายถึง การจาหน่ายสินค้าแบบหลายช่องทางควบคู่กัน กล่าวคือ นอกจากการจาหน่ายผ่านช่องทางตรง
หรือทางอ้อมตามปกติ แล้ว อาจมีการจาหน่ายผ่านช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ (online marketing)
โดยอาศัยเครื่องมือในระบบการตลาดดิจิตอล (digital marketing) ซึ่งปัจจุบันกาลังเป็นที่นิยมในตลาด
จาหน่ายสินค้าในสหรัฐฯ จะเห็นได้จากร้านจาหน่ายสินค้าเกือบทั้งหมดในสหรัฐฯ นอกจากจะจาหน่าย
สินค้าในร้านแล้ว ยังมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ ด้วย เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การซื้อ รวมถึงเพิม่ ความหลากหลายของสินค้าและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยมีบริการจัดส่งถึงที่
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดระบบดิ จิ ต อล มี ห ลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ การสร้ า งเว็ บ ไซต์
(web design), ตลาดออนไลน์ (market place) เช่น Amazon.com, สื่อสังคมออนไลน์ (social media)
เช่น Facebook.com, การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (app development), จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (email
marketing) เป็นต้น ทั้งนี้ จะทาการศึกษาช่องทางจาหน่ายสินค้าออนไลน์ในรายละเอียดในบทต่อไป
ในภาพที่ 67 เป็ นแผนภาพตลาดแบบหลายช่ องทาง ซึ่งประกอบด้ว ยช่ อ งการวาง
จาหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีกและการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือทางการตลาดประเภทต่างๆ

2

https://www.tenfold.com/partnerships/multi-channel-distribution-management-system
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ภาพที่ 67 แผนภาพการตลาดแบบหลายช่องทาง (multi-channels distribution)
ฝากขายบนเว็บไซต์
Amazon.co

ร้านค้าออนไลน์

Products
ผลิตภัณฑ์

โฆษณาบน
Facebook.com

จาหน่ายในร้านค้า
ทั่วไป

จาหน่ายทาง
แค็ตตาล็อก

ที่มา : https://www.shopify.com/enterprise/omni-channel-vs-multi-channel
จะเห็นได้ว่า ในการส่งสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ มีหลายช่องทางเลือก อย่างไรก็ตาม
แต่ละช่องทางมีทั้งข้อดี และข้อจากัด ซึ่ง ในการตัดสินใจเลือกแต่ละช่องทางจึงจาเป็นต้องพิจารณาให้
รอบคอบและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และประเภทธุรกิจของผู้ผลิต/จาหน่าย โดยสามารถสรุปข้อดีและ
ข้อจากัดของทั้ง 3 ช่องทางไว้ในตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบข้อดี และข้อจากัดของช่องทางจาหน่ายประเภทต่างๆ

ช่องทางการจาหน่าย
ทางตรง
ทางอ้อม
(direct)
(indirect)
ข้อดี
ข้อดี
1. ทราบถึ งความต้ อ งการของ 1. การกระจายสินค้ากว้างขวาง
ลูกค้าได้ดี
มากขึ้น
2. สิ น ค้ า ถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า ง 2. มี ผู้ ม าช่ ว ยรั บ ความเสี่ ย งใน
รวดเร็ว
การถือครองสินค้า
3. ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ใน 3. สามารถช่ ว ยประหยัด เวลา
ราคาต่า
และค่าใช้จ่าย
4. ลดปริมาณแรงงานที่ต้องเสีย
ไปกับช่องทางตลาดทางตรง
ข้อจากัด
ข้อจากัด
1. กระจายสินค้าไม่ทั่วถึง
1. ทราบข้ อ มู ล ทางการตลาด
2. เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เกี่ยวกับผู้บริโภคน้อย
3. ผู้ผลิตรับภาระเกี่ยวกับสินค้า 2.ราคาขายปลี ก สิ น ค้ า จะสู ง
คงเหลือ
เนื่องจากผ่านตัวกลางหลาย
ระดับ

หลายช่องทาง
(multi)
ข้อดี
1.เข้าถึง ฐานลู กค้า ได้ มากที่ สุ ด
ประหยัดพื้นที่หน้าร้านได้
2. การเจริญเติบโตของธุรกิจไม่
มีขอบเขตจากัด
3. สามารถจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ลู ก ค้ า มี ท างเลื อ กในการซื้ อ
สินค้ามากขึ้น
ข้อจากัด
1. ต้องระวังเรื่องนโยบายการตั้ง
ราคาสินค้าในร้านค้าปลีกกับ
ร้านค้า ออนไลน์ เพราะอาจ
กระทบความสั ม พั น ธ์ กั บ
ร้านค้าปลีกในเครือข่าย
2. อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ยอด
จ าหน่ า ยของร้ า นค้ า ปลี ก
ประเภท brick & mortar
ในเครือข่าย เช่น ลูกค้าอาจ
เข้าร้านน้อยลง

4.2 คนกลางทางการตลาด
ในการศึกษานี้จะเน้นในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อม โดยผ่านคนกลางประเภทต่างๆ
ได้แก่ พ่อค้าปลีก พ่อค้าส่ง นายหน้า ผู้ จัดจาหน่าย ซึ่งเป็นผู้ซื้อของผู้ส่งออกที่มีบทบาทส าคัญในการ
กระจายสิน ค้าเข้าสู่ตลาดหลั ก ในสหรัฐ ฯ โดยทาการศึกษาประเภทของคนกลาง บทบาทหน้าที่ และ
หลักการในการเลือกใช้คนกลางที่เหมาะสม ดังนี้
4.2.1 พ่อค้าปลีก (retailer)
พ่อค้าปลีก หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปให้ แก่ผู้บริโภค
โดยตรง ซึ่งอาจเป็นร้านค้าที่เปิดตามอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าร้านค้าประเภท brick &
mortar เช่ น Walmart, Target, Wholefoods, Trader Joe’s, Ralphs ตลอดจนร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
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เฉพาะของชาวเอเชีย และชาวฮิสแปนิก (Hispanic) นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึง ตลาดสินค้าออนไลน์
ซึง่ จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น Amazon.com, Walmart.com เป็นต้น
1) บทบาทหน้า ที่ พ่อค้าปลี ก ทาหน้าที่ จาหน่ายสิ นค้า หรือผลิ ตภัณฑ์อาหารให้ แก่
ผู้บริโภคโดยตรง ปกติจะซื้อสินค้าจากพ่อค้าส่งมาวางจาหน่าย ร้านค้าปลีกบางแห่งนาเข้าสินค้าเพื่อมาวาง
จาหน่ายด้วยตนเอง หากเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Walmart, Costco, Whole Foods Market
เป็นต้น หรือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ มักจะสั่งซื้อสินค้าผ่านซัพพลายเออร์ (supplier) เช่น โรงงานผู้ผลิต
หรือตัวกลางทางการตลาด ได้แก่ ผู้จัดจาหน่าย หรือนายหน้า
2) ประเภทของร้านค้าปลีก ในสหรัฐฯ มีร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรและอาหารประเภท
brick & mortar ที่ตั้งตามอาคารสถานที่ในแหล่งชุมชนตามเมืองต่างๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งสามารถแยก
ประเภทได้ดังนี้
(1) ร้านสินค้าอุปโภค/บริโภค (grocery store) หรือ ร้านของชา เป็นร้านค้า
ปลีกที่จาหน่ายอาหารเป็นหลัก อาจเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ที่มักวางจาหน่ายอาหารแห้ง
หรืออาหารที่ไม่เน่าเสี ยง่ายบรรจุ ในภาชนะ ขวด กล่อง และกระป๋อง รวมถึงสินค้าอาหารแปลกใหม่
(exotic foods) หรือเครื่องเทศจากต่างประเทศ นอกจากนี้ บางแห่งยังมีร้านขนมอบ (bakery) เนื้อสัตว์
อาหารสาเร็จรูป และผัก/ผลไม้สดวางจาหน่าย ร้านของชาเหล่านี้มักตั้งอยู่ในแหล่งชุนชนที่มีความต้องการ
ซื้ออาหารดังกล่าว เช่น ร้านค้าเฉพาะของชาวเอเชีย และชาวฮิสแปนิก เป็นต้น
(2) ร้ า นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต (supermarket) เป็ น ร้ า นขายของช าขนาดใหญ่
ที่ให้บริการตนเอง โดยมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องใช้ในครัวเรือนหลากหลายชนิด มีการ
จัดวางสินค้าเป็นรูปแบบทางเดินแบบเรียงราย ซึ่งแต่ละทางเดินจะมีเลข หรือติดฉลาก และมีสินค้าที่
คล้ายคลึงกัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จะมีขนาดใหญ่ และมีสินค้าให้เลือกมากกว่าร้านขายของชาแบบดั้งเดิม
แต่มีขนาดเล็กและมีข้อจากัดในด้านสินค้ามากกว่า ร้านซูเปอร์สโตร์ (super store) หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต
(hypermarket) ตัวอย่างร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ได้แก่ Ralphs,
Albertsons, Vons, Stater Bros. เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง สามารถแยกเป็ น ร้ า นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ออกเป็ น ร้ า นสิ น ค้ า เฉพาะ
เช่น Whole Foods Market, Trader Joe’s หรือร้านสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์อื่นๆ ที่เน้นการจาหน่าย
เฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ ซึ่งมีให้เห็นกันทั่วไปในแถบฝั่งตะวันตกของ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
(3) ซูเปอร์สโตร์ (super store) หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต (hypermarket) หรืออาจ
เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า big-box store เป็ น สถานประกอบการค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารรวมกั น ของ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า (department store) และร้านค้าส่วนลด (discount store) ถือว่าเป็น
ร้านค้าแบบครบวงจรสาหรับ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยทั่วไปมักมีสินค้า
ทั้ ง หมดที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งใช้ ใ นชี วิตประจาวัน เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่อ งดื่ ม เครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรือน
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ/อัญมณี ยารักษาโรค (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์
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และไม่มีใบสั่ง) ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและความงาม เป็นต้น ไฮเปอร์มาร์เก็ตมีนโยบายการขายสินค้าที่
เรียกว่า “high-volume, low sales margin model” หมายถึง “รูปแบบการจาหน่ายในปริมาณมากใน
อัตรากาไรต่า” โดยร้านค้าจะขายสินค้าโดยไม่บวกกาไรมากแต่อาศัยยอดจาหน่ายที่สูง ทาให้ ลูกค้าซื้อ
สินค้าได้ในราคาพิเศษซึ่งสามารถดึงดูดลู กค้าจานวนมากให้ เข้าร้าน ร้านประเภทนี้ ได้แก่ Walmart,
Kmart, Target เป็นต้น
(4) สโมสรคลังสินค้า (warehouse club) หรือ คลับขายส่ง ถึงแม้จะใช้ชื่อว่า
wholesale ซึ่ ง เป็ น ร้ า นค้ า ส่ ง แต่ ก็ ถื อ ว่ า เป็ น ร้ า นค้ า ปลี ก อี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง โดยปกติ จ ะขายสิ น ค้ า
หลากหลายประเภท โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่ขายปลีกได้ในราคาขายส่ง ซึ่งทาให้สโมสรเหล่านี้เป็นที่
สนใจสาหรับลูกค้าที่ชอบการซื้อสินค้าในราคาที่คุ้มค่าของเงิน รวมถึงเจ้าของธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ร้านสโมสรคลังสินค้าสามารถจาหน่ายสินค้าในราคาที่ต่าได้ เนื่องจากไม่มีการตกแต่งร้านในรูปแบบของ
ร้ านค้าปลี กโดยทั่ว ไป การจั ดวางสิ นค้ามีลั กษณะคล้ ายคลั งสินค้า และจาหน่ายสิ นค้าในจานวนหรือ
ปริมาณมากกว่าร้านค้าปลีกทั่วไป นอกจากนี้ ลูกค้าอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเพื่อซื้อสินค้า
ในราคาสมาชิก ร้านค้าประเภทนี้ได้แก่ Costco และ Sam’s club เป็นต้น
(5) ร้านขายยา (drug store) เป็นร้านค้าปลีกที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเป็นหลัก
ปกติจะมีทั้ง ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription drug) และยาที่ไม่มีใบสั่ง แพทย์ (over counter drug)
รวมถึงผลิตภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยมีเภสัชกรประจาร้านเพื่อ
ทาหน้าที่จัดยาตามใบสั่งแพทย์และให้คาแนะนาลูกค้าเกี่ยวกับยาที่ไม่มีใบสั่งแพทย์ ร้านขายยาส่วนใหญ่มี
การจ าหน่ า ยอาหารบรรจุ ภ าชนะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพและความงาม และอาจมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
วางจาหน่ายด้วย เช่น ของชา หนังสือและนิตยสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ร้านขายยาบางแห่ง
อาจมีรายได้ส่วนใหญ่จากผลิตภั ณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้ ทั้งนี้ ร้านขายยาที่รู้จักและนิยมกันในสหรัฐฯ ได้แก่
Walgreens, CVS, และ Rite Aid เป็นต้น
(6) ร้านสะดวกซื้อ (convenient store) ได้แก่ ร้าน Seven-Eleven, AM-PM,
หรือร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ตามสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง เช่น ExtraMile & Caltex ซึ่งตั้งอยู่ในสถาน
บริการน้ามันของบริษัท Chevron เป็นต้น สินค้าที่วางจาหน่ายได้แก่ เครื่องดื่ม กาแฟ บุหรี่ และมีบริการ
ด้านอาหารและขนมขบเคี้ยวต่างๆ
4.2.2 พ่อค้าส่ง (wholesaler)
พ่อค้าส่ง หมายถึง ผู้ที่ซื้อสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ผลิตในปริมาณมากแล้วนาไปจาหน่าย
ต่อให้กับผู้ซื้อประเภทต่างๆ ได้แก่ พ่อค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร หรือบางครั้งขายต่อให้ผู้บริโภคโดยตรง (เช่น ห้าง Costco ถือเป็นร้านค้าส่ง
ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นทั้งผู้บริโภคโดยตรงและธุรกิจ การค้า) การขายแต่ ละครั้งมีปริมาณ หรือจานวนมาก
ประเภทของสินค้ามีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าส่งบางส่วนมีข้อจากัดในขอบเขตการจัดจาหน่าย
สิ น ค้าและความหลากหลายของสิ นค้า พ่อค้าขายส่ งบางรายมีศักยภาพนาเข้าสินค้าได้โดยตรง แต่มี
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ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจานวนค่อนข้างน้อย ไม่หลากหลายประเภท พ่อค้าส่งบางรายซื้อส่วนประกอบ
สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนาไปจาหน่ายต่อให้กับโรงงานผู้ผลิตสินค้าอาหารสาเร็จรูป
1) บทบาทหน้าที่ พ่อค้าส่งจะรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณมากๆ ในราคาส่วนลด
เพื่อสามารถนาไปจาหน่ายต่อให้ได้กาไร โดยปกติพ่อค้าส่งจะมีสถานที่เก็บสินค้าของตนเอง
2) แหล่งสืบค้นข้อมูลพ่อค้าส่ง พ่อค้าขายส่งมักจะไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเหมือนกับ
ร้านค้าปลีก เนื่องจากไม่ได้จาหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค การสืบค้นแหล่งข้อมูลพ่อค้าส่งสามารถ
ทาได้หลายวิธี ดังนี้
(1) ค้ น หาทาง Internet โดยในการสื บ ค้ น ควรระบุ ป ระเภทอุ ต สาหกรรม
ผลิ ตภัณฑ์ แหล่ งที่ต้องการน าไปจ าหน่า ย เช่น packaged-food, wholesaler, USA เป็นต้น หรือใช้
เว็ บ ไซต์ ไ ดเรกทอรี ข ายส่ ง ( wholesale directory) เช่ น http://www.wholesalecentral.com/
หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น การป้อนข้อมูลค้นหาในกลุ่ม LinkedIn การโพสต์ข้อความในสื่อ Tweeter
หรือ Facebook จะช่วยให้เครือข่ายสังคมของผู้ผลิตทราบและอาจนาไปสู่สิ่งที่สมาชิกกาลังค้นหาอยู่
(2) ค้นหาผ่านแหล่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
National Association of Wholesaler-Distributors (NAW) ของสหรั ฐ ฯ เนื่ อ งจากจะท าให้ ผู้ ผ ลิ ต
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวงการผู้ค้าส่งและผู้จัดจาหน่ายสินค้า โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ https://www.naw.org/ นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (trade show หรือ expo)
หรือการสัมมนาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ก็จะสามารถได้พบกับผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจค้าส่ง หรือธุรกิจ
จัดจาหน่ายได้โดยตรง
(3) ค้นหาในแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เช่น สมาคม หรือกลุ่มธุรกิจการค้าใน
ท้องถิ่น มักจะมีรายชื่อผู้ค้าส่งสินค้าประเภทต่างๆ
4.2.3 ผู้จัดจาหน่าย/กระจายสินค้า (distributor)3
ผู้ จั ดจ าหน่ าย หรื อผู้ กระจายสิ น ค้า (distributor) หมายถึง บุคคล หรือองค์ก รผู้ จั ด
จาหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้า หรือธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งจะนาไปจาหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค โดยผู้จัดจาหน่ายจะ
ดาเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสายผลิตภัณฑ์ เก็บรักษา แล้วนาไปจาหน่ายต่อให้แก่ร้านค้าปลีก หรือผู้ใช้
ปลายทาง หรือลูกค้าขั้นสุดท้าย ซึ่งมักจะมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ อาจจะดาเนินการค้าส่ง
นาเข้า หรือส่งออกด้วยก็ได้ ผู้จัดจาหน่ายมักมีความชานาญด้านการบริหารช่องทางการจัดจาหน่าย
ทั้งนี้ การจ าหน่ ายสิน ค้าผ่านผู้ จัดจาหน่ายจะเหมาะส าหรับผู้ ผลิตที่มีปริมาณผลผลิตเป็นจานวนมาก
โดยจะสามารถช่วยลดปริมาณแรงงานที่ต้องเสียไปกับการตลาดทางตรง ตลอดจนปัญหาความซับซ้อน
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการขายตรง
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ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า (distributor) และ ซัพพลายเออร์ (supplier) ซึ่งอาจดูเหมือน
คล้ายกัน แต่บทบาทในทางการตลาดอาจมีความแตกต่างกัน คือ
ซัพพลายเออร์ (supplier) หมายถึง บุคคล หรือองค์กรผู้จัดหาสินค้า หรือบริการให้กับ
ธุรกิจอื่น ซัพพลายเออร์ นับเป็นส่วนสาคัญของกลไกการทางานของระบบซัพพลายเชน (supply chain)
โดยอาจเป็นผู้จัดหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานผลิตสินค้าและบริการ หรือจัดหาสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก
และผู้กระจายสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ซัพพลายเออร์ อาจหมายความรวมถึง ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้บรรจุหีบห่อ
พ่อค้าส่ง ตัวแทนจาหน่าย และพ่อค้า
ผู้จัดจาหน่าย (distributor) ทาการซื้อสินค้าแล้วนาไปจาหน่ายต่อโดยได้รับผลตอบแทน
เป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายหรือกาไร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบซัพพลายเชนด้วยเช่นกัน
(ภาพที่ 68 )
ภาพที่ 68 ตัวอย่างช่องทางจาหน่ายผ่าน Distributor ในระบบซัพพลายเชน (supply chain)
วัตถุดิบ

ลูกค้า

ผู้ผลิต

ร้านค้าปลีก

ผู้จัดจาหน่าย

ที่มา : https://www.slideshare.net/DILeepMasanakatti/dell-supply-chain
http://www.aims.education/
อย่ า งไรก็ ต าม ในที่ นี้ จ ะศึ ก ษารายละเอี ย ดเฉพาะผู้ จั ด หน่ า ยสิ น ค้ า อาหาร (food
distributor) ซึ่งมีบ ทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่อ งดื่มของสหรัฐ ฯ โดยทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ผลิต ร้านค้าปลีก และผู้ให้บริการด้านอาหาร โดยผู้จัดหน่ายสินค้าอาหารจะซื้อสินค้า
จากผู้ ผ ลิ ตมาจั ด จ าหน่ ายให้ ลู ก ค้ า ดั ง กล่ าว หากสิ นค้าไม่ส ามารถหาซื้ อ ได้ใ นสหรั ฐ ฯ หรือสิ นค้ า จาก
ต่างประเทศมีต้นทุนต่ากว่าสินค้าในสหรัฐฯ ผู้จัดหน่ายสินค้าอาหารก็จะนาเข้าสินค้าโดยผ่านตัวแทน
โบรกเกอร์ หรือผู้นาเข้า โดยบทบาทของ ผู้จัดหน่ายสินค้าอาหารในช่องทางการตลาดมีดังนี้
1) บทบาทหน้าที่ ในสหรัฐฯ ผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารจะทาหน้าที่เป็น
พ่อค้าคนกลางระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า หรือผู้ค้าปลีก โดยผู้จัดจาหน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากฟาร์ม
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หรือผู้ผลิตแล้วขายให้กับลูกค้าหลายประเภท ได้แก่ ผู้แปรรูป ผู้ผลิตอาหาร ร้านอาหาร ร้านขายของชา
และซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต และสถาบั น ต่ า งๆ (เช่ น โรงเรี ย น ค่ า ยทหาร สถานกั ก กั น โรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลัย โรงแรม รีสอร์ต ซึ่งผู้จัดจาหน่ายประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า institutional distribution)
ผู้จัดจาหน่ายสินค้าอาหารบางรายจะมารับสินค้าที่ฟาร์มและจัดการในเรื่องการทา
ความสะอาด แปรรูปและจัดส่งอาหารให้กับผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจาหน่ายบางรายอาจต้องการผู้ผลิต
ทาความสะอาดและแปรรูปด้วย ดังนั้น จึงจาเป็น จะต้องศึกษาผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่
เหมาะกับความต้องการ หรือศักยภาพของผู้ผลิตมากที่สุด
2) ประเภทผู้จัดจาหน่าย ในสหรัฐฯ มีผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารมีหลาย
ประเภท ได้แก่
(1) ผู้จัดจาหน่ายสินค้าทั่วไป เป็นผู้จัดจาหน่ายเฉพาะสินค้าอาหารทั่วไป บางราย
อาจจัดจาหน่ายสินค้าธรรมชาติ/อินทรีย์ด้วย เช่น harvest food distributors
(2) ผู้จัดจาหน่ายสินค้าอาหารเฉพาะ (specialty food) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และอินทรีย์ โดยสินค้าเหล่านี้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์หากเป็นอาหารอินทรีย์
(3) ผู้จัดจาหน่ายธุรกิจ บริการอาหาร (foodservice) ซึ่งเป็นผู้จัดจาหน่ายสิ น ค้า
ให้แก่ ร้านอาหารและภัตตาคาร โดยมีบทบาทมากในเรื่องการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยใน
สหรัฐฯ มี distributor ประเภทนี้เป็นจานวนมาก แต่ที่ถือว่าเป็นรายใหญ่และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน
ส ห รั ฐ ฯ ต า ม ล า ดั บ ไ ด้ แ ก่ Sysco Foodservice, US Foodservice, Gordon Foodservice
โดย distributor ทั้ง 3 รายเป็นผู้ที่มีศักยภาพนาเข้าโดยตรง โดยจะเน้นเฉพาะสินค้าที่ธุรกิจ foodservice
มีความต้องการใช้สูง เช่น กุ้งแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง นอกจากนี้ ผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ดังกล่าว จะมี
หลักเกณฑ์ในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ลิต/ส่งออก โดยมีข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต หรือ
กาหนดให้ผู้ผลิต/ส่งออกต้องซื้อประกันภัยคุ้มครองสินค้าที่จะขายให้แก่ผู้จัดจาหน่าย
4.2.4 เอเย่นต์ (agent)4
เอเย่นต์ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ส่งออกแต่งตั้งขึ้น ในฐานะ
ตัวแทน มีสัญญา หรือสิทธิบัตร หรือขายสินค้าของผู้ส่งออกอย่างเดียว หรือมีสิทธิ์ขาดบางอย่าง เอเย่นต์
จะทาหน้าที่ส่งเสริมการขายโดยใช้ความรู้ด้านการตลาดของเอเย่นต์เพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
และจะขายผลิตภัณฑ์ของผู้ส่งออกตามอาณาเขตพื้นที่ที่กาหนดไว้โดยไม่มีบริการหลังการขาย ส่วนใหญ่
ผู้ส่งออกรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการและสรุปยอดขาย และมีอานาจส่วนใหญ่ในการผู้ควบคุมดูแล
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการตลาดของสินค้าเนื่องจากผู้ส่งออกติดต่อกับลูกค้ารายสุดท้ายโดยตรง ทั้งนี้ เอเย่นต์
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (Commission) ที่คานวณจากวันที่มีการสรุปยอดจาหน่ายระหว่าง
ผู้ส่งออกและลูกค้า ประโยชน์ของเอเย่นต์ คือ ช่วยให้สินค้าเคลื่อนเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
4
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4.2.5 โบรกเกอร์ (broker)
โดยทั่วไปหมายถึง นายหน้า/ตัวแทนการขาย/ตัวกลางทางการตลาดที่ทาหน้าที่ ติดต่อ
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ ขาย โดยจะได้รับค่าตอบแทนในการให้บ ริการเป็นค่า คอมมิชชั่น หรือค่านายหน้า
โบรกเกอร์บางรายทาหน้าที่เป็นฝ่ายนาเข้าให้ลูกค้า (consignee) โดยทั่วไปไม่ทาหน้าทีเ่ ก็บรักษาสินค้า
1) บทบาทหน้าที่ ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะกรณีโบรกเกอร์สินค้าอาหาร ซึ่งจะทาหน้าที่
เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารให้กบั ผู้ผลิต โดยทางานในนามของผู้ผลิตเพื่อเจรจาขายสินค้า
ให้ กั บ ผู้ ค้ า ส่ ง ผู้ ค้ า ปลี ก หรื อ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร/ภั ต ตาคาร และได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น ค่ า คอมมิ ช ชั่ น
ซึง่ คานวณจากยอดขาย นอกจากนี้ ยังอาจให้บริการด้านอื่นๆ ให้กับผู้ผลิตอีกด้วย ดังนี้
(1) อาจให้บริการข้อมูลข่าวสารการตลาดให้กับผู้ผลิต บทบาทของโบรกเกอร์
สินค้าอาหารไม่จากัดเฉพาะการขายและการตลาดเท่านั้น แต่อาจจะให้บริการอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อช่วย
เพิ่มยอดขายของลูกค้า เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารการตลาดในประเทศ เนื่องจากยอดขายที่ เพิ่มมากขึ้น
จะทาให้โบรกเกอร์ได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น
(2) ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เนื่องจากโบรกเกอร์จะ
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตลาดในประเทศและมี เ ครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงกั บ ธุ ร กิ จ อาหารเป็ น อย่างดี
โบรกเกอร์อาหารให้บริการด้านการตลาดเปรียบเสมือนเป็นพนักงานขาย โบรกเกอร์สินค้ าอาหารที่ดีจะ
ทราบวิธีการทาการตลาดผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จาหน่ายและทางานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้สูงสุด
(3) ช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
อาหารหรือโรงงานจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหานี้โดยตรง ทั้งนี้ โบรกเกอร์จะทาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแทน
(4) จัดการดูแลรักษาสินค้าคงเหลือ ในบางกรณีโบรกเกอร์สินค้าอาหาร อาจช่วย
จัดการดูแลรักษาสินค้าคงเหลือของลูกค้า นอกจากนี้ โบรกเกอร์อาหารอาจช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้า
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ และเตรียมรายงานเกี่ยวกับสภาวะตลาดให้กับลูกค้า
2) ประเภทของโบรกเกอร์ สินค้าอาหาร สาหรับผู้ผลิตสินค้าอาหาร หากต้องการใช้
บริการโบรกเกอร์ อาจต้องพิจารณาเลือกประเภทโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ผลิต ซึ่งในสหรัฐฯ
มีโบรกเกอร์สินค้าอาหารประเภทต่างๆ ให้เลือกใช้บริการได้หลายประเภท ดังนี้
(1) โบรกเกอร์คอนเซ็ปต์ฟู้ด (concept food broker) หมายถึง ตัวแทนจาหน่าย
อิสระที่ให้บริการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อป้อนให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร ธุรกิจบริการ
จัดอาหารในโอกาสต่างๆ ซึ่งเรียกว่า caterer โบรกเกอร์ประเภทนี้จะมี ความเชี่ยวชาญในเรื่องการขาย
สินค้าอาหารให้แก่ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือธุรกิจบริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม โบรกเกอร์บางรายอาจ
มีความชานาญในการเรื่องการจัดหาสินค้าอาหารเฉพาะอย่างให้ลูกค้า แต่โบรกเกอร์บางรายอาจมีลูกค้า
หลากหลายครอบคลุ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์อ าหารที่ธุร กิจ บริ การอาหารมีค วามจาเป็ นต้ อ งใช้ เช่น เครื่อ งเทศ
เครื่องปรุงรส อาหารแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากนม เป็นต้น
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(2) โบรกเกอร์อาหารแช่แข็ง (frozen food broker) โบรกเกอร์อาหารแช่แข็ง
จะมีความเชี่ยวชาญในการขายและการทาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จึงจะให้บริการเฉพาะลูกค้าที่
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งเท่านั้น โบรกเกอร์ประเภทนี้ จะมีเครือข่ายที่เป็นผู้ค้าปลีกและ
ผู้ค้าส่งอาหารแช่แข็งในตลาดสหรัฐฯ จึงมักจะรู้ว่าผู้ค้ารายใดต้องการสินค้าแช่แข็งประเภทใด
การให้บริการ โบรกเกอร์อาหารแช่แข็ง อาจให้บริการขั้นพื้นฐาน คือ การจัด
จาหน่ายสินค้าให้ลูกค้า หรืออาจให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดทา
แผนการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายสาหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า นอกจากนี้ ยังจัดการเกี่ยวกับ
ข้อร้ องเรี ย น ข้อสงสั ย และคาถามจากผู้ ซื้ อ หรือกาลั งจะซื้อ ผลิ ตภัณฑ์ และเช่นเดียวกันกับหลั กการ
พิจารณาเลือกโบรกเกอร์อื่นๆ โบรกเกอร์อาหารแช่แข็งจะเหมาะสาหรับผู้ผลิตขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก
มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายสูงๆ ซึ่งอาจทาให้ค่าใช้จ่ายค่าบริการสูงหากเทียบกับการจ้างพนักงาน
ขายของตนเอง เนื่องจากโบรกเกอร์คิดค่าบริการเป็นร้อยละของยอดขาย
ข้อพิจารณาสาหรับการเลือกโบรกเกอร์อาหารแช่แข็ง
(1) โบรกเกอร์ อ าหารแช่ แ ข็ ง ในสหรั ฐ ฯ ส่ ว นใหญ่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบเขตการ
ให้ บ ริ ก ารเฉพาะในพื้ น ที่ จ ากั ด เช่ น ในเมื อ ง (town) เขต/มณฑล (county) หากผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งการวาง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในเขตพื้นที่กว้างๆ ทั่วสหรัฐฯ ผู้ผลิตอาจต้องติดต่อใช้บริการโบรกเกอร์
ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ซึ่ง จะมีเครือข่ายลูกค้ากว้างขวางมากกว่า ดังนั้น การเลือกโบรกเกอร์
จึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตต้องการวางจาหน่ายสินค้าในระดับไหน หรือพื้นที่ใด
(2) ควรพิ จ ารณาโบรกเกอร์ สั ก 2 - 3 รายก่ อ นที่ จ ะท าการตั ดสิ นใจเลื อก
โดยการเจรจาเรื่องความคาดหวัง หรือเป้าหมายที่ต้องการวางจาหน่ายสินค้าของผู้ผลิต เพื่อให้ทราบว่า
โบรกเกอร์จะสามารถทาตลาดให้ได้ตามความประสงค์ของผู้ผลิตหรือไม่
(3) ขนาดและชื่อเสียงของธุรกิจของผู้ผลิตเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งของการเลือก
โบรกเกอร์อาหารแช่แข็ง หากผู้ผลิตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสิ นค้า วางตลาดแล้ว ทั้งในซูเปอร์ มาร์เ ก็ต
หรือร้านหลายสาขา (chain store) ผู้ผลิตต้องเลือกโบรกเกอร์อาหารแช่แข็งซึ่งมีประสบการณ์ในการ
จัดการกับยอดขายสินค้าในปริมาณมากๆ หากผู้ผลิตเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่มต้นการวางจาหน่าย
ผู้ผลิตจะพิจารณาโบรกเกอร์ที่มีความสามารถในการทาแผนการตลาดที่มี ประสิทธิภาพและมีทักษะการ
ขายเพื่อให้สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตไปยังวางบนชั้นวางในร้านค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่
มีการแข่งขันสูง
(3) โบรกเกอร์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพและอิ น ทรี ย์ (healthy & organic food
brokers) เป็นตัวแทนการขายอิสระที่เชี่ยวชาญในการขายและการตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพและ
อาหารอินทรีย์ ซึ่งจะแตกต่างจากโบรกเกอร์อาหารทั่วไป เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรู้จัก
เครื อข่ายร้ านจ าหน่ ายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและอินทรีย์ ซึ่งเป็นตลาดสิ นค้าเฉพาะ หรือ niche market
การใช้โบรกเกอร์ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารอินทรีย์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจ้าง
พนักงานขายโดยตรงซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายคงที่ โบรกเกอร์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารอินทรีย์จะคิดค่า
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คอมมิชชั่น คิดเป็ นร้ อยละของยอดขาย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและ
อาหารอินทรีย์เนื่องจากมีการแข่งขันสูงและสินค้าจานวนมากไม่สามารถนาไปวางบนชั้นวางสินค้าในร้านที่
มีชื่อเสียงได้ อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารอินทรีย์ ผู้ผลิต/
จาหน่ายต้องทาการสืบและตรวจสอบประวัติเพื่อให้แน่ใจว่า มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ประเภทผู้ซื้อที่ต้องการขาย และมีกระแสการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เคยใช้บริการหรือไม่
(4) โบรกเกอร์อาหารนานาชาติ (international food brokers) เป็นโบรกเกอร์
สิ น ค้ า อาหารอี ก ประเภทที่ แ ตกต่ า งจากโบรกเกอร์ อ าหารทั่ ว ไป เนื่ อ งจากให้ บ ริ ก ารจั ด หาตล าดใน
ต่างประเทศที่มีป ริ มาณสิ น ค้าที่ มากกว่า ซึ่งผู้ ผ ลิ ตต้องการโบรกเกอร์ที่มี ความรู้ ในเรื่ องการตลาดใน
ต่างประเทศเป็นอย่างดี โบรกเกอร์อาหารนานาชาติไม่เพียงแต่ขายสินค้าในต่างประเทศ แต่สามารถนาเข้า
สินค้าจากต่างประเทศได้ด้วย ตัวอย่าง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตชาวอเมริกันส่วนใหญ่ใช้โบรกเกอร์อาหาร
นานาชาติเพื่อจัดหาสินค้าอาหารมาวางจาหน่ายบนชั้นวางของร้าน เพราะง่ายกว่าการติดต่อกับผู้ผลิต ใน
ต่างประเทศโดยตรง
3) ข้อควรพิจารณาในการเลือกช่องทางจาหน่ายผ่านโบรกเกอร์ โบรกเกอร์อาหาร
เหมาะที่สุดสาหรับผู้ที่ดาเนินธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากมีความชานาญในการเจาะตลาดและ
สามารถนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตขึ้นไปวางบนชั้นวางจาหน่ายตามร้านค้าได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่าสุด หากเป็น
โบรกเกอร์อาหารที่มีลูกค้าหลายรายก็จะสามารถคิดค่าบริการที่ต่ากว่าการมีพนักงานขาย เนื่องจาก
โบรกเกอร์สามารถเฉลี่ยค่าโสหุ้ยร่วมกับลูกค้ารายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การใช้บริการโบรกเกอร์อาจไม่
เหมาะสาหรับผู้ผลิตที่มีปริมาณการขายจานวนมาก หรือสินค้ามูลค่าสูง เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นอาจจะสูง
กว่าการจ้างพนักงานขาย
4) การเลือกโบรกเกอร์อาหาร เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายอาหาร
ระดับนานาชาติมีขนาดใหญ่ บริษัทโบรกเกอร์อาหารนานาชาติส่วนใหญ่จึงมักมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการให้บริการแก่ลูกค้าของตน เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ อาหารทะเล เป็นต้น
ดังนั้น จึงควรพิจารณาเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ให้เหมาะกับธุรกิจของผู้ผลิต ทั้งนี้ อาจเลือกโบรกเกอร์
อาหารในประเทศผู้ผลิต หรือโบรกเกอร์อาหารในประเทศที่ต้องการไปจาหน่าย ซึ่งในที่นี้หมายถึงสหรัฐฯ
มีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้
(1) โบรกเกอร์ในประเทศผู้ผลิต เช่น ต้องการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทย
ไปยั งตลาดสหรัฐ ฯ ผู้ ผ ลิ ตอาจเลือกใช้โบรกเกอร์อาหารนานาชาติในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญ
การขายและการทาตลาดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของสหรัฐฯ
(2) โบรกเกอร์อาหารในสหรัฐฯ มีข้อได้เปรียบ คือ นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญ
การขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ ในแต่ละท้องถิ่นของสหรัฐฯ แล้ว ส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศด้วย เช่น ในภูมิภาคเอเชีย โดยจะมีตัวแทนหรือพนักงานที่สามารถ
สื่ อสารภาษาในท้องถิ่น ได้ ปั จ จุ บั นผู้ ประกอบการค้ าปลี กและผู้ ค้าส่ ง อาหารในสหรัฐ ฯ จะใช้บริก าร
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โบรกเกอร์ อาหารนานาชาติในการนาเข้าผลิ ตภัณ ฑ์อาหารจากเอเชีย เนื่องจากสะดวกและง่า ยกว่ า
การติดต่อด้วยตนเอง
5) แหล่งสืบค้นข้อมูลโบรกเกอร์อาหาร ผู้ผลิตสามารถสืบค้นข้อมูลโบรกเกอร์จาก
แหล่งต่างๆ ได้ดังนี้
(1) การสืบค้น ทางอิน เทอร์ เ น็ต เป็นเครื่องมือที่ ดี ส าหรับการค้นหาโบรกเกอร์
อาหารนานาชาติ เนื่องจากมีความหลากหลายของบริษัทให้เลือก
(2) ขอคาแนะนาจากผู้ที่มีประสบการณ์ เช่น ผู้ที่เคยใช้บริการโบรกเกอร์ หรือ ผู้ที่
อยู่ในวงการธุรกิจนาเข้า/ส่งออก ซึง่ อาจจะแนะนาโบรกเกอร์อาหารนานาชาติที่มีประสบการณ์ให้ได้
(3) การเข้าร่วมงานสัมมนา/งานแสดงสินค้าอาหาร ซึ่งมักจะมีโบรกเกอร์อาหาร
นานาชาติเข้าร่วมงานเสมอ โบรกเกอร์เหล่านี้ ยินดีที่จะตอบคาถาม ให้แนวคิด และคาแนะนาเกี่ยวกับ
การบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ
(4) สมาคมที่เกี่ยวข้อง ในสหรัฐฯ มีสมาคมนายหน้าค้าอาหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็น
นายหน้าค้าอาหารประเภทต่างๆ ลูกค้าสามารถติดต่อ หรือสืบค้นหานายหน้าที่เหมาะสมกับธุรกิจได้
โดยสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ :
http://www.foodbrokers.org/food-brokers-association.html
6) ค่าใช้จ่ายการใช้บริการโบรกเกอร์ (cost of food broker services)5
ค่าใช้จ่ายบริการนายหน้าสินค้าอาหาร โดยปกติจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่น โดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย หากโบรกเกอร์ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ ผู้ผลิตก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น
ค่าคอมมิช ชั่น ส าหรับ โบรกเกอร์สินค้า อาหาร โดยทั่ว ไปเรียกอยู่ระหว่างร้อยละ
3-10 ของยอดขาย ซึ่งความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ขายและจานวนแรงงานที่ใช้ นอกจากนี้
ยังขึ้นอยู่กับตลาดที่จะนาสินค้าไปวางจาหน่ายด้วย เช่น ร้านค้าในท้องถิ่น ร้านหลายสาขา (chain store)
หรือร้านค้าส่งทั่วไป นอกจากนี้ ก่อนใช้บริการโบรกเกอร์ อาหาร นอกจากจะต้องมีการเจรจาเรื่ องค่า
คอมมิชชั่นแล้ว ยังอาจต้องมีการหารือเกี่ยวกับตัวเลือกในการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดทา
แผนการส่งเสริมการขายและการวิจัยตลาด โดยปกติธุรกิจที่มีขนาดเล็กและมีชื่อเสียงน้อย โบรกเกอร์จะ
คิดอัตราค่าคอมมิช ชั่น ที่ สู งกว่า อัตราทั่ว ไป เนื่องจากโบรกเกอร์จะต้องดาเนินการส่ งเสริมการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทาการตลาดและขายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ บางครั้งโบรกเกอร์อาจจะเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าประมาณ 1,000
เหรียญสหรัฐฯ สาหรับ 6 เดือนแรก โดยอาจนามาหักเป็นการชาระค่าคอมมิชชั่นในอนาคตเมื่อมีการ
จาหน่ายสินค้าได้แล้ว

5

http://www.foodbrokers.org/food-brokers-association.html
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4.3 กลยุทธ์การเลือกช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
การเลือกช่องทางการจาหน่าย (Place Strategy) นับเป็นหนึ่งใน 4 ของส่วนผสมของหลักการ
ทางการตลาด (marketing mix) ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลักการตลาด 4 Ps ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
(Product), ราคา (Price), ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย (Place), และการส่ ง เสริ ม การขาย หรื อ โปรโมชั่ น
(Promotion) ดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 69
ภาพที่ 69 แผนภาพแสดงส่วนผสมของหลักการตลาด 4 Ps

ต้นทุน
ส่วนลด
กาไร

สินค้า
หรือ
บริการ

เป้าหมาย
(Target)
ช่องทางจัด
จาหน่ายและ
ระบบโลจิสติกส์

โฆษณา
ลดราคา
ประชาสัมพันธ์

ในที่นี้จะศึกษาในเรื่อง กลยุทธ์การเลือกช่องทางจาหน่าย หรือ Place Strategy คือ กลยุทธ์
ในการนาสินค้าไปให้ถึงมือ ของลูกค้า โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว
ด้ ว ยวิ ธี ข าย หรื อ กระจายสิ น ค้ า ที่ ส ามารถท าให้ เ กิ ด ผลก าไรมากที่ สุ ด มี ก ารกระจายสิ น ค้ า ให้ ต รง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งมักจะพบว่า ธุรกิจที่ประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจเลือก
วิธีการขายและสถานที่จาหน่ายที่เหมาะสม
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สาหรับกลยุทธ์การเลือกช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ
สามารถแบ่งออกเป็น 5 หลักการ คือ 1) การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด 2) การเลือกระหว่าง
ช่องทางจาหน่ายและวิธีการจาหน่าย 3) การเลือกประเภทและจานวนตัวกลาง 4) การจัดการระบบ
โลจิสติกส์ และปัจจัยอื่นๆ ดังนี้
4.3.1 การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด
หมายถึง การกาหนดเป้าหมายผู้ซื้อ โดยอาจเจาะตามกลุ่มประชากร (เช่น กลุ่มเชื้อชาติ
อายุ รายได้) เจาะตามแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของลูกค้าตามสภาพภูมิศาสตร์ หรือเจาะตามกระแสความนิยมและ
การดาเนินชีวิต (life style) ซึ่งสามารถแยกเป้าหมายทางการตลาดได้ 5 กลุ่มดังนี้
1) การเจาะตลาดตามกลุ่ ม เชื้ อ ชาติ เนื่ อ งจากประชากรชาวสหรั ฐ ฯ มี ค วาม
หลากหลายทางเชื้อชาติ จึงมีวัฒนธรรมและความนิยมทางการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน การเจาะกลุ่ม
ผู้บริโภคเหล่านี้ อาจอาศัยเจาะตามแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ในการกาหนดตลาดเป้าหมายตามกลุ่ม
เชื้อชาติสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) กลุ่มชาวเอเชียหรื อมีเชื้อชายชาวเอเชียที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ นับเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ยังคงวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารของชาวเอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก มีความต้องการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนประกอบอาหาร ซอส/เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ เครื่องแกงต่างๆ ที่มา
จากภูมิภาคเอเชีย ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายนี้ ได้แก่ ชาวไทย จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา ซึ่งมี แหล่งที่อยู่
อาศัยทั่วไปในสหรัฐฯ โดยจะมีความหนาแน่น ในแถบฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
(2) กลุ่มชาวอเมริกัน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้มัก
บริ โ ภคอาหารไทยเป็ น ครั้ งคราว ปัจจุบัน อาหารไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิ ยมจากชาวอเมริกัน
โดยเฉพาะกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ เนื่ อ งจากมี ร สชาติ ที่ แ ปลกใหม่ แ ละหลากหลาย กลิ่ น หอมเฉพาะตั ว ของ
เครื่องเทศและสมุนไพรไทยซึ่ง แตกต่างจากอาหารอเมริกัน อาหารไทยยังได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
และมีราคาไม่ สูงมากเมื่อเทียบกับอาหารอเมริกัน นอกจากนี้ ร้านอาหารไทยยังมีกระจายอยู่ทั่ว ไปใน
สหรัฐฯ ไม่เฉพาะแต่ในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอาหารไทยคือ ไม่มีลักษณะเป็น
chain restaurant คือ ไม่มีหลายสาขาเหมือนร้านอาหารอเมริกัน ร้านอาหารเม็กซิกัน หรือร้านอาหารจีน
อาหารไทยของแต่ละร้านจึงมีรสชาติที่แตกต่างกันไปซึ่งนับเป็นสิ่งดึงดูดใจลูกค้า
จากกระแสความนิยมดังกล่าวส่งผลให้ ชาวอเมริกันบางส่วนมีความสนใจที่จะปรุง
อาหารไทยรับประทานเองที่บ้าน จะเห็นได้จากร้านซูเปอร์มาเก็ตของชาวอเมริกันหลายแห่งมีวางจาหน่าย
อาหารไทยกึ่งสาเร็จรูปซึ่งง่ายต่อการปรุง เช่น ผัดไทย น้าแกงสาเร็จรูปที่เพียงแค่นาไปต้มแล้วเติมเนื้อสัตว์
หรือผักก็รับประทานได้ทันที โดยมีการวางจาหน่ายในชั้นวางอาหารนานาชาติ ของร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
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ทั่ ว ไป ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น โอกาสในการส่ ง ออกสิ น ค้ า อาหารกึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ไปวางจ าหน่ า ยในตลาดสหรั ฐ ฯ
โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าชาวอเมริกัน
(3) กลุ่มชาวฮิสแปนิก (hispanic) หมายถึง ชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจาก
สเปน เม็กซิโก อิเควทอเรียลกินี (ประเทศหนึ่งในกลุ่มแอฟริกาตะวันตก) หรือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน
ในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ หรือเวสต์อินดีส์ (กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในเขตทะเลแคริเบียน) 6 ถือเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสาหรับตลาดอาหารไทย เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก
นิยมอาหารรสจัด ทั้งนี้ จากการสังเกตจะพบว่าชนกลุ่มนี้นิยมไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารไทย
เป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการนาสินค้าอาหารไทยไปแนะนา
หรือวางจาหน่ายในร้านจาหน่ายสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิกซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตมลรัฐทางใต้และฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ
2) การเจาะตลาดตามกระแสความนิยม ปัจจุบันชาวอเมริกันมีกระแสเรื่องความความ
เอาใจใส่ เรื่ องสุ ขภาพและให้ ความส าคัญเรื่องการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม รวมถึง สวัส ดิภ าพแรงงานและ
สวัส ดิการสั งคมมากขึ้น จะสั งเกตได้จากผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ว างจาหน่ายส่ วนใหญ่จึงมักมีตรารับรอง
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในการกาหนดตลาดเป้าหมายตามกระแสความนิยม
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) กลุ่มบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่นิยมอาหารมังสวิรัติ /
อาหารเจ (vegan) กลุ่มที่ระวัง หรือหลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ ยงต่อการเกิดภูมิแพ้ และกลุ่มที่นิยมบริโ ภค
อาหารโปรตีนสูง เป็นต้น
(2) กลุ่มผู้บริโภคที่เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นกระแสความตื่นตัว
และอยู่ในความสนใจของชาวอเมริกัน ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Walmart
เคยระงับ (ban) การนาเข้า อาหารทะเลจากประเทศไทยเนื่องจากกระแสต่อต้านการใช้แรงงานทาส
เป็นต้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารจึง ควรจะต้องให้ความสาคัญในเรื่องความเป็นธรรมใน
ด้านการใช้แรงงาน ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่น และรักษาหรือไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3) การเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีการดาเนินชีวิต (life style) เนื่องจากการ
ดาเนินชีวิตของชาวอเมริกันในปัจจุบันมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทางานและการเดินทางไปทางาน
ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ มี เ วลาน้ อ ย พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า จึ ง มั ก ต้ อ งการความ
สะดวกสบายและรวดเร็ว เช่น อาหารบรรจุภาชนะในรูปกึ่งสาเร็จรูป หรืออาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภค
4) การเจาะตลาดตามกลุ่ ม อายุ ป ระชากร เนื่ อ งจากประชากรแต่ ล ะกลุ่ ม อายุ มี
พฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน และบางกลุ่มมีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกัน
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ สังคมอเมริกันในปัจจุบันสามารถแบ่งประชากรตามกลุ่มอายุได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

6

https://th.wikipedia.org
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(1) Matures เป็นกลุ่มประชากรที่เกิด ก่อนปี พ.ศ. 2489 ปัจจุบัน (ปี 2561)
จะมีอายุต้ังแต่ 72 ปีขึ้นไป คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรกลุ่มนี้ประมาณ 23.17 ล้านค้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 6.9 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ
(2) Boomers หรื อ Baby Boomers เป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ เ กิ ด ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2489 – 2507 ปั จ จุ บั น (ปี 2561) มีอายุ อยู่ระหว่าง 52-70 ปี ส าหรับจานวนประชากร
ในปี 2559 อยู่ระหว่าง 74.1 - 81.3 ล้านคน คาดว่า ในปี 2563 จะมีประชากรกลุ่ มนี้ประมาณ
75.56 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.60 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ
(3) Generation X คือ กลุ่ มประชากรที่ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2523
ปัจจุบัน (ปี 2561) อายุระหว่าง 38-53 จานวนประชากรปี 2559 อยู่ระหว่าง 61.2 - 65.6 ล้านคน
คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรกลุ่มนี้ประมาณ 60.83 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.20% ของ
ประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ
(4) Generation Y หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า millennial กลุ่ ม ประชากรที่ เ กิ ด
ระหว่ า งปี พ.ศ. 2524 – 2544 ปั จ จุ บั น (ปี 2561) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 17 - 37 จ านวนประชากร
ในปี 2559 อยู่ ร ะหว่าง 75.6 - 92.7 ล้ านคน คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากรกลุ่ มนี้ ประมาณ
89.79 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.90 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ นักการตลาดถือว่าเป็นกลุ่ม
ประชากรทีม่ ีบทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันในปัจจุบัน
(5) Generation Z หรือ เรียกอีกอย่างว่ากลุ่ม iGen หมายถึง กลุ่มประชากรที่
เกิดตั้งแต่ปี 2544 นับเป็นกลุ่มแรกที่มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานตั้งแต่อายุยังน้อย ปัจจุบันมี
อายุ ไม่เกิน 18 ปี ส าหรั บ ในปี 2559 ประชากรกลุ่ ม นี้มี ประมาณ 65.2 - 77.9 ล้ านคน คาดว่ า
ในปี 2563 จะมีประมาณ 84.54 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ
ตารางที่ 10 เป็นการสรุปจานวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุโดยใช้ฐานปี 2561 และ
ภาพที่ 70 เป็นการแสดงการคาดคะเนสัดส่วนประชากรสหรัฐฯ ปี 2563 แยกตามกลุ่มอายุ
ตารางที่ 10 การคาดคะเนกลุ่มประชากรของสหรัฐ ปี 25637
กลุ่มประชากร
Matures
Baby Boomers
Generation X
Millennial/Gen Y
Gen Z / iGen

ปีเกิด
ก่อนปี 1946
1946 - 1964
1965 - 1980
1981 - 2001
หลังปี 2001

อายุ
จานวนประชากร
ในปี 2563
(ล้านคน)*
75 +
23.17
56 - 74
75.56
40 - 55
60.83
19 - 39
89.79
< 19
84.54

ที่มา : http://www.crmtrends.com/ConsumerDemographics.html
7

http://www.crmtrends.com/ConsumerDemographics.html
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อัตราส่วนต่อประชากร
ทั้งหมด ในปี 2563
6.90
22.60
18.20
26.90
25.30

ภาพที่ 70 คาดคะเนจานวนประชากรของสหรัฐฯ ปี 2563
แยกตามกลุ่มอายุ

Gen Z
25%

Matures
7%

Boomers
23%

Gen X
18%

Gen y
(Millenials)
27%

จากผลการสารวจขององค์กรต่างๆ หลายองค์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกลุ่ม
ประชากรของสหรัฐฯ พอสรุปได้ตามตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 พฤติกรรมการบริโภค และการใช้ช่องทางการตลาดของชาวสหรัฐฯ
(แยกตามกลุ่มประชากร)
กลุ่มประชากร
Boomers8

8

การใช้ช่องทาง
การตลาด

พฤติกรรมการบริโภค
1. ราคาเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกร้านเพื่อซื้อสินค้า
2. มีความสันทัดด้านเทคโนโลยีน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น
3. มีความใส่ใจในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ
4. นิยมใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูล หรือ search engine (เช่น Google)
ในการค้นหาข้อมูลสินค้า
5. เชื่อว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคในการดาเนินชีวิต
6. มีความใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. ต้ อ งการโฆษณาที่ มีความซื้อ สัตย์แ ละจริงใจ แสดงความผูกพัน
ระหว่างกลุ่มประชากร

https://www.statista.com/topics/1874/us-baby-boomers-grocery-shopping-behavior/
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-

Search Engine
Facebook
Email
TV

กลุ่มประชากร
Gen X9

Gen Y
(Millennial) 11

Gen Y (ต่อ)

Gen Z
(iGen)

การใช้ช่องทาง
การตลาด

พฤติกรรมการบริโภค
1. นิ ย มรั บ ประทานอาหาร ethnic food แบบประยุ ก ต์ เช่ น Pan
Asian (Thai, Japanese, Vietnamese)10
2. อานาจการซื้อสูง
3. ซื้อของจาเป็นมากกว่าของฟุ่มเฟือย
4. ใช้ช่องทางการตลาดหลากหลาย เช่น ร้านค้าทั่วไป ตลาดออนไลน์
5. บริการ (customer service) ที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
6. ชอบการปฏิบัติแบบเป็นคนพิเศษ
1. ชอบความสะดวกสบาย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
2. นิยมทากิจกรรมบน smartphone มากที่สุด เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว
3. ร้อยละ 16 ซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้ smartphone
4. 1 ใน 3 ซื้อสินค้าออนไลน์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
5. กลุ่มอายุน้อยนิยมซื้อสินค้าในร้านมากกว่ากลุ่มอายุมากขึ้น
6. ร้อยละ 80 ราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
7. นิยมสินค้าจากธรรมชาติมากกว่าอาหารแปรรูปสาเร็จ สินค้าที่ผลิต
ในท้องถิ่น ผลิตตามหลักจริยธรรม/รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. สนใจทดลองผลิตภัณฑ์หรืออาหารรสชาติแปลกใหม่ หรือ exotic
products12
9. คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือมีชื่อเสียงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
10. มีการสืบค้นข้อมูล หรือทดลองจนมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ
11. ชอบสิ น ค้ า ที่ ส ามารถสื่อ สาร และตอบสนองความรู้สึ ก เฉพาะ
บุคคล (personalize)
1. มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ยอมรับความแตกต่าง
2. ชอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ซื้อ
3. คานึงถึงความคุ้มค่าในการทากาไรมากกว่าประโยชน์การทางาน
4. ต้องสร้างประสบการณ์ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์
(sense of community)
5. ต้องการสื่อสารและตอบโต้กับผู้จาหน่ายโดยตรงและรวดเร็ว

-

-

Brick & Mortar
Social Media
Website
Events

Instagram
Blog
Yelp
Website

- Snapchat
- Facebook
- Instagram

5) การเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ ถือเป็น
ตลาดเป้าหมายที่กาลังเจริญเติบโต สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (supplements) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารธรรมชาติ / อิ น ทรี ย์ (natural/organic foods) ผลิ ต ภั ณ ฑ์
9 http://thaitradeusa.com/infographics
10 http://www.ryt9.com/s/expd/898864
11 https://www.forbes.com/sites/richardkestenbaum/2017/06/14/this-is-how-millennials-shop/#2210d7e4244c
12

https://www.surveysampling.com/blog/millennials-vs-baby-boomers-buying-eating-habits-tell-us-generation/

140

อาหารเพื่อสุขภาพ (functional foods) ผลิตภัณฑ์อนามัยส่วนบุคคลและครัวเรือน (natural/organic
personal care and household) ซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีการบริโภคของชาวสหรัฐฯ และเป็น
โอกาสที่ดีสาหรับการเข้าสู่ช่องทางจาหน่ายของผู้ผลิตและผู้ส่งออก
จากรายงานการศึ ก ษาภาพรวมการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ แ ละอิ น ทรี ย์ของ
Natural Foods Merchandiser (NFM) เรื่ อ ง “2017 Market Overview” ซึ่ ง เผยแพร่ เ มื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม/สิงหาคม 2560 โดย New Hope Network ระบุว่า ในปี 2559 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและอินทรีย์มีรายได้ถึง 141 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโต 7.4% โดยภาพรวม
ช่องทางการตลาดสินค้าจากธรรมชาติและอินทรีย์ พบว่ามีการวางจาหน่ายในช่องทางการตลาดต่างๆ
ที่สาคัญโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ (ภาพที่ 71)
(1) ร้ า นค้ า สิ น ค้ า ทั่ ว ไป (conventional retailer) ได้ แ ก่ ร้ า นขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
สินค้าอาหาร/ของชา ร้านขายยา ร้านค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าสโมสร มีมูลค่าทางการตลาดมาก
ที่ สุ ด คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 61.5 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44 ของมู ล ค่ า ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์ทั้งหมด โดยมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 10.2
(2) ร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural products retailer) ซึ่งเป็น
ร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะ หรือ specialty store เช่น ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆ ร้าน Whole Foods
Market ร้านค้าประเภทนี้มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นมูลค่า 54.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 39 ของมูลค่าทางการตลาด มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 4.3
(3) การตลาดหลายระดับ (multi-level marketing) หมายถึง ธุรกิจเครือข่าย
ขายตรงแบบหลายชั้น ซึ่งเป็นรูปแบบทางการตลาดช่ องทางหนึ่งที่ในการนาสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
โดยใช้บุคคลเป็นคนโฆษณาสินค้า บอกเล่าเรื่องราวของสินค้า นาเสนอสินค้า รวมทั้งชักชวนคนให้มาทา
ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขายตรงของบริษัท Amway ธุรกิจประเภทนี้มีมูลค่าทางการตลาด 10.0 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าทางการตลาดทั้งหมด อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 5.3
(4) อินเตอร์เน็ท (internet) หมายถึง ตลาดสินค้าออนไลน์ หรือ e-commerce
ถึงแม้จะมีส่วนแบ่งการตลาดเพีย ง 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์ทั้งหมด แต่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วถึงร้อยละ 11
(5) Practitioners หมายถึง การจาหน่ายผ่านผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ได้แก่
แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น โดยมีมูลค่าทางการตลาด 4.9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าทางการตลาดทั้งหมด อัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 8.3
(6) Mail Oder หมายถึง การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ มีมูลค่าทางการตลาด
4.4
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าทางการตลาดทั้งหมด การเจริญเติบโตร้อยละ 6.3

141

ภาพที่ 71 โครงสร้างช่องทางการจาหน่ายสินค้าธรรมชาติและอินทรียใ์ นตลาดสหรัฐฯ ปี 2560

ที่มา : Natural Foods Merchandiser, July/August 2017, published by New Hope Network13
4.3.2 การเลือกระหว่างช่องทางการจาหน่ายและวิธีการจาหน่าย
หลักการเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภท ลักษณะสินค้าและขนาดธุรกิจ โดยความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย คือ
วิธีการจาหน่าย (distribution method) หมายถึง วิธีการที่จะขาย หรือขายอย่างไร
ตัวอย่างเช่น การขายปลีกในร้านค้า การขายบนเว็บไซต์ การขายโดยแค็ตตาล็อก (catalog) การขายทาง
ทีวีและวิทยุ ซึ่งเป็นตัวเลือกสาหรับการค้าปลีก มักจะเหมาะสาหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เช่น ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งใช้เวลาว่างจากงานประจาในไร่นาในการผลิต ปริมาณผลผลิต
มีน้อยและไม่สม่าเสมอ อาจใช้วิธีการขายตรง ขายปลีกในร้านค้า หรือขายบนเว็บไซต์
ช่องทางการจัดจาหน่าย (distribution channel) หมายถึง ขายที่ ใด เป็นตัวเลือก
ส าหรั บ ผู้ ข ายสิ น ค้ า ในปริ ม าณมากๆ โดยผ่ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ได้ แ ก่ พ่ อ ค้ า ส่ ง พ่ อ ค้ า ปลี ก
ผู้จัดจาหน่าย และตัวแทนการขาย เป็นต้น ธุรกิจขนาดเล็กอาจใช้ช่องทางค้าส่งเพื่อให้เข้าถึงร้านค้าปลีก
มากขึ้นจนกว่าธุรกิจจะมีเงินทุนเพียงพอในการสร้ างพนักงานขายของตนเอง หรือมีความสามารถในการ
ผลิตในปริมาณที่สม่าเสมอและมากพอที่จะจัดจาหน่ายในช่องทางผู้จัดจาหน่ายในระดับประเทศ
13

http://www.compassnaturalmarketing.com/compass-natural-new-directions-for-green-business/2017/7/27/naturalproducts-industry-matures-independents-see-sales-growth
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4.3.3 การเลือกประเภทและจานวนตัวกลาง
ประเภทของตัวกลางในสหรัฐฯ มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมกับขนาดของ
ผู้ผลิตและประเภทสินค้าที่ต้องการจาหน่าย เช่น การเลือกจาหน่ายผ่าน broker หรือ distributor ตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น การเลือกจานวนตัวกลางก็อาจขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ตัวอย่างเช่น หากเป็นสินค้าที่
เน่าเสียง่ายไม่ควรเลือกช่องทางที่ผ่านตัวกลางหลายขั้นตอน เป็นต้น
4.3.4 การจัดการระบบโลจิสติกส์
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและตัวสินค้าจากแหล่ง
ปัจจัยการผลิตผ่านโรงงานของผู้ผลิต แล้วกระจายไปยังผู้ ซื้อหรือผู้บริโภค ได้แก่ ระบบการขนส่ง ระบบ
การจัดเก็บ/คลังสินค้า ระบบการเงิน ระบบโลจิสติกส์ที่ควรจัดหาเพื่อการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร
ในตลาดสหรัฐฯ ได้แก่
1) จัดหาคลังสินค้า ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยอาจต้องจัดหาคลังสินค้า
ในสหรัฐฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือเลือกจาหน่ายผ่านตัวกลางที่มี
บริการเรื่องคลังสินค้า เป็นต้น การจาหน่ายสินค้ากับร้านค้าปลีก บางประเภทในสหรัฐฯ เช่น Walmart
ผู้จาหน่ายจาเป็นต้องมีคลังสินค้าของผู้จาหน่ายในสหรัฐฯ
2) การแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนจ าหน่า ย (sales representative) เพื่อช่ว ยในการหาตลาด
ส่งเสริมการขาย ตลอดจนในการดาเนินธุรกรรมต่างๆ ในสหรัฐฯ
3) การจัดตั้งสานักงานสาขาในสหรัฐฯ จะเป็นเฉพาะฝ่ ายขาย หรือ ฝ่ายการตลาด
เพื่อติดต่อขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง
4) การเปิดบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ มีความจาเป็นสาหรับการธุรกรรมทางการเงิน
โดยเฉพาะการจาหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Walmart
4.3.5 ปัจจัยอื่นๆ
ในการวิเคราะห์ช่องทางการจาหน่ายที่มีศักยภาพและเหมาะสมควรมองให้ ไกลกว่า
ยอดขายอย่างเดียว กล่าวคือ ควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้14
1) การวิเคราะห์ต้นทุนในการขาย จะต้องคานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้ช่องใด
ช่องหนึ่ง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับแต่ละช่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการขายตรงถึงแม้จะไม่
ต้องจ่ายเงินให้กับพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนฝ่ายขาย หรือเสนอส่วนลดราคาให้กับผู้ค้าปลีก แต่จะมีใช้
จ่ายพนักงานขาย ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต ค่าจัดส่งและค่าบริการลูกค้า ช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่ต่างกันยังต้องมีการดาเนินการด้านการส่งเสริมการตลาดที่ต่างกัน การขายตรงโดยใช้พนักงานขายอาจมี
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการจาหน่ายผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกซึ่งมีลูกค้าเป็นของตนเองอยู่แล้ว
14

Distribution Channels and Marketing Analysis
https://yourbusiness.azcentral.com/distribution-channels-marketing-analysis-13888.html
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2) การวิเ คราะห์ปริ มาณการขาย เมื่อพิจารณาถึง ปริมาณการขาย อาจจะพบว่า
บางช่องทางจาหน่ายอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น เช่น การจาหน่ายผ่านโบรกเกอร์หรือ
นายหน้า บางช่องทางถึงแม้จะได้กาไรน้อยแต่สามารถจาหน่ายได้ในปริมาณมาก เช่น การจาหน่ายผ่าน
พ่อค้าส่ง/ผู้จัดจาหน่าย หรือร้านค้าปลีก เช่น Walmart บางช่องทางจาหน่ายได้ในปริมาณน้อยแต่ได้กาไร
ต่อหน่วยมากกว่า เช่น การขายช่องทางตลาดออนไลน์ บางช่องทางผู้ผลิตอาจสามารถคาดคะเนปริมาณ
การขายได้ เช่น จัดจาหน่ายผ่านพ่อค้าส่ง ตัวแทนจาหน่ายหรือ ช่องทางค้าปลี กโดยดูจากประวัติ การ
จาหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะ
ที่การจาหน่ายในตลาดออนไลน์อาจไม่สามารถคาดคะเนยอดขายได้ เหล่านี้เป็นต้น
3) วิเคราะห์ผลกระทบเรื่องตราสินค้า หรือ brand การเลือกที่จะนาสินค้าไปวาง
จาหน่ายในร้านค้าประเภทใด แบรนด์ของร้านค้านั้นจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น
หากต้องการขายผลิ ตภัณฑ์ร ะดับ ไฮเอนด์ (high-end) ผ่ านร้านค้ าปลี กที่มีส่ ว นลด (discount store)
เช่น Walmart แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยต้องลดระดับราคาขายลงแล้ว แต่จะส่งผลให้คุณค่าของแบรนด์
ระดับไฮเอนด์ลดลงด้วย แต่ถ้าหากนาไปวางจาหน่ายในร้านค้าระดับไฮเอนด์ อาจทาให้ยอดขายน้อยกว่า
แต่จะสามารถรักษาคุณค่าของแบรนด์และระดับราคา ในขณะที่อัตรากาไรของสินค้าไม่ได้ลดลง สาหรับ
เทคนิคในการเลือกสถานที่วางจาหน่ายคือ ต้องดูว่าคู่แข่ง สินค้าประเภทเดียวกันมีการจัดจาหน่ ายใน
ช่องทางใด เพื่อพิจารณาการใช้ช่องทางจาหน่ายร่วมกับกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ที่เหมาะสม
4.4 การวิเคราะห์ทางเลือกช่องทางจาหน่ายและตัวกลางทางการตลาด
หลักการเลือกช่องทางจาหน่ายในตารางที่ 12 ได้แสดงให้เห็นถึงช่องทางจาหน่ายสินค้าประเภท
ต่างๆ และข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในการเลือกใช้ช่องทางแต่ละประเภท ได้แก่ broker, agent และ
distributor 15 wholesaler, retailer, e-commerce ซึ่งสรุปได้ดังนี้

15

Daniela Morrison, Esq. (daniela.morrison@vallalaw.com), licensed to practice law in the State of New York,
practices as Associate Counsel at Valla & Associates, Inc., P.C. (www.vallalaw.com)
https://static1.squarespace.com/static/55b15798e4b0b23a1eae28b6/t/55db235fe4b02add934687a0/1440424799199/SU
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ตารางที่ 12 ทางเลือกช่องทางจาหน่าย และข้อได้เปรียบ/เสียเปรียบ
ประเภทช่องทาง/
ข้อได้เปรียบ
ตัวกลางการตลาด
นายหน้า
1. เหมาะสาหรับผู้ประกอบการ
(broker)
รายเล็กที่อาจขาดประสบการณ์
ด้านการตลาด
2. ค่าใช้จ่ายต่ากว่าการจ้างพนักงาน
ขายประจา
3. อาจช่วยส่งเสริมด้านการตลาด

ข้อเสียเปรียบ
1. อ า จ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส า ห รั บ ผู้ ผ ลิ ต ที่
ต้องการจาหน่า ยสิ น ค้า ในปริ ม าณ
มากๆ เนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ่ า ยในเรื่ อ ง
คอมมิชชั่นอาจสูงขึ้น

ผู้จัดจาหน่าย
(distributor)

1. ผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ผลิตที่มี 1. หากเป็นการแต่งตั้ง authorized
ปริมาณผลผลิตเป็นจานวนมาก
distributor ซึ่งผูกขาดสินค้า
2. ผลิตภัณฑ์กระจายไปยังเครือ ข่าย
ผู้ส่งออกอาจไม่สามารถจาหน่ายให้
การค้าได้อย่างกว้างขวาง บางครั้ง
distributor รายอืน่ ๆ ได้
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยไม่ต้อง 2. ผู้ส่งออกไม่สามารถควบคุมหรือ
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเครือข่าย
ตรวจสอบได้ว่าสินค้ามีการกระจาย
3. ลดแรงงานการตลาดทางตรง เช่น ในขอบเขตที่กาหนดไว้หรือไม่
บริการก่อนและหลังการขาย
3. ผู้ส่งออกไม่สามารถควบคุมราคา
4. ลดปั ญ หาความซั บ ซ้ อ นที่ อ าจ ขายสินค้าได้ เนื่องจาก distributor
เกิดขึ้นจากการขายตรง
สามารถขายสินค้าในราคาทีส่ ูงกว่า
ราคาที่ผู้ส่งออกแนะนา

ร้านค้าส่ง
(wholesaler)

1. ผู้ผลิตขายสินค้าได้ ในปริมาณมาก 1. ร า ค า ข า ย อ า จ ต่ า ก ว่ า ร า ค า ที่
อาจเป็นในรูป bulk
จาหน่ายให้ร้านค้าปลีก
2. บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าจไม่ จ าเป็ น เพราะ 2. บางครั้งสินค้าอาจมีขอบเขตจากัด
พ่อค้าส่งอาจนาไปบรรจุใหม่ หรือ ไม่หลากหลาย
ขายต่อในรูป bulk
3. พื้นที่จัดจาหน่ายอาจครอบคลุ ม ไม่
3. ผู้ผลิตไม่ต้องหาตลาดเองเนื่องจาก
กว้างขวางเท่า distributor
ผู้ค้าส่งมีเครือข่ายร้านค้าปลี กเป็น
จ า น ว น ม า ก ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต อ า จ ไ ม่
สามารถเข้าถึง
4. พ่ อ ค้ า ส่ ง ติ ด ต่ อ ร้ า นค้ า ปลี ก เป็ น
ประจ าเพื่ อ ให้ สิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การขายอย่ า ง
สม่าเสมอและพร้อมวางจาหน่าย
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ประเภทช่องทาง/
ข้อได้เปรียบ
ข้อเสียเปรียบ
ตัวกลางการตลาด
ร้านค้าปลีก
1. ผู้ประกอบการรายใหญ่/เล็ก ขึ้นอยู่ 1. ต้ อ งใช้ พ นั ก งานขายในการติ ด ต่ อ
(retailer)
กั บ ลั ก ษณะร้ า นค้ า ปลี ก ที่ จ ะน า ร้ า นค้ า ปลี ก ทุ ก ร้ า นที่ ต้ อ งการน า
สินค้าไปวางจาหน่าย
สินค้าไปวางจาหน่าย
2. ลดจ านวนพ่ อ ค้ า คนกลาง ผู้ ผ ลิ ต 2. การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในร้าน
อาจขายสินค้าได้ในราคาที่สูงกว่า retailer ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง เช่น
ขายผ่านพ่อค้าคนกลางอื่นๆ
Walmart หรื อ Costco อาจไม่ ใ ช่
เรื่ อ งง่ า ย เนื่ อ งจากการแข่ ง ขั น สู ง
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ซั บซ้ อ น อ า จ ต้ อ ง
ดาเนินการผ่าน distributor
3. ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ ง เ ลื อ ก ผู้ ค้ า ป ลี ก ที่ มี
ศั ก ยภาพสนั บ สนุ น ด้ า นการตลาด
และการส่งเสริมการขาย
4. ต้องกาหนดราคาขายตามนโยบาย
ของร้ า นค้ า ปลี ก เช่ น Walmart
ใ ช้ น โ ย บ า ยร า ค าต่ า เพื่ อ สร้ า ง
ยอดขายให้สูงขึ้น
5. ลั กษณะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจาเป็น
เนื่องจากสินค้านาไปจาหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรง
ตัวแทนจาหน่าย
(agent)

1. เหมาะส าหรั บ สิ นค้ า ที่ มี สิ ทธิบั ต ร ผู้ ส่ ง อ อ ก ต้ อ ง รั บ ผิ ดช อ บใ น เรื่ อ ง
หรือลิขสิทธิ์
การตลาดเอง
2. สินค้ามีตลาด/ลูกค้าอยู่แล้ว
3. ผู้ส่งออกสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าได้โดยตรง
4. ผู้ ส่ ง ออกสามารถควบคุ ม ด้ า น
การตลาดได้

ตลาดออนไลน์
(e-commerce)

1. เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น
1. ไม่สามารถคาดคะเนยอดขายได้
2. ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ห น้ า ร้ านว าง 2. มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
จาหน่ายสินค้า
เครดิตของลูกค้ากรณีใช้วิธีการชาระ
3. สามารถตั้งราคาขายได้ตามความ ค่าสินค้าระบบออนไลน์
ต้องการ
3. มี ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด ท าเว็บ ไซต์
และค่ า ดู แ ล รั ก ษา หา ก จ้ า ง ท า
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ประเภทช่องทาง/
ตัวกลางการตลาด

ข้อได้เปรียบ

ข้อเสียเปรียบ

4. ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า เพี ย งแค่ ใ ช้ เ ว็ บ ไซต์
เว็ บ ไซต์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า แบบมื อ
ต้ น ทุ น ต่ าหรื อ ฟรี ที่ ม าพร้ อ มกั บ
อาชีพ
บั ญ ชี โ ฮสติ้ ง (hosting) การสร้ า ง 4. มี ค่ า ธรรมเนี ย มการวางขายใน
รถเข็น ช็อปปิ้งพื้นฐานและการใช้ เว็ บ ไซต์ ต ลาดสิ น ค้ าออนไลน์ เช่น
ระบบการช าระเงินออนไลน์แบบ Amazon.com
ง่ า ยๆ เช่ น PayPal ก็ จ ะสามารถ
ขายสิ น ค้าออนไลน์ ได้ แม้ จ ะไม่ ใ ช่
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
5. สามารถรับ คาสั่ งซื้อ ได้ตลอด 24
ชั่ ว โมง และอาจจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ด้ ว ย
ตนเอง หรือจ้างคนอื่นจัดส่งสินค้า
แ ท น ห รื อ ใ ห้ ผู้ อื่ น ข า ย แ ล ะ
ดาเนินการตามคาสั่งซื้อออนไลน์
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บทที่ 5
แนวทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา
ข้อกาหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ในบทนีป้ ระกอบด้วย 4 หัวข้อสำคัญ ดังนี้
1) ช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำเกษตรและอำหำรในตลำดของสหรัฐฯ
2) วิธีกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปวำงจำหน่ำยในตลำดของสหรัฐฯ
3) ข้อกำหนดและมำตรฐำนของภำคเอกชนในกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปวำงจำหน่ำย
ตลำดของสหรัฐฯ ได้แก่ Walmart, Costco, Whole Foods Market และ Trader Joe’s
4) ข้อกำหนดและมำตรฐำนด้ำนสิ นค้ำเกษตรและอำหำรของรัฐ บำลสหรัฐ ฯ ประกอบด้ว ย
องค์กำรอำหำรและยำของสหรั ฐ ฯ (US Food and Drug Administration – USFDA) และ กระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture – USDA) และหน่วยงำนศุลกำกรและป้องกันชำยแดน
(Custom and Border Protection – CBP)
5.1 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดของสหรัฐฯ
ช่องทำงกำรเข้ำสู่ตลำดสินค้ำเกษตรและอำหำรในตลำดของสหรัฐฯ สำมำรถดำเนินกำรได้ 3 วิธี
ได้แก่
1) การเปิดตัวสินค้า หมำยถึง กำรสร้ำงกำรรับรู้ในตัวสินค้ำให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งนับเป็นก้ำวแรกของกำร
เข้ำสู่ตลำดสหรัฐฯ โดยสำมำรถดำเนินกำรได้หลำยวิธี เช่น กำรเปิดตัวในงำน roadshow งำนแสดงสินค้ำ และ
งำนเทศกำลอำหำร เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในงำนแสดงสินค้ำจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องทำงกำรตลำดทุกสำขำเข้ำ
ร่วมงำน ซึ่งจะมีทั้งผู้ผลิตที่นำสินค้ำไปแสดง หรือเปิดตัว ผู้ซื้อที่ต้องกำรเสำะหำสินค้ำใหม่ๆ ไปวำงจำหน่ำยใน
ตลำดสหรัฐฯ และผู้ที่ให้บริกำรทำงกำรตลำดที่เกี่ยวข้อง
2) การเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายทางตรง (direct channel) หมำยถึง ช่องทำงกำรจำหน่ำยที่ไม่
ต้องผ่ำนคนกลำง ได้แก่ กำรส่งออกสินค้ำไปยังผู้ซื้อในสหรัฐฯ โดยตรง (direct import), กำรเป็นผู้ผลิตสินค้ำ
แบรนด์ส่วนตั วให้แก่ผู้จ ำหน่ำยในสหรั ฐฯ ทั้งนี้ รวมถึงช่องทำง กำรจำหน่ ำยแบบพำณิชย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์
(e–Commerce) ที่ปัจจุบันได้เริ่มเข้ำมำมีบทบำทในตลำดสินค้ำเกษตรและอำหำรของสหรัฐฯ
3) การเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม (indirect channel) หมำยถึง ช่องทำงกำรจำหน่ำยที่
ต้องผ่ ำนตัวกลำงทำงกำรตลำดประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ผู้ จัดจำหน่ำย (distributor), ผู้ นำเข้ำ (importer),
นำยหน้ำ (broker), ผู้ค้ำส่ง (wholesaler), และผู้ค้ำปลีก (retailer) ในกำรนำสินค้ำไปสู่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
ขั้นสุดท้ำย
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สำหรับตลำดสินค้ำเกษตรและอำหำรที่สำคัญในสหรัฐฯ ประกอบด้วย 4 ตลำด ได้แก่
1) ตลาดหลัก (mainstream market) หมำยถึง ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคทั่วไป
ได้แก่ ร้ำนซูเปอร์สโตร์ (super store) ร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ต (super market) ร้ำนค้ำสโมสร (club store)
2) ตลาดสินค้าเฉพาะ (specialty store) หมำยถึง ตลำดที่จำหน่ำยสิ นค้ำเฉพำะอย่ำง ได้แก่
ตลำดสินค้ำธรรมชำติและอินทรีย์ ตลำดสินค้ำเฉพำะของชำวเอเชีย และชำวฮิสแปนิก (Hispanic)
3) ธุรกิจบริการอาหาร (foodservice) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริกำรด้ำนอำหำรแก่ลูกค้ำ หรือผู้ที่มำ
ใช้บริกำร ได้แก่ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร สถำนพยำบำล สถำนศึกษำ โรงแรม รีสอร์ต (resort) หรือสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำงๆ
4) ธุ รกิจการผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม (manufacture) หมำยถึง ผู้ ประกอบกำรผลิ ตอำหำร
ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอำหำร หรื อเครื่ องดื่ม ที่มีควำมต้องกำรซื้อผลิ ตภัณฑ์สิ นค้ำขั้นกลำงเพื่อนำไปแปรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็จรูป (ภำพที่ 72)
ภาพที่ 72 โครงสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ

ประเทศไทย
(ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก)

ช่องทางอ้อม
- ผู้นำเข้ำ (importer)
- ผู้จัดจำหน่ำย (distributor)
- นำยหน้ำ (broker)
- ผู้ค้ำส่ง (wholesaler)

ตลาดหลัก
(mainstream market)
- ซูเปอร์สโตร์ (super store)
- ร้ำนค้ำสโมสร (club store)
- ซูเปอร์มำร์เก็ต
(supermarket)

การเปิดตัวสินค้า
- งาน roadshow
- งานแสดงสินค้า
- งานเทศกาลอาหาร

ช่องทางตรง
- นำเข้ำโดยตรง (direct import)
- แบรนด์ส่วนตัว (private label)
- e-Commerce

ธุรกิจบริการอาหาร

ตลาดเฉพาะ
(specialty store)
- ร้ำนค้ำปลีกสินค้ำ
ธรรมชำติ/อินทรีย์
- ร้ำนค้ำปลีกชำว Asia
และ Hispanic
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(foodservice)
- ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร

- สถำนพยำบำล
- สถำบันกำรศึกษำ
- โรงแรม รีสอร์ต ฯลฯ

ผูผ้ ลิต
(manufacturer)

- อำหำร
- เสริมอำหำร
- เครื่องดื่ม

`

5.2 วิธีการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ
สำหรับในกำรศึกษำนี้ ได้แสดงวิธีกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปวำงจำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯ
6 แนวทำง ได้แก่
 การเปิ ดตั วสิ นค้ า ในกำรศึ กษำนี้ จะแสดงวิ ธี กำรน ำสิ นค้ ำเกษตรและอำหำรไปเปิ ดตั ว ใน
โปรแกรม roadshow ที่ร้ำนสโมสรคลังสินค้ำของ Costco และรำยชื่องำนแสดงสินค้ำเกษตรและอำหำรที่จัด
ขึ้นเป็นประจำในสหรัฐฯ
 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางตลาดหลัก (mainstream market) เป็นกำรแสดง
วิธีกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยที่ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำประเภทซูเปอร์สโตร์ ได้แก่ Walmart และร้ำนสโมสร
คลังสินค้ำ ได้แก่ Costco
 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางตลาดเฉพาะเพื่อสุขภาพ (specialty store) เป็นกำร
แสดงวิ ธี กำรน ำสิ นค้ ำไปวำงจ ำหน่ ำยที่ ร้ ำนค้ ำปลี กสิ นค้ ำเฉพำะธรรมชำติ และอิ นทรี ย์ 2 แห่ ง ได้ แก่
Whole Foods Market และ Trader Joe’s
 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) เป็นกำร
แสดงวิธีกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยที่ตลำดเฉพำะของชำวเอเชีย โดยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำย (บริษัท H.C. Foods)
และกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยในตลำดเฉพำะของชำวฮิสแปนิก ทีร่ ้ำนค้ำปลีก Cardenas Markets
 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางธุรกิจบริการอาหาร (foodservice) เป็นกำรแสดง
แนวทำงกำรเข้ำสู่ตลำดธุรกิจบริกำรอำหำร โดยผ่ำนช่องทำงผู้จัดจำหน่ำย (บริษัท Sysco Corporation)
 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางธุรกิจผู้ผลิตอาหาร (food manufacturer) เป็นกำร
แสดงแนวทำงกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลำงไปจำหน่ำยให้แก่ผู้ผลิตในสหรัฐฯ
5.2.1 การเปิดตัวสินค้า
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ กำรเปิดตัวและสร้ำงกำรรับรู้ในตัวสินค้ำถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ ที่
สำคัญของกำรประสบควำมสำเร็จในกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรของไทยเข้ำสู่ตลำดสหรัฐฯ กำรเปิดตัว
สินค้ำสำมำรถดำเนินกำรได้หลำยทำง ได้แก่ กำรนำสินค้ำไปเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ/งำนเทศกำลอำหำร
หรือกำรเข้ำร่วมโปรแกรม roadshow ของห้ำงร้ำนหรือตลำดต่ำงๆ เช่น ร้ำนค้ำสโมสรคลังสินค้ำ Costco
1) งานแสดงสินค้า (trade show)
ในสหรัฐฯ มีกำรจัดงำนแสดงสินค้ำเพื่อใช้เป็น เวทีสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในตลำด
สินค้ำเกษตรและอำหำร ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ำย ผู้ส่งออก ผู้นำเข้ำ ผู้ค้ำส่ง ผู้ค้ำปลีก และธุรกิจบริกำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบห่วงโซ่อุปทำน (supply chain) ได้พบปะเพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำและขยำย
ลู่ทำงธุรกิจ ทั้งกำรเปิดตัวสินค้ำ กำรจัดหำ และจัดจำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ซึ่งมักจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ทั้งในฝั่งตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ
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รำยชื่องำนแสดงสินค้ำที่เกี่ยวกับสินค้ำเกษตรและอำหำรที่สำคัญในสหรัฐฯ มีดังนี้
(1) Natural Products Expo West Natural Products Expo West เป็ น งำน
แสดงสิ น ค้ำ จำกธรรมชำติและอิน ทรีย์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีผู้ เข้ำร่ว มงำนกว่ ำ
80,000 คน รวมถึงผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ (exhibitors) ที่มีมำกกว่ำ 3,000 รำย มีกำรจัดบูธ (booth)
เพื่อแสดงสินค้ำประมำณ 2,000 บูธ โดยมีกำรนำสินค้ำแบรนด์ใหม่ๆ มำเปิดตัวในงำนกว่ำ 600 แบรนด์
ภำยในงำนประกอบด้วย กำรแสดงสินค้ำ กำรประชุมสัมมนำเพื่อให้ควำมรู้ และกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ำย ผู้ให้บริกำรสำขำต่ำงๆ รวมถึงนำยหน้ำเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ และ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยปกติงำนนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Centre
เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงเดือนมีนำคมของทุกๆ ปี
(2) Natural Products Expo East เป็ น งำนแสดงสิ น ค้ ำ จำกธรรมชำติ แ ละ
อิ น ทรี ย์ ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ ำทุ ก ปี เ ช่ น เดี ย วกั น กั บ งำน Natural Products Expo West แต่ ล ะปี จ ะมี
ผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ 30,000 คน โดยมีผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำ (exhibitors) กว่ำ 1,600 รำย จำกประเทศ
ต่ำงๆ ทั่วโลกกว่ำ 115 ประเทศ โดยภำยในงำนประกอบด้วย กำรแสดงสินค้ำ กำรประชุมสัมมนำเพื่อให้
ควำมรู้ และกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยเพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ และควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยปกติ
งำน Natural Products Expo East จะจั ด ขึ้ น ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม Baltimore (Baltimore Convention
Center) เมืองบัลติมอร์ (Baltimore) มลรัฐแมรีแลนด์ (Maryland) ในช่วงเดือนกันยำยนของทุกๆ ปี
(3) Summer Fancy Food Trade Show นับเป็นงำนแสดงสินค้ำ อำหำรและ
เครื่องดื่มเฉพำะ (specialty food and beverage) ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกำเหนือ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยปกติจะจัดในระหว่ำงวัน ที่ 30 มิถุนำยน – 2 กรกฎำคม ที่เมือง New York City มลรัฐ นิวยอร์ก
โดยจะมีผู้แสดงสินค้ำมำกกว่ำ 2,400 รำย ซึ่งมำจำกประเทศต่ำงๆ กว่ำ 50 ประเทศทั่วโลก ภำยในงำน
มีกำรแสดงผลิ ตภัณฑ์สิ น ค้ำ กว่ำ 180,000 รำยกำร ซึ่งประกอบด้ว ย ขนม ชีส กำแฟ ขนมขบเคี้ยว
เครื่องเทศ สินค้ำประจำชำติ (ethnic) สินค้ำธรรมชำติ/อินทรีย์ และอื่น ๆ
(4) Winter Fancy Food Trade Show เป็นงำนแสดงผลิ ตภัณฑ์ อำหำรและ
เครื่องดื่มเฉพำะที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตก ซึ่งจัดขึ้นทุกปีประมำณเดือนมกรำคม ที่เมืองซำนฟรำนซิสโก
(San Francisco) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ โดยมีผู้แสดงสินค้ำกว่ำ 1,400 รำย จำกทั่วโลก
นำผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มกว่ำ 80,000 รำยกำร มำแสดงเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้สั มผัสกลิ่นและ
ทดลองชิมรสชำติของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีกำรนำเสนอแนวโน้ม ควำมนิยมและผลิ ตภัณฑ์สินค้ำ ใหม่ ๆ
หลำยพันรำยกำร ภำยในงำนจะมีกำรจัดงำน (event) เพื่อกำรพบปะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอำหำรและ
เครื่องดื่มเพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ ซึ่งจะมีทั้ง ผู้ผลิตที่มีนวัตกรรมกำรผลิตที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม รวมถึงนักคิดค้นอำหำรรสชำติใหม่นับ 1,000 รำย สำหรับปี 2562
จะมีกำรจัดงำนขึ้นในระหว่ำงวันที่ 13 - 15 มกรำคม 2562
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(5) PMA Fresh Summit Convention & Expo เป็นงำนแสดงสินค้ำประเภท
ผัก ผลไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และกำรบริกำรต่ำงๆ ทั้งระบบ supply chain
งำนนี้จัดโดยสมำคม PMA (Produce Marketing Association) ของสหรัฐฯ โดยจะมีผู้นำสินค้ำมำแสดง
กว่ำ 1,000 รำย และมีผู้เข้ำร่วมงำนกว่ำ 19,500 รำย จำกประเทศต่ำงๆ กว่ำ 60 ประเทศทั่วโลก
มีทั้งผู้ผลิต ตัวกลำงทำงกำรตลำด ผู้เชี่ยวชำญ ผู้บริหำร และผู้มีอำนำจในกำรตัดสินใจด้ำนต่ำงๆ โดยใน
ปี 2561 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 19 - 20 ตุลำคม ที่เมืองออร์ลันโด (Orlando) มลรัฐฟลอริดำ (Florida)
สหรัฐอเมริกำ
(6) Private Label Trade Show (PLMA)
PLMA เป็นงำนแสดงสินค้ำที่มี ผู้ค้ำปลีก และผู้ค้ำส่งเข้ำร่วมงำนเพื่อเสำะหำ
ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ ฉลำกส่ ว นตั ว (private label) เพื่ อ น ำไปวำงจ ำหน่ ำ ยในตลำดสหรั ฐ ฯ โดยในงำนจะมี
ผู้เข้ำร่วมนำสินค้ำไปแสดงกว่ำ 1,500 รำย รวมถึงศำลำแสดงสินค้ำ (pavilion) นำนำชำติกว่ำ 25 แห่ง
ซึ่งมำจำกกว่ำ 40 ประเทศทั่วโลก ผู้เข้ำร่วมแสดงสินค้ำจะมีตั้งแต่บริษัทขนำดเล็กถึงขนำดกลำง ไปจนถึง
ผู้ผลิตแบรนด์ระดับชำติที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้จัดหำ หรือผลิตสินค้ำแบรนด์ส่วนตัวให้แก่ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่ง
ต่ำงๆ ทั้งนี้ PLMA เป็นงำนแสดงสินค้ำที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมำเป็นเวลำกว่ำ 30 ปี สำหรับปี 2561
จั ด ขึ้ น ในระหว่ ำ งวั น ที่ 11 - 13 พฤศจิ ก ำยน ที่ เ มื อ งชิ ค ำโก (Chicago) มลรั ฐ อิ ล ลิ น อยส์ (Illinois)
สหรัฐอเมริกำ
(7) Seafood Expo North America เป็นงำนแสดงสินค้ำอำหำรทะเล ผู้เข้ำร่วม
งำนประกอบด้ ว ย ซั พ พลำยเออร์ (supplier) และผู้ ซื้ อ อำหำรทะเลทุ ก ประเภท ได้ แ ก่ ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก
ภั ต ตำคำร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรจั ด เลี้ ย งอำหำร (caterer) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรอำหำร (foodservice) และผู้ แ ปรรู ป
ส ำหรั บ ซัพพลำยเออร์ อำหำรทะเลจะมำจำกทุกแหล่ งผลิต ทั่วโลก โดยจะมีกำรเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
รวมถึงอุปกรณ์และบริกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจ งำน Seafood Expo North
America จั ดขึ้น เป็ น ประจ ำทุกปี โดยในปี 2562 จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 17 - 19 มีนำคม 2562
ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ ำ บอสตั น (Boston Convention & Exhibition Center) เมื อ งบอสตั น
(Boston) มลรัฐแมสซำชูเซตส์ (Massachusetts) สหรัฐอเมริกำ
2) งาน Roadshow
งาน Roadshow หมำยถึง กำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปสำธิต เสนอขำย หรือ
วำงจำหน่ำยตำมตลำด หรือสถำนที่ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในตัวสินค้ำและเข้ำถึงลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรง
รวมทั้งเป็นกำรทดสอบศักยภำพทำงกำรตลำดของสินค้ำ ซึ่งถือเป็นก้ำวแรกของกำรเข้ำสู่ตลำดสหรัฐฯ
 โปรแกรม Roadshow ของ Costco
งำน Roadshow ของ Costco เป็ น กิ จ กรรมพิ เศษที่ Costco เปิ ด โอกำสให้
ผู้จำหน่ำยนำสินค้ำไปแสดงและจำหน่ำยในพื้นที่คลังสินค้ำของ Costco ตำมสำขำ และเวลำที่กำหนด
ซึ่งปกติจะเป็นช่วงระหว่ำงวันพฤหัสบดีถึ งวันอำทิตย์ของทุกสัปดำห์ ผู้เข้ำร่วมโปรแกรมจะต้องรับผิดชอบ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมโปรแกรมดังกล่ำว กำรเข้ำร่วมงำน roadshow นี้ อำจใช้เป็นก้ำวแรกในกำรนำ
สินค้ำไปวำงจำหน่ำยที่ร้ำนสโมสรคลังสินค้ำของ Costco
 วิธีการนาสินค้าไปเข้าร่วมโปรแกรม Roadshow ของ Costco
 ผู้จำหน่ำยสมัครเข้ำร่วมโปรแกรมกับผู้จัดกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษส่วนภูมิภำค
(regional special events manager) ของ Costco
 เมื่อ Costco สนใจสินค้ำของผู้สมัคร ก็จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบระบบ
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร ณ สถำนประกอบกำรของผู้ผลิต ซึ่งผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ตรวจสอบดังกล่ำว ขั้นต่ำประมำณ 1,300 เหรียญสหรัฐฯ
 เมื่อสินค้ำของผู้จำหน่ำยได้รับกำรอนุมัติให้นำไปวำงจำหน่ำยในโปรแกรม
roadshow ผู้จำหน่ำยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรขำย 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน ทั้งนี้ ผู้จำหน่ำยสำมำรถ
ใช้ทีมงำนของตนเองในกำรจำหน่ำยและสำธิตผลิตภัณฑ์ หรือเลือกใช้ทีมงำนของ Costco โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประมำณสัปดำห์ละ 300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบูธ (booth)
 Costco จะคิ ด ค่ ำ ตอบแทน (mark up) ในอั ต รำร้ อ ยละ 14 ของรำคำ
สิ น ค้ ำ ที่ จ ำหน่ ำ ย ทั้ ง นี้ ผู้ จ ำหน่ ำ ยจะต้ อ งตั้ ง รำคำจ ำหน่ ำ ยให้ ต่ ำกว่ ำ รำคำสิ น ค้ ำ ประเภทเดี ย วกั น ที่
วำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำปลีกทั่วไปร้อยละ 20
ทั้งนี้ ผู้จำหน่ำยจะต้องมียอดจำหน่ำยสินค้ำแต่ละรำยกำรไม่ต่ำกว่ำสัปดำห์ละ
5,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (ประมำณ 150,000 บำท) ต่ อ สำขำ จึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเข้ ำ ร่ ว มโปรแกรม
roadshow ได้อีกในครั้งต่อไป หำกสินค้ำได้รับกำรตอบรับที่ ดีจำกลูกค้ำ Costco อำจพิจำรณำรับเข้ำไป
วำงจำหน่ำยในร้ำนคลังสินค้ำสำขำต่ำงๆ ของ Costco
5.2.2 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดหลัก (mainstream market)
ตลำดหลัก หมำยถึง ช่องทำงกำรวำงจำหน่ำยสินค้ำเกษตรและอำหำรในร้ำนค้ำปลีก
ทั่วไปของสหรัฐฯ ได้แก่ ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ (super store) ร้ำนสโมสรคลังสินค้ำ (warehouse club)
ร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ต/ของชำ (super market/grocery store) ร้ำนเหล่ำนี้มักมีสำขำกระจำยอยู่ทั่วประเทศ
ซึ่งเรียกว่ำ national chain store
สำหรับตลำดสำคัญที่ทำกำรศึกษำ คือ ซูเปอร์โตร์ (Walmart), ร้ำนสโมสรคลังสินค้ำ
(Costco) และร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ตทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1) WALMART
(1) ข้อมูลทั่วไป Walmart เป็นชื่อทำงกำรค้ำของธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำทั่วไปและ
สินค้ำอำหำรที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ โดยมีชื่อจดทะเบียนทำงธุรกิจว่ำ Wal-Mart Stores Inc. ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2505 ปั จ จุ บั น Walmart มี ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก และร้ ำ นค้ ำ สโมสร (club store) ทั้ ง หมดประมำณ
11,718 แห่ ง ตั้งอยู่ ในสหรั ฐ ฯ จ ำนวน 5,427 แห่ ง และตั้งอยู่ใน 28 ประเทศทั่ว โลกอีก จำนวน
6,291 แห่ง โดยมีสำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Bentonville มลรัฐอำร์คันซอ (Arkansas) สหรัฐอเมริกำ
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กำรดำเนินงำนของ Walmart แบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้
 Walmart United States ครอบคลุมร้ำนค้ำปลีกต่ำงๆ ในสหรัฐฯ ซึ่งมี
ทั้งหมด 4,752 แห่ง โดยแบ่งแยกเป็นร้ำนค้ำประเภทต่ำงๆ ดังนี้
 Walmart Supercenter เป็นร้ำนค้ำปลี กประเภทไฮเปอร์มำร์เก็ต
(hypermarket) ที่มีขนำดตั้งแต่ 69,260 ตำรำงฟุต มีร้ำนสำขำทั้งหมดในสหรัฐ ฯ และเปอร์โ ตริ โ ก
(ยกเว้น ในมลรัฐฮำวำย) จำนวน 3,552 แห่ง วำงจำหน่ำยสินค้ำหลำกหลำยครบวงจร ตั้งแต่สินค้ำอำหำร
และของชำไปจนถึงยำ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องไฟฟ้ำ สินค้ำอิเลคทรอนิกส์ (electronics) อุปกรณ์รถยนต์
อุปกรณ์กำรทำสวน ตลอดจนมีสำขำของธนำคำร ร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ ด (fast food) บำงแห่งมีส ถำนี
บริ ก ำรน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง จ ำหน่ ำ ย ภำยในร้ ำ นซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ ทั่ ว ไปจะมี สิ น ค้ ำ วำงจ ำหน่ ำ ยประมำณ
120,000 ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ร้ำนค้ำออนไลน์ของ Walmart มีสินค้ำวำงจำหน่ำยถึง 35 ล้ำนผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2551 Walmart Supercenter ในสหรัฐฯ ไม่มีคำว่ำ Supercenter ต่อท้ำย โดยใช้ชื่อทำง
กำรค้ำ Walmart แทน
 Walmart Discount Store เป็ น ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ ส่ ว นลดที่ มี ข นำด
ตั้งแต่ 30,000 - 206,000 ตำรำงฟุต มีสำขำทั้งหมดในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก (ยกเว้น มลรัฐฮำวำย)
จ ำนวน 402 แห่ ง วำงจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ทั่ ว ไปและของช ำบำงประเภท บำงแห่ ง มี สิ น ค้ ำ วำงจ ำหน่ ำ ย
หลำกหลำยเหมือน Walmart Supercenter
 Walmart Neighborhood Market เป็นเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีกขนำด
เล็กของ Walmart มีเฉพำะในสหรัฐฯ มีร้ำนสำขำจำนวน 701 ร้ำน พื้นที่ของร้ำนอยู่ระหว่ำง 28,000 66,000 ตำรำงฟุ ต หรื อ ประมำณ 1 ใน 5 ของร้ ำ น Walmart Discount Stores เน้ น กำรจ ำหน่ ำย
อำหำรและของชำ ยำ และบำงแห่งจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
 Sam’s Club เป็นร้ำนค้ำประเภทสโมสรคลังสินค้ ำ (warehouse club)
ที่ขำยสินค้ำประเภทของชำและสินค้ำทั่วไปในปริมำณมำกๆ ในรำคำขำยส่ง มีค่ำธรรมเนียมสมำชิกรำยปี
มีร้ำนสำขำในสหรัฐฯ จำนวน 660 แห่ง ในต่ำงประเทศมีจำนวน 206 แห่ง โดยพื้นที่ของร้ำนอยู่ระหว่ำง
94,000 - 161,000 ตำรำงฟุต
 Walmart International มี 6,291 สำขำ ใน 28 ประเทศ ซึ่ ง มี ทั้ ง
ร้ำนค้ำปลีกและค้ำส่ง
 Global e-Commerce ให้ บ ริ ก ำรค้ ำ ปลี ก ออนไลน์ ส ำหรั บ Walmart,
Sam's Club, Asda และแบรนด์ต่ำงประเทศทั้งหมด
Walmart ใช้นโยบายจาหน่ายสินค้าในราคาต่า เพื่อดึงดูดลูกค้ำ ฐำนลูกค้ำ
ของ Walmart เป็นผู้ที่มีรำยได้เฉลี่ยในระดับที่ไม่สูงมำก อย่ำงไรก็ตำม Walmart ได้ดำเนินนโยบำยกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำให้ครอบคลุมกว้ำงขวำงมำกขึ้น ซึ่งรวมถึงลูกค้ำกลุ่มชำติพันธุ์ (ethnic group) ลูกค้ำใน
ชนบทและลูกค้ำที่มีฐำนะดีที่ต้องกำรสินค้ำคุณภำพดีในรำคำที่คุ้มค่ำ
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สินค้าที่วางจาหน่าย มีหลำกหลำย ทั้งสินค้ำทั่วไป (เช่น ของใช้ในครัวเรือน
เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ เป็นต้น) และสินค้ำอำหำร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอำหำรสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปบรรจุใน
ภำชนะหรือที่เรียกว่ำ packaged foods ปัจจุบันประมำณร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ที่วำงจำหน่ำยใน
Walmart เป็นแบรนด์ส่วนตัวของ Walmart
(2) นโยบายการจัดซื้อ ที่สำคัญมี 3 นโยบำย ได้แก่
 จัดซื้อสินค้ำที่ผลิตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยตั้งเป้ำหมำยกำรรับซื้อ
สินค้ำที่ผลิตในสหรัฐฯ ให้ได้ 250 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ภำยในปี 2566
 จัดซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศทั่วโลกเพื่อนำไปวำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำ ของ
บริษัท ซึ่งกระจำยอยู่ในหลำยประเทศทั่วโลก
 กำรน ำเข้ำโดยตรง Walmart มีนโยบำยเพิ่มกำรจัดซื้อ/จัดหำสิ นค้ำจำก
โรงงำนผู้ผลิตด้วยกำรนำเข้ำโดยตรง (direct import) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ส่วนตัว
เพื่อลด/ตัดระบบคนกลำง โดยมี ศูนย์จัดหำสิ นค้ำระดับโลก (global merchandising centers) และ
ร่วมมือกับบริษัทร่วมค้ำบริหำรจัดกำรและจัดหำสินค้ำ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรนำสินค้ำ
มำวำงตลำด และพัฒนำคุณภำพของสินค้ำ
(3) สิ น ค้ า ที่ มี โ อกาส จำกกำรส ำรวจตลำดพบว่ำสิ น ค้ ำที่ มีว ำงจ ำหน่ำย ได้ แ ก่
อำหำรสำเร็จรูปบรรจุภำชนะ (packaged food) อำหำรกระป๋อง ข้ำวหอมมะลิ เครื่องเทศ ซอสปรุงรส
ของว่ำงขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม
(4) แนวทางการเข้าสู่ตลาด กำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำย สำมำรถดำเนินกำรได้
3 ช่องทำง ได้แก่ (ภำพที่ 73)
 ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในร้ า นค้ า เครื อ Walmart ซึ่ ง มี ทั้ ง ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก และ
ร้ ำนค้ำสโมสรเครื อ กำรเป็ น ซัพ พลำยเออร์ สิ น ค้ำ ที่ว ำงจ ำหน่ ำยในร้ำนค้ ำปลี ก และร้ ำนสโมสรค้ ำ ส่ ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 ซั พ พลายเออร์ ใ นประเทศ ส ำหรั บ ซั พ พลำยเออร์ ที่ มี ถิ่ น ฐำนอยู่ ใ น
สหรัฐฯ
 ซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น Walmart มีโครงกำรจัดซื้อในท้องถิ่น ของ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเรียกว่ำ The Local Purchase Program เป็นช่องทำงสำหรับผู้จัดจำหน่ำยรำยย่อย
ภำยในประเทศสหรัฐอเมริกำที่ต้องกำรนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองในท้องที่เพื่อวำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำของ
Walmart อย่ ำ งไรก็ ต ำม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ ำ บำงอย่ ำ งที่ ไ ม่ ส ำมำรถเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้
กำรสมัครจะต้องติดต่อกับผู้จัดกำรร้ำนค้ำ Walmart ในท้องถิ่น หำกผู้จัดกำรตลำดท้องถิ่นตกลงซื้อก็จะ
นำเรื่องเสนอผู้บริหำรระดับสูง ทั้งนี้ ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้จัดกำรตลำด (Market Manager - MM)
และผู้จัดกำรทั่วไประดับภูมิภำค (Regional General Manager - RGM) จึงจะสำมำรถนำผลิตภัณฑ์ไป
วำงจำหน่ำยในร้ำน Walmart ได้
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 ช่ อ งทางผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้า ให้ Walmart หมำยถึง กำรที่ Walmart นำเข้ ำ
สิ น ค้ ำ จำกผู้ ผ ลิ ต ในต่ ำ งประเทศโดยตรง (direct import) หรื อ กำรจำกผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ แบรนด์ ส่ ว นตั ว
เพื่อนำไปวำงจำหน่ำยที่ ร้ำน Walmart หรือ ร้ำนค้ำสโมสร หรือร้ำนค้ำออนไลน์ของ Walmart ทั้งใน
สหรัฐฯ และสำขำต่ำงๆ ใน 14 ประเทศทั่วโลก
 ผู้จาหน่ายสินค้าออนไลน์ของ Walmart หมำยถึง กำรเป็นซัพพลำยเออร์
สินค้ำออนไลน์บนเว็บไซต์ Walmart.com ซึง่ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
 e-Commerce รู ป แบบนี้ Walmart จะท ำสั ญ ญำซื้ อ สิ น ค้ ำ จำก
ซัพพลำยเออร์ในรำคำที่ตกลงกัน เพื่อนำไปวำงจำหน่ำยบนเว็บไซต์ของ Walmart โดย Walmart จะเป็น
ผู้ตั้งรำคำจำหน่ำยบนเว็บไซต์โดยจะได้ผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงของรำคำขำยปลีกสินค้ำบนเว็บไซต์กับ
รำคำที่ตกลงรับซื้อจำกซัพพลำยเออร์ ในกำรนี้ซัพพลำยเออร์จะต้องมีหน้ำที่ในกำรส่งสินค้ำตำมเงื่อนไข
2 ช่องทำง คือ
 Ship to Warehouse คื อ ซั พ พลำยเออร์ ส่ ง สิ น ค้ ำ ไปเก็ บ ไว้ ใ น
คลั ง สิ น ค้ ำ ของ Walmart (Walmart Fulfillment Center) โดย Walmart จะเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรจัดส่ ง
สินค้ำให้ลูกค้ำ
 Ship to Customer คื อ ซั พ พลำยเออร์ ส่ ง สิ น ค้ ำ โดยตรงให้ แ ก่
ลูกค้ำ หรือร้ำนค้ำของ Walmart เมื่อมีคำสั่งซื้อ ซัพพลำยเออร์ประเภทนี้ เรียกว่ำ Drop Ship Vendor
(DSV)
 e-Marketplace เป็น ร้ำนค้ำปลี กของบุคคลที่ส ำมที่ จำหน่ำยสิ นค้ำ บน
เว็บไซต์ Walmart.com โดย Walmart คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Referral Fee) ระหว่ำงร้อยละ 6 20 ต่อยอดขำย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำ
ภาพที่ 73 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายที่ Walmart
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(5) ขั้นตอนการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
ขั้นตอนกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำเครือ Walmart1 สำหรับในบทนี้
จะศึ ก ษำเฉพำะขั้ น ตอนกำรน ำสิ น ค้ ำ ไปวำงจ ำหน่ ำ ยในร้ ำ นค้ ำ ปลี ก /คลั บ ค้ ำ ส่ ง ของ Walmart ทั้ ง นี้
เนื่องจำกขั้นตอนกำรวำงจำหน่ำยในระบบ e-Commence และ e-Marketplace จะแสดงในรำยงำน
บทที่ 6 เรื่องช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับขั้นตอนและกระบวนกำรในกำรเข้ำสู่ตลำดมีดังต่อไปนี้
 การเตรียมความพร้อม
 มาตรฐานสิ น ค้ า จะต้ อ งมั่ น ใจว่ ำ สิ น ค้ ำ มี ก ำรผลิ ต ตำมข้ อ ก ำหนด
และมำตรฐำนทั่วไปของรัฐ บำลสหรัฐ อเมริกำ และข้อกำหนดเฉพำะของ Walmart ซึ่งจะกล่ ำวถึงใน
รำยละเอียดต่อไปในหัว ข้อเรื่ อง ข้อกำหนดและมำตรฐำนของภำคเอกชนในกำรนำสินค้ำเกษตรและ
อำหำรไปวำงจำหน่ำยตลำดหลักของสหรัฐฯ
 การเลือกสิน ค้า ที่จ ะน าไปวางจ าหน่า ย ต้องมีควำมโดดเด่น ตลำดมี
ควำมต้องกำร และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกที่สุด
 การรับรองคุณภาพ โดยมีกำรทดสอบสิน ค้ำเป็น อย่ำงดีก่อนเสนอขำย
ให้แก่ Walmart
 ค านวณต้ น ทุ น และราคาที่ จ ะเสนอขาย เนื่ อ งจำก Walmart ซึ่ ง มี
นโยบำยจำหน่ำยสินค้ำต่ำกว่ำท้องตลำดทั่วไป
 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ซั พ พลายเออร์
ผู้ ที่ จ ะสมั ค รเป็ น ซั พ พลำยเออร์
หรือผู้จำหน่ำย (vendor) ของ Walmart ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นผู้ผลิตสินค้ำไปวำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำ
ปลีก/ร้ำนค้ำสโมสรของ Walmart หรือผู้ผลิตสินค้ำให้ Walmart ในต่ำงประเทศ หรือผู้จำหน่ำยสินค้ำ
ออนไลน์บนเว็บไซต์ Walmart.com จะต้องเตรียมข้อมูลต่ำงๆ ซึ่งปรำกฏอยู่ใน supplier checklist ของ
Walmart เพื่อใช้ในกำรสมัครดังนี้
 ชื่อกิจกำร/บริษัทที่เป็นทำงกำรถูกต้องตำมกฎหมำย
 ชื่ อ ที่ อ ยู่ จ ดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (email) และหมำยเลขโทรศั พ ท์
ติดต่อผู้บริหำร
 หมำยเลข DUNS (Data Universal Numbering System) หมำยถึง
ตัว เลขเก้ำหลั ก ที่ใช้ เป็ น หมำยเลขประจำตัว เฉพำะของแต่ล ะธุรกิจ โดยไม่ซ้ำกัน ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับ
กำรยอมรับจำกทั่วโลก โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถดำเนินกำรขอหมำยเลข DUNS ได้ฟรีที่เว็บไซต์:
http://www.dnb.com/duns-number.html
 ที่อยู่ที่เป็นทำงกำรของกิจกำร/บริษัท ซึ่งต้องตรงกับที่อยู่ที่ระบุไว้ ใน
หนังสือจดทะเบียนกิจกำร/บริษัท
1

https://corporate.walmart.com/suppliers/apply-to-be-a-supplier
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สถำนะทำงนิติบุคคลของกิจกำร เช่น บริษัท ห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้น
 หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี ใช้แบบฟอร์ม W-8 Tax และ W-9 Tax
 หนังสือจดทะเบียนกิจกำร/บริษัท
 ชื่อ อีเมล์ และหมำยเลขโทรศัพท์ สำหรั บติดต่อประธำนฝ่ำยบริหำร
(Chief Executive Officer - CEO) ผู้ บริกำรสำยงำนบัญชี หรือสมุห์ บัญชี (Chief Financial Officer CFO) ผู้ทำบัญชี ตัวแทนกำรขำย ตัวแทนผู้ให้บริกำรประกันภัย เจ้ำหน้ำทีด่ ูแลกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
 รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ธนำคำร (ชื่ อธนำคำร ประเทศ ข้ อมู ล ส ำหรั บ
ติดต่อ)
 สถำนะภำพกำรตั้ ง กิ จ กำร/บริ ษั ท เช่ น จั ด ตั้ ง โดยสตรี ชนกลุ่ ม น้ อย
ทหำรผ่ำนศึก หรือผู้พิกำร เป็นต้น (Walmart สนับสนุนควำมหลำกหลำยของซัพพลำยเออร์/vendor)
 ข้อมูลสินค้ำ (ชื่อสินค้ำ ตรำสินค้ำ ต้นทุน รำยละเอียดสินค้ำ รูปภำพ
และประเภทสินค้ำ หรือแค็ตตำล็อก (catalog)
 ข้ อ มู ล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรประกั น ภั ย ควำมเสี ย หำย ต้ อ งส่ ง มอบหลั ก ฐำน
กำรประกันภัยภำยใน 3 เดือน นับจำกกำรได้รับอนุมัติกำรให้เป็นซัพพลำยเออร์/vendor ของ Walmart
 ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ กรณีมีกำรส่งคืนสินค้ำ สินค้ำจะถูกส่งกลับไปยัง
สถำนประกอบกำรในสหรัฐฯ เท่ำนั้น
 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น สำรเคมี ใ นสิ น ค้ ำ ต้ อ งระบุ ทั น ที
หลังจำกมีกำรยอมรับข้อตกลงในกำรเป็นซัพพลำยเออร์ของ Walmart
ทั้ ง นี้ สำมำรถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข้ อ ก ำหนดส ำหรั บ ซั พ พลำยเออร์ เ พื่ อ ใช้
ในขั้นตอนกำรกรอกสมัครได้ที่เว็บไซต์ :
https://corporate.walmart.com/media-library/document/supplierchecklist-4918/_proxyDocument?id=00000162-abb3-df49-abf2-efbb94470000


 ขั้นตอนดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน
 ลงทะเบี ย นเพื่ อ สมั ค รเป็ น ซั พ พลำยเออร์ ใ หม่ ข อง Walmart ได้ ที่
เว็ บ ไซต์ : https://corporate.walmart.com/suppliers/apply-to-be-a-supplier โดยกรอกข้ อ มู ล
ตำมที่กำหนด
 Walmart จะส่ ง ลิ ง ค์ (link) ส ำหรั บ เชื่ อ มต่ อ เข้ ำ สู่ ร ะบบ Retail Link
Account Activation มำให้ผู้สมัครทำงอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร และให้ผู้สมัครตอบกลับเพื่อเป็นกำร
ยืนยัน
 Walmart จะส่ ง ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (user ID) และก ำหนดรหั ส ผ่ ำ น (password)
ชั่วครำวของบัญชี Retail Link Account มำให้ผู้สมัครทำงอีเมล์ และให้ผู้สมัครเปลี่ยน password ใหม่
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรับรอง
 ผู้สมัครลงชื่อเข้ำใช้บัญชี Retail Link ด้วย password ใหม่ หลังจำกนั้น
ให้เปิดลิงค์เข้ำไปใน Global Supplier Management (GSM) ซึ่งปรำกฏอยู่บนแถบเครื่องมือ บน GSM
ดังกล่ำว
 ผู้สมัครจัดทำบัญชีข้อมูลผู้ผลิต โดยกำรกรอกข้ อมูลที่กำหนดตำมที่ระบุ
ไว้ใน Supplier Checklist ที่กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น ให้ครบถ้วนก่อนที่จะส่ง (submit)
 หลั ง จำกสิ้ น สุ ด กระบวนกำรนี้ แ ล้ ว ถื อ ว่ ำ ผู้ ส มั ค รได้ รั บ กำรรั บ รองเป็น
ซัพพลำยเออร์ของ Walmart ฝ่ำยจัดซื้อของ Walmart จะสำมำรถเห็นและเข้ำ ไปพิจำรณำสินค้ำของ
ซัพพลำยเออร์ หำกฝ่ำยจัดซื้อของ Walmart ชอบสินค้ำของซัพพลำยเออร์ ก็จะส่งคำเชิญให้เข้ำร่วมระบบ
GSM
ขั้นตอนที่ 3 การยอมรับ
 ผู้ ส มั ค รได้ รั บ ค ำเชิ ญ ให้ เ ข้ ำ ร่ ว มระบบ GSM ทำงอี เ มล์ และเปิ ด ลิ ง ค์
เข้ำไปใน Global Supplier Management (GSM)
 ผู้ ส มั ค รตรวจสอบเงื่ อ นไขทำงธุ ร กิ จ และยอมรั บ ข้ อ ตกลงกำรเป็ น
ซัพพลำยเออร์ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรสมัครเป็นซัพพลำยเออร์ของ Walmart
 ผู้สมัครจะได้รับ หมำยเลขประจำตัวซัพพลำยเออร์ (supplier number)
รหัสซัพพลำยเออร์ (supplier ID) และเลขที่ข้อตกลง (agreement number) รวมถึงกำรเข้ำใช้ บัญชี
Retail Link ได้อย่ำงเต็มรูปแบบ
สำหรับผู้สมัครเป็นซัพพลำยเออร์ตลำดออนไลน์ (e-Commerce) เท่ำนั้น
ที่จะได้รับแจ้งให้ไปดำเนินกำรต่อใน Walmart.com และลงทะเบียนใน Supplier Center
2) COSTCO
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นร้ำนค้ำประเภทร้ำนค้ำสโมสรคลังสิ นค้ำ ซึ่งจำหน่ำยสินค้ำ
อำหำรและไม่ใช่อำหำรรำยใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ โดยลูกค้ำสำมำรถซื้อสินค้ำที่ขำยปลีกได้ในรำคำขำยส่ง
ลู กค้ำอำจต้องเสี ย ค่ำธรรมเนีย มสมำชิกรำยปีเพื่อซื้อสิ นค้ำในรำคำสมำชิก Costco มีร้ำนคลั งสิ นค้ำ
ทั้งหมดประมำณ 751 แห่งทั่วโลก โดยตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จำนวน 519 แห่ง
(2) นโยบายการจัดซื้อ สรุปได้ดังนี้
 นโยบำยกำรซื้ อ สิ น ค้ ำ มู ล ค่ ำ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของรำยได้ ทั้ ง หมดของ
ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ำย
 Costco มีแนวโน้มที่จะยอมรับสินค้ำของผู้ผลิตที่ประสบควำมสำเร็จด้ำน
กำรตลำด หรื อ มี ต รำสิ น ค้ ำ ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ของผู้ บ ริ โ ภค อย่ ำ งไรก็ ต ำม Costco ก็ มี โ นบำยเข้ ำ ถึ ง
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยของแหล่งจัดซื้อ
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 นโยบำยต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์และกำรใช้แรงงำนเยี่ยงทำสในกระบวนกำร
ผลิตสินค้ำที่จะนำมำวำงจำหน่ำยที่ Costco
(3) สินค้าที่มีโอกาส จำกกำรสำรวจพบว่ำ อำหำรที่มีวำงจำหน่ำย ได้แก่ อำหำร
ทะเล เนื้อสัตว์ อำหำรแช่/เย็นแช่แข็ง อำหำรสำเร็จรูปบรรจุภำชนะ เช่น ปัจจุบันมีเกี๊ยวกุ้งสำเร็จรูปบรรจุ
ภำชนะของบริษัท CP จำกประเทศไทยวำงจำหน่ำย นอกจำกนี้ อำหำรประเภทของว่ำงขนมขบเคี้ยวต่ำงๆ
สินค้ำส่วนใหญ่มีขนำดบรรจุใหญ่กว่ำสินค้ำที่วำงจำหน่ำยในร้ำนค้ำปลีกทั่วไป ที่สำคัญคือ สินค้ำควรมี
ควำมแตกต่ำง และรำคำต่ำกว่ำท้องตลำด
(4) แนวทางการเข้าสู่ตลาด สำมำรถดำเนินกำรได้ 2 วิธี ได้แก่ กำรวำงจำหน่ำยที่
ร้ำนคลังสินค้ำของ Costco และกำรวำงจำหน่ำยตำมโปรแกรม road show (ภำพที่ 74) อำจดำเนินกำร
โดยกำรนำสินค้ำไปเสนอด้วยตนเอง หรือจ้ำงตัวแทน/นำยหน้ำที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรนำสินค้ำไปเสนอ
ภาพที่ 74 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายที่ Costco

(5) ขั้นตอนการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
ผู้ผลิตสำมำรถทำได้โดยกำรติดต่อด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งตัวแทนไปเสนอสินค้ำ
เพื่อวำงจำหน่ำยที่ร้ำนคลังสินค้ำของ Costco โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 การเตรียมความพร้อม
 มาตรฐานสิน ค้า ต้องเป็น ไปตำมข้อกำหนดและมำตรฐำนด้ำ นควำม
ปลอดภัยของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ และข้อกำหนดและมำตรฐำนเฉพำะของ Costco ซึ่งจะกล่ำวถึงใน
หัวข้อเรื่อง ข้อกำหนดและมำตรฐำนของภำคเอกชนในกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปวำงจำหน่ำย
ตลำดของสหรัฐฯ
 เลือกสินค้าที่จะนาไปวางจาหน่าย ต้องมีควำมโดดเด่น ตลำดมีควำม
ต้องกำร และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกที่สุด เป็นต้น
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ความพร้ อ มในเรื่ อ งก าลั ง การผลิ ต และการบรรจุ ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจำก
Costco มีนโนบำยจำหน่ำยสินค้ำในปริมำณมำก โดยมีขนำดบรรจุที่ใหญ่กว่ำสินค้ำที่จำหน่ำยตำมร้ำนค้ำ
ปลีกทั่วไป
 ค านวณต้ น ทุ น และราคาที่ จ ะเสนอขาย ให้ แ ก่ Costco เนื่ อ งจำก
Costco มีนโยบำยจำหน่ำยสินค้ำรำคำต่ำกว่ำรำคำทั่วไปในท้องตลำด
 เลือกพื้น ที่ที่ต้ องการน าสิน ค้า ไปวางจ าหน่ายในร้ านคลังสิน ค้าของ
Costco เนื่องจำก Costco จะแบ่งควำมรับผิดชอบในกำรซื้อสินค้ำออกเป็นเขต โดยไปติดต่อที่สำนักงำน
ส่ ว นภู มิ ภ ำคของ Costco ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 8 แห่ ง ตั้ ง อยู่ ใ น 6 มลรั ฐ ของสหรั ฐ ฯ ได้ แ ก่ มลรั ฐ วอชิ ง ตัน
แคลิฟอร์เนีย เท็ กซัส อิลลินอยส์ เวอร์จิเนีย และจอร์เจีย และอีก 8 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 7 ต่ำงประเทศ
ได้แก่ แคนำดำ เม็กซิโก อังกฤษ เกำหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย
 การเตรียมเอกสาร โดยปกติ Costco จะขอตรวจสอบเอกสำรเกี่ยวกับ
สินค้ำและกำรดำเนินธุรกิจของจำหน่ำยก่อนที่จะตัดสินใจอนุมัติให้นำสินค้ำไปวำงจำหน่ำย ผู้จำหน่ำยจึง
ควรเตรียมเอกสำรที่จำเป็นให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มกำรติดต่อกับฝ่ำยจัดซื้อของ Costco เช่น เอกสำรบันทึก
กำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร บันทึกยอดขำยสินค้ำ หลักประกัน
ควำมเสียหำยอันเกิดจำกสินค้ำ (liability insurance) เช่น กำรลงทะเบียนบันทึกข้อมูลฐำนะกำรเงินไว้
กับ D&B (Dun & Bradstreet)2 เป็นต้น
 ขั้นตอนดาเนินการ
ขั้ น ตอนที่ 1 การติ ด ต่ อ ฝ่ า ยจั ดซื้ อ ปกติต้องติ ดต่ อ กั บส ำนั ก งำนพื้ น ที่
อำจเริ่มต้นด้วยกำรโทรศัพท์ติดต่อไปยังฝ่ำยจัดซื้อของสำนักงำนส่วนภูมิภำคที่ต้องกำร หำกต้องกำรวำง
จำหน่ำยในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้จำหน่ำยสำมำรถไปติดต่อสำนักงำนเขตในส่วนภูมิภำคที่ตั้งอยู่ในเมือง
Los Angeles, San Diego หรือ Livermore ตำมสถำนที่อยู่ดังต่อไปนี้


เขตเมือง Los Angeles
11000 Garden Grove, #201
Garden Grove, CA 92843
โทรศัพท์ 1 – 714 – 534 - 7080

เขตทางเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
2820 Independence Drive
Livermore, CA 94550
โทรศัพท์ 1- 925 – 456 - 7200

เขตเมือง San Diego
4649 Morena Blvd.
San Diego, CA 92117
โทรศัพท์ 1 – 858 – 812 - 1400
2

D&B (Dun & Bradstreet) เป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลเชิงพำณิชย์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจ สำนักงำนใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกำ
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หลังจำกนั้นฝ่ำยจัดซื้ออำจขอให้ผู้จำหน่ำยแจ้งรำยละเอียดสินค้ำ พร้อมกับ
รูปภำพของสินค้ำ และข้อมูลของผู้จำหน่ำยไปยังฝ่ำยจัดซื้อทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 2 การพบฝ่ายจัดซื้อ (pitch meeting) เมื่อฝ่ำยจัดซื้อของ
Costco พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสินค้ำที่นำเสนอน่ำสนใจ ก็จะขอให้ผู้จำหน่ำยเข้ำพบพร้อมกับกำรนำสินค้ำ
ไปแสดง/สำธิต หรือทดสอบคุณภำพ รสชำติ ขนำดบรรจุ เป็นต้น โดยจะมีกำรสอบถำมในด้ำนต่ำ งๆ
ซึ่ ง ผู้ น ำเสนอจะต้ อ งมี ควำมพร้ อ ม และรอบรู้ ใ นเรื่อ งสิ นค้ ำ กำรแข่ ง ขั น สถำนประกอบกำร รวมถึง
กำรเสนอรำคำ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานประกอบการ หำก Costco มีควำม
พอใจสินค้ำก็อำจจะส่ งทีมงำนตรวจสอบไปดำเนินกำรตรวจสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรใน
สถำนประกอบกำร ซึ่งผู้จำหน่ำยอำจต้องรับผิดชอบด้ำนค่ำใช้จ่ำย
ขั้นตอนที่ 4 การเจรจาตกลง หำกฝ่ำยจัดซื้อของ Costco มีควำมพอใจ
ผลกำรตรวจสอบและตกลงที่จะซื้อสินค้ำไปวำงจำหน่ำย ก็จะดำเนินกำรในขั้นตอนทำสัญญำต่อไป
3) ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
(1) ข้อมูลทั่วไป ร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ต เป็นร้ ำนขำยของช ำขนำดใหญ่ ที่จำหน่ ำ ย
ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องใช้ในครัวเรือนหลำกหลำยชนิด จะมีขนำดใหญ่และมีสินค้ำให้เลือกมำกกว่ำ
ร้ำนขำยของชำแบบดั้งเดิม ร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ตที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ได้แก่
KROGER จำหน่ำยสินค้ำทั้งที่เป็นอำหำรและไม่ใช่อำหำร มีสำขำประมำณ
2,460 สำขำ นอกจำกนี้ ยังมีร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ตในเครือกระจำยอยู่ทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมำก ได้แก่
Ralph’s, Food 4 Less, King Supers เป็นต้น
ALBERTSONS จำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรและของชำ มีสำขำประมำณ
2,400 สำขำ และมีร้ ำนซูเปอร์ มำร์เก็ตในเครือที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ Albertson Market,
Pavilions, Vons, Safeways Inc., Lucky เป็นต้น
(2) นโยบายการจัดซื้อ โดยทั่วไปจัดซื้อผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
(3) สิ น ค้ า ที่ มี โ อกาส จำกกำรส ำรวจพบว่ ำ สิ น ค้ ำ ที่ มี ว ำงจ ำหน่ ำ ยในร้ ำ น
ซูเปอร์มำร์เก็ตเหล่ ำนี้ ได้แก่ อำหำรสำเร็จรูปประเภทบรรจุภำชนะ (packaged food) อำหำรกระป๋อง
ข้ำวหอมมะลิ เครื่องเทศ ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม
(4) แนวทางการเข้ า สู่ ต ลาด ส่ ว นใหญ่ต้ อ งผ่ ำนผู้ จั ด จำหน่ำ ย/ผู้ นำเข้ ำ หรื อ
นำยหน้ำ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำย
(5) ขั้นตอนการนาสินค้าไปวางจาหน่าย สำมำรถดำเนินกำรได้โดยกำรติดต่อผ่ำน
ตัวกลำงทำงกำรตลำด ซึ่งจะมีกระบวนติดต่อจะใช้หลักกำรเดียวกับกำรเข้ำสู่ตลำดหลักอื่นๆ
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5.2.3 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะเพื่อสุขภาพ (specialty store)
ตลำดสินค้ำเฉพำะเพื่อสุขภำพ หมำยถึง ตลำดที่จำหน่ำยสินค้ำอำหำรเฉพำะธรรมชำติ
(specialty and natural foods) เป็ น ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก ที่ เ น้ น กำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ เพื่ อ สุ ข ภำพ สิ น ค้ ำ จำก
ธรรมชำติและอิน ทรีย์ ผลิตภัณฑ์อำหำรประเภท gourmet ตลำดที่สำคัญแถบฝั่งตะวันตกและมลรัฐ
แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ของสหรั ฐ ฯ ได้ แ ก่ Whole Foods Market, Trader Joe’s, Sprouts Farmer’s Market
เป็นต้น สำหรับตลำดที่ศึกษำได้แก่ Trader Joe’s และ Whole Foods Market ผลกำรตำมลำดับมีดังนี้
1) TRADER JOE’S
(1) ข้อมูลทั่วไป Trader Joe’s จำหน่ำยสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกธรรมชำติ
และอินทรีย์ รวมถึงอำหำรและเครื่องดื่มประเภท gourmet ปัจจุบันมีสำขำทั้งหมดประมำณ 479 แห่ง
ทั่วสหรัฐฯ มีสำนักงำนใหญ่ตง้ั อยู่ที่เมือง Monrovia มลรัฐแคลิฟอร์เนีย Trader Joe’s นโยบำยในกำรซื้อ
สินค้ำโดยตรงจำกผู้ผลิต หรือผู้ปลูกเท่ำนั้น โดยจะไม่ซื้อผ่ำนนำยหน้ำ ผู้จัดจำหน่ำย ตัวแทนจำหน่ำย หรือ
พ่อค้ำคนกลำงอื่นๆ นอกจำกจะได้รับมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำรให้เห็นตัวแทนของผู้ผลิต
(2) นโยบายการจัดซื้อ Trader Joe’s ซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตโดยตรงส่วนใหญ่ภำยใต้
แบรนด์สินค้ำส่วนตัว
(3) สินค้าที่มีโอกาส จำกกำรสำรวจพบว่ำ ผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรและอำหำรที่มี
เอกลักษณ์ภำยใต้แบรนด์ส่วนตัวของร้ำน Trader Joe’s เช่น อำหำรไทย (อำหำรสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูป
บรรจุภำชนะ) ขนมขบเคี้ยวหรืออำหำรว่ำง เช่น ผลไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์เพื่ออนำมัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนที่ทำจำกวัสดุธรรมชำติ สินค้ำที่ยังไม่มีวำงจำหน่ำยในร้ำน ถึงแม้สินค้ำบำงอย่ำงอำจมี
วำงจำหน่ำยอยู่แล้ว อำจมีโอกำสนำไปวำงจำหน่ำยได้หำกมีรูปแบบ หรือใช้วัตถุดิบที่แตกต่ำง และรำคำที่
สำมำรถแข่งขันได้เนื่องจำก Trader Joe’s มีนโยบำยจำหน่ำยสินค้ำที่ต่ำกว่ำรำคำท้องตลำด
(4) แนวทางเข้าสู่ตลาด ที่เป็นไปได้มำกที่สุด คือ กำรเป็นผู้ผลิตสินค้ำแบรนด์
ส่วนตัวให้แก่ Trader Joe’s เนื่องจำก Trader Joe’s มีนโยบำยจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์ส่วนตัวโดยซื้อจำก
ผู้ผลิตโดยตรง ในกำรนำสินค้ำไปเสนอผู้ผลิตต้องตัดสินใจว่ำจะดำเนินกำรเอง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีควำม
เชี่ ย วชำญในกำรน ำสิ น ค้ ำ ไปเสนอกั บ Trader Joe’s หำกผู้ ผ ลิ ต ใช้ บ ริ ก ำรตั ว แทนโดยทั่ ว ไปจะมี
ค่ำธรรมเนียมประมำณร้ อยละ 5 ของสินค้ำที่วำงจำหน่ำย ภำพที่ 75 แสดงช่องทำงกำรนำสินค้ำไปวำง
จำหน่ำยที่ Trader Joe’s
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ภาพที่ 75 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายที่ร้าน TRADER JOE’S

(5) ขั้นตอนการนาสินค้าไปวางจาหน่าย มีขั้นตอนต่อไปนี้
 การเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะพิจำรณำนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยที่
Trader Joe’s ควรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้3
 มาตรฐานสิ น ค้ า ต้ อ งเป็ น ไปตำมมำตรฐำนของสหรั ฐ ฯ และ
มำตรฐำนเฉพำะของ Trader Joe’s ซึ่งจะกล่ ำวถึงต่อไปในหั วข้อเรื่อง ข้อกำหนดและมำตรฐำนของ
ภำคเอกชนในกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปวำงจำหน่ำยตลำดของสหรัฐ ฯ และเตรียมควำมพร้อมใน
เรื่องเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
 การเลื อ กสิ น ค้ า ไปน าเสนอ ต้ องศึ ก ษำว่ ำ เหมำะส ำหรั บ กำรวำง
จ ำหน่ ำ ยที่ Trader Joe’s หรื อ ไม่ ด้ ว ยกำรไปส ำรวจสิ น ค้ ำ ที่ ว ำงจ ำหน่ ำ ยในร้ ำ นของ Trader Joe’s
หำกสินค้ำที่ต้องกำรนำไปวำงจำหน่ำยมี อยู่แล้วก็จะเป็นกำรยำกที่ Trader Joe’s จะรับสินค้ำประเภท
เดียวกันไปวำงจำหน่ำยเพิ่ม ทั้งนี้ อำจนำสินค้ำไปที่สำนักงำนสำขำและขอพบผู้จัดกำรเพื่อสอบถำมดูว่ำ
สำมำรถนำไปวำงจำหน่ำยได้หรือไม่ เพรำะบำงครั้งสินค้ำอำจเหมำะสำหรับสำขำอื่น
 ศึกษาเป้าหมายและความพร้อมเกี่ย วกับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปวำง
จำหน่ำย ได้แก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลำดมีควำมต้องกำรอยู่แล้ว หรือเป็นสินค้ำใหม่ที่ต้องสร้ำงควำมต้องกำร
ในตลำด หรือเป็นสินค้ำที่ Trader Joe's สนใจหรือไม่ (อำจนำไปให้ฝ่ำยจัดซื้อในท้องที่ พิจำรณำก่อน)
หำก Trader Joe สนใจ ผู้ผลิต สำมำรถจัดกำรกับปริมำณกำรผลิต ที่ Trader Joe’s ต้องกำรได้หรือไม่
และสุดท้ำย คือ ผู้ผลิตต้องกำรผลิตแล้วขำยตรงกับ Trader Joe หรือ มอบสิทธิ์กำรผลิตให้ผู้ผลิตอื่นที่มี
ศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำไปดำเนินผลิตและจัดจำหน่ำยแทน (ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่มีศักยภำพในกำรผลิต
สินค้ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ Trader Joe’s)
3

http://mrcheckout.net/how-to-get-product-into-trader-joes/
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 การค านวณต้น ทุ นและผลตอบแทน เพื่อกำรตั้ งรำคำจ ำหน่ ำ ยที่

เหมำะสมเนื่องจำก Trader Joe’s มีนโยบำยจำหน่ำยสินค้ำในรำคำต่ำกว่ำตลำดทั่วไป ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้ำ ค่ำบรรจุภัณฑ์ ค่ำขนส่ง ค่ำธรรมเนียม ค่ำจัดจำหน่ำย เป็นต้น
ยกตั ว อย่ ำ งเช่ น หำกสิ น ค้ ำ มี ต้ น ทุ น กำรผลิ ต 100 บำท/หน่ ว ย
และรำคำขำยปลีกที่แนะนำ 400 บำท/หน่วย หำกจำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำส่ง หรือส่งร้ำนค้ำปลีกโดยตรง
ผู้ผลิตจะได้รับเงินค่ำสินค้ำในรำคำ 200 บำท/หน่วย แต่สำหรับร้ำนค้ำปลีกส่วนลด เช่น Trader Joe’s
ปกติจะรับซื้อจำกผู้ผลิตในรำคำ 125 บำท/ต่อหน่วย (สูงกว่ำต้นทุนกำรผลิตประมำณร้อยละ 25 ) ดังนั้น
ผู้ผลิตต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงส่วนต่ำง 25 บำท ว่ำสำมำรถครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด และสำมำรถ
ทำกำไรได้ตำมสมควรหรือไม่
 ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การสมัครเป็นผู้จาหน่าย (vendor) ต้องดำเนินกำรกรอก
ใบสมัครทำงเว็บไซต์ของ Trader Joe’s ได้ที่
https://www.traderjoes.com/contact-us/new-vendor-form
โดยกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิต ได้แก่ ชื่อ สถำนที่ ติดต่อ หมำยเลข
โทรศัพท์ และรำยละเอีย ดสิน ค้ำ เช่น ชื่อสินค้ำ ประวัติของสินค้ำ สินค้ำผลิตได้มำตรฐำน FDA และ
USDA หรือไม่ มีส่วนประกอบไม่อนุญำตหรือไม่ สินค้ำเหมำะที่จะวำงจำหน่ำยที่ Trader Joe’s อย่ำงไร
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การพิจาณา Trader Joe’s จะพิจำรณำสินค้ำเบื้องต้นจำก
ข้อมูลที่ผู้สมัครส่งไปในใบสมัคร หำกมีควำมสนใจสินค้ำก็จะนัดหมำยเพื่อพบฝ่ำยจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 3 การพบฝ่ายจัดซื้อ เพื่อพิจำรณำสินค้ำที่เสนอ สิ่งสำคัญที่
Trader Joe’s มีกำรพิจำรณำนอกจำกสินค้ำ คือ ควำมมั่นคงทำงธุรกิจของผู้ผลิต/จำหน่ำย ได้แก่ ฐำนะ
ทำงกำรเงินและระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น ผู้จำหน่ำยต้องพร้อมที่จะแสดงหลักฐำนในเรื่องดังกล่ำว
หลังจำกที่ได้รับกำรตอบรับสินค้ำ ผู้ผลิตจะต้องเตรียมเรื่องกำรผลิตและ
ระบบโลจิสติกส์ และหลังจำกที่ Trader Joe’s ตอบรับกำรซื้อสินค้ำไปวำงจำหน่ำยแล้ว ผู้ผลิตจะต้องมี
ควำมพร้อมในเรื่องกำรวำงแผนกำรผลิต ระบบโลจิสติกส์ และระบบกำรกระจำยสินค้ำให้มีควำมเชื่อมโยง
และมีประสิทธิภำพ ควำมล่ำช้ำในกำรส่งสินค้ำให้แก่ Trader Joe’s อำจนำไปสู่กำรลงโทษซึ่งจะระบุไว้ใน
สัญญำ
2) WHOLE FOODS MARKET
(1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป Whole Foods Market เป็ น ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก เฉพำะที่ จ ำหน่ ำ ย
สินค้ำเกษตรและอำหำรจำกธรรมชำติและอินทรีย์ ที่มีนโยบำยในกำรขำยสินค้ำคุณภำพสูงทีม่ ีมำตรฐำนใน
รำคำที่แข่งขันได้ Whole Foods Market นับเป็นร้ำนค้ำปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของสหรัฐ ฯ ในแง่
ของยอดกำรจำหน่ำย โดยในปี 2559 มียอดกำรจำหน่ำยเป็นมูลค่ำทั้งหมด 15.7 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ Whole Foods Market มีสินค้ำแบรนด์ส่วนตัวชื่อ “365 Everyday Value” ซึ่งทำรำยได้ประมำณ
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2.3 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดจำหน่ำยทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังมีแบรนด์
ส่ ว นตั ว อื่ น ๆ ได้ แ ก่ “Whole Foods Market”, “Whole Paws”, “Engine 2 Plant-Strong” และ
“Allegro Coffee”
Whole Foods Market มีสำนักงำนใหญ่อยู่ที่เมือง Austin มลรัฐเท็กซัส ปัจจุบัน
มีสำขำที่ตั้งอยู่ ในสหรั ฐอเมริ กำ 470 แห่ ง แคนำดำ 13 แห่ง และอังกฤษอีก 7 แห่ง เมื่อปี 2560
Amzon.com ซึ่งเป็นร้ำนค้ำปลีกออนไลน์ที่ ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกำได้เข้ำซื้อกิจกำร Whole Foods
Market เพื่อนำสินค้ำอำหำรและของชำเข้ำสู่ระบบตลำดออนไลน์
(2) นโยบายการจัดซื้อ Whole Foods Market กระจำยอำนำจกำรตัดสินใจซื้อ
สินค้ำ โดยมีศูนย์รับซื้อสินค้ำในสหรัฐฯ ทั้งหมด 11 แห่ง และในอังกฤษอีก 1 แห่ง ในขณะเดียวกัน
Whole Foods Market แต่ละสำขำในท้องถิ่นก็สำมำรถตัดสินใจรับซื้อสินค้ำเข้ำวำงจำหน่ำยในร้ำนได้
เช่นกัน นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อของ Whole Foods Market จะไปเสำะหำสินค้ำแปลกใหม่ตำม
งำนแสดงสินค้ำ หรือตลำดสินค้ำของเกษตรกร (farmers market)
(3) สินค้าที่มีโอกาส ได้แก่ สินค้ำจำกธรรมชำติและอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อำหำร
ประเภท gourmet อำหำรทะเลที่ผลิตตำมมำตรฐำนทั้งด้ำนควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สินค้ำต้องมี
ควำมแตกต่ำง โดดเด่น และรำคำต่ำกว่ำสินค้ำในท้องตลำดทั่วไป
(4) แนวทางการเข้าสู่ตลาด สำมำรถดำเนินกำรได้ 2 แนวทำง ได้แก่
 กำรน ำสิ น ค้ ำ เพื่ อ ไปวำงจ ำหน่ ำ ยในร้ ำ นค้ ำ ปลี ก ของ Whole Foods
Market ซึ่งมีทั้งระดับภูมิภำค ทั้งหมด 12 ภูมิภำค และระดับท้องถิ่น กำรเสนอสินค้ำอำจดำเนินกำรด้วย
ตนเอง หรือใช้บริกำรนำยหน้ำ/ตัวแทน ที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีเครือข่ำยเชื่อมโยงกับร้ำนค้ำ
 กำรเป็ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ แบรนด์ ส่ ว นตั ว (Private Label) ของ Whole
Foods Market (ภำพที่ 76)
ภาพที่ 76 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายที่ Whole Foods Market
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(5) ขั้นตอนการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
 การเตรียมความพร้อม
 การตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค้ า สิ น ค้ ำ ที่ จ ะน ำไปวำงจ ำหน่ ำยที่
Whole Foods Market จะต้องมีมำตรฐำนสอดคล้องกับมำตรฐำนของสหรัฐฯ ทั้งในระดับรัฐบำลกลำง
และท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนเฉพำะ Quality Standards ของ Whole Foods Market
ซึ่งบำงอย่ำงสูงกว่ำมำตรฐำนทั่วไปของรัฐบำล ซึ่งจะกล่ำวถึงต่อไปในหัวข้อเรื่อง ข้อกำหนดและมำตรฐำน
ของภำคเอกชนในกำรนำสินค้ำเกษตรและอำหำรไปวำงจำหน่ำยตลำดของสหรัฐฯ
 การเลือกสินค้าไปวางจาหน่าย หำกมีควำมแตกต่ำง หรือไม่เคยมีวำง
จำหน่ำยที่ Whole Foods Market มำก่อน จะมีโอกำสสูงในกำรได้รับเข้ำไปวำงจำหน่ำย
 คานวณต้นทุนและราคาที่จะเสนอขาย เนื่องจำก Whole Foods
Market มีนโยบำยจำหน่ำยสินค้ำรำคำต่ำกว่ำรำคำทั่วไปในท้องตลำด
 ขั้นตอนดาเนินการ เนื่องจำก Whole Foods Market ไม่มีนโยบำยใน
กำรติดต่อเป็นกำรส่วนตัวกับฝ่ำยจัดซื้อ ทำงช่องทำงอื่น นอกเหนือจำกทำงระบบออนไลน์ ผู้ที่ต้องกำรนำ
สินค้ำไปวำงจำหน่ำยสำมำรถติดต่อกับฝ่ ำยจัดซื้อได้ทำงระบบอิเลคทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม (platform)
ซึ่งเรียกว่ำ RangeMe เท่ำนั้น โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ลงทะเบียน เพื่อเข้ำใช้งำน โดยดำเนินกำรบนเว็ บ ไซต์
https://www.rangeme.com/whole-foods-landing
ขั้ น ตอนที่ 2 จั ด ท าข้ อ มู ล สิ น ค้ า เพื่ อ อั พ โหลด (upload) เข้ ำ ไปใน
RangeMe ซึ่งเป็ น ฐำนข้อ มูล สิ น ค้ำ ของผู้ จ ำหน่ำยที่ฝ่ ำยจัด ซื้ อจะสำมำรถเข้ำ ไปด ำเนิน กำรพิจ ำรณำ
ทั้งนี้ Whole Foods Market จำแนกสินค้ำออกเป็น 7 หมวด ดังนี้
 ของช ำ (grocery) ประกอบด้ ว ย อำหำรแห้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
ผลิตภัณฑ์สินค้ำแช่แข็งและทั่วไป
 ร่ ำ งกำย (whole body) ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อำหำร
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำย เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในชีวิตประจำวัน
 อำหำรปรุงสำเร็จ (prepared foods)
 ผักและผลไม้ (produce)
 เนื้อสัตว์ (meat)
 อำหำรทะเล (seafood)
 สินค้ำเฉพำะ (specialty) ได้แก่ ชีส เบียร์และไวน์
ขั้นตอนที่ 3 การตอบรับ/ปฏิเสธ กำรเสนอสินค้ำให้ Whole Foods
Market พิ จ ำรณำได้ ส ำเร็ จ ก็ ไ ม่ ส ำมำรถรั บ รองได้ ว่ ำ จะได้ รั บ กำรตอบรั บ เนื่ อ งจำกกำรแข่ ง ขั น สู ง
หำกสิ น ค้ ำ ได้ รั บ กำรปฏิ เ สธ ฝ่ ำ ยจั ด ซื้ อ จะแจ้ ง ไปยั ง ผู้ เ สนอโดยตรงทำงจดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และหำกฝ่ำยจัดซื้อสนใจสินค้ำก็จะติดต่อกลับไปยังผู้เสนอสินค้ำเช่นเดียวกัน
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ขั้นตอนที่ 4 การพบฝ่ายจัดซื้อ เพื่อกำรเจรจำ/ตกลง ผู้จำหน่ำยที่สินค้ำ
ได้รับกำรตอบรับจำก Whole Foods Market จะได้รับกำรนัดหมำยให้พบกับฝ่ำยจัดซื้อ ณ สำนั กงำน
สำขำเพื่อพิจ ำรณำสิ น ค้ ำ หำกมีกำรตกลงรับซื้ อสิ นค้ ำก็จ ะนำไปวำงจำหน่ำ ยในร้ำน Whole Foods
Market เฉพำะสำขำ หรือร้ำนค้ำส่วนภูมิภำคใน 12 ภูมิภำคทั่วสหรัฐฯ
5.2.4 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group)
1) ตลาดเฉพาะของชาว Asia
(1) ข้อมูลทั่วไป ตลำดเฉพำะของชำว Asia หมำยถึง ร้ำนค้ำปลีกที่จำหน่ำยสินค้ำ
เกษตรและอำหำรสำหรับชำวเอเชียและชำวอเมริกันเชื้อสำยเอเชีย ตลำดที่สำคัญในแถบฝั่งตะวันตก
ของสหรั ฐ ฯ ได้ แ ก่ 99 Ranch Market (จี น ), Island Pacific (ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ) , H Mart (เกำหลี ) ,
Mitsuwa Marketplace (ญี่ ปุ่ น ) ตลำด Silom Supermarket, Bangkok Market, Bangluck Market
(ไทย) เป็นต้น
(2) นโยบายการจัดซื้อ ซื้อสินค้ำผ่ำนผู้จัดจำหน่ำย นำยหน้ำ และบำงรำยรับซื้อ
โดยตรงจำกผู้ผลิต โดยบริษัทจะรับซื้อสินค้ำอำหำรจำกผู้ผลิตที่จดทะเบียนผู้ผลิตตำมกฎระเบียบ FDA
(U.S. Food and Drug Administration) และมีมำตรฐำนตำมกฎระเบียบของสหรัฐฯ เท่ำนั้น
(3) สินค้าที่มีโอกาส ได้แก่ สินค้ำเกษตร อำหำร ส่วนประกอบอำหำร เครื่องเทศ
เครื่องแกง เครื่องปรุง อำหำรกระป๋องและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ชำวเอเชียนิยมบริโภค รวมถึงผลไม้เมืองร้อน
ที่ประเทศไทยสำมำรถส่งออกไปยังตลำดสหรัฐฯ ได้ เช่น ทุเรียน เงำะ มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย มะพร้ำว มะขำม
แก้วมังกร เป็นต้น
(4) แนวทางการเข้าสู่ตลาด อำจทำได้ 2 ช่องทำง (ภำพที่ 77 ) ดังนี้
 ช่องทางจาหน่ายทางอ้อม โดยผ่ำนผู้นำเข้ำ/ผู้จัดจำหน่ำย หรือนำยหน้ำ
ซึ่งมีเครือข่ำยและควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดเฉพำะ ผู้ผลิตควรเลือกช่องทำงนำยหน้ำหรือผู้จัดจำหน่ำย
ที่เหมำะสมกับสินค้ำที่ต้องกำรนำไปวำงจำหน่ำย เช่น ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กที่มูลค่ำสินค้ำไม่สูงมำกควร
เลือกใช้บริกำรนำยหน้ำ ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ กำลังกำรผลิตสม่ำเสมอ สินค้ำมีมูลค่ำสูงควรเลือก
ช่องทำงผ่ำนผู้จัดจำหน่ำย
 ช่องทางการจาหน่ายทางตรง โดยกำรผู้ผลิตสินค้ำแบรนด์ส่วนตัว ให้แก่
ผู้จัดจำหน่ำย เช่น บริษัท H.C. Foods Co., Ltd. จ้ำงผู้ผลิตสินค้ำผลิตแบรนด์ส่วนตัวเพื่อวำงจำหน่ำยใน
ตลำดสหรัฐฯ ควบคู่กับกำรรับซื้อสินค้ำแบรนด์ของผู้ผลิต
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ภาพที่ 77 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย

(5) ขั้นตอนในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
ในบทนี้จะแสดงขั้นตอนกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำย ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
 การเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับเอกสำรข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิต
ตัว อย่ ำงสิ น ค้ำและรำยละเอี ย ดเกี่ ยวกับสิ น ค้ ำ รวมถึงหลั กฐำนกำรตรวจสอบระบบมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำรซึ่งต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนของสหรัฐฯ
 ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้ น ตอนที่ 1 การติ ด ต่ อ ต้ อ งติ ด ต่ อ แผนกจั ด ซื้ อ สิ น ค้ ำ อำหำร โดยส่ ง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังแผนกจัดซื้อสินค้ำอำหำรพร้อมแสดงรำยละเอียดสิน ค้ำที่ต้องกำรจำหน่ำย
และผู้ผลิต รวมถึงหลักฐำนระบบกำรตรวจสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
ขั้นตอนที่ 2 การนัดหมาย ฝ่ำยจัดซื้อพิจำรณำข้อมูลสินค้ำและผู้ผลิตแล้ว
หำกมีควำมสนใจสินค้ำที่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกนำเสนอก็จะดำเนินกำรนัดหมำยเพื่อให้นำตัวอย่ำงสินค้ำไปให้
ฝ่ำยจัดซื้อพิจำรณำ
ขั้ น ตอนที่ 3 การพบฝ่ า ยจั ด ซื้ อ เพื่ อ พิ จ ำณำสิ น ค้ ำ โดยปกติ ผู้ ผ ลิ ต/
จำหน่ำยจะต้องนำสินค้ำไปให้ผู้จัดจำหน่ำยพิจำรณำที่ฝ่ำยจัดซื้อ ณ สำนักงำนของผู้ซื้อ โดยจะมีกำร
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ทดสอบคุณภำพ รสชำติ ขนำด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และรำคำ เป็นต้น รวมถึงกำรพิจำรณำหลั กฐำน
ด้ำนมำตรฐำนสินค้ำและผู้ผลิต
ขั้นตอนที่ 4 การตกลง หำกมีกำรตกลงรับซื้อสินค้ำ ผู้จัดจำหน่ำยก็จะ
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป ได้แก่ ขั้นตอนกำรทำสัญญำซึ่งจะมีควำมละเอียดอ่อน มีเอกสำรให้ลงนำม
หลำยอย่ำงซึ่งจะมีผลในทำงกฎหมำยทั้งในเรื่องรำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ำ ข้อตกลงรำคำ กำรส่งมอบ
กำรจ่ำยเงิน เป็นต้น จึงควรมอบหมำยให้ผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยดำเนินกำร
2) ช่องทางตลาดเฉพาะของชาว Hispanic
(1) ข้อมูลทั่วไป ตลำดเฉพำะของชำว Hispanic หมำยถึง ร้ำนค้ำปลีกที่จำหน่ำย
สินค้ำเฉพำะให้แก่ผู้บริโภคชำวอเมริกันเชื้อสำยฮิสแปนิก (Hispanic) หรือชำวละตินอเมริกันที่พูดภำษำ
สเปนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนประชำกรมำกที่สุดในสหรัฐฯ โดยในปี 2560 มีประมำณ 57.5 ล้ำน
คน และมีอัตรำกำรเติบโตของจำนวนประชำกรมำกที่สุด โดยส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
(ประมำณ 15 ล้ำนคน) รองลงมำจะอำศัยอยู่ในมลรัฐฯ ต่ำงๆ ได้แก่ มลรัฐเท็กซัส ฟลอริดำ นิวยอร์ก
อิลลินอยส์ อำริโซนำ ทั้งนี้ ประมำณร้อยละ 63 ของประชำกรกลุ่มนี้ มีเชื้อสำยหรือถิ่นกำเนิดมำจำก
ประเทศเม็กซิโก4
พฤติกรรมกำรบริโภค5 ประชำกรกลุ่มนี้นิยมกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกกว่ำกำรออม
ค่อนข้ำงยึดติดกับแบรนด์สินค้ำที่น่ำเชื่อถือ ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพสินค้ำ มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ำตำม
คำบอกเล่ำของเพื่อนฝู งและคนใกล้ชิดมำกกว่ำคำโฆษณำผ่ ำนสื่ ออื่นๆ นิยมไปซื้อสินค้ำกับสมำชิ ก ใน
ครอบครัวและมักมีเด็กไปด้วย โดยเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำมำกกว่ำเด็กใน
กลุ่มประชำกรอื่นๆ ชำวฮิสแปนิกรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะบริโภคอำหำรหลำกหลำย (multicultural) และ
อำหำรเพื่อสุขภำพ นิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรซื้อสินค้ำอำหำร เช่น กำรใช้ใบปลิวระบบดิจิตอล
(digital flyers) คูปองบนโทรศัพท์มือถือ (mobile coupons) โปรแกรมควำมภักดีต่อร้ำนค้ำ (loyalty
programs) และกำรซื้อสินค้ำผ่ำนแอพพลิเคชั่น (shopping apps)6 กลยุทธ์ในกำรเข้ำสู่ตลำด ควรให้
ควำมสำคัญในเรื่องรำคำ คุณภำพ ฉลำกข้อมูลสินค้ำและคำแนะนำผลิตภัณฑ์ควรมีภำษำสเปนควบคู่กับ
ภำษำอั ง กฤษ ตลำดที่ ส ำคั ญ ในแถบมลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย และฝั่ ง ตะวั น ตกของสหรั ฐ อเมริ ก ำ ได้ แ ก่
Cardenas Markets, Northgate Gonzalez Markets, Superior Grocers, Rio Ranch Markets,
Arteagas Food Center และ Big Saver Foods เป็นต้น
(2) นโยบายการจัดซื้อ ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำเฉพำะของชำวฮิสแปนิกส่วนใหญ่ซื้อ
ผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยและผู้ผลิตสินค้ำค้ำเฉพำะของชำวฮิสแปนิก
4

ที่มำ: มหำวิทยำลัย Harvard (http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/sites/default/files/hispanic_map_2017en.pdf)
5
http://www.exim.go.th/doc/research/article/10473.pdf
6
https://www.portada-online.com/2018/02/12/are-retailers-using-hispanic-supermarket-aisles/
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(3) สินค้าที่มีโอกาส ได้แก่
 ส่วนประกอบอาหาร ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ อำหำรทะเล กะทิ ซอสพริก
เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่ำงๆ ทั้งนี้ ข้ำวสำรและถั่วต่ำงๆ ถือเป็นส่วนประกอบในอำหำรมื้อหลักของ
ชำวฮิสแปนิกเกือบทุกมื้อ นอกจำกนี้ ยังมีอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ และอำหำรทะเล
 สิ น ค้ า ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Consumer Packaged Goods – CPG) ได้ แ ก่
ส่วนประกอบอำหำรบรรจุกระป๋อง อำหำรสำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูปบรรจุภำชนะ เนื่องจำกชำวฮิสแปนิก
รุ่นใหม่มีแนวโน้มควำมต้องกำรควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเร็วในกำรประกอบอำหำรและกำรบริโภค
มำกขึ้น
 เครื่องดื่ม ตลำดฮิสแปนิก ถือเป็นตลำดเครื่องดื่มที่ใหญ่ในสหรัฐฯ ไม่ว่ำจะ
เป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้เมืองร้อน (เช่น น้ำมะพร้ำว น้ำมะม่วง
น้ำมะขำม น้ำว่ำนหำงจระเข้) เครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ และน้ำอัดลมรสชำติต่ำงๆ นอกจำกนี้ เครื่องดืม่ กำแฟ
เครื่องดื่มโซดำ และเครื่องดื่มชูกำลัง ก็เป็นที่นิยมของชำวฮิสแปนิกด้วยเช่นกัน เครื่องดื่มอีกประเภทที่
พบว่ำมีวำงจำหน่ำยให้เห็นมำก คือ เครื่องดื่มผลไม้ชนิดผงสำหรับชงกับน้ำ ซึ่งมีหลำกหลำยรสชำติ
 ขนมและอาหารว่ า ง ( snack) อำหำรว่ ำ งนั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจำวันของชำวฮิสแปนิก ไม่ว่ำจะเป็นที่บ้ำนหรือที่ทำงำน ผลผลิตทำงกำรเกษตรของไทย (ได้แก่
มะพร้ำว, ขนุน, มะม่วง, สับปะรด, มะละกอ, กล้วย) สำมำรถนำไปผลิตเป็นอำหำรว่ำงของชำวฮิสแปนิก
ได้เป็ น อย่ ำงดี เช่น ผลไม้แห้ ง ข้ำวเกรียบ (chips) หำกปรุงรสชำติให้ เป็นที่ ถูกปำกของชำวฮิส แปนิก
ซึ่งนิยมอำหำรรสเผ็ด เค็ม และหวำนคล้ำยอำหำรไทย ก็น่ำจะได้รับควำมสนใจ นอกจำกนี้ อำหำรว่ำง
ประเภทกุ้ง/ปลำปรุงรสแช่แข็งพร้อมที่จะนำไปทอด อบ หรือปิ้งย่ำง น่ำจะมีโอกำสด้วยเช่นกัน เนื่องจำก
ชำวฮิสแปนิกนิยมกำรไปปิกนิก (picnic) และกำรดื่มเฉลิมฉลองในเทศกำลต่ำงๆ ซึ่งมักจะซื้อเครื่องดื่ม
พร้อมของรับประทำนเล่นควบคู่กันเสมอ
 อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ อำหำรที่ ไ ม่ ผ่ ำ นกำรแปรรู ป หลำยขั้ น ตอน
อำหำรที่มีคุณค่ำทำงไวตำมินและเกลือแร่ อำหำรธรรมชำติและอินทรีย์ อำหำรไขมันต่ำ และไม่มีส่วนผสม
ของนม ซึ่งเป็นควำมเชื่อของชำวฮิสแปนิกในเรื่องอำหำรเพื่อสุขภำพ
กลยุ ทธ์ในกำรเข้ำสู่ ตลำด ควรให้ ควำมสำคัญในเรื่องรำคำ คุณภำพ ฉลำก
ข้อมูลสินค้ำ และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงสูตรอำหำรควรมีภำษำสเปนควบคู่กับภำษำอังกฤษ
(4) แนวทางการเข้าสู่ตลาด สำมำรถดำเนินกำรได้ 2 ช่องทำง (ภำพที่ 78 ) ดังนี้
 ช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม โดยจำหน่ำยผ่ำนตัวกลำงต่ำงๆ ได้แก่
 นายหน้า ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญในกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยในร้ำน
เฉพำะของชำวฮิสแปนิกโดยเฉพำะ และส่วนใหญ่มีระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงกับร้ำนค้ำปลีกเหล่ำนี้
 ผู้นาเข้า/Distributor ตัวอย่ำงผู้จัดจำหน่ำยของชำวฮิสแปนิกที่สำคัญ
ได้แก่ บริษัท Goya Foods Inc. ซึง่ เป็นผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำอำหำรของชำวฮิสแปนิกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ
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หรือ บริษัท H.C. Foods Co., Ltd. ผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำของชำวเอเชียซึ่งมีศักยภำพในกำรจัดจำหน่ำย
สินค้ำของชำวเอเชียในตลำดฮิสแปนิก
 ช่องทางจาหน่า ยทางตรง โดยกำรเป็นผู้ ผ ลิตสิ นค้ำให้ แก่ ผู้ ผลิ ตอำหำร
เฉพำะของชำวฮิสแปนิก ได้แก่ Riviana Foods Inc. ซึ่งเป็นผู้แปรรูปและจัดจำหน่ำยข้ำว ผลิตภัณฑ์ข้ำว
กึ่งสำเร็จรูปและพำสต้ำ (pasta) โดยใช้แบรนด์ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ข้ำวตรำ
สิ น ค้ำส่ ว นตัว ของ Riviana Foods ที่ว ำงจำหน่ำยทั่ว สหรัฐฯ ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ไทยตรำ Mahatma
ข้ำวขำวตรำ Blue Ribbon Rice, ข้ำวหอมมะลิไทยกึ่งสำเร็จรูป ตรำ Success (ภำพที่ 79)
ภาพที่ 78 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารไปวางจาหน่ายในตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก

ภาพที่ 79 ตัวอย่างสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของ Riviana Foods Inc.
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(5) ขั้น ตอนการน าสิน ค้าไปวางจาหน่าย ในกำรศึกษำนี้จะดำเนินกำรศึก ษำ
ขั้นตอนกำรนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยในร้ำน Cardenas Markets ซึ่งเป็นร้ำนค้ำปลีกอำหำรและของชำของ
ชำวฮิสแปนิกที่ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนี ยและเนวำดำ และได้มีกำรขยำยสำขำไปยัง
มลรั ฐ อื่น ๆ โดยมีเป้ ำหมำยที่จ ะเป็ นร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ตสิ นค้ำของชำวฮิส แปนิกที่ใหญ่ที่สุ ดในสหรัฐ ฯ
ขั้น ตอนกำรน ำสิ น ค้ำไปวำงจ ำหน่ ำยอำจใช้ วิธีกำรติดต่อด้วยตนเอง หรือ ผ่ ำนตัว แทนทำงกำรตลำด
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
 การเตรียมความพร้อม เอกสำรข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิต ตัวอย่ำง
สินค้ำและรำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ำ รวมถึงหลักฐำนกำรตรวจสอบระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำน
อำหำร ซึ่งต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบและมำตรฐำนของสหรัฐฯ
 ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้น ตอนที่ 1 การติดต่อ ด้ว ยกำรส่ งจดหมำยอิเล็ กทรอนิกส์ ไปยังฝ่ ำ ย
จั ด ซื้ อ ที่ btapia@cmkts.com พร้ อ มแสดงรำยละเอี ย ดสิ น ค้ ำ และผู้ ผ ลิ ต ที่ ต้ อ งกำรจ ำหน่ ำ ย รวมถึ ง
หลักฐำนระบบกำรตรวจสอบมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
ขั้นตอนที่ 2 การนัดหมาย เมื่อฝ่ำยจัดซื้อพิจำรณำสินค้ำและผู้ผลิต และ
หลักฐำนต่ำงๆ แล้วมีควำมสนใจสินค้ำที่เสนอ ก็จะทำกำรนัดหมำยให้เข้ำพบฝ่ำยจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 3 การพบฝ่ายจัดซื้อ เพื่อพิจำรณำสินค้ำ หำกมีควำมสนใจ
สินค้ำที่เสนอก็จะดำเนินกำรนัดหมำยเพื่อให้นำตัวอย่ำงสินค้ำไปให้ฝ่ำยจัดซื้อพิจำรณำ ทดสอบคุณภำพ
รสชำติ ขนำด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และรำคำ เป็นต้น
สถานที่ติดต่อ
Cardenas Markets
2501 East Guasti Road
Ontario, CA 91761, USA
Phone: 1(909) 923-7426
Fax: 1 (909) 923-4665
ขั้นตอนที่ 4 การตกลง หำกมีกำรตกลงรับซื้อสินค้ำ ก็จะดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรทำสัญญำต่อไป
5.2.5 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางธุรกิจบริการอาหาร (foodservice)
1) ข้อมูลทั่วไป ช่องทำงธุรกิจบริกำรอำหำร หมำยถึง ช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ
เกษตรและอำหำรให้ กั บ ธุ ร กิ จ ร้ ำ นอำหำร ภั ต ตำคำร หรื อ สถำบั น ต่ ำ งๆ เช่ น สถำบั น กำรศึ ก ษำ
สถำนพยำบำล ทัณฑ์สถำน ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ถึงแม้ช่องทำงธุรกิจ Foodservice จะมีกำไร (margin)
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ต่ำกว่ำตลำดค้ำปลีกเล็กน้อย แต่มีปริมำณกำรซื้อขำยจะสูงกว่ำและมีควำมต่อเนื่อง ธุรกิจบริกำรอำหำรอำจ
แบ่งออกได้อีก 2 ประเภท ได้แก่
ร้ า นอาหารที่ ไ ม่ มี ส าขา ได้ แ ก่ ร้ ำ นอำหำรทั่ ว ไปที่ ไ ม่ มี ลั ก ษณะเป็ น chain
restaurant เช่น ร้ำนอำหำรไทย มักซื้อสินค้ำจำกร้ำนค้ำส่ง ตลำดสินค้ำเฉพำะ
กลุ่มร้ า นอาหารที่มีหลายสาขา หรือที่เรียกว่ำ chain restaurant เช่น Sizzler,
Mac Donald’s ซึ่งมีควำมต้องกำรส่วนประกอบอำหำรประเภทอำหำรทะเล เนื้อสัตว์ เป็นจำนวนมำก
และต่อเนื่อง มักซื้อสินค้ำจำกตัวแทนจำหน่ำย ผู้นำเข้ำ หรือผ่ำน Broker
2) นโยบายการจัดซื้อ มีควำมแตกต่ำงกัน ผู้จัดจำหน่ำยบำงรำยอำจจำกัดปริมำณใน
กำรรับซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิต บำงรำยอำจมีมำตรฐำนเฉพำะสำหรับสินค้ำที่จัดซื้อ เช่น Sysco Corporation
ซึ่งเป็ น ผู้ จั ดจ ำหน่ ำยสิ นค้ำอำหำรและไม่ใช่อำหำรที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก มีนโยบำยรับ ซื้อสิ นค้ำจำกผู้ผลิต
หรือซัพพลำยเออร์รำยใหญ่ๆ ที่จำหน่ำยสินค้ำแบรนด์ชั้นนำทั้งในสหรัฐอเมริกำและต่ำงประเทศทั่วโลก
โดยกระจำยกำรรับซื้อสินค้ำจำกแต่ละแหล่งไม่เกินร้อยละ 10ของสินค้ำที่ Sysco จัดซื้อทั้งหมด เป็นต้น
3) สินค้าที่มีโอกาส ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ ผักกระป๋อง (สับปะรด ข้ำวโพดอ่อน หน่อไม้
กระป๋อง) เครื่องปรุงอำหำร เครื่องเทศ ซอสปรุงรสชนิดต่ำงๆ อำหำรทะเลแช่แข็ง เนื้อสัตว์ เครื่องแกง
สำเร็จรูป/กึ่งสำเร็จรูป
4) แนวทางการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
(1) ช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม ถือว่ำเป็น ช่องทำงที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด
โดยจำหน่ำยผ่ำนตัวกลำงประเภทต่ำงๆ ได้แก่ ผู้จัดจำหน่ำย ผู้นำเข้ำ ผู้ค้ำส่ง ตัวแทน/นำยหน้ำ ซึ่งมีให้
เลือกหลำกหลำยประเภท เช่น ผู้จัดจำหน่ำยกลุ่มร้ำนอำหำรทั่วไป และผู้จัดจำหน่ำยกลุ่มร้ำนอำหำร
ประเภท chain restaurant เป็ น ต้ น ส ำหรั บ ผู้ น ำเข้ ำ และ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยที่ มี ศั ก ยภำพได้ แ ก่ Sysco
Corporation เหมำะสำหรับผู้ผลิตขนำดใหญ่ที่มีศักยภำพในกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้จัดจำหน่ำย สำหรับผู้ผลิตขนำดเล็กอำจดำเนินกำรผ่ำนผู้นำเข้ำ หรือนำยหน้ำสินค้ำอำหำรในสหรัฐฯ ซึง่
มีควำมเชี่ยวชำญในกำรนำสินค้ำเข้ำ สู่ตลำด
(2) ช่องทางจาหน่ายทางตรง โดยกำรเป็นผู้ผลิตสินค้ำแบรนด์ส่วนตัวให้กับผู้จัด
จำหน่ำย เช่น Sysco Corporation เป็นต้น
5) ขั้นตอนการเข้าสู่ตลาด สำมำรถดำเนินกำรได้โดยกำรติดต่อตัวกลำงทำงกำรตลำด
ตำมขั้นตอนและกระบวนกำรของแต่ละตัวกลำง ซึ่งมักมีแนวทำงคล้ำยๆ กัน คือ กำรติดต่อทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำ ผู้ผลิต หลักฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและควำม
มั่นคงทำงฐำนะกำรเงิน และกำรจำหน่ำยสินค้ำอำหำรส่วนใหญ่จะต้องมีกำรประกันควำมรับผิดชอบต่อ
สินค้ำเสมอ
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5.2.6 การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในช่องทางธุรกิจผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (food and
drink manufacturer)
1) ข้อมูลทั่วไป ช่องทำงธุรกิจผู้ผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม หมำยถึง ช่องทำงจำหน่ำย
สินค้ำให้แก่ผู้ผลิตสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มในสหรัฐ ฯ ซึ่งมักนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรขั้นกลำงเพื่อ
นำไปผลิตอำหำรสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเพื่อวำงจำหน่ำยในสหรัฐ ฯ หรือเพื่อกำรส่งออก ตลำดที่สำคัญ
ได้แก่ ผู้ผลิตอำหำรสำเร็จรูป ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อสุขภำพ และผู้ผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น
2) นโยบายในการจัดซื้อ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรำย บำงรำยซื้อเฉพำะผลิตภัณฑ์ผลไม้
เมืองร้อน บำงรำยซื้อเฉพำะผลิตภัณฑ์ให้พลังงำนสูง เช่น ข้ำว บำงรำยรับซื้อเฉพำะสมุนไพรสกัด เป็นต้น
ทั้งนี้ สินค้ำจะต้องมีมำตรฐำนสอดคล้องกับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรของสหรัฐฯ
3) สินค้าที่มีโอกาส ได้แก่ ผัก/ผลไม้เมืองร้อนแปรูป (ในรูปสกัดเข้มข้น ผง) ข้ำวสำร
น้ำมันพืช น้ำตำล เครื่องเทศ สมุนไพร เป็นต้น
4) แนวทางการเข้าสู่ช่องทางการจาหน่าย
(1) ช่องทางการจาหน่ายทางอ้อม โดยจำหน่ำยผ่ำนตัวกลำงประเภทต่ำงๆ ได้แก่
ผู้นำเข้ำ ผู้จัดจำหน่ำย ตัวแทน/นำยหน้ำ
(2) ช่องทางจาหน่ายทางตรง ผู้ผลิตอำหำรบำงรำยนำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ
โดยตรง บำงรำยมีบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
5) แนวทางการเข้าสู่ช่องทางการจาหน่าย สำมำรถดำเนินกำรได้เช่นเดียวกับกำรเข้ำ
สู่ช่องทำงตลำดอื่นๆ
5.3 กฎระเบียบและมาตรฐานของภาคเอกชน
ในกำรศึกษำนี้จะศึกษำถึงกฎระเบียบและมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรของ Whole Foods
Market, Walmart Corporation ดังนี้
5.3.1 WHOLE FOODS MARKET
มาตรฐานทั่วไป สินค้ำที่วำงจำหน่ำยที่ Whole Foods Market ต้องระบุรำยละเอียด
ส่วนประกอบทุกชนิดบนฉลำกผลิตภัณฑ์ โดยกำรปิดฉลำกจะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของรัฐบำลกลำง
มลรั ฐ และท้องถิ่น กำรปิ ดฉลำกเปิดเผยเกี่ยวกับสำรก่อภูมแพ้ (allergen) ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำน
FALCPA (Food Allergen Labeling And Consumer Protection Act of 2004) ของ FDA สิ น ค้ ำ
เกษตรอิ น ทรี ย์ ต้ อ งเป็ น ไปตำมมำตรฐำนเกษตรอิ น ทรี ย์ (NOP) ของกระทรวงเกษตรสหรั ฐ อเมริ ก ำ
และได้รับกำรรับรองโดยองค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำก USDA (USDA - Accredited Certifying Agent)
มาตรฐานเฉพาะ Whole foods Market ได้ ก ำหนดมำตรฐำนเฉพำะด้ ำ นคุ ณ ภำพ
(quality standards) และนโยบำยเกี่ยวกันสิ นค้ำ ที่จะนำไปวำงจำหน่ำยในร้ำน ซึ่งเรียกว่ำมำตรฐำน
WFM (Whole Foods Market) ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนส่วนประกอบอำหำร นโยบำยกำรปิดฉลำก
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และข้ อ ก ำหนดอื่ น ๆ สิ น ค้ ำ ใดที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดจะไม่ ส ำมำรถน ำไปวำงจ ำหน่ำยที่
Whole Foods Market มำตรฐำนดังกล่ำวมีสำระสำคัญดังนี้
1) มาตรฐานส่ ว นประกอบ (ingredient quality standards) ครอบคลุ ม สิ น ค้ำ
4 หมวด ได้แก่ อำหำร (food) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำย/อนำมัยส่วนบุคคล (body care/personal care)
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (dietary supplement) และผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำยคุณภำพสูง (premium body
care) สำหรับในกำรศึกษำนี้จะเน้นเฉพำะมำตรฐำนอำหำรและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรดังนี้
(1) มาตรฐานส่วนประกอบอาหาร (foods) Whole foods Market ได้กำหนด
บัญชีรำยชื่อสำรต่ำงๆ ที่สำมำรถนำไปเป็นส่วนประกอบอำหำร และห้ำมไม่ให้นำไปเป็นส่วนประกอบใน
อำหำรที่จะนำไปวำงจำหน่ำยที่ Whole Foods Market โดยจะมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ตำรำงที่ 13 เป็นรำยชื่อสำรเคมีที่ Whole Foods Market ห้ำมนำไปเป็นส่วนผสมในอำหำรมีดังนี้
ตารางที่ 13 รายชื่อสารเคมีที่ Whole Foods Market ห้ามนาไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
A

B

acesulfame-K (acesulfame
potassium)
acetylated esters of mono- and
diglycerides
ammonium chloride
artificial colors
artificial flavors
artificial preservatives
artificial sweeteners
aspartame
azodicarbonamide

D

C
benzoates in food
benzoyl peroxide
BHA (butylated hydroxyanisole)
BHT (butylated hydroxytoluene)
bleached flour
bromated flour
brominated vegetable oil (BVO)

E

DATEM (Diacetyl tartaric and fatty
acid esters of mono and diglycerides)
dimethylpolysiloxane
dioctyl sodium sulfosuccinate
(DSS)
disodium calcium EDTA
disodium dihydrogen EDTA
disodium guanylate
disodium inosinate
G

EDTA
ethyl vanillin
ethylene oxide
ethoxyquin

H
GMP (disodium guanylate)

calcium bromate
calcium disodium EDTA
calcium peroxide
calcium propionate
calcium saccharin
calcium sorbate
calcium stearoyl-2-lactylate
caprocaprylobehenin
carmine
certified colors
cyclamates
cysteine (l-cysteine), as an
additive for bread products
F
FD & C colors
foie gras

I

hexa-, hepta- and octa-esters of
sucrose
high fructose corn syrup
hydrogenated fats
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L

M

lactylated esters of mono- and
diglycerides
lead soldered cans

methyl silicon
natamycin
methylparaben
microparticularized whey protein
derived fat substitute
monosodium glutamate (MSG)
S
T
saccharin
TBHQ (tertiary butylhydroquinone)
sodium aluminum sulfate
tetrasodium EDTA
sodium benzoate
sodium diacetate
sodium glutamate
sodium nitrate/nitrite
sodium propionate
sodium stearoyl-2-lactylate
solvent extracted oils, as
standalone single-ingredient oils
(except grapeseed oil).
sorbic acid
sucralose
sucroglycerides
sucrose polyester
sulfites (except in wines, meads
and ciders)
synthetic nitrates/nitrites

P
partially hydrogenated oil
polydextrose
potassium benzoate
potassium bromate
potassium sorbate
propionates
propyl gallate
propylparaben

N

V
vanillin, when not naturally
derived

ที่มำ : https://www.wholefoodsmarket.com/about-our-products/quality-standards/foodingredient
เนื่ อ งจำก Whole Foods มี ก ำรปรั บ ปรุ ง รำยชื่ อ สำรห้ ำ มใช้ ใ ห้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ
ดังนั้ น ผู้ ผ ลิ ตจะต้องติดตำมข้อมูลล่ ำสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้ สำมำรถสื บค้นเกี่ยวกับส่วนประกอบอำหำรที่
อนุญำตให้ใช้และไม่อนุญำตให้ใช้ในสินค้ำที่วำงจำหน่ำยที่ Whole Foods Market ได้ทเี่ ว็บไซต์:
https://www.wholefoodsmarket.com/about-our-products/quality-standards/food-ingredient
และที่ เ ว็ บ ไซต์ https://supplier.wholefoodsmarket.com/quality-standards/ ซึ่ ง ต้ อ งด ำเนิ น กำร
ลงทะเบียนเพื่อเข้ำสืบค้นข้อมูล
(2) มาตรฐานส่ ว นประกอบผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร (dietary supplement)
Whole foods Market ได้กำหนดบัญชี ร ำยชื่ อสำรที่ส ำมำรถน ำไปเป็น ส่ ว นประกอบผลิ ตภั ณ ฑ์ เ สริ ม
อำหำรและห้ำมไม่ให้นำไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อำหำรที่จะนำไปวำงจำหน่ำยที่ Whole Foods
Market โดยจะมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ผู้ผลิตสำมำรถสืบค้นและติดตำม
ข้อมูลล่ำสุดได้ที่เว็บไซต์: https://supplier.wholefoodsmarket.com/quality-standards/
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2) มาตรฐานการผลิต ผัก/ผลไม้สด และดอกไม้ ภำยใต้ โ ปรกแกรม Responsibly
Grown ของ Whole Foods Market ได้กำหนดมำตรฐำนกำรผลิตที่ดีดังต่อไปนี้
(1) ความสมบูรณ์ของดิน (soil health) ได้แก่ กำรปรับปรุงบำรุงดิน เช่น กำรใช้
ปุ๋ยหมัก กำรปลูกพืชหมุนเวียน กำรใช้วิทยำกำรสมัยใหม่ในกำรวิเครำะห์ควำมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น
(2) คุ ณ ภาพอากาศ การใช้ พ ลั ง งาน และสภาพภู มิ อ ากาศ (air, energy and
climate) เช่น ตรวจสอบกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรใช้พลังสะอำด เช่น พลังงำนลม หรือแสงอำทิตย์
(3) การลดปริมาณของเสีย (waste reduction) เช่น กำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่
ลดกำรใช้ภำชนะที่ไม่จำเป็น เป็นต้น
(4) สวัสดิภาพคนงาน (farmworker welfare) ได้แก่ กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
กำรทำงำนคนงำน เช่น ลดควำมเสี่ ยงจำกสำรกำจัด ศั ตรู พืช ด้ว ยกำรใช้ ห น้ ำ กำก ร่ว มมือกับ องค์ ก ร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยในแหล่งผลิต รวมถึงกำรจ้ำงแรงงำนที่เป็นธรรม เป็นต้น
(5) การประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า (water conservation & protection)
เช่น มีแหล่งกักเก็บน้ำฝน กำรใช้ระบบน้ำหยดในกำรผลิต เป็นต้น
(6) การรั กษาระบบนิเ วศและความหลากหลายทางชีวภาพ (ecosystems &
biodiversity) ได้แก่ กำรอนุรักษ์ที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ กำรปลูกดอกไม้ป่ำเพื่อเป็นแหล่งอำหำรของผึ้ง
กำรป้องกันแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเกษตรให้พ้นจำกสำรเคมี เป็นต้น
(7) การจั ด การศั ต รู พื ช (pest management) ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นฟำร์ ม
เช่น กำรสลับกำรปลูกพืช กำรเฝ้ำระวังจำนวนศัตรูพืช เป็นต้น โดยห้ำมใช้สำรกำจัดศัตรูพืชที่ หน่วยงำน
ป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ หรือ US EPA (US Environmental Protection Agency) กำหนดว่ำเป็น
สำรห้ำมใช้
นอกจำกนี้ Whole Foods Market ยังมีข้อกำหนดเฉพำะสำรห้ำมใช้ในกำรผลิตผัก
ผลไม้สด และดอกไม้ ที่ถึงแม้จะไม่ใช่สำรห้ำมใช้ตำมมำตรฐำน EPA (ตำรำงที่ 14) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2560 สำรห้ำมใช้ดังกล่ำวมีดังนี้
ตารางที่ 14 สารห้ามใช้ที่กาหนดโดย Whole Foods Market
1,3-Dichloropropene
2,4-D
Acephate*
Aldicarb**
Atrazine
Carbaryl**
Chlorpyrifos

Diazinon*
Dimethoate*
Endosulfan
Eptc
Ethoprop*
Formetanate Hydrochloride**
Imazalil

หมำยเหตุ: *organophosphate, ** carbamate
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Malathion*
Methiocarb**
Methomyl**
Methyl Bromide
Naled*
Oxamyl**
Oxydemeton Methyl*

Phorate*
Phosmet*
Propargite
Terbufos*
Thiabendazole
Thiophanate-Methyl

`

(8) มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ผลผลิตตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ผลิตจำกเมล็ด
หรือส่วนที่ใช้ทำพันธุ์ที่มีกำรดัดแปลงทำงพันธุกรรมจะต้องปิดฉลำกเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้บริโภคทรำบ
- การฉายรังสี (irradiation) สินค้ำใช้วิธีกำรฉำยรังสีเพื่อกำรถนอมอำหำร
จะไม่อนุญำตให้วำงจำหน่ำยที่ Whole Foods Market
- กากชีวภาพ (bio solids) เป็นสำรอินทรีย์ที่ได้จำกกำรบำบัดน้ำเสีย ของ
สถำนบำบัดน้ำเสีย ใช้ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์เพื่อวำงจำหน่ำยที่ Whole Foods Market จะต้อง
ไม่ใช้กำกชีวภำพในช่วง 3 ปีก่อนกำรเก็บเกี่ยว
3) มาตรฐานสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ แ ละคุ ณ ภาพเนื้ อ สั ต ว์ (animal welfare and meat
quality) Whole Foods Market มีนโยบำยจำหน่ำย "เนื้อสัตว์ธรรมชำติ" ซึง่ หมำยถึง เนื้อสัตว์ที่ไม่มีสำร
ปรุงแต่ง เช่น เนื้อวัวผลิตจำกวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้ำ ไม่ใช้ฮอร์โมน และไม่ใช้สำรปฏิชีวนะ และมีควำมมุ่งมั่น
ในเรื่องมำตรฐำนสวัสดิภำพสัตว์ โดยมำตรฐำนที่สำคัญมีดังนี้
(1) มาตรฐานทั่วไป
 มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare basics)
 ห้ามใช้ฮอร์โมน (no added hormones) เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต
แต่ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรจั ด กำรที่ ดี แ ละควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องสั ต ว์ เ ลี้ ย ง เป็ น สิ่ ง กระตุ้ น กำรเติ บ โตของสั ต ว์
ตำมมำตรฐำนด้ำนคุณภำพเนื้อสัตว์ของ Whole Foods Market กำหนดไว้ว่ำ “ห้ำมใช้ฮอร์โมนกับสัตว์
ทุกชนิด” รวมถึงโคเนื้อและแกะ (ซึง่ เป็นเพียงสัตว์ 2 ชนิดที่ USDA อนุญำตให้มีกำรใช้ฮอร์โมน)
 ห้ามใช้สารปฏิชีวนะ (No Antibiotics) เพื่อป้องกัน/รักษำโรค หรือ
เร่งกำรเติบโต โดยในปี 2545 Whole Foods Market ได้เพิ่มมำตรฐำนด้ำนเนื้อสัตว์ให้เข้มงวดขึ้น โดย
ห้ำมใช้ยำปฏิชีวนะเพื่อรักษำโรค หรือกำรติดเชื้อของสัตว์ โดยกำหนดว่ำสุขภำพที่ดีของปศุสัตว์จะมีผลมำ
จำกวิ ธี ก ำรดู แ ลและจั ด กำรที่ ดี ได้ แ ก่ กำรใช้ น วั ต กรรมกำรเลี้ ย ง และวิ ธี ก ำรเยี ย วยำทำงเลื อ กที่ มี
ประสิทธิภำพในกำรรักษำสัตว์ อย่ำงไรก็ตำม หำกควำมเจ็บป่วยของสัตว์ไม่ตอบสนองต่อวิธีกำรรักษำอื่น
และเพื่อไม่ให้สัตว์ป่วยได้รับควำมทรมำน Whole Foods Market ก็อนุญำตให้สัตว์ได้รับกำรรักษำด้วย
วิธีใช้สำรปฏิชีวนะได้ แต่เนื้อจำกสัตว์ ที่ใช้สำรปฏิชีวนะเพื่อกำรรักษำเหล่ำ นั้นจะไม่สำมำรถนำไปวำง
จำหน่ำยที่ Whole Foods Market ได้
 การดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์ (animal care) ต้ อ งได้ รั บ กำรรั บ รองว่ ำ ได้
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดและมำตรฐำน 5-Step® Animal Welfare Rating ขององค์กร Global Animal
Partnership ซึ่งเป็ น องค์กรที่ไม่ห วังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 สมำชิก ประกอบด้ว ย เกษตรกร
นักวิทยำศำสตร์ ผู้ค้ำปลีก ผู้ผลิตและผู้สนับสนุนสัตว์ ร่วมมือกันดำเนินงำนโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุง
สวัสดิภำพสัตว์ในฟำร์ม โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติ 5 ขั้นตอนตำมลำดับดังนี้
STEP 1 No cages, no crates, no crowding หมำยถึง กำรเลี้ยงสัตว์
โดยปรำศจำกกรง ลัง หรือกำรอยู่กันอย่ำงแออัด มีที่แห้งให้สัตว์นอน เป็นต้น
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STEP 2 Enriched environment หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
เช่น มีร่มเงำ หรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ได้พักผ่อน มีแสงที่เพียงพอ เป็นต้น
STEP 3 Enhanced outdoor access หมำยถึง กำรมี พื้นที่กลำงแจ้ ง
สำหรับสัตว์ได้เข้ำถึงอย่ำงเพียงพอตลอดปี หรือตำมฤดูกำล เป็นต้น
STEP 4 Pasture centered หมำยถึง กำรมีระบบทุ่งหญ้ำสำหรับเลี้ยง
สัตว์เพื่อให้สัตว์ได้ออกไปแทะเล็มได้ตลอดปี หรือตำมฤดูกำล
STEP 5 Animal centered, no physical alterations ห ม ำ ย ถึ ง
กำรห้ำมตัดแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนต่ำงๆ ในร่ำงกำยของสัตว์ เช่น กำรตัดอัณฑะ กำรเจำะจมูก เพื่อ
ใส่ห่วง เป็นต้น
STEP 5 Animal centered, entire life on same farm หมำยถึง สัตว์
ต้องใช้ชีวิตตลอดทั้งชีวิตอยู่ในฟำร์ม
อย่ ำ งไรก็ ต ำม มำตรฐำนจะแตกต่ ำ งกั น ตำมประเภทของสั ต ว์
เช่น มำตรฐำนสำหรับ วัว สุกร สัตว์ปีก เป็นต้น หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดเฉพำะสำหรับ
แต่ละขั้นตอนไปที่เว็บไซต์ https://globalanimalpartnership.org/
 กระบวนการผลิต (processing) ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรอง
โดยองค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สำม ว่ำมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนดังต่อไปนี้
 สภำพของสั ต ว์ เ มื่ อ เดิ น ทำงมำถึ ง สถำนที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ต้ อ งมี ค วำม
สมบูรณ์
 กำรขนถ่ำยสัตว์ที่มีประสิทธิภำพ สัตว์มีกำรผ่อนคลำย
 สัตว์ได้รับกำรดูแลด้วยควำมอดทน ทักษะ และควำมเอื้ออำทร
 สถำนที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรออกแบบ และบ ำรุ ง รั ก ษำอย่ ำ งดี
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสัตว์มีกำรเคลื่อนไหวได้ด้วยควำมสงบ
 พื้นต้องไม่ลื่นและลำดชันเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บของสัตว์
 ประสิทธิภำพกำรฆ่ำสัตว์ต้องไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ดังนี้
 ร้ อยละ 99 ต้องประสบควำมส ำเร็ จ ในควำมพยำยำมฆ่ำใน
ครั้งแรก
 ร้อยละ 100 สัตว์ต้องหมดสติก่อนฆ่ำ
 อุปกรณ์ทั้งหมดต้องอยู่ในสภำพที่เหมำะสม มีกำรบำรุงรักษำ และ
มีกำรทดสอบอย่ำงสม่ำเสมอ
 ห้ำมใช้ผลพลอยได้จำกสัตว์ไปเป็นอำหำรสัตว์ เช่น ขนนก และ
ไขมันจำกสัตว์
 ห้ำมเลี้ยง หรือกักขังในลัง กรง หรือกำรล่ำม ในระหว่ำงช่วงกำรใช้
ชีวิตประจำวันของสัตว์
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 วัวเนื้อ แกะ และแพะต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ของชีวิตสัตว์
เหล่ำนี้ในทุ่งหญ้ำ
 ไม่อนุญำตให้นำเนื้อสัตว์จำกสัตว์โคลน (clone) ไปวำงจำหน่ำยที่
Whole Foods Market
 ไม่อนุญำตให้มีกำรฉำยรังสีผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์
 กำรตรวจสอบต้องดำเนินกำรสำหรับสิ่งต่อไปนี้
 มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน ซึง่ สำมำรถติดตำมฝูง หรือ
ที่มำจำกฟำร์มแต่ละแห่งได้
 มีโปรแกรมกำรเรียกคืนที่ครบถ้วน
 มี ก ำรเปิ ด เผยข้ อมู ล กำรจั ด กำรและกำรให้ อ ำหำรสั ต ว์ อ ย่ ำ ง

สมบูรณ์
 มีโปรแกรมตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อตรวจสอบ

กำรปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนของ Whole Foods Market ตลอดจนกฎระเบี ย บของรั ฐ บำลและวิ ธี ก ำร
(protocol) ของผู้ผลิต
(2) มาตรฐานเฉพาะอื่นๆ ได้แก่
 มาตรฐานเฉพาะ สำหรับ เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่งวง เนื้อควำยไบซัน
(bison) เนื้อแกะ และเนื้อลูกวัว (veal) จะแตกต่ำงกันตำมประเภทของสัตว์
 มาตรฐาน bacon, ham, sausage และ hot dogs ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นผสม
ของสำร synthetic nitrates หรือ nitrites, และไม่ผ่ำนกำรฉำยรังสี (no irradiation)
 มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกอิน ทรี ย์ ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนของ
รัฐบำลกลำงตลอดกระบวนกำรผลิตและกำรปิดฉลำก อำหำรเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นอินทรีย์ ปลอด GMOs
สถำนที่เลี้ยงมีอำกำศถ่ำยเทสะดวก มีที่กลำงแจ้งสำหรับสัตว์ รวมทั้งกำรเลี้ยงที่ไม่ใช้สำรปฏิชีวนะและ
ฮอร์โมน
 มาตรฐานวัวและแกะที่เลี้ยงด้วยหญ้า สัตว์จะต้องอยู่ในทุ่งหญ้ำในช่วงกำร
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ห้ำมใช้ธัญพืช หรือผลผลอยได้จำกธัญพืชเป็นอำหำรสัตว์
 มาตรฐานการตรวจสอบ มีกำรตรวจสอบโดยบุคคลที่สำมที่บังคับใช้สำหรับ
โรงงำนฆ่ำ และแปรรูป ของซัพพลำยเออร์ รวมถึงกำรประเมินสวัสดิภำพสัตว์และควำมปลอดภัยของ
อำหำร โดยกำรตรวจสอบควำมปลอดภั ย ด้ ำ นอำหำรของโรงฆ่ ำ สั ต ว์ แ ละโรงงำนแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์
ประกอบด้วย:
 ควำมสะอำดของพื้นที่ภำยนอก
 กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร และอุปกรณ์
 ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และกำรขนส่งเนื้อสัตว์ที่ต้องควบคุมควำมเย็น
181

`

 กำรควบคุมหนู และแมลง
 สุขอนำมัยส่วนบุคคลของพนักงำน
 กำรสุขำภิบำล
 สภำพและควำมสะอำดของพื้นที่ปฏิบัติงำนของพนักงำน
 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
4) มาตรฐานสิ น ค้ า ประมงแบบยั่ ง ยื น (sustainable seafood) Whole Foods
Market มีนโยบำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญดังนี้
(1) มาตรฐานสินค้าประมงที่จับได้จากธรรมชาติ (wild caught) ต้องได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนกำรประมงแบบยั่งยืนจำกองค์ กรระดับสำกล ได้แก่ Marine Stewardship Council
(MSC) หรือ ได้รับกำรรับรองระดับ “Green” or “Yellow” ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ โดย Monterey
Bay Aquarium Seafood Watch แ ล ะ The Safina Center เ ท่ ำ นั้ น โ ด ย Whole Foods Market
จะไม่จำหน่ำยสินค้ำประมงที่จัดอยู่ในระดับ “Red” ซึ่งถือว่ำเป็นระดับ ไม่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็น กำร
ประมงแบบยั่งยืน ทั้งนี้ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://www.wholefoodsmarket.com/sustainable-wild-caught-seafood
(2) มาตรฐานสิ น ค้ า ประมงเพาะเลี้ ย ง (farm raised) สิ น ค้ ำ ต้ อ งผ่ ำ นกำร
ตรวจสอบโดยองค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สำม ในเรื่องคุณภำพน้ำ อำหำรที่ใช้เลี้ยง และมำตรฐำนคุณภำพอื่น ๆ
โดย Whole Foods Market มีมำตรฐำนเฉพำะสำหรับสินค้ำประมงแต่ละชนิด เช่น กุ้ง ปลำนิล ทูน่ำ
แซลมอน (salmon) ปลำดุก และหอย ซึ่งสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://www.wholefoodsmarket.com/farm-raised-seafood
(3) มาตรฐานทู น่ า บรรจุ ก ระป๋ อ ง (Canned Tuna) Whole Foods Market
มีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มำของวัตถุดิบ เพื่อให้แน่ใจว่ำได้มำจำกแหล่งที่ทำกำรประมง
ตำมมำตรฐำนประมงแบบยั่ ง ยื น ที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บรองจำกองค์ ก รสำกลเช่น เดี ยวกั บสิ น ค้ ำประมงอื่นๆ
เช่น กำรจับทูน่ำ ต้องใช้วิธีเบ็ดตวัด (pole-and-line) เบ็ดลำก (troll) หรือ เบ็ดมือ (handline) เป็นต้น
ทั้งนี้ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://www.wholefoodsmarket.com/sustainable-canned-tuna
5) นโยบายการปิดฉลาก GMOs (Genetically Modified Organisms) บนผลิตภัณฑ์
อำหำร ประกอบด้วย 2 นโยบำย ได้แก่
(1) การปิ ด ฉลากสิ น ค้ า ปลอด GMO (Non-GMO) Whole Foods Market
กำหนดให้ผู้ผลิตที่ต้องกำรปิดฉลำกสินค้ำปลอด GMO สินค้ำนั้นจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดย
องค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สำมที่รับรองโดย Whole Foods Market ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่กำหนดให้ผู้ผลิต
ต้องส่งมอบเอกสำรกำรรับรองดังกล่ำว แต่ Whole Foods Market อำจจะขอให้ มีกำรส่งมอบได้ตำม
ดุลพินิจ ทั้งนี้ Whole Foods ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ำปลอด GMO ที่ผลิตภำยใต้ 3 โครงกำร ได้แก่
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 The Non-GMO Project
 NSF Non-GMO True North
 USDA Organic
ทั้งนี้ ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองโดยองค์กำรที่ได้รับกำรรับรองจำก Whole
Foods Market เท่ำนั้น
(2) การปิดฉลากสินค้า GMO เดิม Whole Foods Market กำหนดให้สินค้ำที่มี
ส่วนประกอบที่เป็น GMO จะต้องปิดฉลำกเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้บริโภคทรำบ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วั น ที่ 1 กั น ยำยน 2561 อย่ ำ งไรก็ ต ำม เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤษภำคม 2561 Whole Foods Market
ได้ป ระกำศระงับ กำรบั งคับ ใช้ไว้ชั่วครำวเพื่อรอควำมชัดเจนเรื่องมำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูล อำหำร
GMOs (National Bioengineered Food Disclosure Standard) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ ซึ่งคำด
ว่ำจะประกำศผลภำยในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำนี้
6) ข้ อ ก า ห น ด เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ( additional product claim
requirements) ประกอบด้วย
(1) การปิดฉลากอาหารปลอดกลูเตน (gluten free claims policy) สินค้ำที่ปิด
ฉลำก gluten free ที่จะวำงจำหน่ำยที่ Whole Foods Market จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปิดฉลำก
gluten free ขององค์กำรอำหำรและยำสหรัฐ ฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2556 โดยต้องมี
กำรตรวจสอบและรับรองโดยองค์กรที่เป็นบุคคลที่ 3 ยกเว้น สินค้ำแบรนด์ส่วนตัวของ Whole Foods
Market ที่จะต้องมีกำรตรวจสอบและรับรองโดยองค์กรสำกล Global Data Team และ/หรือ ทีมงำน
แบรนด์พิเศษ (exclusive brands team) ของ Whole Foods Market
สำหรับข้อกำหนดเรื่องกำรปิดฉลำก gluten free ของ FDA มีสำระสำคัญดังนี้
กลู เ ตน (gluten) หมำยถึ ง ส่ ว นผสมของโปรตี น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตำมธรรมชำติ ใ น
ข้ำวสำลี ข้ำวไรย์ ข้ำวบำร์เลย์ และพืชลูกผสมของธัญพืชเหล่ำนี้ FDA อนุญำตให้ผู้ผลิตระบุบนฉลำก
ผลิตภัณฑ์อำหำรว่ำ "ปรำศจำกกลูเตน" หรือ “gluten free” บนผลิตภัณฑ์อำหำรได้ต่อเมื่ออำหำรนั้นไม่มี
ส่วนประกอบดังต่อไปนี้
 ส่วนผสมอำหำรที่เป็นข้ำวสำลี ข้ำวไรย์ ข้ำวบำร์เลย์ หรือลูกผสมของธัญพืช
เหล่ำนี้
 ส่วนผสมอำหำรที่ได้จำกธัญพืชเหล่ำนี้ และที่ยังไม่ได้กระบวนกำรสกัดกลูเตน
ออกไป หรือ
 ส่วนผสมอำหำรที่ได้จำกธัญพืชเหล่ำนี้โดยได้ผ่ำนกำรสกัดกลูเตนออกไปแล้ว
แต่ยังมีกลูเตนหลงเหลืออยู่ในอำหำรในปริมำณ 20 ส่วนต่อล้ำนส่วน (part per million - ppm) หรือ
มำกกว่ำ
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สำหรับอำหำรที่มีส่วนประกอบของกลูเตนน้อยกว่ำ 20 ppm สำมำรถระบุบน
ฉลำกผลิตภัณฑ์อำหำรว่ำ “gluten free” ได้
ทั้ ง นี้ กฎระเบี ย บครอบคลุ ม อำหำรประเภท packaged foods รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรทั้งหมดที่ควบคุมโดย FDA
(2) การปิ ด ฉลากสี เ ขี ย วและความเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (green and
environmental label claims) ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของคณะกรรมำธิกำรกำรค้ำของรัฐบำลกลำง
(Federal Trade Commission) มีสำระสำคัญดังนี้
 การอ้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น กำรปิดฉลำกคำว่ำ “green”
หรื อ “eco-friendly” กำรกล่ ำวอ้ำงผลประโยชน์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมควรมีควำมชัดเจน โดดเด่น และ
เฉพำะเจำะจง ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำงแบบกว้ำงๆ ที่ไม่มีนัยสำคัญหรือพิสูจน์ไม่ได้
 การอ้างเรื่องการชดเชยการปล่อยคาร์บอน (carbon offsets)7 ผู้ผลิต
ควรมีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่เชื่อถือได้ มำสนับสนุนกำรกล่ำวอ้ำง เรื่องกำรจ่ำยค่ำชดเชยคำร์บอน
หำกกำรชดเชยกำรปล่อยคำร์บอนเป็นกำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของรัฐบำลก็ไม่สำมำรถนำมำกล่ำว
อ้ำงเพื่อประโยชน์ทำงกำรตลำดได้
 การรั บ รองและตราประทั บ อำจได้ รั บ กำรรั บ รองตำมหลั ก เกณฑ์
กำรรับรองของ FTC (Federal Trade Commission) ของสหรัฐอเมริกำ
นอกจำกนี้ ยังมีกำรกล่ำวอ้ำงเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้ำ ได้แก่ กำรใช้วัสดุ
ชีวภำพ ควำมสำมำรถในกำรย่อยสะลำยได้ ปรำศจำกสำรต้องห้ำม ปลอดสำรพิษ ปลอดภัยและเป็นมิตร
กับบรรยำกำศชั้นโอโซน สำมำรถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ประกอบด้วยวัสดุที่นำกลับมำใช้ใหม่ สำมำรถนำไป
บรรจุของได้อีก ทำด้วยพลังงำนหมุนเวียน ทำด้วยวัสดุทดแทน กำรลดกำรสูญเสีย เป็นต้น
(3) การปิ ด ฉลากสิ น ค้ า ที่ มี ค าเฟอี น (caffeine containing products)
Whole Foods ยอมรั บ ผลิ ตภัณฑ์อำหำร เครื่องดื่ม และผลิ ตภัณฑ์เสริมอำหำรที่มีส่ ว นผสมคำเฟอีน
ทั้งที่มำจำกคำเฟอีนบริสุทธิ์ที่เติมเข้ำไปในอำหำรและคำเฟอีนธรรมชำติ จำกส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพร
เช่น ชำ โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนดังนี้
 ต้ อ งระบุ ค ำว่ ำ “contains caffeine” หรื อ ถ้ อ ยค ำอื่ น ที่ มี ค วำมหมำย
เดียวกันบนด้ำนหน้ำของบรรจุภัณฑ์
 ต้องระบุปริมำณคำเฟอีน ในรำยกำรส่ ว นประกอบอำหำร (ingredients)
เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
 ปริมำณคำเฟอีนต่อหนึ่งหน่วยบริโภคต้องไม่เกินปริมำณคำเฟอีนที่พบใน
กำแฟ 1 ถ้วย (ขนำด 6-8 ออนซ์)
7

Carbon Offsets หมำยถึง กำรซื้อคำร์บอนเครดิตมำชดเชยกับปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุกำรณ์ หรือ บุคคลเพื่อทำให้กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุกำรณ์ หรือ บุคคล ลดลง
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 กำรติดฉลำกผลิตภัณฑ์ควรระบุอย่ำงชัดเจนว่ำผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ “เพิ่ม” หรือ
“กระตุ้น” พลังงำน เพื่อเตือนให้ผู้บริโภคทรำบ
 ห้ำมใช้ส่วนประกอบที่เป็น extended release caffeine ซึ่งเป็นคำเฟอีน
แบบปล่อยสำรยำวนำนขึ้น
7) การรั ก ษามาตรฐานสิ น ค้า (product maintenance) ผู้ ผ ลิ ตจะต้องปรั บ ปรุ ง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้ำให้ทันสมัยอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กำรรับรองมำตรฐำน (เช่น มำตรฐำน
อินทรีย์) สถำนะภำพกำรประกันควำมเสียหำยอันเกิดจำกผลิตภัณฑ์ (liability insurance) รวมถึงต้นทุน
กำรผลิตและบรรจุภัณฑ์
5.3.2 กฎระเบียบและมาตรฐานเฉพาะของ WALMART
Walmart มีมำตรฐำนและข้อกำหนดเฉพำะสำหรับผู้ผลิตสินค้ำ หรือ ซัพพลำยเออร์
(supplier) ที่จะนำสินค้ำไปวำงจำหน่ำยในร้ำนเครือข่ำย walmart ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐำน หรือข้อกำหนด
ขั้นต่ำสำหรับซัพพลำยเออร์ ซึ่งประกอบด้วย กำรจัดหำที่มีควำมรับผิดชอบ (responsible sourcing)
ควำมปลอดภั ย ของอำหำร (food safety) สุ ข ภำพและควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี (health and wellness)
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (product safety) ควำมปลอดภัยของระบบห่วงโซ่อุปทำนทั่วโลก (global
supply chain security) และศั ก ยภำพของโรงงำนและกำรตรวจสอบ (factory capability and
capacity audits) โดยข้อกำหนดขั้นต่ำ (minimum requirements) ของ walmart มีดังนี้
1) ข้อกาหนดทั่วไป
(1) กำรลงทะเบียน Dun & Bradstreet8 ซัพพลำยเออร์ของ Walmart ทุกรำย
ต้องลงเบียนข้อมูลทำงธุรกิจกับบริษัท Dun & Bradstreet เพื่อขอรับหมำยเลข DUNs
(2) ต้องมีผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินธุรกิจ (Supplier Evaluation
Risk Rating (SER) ซึ่ง Walmart กำหนดให้ซัพพลำยเออร์ต้องมีเกณฑ์ควำมเสี่ยงอยู่ในช่วงระดับ 1 - 6
ซึ่งหมำยถึง ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย
(3) ต้องมีรหัส NACIS หรือ SIC
NACIS (North American Industry Classification System) หมำยถึง ระบบ
กำรจำแนกประเภทธุรกิจในอเมริกำเหนือ ซึง่ หน่วยงำนทำงสถิติของรัฐบำลกลำงสหรัฐฯ ใช้เป็นมำตรฐำน
ในกำรจัดประเภทสถำนประกอบกำรธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์ และเผยแพร่ข้อมูล
ทำงสถิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภำคธุรกิจของสหรัฐฯ

8

Dun & Bradstreet (D&B) เป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลเชิงพำณิชย์ วิเครำะห์และบริกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์เชิงลึกรำยบริษัท ครอบคลุมนิติ
บุคคลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศกว่ำ 285 ล้ำนบริษัท ใน 214 ประเทศทั่วโลก เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและประเมินโอกำสและควำม
เสี่ยงของธุรกิจ โดยเป็นผู้กำหนดหมำยเลขประจำตัวเฉพำะให้กับธุรกิจต่ำงๆ เรียกว่ำหมำยเลข D-U-N-S ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับกำรยอมรับจำก
ทั่วโลก
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SIC (Standard Industrial Classification) หมำยถึ ง ระบบกำรจ ำแนก
ประเภทอุตสำหกรรมโดยใช้รหัส 4 หลัก ที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยรัฐบำลกลำงของ
สหรัฐฯ ใช้ในกำรแยกประเภทอุตสำหกรรม
(4) รำยกำรข้อมูลอ้ำงอิงที่สำมำรถสนับสนุนประสิทธิภำพของซัพพลำยเออร์ในกำร
จั ด ส่ ง สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรในระดั บ ที่ น ำเสนอเพื่ อ กำรวำงจ ำหน่ ำ ยที่ Walmart ผู้ ข ำยที่ ท ำธุ ร กิ จ ใน
อุตสำหกรรมค้ำปลีกเป็นครั้งแรกสำมำรถอ้ำงอิงโครงกำรที่มีขนำดใกล้เคียงกันได้
2) ข้ อ ก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ แหล่ ง จั ด หาสิ น ค้ า (responsible sourcing
requirements) ผู้ประกอบกำรและสถำนประกอบกำร รวมถึงผู้รับเหมำช่วงกำรผลิต และบรรจุหีบห่อ
ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนของซัพพลำยเออร์ของ Walmart ดังนี้
(1) มาตรฐานสาหรับผู้ผลิต (standard for suppliers) ประกอบด้วย
 การบริ การลูกค้า ประกอบด้ว ย ควำมโปร่งใสด้ำนข้ อ มูล กำรผลิ ต และ
แหล่งกำเนิดสินค้ำ ให้ควำมร่วมมือกับ Walmart ในเรื่องกำรให้ข้อมูล และกำรตรวจสอบ ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ของ Walmart
 เคารพในความเป็น บุค คล ได้แก่ กำรจ้ำงงำนที่เป็นควำมเต็ มใจของผู้
รับจ้ำงและเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนของประเทศ/ท้องถิ่น ลูกจ้ำงต้องทรำบเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนของ
นำยจ้ำง ไม่ใช้แรงงำนเด็ก ไม่ใช้แรงงำนเยี่ยงทำส ไม่กดขี่แรงงำน มีข้อกำหนดวันทำงำน สิทธิพื้นฐำนของ
ลูกจ้ำง ค่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงงำน ลูกจ้ำงต้องมีอิสระที่จะเลือกกำรเข้ำเป็นสมำชิกสหพันธ์แรงงำน/กำรค้ำ
ใดๆ กำรจัดหำสถำนที่ทำงำนที่ปลอดภัยต่อกำรทำงำนและสุขภำพให้กับลูกจ้ำง
 การมุ่งมั่น ในความเป็น เลิศ ได้แก่ กำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำหนด
แนวทำงกำรแก้ไข กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศ/ท้องถิ่นในทุกเรื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของ
กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยกำรเข้ำเมือง กฎหมำยควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
 ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณ ได้แก่ มีควำมพร้อม
ในเรื่ องกำรตรวจสอบ ไม่ติดสิ น บน ให้ ของขวัญ ให้ เงิน หรือเสนอควำมบัน เทิง ใดๆ ให้ แก่เจ้ำ หน้ ำ ที่
ผู้ ตรวจสอบ ไม่กระทำกำรอัน ใดอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องรำยงำนควำมไม่ส อดคล้ องกั บ
นโยบำยของ Walmart เมื่อร่วมมือกันแก้ไข
 มาตรฐานในสถานที่ผลิต ซัพพลำยเออร์ต้องติดแผ่นป้ำยมำตรฐำนและ
นโยบำยของของ Walmart ในโรงงำนผลิ ต ในหั ว ข้ อ ต่ ำ งๆ เช่ น ค่ ำ จ้ ำ ง และชั่ ว โมงกำรท ำงำน
ควำมปลอดภัย กำรปฏิบัติ ต่อคนงำนอย่ำงเป็นธรรม และกำรใช้แรงงำน เพื่อให้พนักงำนทรำบถึงสิ่ งที่
Walmart คำดหวังจำกซัพพลำยเออร์และสถำนที่ปฏิบัติงำนของพนักงำน และให้มีข้อมูลสำหรับติดต่อ
เพื่อแจ้งปัญหำควำมกังวลเป็นภำษำที่พนักงำนต้องกำร รวมถึงข้อมูลสำหรับกำรติดต่อ Walmart โดยตรง
(2) การตรวจสอบและการเฝ้าระวัง (audits and monitoring) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่ำ คนงำนได้รับค่ำจ้ำงอย่ำงถูกต้องสำหรั บงำนที่ตนทำ แรงงำนทำงำนด้วยควำมสมัครใจ
สถำนประกอบกำรปฏิบั ติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนกำรจ้ำงงำน ชั่ว โมงทำงำน และสอดคล้ องกั บ
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กฎหมำย และมำตรฐำนท้องถิ่น รวมถึงด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของคนงำน โดยมีกำรวำงมำตรกำร
ต่ำงๆ ดังนี้
 กำรประเมินควำมเสี่ยง (risk-based approach to auditing
 โปรแกรมตรวจสอบโดยบุคคลที่ 3 (third-party audit programs)
 กำรประเมินสถำนประกอบกำร (facility assessments)
 กำรสืบสวน (investigations)
3) การประกันภัย (insurance) ซัพพลำยเออร์ ของ Walmart จะต้องแสดงหลักฐำน
ให้ เห็ น ถึงควำมรั บ ผิ ดชอบทำงกำรเงิน โดยดำเนินกำรทำประกันเพื่อรองรับค่ ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำย
และหนี้ สิ น อื่น ๆ ที่อำจเป็ น ผลมำจำกกำรเรีย กร้ อ ง หรือกำรดำเนิน กำรทำงกฎหมำยที่ เ กี่ยวข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์ของซัพพลำยเออร์ และจะต้องแสดงหลักฐำนควำมรับผิ ดชอบทำงกำรเงิน ดังกล่ำวส ำหรับ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ภำยในวงเงินประกันแต่ละประเภทดังนี้
(1) commercial general liability insurance หมำยถึ ง กำรประกั น ควำม
รับผิดชอบของนำยจ้ำงต่อลูกจ้ำงในกรณีเกิดกำรบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เพรำะทำงำนให้นำยจ้ำง วงเงิน
ประกัน 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อเหตุกำรณ์ วงเงินทั้งหมด 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
(2) product liability insurance เป็นกำรประกันควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยกับผู้บริ โภค ในที่นี้จะแสดงเฉพำะกำรประกันผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม
ดังนี้ (ตำรำงที่ 15)
ตารางที่ 15 วงเงินประกันความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่วางจาหน่ายที่ Walmart
ประเภทผลิตภัณฑ์

วงเงินประกันความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์
2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อเหตุกำรณ์/
วงเงินทั้งหมด 4 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

ประเภท I(F)
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มที่ใช้เพื่อ
กำรบริโภคของมนุษย์ที่ไม่เข้ำข่ำย II(F)
ประเภท II(F)
5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อเหตุกำรณ์/
วงเงินทั้งหมด 10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
หมำยถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำรและเครื่ อ งดื่ ม
ประกอบด้วย
- อำหำรและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก หรือ ทำรก
- ผั ก ผลไม้ ส ด เนื้ อ สั ต ว์ อำหำรทะเล สั ต ว์ น้ ำ
ประเภทมีเปลือก สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นม หรือไข่
- อำหำร หรือเครื่องดื่มที่ต้องนำไปอุ่นที่อุณหภูมิ
ระดับหนึ่งที่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค
(3) Workers compensation/employer’s liability insurance หมำยถึ ง
กำรประกั น ควำมรั บ ผิ ด ชอบของนำยจ้ ำ งต่ อ ลู ก จ้ ำ งภำยในสถำนประกอบกำรของนำยจ้ ำ ง วงเงิ น
1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
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(4) Automobile liability insurance หมายถึง กำรประกันควำมรับผิ ดชอบ
ของนำยจ้ำงต่อลูกจ้ำง ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรขับยำนยนต์ในสถำนประกอบกำร หรือรับส่งสินค้ำ
ระหว่ำงสถำนประกอบกำรของนำยจ้ำง วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อเหตุกำรณ์
4) มาตรฐานซั พ พลายเออร์ เป็ น ข้ อ ก ำหนดเฉพำะของ Walmart ส ำหรั บ
ซัพพลำยเออร์ ทั้ง 3 ประเภทได้แก่9
(1) ซั พ พลายเออร์ สิ น ค้ า แบรนด์ ส่ ว นตั ว /ไม่ มี แ บรนด์ / สิ น ค้ า พิ เ ศษเฉพาะ
(private label, unbranded, & exclusive suppliers) ซึง่ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 จั ด หำสิ น ค้ ำ เพื่ อ วำงจ ำหน่ ำ ยภำยใต้ แ บรนด์ ส่ ว นตั ว (private label)
ของ Walmart และ Sam’s Club ได้แก่ Great Value, Marketside, Member’s Mark เป็นต้น
 จัดหำผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยโดยไม่มีฉลำก (unbranded) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่ำยแบบบริกำรตนเอง
 จัดหำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับ กำรบรรจุใหม่ ในร้ำน Walmart
และร้ำนค้ำสโมสรของ Walmart
 จัดหำผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำไปผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป เพิ่มเติมโดย Walmart
หรือ ร้ำนสโมสรของ Walmart สินค้ำเหล่ำนี้อำจจำหน่ำยโดยไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือ ภำยใต้ตรำ
สินค้ำของ Walmart หรือ Sam's Club
 จัดหำผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพำะ (exclusive supplier) ที่วำงจำหน่ำยเฉพำะที่
Walmart และ/หรื อ Sam's Club โดยไม่ ส ำมำรถวำงจ ำหน่ ำ ยในร้ ำ นค้ ำ ปลี ก อื่ น ๆ ภำยในสหรั ฐ ฯ
หรือเปอร์โตริโก
(2) ซัพพลายเออร์สินค้าแบรนด์ทั่วไป (national brand supplier) หมำยถึง
ผู้จัดหำสินค้ำแบรนด์ของตนเองให้ Walmart และ / หรือ Sam's Club ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้สำมำรถวำง
จำหน่ำยได้ในร้ำนค้ำปลีกอื่น ๆ ภำยในสหรัฐฯ หรือเปอร์โตริโก
(3) ซัพพลายเออร์ สินค้า นาเข้าโดยตรง (direct import supplier) หมำยถึง
ซั พ พลำยเออร์ ที่ จั ด หำผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ Walmart หรื อ Sam's Club เป็ น ผู้ น ำเข้ ำ โดยตรงเท่ ำ นั้ น
สำหรับซัพพลำยเออร์ สิน ค้ำน ำเข้ำโดยตรงที่ มีผ ลิตภัณฑ์ซึ่งควบคุมโดยกฎหมำย “กำรปรับปรุงควำม
ปลอดภั ย อำหำรให้ ทั น สมั ย ” หรื อ “Food Safety Modernization Act (FSMA)” ของ FDA อำจมี
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่อง “โปรแกรมกำรตรวจสอบผู้ผลิตในต่ำงประเทศ”
หรือ “Foreign Supplier Verification Program (FSVP)” อีกด้วย
สำหรับข้อกำหนดและมำตรฐำนซัพพลำยเออร์ ของ Walmart มีดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Requirements)
 การตรวจสอบและรั บ รอง มาตรฐาน (audits and certification)
สำหรับซัพพลำยเออร์แต่ละประเภทดังนี้
9 https://cdn.corporate.walmart.com/3d/b3/f30fc5f44fc58ea06cec84102c26/supplier-food-safety-requirements-2017-

v2.pdf
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 ผั ก ผลไม้ ส ด ซั พพลำยเออร์ ผั ก ผลไม้ ส ดจะต้ อ งได้ รั บ กำรประเมิ น ผล

มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรทุกขั้นตอนกำรผลิต นับตั้งแต่กำรเก็บเกี่ยวไปจนถึงผลผลิตขั้นสุดท้ำย
ไม่ว่ำสถำนที่ดำเนินกำรจะเป็นของบริษัท ผู้ผลิตหรือไม่ และต้องประเมินควำมปลอดภัยเป็นประจำทุกปี
โดยมีเงื่อนไขกำรรับรองมำตรฐำนดังนี้
 ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง GLOBAL FOOD SAFETY
INITIATIVE (GFSI) ส ำหรั บ ซัพพลำยเออร์ผั กผลไม้ส ดที่มีรำยได้ รวมเกินปีล ะ 1 ล้ ำนเหรียญสหรัฐ ฯ
จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นตำมแนวทำงของ GFSI
 การรั บ รองโดยบุ ค คลที่ 3 (third-party food safety audits)
สำหรับซัพพลำยเออร์ผักผลไม้สดที่มีรำยได้รวมไม่เกินปีละ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อำจขอรับกำรรับรอง
จำกองค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สำมแทนกำรรับรองตำมแนวทำงของ GFSI ได้ แต่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
Walmart
 ก า ร ใ ช้ ส า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ก า จั ด ศั ต รู พื ช ( crop protection
products) ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำนสำรตกค้ ำ งสู ง สุ ด ที่ ย อมรั บ ได้ ข องสหรั ฐ ฯ (US Maximum
Residue Limit - MRL) ซึ่งกำหนดโดยของหน่วยงำน Environmental Protection Agency (EPA) ทั้งนี้
Walmart จะดำเนินกำรสุ่มตรวจสำรตกค้ำงในผักผลไม้ที่ว ำงจำหน่ำยใน Walmart, Sam’s Club ทั่ว
สหรัฐฯ รวมถึงร้ำนค้ำออนไลน์ของ Walmart เป็นประจำ
 การปิดฉลาก (label claim certifications) ซัพพลำยเออร์ที่มี
กำรกล่ ำ วอ้ ำ งมำตรฐำนอื่ น ๆ เช่ น Organic หรื อ Non-GMO โดยมี ก ำรปิ ด ฉลำกหรื อ มี ต รำประทั บ
มำตรฐำนกำรรับรองของบุคคลที่ 3 บนผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงหลักฐำนกำรรับรองมำตรฐำนที่เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยรับรองนั้นๆ
 อาหารและเครื่องดื่ม ซัพพลำยเออร์จะต้องได้รับกำรประเมินมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยอำหำรเป็นประจำทุกปี โดยมีเงื่อนไขกำรรับรองมำตรฐำนดังนี้
 ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง GLOBAL FOOD SAFETY
INITIATIVE (GFSI) บังคับใช้กับซัพพลำยเออร์สินค้ำประเภทต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 สินค้ำแบรนด์ส่วนตัวของ Walmart
 สินค้ำนำเข้ำโดยตรง (direct import suppliers)
 เนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จ (bulk deli meat suppliers)
 ผลเบอร์รี่แช่แข็ง (frozen berry suppliers*)
 อำหำรสัตว์เลี้ยง (pet food suppliers)
 ของกินเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง (pet treat suppliers*)
 เนื้อวัวสดบด (raw ground beef suppliers)
 สัตว์ปีกสด (raw poultry suppliers) ได้แก่ ไก่ทั้งตัว ส่วนต่ำงๆ
ของไก่ และไก่งวงบด
 อำหำรทะเล (seafood suppliers)
 ซูชิ (sushi suppliers)
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หมำยเหตุ * ซัพพลำยเออร์ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรรั บรอง
ตำมแนวทำงของ GFSI ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟำร์มจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย
 การรับรองโดยบุคคลที่ 3 (third-party food safety audits)
ที่ ไ ด้ รั บ กำรรองจำก Walmart ให้ ใ ช้ ไ ด้ ส ำหรั บ ซัพ พลำยเออร์ สิ น ค้ ำ แบรนด์ ทั่ ว ไป (national brand)
ที่ได้รับกำรยกเว้นกำรรับรองตำมแนวทำงของ GFSI
 การรับรอง Global Markets Program เป็นโปรแกรมที่สร้ำงขึ้น
เพื่อเป็นแนวทำงขั้นบันไดสำหรับกำรก้ำวไปสู่กำรรับรองตำมแนวทำง GFSI อย่ำงเต็มรูปแบบ โดยมีกำร
ตรวจสอบขั้นพื้นฐำนและระดับกลำง กำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับซัพพลำยเออร์ขนำดเล็กและกำลังพั ฒนำ
(small and developing supplier) ซึ่ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ไ ด้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำก Walmart ทั้ ง 3 ข้ อ
ดังต่อไปนี้
 รำยได้จำกธุรกิจทั้งหมดไม่เกินปีละ 2.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
 บริษัทไม่มีระบบกำรขนส่งสินค้ำในรัศมีที่เกินกว่ำ 250 ไมล์
 บริษัทไม่สำมำรถจัดหำสินค้ำให้ Walmart หรือ Sam’s Club
ได้เกิน 60 สำขำ
 การปิดฉลาก (label claim certifications) ซัพพลำยเออร์ที่มี
กำรกล่ำวอ้ำงมำตรฐำนอื่นๆ เช่น organic, kosher, halal หรือ non-GMO โดยมีกำรปิดฉลำก หรือมีตรำ
ประทับมำตรฐำนกำรรับรองของบุคคลที่ 3 บนผลิตภัณฑ์ จะต้องแสดงหลักฐำนกำรรั บรองมำตรฐำนที่
เป็นปัจจุบันของหน่วยรับรองซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 นั้น
ส ำหรับ กำรโฆษณำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภำพ เช่น gluten free,
fat free เป็นต้น ต้องมีกำรพิสูจน์โดยมีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ซัพพลำยเออร์จะต้องแสดงหลักฐำนตำม
คำขอของ Walmart
 ข้ อ ก าหนดเฉพาะของสิ น ค้ า บางประเภท (commodity specific
requirements) Walmart มีข้อกำหนดเฉพำะซึ่งมีควำมเข้มงวดกว่ำมำตรฐำนทั่วไป ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสาเร็จ (deli meat)
 สถำนประกอบกำรผลิ ต ต้ อ งได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนจำก
องค์กร ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับกำรยอมรับตำมแนวทำงกำรตรวจสอบมำตรฐำนของ GFSI และมีกำร
ต่ออำยุเป็นประจำทุกปี
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี ตั ว ยั บ ยั้ ง กำรเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ Listeria
Monocytogenes ไม่ให้เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 1-log ในช่วงอำยุกำรวำงจำหน่ำยและกำรเก็บรักษำ
ทั้งนี้ ประสิทธิภำพของตัวยับยั้งต้องผ่ำนกำรศึกษำและรับรองทำง
วิทยำศำสตร์ที่น่ำเชื่อถือ โดยจะต้องส่งมอบหลักฐำนให้ Walmart พิจำรณำก่อน
 ผลิตภัณฑ์ต้องมีสิ่งเจือปนน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น
สำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่ำงๆ ต้องมำจำกธรรมชำติ สำรกันเสียต้องอยู่ในระดับ food grade
และเป็นทีย่ อมรับของผู้บริโภค นอกจำกนี้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบในทำงลบต่อคุณภำพและรสชำติอำหำร
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 ผู้ผลิตต้องมีระบบกำรควบคุมเชื้อ Listeria Monocytogenes
ซึ่งประกอบด้วย กำรสุขำภิบำลที่เข้มงวด กำรตรวจสอบด้ำนสิ่งแวดล้อม และมีโปรแกรมกำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 เนื้อวัวบด มำตรฐำนควำมปลอดภัยของเนื้อบด ประกอบด้วย
 สถำนประกอบกำรผลิ ต ต้ อ งได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนจำก
องค์กร ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับกำรยอมรับตำมแนวทำงของ GFSI และมีกำรต่ออำยุเป็นประจำทุกปี
 ซัพพลำยเออร์ จะต้องตรวจสอบหำเชื้อ E. coli O157: H7 ทั้ง
ในวัตถุดิบ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยใช้วิธีกำรทดสอบที่ ได้รับกำรรับรอง และใช้แผนกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง N-60
 ซั พ พลำยเออร์ ที่ ผ ลิ ต แบบไม่ ค รบวงจร จะต้ อ งมี ร ะบบ
intervention ในสถำนที่บ ดเนื้ อสั ตว์ เพื่อลดปริมำณเชื้อแบคทีเรี ย ในเนื้ อสั ตว์ดิบ ที่จะน ำไปบดให้ ไ ด้
อย่ำงน้อยที่สุด 2-log ทั้งนี้ ระบบ intervention ดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรศึกษำและรับรองทำงวิทยำศำสตร์
ที่น่ำเชื่อถือ โดยจะต้องมีหลักฐำนส่งมอบให้ Walmart พิจำรณำก่อน
 ซั พ พลำยเ อ อร์ ที่ ผลิ ตแ บบ ค รบว งจ ร จะต้ อ ง มี ร ะ บ บ
intervention ในโรงฆ่ำสัตว์เพื่อลดปริมำณเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ดิบให้ได้อย่ำงน้อย 5-log และใน
สถำนที่บดเนื้อสัตว์เพื่อลดปริมำณเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ดิบให้ได้อย่ำงน้อย 2-log
 เนื้อสัตว์ปีก ซัพพลำยเออร์จะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 กระบวนกำรผลิตต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรซึ่ง
เป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับกำรรับรอง และมำตรฐำนได้รับกำรยอมรับตำมแนวทำงของ GFSI และมีกำรต่อ
อำยุเป็นประจำทุกปี
 ผลเบอร์ รี่ แ ช่ แ ข็ ง ซั พ พลำยเออร์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนด
ดังต่อไปนี้
 กระบวนกำรผลิตต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรซึ่ง
เป็นบุคคลที่ 3 ที่ได้รับกำรรับรอง และมำตรฐำนได้รั บกำรยอมรับตำมแนวทำงของ GFSI และมีกำรต่อ
อำยุเป็นประจำทุกปี
 กระบวนกำรผลิ ต ต้ อ งมี ร ะบบควำมปลอดภั ย ที่ เ พี ย งพอ
นับตั้งแต่ กำรเก็บเกี่ยวไปจนถึงกำรบรรจุ
 ต้องหลีกเลี่ยงกำรนำผลผลิตจำกประเทศหรือภูมิภำคที่มีควำม
เสี่ยงในเรื่องกำรแพร่ระบำดของเชื้อ Hepatitis A หรือเชื้อโรคอื่นๆ ที่น่ำเป็นห่วง
 ควรคำนึงถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของพนักงำนในฟำร์มโดยไม่
คำนึงถึง เรื่องของประเทศผู้ผลิต
 มาตรฐานระบบ (system) ซั พ พลำยเออร์ ต้ อ งใช้ ร ะบบที่ ก ำหนดโดย
Walmart เพื่อสำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้กับ Walmart ได้ ซึ่งประกอบด้วย
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 SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY (SCT) เป็นระบบที่ Walmart

ออกแบบขึ้น มำส ำหรั บ ซั พ พลำยเออร์ เ พื่อ เข้ ำไปตรวจสอบมำตรกำรด้ ำนควำมปลอดภัยอำหำรของ
Walmart และให้ซัพพลำยเออร์ป้อนข้อมูล มำตรกำรควำมปลอดภัยอำหำรในกระบวนกำรผลิตทั้งหมด
ของตนเองเข้ ำ ไปในระบบดั ง กล่ ำ ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ จั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำหำรของ Walmart
ได้ตรวจสอบควำมสอดคล้ องของกฎระเบียบ ทั้งนี้ ซัพพลำยเออร์จะสำมำรถเข้ำถึงระบบดังกล่ ำ วได้
โดยผ่ำนทำง Retail Link หลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติให้เป็นซัพพลำยเออร์ของ Walmart แล้ว
 ASPECT/ProSpec/HIVE เป็ น ระบบที่ อ อกแบบมำส ำหรั บ ผู้ ผ ลิ ต
สินค้ำแบรนด์ส่วนตัวของ Walmart ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่มำ หรือ แหล่งกำเนิดส่วนประกอบที่นำมำ
ผลิตสินค้ำให้ Walmart เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร
(2) ข้ อ ก าหนดความปลอดภั ย ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (supply chain security
compliance requirement) ซัพพลำยเออร์ทุกรำยจะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 เปิดเผยข้อมูลสถำนประกอบกำรทั้งหมด และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
 ให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมกำหนดเวลำและรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรตรวจรับรอง
 รั กษำมำตรฐำนระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย ให้ เป็น ปัจจุบัน เสมอ
เนื่องจำกกำรรับรองมีวันหมดอำยุ
 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย อำหำรอำจใช้เวลำประมำณ 45 - 60 วัน
ดังนั้น ซัพพลำยเออร์จึงจะยังไม่สำมำรถส่งสินค้ำข้ำมประเทศได้จนกว่ำกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของ
ซัพพลำยเชนจะเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถำมสำมำรถติดต่อ Global Security
Regional ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ได้ในสำนักงำนส่วนภูมิภำคต่ำงๆ ดังนี้
R1: China and North Asia - wgsscs1@wal-mart.com
R2: The Americas (includes Canada) - wgsscs2@wal-mart.com
R3: Indian Subcontinent, Southeast Asia, Australia, New Zealand,
Philippines - wgsscs3@wal-mart.com
R4: Europe, Africa, Middle East - wgsscs4@wal-mart.com
(3) ข้อกาหนดทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า (general merchandise requirements)
 บนผลิตภัณฑ์ต้องมีรหัสมาตรฐานสากล GTIN/UPC ของ GS1 หรือเรียก
กันทั่วไปว่ำบำร์โค้ด (barcode) ซึ่งสำมำรถสมัครเพื่อรับรหัสดังกล่ำวได้ที่เว็บไซต์:
https://www.gs1us.org/
 Product Safety and Compliance ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ ำ ทั่ ว ไปที่ จ ะน ำไป
วำงจำหน่ำยที่ Walmart จะต้องมีมำตรฐำนควำมปลอดภัย เทียบเท่ำ หรือ อำจสูงกว่ำข้อกำหนดของ
รัฐบำลกลำง รัฐบำลท้องถิ่น และ Walmart Inc.
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5.3.3 Sysco Corporation
มำตรฐำนเฉพำะที่สำคัญของ Sysco ประกอบด้วย
1) Supplier Code of Conduct10 เป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับจริยธรรม กำรปกป้อง
สิทธิของคนงำน ควำมปลอดภัย สุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต ซึ่งซัพพลำยเออร์จะต้อง
ปฏิบัติ หำกละเมิดอำจถูกยกเลิกสัญญำกำรเป็นซัพพลำยเออร์ หรือต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตำมข้อกำหนด สำหรับสำระสำคัญของมำตรฐำน Supplier Code of Conduct ของ Sysco มีดังนี้
(1) ข้อกำหนดทำงกฎหมำย (legal requirements) ผู้ ผ ลิ ต หรือซัพพลำยเออร์
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศที่ประกอบธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด
(2) ข้อกำหนดด้ำนกำรรักษำควำมลับทำงธุรกิจ (confidentiality)
(3) ข้อกำหนดด้ำนจริยธรรม (ethics requirements)
(4) ข้อกำหนดด้ำนกำรใช้แรงงำน (labor requirements)
(5) ข้อกำหนดด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (health, safety, and
environmental)
(6) ข้ อ ก ำ ห น ด ด้ ำ น ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ แ ละ ก ำ ร บั ง คั บใ ช้ ( monitoring and
enforcement)
2) มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (product packaging) เป็นข้อกำหนดเฉพำะของ Sysco
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทั้งรูปแบบ ขนำด ตัวอักษรที่จะปรำกฏบนบรรจุภัณฑ์
3) มาตรฐานรูปภาพประกอบสินค้า (product image guidelines) ที่จะปรำกฏบน
บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน GS111 ของสหรัฐฯ
4) ระบบการบัญชีสาหรับซัพพลายเออร์ (supplier accounting) ใช้ระบบออนไลน์
ซึ่งพัฒนำโดย Sysco เพื่อใช้ในกำรจัดทำบัญชีรับจ่ำยเงินระหว่ำง Sysco และซัพพลำยเออร์
5) ระบบการติ ด ต่ อ ทางธุ ร กิ จ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-supplier solutions)
เพื่อลดกำรใช้เอกสำรที่เป็นกระดำษ และลดต้นทุนกำรจัดกำร
6) การฝึ ก อบรมซั พ พลายเออร์ (supplier training) เพื่ อ ให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ต ำม
ข้อกำหนดและมำตรฐำนของ Sysco
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมำตรฐำน Supplier Code of
Conduct และมำตรฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Sysco ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นได้ที่เว็บไซต์:
https://www.sysco.com/Suppliers/Supplier-Partnerships/SupplierResources.html
https://www.sysco.com/dam/jcr:b7b8c73f-00ef-4d6f-bd61-7bef62fbccc6/suppliers_code_of_conduct_brochure.pdf
GS1 เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งเป็นผู้พัฒนำและดูแลระบบมำตรฐำน Supply Chain ที่มีกำรใช้กันมำกที่สุดในโลก โดยมีสมำชิกกว่ำ
110 ประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกำ
10
11
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5.3.4 Costco
มาตรฐานเฉพาะของ Costco ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน ได้แก่ Vendor Code
Of Conduct และ Costco Produce Food Safety ซึง่ แต่ละมำตรฐำนมีสำระสำคัญดังนี้
1) มาตรฐาน Vendor Code of Conduct เป็นมำตรฐำนในกำรดำเนินธุรกิจ
ของผู้ผลิต ซึ่งเน้นในเรื่องกำรปกป้องสิทธิของคนงำน และควำมปลอดภัยของแรงงำนที่ผลิตสินค้ำที่ จ ะ
นำไปวำงจำหน่ำยที่ Costco ในขณะเดียวกันก็ตระหนัก และเคำรพวัฒนธรรมและควำมแตกต่ำ งทำง
กฎหมำยของประเทศผู้ผลิต โดยผู้จำหน่ำยจะต้องปฏิบัติข้อกำหนดดังนี้
(1) ห้ำมกำรใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนเยี่ยงทำส และกำรทำร้ำยคนงำน
(2) ให้ ผู้ จ ำหน่ ำ ยปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดกฎหมำยเกี่ ย วกั บ แรงงำนและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศผู้ผลิต
ทั้งนี้ ผู้จำหน่ำยจะต้องรับผิดชอบควำมสอดคล้องกับ Code of Conduct ของ
Costco และข้อกำหนด กฎหมำยของประเทศผู้ผลิตตลอดสำยกำรผลิต นับตั้งแต่แหล่งจัดหำวัตถุดิบ
ผู้รับเหมำช่วง และสถำนประกอบกำรผลิต โดยผู้จำหน่ำยอำจต้องมีเอกสำรรับรองที่เกี่ยวข้องไว้ที่สถำน
ประกอบกำรและพร้อมส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของ Costco เมื่อต้องกำร
2) มาตรฐาน Costco Produce Food Safety เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัย
สำหรับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร ซึ่งสถำนประกอบกำรจะต้องได้รับกำรตรวจรับรองเป็นประจำทุก
ปี โ ดยองค์กรที่ได้รั บ กำรรับ รอง (certified body) ของ Costco ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศจีนต้องมีกำรตรวจรับรองทุกๆ 6 เดือน โดยมำตรฐำนที่สำคัญ มีดังนี้
(1) มาตรฐานตามแนวทางของ GFSI (Global Food Safety Initiative)
หมำยถึง แนวทำงมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรโลก ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำรต่ำงๆ ได้แก่ SQF,
BRC, IFS, FSSC, GLOBALG.A.P. and BAP and Canada GAP โดย Costco จะยอมรับผลกำรรับรอง
จำกองค์กรที่ได้รับกำรรับรองจำก Costco ได้แก่ AUS-QUAL Pty Ltd, Cert-ID, Eagle Certification,
NSF, NSF-AG, NSF-GFTC, Primus Auditing Operations, SCS, SGS, และ WQS ส ำหรับมำตรฐำน
GLOBALG.A.P. ซึ่งอยู่ภำยใต้ GFSI Costco จะยอมรับกำรรับรองจำก LSQA เท่ำนั้น
(2) มาตรฐาน HACCP ใช้สำหรับสถำนประกอบกำรบรรจุ (packing house)
แปรรูป (processing) และคลังสินค้ำที่ต้องกำรควบคุมควำมเย็น (cooling/cold storage)
(3) มาตรฐาน GMP และ GAP โดย Costco จะยอมรับผลกำรตรวจสอบและ
รับรองจำกองค์กรที่ได้รับรองจำก Costco เท่ำนั้น ซึ่งได้แก่ Primus Auditing Operations และ SGS
นอกจำกนี้ ยังยอมรับผลกำรรับรอง GMP จำก NSF-GFTC และ หน่วยรับรองที่
ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำน Foods Department ของ Costco ทั้งนี้ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต์ https://webapps.traqtion.com/traqtionportal/costcofoodportal.jsp
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5.3.5 Trader Joe’s
มำตรฐำนเฉพำะของ Trader Joe’s เป็นข้อกำหนดพื้นฐำนสำหรับผู้จำหน่ำยสินค้ำ
รำยใหม่ (new vendor requirements) ของ Trader Joe’s มีดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภำยใต้แบรนด์ส่ว นตัว ของ Trader Joe’s จะต้องปรำศจำก
สำรเคมีปรุงแต่งรสชำติ สำรเคมีใช้สำหรับกันเสีย ผงชูรส ไขมันทรำนส์12 (trans fats) ส่วนผสมของนม
จำกแหล่งผลิตที่ใช้ฮอร์โมนเร่งกำรเจริญเติบโต (rBST)13 หรือส่วนประกอบที่ผ่ำนกำรดัดแปลงพันธุกรรม
2) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภำยใต้แบรนด์ส่วนตัวของ Trader Joe’s ต้องใช้สีที่ได้มำจำก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติเท่ำนั้น
3) ผู้จัดจำหน่ำยต้องเตรียมข้อมูล กำรวิเครำะห์ทำงโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ดำเนินกำรโดยห้องทดสอบของบุคคลที่ 3 ด้วยวิธีกำรของ AOAC14 เท่ำนั้น หรือวิธี Computerized
Recipe Analysis หำกดำเนินกำรวิเครำะห์โดยผู้ให้บริกำรวิชำชีพที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทำงด้ำนโภชนำกำร
และ/หรื อวิทยำศำสตร์กำรอำหำรซึ่งใช้ซอฟท์แวร์วิเ ครำะห์ส ำรอำหำรที่ได้รับกำรรับรองจำก USDA
โดยใช้ฐำนข้อมูลล่ำสุดไม่เกิน 2 ปี
4) ผู้จำหน่ำยต้องมีข้อมูลกำรวิเครำะห์ เรื่องอำยุกำรเก็บรักษำของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ดำเนิ น กำรโดยห้ องปฏิบั ติกำรของบุคคลที่ส ำมที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับตำม
มำตรฐำนสำกล
5) ผู้จำหน่ำยต้องมีหลักประกันควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (product liability
insurance)
5.4 กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกำจัดเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยอำหำรที่
ดีที่สุดในโลก สินค้ำที่จะนำไปวำงจำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯ จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด กฎระเบียบและ
มำตรฐำนของรัฐบำลสหรัฐฯ ดังนั้ น จึงต้องพิจำรณำตรวจสอบให้แน่ในว่ำ สินค้ำ จะไม่มีปัญหำในวำง
จำหน่ำย เพรำะหำกสินค้ำถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำนของรัฐและพบว่ำไม่ได้มำตรฐำนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ สินค้ำดังกล่ำวจะถูกปฏิเสธกำรนำเข้ำ อำจถูกทำลำยหรือส่งกลับ หรือให้นำออกจำกตลำด
กรณีที่มีกำรวำงตลำดแล้ว ผลที่ตำมมำคือ สินค้ำหรือผู้ผลิตอำจถูกขึ้นบัญชี import alert ซึ่งหมำยถึง
หำกมีกำรนำเข้ำในครั้งต่อไปสินค้ำดังกล่ำวจะถูกกักกันทันทีเมื่อมำถึงด่ำนนำเข้ำของสหรัฐฯ ดังนั้น ในกำร
ส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่สหรัฐ ฯ จึงจำเป็นต้องศึกษำกระบวนกำรและกฎระเบียบพื้นฐำน
ต่ำง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดปัญหำควำมล่ำช้ำ สินค้ำถูกกักกัน หรือปฏิเสธนำเข้ำ
12

เป็นไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ไม่บ่อยในธรรมชำติแต่สำมำรถสังเครำะห์ขึ้นได้จำกกระบวนกำรแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลำยเป็นกรดไขมัน
อิ่มตัวสูง
13 rBST (recombinant Bovine Somatotropin) หมำยถึง ฮอร์โมนเร่งกำรเจริญเติบโตเพื่อให้วัวผลิตน้ำนมได้มำกขึ้น
14AOAC - Association of Official Analytical Chemists เป็นหน่วยงำนอิสระไม่แสวงหำผลกำไร ทำหน้ำที่ในกำรพัฒนำมำตรฐำนต่ำงๆ
เป็นแหล่งสำรสนเทศด้ำนกำรทดสอบอำหำร
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นอกจำกนี้ กำรส่งสินค้ำมำยังสหรัฐ ฯ จะถูกต้องตำมกฎหมำยก็ต่อเมื่อสินค้ำได้ผ่ำนเข้ำมำยังใน
เขตด่ำ นน ำเข้ำ และได้รั บ อนุ มัติให้ มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำโดยหน่ว ยงำนหน่ว ยงำนศุล กำกรและป้ อ งกั น
ชำยแดน หรือ Custom and Border Protection (CBP) โดยมีกำรชำระภำษีศุลกำกรเป็นที่เรียบร้ อย
แล้วเท่ำนั้น นอกจำกนี้ หำกเป็นกำรนำเข้ำสิ นค้ำเกษตรและอำหำร หรือสินค้ำควบคุม ก็จะต้องผ่ ำน
กำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรอำหำรและยำสหรัฐฯ หรือ USFDA (The US Food
and Drug Administration) หรื อ กระทรวงเกษตรและสหรั ฐ ฯ หรื อ USDA (U.S. Department of
Agriculture) เป็นต้น เมื่อสินค้ำวำงจำหน่ำยในตลำดสหรัฐ ฯ แล้วจะมีหน่วยงำนคุ้มครองสิ่ง แวดล้ อม
สหรัฐอเมริกำ (Environmental Protection Agency, EPA) ดำเนินกำรตรวจสอบเกี่ยวกับสำรตกค้ำง
ในสินค้ำเกษตรและอำหำร นอกจำกนี้ บำงมลรัฐอำจมีกฎระเบียบของตนเองเพิ่มเติมจำกกฎระเบียบของ
รัฐบำลกลำงอีกด้วย
กำรศึกษำนี้ จะศึกษำกฎระเบียบและมำตรฐำนที่สำคัญสำหรับ สินค้ำเกษตรและอำหำรซึ่งอยู่
ภำยใต้กำรดูแลและควบคุมโดยหน่วยงำนรัฐบำลกลำงที่สำคัญ 3 องค์กร คือ องค์กำรอำหำรและยำ
สหรัฐฯ (FDA) กระทรวงเกษตรและสหรัฐอเมริกำ (USDA) และ หน่วยงำนศุลกำกรและป้องกันชำยแดน
(CBP) ดังนี้
5.4.1 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)
กฎระเบี ย บด้ ำ นอำหำรของของสหรั ฐ อเมริ ก ำอยู่ ภ ำยใต้ ก ฎหมำยอำหำร ยำ และ
เครื่ องส ำอำงของรั ฐ บำลกลำงสหรัฐ ฯ (U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act - FD&C Act)
ภำยใต้กำรรับผิดชอบขององค์กำรอำหำรและยำสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข (Department
of Health and Human Service – HHS)
ข้อกาหนดทั่วไป ภำยใต้กฎหมำย FD&C Act ผู้นำเข้ำสินค้ำอำหำรเพื่อมำจำหน่ำยใน
สหรัฐอเมริกำต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของอำหำร สุขอนำมัย และกำรปิดฉลำกที่ถูกต้องตำม
กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกำ กำรนำเข้ำอำหำรเข้ำสู่สหรัฐอเมริกำดำเนินกำรได้โดยมิต้องขออนุญำตต่อ
FDA ตรำบใดที่สถำนประกอบกำรกำรผลิต เก็บรักษำ หรือจัดกำรกับสินค้ำ ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ FDA
เรียบร้อยแล้ว และได้มีกำรแจ้งให้ FDA ทรำบล่วงหน้ำเมื่อมีกำรขนส่งสินค้ำเข้ำสู่สหรัฐอเมริกำ
สิ น ค้ ำ อำหำร หมำยถึ ง อำหำรทุ ก ชนิ ด ทั้ ง อำหำรมนุ ษ ย์ แ ละอำหำรสั ต ว์ (ยกเว้ น
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ ซึ่งอยู่ในควำมควบคุมของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ) ที่ระบุไว้ใน
กฎหมำย FD&C Act และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีกำรนำเข้ำมำในสหรัฐ ฯ จะต้องถูกตรวจสอบโดย
FDA ณ ด่ำนนำเข้ำของสหรัฐฯ โดย FDA อำจจะกักสินค้ำนั้นไว้เพื่อตรวจสอบ และหำกตรวจพบว่ำมีกำร
ละเมิดกฎระเบียบ สินค้ำนั้นอำจถูกส่งกลับออกไป หรือทำลำยหำกไม่สำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตำมกฎระเบี ย บได้ โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ภ ำยใต้ ก ฎระเบี ย บเดี ย วกั น ทั้ ง สิ น ค้ ำ น ำเข้ ำ และสิ น ค้ ำ ที่ ผ ลิ ต
ภำยในประเทศ
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กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอาหารภายใต้การดูแลของ FDA
สหรัฐฯ ได้กำหนดให้สินค้ำอำหำรทีน่ ำเข้ำจะต้องผลิตตำมมำตรฐำนซึ่งอยู่ระดับเดียวกับ
สินค้ำอำหำรที่ผลิตในประเทศสหรัฐ ฯ และอยู่ภำยใต้กฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน กล่ำวคือ กำรผลิตใน
สภำพสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด ปลอดภัยต่อกำรบริโภคและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลำกข้อมูล
ทีเ่ ป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้
1) ข้อกาหนดสาหรับสินค้าอาหารกระป๋องที่เป็นกรดและกรดต่า (Acidified & Low
Acid Canned Food - LACF) ผู้ ผ ลิ ต อำหำรที่ เ ป็ น กรดและกรดต่ ำ (มี ค่ ำ pH สู ง กว่ ำ 4.6) เพื่ อ วำง
จำหน่ำยในสหรัฐฯ จะต้องจดทะเบียนสถำนประกอบกำรกับ FDA พร้อมแจ้งข้อมูลกระบวนกำรผลิตของ
แต่ละผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ขนำดและชนิดของภำชนะบรรจุ และวิธีกำรแปรรูป เพื่อรับหมำยเลข
FCE Number (Food Canning Establishment) จำก FDA ของสหรัฐฯ
สำหรับกำรลงทะเบียนสำมำรถทำได้ทั้งกำรกรอกแบบฟอร์ มส่งทำงไปรษณีย์และทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ :
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformatio
n/AcidifiedLACF/default.htm#Registration
สถำนที่ติดต่อ
Food and Drug Administration
LACF Registration Coordinator (HFS-303)
Center for Food Safety and Applied Nutrition
5001 Campus Drive
College Park, Maryland 20740-3835
2) ข้อกาหนดเรื่องฉลาก (labeling) FDA ของสหรัฐฯ กำหนดควำมหมำยของคำว่ำ
"ฉลำก" หมำยถึง "ฉลำกทั้งหมด และสิ่งพิมพ์ ข้อควำมเขียน หรือภำพพิมพ์อื่น ๆ ที่ปรำกฏบนบทควำม
(article) ภำชนะบรรจุ (container) หรือภำชนะหี บห่ อ (wrapper) ใด ๆ หรือ ซึ่ง คำว่ำ “บทควำม”
อำจรวมถึง บรรจุ ภัณฑ์ (packaging) คำแนะนำ (instruction) กำรแทรกผลิ ตภัณฑ์ (product insert)
เว็บไซต์ และเนื้อหำส่งเสริมกำรขำยอื่น ๆ
3) ข้อกาหนดส่วนประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์ (ingredients and packaging)
FDA มีข้อกำหนดเรื่อง ส่วนประกอบอำหำรและบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย
(1) วัตถุเจือปนอาหารและส่วนประกอบอาหาร ได้แก่ สี วัตถุกันเสีย หรือรักษำ
ควำมสดของอำหำร สำรปรับปรุงหรือเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร สำรปรุงแต่งรสชำติอำหำร และสำรรักษำ
สภำพอำหำร เป็นต้น จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ FDA กำหนด รวมถึงเรื่องกำรปิดฉลำก
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(2) สารก่อภูมิแพ้ ถึงแม้อำหำรที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้จะมีมำกกว่ำ 160 ชนิด แต่ มี
เพียง 8 ชนิดที่กฎหมำยระบุว่ำเป็นอำหำรที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้หลัก ซึ่งผู้ผลิตต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำน
กำรปิดฉลำก ได้แก่
 สั ต ว์ น้ ำมี เ ปลือก (crustacean shellfish)
 ลู ก นั ต (nuts) เช่ น อั ล มอนด์ (almond),
เช่น ปู, ลอบสเตอร์ (lobster), กุ้ง
วอลนัท (walnut), พีแคน (pecan)
 ปลำ (fish) เข่น bass, flounder, cod
 ถั่วลิสง (peanuts)
 นม (milk)
 ข้ำวสำลี (wheat)
 ไข่ (eggs)
 ถั่วเหลือง (soybeans)
(3) กลูเตน (Gluten) เป็นส่วนผสมของโปรตีนที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติในข้ำวสำลี
ไรย์ บำร์เลย์ และพืชลูกผสมของธัญพืชเหล่ำนี้ โดยเมื่อเดือนสิงหำคม 2556 FDA ได้ออกกฎระเบียบ
เรื่องอำหำรที่มีส่วนประกอบ gluten ต้องปิดฉลำกให้ผู้บริโภคทรำบ โดยอำหำรที่มีส่วนประกอบของ
กลูเตนน้อยกว่ำ 20 ppm FDA อนุญำตให้ผู้ผลิตระบุบนผลิตภัณฑ์ ว่ำ "ปลอดกลูเตน" หรือ “Gluten
Free”
(4) วั ต ถุ เ จื อ ป น อ า ห า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ว่ า ป ล อ ด ภั ย ( Generally
Recognized As Safe - GRAS) ถึงแม้ว่ำ FDA จะมีอำนำจตรวจสอบวัตถุเจือปนอำหำรก่อนนำไปวำง
จำหน่ำยในตลำดสหรัฐ ฯ ผู้ผลิตอำหำรสำมำรถใส่วัตถุเจือปนอำหำรที่ได้รับกำรยอมรับว่ำปลอดภัย ใน
อำหำรของมนุษย์ หรืออำหำรสัตว์โดยเจตนำได้ โดยไม่ต้องผ่ำนตรวจสอบ หรือได้รับกำรอนุมัติจำก FDA
หำกวัตถุเจือปนอำหำรนั้น ได้รับ กำรยอมรับโดยทั่วไปในหมู่ผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นวัต ถุ
ที่ปลอดภัยสำหรับกำรใช้ตำมเงื่อนไขที่กำหนด
(5) บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ สารที่ สั ม ผั ส อาหาร ( Packaging & Food Contact
Substances - FCS) ผู้ผลิตจะต้องแจ้ง FDA เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสำรที่สัมผัสอำหำรเพื่อพิจำรณำว่ำ
มีควำมปลอดภัยและเห็นควรได้รับอนุมัติให้ใช้บรรจุภัณฑ์หรือไม่
(6) การฉายรังสีอาหาร และบรรจุภัณฑ์ (irradiation of food & packaging)
ตำมกฎหมำย FD&C ระบุว่ำอำหำรและบรรจุภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรฉำยรังสีถือว่ำปนเปื้อน เว้นแต่ กำรฉำยรังสี
จะดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดที่กำหนดเงื่อนไขกำรใช้งำนที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ingredients and Packaging ได้ท:ี่
https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/default.htm
4) ข้อกาหนดเรื่องการปิดฉลากอาหาร (food labeling) เป็นข้อมูลที่ต้องแสดงบน
ผลิตภัณฑ์อำหำรตำมข้อกำหนดของ FDA ประกอบด้วย
(1) ชื่ออาหาร (name of food)
(2) ข้ อ มู ล แสดงขนาดบรรจุ สุ ท ธิ (net quantity of contents statement)
หมำยถึง กำรแสดงปริ มำณอำหำรในรูปน้ำหนักหำกเป็นของแข็ง หรือปริมำตรหำกเป็นของเหลว ให้ใช้
ระบบชั่ ง ตวงวั ด ที่ เ ป็ น มำตรฐำนสำกล หรื อ ที่ ใ ช้ ใ นสหรั ฐ ฯ เช่ น น้ ำหนั ก ใช้ ออนซ์ (ounce, oz)
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หรื อ ปอนด์ (pound, lb) เป็ น ต้น ของเหลวใช้ฟลู อิดออนซ์ (fluid oz, fl oz) เป็นต้น ทั้งนี้ ควรระบุ
ทั้งทั้งในรูป ออนซ์ (ounce, oz) และกรัม (gram, g) เช่น 15 oz. (425 g.) เป็นต้น
(3) การแสดงรายชื่อส่วนประกอบอาหาร (ingredients list) โดยแสดงรำยชื่อ
ส่วนประกอบเรียงลำดับจำกส่วนประกอบที่มำกที่สุดไปถึงน้อยที่สุดโดยน้ำหนัก รวมถึงสำรปรุงแต่งอำหำร
(food additive) สีปรุงแต่งอำหำร (color additive) สำรก่อภูมแพ้ในอำหำร (food allergen) รวมทั้ง
สำรที่สัมผัสกับอำหำร (food contact substance)
(4) ก า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ( nutrition information labeling)
ประกอบด้วย ขนำดของหน่วยบริโภค (serving size) และข้อมูลสำรอำหำรต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ได้แก่
จำนวนแคลอรี (calories)
ไขมัน (saturated fat และ trans fat)
โคเลสเตอรอล (cholesterol)
โซเดียม (sodium)
คำร์โบไฮเดรต (carbohydrate)
ไยอำหำร (dietary fiber)
น้ำตำล (sugar)
ไวตำมิน (a และ c)
แร่ธำตุ ( calcium และ iron)
ทั้งนี้ สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปิดฉลำกได้ที่เว็บไซต์:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegul
atoryInformation/ucm2006828.htm
5) ข้ อ ก าหนดมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
บังคับใช้สำหรับอำหำรทะเล และอุตสำหกรรมน้ำผักและผลไม้สดที่จะนำเข้ำไปยังสหรัฐฯ จะต้องมีกำร
ผลิ ตตำมแนวทำงของระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ซึ่งส ำนักงำน FDA
ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2538 เป็นต้นมำ ดังนั้น โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรของไทยจะต้องมี
กำรดำเนินกำรเพื่อขอกำรรับรอง HACCP โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลของหน่วยงำน FDA ได้ที่เว็บไซต์ :
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP/default.htm
6) ข้ อ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการผลิ ต ที่ ดี ใ นปั จ จุ บั น (Current Good
Manufacturing Practices - CGMPs) ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำหรับกำรผลิตอำหำรและผลิตภัณฑ์ เสริม
อำหำร ซึ่งสำระสำคัญเกี่ยวกับวิธีกำรผลิต อุปกรณ์ โรงงำนผลิต และกำรควบคุมกำรผลิตอำหำรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เพื่อให้มั่นใจในคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรบรรจุ และกำรปิดฉลำกตำมที่ระบุไว้ใน
แผนกำรผลิต ซึ่งสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/CGMP/default.htm
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7) ข้อกาหนดสาหรับการนาเข้าสินค้าอาหาร กำรนำเข้ำอำหำรทุกชนิดเข้ำสู่สหรัฐฯ
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมตำมกฎหมำย Federal Food Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) ของสหรัฐฯ
โดยมีมำตรฐำนและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวกับอำหำรดังนี้
(1) การจดทะเบียนสถานประกอบการ (food facility registration) โดย FDA
กำหนดให้สถำนประกอบกำรที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษำอำหำรเพื่อกำรบริโภคของมนุษย์และ
สัตว์เพื่อวำงจำหน่ำยในสหรัฐฯ จะต้องจดทะเบียนสถำนประกอบกำรกับ FDA ของสหรัฐฯ และอนุญำต
ให้ FDA เข้ำทำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรตำมกำหนดเวลำ และวิธีกำรที่กำหนดตำมกฎหมำย โดย
ต้องมีกำรต่ออำยุทุกๆ 2 ปี (biennial renewal) ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม –
31 ธันวำคม) ของปีที่เป็นเลขคู่ โดยเริ่มใช้ระบบดังกล่ำวเป็นครั้งแรกในปี 2555
กฎระเบียบดังกล่ำวอยู่ในมำตรำ 415 ของกฎหมำย FD&C Act ซึ่งถูกกำหนด
โดยกฎหมำย 2 ฉบับ คือ
กฎหมายการเตรี ย มความพร้ อ มและป้ อ งกั น ภั ย ด้ า นสาธารณสุ ข และ
การก่อการร้ายทางชีวภาพ ปี 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness
and Response Act of 2002) หรือที่เรียกกันว่ำกฎหมำย Bio-Terrorism หรือ BTA ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกัน ประเทศจำกกำรก่อกำรร้ำยทำงชีว ภำพต่อแหล่งอำหำรจำกทั้งในและนอกประเทศ ได้มี
บทบัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย FD&C Act มำตรำ 415 โดยกำหนดให้สถำนประกอบกำรทั้งใน
สหรัฐฯ และต่ำงประเทศที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษำอำหำรเพื่อกำรบริโภคของมนุษย์และสัตว์
เพื่อวำงจำหน่ำยในสหรัฐฯ จะต้องจดทะเบียนสถำนประกอบกำรกับ FDA ของสหรัฐฯ และต้องมีกำรแจ้ง
ล่วงหน้ำก่อนนำอำหำรเข้ำสู่สหรัฐฯ
กฎหมายการปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย อาหารให้ ทั น สมั ย (Food Safety
Modernization Act: FSMA) ซึ่งประกำศบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2554 ได้ มีบทบัญญัติให้มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 415 ของกฎหมำย FD&C Act
ดังนั้น ผู้ผลิต/ส่งออกไทยรำยใหม่ที่ยังไม่เคยส่งสินค้ำอำหำรไทยไปยังสหรัฐ ฯ
และมีควำมประสงค์จ ะส่ งออกสิน ค้ำ ไปยังสหรัฐ ฯ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวในเรื่องกำรจด
ทะเบียนสถำนประกอบกำรซึ่งมีสำระสำคัญดังนี้
 ผู้ที่ต้องจดทะเบียน ได้แก่ สถำนประกอบกำรทุกรำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษำอำหำรเพื่อกำรบริโภคของมนุษย์และสัตว์เพื่อวำงจำหน่ำย
ในสหรัฐฯ
 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ได้ แ ก่ ฟำร์ ม ตำมข้ อ ก ำหนดของ FDA สถำน
ประกอบกำร (retail food establishments) ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร (restaurant) และผู้ประกอบกำร
อำหำรที่ ไ ม่ มุ่ ง หวั ง ก ำไร จำกกำรจ ำหน่ ำ ยอำหำรไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภ คโดยตรง (nonprofit food
establishments) และเรือประมง (fishing vessels)
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 ผู้ที่มีอานาจในการจดทะเบียน ประกอบด้วย
 เจ้ำของสถำนประกอบกำร (owner)
 ผู้ดำเนินกำร (operator)
 ผู้แทน (agent)
 ข้อมูลสาหรับจดทะเบียน
 ชื่อ ที่อยู่ของสถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศัพท์ และหมำยเลข
โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 ที่อยู่ทำงไปรษณีย์ หำกแตกต่ำงจำกที่อยู่ของสถำนประกอบกำร
 ชื่ อ ที่ อ ยู่ และหมำยเลขโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ของบริ ษั ท แม่ หำกสถำน
ประกอบกำรที่จดทะเบียนเป็นสำขำภำยใต้บริษัทแม่
 ชื่อทำงกำรค้ำของสถำนประกอบกำรที่ใช้ทั้งหมด
 ชื่อ ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ของเจ้ำของ ผู้ประกอบกำร และผู้แทน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 ชื่ออยู่ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (email) ของเจ้ำของ ผู้ประกอบกำร
และผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยกเว้น ที่ได้รับกำรยกเว้นจำก FDA ตำมกฎหมำยมำตรำ 21 CFR 1.245
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อำหำรทั้งหมดที่ทำกำรผลิต แปรรูป บรรจุและ
เก็บรักษำในสถำนประกอบกำรตำมที่ระบุไว้ในฟอร์ม FDA 3537
 ประเภทกิ จ กรรมกำรผลิ ต อำหำรแต่ ล ะชนิ ด ที่ ผ ลิ ต ในสถำน
ประกอบกำรทั้งหมด
 คำแถลงของเจ้ำของ ผู้ดำเนินกำร หรือตัวแทนที่รับผิดชอบ ที่ให้กำร
รับรองว่ำจะอนุญำตให้ FDA เข้ำตรวจสอบได้ตำมกำหนดเวลำและวิธีกำรที่ได้รับมอบอำนำจตำมกฎหมำย
FD&C Act
 คำแถลงที่เจ้ำของ ผู้ดำเนินกำร หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมำย ที่ให้
กำรรับรองว่ำข้อมูลที่ได้ให้นั้น ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร หำกผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ใช่ เจ้ำของ
ผู้ดำเนินกำร หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมำย ผู้ยื่นจะต้องให้กำรรับรองว่ำข้อมูลที่ให้ถูกต้องและเป็นจริงทุก
ประกำร และรับรองว่ำได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ยื่นกำรจดทะเบียน พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่และหมำยเลข
โทรศัพท์ของผู้ยื่น
 วิธีการจดทะเบียน ปัจจุบันสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 วิธี คือ
 จดทะเบี ย นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Registration)
โดยดำเนินกำรผ่ำนทำง website ของ FDA สำหรับผู้จดทะเบียนใหม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนกับ FDA สำมำรถดำเนินกำรได้ที่เว็บไซต์
www.access.fda.gov/oaa
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ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน ดำเนินกำรได้ที่ www.access.fda.gov/
 จดทะเบียนทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ ผู้ขอจดทะเบียนสำมำรถดำวน์
โหลดฟอร์มลงทะเบียน FDA 3537 ได้ที่เว็บไซต์
www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/UCM071977.pdf
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งฟอร์ม ไปที่สำนักงำน FDA ซึ่งตั้งอยู่
ในสหรัฐฯ ทำงโทรสำรหมำยเลข 1 (301) 436-2804 หรือ ทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำง
U.S. Food and Drug Administration
Food Facility Registration (HFS-681)
5001 Campus Dr.
College Park, MD 20740, USA
อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป FDA กำหนดให้กำรจดทะเบี ยน
ปรับปรุงข้อมูล ต่ออำยุ หรือยกเลิกกำรจดทะเบียนได้ด้วยวิธี electronic registration อย่ำงเดียวเท่ำนั้น
ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรจะทะเบียนของ FDA ฉบับที่ 7 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่ำสุดได้ที่ https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM332460.pdf
 การแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนในสหรั ฐ ฯ (U.S. Agent) ส ำหรั บ ผู้ ผ ลิ ต /สถำน
ประกอบกำรในต่ำงประเทศ FDA ได้กำหนดว่ำจะต้องมีตัวแทนซึ่งอำศัย หรือประกอบกำรอยู่ในสหรั ฐฯ
(ยกเว้น ผู้ผลิตในสหรัฐฯ ไม่ต้องมีตัวแทน) เพื่อเป็นผู้ทำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับ FDA เรื่องกำรจด
ทะเบียน ซึ่งตัวแทนนี้ไม่ใช่ตัวแทนกำรขำย ผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในใช้บริกำรของตัวแทน
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ผลิตในประเทศไทยไม่มีตัวแทนของตนเองในสหรัฐฯ ก็สำมำรถสืบหำธุรกิจที่ให้บริกำร
เป็นตัวแทนจดทะเบียนโรงงำนกับสำนักงำน FDA ได้ทำงเว็บไซต์ต่ำงๆ เพื่อศึกษำข้อมูลโดยละเอียดใน
เรื่องของบริกำร ค่ำใช้จ่ำย และสัญญำกำรให้บริกำรของแต่ละบริษัท เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำร
เลือกใช้บริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ตัวอย่ำงรำยชื่อผู้ให้บริกำรเป็นตัวแทนกำรจดทะเบียนโรงงำน
อำหำร (food agent) กับสำนักงำน FDA ในสหรัฐฯ ปรำกฏในภำคผนวก ข.
(2) การแจ้งล่วงหน้าการนาเข้าอาหาร (priority notice of import foods)
สำนักงำนอำหำรและยำ (FDA) ของสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้ำ ใน
สหรัฐฯ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำวจะต้องส่งหนังสือแจ้งรำยละเอียดล่วงหน้ำไปยัง FDA ถึงกำรนำเข้ำ
อำหำร (ทั้งอำหำรคนและอำหำรสัตว์) ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ต้องแจ้งกำรนำเข้ำล่วงหน้ำ ได้แก่
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 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและส่วนประกอบ
 อำหำรสำหรับเด็กทำรก
 เครื่ องดื่ม (รวมทั้งเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และน้ำบรรจุขวด)
 ผลไม้และผัก
 อำหำรทะเล
 ผลิตภัณฑ์นมและไข่

 สินค้ำเกษตรสดเพื่อใช้เป็นอำหำร
หรือส่วนประกอบของอำหำร
 อำหำรบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง
 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) ของกินเล่น และ
ลูกกวำด รวมถึงหมำกฝรั่ง
 สัตว์มีชีวิตที่ใช้เป็นอำหำร
 อำหำรสัตว์ และอำหำรสัตว์เลี้ยง

วิธีการแจ้งการนาเข้าสินค้าอาหารล่วงหน้า จะต้องดำเนินกำรผ่ำนระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 ช่องทำง ได้แก่
(1) ดำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอระบบกำรแจ้งกำรนำเข้ำแบบอัตโนมัติสำหรับนำย
หน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำต/ระบบกำรค้ ำ แบบอั ต โนมั ติ (Automated Broker Interface/Automated
Commercial System - ABI/ACS) ของ CBP โดยดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ FDA ได้รับข้อมูลและ
ออกหมำยเลขยืนยัน (Prior Notice Confirmation Number) ไม่เกิน 30 วันก่อนวันที่คำดว่ำสินค้ำจะ
มำถึง
(2) ดำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอระบบกำรแจ้งกำรนำเข้ำล่วงหน้ำ (Prior Notice
System Interface - PNSI) ของ FDA ได้ที่ http://www.access.fda.gov ซึ่งสำมำรถเข้ำไปดำเนินกำร
ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ FDA ได้รับข้อมูลกำรแจ้งและยืนยันกำร
รับแจ้งไม่เกิน 15 วันก่อนวันที่คำดว่ำสินค้ำจะมำถึง
ทั้งนี้ ระบบ ACS และ PNSI จะเชื่อมโยงกัน จึงสำมำรถดำเนินกำรไปพร้อมกับ
ขั้นตอนกระบวนกำรนำเข้ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำกำรแจ้งซ้ำซ้อน กรณีระบบใดมีปัญหำหรือใช้งำนไม่ได้ทั้ง
2 ระบบ ก็สำมำรถแจ้งกำรนำเข้ำล่วงหน้ำได้ทำงจดหมำยอีเล็ กทรอนิกส์หรือโทรสำร โดยสำมำรถหำ
ข้อมูลรำยละเอียดสำหรับกำรติดต่อได้ที่ http://www.access.fda.gov/
ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า จะแตกต่ำงกันตำมชนิดของระบบกำรขนส่ง แต่ไม่
อำจแจ้งล่วงหน้ำเกิน 5 วันก่อนสินค้ำจะมำถึง ดังนี้
 กำรขนส่ ง ทำงรถยนต์ บ รรทุ ก ต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ ำ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 ชั่ ว โมง
ก่อนสินค้ำมำถึง
 กำรขนส่งทำงอำกำศ หรือทำงรถไฟ ต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 4 ชั่วโมง
ก่อนสินค้ำมำถึง
 กำรขนส่งทำงเรือ ต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมง ก่อนสินค้ำมำถึง
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ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการแจ้งล่วงหน้า
 รำยละเอียดของบุคคลผู้ยื่นเรื่องกำรแจ้งล่วงหน้ำ (submitter) ประกอบด้วย
ชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับจดหมำยอิเลคทรอนิกส์ (email) และชื่อบริษัทและที่อยู่
 รำยละเอี ย ดของบุ ค คลผู้ ส่ ง (transmitter) กรณี ที่ แ ตกต่ ำ งจำกผู้ ยื่ น
ประกอบด้วย ชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมำยอิเลคทรอนิกส์ และชื่อบริษัทและที่อยู่ หำกที่อยู่ทำง
ธุรกิจของผู้ส่งเป็นที่อยู่สถำนประกอบกำรลงทะเบียน อำจต้องระบุหมำยเลขทะเบียนสถำนประกอบกำร
ชื่อเมือง และประเทศ แทนที่อยู่เต็มของสถำนประกอบกำร
 ประเภทกำรนำเข้ำ และหมำยเลขยืนยันของ CBP (CBP Identifier) ถ้ำมี
 รำยละเอียดสินค้ำอำหำร ได้แก่ รหัสสินค้ำของ FDA (FDA Product Code)
ชื่อสำมัญ หรือชื่อทำงกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ ปริมำณสินค้ำโดยประมำณจำกภำชนะบรรจุขนำดเล็กสุดไป
จนใหญ่สุด หมำยเลขล็อต (lot) รหัสหรือรำยละเอียดอย่ำงอื่น
 หำกสิ น ค้ ำ ไม่ อ ยู่ ใ นสภำพตำมธรรมชำติ (natural state) ต้ อ งระบุ ชื่ อ
ผู้แปรรูป และข้อมูลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ
 หมำยเลขทะเบียนผู้ผลิต เมืองและประเทศผู้ผลิต หรือ
 ที่อยู่ของผู้ผลิตและเหตุผลที่ไม่สำมำรถแสดงหมำยเลขทะเบียนผู้ผลิต
 หำกสินค้ำยังอยู่ในสภำพตำมธรรมชำติ ต้องระบุชื่อผู้ปลูก (ถ้ำทรำบ) และ
สถำนที่ปลูก
 ประเทศผู้ผลิตสินค้ำ (FDA country of production)
 รำยละเอี ย ดผู้ ส่ ง สิ น ค้ ำ (shipper) ผู้ บ ริ ก ำรขนส่ ง สิ น ค้ ำ แบบเร่ ง ด่ ว น
(express consignment) บริษัทผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ (carriers) ผู้ให้บริกำรส่งของเอกชน หรือผู้ส่ง
(sender) ในกรณีส่ งอำหำรทำงไปรษณีย์ รวมถึงชื่อที่อยู่ของผู้ ส่ งหำกผู้ ส่ ง ไม่ใช่บุ คคลเดียวกับ ผู้ ผ ลิ ต
หำกที่อยู่ ของผู้ ส่ งเป็ น ที่อยู่ เดีย วกับสถำนประกอบกำรลงทะเบียน ผู้ ยื่นกำรแจ้งล่ ว งหน้ำอำจต้องยื่น
หมำยเลขทะเบียนสถำนประกอบกำร ชื่อเมืองและประเทศแทนที่อยู่เต็มของสถำนประกอบกำร
 ประเทศต้นทำงที่สินค้ำถูกส่งหรือวันที่คำดว่ำจะส่งและประเทศต้นทำงที่
สินค้ำจะถูกส่ง หำกเป็นกำรนำเข้ำอำหำรทำงไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ
 ข้อมูลคำดคะเนกำรมำถึง (สถำนที่ วันที่และเวลำ) ถ้ำเป็นกำรนำเข้ำอำหำร
ทำงไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ ให้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับในสหรัฐฯ
 รำยละเอี ย ดและที่ อ ยู่ ข องผู้ น ำเข้ ำ เจ้ ำ ของและผู้ รั บ ของคนสุ ด ท้ ำ ย
(ultimate consignee) ยกเว้น กำรนำเข้ำโดยทำงไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ หรือกำรส่งต่อไปที่อื่นผ่ำน
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สหรัฐฯ หำกที่อยู่ทำงธุรกิจของผู้นำเข้ำ เจ้ำของ หรือผู้รับคนสุดท้ำยเป็นที่อยู่ของสถำนประกอบกำรขึ้น
ทะเบียน อำจต้องแนบหมำยเลขทะเบียนสถำนประกอบกำรเพิ่มเติมจำกที่อยู่เต็มของสถำนประกอบกำร
 รำยละเอี ย ดบริ ษั ท ขนส่ ง และวิ ธี ก ำรขนส่ ง ยกเว้ น อำหำรที่ น ำเข้ ำ โดย
ไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ
 ข้อมูลแผนกำรส่งสินค้ำตำมประเภทของระบบกำรขนส่ง สำหรับกำรขนส่ง
ด้วยวิธีส่งสินค้ำแบบเร่งด่วน (express consignment) สำมำรถใช้หมำยเลขติดตำม (tracking number)
แทนใบตรำส่งสินค้ำและเลขหมำยเที่ยวบินได้ในกรณีกำรแจ้งล่วงหน้ำผ่ำนระบบ PNSI
 รำยชื่อประเทศที่เคยปฏิเสธกำรนำเข้ำอำหำรชนิดนั้น
เมื่อ FDA ได้รับข้อมูลกำรแจ้งล่วงหน้ำแล้ ว ถ้ำทุกอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะ
พิจำรณำตอบรับพร้อมออกหมำยเลขกำรยืนยันกำรรับแจ้งให้กับผู้แจ้งโดยตรงจำก FDA หรือผ่ำนระบบ
ACS ของ CBP ซึ่งจะต้องนำมำแสดงพร้อมกับสินค้ำที่นำเข้ำ
สิ่งที่ผู้ส่งออกไทยต้องดาเนินการในเรื่องการแจ้งล่วงหน้า
 การสร้างบัญชีเข้าใช้งาน (build account) สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 การสร้ า ง product code ซึ่ ง จะเป็ น รหั ส เฉพำะของสิ น ค้ ำ เพื่ อ กำรนี้
โดยเฉพำะ (รหัสนี้ไม่ใช่พิกัดศุลกำกร หรือ Harmonized System Code) ซึ่งสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต์ www.accessdata.fda.gov/script/ora/pcb/pcb.htm
ทั้งนี้ กำรแจ้งล่วงหน้ำ ผู้ส่งออกอำจจ้ำงนำยหน้ำที่ได้รับอนุญำตเพื่อดำเนินกำร
แทนได้เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรดำเนินงำน
ผู้ ผ ลิ ต สำมำรถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กฎระเบี ย บกำรน ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ เกษตรเข้ ำ สู่ ต ลำด
สหรัฐฯ ของ FDA ได้ทเี่ ว็บไซต์ :
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/default.htm
5.4.2 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)
กระทรวงเกษตรสหรั ฐ อเมริ ก ำดู แ ลในเรื่ อ งมำตรฐำนสิ น ค้ ำ เกษตรและอำหำรและ
ข้อกำหนดในกำรนำเข้ำดังนี้
1) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่กำหนดโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกำ
(USDA) ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (organics) อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกำ ภำยใต้แผนงำนเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ (National Organic Program – NOP) โดยระบบ
กำรตรวจรั บ รองเกษตรอิน ทรี ย์ เ ริ่ ม มี ก ำรบัง คั บ ใช้ เ มื่ อ พ.ศ. 2545 และในเดื อนมิ ถุน ำยน 2552
กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ และ หน่วยงำนตรวจสอบอำหำรของแคนำดำ (Canadian Food Inspection
Agency - CFIA) ได้ร่วมลงนำมในข้อตกลงยอมรับควำมเท่ำเทียมของระบบเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่ำย
ซึ่งมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับกำรรับรองตำมระบบเกษตรอินทรีย์แคนำดำ สำมำรถได้รับกำรรับรอง
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ตำมระบบของสหรัฐฯ เพิ่มเติมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีกำรตรวจประเมินเพิ่ม (ยกเว้นในกรณีของผลผลิต
จำกสัตว์อินทรีย์ ที่จะต้องมีกำรตรวจเรื่องกำรใช้ยำปฏิชีวนะเพิ่ม)
กำรส่งสินค้ำเกษตรอินทรีย์ไปจำหน่ำยในสหรัฐ ฯ จะต้องได้รับรองมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
 มาตรฐาน USDA Organic โดย USDA อนุญำตให้องค์กรทั่วโลกรับรอง
ฟำร์มและธุรกิจตำมกฎระเบียบมำตรฐำนอินทรีย์ของ USDA
 มาตรฐานสากลที่ไ ด้รั บ การยอมรั บ จาก USDA โดยสหรัฐ อเมริก ำได้
ทำควำมตกลงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำสินค้ำอินทรีย์กับประเทศแคนำดำ สหภำพยุโรป ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยยอมรับมำตรฐำนอินทรีย์ของประเทศดังกล่ำว เพื่อให้ผู้ผลิตอำหำรอินทรีย์
สำมำรถนำเข้ำส่วนประกอบ (ingredient) ที่ไม่สำมำรถผลิตได้ในสหรัฐ ฯ จำกประเทศเหล่ำนี้ได้ โดยมี
ข้อกำหนดปลีกย่อยที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ
ทั้ ง นี้ สำมำรถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ มำตรฐำนเกษตรอิ น ทรี ย์ ข อง
สหรัฐอเมริกำได้ที่เว็บไซต์ https://www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-standards
(2) มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ กำรกำหนดมำตรฐำนและกำร
ตรวจสอบอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนควำมปลอดภัยอำหำรและกำรตรวจสอบ (Food Safety
and Inspection Service - FSIS) ของ USDA ภำยใต้ ก ฎหมำย Federal Meat Inspection Act,
Poultry Products Inspection Act และ Egg Products Inspection Act ซึ่งกำหนดกรอบมำตรฐำน
ด้ำนระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำกสัตว์และสัตว์ปีกที่จะนำเข้ำไปจำหน่ำยใน
สหรั ฐ ฯ โดยประเทศที่จ ะส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ดังกล่ ำวจะต้องมีมำตรฐำนควำมเท่ำเทียมกับของสหรัฐ ฯ
สำหรับกำรพิจำรณำมำตรฐำนควำมเท่ำเทียม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ตำรำงที่ 16)
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ตารางที่ 16 มาตรการตรวจสอบมาตรฐานความเท่าเทียบของระบบตรวจสอบอาหารของ USDA
ประเภท
1) ควำมเทียบเท่ำเริ่มแรก
(initial equivalence)

-

2) กำรตรวจสอบควำมเท่ำเทียม ทีก่ ำลังดำเนินกำร
(ongoing equivalence
verification)
3) กำรคืนสิทธิควำมเท่ำเทียม
(reinstatement of
equivalence)

-

4) มำตรกำรสุขอนำมัยเฉพำะส่วน (individual sanitary
measure)
-

รายละเอียดและมาตรการดาเนินการ
สำหรับประเทศที่ต้องกำรส่งออกเป็นครั้งแรก
FSIS จะประเมินควำมเท่ำเทียมของระบบกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัย เพื่อพิจำรณำก่อนกำรอนุญำตนำเข้ำสหรัฐฯ
กำหนดกฎระเบียบและมำตรฐำนสำหรับกำรประเมินควำมเท่ำ
เทียมเริ่มแรก
สำหรับประเทศที่มีมำตรฐำนเท่ำเทียมและส่งออกสินค้ำไปยัง
สหรัฐฯ แล้ว
ประเทศเหล่ ำ นั้ น จะต้อ งติ ด ต่อ ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ เพื่อติดตำมเรื่องกำรปรับปรุงระบบกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของอำหำร
สำหรับประเทศมีระบบตรวจสอบควำมปลอดภัยของอำหำรที่
เท่ำเทียมแล้ว แต่หยุดส่งออกสินค้ำไปยังสหรัฐฯ เป็นเวลำนำน
FSIS จะประเมินระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอำหำร
ก่อนที่ประเทศจะสำมำรถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐ ฯ ได้อีก
ครั้ง
สำหรับประเทศที่มี มำตรฐำนควำมเท่ำเทียมแล้ว แต่ต้องกำร
เปลี่ ยนแปลงขั้นตอนในระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
อำหำร
FSIS จะประเมินขั้นตอนใหม่ก่อนที่จะอนุญำตให้ใช้ขั้นตอนใหม่
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ

ทั้งนี้ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/Equivalence/
equivalence-process-overview
(3) มาตรฐานสุ ข อนามั ย พื ช หน่ ว ยงำนคุ้ ม ครองและกั ก กั น พื ช (Plant
Protection and Quarantine - PPQ) ของ USDA ทำหน้ำที่ควบคุมกำรนำเข้ำพืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองพืช (Plant Protection Act.) ของสหรัฐ ฯ เพื่อปกป้องกำรเกษตรและ
ทรัพยำกรธรรมชำติของสหรัฐ ฯ จำกควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำมำ กำรเกิด หรือแพร่ระบำดของ
ศัตรู พืช และสั ตว์ และวัช พืช ที่เป็ น อันตรำย โดยดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรขออนุญำตน ำเข้ ำ
กำรจำกัดด่ำนนำเข้ำ กำรบำบัด หรือ Treatment รูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรฉำยรังสี กำรรมควัน หรือ
กำรผ่ำนควำมร้อน ก่อนกำรนำเข้ำสหรัฐฯ
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2) กฎระเบียบการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของ USDA
ภำยใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่องกำรตรวจสอบสินค้ำ
เกษตรและอำหำร 2 หน่วยงำน คือ หน่วยงำนบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบสุขภำพสัตว์และพืช (Animal
and Plant Health Inspection Services - APHIS) และหน่ ว ยงำนบริ ก ำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ด้ ำ น
อำหำรและกำรตรวจสอบ (Food Safety and Inspection Service - FSIS)
สำหรับกฎระเบียบและข้อกำหนดในกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรของ USDA ได้แก่
(1) การนาเข้าสินค้าอินทรีย์ ต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดทั่วไปดังนี้
 การปิ ด ฉลาก (labeling) ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดทั้ ง หมดของ
รัฐบำลกลำง (ทั้งกฎระเบียบทั่วไป และ USDA organic)
 รหั ส น าเข้ า (import code) สิ น ค้ ำ อิ น ทรี ย์ บ ำงชนิ ด ผู้ ค้ ำ ต้ อ งใช้ ร หั ส
ศุลกำกรตำมระบบฮำร์โมไนซ์ (Harmonized Tariff Schedule Codes) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรติดตำม
สินค้ำ ซึ่งสำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/organic-codes2
 การจัดเกรด (grading) สินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่นำเข้ำต้องเป็นไปตำมขนำด
ชั้น คุณภำพและควำมสมบู ร ณ์ ที่กำหนดตำมมำตรฐำน ซึ่งสำมำรถสื บค้นข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่เว็บ ไซต์
https://www.ams.usda.gov/
 การตรวจสอบด้ า นสุ ข อนามั ย (health inspection) ต้ อ งมี เ อกสำรที่
เกี่ยวข้องกำกับมำพร้อมกับสินค้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำถูกสุขอนำมัยและปรำศจำกศัตรูพืชที่ต้องมีกำร
กักกัน ดังนี้
 ใบอนุญำตนำเข้ำ (permits)
 ใบรับรองสุ ขอนำมัยสั ตว์ (sanitary certificates) ส ำหรับกำรนำเข้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์
 ใบรั บ รองสุ ข อนำมั ย พื ช (phytosanitary certificates) ส ำหรั บ กำร
นำเข้ำสินค้ำพืช
 การนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ ปีกและไข่อินทรีย์ สหรัฐฯ จะอนุญำต
ให้นำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจำกประเทศที่มีมำตรฐำนกำรตรวจสอบที่เท่ำเทียมกับสหรัฐฯ เท่ำนั้น โดยสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/internationalaffairs/importing-products
(2) การนาเข้าผัก และผลไม้ และลูกนัต (Nut) ผักและผลไม้หลำยชนิดที่สหรัฐ ฯ
ให้นำเข้ำได้โดยไม่ต้องขออนุญำต บำงชนิดต้องขออนุญำตล่วงหน้ำ บำงชนิดต้องขออนุญำตล่วงหน้ำและ
ต้ อ งผ่ ำ นกำรท ำ treatment ตำมกฎระเบี ย บกำรน ำเข้ ำ ผั ก ผลไม้ ข องหน่ ว ยงำน APHIS ของ USDA
และจะต้องมีเอกสำรรับรองที่เกี่ยวข้องแนบไปกับสินค้ำที่นำเข้ำ ได้แก่
 ใบอนุญำตนำเข้ำ (permits)
 ใบรับรองสุขอนำมัยพืช (phytosanitary)
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 ใบรั บ รองกำรผ่ ำ นกำรบ ำบั ด แมลงก่ อ นกำรน ำเข้ ำ เช่ น กำรฉำยรั ง สี
(radiation) กำรรมควัน (fumigation) กำรผ่ำนควำมร้อน เป็นต้น
สำหรับผักและผลไม้ที่สหรัฐฯ นำเข้ำจำกประเทศไทยได้ในปัจจุบัน โดยต้องขอ
อนุญำตกำรนำเข้ำล่วงหน้ำและสินค้ำบำงชนิดต้องผ่ำนกำรบำบัด (Treatment) ได้แก่
 ผัก
 ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต น า เ ข้ า แ ล ะ treatment (fumigation) ไ ด้ แ ก่
แอสพำรำกัส (asparagus) มันเทศ (yam)
 ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า อย่ า งเดี ย ว ได้ แ ก่ บำนไม่ รู้ โ รย (amaranth)
โหรพำ (basil), เผื อ กหอม (dasheen), ผั ก ชี ฝ รั่ ง (eryngo), ข่ ำ (galanga), กระเที ย มแห้ ง (garlic),
รำกบั ว (lotus root), หอมใหญ่ (onion), หอมเล็ ก แห้ ง (rakkyo), หอมแดงแห้ ง (shallot), ขมิ้ น
(turmeric)
 ไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าต โดยน ำเข้ ำ จำกทุ ก ประเทศ รวมถึ ง ประเทศไทย
ได้แก่ ว่ำนหำงจระเข้ (aloe), ยอดมะพร้ำว (palm heart), แห้ ว จีน (chinese water chestnut), ขิง
(ginger) เป็นต้น
 ผลไม้
 ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า และต้ อ งผ่ า นการ treatment ได้ แ ก่ ลิ้ น จี่
(litchi), แก้วมังกร (dragon fruit), ลำไย (longan), มะม่วง (mango), มังคุด (mangosteen), สับปะรด
(pineapple), เงำะ (rambutan)
 ต้องขออนุญาตนาเข้าอย่างเดียว ได้แก่ ทุเรียน
 ไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าตน าเข้ า ได้ แ ก่ มะขำม (tamarind) มะพร้ ำ ว
(coconut, ต้องไม่มีเปลือกสีเขียวหรือเปลือกชั้นนอกปรำกฏอยู่)
ทั้ ง นี้ ผู้ ส่ ง ออกสำมำรถตรวจสอบกฎระเบี ย บกำรน ำเข้ ำ พื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ์
จำกพืช และกำรขออนุญำตนำเข้ำล่วงหน้ำ e-Permits จำกหน่วยงำน APHIS ได้ทำงเว็บไซต์:
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/permits
(3) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สหรัฐฯ อนุญำตให้นำเข้ำพืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช
ได้แก่ ผลไม้ ผัก ต้นพืช ต้นกล้ำพืช หัว รำก เมล็ดพันธุ์พืช เส้นใยบำงชนิด รวมถึงฝ้ำยและวัสดุใช้สำหรับ
ทำไม้กวำดหรื อแปรง (broomcorn) ไม้ตัดดอก อ้อย ธัญพืช บำงชนิด ท่อนไม้ และชิ้นไม้ที่มีเ ปลื อ ก
โดยต้องขออนุญำตนำเข้ำล่วงหน้ำและต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบของหน่วยงำน APHIS โดยขออนุญำต
ด้วยวิธี e-Permits กับหน่วยงำน APHIS ได้ทำงเว็บไซต์:
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/permits
(4) ปลาตระกู ล siluriformes ปั จ จุ บั น กำรน ำเข้ ำ ปลำตระกู ล siluriformes
ซึ่งเป็นปลำในกลุ่ม catfish เข้ำสู่สหรัฐอเมริกำอยู่ในควำมควบคุม หน่วยงำน FSIS (Food Safety and
Inspection Service) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ จำกเดิมที่เคยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมขององค์ กำร
อำหำรและยำ หรือ FDA สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ของสหรัฐ ฯ โดยปลำที่นำเข้ำต้องผ่ำนกำรตรวจ
รั บ รองมำตรฐำน และขออนุ ญ ำตจำกหน่ ว ยงำน FSIS ซึ่ ง มี ก ำรบั ง คั บ ใช้ อ ย่ ำ งเต็ ม รู ป แบบเมื่อวันที่
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1 กันยำยน 2560 โดยในช่วงเปลี่ยนผ่ำน (ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 2559 - 31 สิงหำคม 2560)
ประเทศที่ส่งออกสินค้ำปลำในตระกูล siluriformes ไปยังสหรัฐฯ ต้องจัดส่งเอกสำรแสดงควำมเท่ำเที ยม
ของระบบ (equivalence documentation) ไปยังหน่ว ยงำน FSIS เพื่อพิจำรณำมำตรฐำนควำมเท่ำ
เทียม ซึ่งหน่วยงำนดังกล่ำวได้ประกำศรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองควำมเท่ำเทียมทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำนที่เว็บไซต์ http://www.fsis.usda.gov/siluriformes
โดยเมื่ อ วั น ที่ 19 เมษำยน 2561 หน่ ว ยงำน FSIS ได้ ป ระกำศรำยชื่ อ
ผู้ประกอบกำรส่งออกปลำในตระกูล Siluriformes ของประเทศไทยที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรตรวจสอบรับรอง
ทีเ่ ท่ำเทียมสหรัฐฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำนวน 4 รำย ได้แก่
 Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. (Rayong)
 May Ao Foods Co., Ltd.
 C.K. Frozen Fish & Food Co., Ltd.
 Kuang Pei San Food Products Public Co., Ltd
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกำรของประเทศจีน และเวียดนำมซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศ
ไทยได้รับกำรยอมรับควำมเท่ำเทียมมำตรฐำนกำรตรวจสอบด้วยเช่นกัน
(5) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนประกอบของ
เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ ในสัดส่วนที่กำหนด สหรัฐฯ อนุญำตให้ นำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจำกประเทศที่มี
มำตรฐำนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรเทียบเท่ำของสหรัฐ ฯ เท่ำนั้น โดยมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบและกำรรั บ รองด ำเนิ น กำรโดยหน่ ว ยงำน FSIS ของ USDA ที่ ดู แ ลในเรื่ อ งกำรตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ ให้มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกกำรปนเปื้อน รวมถึง กำรปิดฉลำกและ
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกทั้งในรูปสดและแปรรูป รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์ ทัง้ ทีผ่ ลิตใน
สหรัฐฯ และนำเข้ำ
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สำมำรถส่งผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ ไปวำง
จำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯ เนื่องจำกมำตรฐำนระบบกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรของประเทศ
ไทยยังไม่ได้รับกำรรับรองว่ำมีควำมเท่ำเทียมกับของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ผู้ผลิตสำมำรถสืบค้นข้อมูลกฎระเบียบเรื่องกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรและ
อำหำรเข้ำสู่ตลำดสหรัฐฯ ของ USDA ได้ที่เว็บไซต์ https://www.usda.gov/topics/trade/importinggoods
5.4.3 หน่ ว ยงานศุ ล กากรและป้ อ งกั น ชายแดน (Custom and Border Protection –
CBP)
CBP เป็นหน่วยงำนระดับรัฐ บำลกลำงอยู่ ภำยใต้กระทรวงกระทรวงควำมมั่นคงแห่ ง
มำตุภูมิสหรัฐฯ (Department of Homeland Security - DHS) รับผิดชอบในเรื่องกำรป้องกันกำรก่อ
กำรร้ำยและอำวุธ ที่จะเข้ำสู่ สหรัฐฯ นอกจำกนี้ ยังทำหน้ำที่ดูแลด้ำนควำมปลอดภัยและอำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรค้ำ และกำรเดินทำง พร้อมกับกำรบังคับใช้กฎระเบียบต่ำง ๆ รวมถึงกฎหมำยคนเข้ำเมือง
และยำเสพติด ทำหน้ ำที่ ป กป้ องเมืองท่ำและชำยแดน ในขณะเดียวกันก็ช่ว ยเร่งกระบวนกำรกำรค้ำ
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ต่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วขึ้น โดยทำงำนร่วมกับหน่วยงำนรัฐบำลอื่น ๆ และภำคเอกชนต่ำงๆ
ในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ CBP ตรวจสอบเรื่องกำรละเมิดกฎระเบียบ (non-compliance) ในเรื่อง
ต่ำงๆ โดยให้ควำมสำคัญใน 7 เรื่อง ตำมลำดับ ดังนี้
1) กำรเกษตร (agriculture)
2) ม ำ ต ร ก ำ ร ต อ บ โ ต้ ก ำ ร ทุ่ ม ต ล ำ ด แ ล ะ ก ำ ร อุ ด ห นุ น ( anti-dumping and
countervailing duties)
3) ควำมปลอดภัยเรื่องกำรนำเข้ำ (safety imports)
4) สิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ (intellectual property rights)
5) กำรลงโทษ (penalties)
6) รำยได้ (revenue)
7) สิ่งทอ (textiles)
ในส่วนของสินค้ำเกษตรนำเข้ำสหรัฐฯ และต้องมีกำรตรวจสอบ ได้แก่
1) ชีส (cheese) นม และผลิตภัณฑ์นม
2) ผลไม้ ผัก และผลไม้ประเภทเปลือกแข็ง
3) แมลง
4) ปศุสัตว์และสัตว์มีชีวิต น้ำเชื้อสัตว์ ตัวอ่อนสัตว์
5) เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
6) พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช
7) เมล็ดพันธุ์พืช
8) ภำชนะบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้
9) ยำสูบ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
CBP ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรแทนกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ
ดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบเอกสารประกอบการนาเข้าผักสดและผลไม้ ได้แก่ เอกสำรกำรอนุญำต
นำเข้ำ และใบรับรองสุขอนำมัยพืช (phytosenitary) นอกจำกนี้ ผลไม้บำงชนิดจะต้ องมีใบรับรองกำร
ผ่ำนกำรบำบัดแมลงก่อนกำรนำเข้ำ รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรปิดฉลำก หรือกำรจำกัด
ด่ำนนำเข้ำ เป็นต้น
2) ตรวจสอบเอกสารการอนุญาตนาเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ได้แก่ ผลไม้ ผัก
ต้น พืช ต้น กล้ ำพืช หั ว รำก เมล็ ดพันธุ์พืช เส้ นใยบำงชนิดรวมถึง ฝ้ ำยและวัส ดุ ใช้ส ำหรั บท ำไม้ ก วำด
หรือแปรง (broomcorn) ไม้ตัดดอก อ้อย ธัญพืชบำงชนิด ท่อนไม้ และชิ้นไม้ที่มีเปลือก
3) ตรวจสอบเอกสารประกอบการนาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
ทั้งนี้ นอกเหนือจำกหน่วยงำนทั้ง 3 ที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังมีหน่วยงำนของรัฐบำลกลำง
อีกหน่ ว ยงำนซึ่งมีชื่อว่ำ หน่ ว ยงำนคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม (U.S. Environmental Protection Agency)
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หรือ (EPA) ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงำนระดับรัฐบำลกลำงที่ทำหน้ำที่กำหนดปริมำณสำรกำจัดศัตรูพืชตกค้ำง
สูงสุดในอำหำรเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนบังคับใช้ทั่วประเทศของสหรัฐฯ
อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบมำตรฐำนของรัฐบำลกลำงแล้ว
แต่ละมลรัฐสำมำรถกำหนดมำตรฐำนสูงกว่ำมำตรฐำนพื้นฐำนที่กำหนดโดยรัฐบำลกลำงได้ เช่น มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ถือว่ำเป็นมลรัฐที่มีกฎระเบียบเรื่องอำหำรที่เข้มงวดมำกกว่ำมลรัฐอื่นๆ โดยจะมีหน่วยงำนใน
ระดับมลรัฐ ได้แก่ สำนักงำนเกษตร และสำนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้กำหนดและควบคุมดูแลในเรื่อง
สินค้ำเกษตรและอำหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องสำรพิษตกค้ำงในสินค้ำเกษตร ซึง่ จะมีกำรตรวจตรำอย่ำง
เข้มงวดโดยหน่วยงำนควบคุมสำรกำจัดศัตรูพืช (Department of Pesticide Regulation - DPR) หำกมี
กำรตรวจพบหน่ ว ยงำนดั ง กล่ ำ วจะด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยและจะแจ้ ง ไปยั ง หน่ ว ยงำน FDA เพื่ อ
ดำเนินกำรในเรื่องกำรตรวจสอบและกักกันกำรนำเข้ำในอนำคต
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บทที่ 6
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
6.1 สถานการณ์และแนวโน้มการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ในสหรัฐฯ
ปัจจุบันการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดสหรัฐ ฯ
จะเห็นได้จากการที่ Amazon ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุด ของโลก ได้เข้าซื้อกิจการร้าน Whole Foods Market ซึ่งเป็น
ร้ า นค้ า ปลี ก ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า อาหารเฉพาะ (specialty store) ที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก า
เพื่อน าเข้าสู่ ร ะบบการจาหน่ายสิ นค้าอาหารออนไลน์ หรือการพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะ
กลายเป็นผู้นาในด้านการตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และกาลังจะ
มาเป็นคู่แข่งที่สาคัญของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างเช่น Walmart และ Costco
นอกจากนี้ ผลงานวิจัยด้านการตลาดของหลายองค์กรได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและบทบาทของ
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ตอ่ ชีวิตประจาวันของผู้บริโภคชาวอเมริกัน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการศึกษาเรื่อง "The Digitally Engaged Food Shopper" ของสถาบัน FMI (Food
Marketing Institute)1 ดาเนินการศึกษาโดยบริษัท Nielsen Holdings plc. ซึง่ เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้บริโภคและการตลาดทั่วโลกของสหรัฐ ฯ โดยได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อสินค้าอาหารและของชาในระบบดิจิตอล (digital) ของผู้บริโภคชาว
อเมริกัน2 เผยแพร่เมื่อปี 2560 และมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเดียวกันเพิ่มเติม เผยแพร่เมื่อ วันที่
29 มกราคม 2561 สรุปได้ดังนี้
(1) ถึงแม้ปัจจุบันตลาดอาหารและของชาออนไลน์ยังเป็นสิ่งใหม่ แต่กาลังจะเข้ามามีบทบาท
สาคัญในชีวิตประจาวันของชาวอเมริกัน ปัจจุบันประมาณร้อยละ 25 ของครัวเรือนชาวอเมริกันซื้อสินค้า
อาหารและของชาบางส่วนในช่องทางออนไลน์ โดยมีอัตราการขยายตัวจากร้อยละ 19 เมื่อปี 2557 และ
คาดว่าอีกภายใน 10 ปี (ปี 2559 – 2568) มากกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน ชาวอเมริกันจะหัน
มาซื้อสินค้าอาหารออนไลน์ นอกจากนี้ ยังคาดว่าประมาณร้อยละ 60 ของผู้ที่ซื้อสินค้าอาหารออนไลน์
จะใช้จ่ายมากกว่า 1 ใน 4 ของงบประมาณค่าอาหารทั้งหมดในช่องทางออนไลน์
(2) แนวโน้มยอดขายสินค้าอาหารและของชาในตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาด
ว่าระหว่าง ปี 2559 - 2568 จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 20 ต่อปี โดยยอดการจาหน่าย
ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 0.65 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็น
1

https://www.fmi.org/forms/store/ProductFormPublic/the-digitally-engaged-food-shopper
https://www.fmi.org/newsroom/latest-news/view/2018/01/29/fmi-and-nielsen-report-70-of-consumers-will-be-groceryshopping-online-by-2024
2
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ร้อยละ 4.3 ของยอดขายอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในสหรัฐ ฯ และคาดว่าภายในปี 2568 จะมีส่วน
แบ่งการตลาดถึงร้อยละ 20 ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณกว่า 3.2 ล้าน
ล้านบาท)3
(3) การใช้จ่ ายในการซื้อสิ นค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ข องครัว เรือนชาวอเมริ กั น
ภายในปี 2565 - 2567 คาดว่าครัวเรือนชาวอเมริกันจะใช้จ่ายเงินประมาณ 850 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
ในการซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์
(4) ธุรกิจการจาหน่ายสินค้าอาหารออนไลน์จะมีอัตราการเจริญเติ บโตที่รวดเร็วกว่าธุรกิจ
ออนไลน์อื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ (เช่น ธนาคารออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์) โดยกลุ่มประชากรที่อายุน้อย
จะมีบทบาทในการเร่งการขยายตัวของการตลาดสินค้าอาหารออนไลน์ และชาวอเมริกันกลุ่ม millennial
(ประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2543) มีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ ในการซื้อ
สินค้าอาหารมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ
(5) สินค้าอาหารออนไลน์ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ อาหารบรรจุกระป๋อง
เครื่องปรุง เครื่องเทศ และอาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่สินค้าประเภทผัก และ
ผลไม้สด และเนื้อสัตว์มีแนวโน้มการขยายตัวน้อยกว่า
(6) ผู้ผลิตอาหารและร้านค้าปลีกของสหรัฐ ฯ มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
2) รายงานเรื่ อ ง "Amazon Grocery 2017 Review" ของ One Click Retail ซึ่ ง เป็ น ผู้ น า
ด้านการวิเคราะห์ตัวชี้ วัดข้อมูล e-Commerce การวิเคราะห์การขาย และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ค้น หาส าหรั บ ผู้ ผลิต สิ นค้า แบรนด์ ที่มีชื่อเสียงทั้งในสหรัฐ ฯ ยุโ รป และเอเชีย ได้ส รุปผลการวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มการจาหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์บนเว็บไซต์ Amazon ไว้ดังนี้4
(1) ปัจจุบัน Amazon มีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าประเภทของชาออนไลน์ ประมาณร้อยละ
18 ของมูลค่าตลาดออนไลน์สินค้าประเภทดังกล่าวทั้งหมด สินค้าของชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ตลาดออนไลน์ของ Amazon ได้แก่ เครื่องดื่ม กาแฟ อาหารว่าง อาหารเช้า และขนมหวาน ตามลาดับ
โดยยอดจาหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
(2) ยอดจาหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มบนเว็บไซต์ Amazon เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
หลังจากที่ Amazon เข้าซื้อกิจการร้าน Whole Foods Market โดยยอดการจาหน่ายรายอาทิตย์ สินค้า
ประเภทของชาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปี 2560

3

https://www.cnbc.com/2017/01/30/online-grocery-sales-set-surge-grabbing-20-percent-of-market-by-2025.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/one-click-retails-2017-grocery-report-reveals-amazon-captured-18-ofthe-us-online-grocery-market-300583074.html
4
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6.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
1) การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ หมายถึง การนาสินค้าไปวางจาหน่ายตามเว็บไซต์ (website)
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ลงทุนสร้างเอง หรือ การฝากขายบนตลาดค้าปลีกออนไลน์ (e-Marketplace)
โดยเสี ย ค่าธรรมเนี ยม หรื อ การขายบนเว็บ ไซต์ ฟรี ต่างๆ โดยผ่ านระบบข่ายอินเทอร์เน็ต (internet)
นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งหมายถึง การดาเนินธุรกิจ ทุก
รู ป แบบที่เกี่ย วข้องกับ การซื้อขายสินค้า และบริการ การช าระเงิน การโฆษณาผ่ านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์
ประเภทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรด้วยการ
ลดบทบาทความสาคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น ทาเลที่ตั้ง โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนั กงานขายและพนั กงานแนะน าสิ นค้า เป็นต้น ทั้งยัง เป็นการลดข้อจากัด เรื่องระยะทางและความ
แตกต่างของเวลาในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากสามารถดาเนินธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก
2) รู ป แบบการท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ หรื อ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ที่ ไ ด้ รับ ความนิ ยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้5
(1) เว็บไซต์ขายสินค้า เป็นรูปแบบที่คุ้นเคยกันมากที่สุด โดยผู้ขายสามารถนาสินค้าของตน
มาแสดงให้ลูกค้าเห็นได้โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องพื้นที่ใช้สอย เพียงแค่มีแนวความคิดในการนาเสนอสินค้า
ที่ดี มีเว็บไซต์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย เปิดให้บริการตลอดเวลา มีการดูแลเว็บไซต์ที่ดี และมีความปลอดภัย
เพียงเท่านีก้ ็จะทาให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจและสามารถขายสินค้าได้
(2) เว็บไซต์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ e-Marketing เป็นรูปแบบเว็บไซต์ที่ช่วย
เพิ่มยอดขายให้ กับ ธุรกิจ ที่มีห น้าร้านจาหน่ายสิ นค้า อยู่แล้ว เว็บไซต์ รูปแบบนี้จะเน้นไปที่การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ว่าร้านค้าจาหน่ายสินค้าอะไร หรือทาธุรกิจอะไร และติดต่อได้อย่างไร หากมีการเพิ่มเติม
เนื้อหาที่ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาอ่านด้วย เช่น เรื่องราวของสินค้า คุณค่า และความโดดเด่นของสินค้า ก็จะ
เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์แบบนี้มากขึ้น
(3) เว็บไซต์ข่าวสารในวงเฉพาะ เป็นรูปแบบที่ไม่ได้เน้นเรื่องการขายสินค้า แต่เป็นรูปแบบ
สาหรับคนที่มีเรื่องราว หรือข่าวสาร หรือมีความรู้บางเรื่องที่ต้องการบอกต่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย
(4) Blog เพื่ อ การรี วิ ว และโปรโมท (review and promote) สิ น ค้ า ซึ่ ง มี ชื่ อ เต็ ม ว่ า
weblog เป็นเว็บไซต์ที่ทาขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เขียนรีวิวเกี่ยวกับสินค้า และเขียนสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์ ซึ่งลูกค้าจะดูจากรีวิวเหล่านี้และใช้ในการตัดสินใจซื้อ ยิ่งลูกค้าเข้ามาดูรีวิว มากก็มีโอกาสที่จะ
ซื้อสินค้ามากตามไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง Weblog ที่รู้จักกันดีในต่างประเทศ ได้แก่ www.blogger.com
หรือ Blog รู้จักกันดีในประเทศไทย ได้แก่ Blog Gang ของเว็บไซต์ Pantip.com
(5) e-Marketplace เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนเข้ามาซื้อขายสินค้าและ
สามารถพูดคุย แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นกันได้ เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัว กลางให้ คนที่ ต้องการซื้อกับคนที่
5

https://www.vcommerce.co.th/
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ต้องการขายมาพบกัน โดยเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ e-Marketplace โดยการนา
สิ น ค้ า เข้ า ไปขายใน e-Marketplace ซึ่ ง อาจเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ สิ น ค้ า ของตั ว เอง
ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ Amazon.com, eBan.com เป็นต้น
3) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ในการทาธุรกิจออนไลน์ มัก จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้องใช้ระบบ e-Marketing หรือ เรียกกันโดยทั่วไปว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึง การดาเนิน
กิ จ กรรมทางการตลาด ได้ แ ก่ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ การวิ จั ย /ประเมิ น ผลทางการตลาด
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบดิจิตอลเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานแนวความคิดทางการตลาดและเทคโนโลยีรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถสนับสนุนในเรื่องข้อมูลของลูกค้า
การจัดเก็บประวัติและพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
และรักษาฐานลูกค้าและอานวยประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการตลาด e-Marketing มีดังต่อไปนี้6
(1) เป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (niche market)
(2) เป็นลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 way communication)
(3) เป็ น รู ป แบบการตลาดแบบตั ว ต่ อ ตั ว (one to one marketing หรื อ personalize
marketing) ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถกาหนดรูปแบบสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ
(4) มีการกระจายไปยังกลุ่มผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง (dispersion of consumer)
(5) เป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
(6) สามารถติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว (quick response)
(7) มีต้นทุนต่าและมีประสิทธิภาพ (low cost and efficiency) สามารถวัดผลได้ทันทีจาก
จานวนผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนที่ต้องอาศัย
แรงงานคนมาใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แทน รวมถึงช่วยให้การดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมสต็อกและการชาระเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ซึง่ สามารถดาเนินการ
ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย
(8) การตัดสินใจซื้อของลูกค้าอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ (purchase by information)
(9) มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการตลาดแบบดั้งเดิม (relate to traditional marketing)
กล่าวคือ เป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขายอีกรูปแบบหนึ่ง
เครื่องมือทางการตลาด e-Marketing 7 ประกอบด้วย
1. Search Engine Optimization & Marketing หรื อ SEO หมายถึ ง การท าการตลาด
ผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Yahoo เป็นต้น
6
7

https://th.wikipedia.org
http://www.njwebdd.co.th/online-marketing-services/
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2. Banner Ads หมายถึง การทาป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆ
3. Email Marketing หมายถึง การทาตลาดออนไลน์ด้วยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรืออีเมล์ (email) ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4. Social Media Marketing หมายถึง การทาตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
เช่น Facebook, Snapchat เป็นต้น
5. Mobile Marketing หมายถึ ง การท าตลาดออนไลน์ ผ่ า นมื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน (smart
phone)
6. Blogging หมายถึ ง การ ตลาดออนไลน์ ผ่ า นการเขี ยนบทความบนเว็บไซต์ ประเภท
weblog
ความแตกต่ า งระหว่ า งการตลาดแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Marketing) และ การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)
การตลาดแบบดั้ ง เดิ ม มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย จะไม่ เ น้ น ท ากั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
และมักจะใช้วิธีการแบ่ งส่วนตลาด (marketing segmentation) โดยใช้เกณฑ์สภาพประชากรศาสตร์
หรือสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถครอบคลุมได้บางพื้นที่ และมักแบ่งประเภทสินค้าตามพฤติกรรมการซื้อ
เช่น สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค/อุตสาหกรรม
e-Marketing จะสามารถครอบคลุมได้ทั่วโลกไม่มีข้อจากัดทางภูมิศาสตร์ คือ ระยะทาง และ
เวลาทาการแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ธุรกิจต่างๆ จึงได้ให้ความสนใจกับระบบการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเป็น
อย่างมาก รวมถึงได้มีการนาเอาแนวคิด e-Marketing มาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อทาการตลาด
ออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
อนึ่ง จะเห็นได้ว่าความหมายของ e-Commerce และ e-Marketing มีความแตกต่างกัน แต่ก็มี
ความสัมพันธ์กันในการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ โดย e-Marketing นับเป็นส่วนหนึ่งของ e-Commerce
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระสาคัญและความแตกต่างระหว่าง E-Commerce และ e-Marketing จึงได้
สรุปไว้ในตารางที่ 17 ดังนี้
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ตารางที่ 17 สรุปความแตกต่างระหว่าง e-Commerce และ e-Marketing
e-Commerce

e-Marketing

กิจกรรมการค้าขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
 เว็ บ ไซต์ หรื อ ตลาดออนไลน์ (website,
e-marketplace)
 สินค้า (product)
 การส่งเสริมการขาย (e-marketing)
 ลูกค้า (customer)
 ระบบตะกร้ า รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ (shopping cart
system) ทีล่ ูกค้าสามารถคลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า
ผ่านทางหน้าเว็บเพจได้
 ระบบการช าระเงิ น ออนไลน์ (payment
gateway) ส่วนใหญ่ชาระด้วยบัตรเครดิต
 ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ (logistics) เช่ น การขนส่ ง
คลังสินค้า
 ผู้ ดู แ ลระบบ เพื่ อ ดู แ ลจั ด การอั พ เดทสิ น ค้ า
เนื้อหาในร้าน อาจรวมถึงการจัดส่งสินค้า และ
การตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
ตัวอย่างตลาดออนไลน์ :
- Amazon.com
- EBay.com
- Walmart.com
- ฯลฯ

กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ :
 สร้างยอดขาย
 สร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการ
 ให้บริการและสนับสนุนการขาย
 สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก รับรู้และจดจา
 รักษาฐานลูกค้า
 สร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า
ตัวอย่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด :
(1) Search Engine Optimization &
Marketing
(2) Banner Ads
(3) Email Marketing
(4) Social Media Marketing
(5) Mobile Marketing
(6) Blogging
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6.3 หลักการตลาดสินค้าออนไลน์8
ก่อนเริ่มต้นทาธุรกิจจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ผู้ผลิต/จาหน่ายควรศึกษาทาความเข้าใจในหลักการ
ตลาดสินค้าออนไลน์ ดังนี้
หลักการตลาดสินค้าออนไลน์ กลยุทธ์ทางการตลาดแบบดั้งเดิมที่รู้จักกันโดยทั่วไปเรียกว่า
“องค์ ป ระกอบการตลาด 4 Ps” คื อ Product, Price, Place, Promotion ซึ่ ง หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การกาหนดราคา การเลือกช่องทางการจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย ปัจจุบันหากจะทาการตลาด
สิ น ค้า ออนไลน์ ผู้ ผ ลิ ตจะต้อ งน าส่ ว นผสมทางการตลาดอี ก 2 P คือ Personalization และ Privacy
ซึ่ ง หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารแบบเฉพาะเจาะจง และการรั ก ษาความเป็ น ส่ ว นตั ว ไปผนวกเข้ า กั บ
องค์ประกอบการตลาดดั้งเดิม ผสมผสานกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ทาให้เกิดองค์ประกอบ
การตลาดแบบใหม่สาหรับช่องทางการตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า “องค์ประกอบการตลาด
6 Ps” ซึ่งผู้ประกอบการตลาดสิ นค้าออนไลน์จะต้องทาความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อจะได้จัดกิจ กรรม
ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลิตภัณฑ์ (product)
ผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า การมีเว็บไซต์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ที่จ ะสร้ างรายได้ ให้ กั บ ธุร กิจ ได้ ห ากสิ นค้ า ไม่ตรงกับ ความต้ องการของผู้ บริโ ภค ดังนั้น ผู้ ผ ลิ ตจึงควร
วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า เช่น แนวโน้มรูปแบบสินค้า กระแสความนิยม การใช้ประโยชน์ของ
สินค้า การบรรจุหีบห่อ และการเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ไม่มีขาย
ทั่วไปในช่องทางปกติ มากนั ก เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากสมุนไพร หรือผลผลิตทางการเกษตรทั้ง เพื่ อ
สุขภาพหรือความงาม เพราะจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์
อุปสรรคสาคัญของการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตคือ ลูกค้าไม่สามารถทดลองสินค้าได้ก่อน
แม้ว่าสินค้านั้นจะดีจริง ลูกค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าจากร้านที่เคยได้ยินชื่อมาก่อน หรือ มิฉะนั้น
สินค้าจะต้องมีตราสิ นค้า มีมาตรฐานรับรองเพื่อจะได้มั่นใจในคุณภาพสิ นค้าและความน่าเชื่อถือ ของ
ร้านค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องการเผชิญความ
เสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ ที่ไม่มีคุณภาพและผู้จาหน่ายไม่ซื้อสัตย์ต่อผู้บริโภค นอกจากนั้น ผู้ขาย
จะต้องคานึงถึงการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพดี รวดเร็ว และตรงต่อเวลาด้วย
องค์ประกอบที่ 2 ราคา (price)
การตั้งราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสาคัญ สินค้าไทยอาจมีราคาถูกเมื่อคานวณในสกุลเงิน ของสหรัฐฯ
แต่การขายสินค้าไปต่างประเทศในลักษณะผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผู้ซื้อต้องชาระค่าขนส่ง และภาษีนาเข้าด้วย
ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันค่าขนส่งสินค้าน้าหนัก 1 กิโลกรัมจากประเทศไทยไปสหรัฐฯ โดยบริษัทขนส่งอาจมี
ต้นทุนประมาณ 1,000 บาท ดังนั้น สินค้าเหล่านี้อาจจะมีราคาแพงกว่าที่ซื้อจากร้านในสหรัฐฯ ได้
8
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ในระยะยาวแล้วต้นทุนการผลิตของไทยอาจสูงกว่า ประเทศคู่แข่ง เนื่องจากค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นของไทย
ทาให้ไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกด้วยการขายของถูกได้อีกต่อไป ดังนั้น ผู้ขายจึงควรเน้นการตั้งราคาให้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ดังนี้
1) ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าประเภทเดียวกันของคู่แข่งอยู่เสมอ
2) ใช้เทคนิคการเสนอขายสินค้าที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีขนาด
เล็กและน้าหนักเบา อาจทาให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง เพราะมีการคานวณแบบใช้น้าหนักขั้นต่าในการขนส่ง
ผู้ขายจึงควรเสนอขายสินค้ายกกล่อง หรือยกโหลแทนการแยกขายเป็นชิ้น ซึ่งเมื่อรวมราคาเป็นชุดแล้วจะ
ทาให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าราคาไม่สูงนัก เป็นต้น
3) มีเครื่ องมือในการคานวณบริการจัด ส่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์
ในกรณีที่ผู้ขายทราบว่าตลาดหลักของตนเป็นกลุ่มลูกค้าจากสหรัฐฯ อาจทาการคานวณค่าจัดส่งรวมเข้าไป
ในราคาสินค้าเลย เพื่อจะช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้เร็วขึ้น
4) การตั้งราคาต้องคานวณต้นทุนให้รอบคอบ โดยต้องคานึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เช่น หากเป็นการจาหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะทารายการซื้อด้วยบัตรเครดิต โดยธนาคารจะ
คิดค่าธรรมเนียมกับผู้ขายในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งผู้ขายจะต้องนาค่าใช้จ่ายนี้ไปรวมเป็นต้นทุนก่อนตั้งราคา
สินค้าด้วย
องค์ประกอบที่ 3 ช่องทางการจัดจาหน่าย (place)
การหาแหล่ง หรือทาเลที่ตั้งของร้านค้าที่ดีเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับช่องทางการวางจาหน่ายสินค้าใน
ตลาดแบบดั้งเดิม คือ ต้องเป็นสถานที่ ที่ลูกค้าเห็นได้ง่าย การเดินทางไปมาสะดวก เป็นต้น แต่สาหรับ
ช่องทางจาหน่ายทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การหาทาเลอาจจะเทียบเคียงได้กับการตั้งชื่อร้านค้า ออนไลน์
ที่ภาษาทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า โดเมนเนม (domain name) ในทางอินเทอร์เน็ตจะไม่มีข้อจากัดทาง
กายภาพ ดังนั้น ทาเลการค้าทางอินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้หมายถึงที่ตั้งของร้าน เพราะลูกค้าไม่ได้สนใจมากนัก
และส่วนใหญ่ไม่ทราบด้วยซ้าว่าร้านค้าอยู่ที่ใด แต่ลูกค้าเข้าสู่ร้านค้าโดยจดจาชื่อร้าน เช่น Amazon.com
หรือ eBay.com ชื่อร้านค้าเหล่านี้เปรียบเสมือนยี่ห้อสินค้า และชื่อเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จากัดบน
โลกอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับทาเลทองย่านการค้า การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงควรเลือกชื่อที่จดจาได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไม่ควรยึดการเปิดเว็บไซต์เป็นช่องทางการค้าเพียงอย่างเดียว หากมี
โอกาสเปิดช่องทางการค้าตามวิธีปกติได้ก็ควรจะทาควบคู่กันไปด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ การมี
เว็บไซต์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ลูกค้าก่อนซื้อ หรือมีการซื้อซ้าได้ หลังจากที่ลูกค้า
ได้ซื้อสินค้าจากช่องทางปกติไปทดลองใช้จนพอใจแล้ว นอกจากนี้ การฝากขายสินค้าบนเว็บไซต์ ที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของสหรัฐฯ เช่น Amazon.com, eBay.com, หรือเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Walmart.com หรือ Costco.com ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการนาเสนอสินค้า
ของไทยในตลาดสหรัฐฯ โดยไม่ต้องนาไปวางขายบนชั้นวางจาหน่ายสินค้าในร้านดังกล่าว
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องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมการขาย (promotion)
การส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์เป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการค้าปกติ โดยทาได้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การให้ส่วนลด การสะสมแต้มแลกของแถม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่
เว็บไซต์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Snapchat, Instagram, Tweeter เป็นต้น การโฆษณา
ด้วยรูปแบบที่เรียกว่าป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (banner advertising) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสื่อสิ่งพิมพ์ แต่จะ
แสดงบนเว็บไซต์อื่น เช่น Facebook การโฆษณาลักษณะนี้จะคิดค่าใช้จ่ายตามจานวนครั้งที่แสดงโฆษณา
โดยนับเป็นจานวนหลักพันครั้ง หรือ CPM ซึ่งมาจากคาว่า Cost Per Thousand Impressions วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่งคือ การลงทะเบียนในเว็บไซต์เครื่องมือค้นหา เช่น Yahoo.com,
Google.com การใช้ บ ริ ก ารการประมู ล ขายสิ น ค้ า ในเว็ บ ไซต์ eBay.com หรื อ ใช้ บ ริ ก าร Amazon
Sponsored Products ซึ่งจะทาให้สินค้าปรากฏขึ้นมาในอันดับต้นๆ เมื่อลูกค้ามีการค้นหาสินค้า เป็นต้น
นอกจากการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีต่างๆ ให้ลูกค้ารู้จักเว็บไซต์แล้ว บริการหลังการขายนับเป็น
เรื่องสาคัญ เพราะการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าครั้งหนึ่งนั้น ไม่ได้หมายถึงผู้ขายจะได้รับคาสั่งซื้อเพียงครั้งเดียว
หากมีบ ริ การที่ดี เช่น การส่ งของแถม หรือคูปองส่ ว นลดไปพร้อมกับสิ นค้า จะทาให้ ลู กค้าเกิดความ
ประทับใจ และอาจกลับมาซื้อซ้า หรืออาจบอกต่อเพื่อนฝูงให้มาใช้บริการร้านออนไลน์ของผู้ขายต่อไปได้
องค์ประกอบที่ 5 การให้บริการแบบเจาะจง (personalization)
เทคโนโลยี อิน เทอร์ เน็ ต ทาให้ เว็บไซต์ส ามารถเก็บข้อมูล ของลู กค้ าแต่ล ะคนได้ และสามารถ
ให้ บ ริ ก ารแบบเจาะจงกั บ ลู ก ค้ า แต่ ล ะรายได้ ตั ว อย่ า งเช่ น หากผู้ ใ ช้ เ คยซื้ อ หนั ง สื อ จากเว็ บ ไซต์
Amazon.com เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้งหนึ่งจะมีข้อความต้อนรับ โดยแสดงชื่อผู้ใช้ขึ้นมาพร้อมกับ
รายการสินค้าที่เว็บไซต์แนะนา ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่เคยซื้อครั้งที่แล้ว
หรือเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าดังกล่าวมาแล้ว เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าชนิดใด เว็บไซต์ก็จะทาการแนะนาต่อไปว่า
ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าชนิดนี้ มักจะสั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้ด้วย พร้อมแสดงรายการสินค้าแนะนา เป็นการสร้างโอกาส
การขายเพิ่มขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านค้าสามารถเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายและใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท data mining ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในการซื้อสินค้า รวมทั้ง
การเสนอขายสินค้าแบบ cross sell ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถพัฒนาไปใช้กับการให้บริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ด้วยระบบ call center ได้อีกด้วย
องค์ประกอบที่ 6 การรักษาความเป็นส่วนตัว (privacy)
การซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนส่งไปให้
ผู้ขาย ดังนั้น ผู้ขายจะต้องรักษาความลับของข้อมูลเหล่านี้ โดยต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
สาหรับข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของข้อมูลอันเป็นความลับ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลเว็บไซต์
จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งระบบรั ก ษาความปลอดภั ยที่ เ ชื่อ ถื อ ได้ ว่า ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จะไม่ ถู ก โจรกรรมออกไปได้
โดยผู้ขายจะต้องระบุนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือ privacy policy ให้ชัดเจนบน
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เว็บไซต์ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ส่งโฆษณาไปหาลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่นาข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าไปขายต่อให้บริษัทการตลาด เป็นต้น
ดังนั้น ส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าออนไลน์ที่
ผู้ขายหรือผู้ผลิตควรมีการวางแผนและสร้างสรรค์กิจกรรมที่สัมพันธ์กัน ตั้งแต่การเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ในระดับราคาเหมาะสม และวางจาหน่ายในตลาด
ออนไลน์ด้วยการสร้างทาเลหรือเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนเนมที่ง่ายต่อการจดจา หรือการเลือกวางจาหน่ายบน
เว็บไซต์ที่ผู้ซื้อนิยมหรือรู้จักเป็นอย่างดี มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์ให้ลูกค้ารู้จัก และมีบริการ
หลังการขายที่ดีให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ อยากกลับมาซื้อหรือใช้บริการอีกครั้ง และต้องรักษาความลับ
ลู ก ค้ า ได้ เพี ย งเท่ า นี้ ก ารท าพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ป ระสบความส าเร็ จ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ย ากเกิ น
ความสามารถ
6.4 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
การเริ่ ม ต้ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ หรื อ e-Commerce อาจดู เ ป็ น เรื่ อ งยากส าหรั บ
ผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจอยู่ แล้วก็ตาม การศึกษาหาข้อมูลและการทา
ความเข้าใจในวิธีการการตลาดจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นและจะทาให้ธุรกิจออนไลน์ มี
ความเป็นไปได้ โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ น
เครื่องมือเชิงพาณิชย์จะสามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องสถานที่จาหน่าย พนักงานขาย
และสามารถให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องความต้องการสินค้าของ
ผู้บริโภค ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้จาหน่ายจัดหาสินค้าแล้วนาไปเสนอขายต่อผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ตเห็นข้อมูลสินค้า
ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริโภคเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ แล้วตัดสินใจซื้อสินค้าจากผู้จาหน่าย
ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้า โดยส่วนใหญ่จ่ายค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
ขั้นตอนที่ 5 ธนาคารตรวจสอบเครดิตของผู้ซื้อ ส่งข้อมูลกลับมาทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ 6 ผู้จาหน่ายได้รับข้อมูลการอนุมัติการจ่ายเงินจากธนาคาร ก็จะจัดเตรียมสินค้าตามที่
ผู้ซื้อต้องการ
ขั้นตอนที่ 7 ผู้จาหน่ายเลือกบริษัทขนส่ง เตรียมสินค้าให้พร้อมเพื่อการส่ง หรือ ให้บริษัทขนส่ง
มารับ แล้วแต่กรณี
ขั้นตอนที่ 8 บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อพร้อมเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษี แล้วแต่กรณี
ขั้นตอนที่ 9 ผู้ซื้อจ่ายเงินโดยธนาคารหักบัญชี/บัตรเครดิตของผู้ซื้อ
ขั้นตอนที่ 10 ธนาคารจ่ายเงินให้ผู้ขายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขาย
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การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น การสร้ า งเว็ บ ไซต์ เ ป็ น ของตนเอง
การฝากขายบนเว็ บ ไซต์ ค้ า ปลี ก (e-Marketplace) ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ของผู้ บ ริ โ ภคชาวอเมริ กั น เช่ น
Amazon.com, eBay.com หรือ การเป็นซัพพลายเออร์ (supplier) หรือ ผู้ขาย (Drop Ship Vendor)
ให้กับเว็บไซต์ค้าปลีกอื่นๆ เช่น Walmart.com เป็นต้น (ภาพที่ 80) โดยแต่ละช่องทางมีวิธีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันออกไป
ภาพที่ 80 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์

สาหรับในการศึกษานี้ ทาการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การสร้างเว็บไซต์ 2) การฝากขายบนเว็บไซต์ Amazon.com และ Walmart.com
และ 3) การเป็น Drop Ship Vendor
6.5 การสร้างเว็บไซต์
ประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าออนไลน์ มีดังนี้
- ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
- เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า บริษัทและธุรกิจของผู้ผลิต/จาหน่าย
- ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้คนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น
- สามารถขายสินค้า สร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน
- ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
- ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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การจะทาเว็บไซต์สาหรับธุรกิจออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 - 6 เดือน
นับตั้งแต่การเกิดแนวคิดในการจัดทาเว็บไซต์ การกาหนดเป้าหมาย การหาบุคคล หรือบริษัทมาสร้าง
เว็ บ ไซต์ การตกลงเรื่ อ งขอบเขตและรู ป แบบของเว็ บ ไซต์ จนกระทั่ ง เว็ บ ไซต์ ส ามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง
อย่างไรก็ตาม หากเว็บไซต์ที่ได้มาไม่ได้ทาให้ธุรกิจดีขึ้น อาจหมายถึงการสูญเวลาและเงินทุนและโอกาส
ซึง่ อาจจะไม่คุ้มกับเงินทีใ่ ช้จ่ายไปหรือควรจะประหยัดได้
ฉะนั้น ก่อนการทาเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทาเอง จ้างผู้รับจ้างอิสระหรือบริษัทจัดทาเว็บไซต์ สิ่งที่ควร
พิจารณานอกเหนือจากราคา คือ ตัวแปรเรื่องเวลา โอกาส และกาไรที่จะได้จากการจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญ และ
ยึดถือเป้าหมายทางธุรกิจของผู้ผลิต/จาหน่ายสินค้าออนไลน์จริงๆ
การสร้างเว็บไซต์เพื่อจาหน่ายสินค้าออนไลน์สามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
6.5.1 การสร้างเว็บไซต์เอง
เหมาะสาหรับ การเริ่มต้นการทาธุรกิจออนไลน์ ซึ่งง่ายต่อการดาเนินการเนื่องจากมี
แพลตฟอร์ ม (platform) ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ การสร้ า งเว็ บ ไซต์ ด้ ว ยตนเองให้ เ ลื อ กใช้ ห ลากหลาย
เช่น Easystoreweb.com ซึ่งโดยปกติจะไม่มีค่าใช้จ่าย หรืออาจให้ทดลองใช้ฟรีสาหรับการทาเว็บไซต์
แบบพื้นฐาน หากต้องการสร้างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพที่มีฟังก์ชั่น (function) การทางานเต็มรูปแบบ
ส าหรั บ การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ เช่ น ระบบตะกร้ า ใส่ สิ น ค้ า การจ่ า ยเงิ น ออนไลน์ (payment
gateway) เป็นต้น อาจมีค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งอาจคุ้มค่าหากมีการขยายธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
ค่าใช้จ่าย9 อาจจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการทาเว็บไซต์ด้วย
ตัวเองขึ้นอยู่กับวิธีการทีจ่ ะใช้ เช่น หากเลือกใช้ WordPress10 เป็น CMS11 ก็จะสามารถเลือกดาวน์โหลด
เว็บสาเร็จรูป (template) ได้ฟรี ซึง่ มีแจกอยู่ทั่วไปได้ หรือจะเลือกซื้อ premium template จากเว็บไซต์
ต่างๆ เช่น ThemeForest.com ก็จะมี template ที่มีการออกแบบมาแล้ว ราคาประมาณ 1,500 ถึง
3,000 บาท แต่ยังไม่ได้รวมค่าใช้พื้นที่เว็บไซต์และค่าจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนม (domain
name) หรื อ อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ก็ คื อ การสร้ า งเว็ บ ไซต์ โ ดยใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ส าเร็ จ รู ป ตั ว อย่ า งเช่ น
Wix.com หรือ SquareSpace.com ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนและรายปี โดยหากเป็นรายปีจะมี
ค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 3,000 – 10,000 บาท สาหรับข้อดีและข้อด้อยของการสร้างเว็บไซต์เองมีดังนี้

9

https://magnetolabs.com/blog/How-much-does-it-cost-to-design-a-website
WordPress เป็นโปรแกรมสร้าง website online
11 CMS (content management system) เป็นระบบที่ใช้สาหรับสร้าง web แบบ online เพื่อใช้งานบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง
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ข้อดี
 ค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อมองในแง่ตัวเงินที่ต้องจ่าย
ออกไป
 ผู้ ส ร้ า งเว็ บ ไซต์ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในตั ว
สินค้า ธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี

ข้อด้อย
 การสูญเสียเวลา หากขาดบุคลากรที่ มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการทาเว็บไซต์
 ค่าใช้จ่ายพนักงานประจาที่รับผิดชอบเรื่ อง
การทาเว็บไซต์อาจสูงกว่าการจ้างมืออาชีพ
 การใช้ เ ว็ บ ไซต์ ส าเร็ จ รู ป มั ก จะมี ข้ อ จ ากั ด
มากกว่าสร้างขึ้นมาใหม่ เนื่องจากไม่สามารถ
เพิ่มหรือลดฟังค์ชั่นตามที่ต้องการได้

6.5.2 การจ้างมืออาชีพ
การจ้างมืออาชีพจัดทาเว็บไซต์สามารถทาได้หลายทาง ดังนี้
(1) จ้างผู้รับจ้างอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ (freelance) มาจัดทาเว็บไซต์ ข้อดีของการจ้าง
ฟรีแลนซ์ที่เห็นได้ชัดคือ สามารถเลือกใช้บริการฟรีแลนซ์ได้ตามงบประมาณที่มี และการสืบหา ฟรีแลนซ์
ในปัจจุบันทาได้ไม่ยาก เนื่องจากมีเว็บไซต์ซึ่งรวมฟรีแลนซ์ไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น fastwork.co หรือตาม
เว็บบอร์ดรวมฟรีแลนซ์ต่างๆ เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 30,000 – 100,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
ฟรีแลนซ์และฟังก์ชันการทางานของเว็บไซต์ที่ต้องการ
สิ่งที่เป็นตัวกาหนดราคาอีกอย่างหนึ่ง คือ การทาเป็นเว็บไซต์แบบ template หรือ
custom design เพราะหากเป็นงาน template ซึ่งเป็นโครงสร้างหรือรูปแบบเว็บไซต์ที่ยังไม่ใส่เนื้อหา
เพียงผู้ใช้ใส่ข้อมูลรายละเอียด แก้ไข logo รูปภาพเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้เลย แนวโน้มว่าราคา
จะถูกกว่าแบบ custom design เนื่องจากข้อจากัดของ template และฟรีแลนซ์ไม่ต้องออกแบบ หรือ
สร้างงานใหม่ แต่มขี ้อควรระวังคือ ฟรีแลนซ์ที่คิดราคาถูกมากๆ คุณภาพของงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น
ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ฟรีแลนซ์ควรหาข้อมูลผลการตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ และต้องกาหนด
ขอบเขตของงานและสัญญาการว่าจ้างให้ชัดเจน สาหรับข้อดีและข้อด้อยของการสร้างฟรีแลนซ์มีดังนี้
ข้อดี
ข้อด้อย
 สามารถกาหนดราคาได้ตามงบประมาณ  อาจมีความเสี่ยงเรื่องผลงานที่ออกมา ผู้จ้างต้องรู้
ที่มี
ว่าต้องการอะไรเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการ
 ฟรี แ ลนซ์ แ ต่ ล ะคนจะมี แ นวทางการ  อาจขาดเรื่องความเป็นมืออาชีพ โดยมักจะมีความ
ทางานที่ค่อนข้างชัดเจน
ถนัดเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น อาจถนัดใน
การเขียนโค้ด (code) แต่ออกแบบเว็บไซต์ไม่สวย
หรือทาฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนไม่ได้ เป็นต้น
 อาจใช้ ร ะยะเวลานาน หรื อ อาจจะไม่ ส ามารถ
ส่งมอบได้ตามเวลาที่วางไว้ หากฟรีแลนซ์รับงาน
หลายแห่งแต่ทางานเพียงคนเดียว
225

(2) จ้างบริษัทรับทาเว็บไซต์
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 80,000 – 300,000 บาท ประเภทบริษัทที่รับทาเว็บไซต์
โดยเฉพาะ แบ่งเป็นเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
- บริ ษัทที่รั บทาเว็บ ไซต์ แบบมี template ให้เ ลือก จะเน้นจุดขายด้านความ
รวดเร็ว ความแน่นอน และราคา ซึ่งบางครั้งราคาอาจถูกกว่าจ้างฟรีแลนซ์
- บริษัทที่เน้นด้านการทาเว็บไซต์แบบ custom design บริษัทแบบนี้จะเน้น
เรื่องของงานออกแบบเป็นจุดขาย คือ มีดีไซน์ที่สวยงามตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยไม่ใช้
template มาเป็นจุดเริ่มต้น บริษัทแบบนี้มักจะมีราคาที่สูงกว่าแบบแรก สาหรับข้อดีข้อด้อยมีดังนี้
ข้อดี
 มีความเป็นมืออาชีพ

ข้อด้อย
 ขาดมุมมองของงานในส่วนของการตลาดและธุรกิจใน
ภาพรวม กล่ า วคื อ การออกแบบเว็ บ ไซต์ ที่ เ น้ น
ความส าคั ญ ของเจ้ า ของเว็ บ ไซต์อ ย่ า งเดี ยว ไม่ ไ ด้ ใ ห้
 มีความเชี่ยวชาญด้านการทาเว็บไซต์
ความส าคั ญ กั บ ลู ก ค้ า (customer-centric) ตาม
อย่างแท้จริงในด้านเทคนิค
หลักการตลาด เช่น ไม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วน
ร่ว มในผลิ ตภัณฑ์ หรือแสดงความคิดเห็น ขาดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ไม่ให้ความสาคัญในเรื่องการรักษาความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า เป็นต้น
(3) การจ้างบริษัทออกแบบเว็บไซต์และการทาตลาดระบบดิจิตอล (Web Design &
Digital Marketing Agency) เหมาะส าหรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ถื อ ว่ า เว็ บ ไซต์ คื อ ปั จ จั ย หลั ก ของการท าธุ ร กิ จ
การจ้างบริษัทเว็บที่เป็น agency คือ การลงทุนสาคัญที่น่าจะช่วยทาให้ธุรกิจ เจริญเติบโต และต่อสู้กับ
คู่แข่งในโลกออนไลน์ได้
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 300,000 – 4,000,000 บาท การจ้าง agency ทาเว็บไซต์
มีช่วงราคาที่ค่อนข้างกว้าง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการทาเว็บไซต์ โดย agency จะนาเสนอแผนงานให้
เหมาะกับ งบประมาณและเป้ าหมายบนพื้นฐานความเป็น ไปได้จริง เพื่อให้ ส ามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ จ้ า ง ซึ่ ง นอกจากค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การสร้ า งเว็ บ ที่ ส วยงามแล้ ว ยั ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท า
ยุทธศาสตร์การตลาดออนไลน์ (online marketing strategy) และการสร้างเนื้อหา (content) เพื่อใช้
ดึงดูดให้คนเข้ามาที่เว็บไซต์ เพราะสิ่งที่ agency ให้ความสาคัญนอกจากดีไซน์แล้ว ยังคานึงถึงเรื่องเนื้อหา
และประสบการณ์ของผู้ใช้ การกระตุ้นปฏิกิริยาการตอบรับของลูกค้า (conversion rate optimization)
และเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วยทาให้เว็บไซต์ ประสบความสาเร็จในแง่ของธุรกิจ สาหรับข้อดีข้อด้อยมีดังนี้
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ข้อดี
มีความเป็นมืออาชีพอย่างมาก
มีความเชี่ย วชาญด้าน digital marketing
ควบคู่ กั บ ความเชี่ ย วชาญด้ า นการท า
เว็บไซต์
มีการให้คาปรึกษา หรือบริการหลังการขาย
มีการนาเสนอเทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ๆ

ข้อด้อย
 ราคาแพงที่สุด เมื่อมองในแง่ของตัวเงิน

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่เหมาะกับการจ้างบริษัทแบบ agency หากเป็นธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มต้น ควรเริ่มต้นด้วยเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อื่นๆ เช่น Facebook, Instagram หรือ social
media marketing เนื่องจากสามารถทดสอบแนวคิด ทดสอบธุรกิจ หรือสินค้าได้เร็วในขณะที่ใช้ต้นทุนต่า
แต่หากเป็นธุรกิจทีเ่ ริ่มเติบโตและกาลังมองหาแนวทางในการทาธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่ยั่งยืนและวัดผลได้
การจ้าง agency เพื่อมาดูและเรื่องการตลาดออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา
ทั้ ง นี้ การเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ นจ้ า งท าเว็ บ ไซต์ นั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
1) ประเภทเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์นาเสนอข้อมูล
สิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต เป็ น ต้ น เพื่ อ ที่ ผู้ รั บ จ้ า งท าเว็ บ ไซต์ ส ามารถน าไปประเมิ น ราคาได้ ง่ า ยมากขึ้ น
เพราะโครงสร้างของเว็บไซต์แต่ละประเภทบางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างกัน
2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ที่ จ ะท าเว็ บ ไซต์ ประวั ติ ค วามเป็ น มา สิ น ค้ า และบริ ก าร
ผลงาน โครงการ ลูกค้า ความคิดเห็นจากลูกค้า (review) ข้อมูลการติดต่อ นอกจากนี้ ควรส่งรูปภาพและ
วิดีโอประกอบ (ถ้ามี) เพื่อจะให้บริษัทรับทาเว็บออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับบริษัทของคุณมากที่สุด
3) จานวนหน้าเว็บที่ต้องการ เช่น ต้องการให้เว็บไซต์มีจานวนหน้าเพจ (page) และ
เมนู (menu) จานวนเท่าใด เช่น หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ติดต่อเรา เป็นต้น แต่ละหน้า
ต้องการให้แสดงข้อมูลอะไรบ้าง
4) การจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทาเว็บไซต์ทราบว่าผู้จ้างได้จด
ทะเบียนชื่อเว็บไซต์ หรือ โดเมน (domain) และโฮสติง้ (hosting) หรือยัง เพราะถ้าหากยังไม่มีอาจต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนซึ่งต้องจ่ายเป็นรายปี
5) ฟังก์ชันการทางานอื่นๆ เว็บไซต์แต่ละประเภทมีลักษณะการทางานที่แตกต่างกัน
เช่น ระบบซื้อขาย (เช่ น การเลื อกซื้อสิ นค้า หยิบของใส่ ตะกร้ า เช็คเอาท์ (checkout) และจ่ายเงิ น
ออนไลน์ เป็นต้น) ระบบไลฟ์แชต (live chat) ระบบการแชร์ในสังคมออนไลน์ (social share) หรือรองรับ
มือถือ (responsive) เป็นต้น
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6.6 การฝายขายสินค้าบนตลาดค้าปลีกออนไลน์ (e-Marketplace)
เนื่องจากการทาเว็บไซต์มีต้นทุนที่สูง และมีค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ทั้งยังต้องหาวิธีส่งเสริม
การขายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด นับเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้จาหน่ายบางส่วนไม่นิยมลงทุนกับ
การสร้างเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าของตนเอง แต่จะหันไปใช้ วิธีการนาสินค้าไปฝากขายในตลาดค้าปลีก
ออนไลน์ (e-Marketplace) ซึ่งเป็นเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้จาหน่ายสามารถนาสินค้า
ไปฝากวางจาหน่ายได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากขายและค่านายหน้า จุดเด่นของช่องทางจาหน่าย
สินค้าตลาดสินค้าออนไลน์ แบบ e-Marketplace คือ นอกจากผู้จาหน่ายไม่จาเป็นต้องสร้าง หรือพัฒนา
เว็บไซต์ด้วยตนเองแล้ว ผู้จาหน่ายอาจเลือกที่จะเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าของตนและส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้าด้วยตนเอง หรือส่งสินค้าไปเก็บไว้ที่คลังสินค้ากลางของตลาดออนไลน์ซึ่งจะเป็นผู้ส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้าแทนผู้ขาย ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและการขนส่ง
สาหรับการศึกษานี้ ได้ศึกษาช่องทางการฝากจาหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ ตลาดค้าปลีกออนไลน์
2 เว็บไซต์ ได้แก่
- Amazon.com เป็นเว็บไซต์ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นที่รู้จักและนิยม
ของผู้บริโภคชาวอเมริกันและทั่วโลก โดยปัจจุบัน Amazon ยังได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการจาหน่าย
สินค้าอาหารมากขึ้น หลังจากการเข้าซื้อ Whole Foods Market ซึ่งเป็นร้านจาหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพที่
สาคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ โดยปัจจุบันผู้ผลิต/จาหน่ายสามารถนาสินค้าประเภทของชาและอาหารกูร์เมต์
(gourmet food) ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหาร อาหารกระป๋อง ของใช้ในครัวเรือน ขนมขบเคี้ยว เนื้อสัตว์
อาหารทะเล ช็อกโกแลต ขนมหวาน ไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ของ Amazon ได้โดยต้องขออนุมัติก่อน
นาไปวางจาหน่าย ซึ่งเหมาะสาหรับผู้ผลิต/จาหน่ายมืออาชีพและแบบทั่วไป
- Walmart.com เป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐฯ และของโลก โดยมีทั้งร้านค้า
ปลี ก ดั้ ง เดิ ม ประเภท brick and mortar ซึ่ ง วางจ าหน่ า ยสิ น ค้ าในร้า น และเว็ บ ไซต์ ค้ าปลี ก ทั้ ง ในรูป
e-Marketplace และ Drop Shipping ซึง่ จะเหมาะสาหรับผู้ผลิต/จาหน่ายขนาดใหญ่ประเภทมืออาชีพ
6.6.1 Amazon Marketplace
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Amazon
Amazon เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดของโลก
โดยวัดจากรายได้และมูล ค่าตลาด และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอาลี บาบากรุ๊ป (Alibaba
Group) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกแห่งหนึ่งของจีน ในแง่ของยอดขาย12
เว็บไซต์ Amazon.com เริ่มต้นจากการเป็นร้านหนังสือออนไลน์และได้ขยายธุรกิจ
ด้านการดาวน์โหลดวิดีโอ (video downloads/streaming), MP3, audiobook, ซอฟต์แวร์ (software),
วิดีโอเกม (video game) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ อาหาร ของเล่นและ
เครื่องประดับ นอกจากนี้ ยังผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Kindle e-Reader, Fire tablets, Fire TV
12

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)
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และ Echo และเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (cloud) รายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้
Amazon ยังจาหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับล่างบางชนิดภายใต้ตราสินค้าส่วนตัวชื่อว่า AmazonBasics
Amazon มีเว็บไซต์ขายปลีกแยกต่างหากสาหรับสหรัฐฯ อังกฤษ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
แคนาดา เยอรมนี อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลี ย บราซิล ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และเม็กซิ โ ก
นอกจากนี้ Amazon ยังมีการจัดส่งสินค้าบางชนิดไปยังบางประเทศอีกด้วย
ในปี 2558 Amazon ได้ชื่อว่า เป็นร้านค้าปลี กที่ ใหญ่ ที่สุดในสหรัฐ ฯ ด้ว ยมูล ค่า
ตลาด (market capitalization) น าหน้า Walmart ซึ่งเป็นร้านค้าปลี กที่ใหญ่อีกแห่ งหนึ่งของสหรัฐ ฯ
Amazon เป็ น บริ ษั ท มหาชนที่ มี มู ล ค่ า ทางการตลาดมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 4 ของโลก เป็ น บริ ษั ท
อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของรายได้
ในปี 2560 Amazon ได้ซื้อ Whole Foods Market ซึ่งเป็น ร้านค้าปลี กอาหาร
เฉพาะอย่างที่เน้นด้านความเป็นธรรมชาติและอินทรีย์ เป็นมูลค่า 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทาให้
Amazon เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในการค้าปลีกแบบดั้งเดิม การซื้อกิจการดังกล่าวถูกมองว่า
เป็นความพยายามที่จะท้าทายร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของ Walmart
นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา การขายบนเว็บไซต์ Amazon ได้ช่วยให้บุคคลทั่วไป
และธุรกิจต่างๆ เพิ่มยอดขายและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนหน้าร้าน
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน รวมทั้งสามารถเปิดขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 40
ของจานวนหน่วยสินค้าที่ขายทั้งหมดบน Amazon มาจากผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
2) ประเภทผู้จาหน่าย
Amazon แบ่งผู้จาหน่ายออกเป็น 2 ประเภท คือ
- ผู้ จ าหน่า ยแบบบุค คลทั่ วไป (individual) เหมาะส าหรับผู้ ที่ ว างแผนการขาย
สินค้าเดือนละไม่เกิน 40 ชิ้น โดยสามารถเลือกจาหน่ายสินค้าได้กว่า 20 หมวดหมู่ ไม่มคี ่าธรรมเนียมการ
ใช้งานรายเดือน แต่มีค่าธรรมเนียมการขายสินค้าเป็นรายชิ้นๆ ละ 0.99 เหรียญสหรัฐฯ + ค่าธรรมเนียม
การขายอื่นๆ หรือที่เรียกว่า referral fee
- ผู้จาหน่ายแบบมืออาชีพ (professional) สาหรับผู้ที่สมัครแผนการขายสิ น ค้า
เดื อ นละมากกว่ า 40 ชิ้ น ขั้ น ไป ซึ่ ง นอกจากสามารถจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ได้ ม ากกว่ า 20 หมวดหมู่ แ ล้ ว
ยั งสามารถเพิ่มการจ าหน่ ายสิ นค้าอื่นๆ ได้ อีกมากกว่า 10 หมวดหมู่ โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้งาน
รายเดือน 39.99 เหรียญสหรัฐฯ + ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขายรายชิ้น
3) ประเภทสินค้า
Amazon แบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็น มากกว่า 30 หมวดหมู่ นอกจากนี้ ยังแยก
ออกเป็นอีก 2 ประเภทสินค้า คือ (ตารางที่ 18)
- กลุม่ สินค้าแบบเปิด (open categories) หมายถึง สินค้าที่ไม่ต้องขออนุมัติก่อน
นาไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon
- กลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งขออนุ มั ติ (categories requiring approval) หมายถึ ง
สินค้าในหมวดที่ต้องมีการขออนุมัติก่อนที่จะนาไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon โดยจะต้องได้รับการ
อนุญาตจาก Amazon ก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ เฉพาะผู้ขายที่สมัครใช้งานแผนการขายแบบมืออาชีพ เท่านั้น
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ที่สามารถจาหน่ายสินค้าหมวดนี้ได้ เหตุผลของการจากัดการขายสินค้าประเภทนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผู้ขายมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน รวมถึงข้อกาหนดอื่นๆ ของสินค้าประเภทนั้นๆ
สาหรับสินค้าในหมวดของชาและอาหารกูร์เมต์ (grocery & gourmet food)
ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหารเช้า อาหารกระป๋อง ของใช้ในครัว เรือน ขนมขบเคี้ยว เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
ช็อกโกแลต ขนมหวาน กระเช้าของขวัญ จัดอยู่ในประเภทสิ นค้าที่ต้ องได้รั บการอนุมัติ และส าหรั บ
ผู้จาหน่ายมืออาชีพเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีข้อกาหนดเฉพาะอื่นๆ ซึ่งผู้จาหน่ายต้องศึกษาในรายละเอียด
ตารางที่ 18 การจัดหมวดหมู่และประเภทสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon
(แสดงเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอาหาร)
หมวดหมู่
ชนิดสินค้า
สภาพสินค้า
การขออนุมัติ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ เด็ ก
ไม่รวมเครื่องนุ่งห่ม
(baby products
(excluding apparel)
ความงาม (beauty)

ของชาและอาหารกูรเ์ มต์
(grocery & gourmet
food)

หัตถกรรม
(handmade)
กา ร ดู แ ล สุ ขภ า พแ ล ะ
อนามัยส่วนบุคคล
(health & personal
care)
ไวน์ (wine)

เนอร์สเซอรี (nursery)
อาหาร (feeding)
อุปกรณ์เครื่องนอน
(gear)
น้าหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
แต่งหน้า เส้นผม อาบน้า
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
และอนามัยส่วนบุคคล
เครื่องดื่ม อาหารเช้า
อาหารกระป๋อง ของใช้ใน
ครัวเรือน ขนมขบเคี้ยว
เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
ช็อกโกแลต ขนมหวาน
กระเช้าของขวัญ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยมือ

ของใหม่เท่านั้น

- ไม่ต้องขออนุมัติ
- อาจจ าเป็ น ต้ อ งขออนุ มั ติ ใ นบาง
กรณี

ของใหม่เท่านั้น

- ต้องขออนุมัติ
- สาหรับผูส้ มัครมืออาชีพเท่านั้น
- มีข้อกาหนดเฉพาะ

ของใหม่เท่านั้น

- ต้องขออนุมัติ
- สาหรับผูส้ มัครมืออาชีพเท่านั้น
- มีข้อกาหนดเฉพาะ
- ต้องมีเอกสารที่ได้รับการยอมรับ
และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนด
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์13

ของใหม่เท่านั้น

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ การ ของใหม่เท่านั้น
ปฐมพยาบาล โภชนาการ
รวมถึงความงาม
(first aid, nutrition,
beauty)
ไวน์ ทั้ ง ที่ ผ ลิ ต ในสหรั ฐ ฯ ของใหม่ สะสมได้
และต่างประเทศ
(new, collectible)

- ต้องขออนุมัติ
- สาหรับผู้สมัครมืออาชีพเท่านั้น
- มีข้อกาหนดเฉพาะ ต้องเอกสารที่
ได้รับการยอมรับและข้อมูลอื่นๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนด
- ต้องขออนุมัติ
- สาหรับผู้สมัครมืออาชีพเท่านั้น
- ติ ด ต่ อ Amazon ส าหรั บ ข้ อ มู ล
เพิ่ ม เติ ม และการขอใบอนุ ญ าต
(license)

ที่มา: https://services.amazon.com.sg/selling/eligible-categories.htm/ref=assg_soa_snav_cat
13

https://services.amazon.com/handmade/handmade.html/ref=assg_soa_cat_hnd?ld=ASTHSOADirect
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วิธีการขออนุมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขายและประเภทสินค้า ผู้ขายต้องเป็นมืออาชีพและ
สิ น ค้า ต้องเป็ น ประเภทที่ต้ อ งขออนุมั ติ ผู้ ขายต้องอ่านข้ อก าหนดเกี่ยวกับ ชนิด และสภาพสิ นค้ า หรื อ
แนวทางปฏิบัติสาหรับหมวดสินค้านั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดจาเพาะเหล่านั้น
ทั้งนี้ การสมัครใช้งานใหม่เพื่อ ทาการขายบนเว็บไซต์ Amazon จะสามารถ
เข้ า ถึ ง การจ าหน่ า ยบนเว็ บ ไซต์ Amazon.com, Amazon.ca และ Amazon.com.mx ด้ ว ยเช่ น กั น
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม หมวดสินค้า และข้อกาหนดในการขายของตลาดทั้ง 3 แห่งอาจแตกต่างกันไป
- กรอกแบบฟอร์ ม เพื่ อ ส่ ง ค าขออนุมั ติ โดยใช้แบบฟอร์ ม ของ Amazon
บนเว็บไซต์ที่มีไว้สาหรับการติดต่อและเพื่อการขออนุมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ ตอบกลับภายใน
ระยะเวลา 3 วันทาการ โดย Amazon จะแจ้งว่าผู้สมัครได้รับการอนุมัติให้ขายสินค้าในหมวดหมู่เหล่านั้น
หรือไม่ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัคร
4) ทางเลือกและเงื่อนไขการนาสินค้าไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon
ผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon สามารถเลือกแนวทางการโฆษณาและกาหนด
เงื่อนไขในการวางจาหน่ายสินค้าได้ ซึ่งมีข้อจากัดขึ้นอยู่กับแผนการจาหน่าย (ตารางที่ 19) ดังนี้
ตารางที่ 19 ทางเลือกและเงื่อนไขการนาสินค้าไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon
ทางเลือก

Professional Individual
การเพิ่มสินค้าใหม่ไปยังแค็ตตาล็อก Amazon
√
√
การให้ Amazon ดูแลด้านการบริการลูกค้า จัดส่ง และการจัดการตามคาสั่ง
√
√
ซื้อด้วยบริการ Fulfillment by Amazon สาหรับคาสั่งซื้อจาก Amazon.com
การขายสินค้าในสหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก หรือทั้ง 3 แห่ง โดยควบคุมสินค้า
และสถานที่ขาย และบริหารธุรกิจบัญชีผู้ขาย Amazon บัญชีเดียว
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การลงสิ น ค้ า แบบเป็ น ชุ ด และเครื่ อ งมื อ การรายงานจาก
Amazon Marketplace Web Service
การกาหนดอัตราการจัดส่งสินค้าอืน่ ๆ ตามต้องการ (นอกเหนือจากหนังสือ
เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกม)
การเสนอโปรโมชั่นพิเศษและตัวเลือกการห่อของขวัญสินค้า (ไม่สามารถใช้กับ
หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์และวิดีโอเกม)
การแสดงสินค้าในตาแหน่งแรกบนสุดของหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

√

X

√

X

√

X

√

X

√
X
ที่มา : https://services.amazon.com.sg/selling/benefits.htm/ref=assg_soa_snav_ben
5) ค่าใช้จ่าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการน าสิ น ค้ า ไปฝากขายบนเว็ บ ไซต์ Amazon.com ประกอบด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการใช้รายเดือน ค่าธรรมเนียมการขายต่อ 1 รายการสินค้าที่ขายได้ และค่าธรรมเนียมใน
การขาย ซึ่งสรุปไว้ในตารางที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าธรรมเนียมการใช้รายเดือน เดือนละ 39.99 เหรียญสหรัฐฯ จัดเก็บเฉพาะ
แผนการขายแบบมืออาชีพเท่านั้น
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- ค่า ธรรมเนียมการขายต่อรายการ รายการละ 0.99 เหรียญสหรัฐ ฯ จัดเก็บ
เฉพาะแผนการขายแบบบุคคลทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการขาย (selling fee) หรือ ค่าคอมมิชชั่น (commission) ซึ่งเป็น
ค่าธรรมเนียมที่ Amazon จัดเก็บเมื่อขายสินค้าได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่าต่อรายการ (referral fee) และ
 ค่าคอมมิชชั่นที่คานวณจากร้อยละของมูลค่าสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด หมายถึง
จานวนเงินรวมที่ผู้ซื้อจ่าย ประกอบด้วย ค่าสินค้าและค่าจัดส่ง และค่าห่อของขวัญหรือบริการอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยไม่รวมภาษีใดๆ ที่เก็บผ่านบริการเก็บภาษีของ Amazon
ทั้งนี้ สินค้าหลายหมวดหมู่มีค่าคอมมิชชั่นทั้ง 2 ประเภท หมายความว่า ผู้ขาย
ต้องเลือกจ่ายค่าคอมมิชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งทีส่ ูงกว่า (ตารางที่ 21)
ตารางที่ 20 สรุปค่าใช้จ่ายสาหรับการวางจาหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon
แผนการขายและค่าใช้จ่าย

ผู้ขายแบบบุคคลทั่วไป
(individual)

ปริมาณการขายต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมการใช้งานต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 40 รายการ
ไม่มี
0.99 เหรียญสหรัฐฯ/รายการ
+ referral fees and variable closing fees*
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (เฉพาะสินค้าจาพวกสื่อ**)
- ค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ผู้ขายระดับมืออาชีพ
(professional)
มากกว่า 40 รายการ
39.99 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
referral fees and variable closing fees*
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (เฉพาะสินค้าจาพวกสื่อ**)
- ค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon (ถ้ามี)

หมายเหตุ: *referral and variable fees คือ ค่าธรรมเนียมอ้างอิงใช้เปรียบเทียบเพื่อการจัดเก็บของ Amazon
** สินค้าจาพวกสื่อ ได้แก่ หนังสือ เพลง วิดีโอ ดีวีดี ซอฟต์แวร์ และวิดีโอเกม

ตารางที่ 21 อัตราค่าธรรมเนียมการขายอ้างอิง (referral fees) ของ Amazon
ค่าธรรมเนียมการขายอ้างอิง (Referral Fees)

หมวดสินค้า
ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก (ไม่รวมเครื่องนุ่งห่ม)
(baby products (excluding apparel)
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม (beauty)
สินค้าของชาและอาหารกูร์เมต์ (grocery & gourmet food)
สินค้าหัตถกรรม (handmade)
สินค้าดูแลสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล (health & personal care)

ร้อยละต่อยอดขาย

ขั้นต่าต่อรายการ

15%

1.00 เหรียญสหรัฐฯ

15%
15%
15%
15%

1.00 เหรียญสหรัฐฯ
-1.00 เหรียญสหรัฐฯ
1.00 เหรียญสหรัฐฯ

ที่ ม า:https://sellercentral.amazon.com/gp/seller/registration/participationAgreement.html/ref=assg_soa_p_fees?itemID=
200336920&language=en_US&ld=NSGoogle

232

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่
- ค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ เฉพาะสินค้าจาพวกสื่อที่ขายโดยผู้ขายแบบบุคคล
ทั่วไปและมืออาชีพ
- ค่า ธรรมเนียมการจัดส่ง หากผู้ขายจัดการตามคาสั่งซื้อ หรือ จัดส่งสินค้าให้
ลูกค้าด้วยตัวเอง ผู้ขายจะต้องใช้อัตราค่าจัดส่งซึ่งกาหนดโดย Amazon (ตารางที่ 22) โดยจะใช้กับสินค้า
จ าพวกสื่ อ ซึ่ ง ขายโดยผู้ ขายแบบมื อ อาชี พ และใช้กับสิ น ค้า ทั้ งหมดที่ ขายโดยผู้ ข ายแบบบุ ค คลทั่ ว ไป
โดย Amazon จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามหมวดสินค้ าและบริการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือกก่อนที่จะส่ง
จานวนเงินนี้มาให้ผู้ขาย
ตารางที่ 22 ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าของ Amazon (ภายในสหรัฐฯ)
รายการ
(category)

มาตรฐาน
(standard)
3.99
3.99
3.99
3.99
3.99
3.99

หนังสือ (books)
ดนตรี (music)
วิดีโอ (videos)
ดีวีดี (dvds)
วิดีโอเกม (video games)
ซอฟท์แวร์และเกมคอมพิวเตอร์
(software & computer games)
สินค้าอื่นๆ (รวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร)
4.49 +
(all other categories)
0.50/ปอนด์
หมายเหตุ : นาหนัก 1 ปอนด์ ≈ 0.45 กิโลกรัม
ที่มา : Amazon.com

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ
ส่งเร่งด่วน ส่งภายใน 2 วัน
(expedited) (two day)
6.99
14.95
6.19
14.95
6.19
14.95
6.19
14.95
6.99
6.99
6.49 +
0.99/ปอนด์

-

- ค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการขาย
บนเว็บไซต์ Amazon แล้ว ในกรณีที่ผู้ขายส่งสินค้าไปจัดเก็บไว้ในคลังสินค้ากลางของ Amazon ผู้ขาย
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนีย มต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่า การบริการจัดเก็บ ค่าจัดส่งและบริการเสริ ม อื่นๆ
เรียกว่า ค่าธรรมเนียม Fulfillment by Amazon (FBA) ซึ่งคิดตามประเภทสินค้า ขนาดและน้าหนักของ
สินค้า โดยขนาดสินค้าจะแยกออกเป็นสินค้าขนาดมาตรฐาน และขนาดเกินมาตรฐาน ในตารางที่ 23
เป็นตัวอย่างการคิดค่าธรรมเนียม FBA สาหรับสินค้าขนาดมาตรฐาน
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ตารางที่ 23 ตัวอย่างค่าธรรมเนียม FBA fulfillment fees (ขนาดมาตรฐาน)
มาตรฐานขนาดเล็ก
(นาหนัก 1 ปอนด์
หรือน้อยกว่า)

มาตรฐานขนาดใหญ่
(น้าหนัก 1 ปอนด์
หรือน้อยกว่า)

อัตราค่าธรรมเนียม : เหรียญสหรัฐฯ/หน่วย
มาตรฐานขนาดใหญ่
มาตรฐานขนาดใหญ่
(น้าหนัก 1 ถึง 2 ปอนด์)
(น้าหนัก > 2 ปอนด์)

4.71 + 0.38/ปอนด์
2.41
3.19
4.71
สาหรับส่วนที่เกินจาก
2 ปอนด์แรก
ที่มา : https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201112670?language=enUS&ref=mpbc_201119410_cont_201112670

วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร ใช้ บ ริ ก าร Fulfillment by Amazon คื อ เมื่ อ ผู้ จ าหน่ า ย
ลงทะเบียนเป็นผู้จาหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon และนาสินค้าขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว
ผู้จาหน่ายจะดาเนินการจัดเตรียมสินค้าแล้วส่งไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าของ Amazon เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
Amazon จะดาเนิ น การจั ดเตรีย ม บรรจุ และจัดส่ งสิ นค้า ให้ ลูกค้า โดย Amazon จะรับผิ ดชอบเรื่อง
บริการหลังการขาย (ภาพที่ 81)
ทั้ ง นี้ สามารถสมั ค รใช้ บ ริ ก าร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล หรื อ เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
Fulfillment by Amazon ได้ทเี่ ว็บไซต์ :
https://services.amazon.com.sg/fulfillment-by-amazon/how-itworks.htm/ref=assg_fba_snav_how
ภาพที่ 81 รูปแบบกระบวนการ Fulfillment by Amazon

ผู้ขายส่งสินค้าไป
คลังสินค้า Amazon

Amazon เก็บสินค้า
ไว้ในคลังในสหรัฐฯ

ลูกค้าซื้อสินค้าบน
เว็บไซต์ Amazon

Amazon จัดเตรียม
สินค้าตามคาสั่งซื้อ

Amazon จัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้า

ที่มา : https://services.amazon.com.sg/fulfillment-by-amazon/benefits.htm/ref=assg_fba_snav_ben
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6) ขั้นตอนการนาสินค้าขึ้นวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon
(1) ก่อนลงทะเบียน
 ตัดสินใจว่าต้องการจาหน่ายสินค้า อะไร ผู้ขายทุกคนสามารถจาหน่าย
สินค้ากว่า 20 หมวดหมู่ และมีอีกมากกว่า 10 หมวดหมู่สาหรับผู้ขายแบบมืออาชีพเท่านั้น สาหรับสินค้า
เกษตรและอาหารอาจจะอยู่ในหมวดสินค้าของชาและอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพและอนามัย
ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น
 เลื อ กแผนการขาย ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่า Amazon มี แ ผนการขาย
2 แบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนสินค้าที่ จะขาย โดยแผนการขายมืออาชีพเปิดโอกาสให้ ขายสินค้าไม่จากัด
จานวน และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานเดือนละ 39.99 เหรียญสหรัฐฯ แผนการขายแบบบุคคล
ทั่ ว ไปจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ได้ ไ ม่ เ กิ น เดื อ นละ 40 ชิ้ น โดยไม่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มรายเดื อ น แต่ จ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการขาย 0.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อสินค้าหนึ่งชิ้นที่ขายได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งแผนการขายแบบ
มืออาชีพและบุคคลทั่วไปต่างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขายอื่นๆ หรือ referral fee เมื่อขายสินค้าได้
 ลงทะเบี ย น โดยการสร้ า งบั ญ ชี บ น Seller Central ซึ่ ง เป็ น Web
interface ที่ให้ผู้สมัครสามารถจัดการบัญชีการขายของตนได้ โดยการลงทะเบียนมีขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสมัคร Amazon ตามขั้นตอนที่กาหนดโดยตั้งชื่อ
ผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน (password) จากนั้นเลือกว่าต้องการสมัครเป็นผู้จาหน่ายแบบมือ
อาชีพ หรือบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมการเงิน
โดยจะมีค่าธรรมเนียม 4 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อ Amazon ทาการตรวจสอบบัตรของธนาคารของผู้สมัคร
แต่จะดาเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจมีการดาเนินการในครั้งอื่นๆ อีก หาก Amazon
ตรวจพบความผิดปกติกับบัญชีของผู้จาหน่าย
ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ สมัครและชื่อที่แสดง
บนเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับการทาธุรกรรมอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล ใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิกที่ปุ่ม Call
Me Now หลังจากนั้น Amazon จะส่งข้อความพร้อมหมายเลข PIN ไปยังโทรศัพท์ (smart phone)
ที่ใช้ในการสมัคร ผู้สมัครต้องนาหมายเลข PIN ที่เห็นบนหน้าจอโทรศัพท์ไปกรอกลงในช่องที่ก าหนด
จากนั้นผู้สมัครจะได้รับข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่ยืนยันการลงทะเบียนผู้ขาย และสามารถเริ่ม ดาเนินการ
ตามขั้นตอนเพื่อนาสินค้าขึ้นไปวางจาหน่ายบน Amazon ได้
(2) หลังลงทะเบียน
การเริ่มจาหน่ายสินค้าขายบน Amazon มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แสดงรายการ สามารถเพิ่มสินค้าไปยังแค็ตตาล็อก Amazon
marketplace ได้ครั้งละหนึ่งรายการ หรือ ถ้าผู้ขายได้สมัครใช้งานการขายแบบมืออาชีพ ก็จะสามารถ
เพิ่มรายการทีละหลายรายการโดยใช้เครื่องมือแสดงรายการเป็นชุดได้
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การลงรายการสินค้ามี 2 วิธี คือ
(1) ลงรายการสินค้าที่มบี น Amazon.com แล้ว โดยระบุว่ามีสินค้าอยู่กี่ชิ้น
สภาพของสินค้า และตัวเลือกในการจัดส่ง
(2) ลงรายการสิน ค้า ที่ยังไม่ มีบน Amazon.com โดยระบุ UPC/EAN14
และ SKU15 กรอกคุณสมบัติของสินค้า เช่น ชื่อ คาอธิบาย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ขาย หลังจากลงรายการสินค้าและข้อเสนอของผู้ขายแล้ว ลูกค้า
จะเห็นสินค้าเหล่านี้บน Amazon.com ในลักษณะต่างๆ เช่น การคลิกเพียงครั้งเดียวในการซื้อสินค้าและ
แบรนด์ที่หลายล้านคนไว้วางใจ Amazon จะช่วยให้ลูกค้าทาการซื้ออย่างรวดเร็ว ง่าย และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าข้อเสนอที่ลูกค้าเห็นนั้นถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งใส่ภาพสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้ด้วย
ขั้นตอนที่ 3 จัดส่ง Amazon จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเมื่อลูกค้าทาการสั่งซื้อ
สินค้าโดยใช้บริการ Fulfillment by Amazon และให้ Amazon ดูแลเรื่องการจัดส่ง หรือเลือกให้ผู้ขาย
จัดส่งด้วยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 4 การรับเงิน Amazon จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขายเป็น
ระยะๆ และจะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าได้ส่งเงินไปให้ผู้ขายแล้ว
ภาพที่ 82 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจาหน่ายสินค้าออนไลน์บน Amazon
marketplace เริ่มตั้งแต่นาสินค้าขึ้นเว็บไซต์จนกระทั่งได้รับเงินค่าสินค้าที่จาหน่ายได้
ภาพที่ 82 กระบวนการจาหน่ายสินค้าออนไลน์บน Amazon Marketplace

ผู้ขายนาสินค้าขึน้
เว็บไซต์ Amazon

ลูกค้าเห็นสินค้าบน
เว็บไซต์ Amazon

ลูกค้าซื้อสินค้าและ
จ่ายเงินบน Amazon

14

ผู้ขาย หรือ Amazon
ส่งสินค้าให้ลกู ค้า

Amazon โอนเงิน
ให้ผู้ขาย

UPC (Universal Product Code) คือ ระบบบาร์โค้ดที่ใช้สาหรับสินค้าค้าปลีก มีเลขหมายจานวน 12 หลัก ซึ่งจะใช้ในแถบอเมริกาเหนือ
(ประเทศอเมริกา และแคนาดา)
15 SKU (Stock Keeping Unit) หมายถึง รหัสสินค้าที่กาหนดสาหรับใช้การดาเนินงานภายในองค์กร เพือ
่ สร้างความแตกต่างของแต่ละ
สินค้า ติดตามสินค้าคงคลังในร้านค้าปลีกของผู้ขาย เช่น โรงงานผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ ทีจ่ ะต้องส่งสินค้าให้กับ vendor จาหน่ายต่อ
จะต้องมีการติดตามการขายสินค้าและสินค้าคงเหลือ โดย 1 สินค้า สามารถมีได้หลาย SKU สามารถกาหนดได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
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7) การค านวณต้น ทุนเพื่อประเมิน จุดคุ้มทุน และกาไรจากการฝากขายสินค้าบน
เว็บไซต์ Amazon
การคานวณต้นทุนเพื่อประเมินจุดคุ้มทุนและกาไร และการตั้งราคาจาหน่ายสินค้า
บนเว็บไซต์ Amazon นับเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจและประเมินก่อนการตัดสินใจนาสินค้าไปวาง
จาหน่าย เนื่องจากจะมีผลต่อผลตอบแทน หรือกาไรที่จะได้รับ ทั้งนี้ บนเว็บไซต์ Amazon มีเครื่องมือใน
การคานวณที่มีชื่อว่า Fulfillment by Amazon Revenue Calculator ซึ่งผู้ขายสามารถเข้าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการตั้งราคาและประเมินกาไรที่ต้องการได้
ตารางที่ 24 - 25 เป็นตัวอย่างการคานวณต้นทุนและประเมินผลกาไรเปรียบเทียบ
จากการฝากขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดส่งสินค้า 3 ทางเลือก
และวิธีการเสนอขายสินค้า 2 รูปแบบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนของแต่ล ะ
ทางเลื อ กเพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทาง หรื อ กลยุ ท ธ์ ใ นการฝากขายสิ น ค้ า บนเว็ บ ไซต์ Amazon โดยได้
ยกตัวอย่างการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้จาหน่ายมืออาชีพ ซึ่งต้องจ่ายค่า ธรรมเนียมเดือนละ
39.99 เหรียญสหรัฐฯ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการขายต่อชิ้น รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ามีดังนี้
- สินค้า กล้วยอบกรอบบรรจุกล่อง ขนาด 170 กรัม
- ราคาขาย ตั้งไว้ในราคากล่องละ 10 เหรียญสหรัฐฯ
- ต้นทุนสินค้า กล่องละ 2 เหรียญสหรัฐฯ
- การจัดส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสหรัฐฯ ใช้วิธีส่ง ทางไปรษณีย์ประเภท
พัสดุย่อยทางอากาศ ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายตามน้าหนักของที่ส่ง
- วิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า จะแยกพิจารณาเปรียบเทียบเป็น 3 กรณี คือ
กรณีที่ 1 จัดส่งสินค้าโดยใช้บริการ Fulfillment by Amazon
กรณีที่ 2 จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของผู้จาหน่ายในสหรัฐอเมริกา
กรณีที่ 3 จัดส่งสินค้าโดยตรงจากผู้จาหน่ายในประเทศไทย
- วิธีการเสนอขาย แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
วิธีเสนอขายรูปแบบที่ 1 ขายครั้งละ 1 กล่อง (ตารางที่ 8)
วิธีเสนอขายรูปแบบที่ 2 ขายครั้งละ 2 กล่อง (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 24 การคานวณต้นทุนและกาไรตามวิธีการเสนอขายรูปแบบที่ 1 (ขายครั้งละ 1 กล่อง)
รายการ

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ
กรณีที่ 3

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

ส่งโดยใช้บริการ
Fulfillment by Amazon

ส่งจากคลังสินค้าของ
ผู้จาหน่ายในสหรัฐฯ

รายรับ
10.00
ราคาสินค้าที่ขาย
รายจ่าย
9.47
ค่าธรรมเนียม referral fees (15%)
ต้นทุนสินค้า
ค่าขนส่งจากประเทศไทย
ค่าขนส่งให้ลูกค้า
ค่าบริการ Fulfillment by Amazon
ค่าโฆษณา
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
0.53
% กาไร (ขาดทุน)
ROI*

10.00
10.00

10.00
10.00

11.55

10.00
7.06

1.50
2.00
3.56
2.41
-

1.50
2.00
3.56
4.49
-1.55

5.30%
5.60%

ส่งสินค้าโดยตรง
จากประเทศไทย

1.50
2.00
3.56
2.94

-15.50%
-13.42%

29.40%
41.64%

ตารางที่ 25 การคานวณต้นทุนและกาไรตามวิธีการเสนอขายรูปแบบที่ 2 (ขายครั้งละ 2 กล่อง)
รายการ

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

จัดส่งโดยใช้บริการ
Fulfillment by Amazon

จัดส่งจากคลังสินค้าของ
ผู้จาหน่ายในสหรัฐอเมริกา

จัดส่งสินค้าโดยตรง
จากประเทศไทย

รายรับ
20.00
20.00
20.00
ราคาสินค้าที่ขาย
20.00
20.00
20.00
รายจ่าย
15.97
18.05
13.56
ค่าธรรมเนียม Referral Fees (15%)
3.00
3.00
3.00
ต้นทุนสินค้า
4.00
4.00
4.00
ค่าขนส่งจากประเทศไทย
6.56
6.56
6.56
ค่าขนส่งให้ลูกค้า
4.49
ค่าบริการ Fulfillment by Amazon
2.41*
ค่าโฆษณา
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
4.03
1.95
6.44
% กาไร (ขาดทุน)
20.15%
9.75%
32.20%
ROI**
25.23%
10.80%
47.49%
หมายเหตุ : * คงที่ เนื่องจากขนาดและน้าหนักของสินค้ายังอยู่ในมาตรฐานขนาดเล็ก (นาหนักไม่เกิน 1 ปอนด์)
** ROI (Return on Investment) หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุน คานวณได้จาก :
รายได้ – ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายไป
ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายไป
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 วิธีการเสนอขายรูปแบบที่ 1 (ขายครั้งละ 1 กล่อง)
กรณี ที่ 1 จั ด ส่ ง สิ น ค้ า โดยใช้ บ ริ ก าร Fulfillment by Amazon หลั ง จากที่
Amazon ได้หักค่าธรรมเนียมการขาย (referral fee) รวมถึงค่าบริการ Fulfillment by Amazon แล้ว
ผู้จาหน่ายจะได้กาไรสุทธิ 0.53 เหรียญสหรัฐฯ
กรณี ที่ 2 จั ด ส่ ง สิ น ค้ า จากคลั ง สิ น ค้ า ของผู้ จ าหน่ า ยในสหรั ฐ ฯ หลั ง จากที่
Amazon หักค่าค่าธรรมเนียมต่างๆ และถ้าผู้จาหน่ายต้องรับผิดชอบค่าขนส่งให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้จาหน่ายจะ
ขาดทุน 1.55 เหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม Amazon อนุญาตให้เรียกกับค่าจัดส่งจากลูกค้าได้ 4.49
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะทาให้ผู้จาหน่ายได้กาไร 2.94 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ลืมว่าอาจมีค่าใช้จ่าย
ด้านคลังสินค้าในสหรัฐฯ ซึ่งต้องนามาคานวณเป็นต้นทุนด้วย เพื่อให้ทราบกาไรที่แท้จริง
กรณี ที่ 3 จั ด ส่ ง สิ น ค้ า โดยตรงจากประเทศไทย หลั ก จากที่ Amazon ได้ หั ก
ค่าธรรมเนียมการขายแล้ว ผู้จาหน่ายจะได้กาไร 2.94 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้จาหน่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งให้ผู้ซื้อ 3.56 เหรียญสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียว หากผู้จาหน่ายผลักภาระค่าจัดส่งให้กับผู้ซื้อ
ผู้จาหน่ายก็จะได้กาไรเพิ่มขึ้นเป็น 6.50 เหรียญสหรัฐฯ
 วิธีการเสนอขายแบบที่ 2 เมื่อเพิ่มปริมาณสินค้าที่ขายเป็น 2 กล่อง จะส่งผลต่อ
ต้นทุนและกาไร ดังนี้
กรณี ที่ 1 จั ด ส่ ง สิ น ค้ า โดยใช้ บ ริ ก าร Fulfillment by Amazon หลั ง จากที่
Amazon หักค่าธรรมเนียมการขายและค่าบริการ Fulfillment by Amazon แล้ว ผู้จาหน่ายจะได้กาไร
ทั้งหมด 4.03 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากถึงแม้ต้นทุนสินค้า ค่า referral fee และค่าขนส่งจากประเทศไทย
จะเพิ่มขึ้น แต่ค่า Fulfillment by Amazon ยังอยู่ในอัตราที่คงที่ นอกจากนี้ ค่าขนส่งจากประเทศไทย
ลดลงอีกเล็กน้อย
กรณี ที่ 2 จั ด ส่ ง สิ น ค้ า จากคลั ง สิ น ค้ า ของผู้ จ าหน่ า ยในสหรั ฐ ฯ หลั ง จากที่
Amazon หักค่าธรรมเนียมการขาย และหากผู้จาหน่ายต้องรับผิดชอบค่าขนส่งให้กับผู้ซื้อแล้ว ผู้จาหน่าย
จะได้กาไร 1.95 เหรียญสหรัฐฯ แต่หากผู้จาหน่ายเรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้าได้อีก 4.49 เหรียญ ก็จะ
ทาให้ได้กาไรเพิ่มขึ้นเป็น 6.44 เหรียญสหรัฐฯ และดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า หากต้องการทราบกาไรที่
แท้จริงอาจจะต้องนาค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกามาคานวณเป็นต้นทุนการขายด้วยด้วย
กรณี ที่ 3 จั ด ส่ ง สิ น ค้ า โดยตรงจากประเทศไทย หลั ก จากที่ Amazon ได้ หั ก
ค่าธรรมเนียมการขายแล้ว ผู้จาหน่ายจะได้กาไร 6.44 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ผู้จาหน่ายรับผิดชอบภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจากประเทศไทยไปยังผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว หากผู้จาหน่ายผลักภาระ
ค่าจัดส่งจานวน 6.56 เหรียญสหรัฐฯ ให้กับผู้ซื้อ ผู้จาหน่ายก็จะได้กาไรเพิ่มขึ้นเป็น 13 เหรียญสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายทั้ง 2 วิธี จะต้องนาต้นทุนการวางขายบนเว็บไซต์ Amazon
เดือนละ 39.99 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่มาถั่วเฉลี่ยเป็นต้นทุนสินค้าที่จาหน่ายด้วยเพื่อให้ได้
ต้นทุนและกาไรที่แท้จริง ถ้าในแต่ละเดือนสามารถขายสินค้าได้มากก็จะสามารถลดต้นทุน เฉลี่ยต่อหน่วย
ของสินค้าที่ขายได้
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 สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนและกาไรของวิธีการเสนอขายทั้ง 2 วิธี
 การเสนอขายสิ น ค้ า ในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น อาจจะสามารถท าก าไรได้ ม ากขึ้ น
เนื่ องจากสามารถประหยั ด ต้น ทุน คงที่ อื่น ๆ เช่น ค่าบริการ Fulfillment by Amazon ค่าคลั งสิ น ค้ า
รวมถึงค่าขนส่งจากประเทศไทย
 การส่งสินค้าโดยตรงจากประเทศไทยจะได้กาไรสูงกว่าวิธีการอื่นๆ เนื่องจาก
หลังจากหักต้นทุนผันแปรอื่นๆ แล้วก็จะมี ค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว รายได้หลังจุดคุ้มทุนจึง
เป็นกาไรทันที อย่างไรก็ตาม ผู้จาหน่ายจะเสียเปรียบเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าซึ่งต้องใช้
เวลานาน
 การใช้บริการ Fulfillment by Amazon จะสามารถทากาไรได้ มาเป็น อั นดับ
ที่ 2 รองจากการส่งสินค้าโดยตรงจากประเทศไทย เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร ถึงแม้จะมี
ค่าบริ การ Fulfillment by Amazon หากมีการจัดการน้าหนัก และขนาดสิ น ค้า ให้ อยู่ภ ายในกรอบที่
กาหนดก็จะสามารถประหยัดต้นทุนได้ การใช้บริการนี้จะมีข้อได้เปรียบเรื่องระยะเวลาการจัด ส่งสินค้าให้
ลูกค้า ซึง่ Amazon สามารถจัดส่งให้ฟรีภายใน 2 วัน สาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Prime ของ Amazon
 การจั ด ส่ ง จากคลั ง สิ น ค้ า ในสหรั ฐ ฯ อาจสามารถท าก าไรได้ น้ อยกว่ า วิ ธี อื่นๆ
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง 2 ต่อ ได้แก่ ค่าขนส่งจากประเทศไทยมายังคลังสินค้าในสหรัฐ ฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าซึ่งถือเป็นต้นทุนคงที่ซึ่งต้องจ่ายถึงแม้จะยังขายสินค้าไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีค่าจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าอีกด้วย หากผู้ซื้อรับภาระค่าจัดส่ง ผู้จาหน่ายอาจจะได้กาไรมากขึ้น แต่อาจส่งผลต่อการ
แข่งขันกับผู้จาหน่ายที่บริการจัดส่งฟรี การเพิ่มปริมาณการขายต่อคาสั่งซื้อนับเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ชดเชยค่าจัดส่งซึ่งจะสามารถทากาไรเพิ่มขึ้นได้ จึงเหมาะสาหรับผู้ที่จาหน่ายสินค้าในปริมาณมากและ
หลากหลายชนิด ซึ่งจะสามารถนาไปชดเชยและถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า
นอกจากนี้ หากใช้วิธีขนส่ งที่ส ามารถลดต้นทุนได้ เช่น การขนส่ งทางเรือ ก็อาจจะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
6.6.2 Walmart Marketplace
1) ข้อมูลทั่วไป Walmart Marketplace เป็นร้านค้าปลีกของบุคคลที่สามที่จาหน่าย
สินค้าบนเว็บไซต์ Walmart.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่ซ้ากันมากกว่า 90 ล้านราย ลูกค้า
สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบุคคลที่สามบน Walmart Marketplace ได้โดยเรียกดูบนเว็บไซต์
Walmart.com รายการสินค้าที่จาหน่ายโดยบุคคลที่สามจะระบุไว้ในข้อมูลรายการของผลการค้นหา
สินค้าออนไลน์และในหน้ารายการสินค้า
2) ข้อกาหนดสาหรับผู้จาหน่ายสินค้าบน Walmart Marketplace
ผู้ที่จะนาสินค้าไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ของ Walmart จะต้องเป็นผู้จาหน่ายมือ
อาชีพเท่านั้น โดย Walmart มีข้อกาหนดสาหรับซัพพลายเออร์ หรือผู้จาหน่าย (vendor) ในต่างประเทศ
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกสินค้าไปวางจาหน่ายในร้าน Walmart และร้านค้าในเครือ หรือ
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ร้านค้าปลีกออนไลน์บน Walmart.com จะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการสมัครเป็นผู้จาหน่ายหรือ
ซัพพลายเออร์ของ Walmart ซึง่ มีดังต่อไปนี้
(1) ชื่อกิจการ/บริษัทที่เป็นทางการถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ชื่อ ที่อยู่ ส าหรับ จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (email) และหมายเลขโทรศั พ ท์
สาหรับติดต่อผู้บริหาร
(3) หมายเลข DUNS (Data Universal Numbering System) หมายถึง ตัวเลข
เก้าหลักที่ใช้เป็นหมายเลขประจาตัว เฉพาะของแต่ละธุรกิจโดยไม่ซ้ากัน ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ
จากทั่ ว โลก โดยผู้ ป ระกอบการสามารถด าเนิ น การขอหมายเลข DUNS ได้ ฟ รี ที่ เ ว็ บ ไซต์ :
http://www.dnb.com/duns-number.html
(4) ที่อยู่ที่เป็นทางการของกิจการ/บริษัท ซึ่งต้องตรงกับที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือ
จดทะเบียนกิจการ/บริษัท
(5) สถานะทางนิติบุคคลของกิจการ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น
(6) หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ใช้แบบฟอร์ม W-8 Tax และ W-9 Tax
(7) หนังสือจดทะเบียนกิจการ/บริษัท
(8) ชื่ อ อี เ มล์ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ส าหรั บ ติ ด ต่ อ ประธานฝ่ า ยบริ ห าร
(Chief Executive Officer - CEO) ผู้ บ ริ ก ารสายงานบั ญชี ห รื อ สมุ ห์ บัญ ชี (Chief Financial Officer CFO) ผู้ทาบัญชี ตัวแทนการขาย ตัวแทนผู้ให้บริการประกันภัย เจ้าหน้าทีด่ ูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(9) รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร (ชื่อธนาคาร ประเทศ ข้อมูลสาหรับติดต่อ)
(10) สถานะภาพการจัดตั้งกิจการ/บริษัท เช่น จัดตั้งโดยสตรี ชนกลุ่มน้อย ทหาร
ผ่านศึก ผู้พิการ เป็นต้น (Walmart สนับสนุนความหลายหลายของซัพพลายเออร์/vendor)
(11) ข้อมูลสินค้า (ชื่อสินค้า ตราสินค้า ต้นทุน รายละเอียดสินค้า รูปภาพ และ
ประเภทสินค้า หรือแค็ตตาล็อก (catalog)
(12) ข้ อ มู ล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารประกั น ภั ย ความเสี ย หาย (ต้ อ งส่ ง มอบหลั ก ฐานการ
ประกันภัยภายใน 3 เดือน นับจากการได้รับอนุมัติการให้เป็นซัพพลายเออร์/vendor ของ Walmart
(13) ที่ อ ยู่ ใ นสหรั ฐ ฯ กรณี มี ก ารส่ ง คื น สิ น ค้ า สิ น ค้ า จะถู ก ส่ ง กลั บ ไปยั ง สถาน
ประกอบการในสหรัฐฯ เท่านั้น
(14) ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีในสินค้า ต้องระบุทันทีหลังจากมี
การยอมรับข้อตกลงในการเป็นซัพพลายเออร์ของ Walmart
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลสาหรับการสมัครได้ที่เว็บไซต์ :
https://corporate.walmart.com/media-library/document/supplierchecklist-4918/_proxyDocument?id=00000162-abb3-df49-abf2-efbb94470000
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3) กระบวนการจาหน่ายสินค้าบน Walmart marketplace
หลั ง จากตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ซั พ พลายเออร์ หรื อ ผู้ จ าหน่ า ย และข้ อ มู ล ต่ า งๆ
ที่จาเป็นพบว่าครบถ้วนตามข้อกาหนดของ Walmart แล้ว ผู้จาหน่ายสามารถดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 สมั ค รเป็ น ผู้ จ าหน่ า ยบน Walmart marketplace สามารถ
ดาเนินการออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://marketplace.walmart.com/apply
(1) การกรอกใบสมัคร โดยดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ ต้องใช้
เว็บค้นหา Chrome เป็นเบราว์เซอร์ (browser) ในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ
ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร ประเภทผลิตภัณฑ์ จานวน SKU (Stock Keeping Unit) กระบวนการ
จัดการคาสั่งซื้อ เป็นต้น
(2) การคั ด เลื อ กผู้ จ าหน่ า ย Walmart จะคั ด เลื อ กผู้ ข ายโดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ ระดับและชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
และการบันทึกการบริการลูกค้าของผู้สมัคร
(3) การยอมรับข้อตกลง เมื่อ Walmart อนุมัติใบสมัครที่ส่งมาแล้ว ผู้ขายจะต้อง
พิจารณาตรวจสอบทบทวนข้อตกลงของผู้ค้าปลีกใน Walmart marketplace และยอมรับค่าธรรมเนียม
การแนะนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ขายได้รับการยอมรับแล้ว Walmart จะส่งอีเมล์
พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมระบบ Onboarding (ระบบการเริ่มต้นร่วมดาเนินธุรกิจกับ
Walmart)
ขั้น ตอนที่ 2 น าสิน ค้า ขึ้น แสดงบนเว็บไซต์ Walmart.com หลั งจากที่ไ ด้ รั บ
อนุมัตใิ ห้จาหน่ายสินค้าแล้ว ผู้ขายจะทาการสร้างแค็ตตาล็อก ควบคุมสินค้าคงคลัง (Walmart ไม่อนุญาต
ให้จาหน่ายสินค้าที่ไม่มีสินค้าคงคลัง) และกาหนดราคาโดยใช้เครื่องมือของ Walmart ที่มไี ว้ให้
(1) สินค้าที่สามารถวางจาหน่ายได้ มีหลากหลาย รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารและ
ของชา ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล เป็นต้น
(2) จานวนสินค้าที่วางจาหน่าย สามารถวางจาหน่ายได้หลายรายการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดการตามคาสั่งซื้อ (fulfill customer orders) เมื่อมีคาสั่งซื้อจาก
ลูกค้า เจ้าของสินค้าจะเป็นผู้จัดการตามคาสั่งซื้อ ได้แก่ การจัดส่งสินค้า ซึ่ง Walmart มีวิธีการให้เลือก
5 วิธี ทั้งนี้ บนกล่ อง/บรรจุ ภั ณ ฑ์ส าหรั บส่ ง สิ น ค้า จะต้ อ งไม่ มีตราสิ นค้ า ใดๆ ปรากฏอยู่ รวมทั้ง ห้ า ม
สอดแทรกวัสดุใดๆ ของบริษัทอื่น ที่นอกเหนือจากของ Walmart โดยผู้ขายจะต้องจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
โดยตรงและเป็นผู้จัดการเรื่องบริการหลังการขาย เช่น กรณีมีการคืนสินค้า เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 รับเงินค่าสินค้า เงินค่าสินค้าที่ขายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้ขายโดยอัตโนมัติทุก 2 สัปดาห์ (ต้องเป็นธนาคารในสหรัฐฯ) โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมการขายตามที่
กาหนดไว้ในอัตราอ้างอิง หรือ referral fee ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทสินค้า โดยจะอยู่ในช่วงระหว่าง
ร้อยละ 6 – 20 ซึ่งได้รวมค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตไว้แล้ว
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4) ค่าใช้จ่าย
การนาสินค้าไปวางจาหน่ายบน Walmart marketplace จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
นาสินค้าขึ้นไปวางจาหน่ายเป็นรายเดือน แต่จะมีค่าธรรมเนียมการขายตามอัตราอ้างอิงซึ่งกาหนดโดย
Walmart ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการขายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร มีดังนี้
ประเภทสินค้า
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม (beauty)
อาหารกูร์เมต์ (gourmet food)
ของชา (grocery)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล (health & personal care)

ค่าธรรมเนียม
(referral fee)
15%
15%
15%
15%

5) ความแตกต่างระหว่าง Amazon Marketplace และ Walmart Marketplace
การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า บน Amazon marketplace และ Walmart marketplace
มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องผู้จาหน่าย ค่าธรรมเนียมและการจ่ายเงิน (ตารางที่ 26) สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 26 ความแตกต่างระหว่าง Amazon marketplace และ Walmart marketplace
ลักษณะ
ผู้จาหน่าย

Amazon marketplace
1. บุคคลทั่วไป
2. มืออาชีพ
ค่าธรรมเนียม 1. ค่ า ธรรมเนี ย มการขาย ชิ้ น ละ 0.99
เหรียญสหรัฐฯ สาหรับบุคคลทั่วไป
2. ค่าธรรมเนียมการใช้รายเดือน 39.99
เหรียญสหรัฐฯ สาหรับผู้ขายมืออาชีพ
3. ค่ า ธรรมเนี ย มการขาย (referral fee)
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่า
- ขั้นต่า 1 - 2 ดอลลาร์ หรือ
- ร้อยละ 3 – 20 ต่อยอดขาย
ประเภทสินค้า มี 2 ประเภท
1. ต้องขออนุมัติ
2. ไม่ต้องขออนุมัติ
การจ่ายเงิน
โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ ข ายเป็ น
ระยะๆ เมื่อขายสินค้าได้
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Walmart marketplace
นิติบุคคลมืออาชีพ
ค่าธรรมเนียมการขาย (referral fee)
ระหว่างร้อยละ 6 - 20 ต่อยอดขาย
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

ต้องขออนุมัติทุกประเภท
โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ ข าย
ทุกๆ 2 สัปดาห์

6.7 ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์แบบ Drop Shipping
บางครั้งผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายไม่จาเป็นต้องทาตลาดสินค้าออนไลน์เอง เพียงแต่ทาหน้าที่เป็นผู้
จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า drop ship vendor ซึ่ ง เป็ น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของช่ อ งทางการ
จาหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่เรียกว่าช่องทางจาหน่ายแบบ drop shipping ยกตัวอย่างเช่น การเป็น drop
ship vendor ของเว็บไซต์ Walmart.com เป็นต้น
6.7.1 ข้อมูลทั่วไป
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าแบบ drop shipping คือ การขายสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ไม่
จาเป็นต้องเก็บและจัดส่งสินค้าเอง หน้าที่ของร้านค้าออนไลน์ คือ ทาการตลาด หรือหาลูกค้ามาซื้อสินค้า
โดยผู้จาหน่าย หรือ drop ship vendor เป็นผู้ดาเนินการเรื่องข้อมูลสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ข้อดีสาหรับร้านค้าปลีกออนไลน์ คือ ไม่จาเป็นต้องซื้อสินค้าจานวนมากมาเก็บไว้ เพื่อนาไปขาย ซึ่งไม่มี
ความแน่นอนว่าจะขายได้หรือไม่ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังและการจัดเก็บ เพราะจะอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ drop ship vendor ปัจจุบันร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าออนไลน์หลายรายใน
สหรัฐฯ เช่น Walmart.com, Amazon.com, EBay.com ต่างนิยมใช้วิธีนี้ในการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ ร้ า นค้ า ปลี ก ออนไลน์ (ตั ว อย่ า งเช่ น
Walmart.com) ซื้อสินค้าจากผู้จาหน่ายสินค้า ซึ่งเรียกว่า drop ship vendor เพื่อนาไปขายต่อให้ลูกค้า
ทางอินเทอร์เน็ต โดย walmart จะทาข้อตกลงกับ drop ship vendor ว่าเมื่อ Walmart ได้รับคาสั่งซื้อ
จากลูกค้า Walmart จะส่งต่อคาสั่งซื้อไปยัง drop ship vendor และทาง drop ship vendor จะเป็นผู้
จัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าโดยตรงทันที โดย Walmart จะชาระเงินค่าสินค้าให้ drop ship vendor ในราคา
ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ Walmart สามารถเพิ่มราคาที่เสนอแก่ลูกค้าเพื่อทากาไรได้ตามต้องการ
6.7.2 กระบวนการจาหน่ายสินค้าออนไลน์แบบ Drop Shipping16
1) ผู้ ข ายสมั ค รเป็ น drop ship vendor ของเว็ บ ไซต์ ค้ า ปลี ก ออนไลน์ ต่ า งๆ เช่ น
Walmart.com, Amazon.com หรือเว็บไซต์ค้าปลีกอื่นๆ หากนาสินค้าไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ของ
Walmart ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการเป็น supplier ของ Walmart ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
2) ผู้ขายนาสินค้าไปวางจาหน่ายบนเว็บไซต์ตลาดค้าปลีกออนไลน์
3) เมื่อขายสินค้าได้ ลูกค้าจะชาระค่าสินค้าโดยตรงกับร้านค้าปลีกออนไลน์ในราคาขาย
ปลีกที่ตั้งไว้ (ตัวอย่างเช่น 200 เหรียญสหรัฐฯ)
4) ร้านค้าปลีกออนไลน์จะส่งต่อคาสั่งซื้อไปยัง drop ship vendor และจ่ายเงินให้กับ
drop ship vendor ในราคาที่ตกลงกันไว้ (ยกตัวอย่างเช่น 150 เหรียญสหรัฐฯ) โดยร้านค้าปลีกออนไลน์
จะเก็บส่วนต่างจานวน 50 เหรียญสหรัฐฯ ไว้เป็นกาไร
5) drop ship vendor จะต้องจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงทันที (ภาพที่ 83)
16

https://donottellmyboss.com/dropship-not-easy/
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ภาพที่ 83 แผนผังช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์แบบ Drop Shipping
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์แบบ Drop Shipping
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
$200 จ่ายเงินให้
ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าปลีกออนไลน์
เช่น Walmart.com

ส่งต่อคาสั่งซื้อพร้อมเงินค่า
สินค้า $150 ไปยัง Drop Ship
Vendor

เก็บส่วนต่าง $50

ลูกค้า
Drop Ship Vendor ส่ง
สินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง

Drop Ship
Vendor

6.7.3 ข้อควรพิจารณาในการเลือกช่องทางจาหน่าย Drop Ship Vendor
ก่ อ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ แ บบ drop
shipping ผู้ผลิต/จาหน่าย หรือ drop ship vendor ต้องมั่นใจว่าจะสามารถที่ทาหน้าที่ควบคุมสต็อก
สินค้าอย่างมืออาชีพ โดยต้องมีปัจจัยในการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
1) ระบบที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์
ได้แก่ มีข้อมูลสินค้าแบบครบถ้วน รูปภาพที่มีคุณภาพ (มีความคมชัด สวยงาม) เพราะเป็นพื้นฐานทีใ่ ช้เป็น
เกณฑ์สาหรับร้านค้าปลีกออนไลน์ในการให้คะแนนกับ drop ship vendor
2) ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล และจ านวนสิ น ค้ า เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มขายอย่ า งสม่ าเสมอ
ปัญหาหนึ่งที่ผู้จาหน่ายแบบ drop shipping มักประสบบ่อยๆ คือ ได้คาสั่งซื้อจากลูกค้าแต่ไม่มีสินค้าส่ง
ซึ่งเรียกว่า backordering ซึ่งหากเป็นผู้จาหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon กรณีนี้นับว่ารุนแรงในระดับ
เดียวกับกรณีการตอบรับในทางลบ (negative feedback)
3) ระบบการจัดส่งสินค้าที่ชัดเจนและติดตามได้ ได้แก่ การมีระบบติดตาม
ที่เรียกว่า tracking number system ที่จะทาให้การจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ ชัดเจนและติดตามได้
เนื่องจากคุณภาพและความรวดเร็วในการจัดส่ง สินค้า สามารถเป็นตัวชี้วัดความพอใจของลูกค้าและเพิ่ม
อัตราการกลับมาซื้อซ้าได้มากที่สุด
4) นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าที่ ชัดเจน (return and refund policy)
กรณีสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง หรือชารุดเสียหาย นอกจากนี้ นโยบายของบางเว็บไซต์ได้ให้สิทธิกับ
ลูกค้าในการส่งคืน หรือยกเลิกสินค้าในกรณีที่ไม่พอใจซึ่งเรียกว่า guarantee policy เช่น การขายสินค้า
บนเว็บไซต์ amazon.com
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5) ความซื่อสัตย์ drop ship vendor ต้องมีความซื่อสั ตย์ในการท าธุ ร กิ จ
เพื่อความน่าเชื่อถือและความสาเร็จของธุรกิจในระยะยาว
6.8 เปรียบเทียบช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์แบบ E-Commerce
เนื่องจากช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ หรือ e-Commerce นั้นมีหลายรูปแบบ แต่ละ
รูปแบบมีข้อดีและข้อจากัดแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 27)
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบรูปแบบช่องทางการตลาดระหว่าง Marketplaces และ Drop Shipping17
ประเด็น
แหล่งสินค้า
(source)

Marketplace
สิ น ค้ า อ ยู่ ใ น ค ลั ง สิ น ค้ า ข อ ง
marketplace หรื อ เจ้ า ของสิ น ค้ า
แล้วแต่ข้อตกลง
ราคา
เจ้ าของสิ น ค้า (seller) กาหนดราคา
(price)
ขายปลีก
การจัดการคาสั่งซื้อ seller ก า ห น ด ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง
(fulfillment)
(shipping carrier) และวิธีการส่ง
การบริการ
ผู้ซื้อจะติดต่อ seller โดยตรง
(customer service)
รูปแบบธุรกิจ
marketplaces เก็บเงินจากผู้ซื้อแล้ว
(business model) จะเก็ บ ไว้ ส่ ว นหนึ่ ง (ค่ า ธรรมเนี ย ม
ต่างๆ) และส่ งเงินส่ ว นที่เหลื อให้ กั บ
ผู้ขาย
กลยุทธ์
marketplace เป็นตลาดใหญ่ซึ่งเป็น
(strategy)
แหล่งรวมความต้องการของลูกค้าและ
สินค้าที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าในปัจจุบัน

Drop Shipping
สิ น ค้ า อยู่ ใ นคลั ง drop ship vendor
ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า
ร้านค้าปลีกออนไลน์ (retailer) กาหนด
ราคาขายปลีก
retailer เ ป็ น ผู้ ก า ห น ด shipping
carrier และวิธีการส่ง
ผู้ ซื้ อ จ ะ ติ ด ต่ อ retailer จ า ก นั้ น
retailer ติดต่อ drop ship vendor
retailer รับเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ เก็บ
ส่วนต่าง (กาไร) แล้วจึงโอนเงินจานวน
ที่ตกลงกันไว้ล่ว งหน้า (+ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ) ไปยัง drop ship vendor
retailer สามารถประหยัดในเรื่องการ
ลงทุนสินค้าคงคลังและการจัดเก็บ แต่
บางครั้งอาจมีปัญหาเรื่องการบริห าร
สินค้าคงคลัง

6.9 โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในช่องทางตลาดออนไลน์
ปัจจุบันผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารจานวนมากใช้ช่องทางจาหน่ายสินค้าทาง
ตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารที่สามารถนาไปวางจาหน่า ยในช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าออนไลน์มีหลากหลายเกือบทุกประเภท นับตั้งแต่สินค้าเกษตรแปรรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง
ส่ ว นประกอบอาหาร (ingredient) อาหารส าเร็ จ รู ป /กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ (packaged food)
17

https://www.multivendorshoppingcarts.com/drop-shipping-vs-marketplaces/
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เครื่องดื่ม ผลไม้สดเมืองร้อน (fresh tropical fruit) ของกินเล่น (snack) ขนมหวาน (candy) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปนับว่ามีศักยภาพในการจาหน่ายช่องทางการตลาดออนไลน์
ซึ่ ง สามารถท าได้ ทั้ ง ในรู ป ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก การฝากขายบนเว็ บ ไซต์ ป ระเภท e-marketplace เช่ น
amazon.com หรือ e-bay.com หรือ สร้างเว็บไซต์ของตนเอง
6.9.1 การฝากขายบนเว็ บ ไซต์ ป ระเภท e-Marketplace เหมาะส าหรั บ ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และ
จาหน่ายรายย่อยและรายใหญ่ระดับมืออาชีพ
(1) ตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นผลผลิตจากประเทศไทยที่ มีวางจาหน่ายบน
เว็บไซต์ Amazon.com ซึ่งมีทั้งผลไม้สดเมืองร้อน ข้าวสารและผลิตภัณฑ์จากข้าว เครื่องเทศ อาหาร
สาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูป เครื่องดื่มชา/สมุนไพร อาหารว่าง ส่วนประกอบอาหาร รวมถึง สินค้าประเภท
หัตถกรรม/จักสานจากวัตถุดิบทางการเกษตร (ตารางที่ 28)
ตารางที่ 28 ตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นผลผลิตจากประเทศไทยที่มีวางจาหน่าย
บนเว็บไซต์ Amazon.com
ผลไม้เมืองร้อน
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
79.95
2,558

หมายเหตุ
 ขนาด 20 ผล
 จาหน่ายและจัดส่งโดย

Tropical Importers,
สหรัฐอเมริกา
 ค่าจัดส่งฟรี
มังคุด
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

34.99

1,120

 ขนาด 454 กรัม จานวน

2 กล่อง
 จาหน่ายและจัดส่งโดย
Just Leaf, สหรัฐอเมริกา
 ค่าจัดส่งฟรี

มะขามแห้ง ตรา Top Quality
(ผลผลิตจากประเทศไทย)
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สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
8.95
286

หมายเหตุ
 ขนาด 400 กรัม
 จาหน่ายโดย

Powernutri Shop
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไป ค่าจัดส่งฟรี

มะขามเปียก ตรา Tamarind King
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
23.99
768

หมายเหตุ
 ขนาด น้าหนัก 1 กิโลกรัม
 จาหน่ายโดยร้าน KAOW

NUMSUB
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไป ค่าจัดส่งฟรี

ข้าวกล้องหอมมะลิ ตรา Kaow Numsub
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

38.49

1,232

 ขนาดน้าหนัก 1 กิโลกรัม
 จาหน่ายและจัดส่งจาก

ประเทศไทย โดย Best Thai
 ค่าจัดส่ง 4.49 เหรียญ
สหรัฐฯ

ข้าว Riceberry ตรา Spicy Served
Trader
(ผลผลิตจากประเทศไทย)
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สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
15.59
499

หมายเหตุ
 ขนาด น้าหนัก 2.27

กิโลกรัม
 จาหน่ายและจัดส่งโดยร้าน
Kah-Mart, สหรัฐฯ
 ค่าจัดส่งฟรี

ข้าวกล้องหอมมะลิ
ตรา Three Ladies
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

9.90

317

 ขนาด น้าหนัก 454 กรัม
 จาหน่ายและจัดส่งโดยร้าน

TastePadThai, สหรัฐฯ
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไป ค่าจัดส่งฟรี
เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอบแห้ง
(ผลิตในประเทศไทย)

9.33

เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้ง
(ผลิตในประเทศไทย)
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299

ขนาด น้าหนัก 900 กรัม
 จาหน่ายโดยร้าน TA
National Trading, สหรัฐฯ
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไป ค่าจัดส่งฟรี


สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
52.43
1,678

หมายเหตุ
 ขนาด 8 ซอง x 454 กรัม
 จาหน่ายและจัดส่งโดยร้าน

Dolly’s Kitchen, สหรัฐฯ
 ค่าจัดส่งฟรี

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ปรุงสุกพร้อมบริโภค
(ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย)

เครื่องเทศ
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
19.99
640

หมายเหตุ
 ขนาด น้าหนัก 160 กรัม
 จาหน่ายโดยร้าน SUPAPEACH

ประเทศไทย
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี

ชุดเครื่องเทศสาหรับทาต้มยา
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

12.59

403

 ขนาด น้าหนัก 60 กรัม
 จาหน่ายโดยร้าน CAT CAT
 จัดส่งโดย Amazon

(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี
พริกไทยป่นตราไร่ทิพย์
(ผลผลิตจากประเทศไทย)
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อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูป
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
3.99
128

หมายเหตุ
 ขนาด น้าหนัก 280 กรัม
 จาหน่ายโดย Brand-M USA
 จัดส่งโดย Amazon

(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี
ข้าวแกงเขียวหวานสาเร็จรูป บรรจุถ้วย
(ผลิตในประเทศไทย)

เครื่องดื่มชา/เครื่องดื่มสมุนไพร
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
9.77
312

หมายเหตุ
 ขนาด น้าหนัก 454 กรัม
 จาหน่ายโดยร้าน Amazing

Thai Market
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี
ชาไทย ตรา Taste Nirvana
(ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย)

5.95

190






ชาผงปรุงสาเร็จตรามือ
(ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย
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ขนาด น้าหนัก 190 กรัม
จาหน่ายและจัดส่งโดย Our
Family’s Herbs,
สหรัฐอเมริกา
ค่าจัดส่งฟรี

สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
9.90
317

หมายเหตุ
 ขนาด น้าหนัก 300 กรัม
 จาหน่ายและจัดส่งจาก

ประเทศไทยโดย
GiveOrBuy, เชียงใหม่,
ประเทศไทย
 ค่าจัดส่งฟรี
ชามะตูมแห้ง
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

3.99

128

 ขนาด น้าหนัก 100 กรัม
 จาหน่ายและจัดส่งโดยร้าน

GiveOrBuy, เชียงใหม่,
ประเทศไทย
 ค่าจัดส่งฟรี

ดอกอัญชันอบแห้ง ตราดอยไทย
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

อาหารว่าง
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
13.50
432

กล้วยตากอบแห้ง ตรา Chinda
(ผลผลิตจากประเทศไทย)
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หมายเหตุ
 ขนาด 400 กรัม
 จาหน่าย โดยร้าน Tasty
Kitchen
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี

สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
15.99
512

หมายเหตุ
 ขนาด 2 ซอง x 50 กรัม
 จาหน่ายโดยร้าน
SUPA PEACH
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี

ทุเรียนอบแห้ง ตรา Thai Tasty
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

24.99

780

 ขนาด 30 กรัม x 2 ซอง
 จาหน่ายและส่งจากประเทศ
ไทย โดย KJ Modern
Goods
 ค่าจัดส่งฟรี

กล้วยอบกรอบตรา Bangkok Banana
(ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย)

ส่วนประกอบอาหาร
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
16.35
523

น้าพริกแกง ตราน้าใจ
(ผลิตในประเทศไทย)
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หมายเหตุ
 ขนาด 3 ซอง x 100 กรัม
 จาหน่ายและส่งจากประเทศ
ไทย โดยร้าน GiveorBuy
เชียงใหม่, ประเทศไทย
 ระยะเวลาขนส่ง 10-20 วัน
 ราคารวมค่าส่ง

สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
7.99
255

ผงปรุงลาบน้าตกตราโลโบ
(ผลผลิตจากประเทศไทย)

หมายเหตุ
 ขนาด 5 ซอง x 30 กรัม
 จาหน่ายโดย JDJ Trading
Company, สหรัฐฯ
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี

4.14

132

 ขนาด 90 กรัม
 จาหน่ายและส่งจากประเทศไทย
โดย Natty Shop
 ระยะเวลาขนส่ง 10 - 20 วัน

10.66

341

 ขนาด 454 กรัม
 จาหน่ายโดย Sky Outlet
Mall, สหรัฐฯ
 จัดส่งโดย Amazon
(Fulfilled by Amazon)
ซื้อ 25 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป
ค่าจัดส่งฟรี

กะปิ
(ผลิตในประเทศไทย)

น้าตาลมะพร้าว
(ผลผลิตจากประเทศไทย)
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สินค้าหัตถกรรม/จักสานจากวัตถุดิบทางการเกษตร
สินค้า

ราคา
เหรียญสหรัฐฯ บาท
14.48
463

หมายเหตุ
 จาหน่ายและจัดส่งโดย
GiveOrBuy, เชียงใหม่
ประเทศไทย
 ค่าจัดส่งฟรี

ตะกร้าไม้ไผ่สาหรับนึ่งข้าวเหนียว
(ผลิตในประเทศไทย)

6.9.2 การสร้างเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
เว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ ที่มุ่งเน้นลูกค้าในสหรัฐฯ มีเป็น
จานวนมาก ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึง ตัวอย่างเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและของ
ต่างประเทศที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของไทยในตลาดสหรัฐฯ ได้แก่ เวียดนามและอินเดีย ตามลาดับดังนี้
(1) ไทย
 https://www.thaifoodingredients.com/
 ประเภทธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง จ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรและอาหารไทยทุ ก ชนิ ด
นั บ ตั้ ง แต่ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ผั ก และผลไม้ ส ด อาหารแช่ แ ข็ ง จั ด ส่ ง โดยตรงจากประเทศไปยั ง
สหรัฐอเมริกาทั้งทางอากาศและทางเรือ
 ฐานลูกค้า ประกอบด้วย ร้านค้าปลีกของชาวเอเชีย ร้านค้าส่ง
ร้านอาหารและโรงแรม ธุรกิจบริการด้านอาหาร ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
 สถานที่ดาเนินธุรกิจ ประเทศไทย
 https://www.mustthai.com/
 ประเภทธุรกิจ ค้าปลีก จาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารไทยทุก
ชนิดนับตั้งแต่ อาหารบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบอาหาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร โดยมี
หลากหลายตราสินค้า จัดส่งโดยตรงจากประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาโดยทางอากาศ ใช้เวลา 7 - 21 วัน
ทาการ ค่าขนส่งคิดตามที่จ่ายจริง
 ฐานลูกค้า ผู้บริโภคทั่วไปในต่างประเทศรวมถึงลูกค้าในสหรัฐอเมริกา


สถานที่ดาเนินธุรกิจ ประเทศไทย จาหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเพียง

อย่างเดียวไม่มีหน้าร้าน
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(2) เวียดนาม
 http://www.vietnamesemade.com/home
 ประเภทธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง สิ น ค้ า เกษตรและอาหารและสิ น ค้ า ทั่ ว ไป
โดยจาหน่ายไปทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ หรือ B2B (Business To Business)
 ฐานลูกค้า ธุรกิจค้าปลีก
 สถานที่ดาเนินธุรกิจ เวียดนาม
 https://www.vietsway.com/
 ประเภทธุ ร กิ จ e-Marketplace ค้ า ปลี ก และส่ ง สิ น ค้ า เกษตรและ
อาหาร และสิ น ค้าทั่ว ไปจากผู้ ผลิ ตภายในประเทศเวียดนาม ให้ บริการระบบโลจิสติกส์ สาหรับสินค้า
ออนไลน์
มีซอฟต์แวร์ (software) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Amazon, eBay, Walmart
 ฐานลูกค้า ผู้บริโภคทั่วไปและธุรกิจค้าปลีก
 สถานที่ดาเนินธุรกิจ เวียดนามและสหรัฐอเมริกา โดยมีคลังสินค้าอยู่
ในเวียดนาม และเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
(3) อินเดีย
 https://www.grocerybabu.com/IndianGrocery.aspx
 ประเภทธุรกิจ ค้าปลีก สินค้าเกษตรและอาหาร ส่วนประกอบอาหาร
และของชาที่ผลิตจากประเทศอินเดีย มีผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์วางจาหน่ายบนเว็บไซต์
Amazon โดยใช้ตราสินค้า Tandoor Chef
 ฐานลูกค้า ผู้บริโภคทั่วไป
 สถานทีด
่ าเนินธุรกิจ สหรัฐอเมริกา
 https://shop.khanapakana.com/
 ประเภทธุรกิจ ร้านค้าปลีกของชา อาหารและเครื่องดื่มจากประเทศ
อินเดีย และมีร้านจาหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีการรับรองราคาจาหน่ายว่าต่ากว่าสินค้าประเภทเดียวกันบน
เว็บไซต์ Amazon, eBay หรือ Walmart
 ฐานลูกค้า ลูกค้าทั่วไปในอเมริกาเหนือ
 สถานที่ดาเนินธุรกิจ สหรัฐอเมริกา มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่เมือง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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6.10 กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์
จากผลการศึกษาและการรวบรวมกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) สินค้าควรมีความแตกต่างหรือคุณภาพดีกว่าสินค้าคู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในด้านการ
แข่งขันนอกเหนือจากราคา บางครั้งลูกค้าอาจยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่มีความแตกต่างหรือ
คุณภาพดีกว่า
2) เข้ า ใจระบบการขนส่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง ลู ก ค้ า ได้ ใ นเวลาที่ เ ห มาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น FedEx ไม่ส่งสินค้าเน่าเสียง่ายในวันหยุด ดังนั้น ถ้าส่งสินค้า
ในวันพุธลูกค้าอาจได้รับสินค้าในวันจันทร์หรือวันถัดไปซึ่งจะส่งผลต่อสภาพสินค้าที่เน่าเสียง่าย เป็นต้น18
3) หาเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การท าธุ ร กิ จ สิ น ค้ า ออนไลน์ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ธุ ร กิ จ และ
ความสามารถของเจ้าของธุรกิจ หมายถึง การเลือกวิธีการจัด สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับขนาดหรือ
งบประมาณของธุรกิจ หรือ การเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการนาสินค้าไปวางจาหน่ายให้เหมาะสม ผู้ผลิตขนาด
เล็กอาจเริ่มต้นด้วยการจาหน่ายบนเว็บไซต์ประเภท e-Marketplace ก่อนเป็นต้น
4) สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้กับเว็บไซต์ เช่น หากจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร
ไทย ควรสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมการบริโภคของไทย วิถีชีวิตในท้องถิ่นของไทย เป็นต้น
5) การแสดงสินค้าที่ง่ายต่อการค้นหา ทานองเดียวกับการจัดวางสินค้าที่จาหน่ายในร้านค้า
ทั่วไป เช่น การจัดกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการสร้างกล่องสาหรับค้นหาสินค้า
6) นาเสนอสินค้าด้วยภาพที่มีคุณภาพ เช่น มีความคมชัด สีสันสวยงาม ควรจ้างช่างภาพมือ
อาชีพ ไม่ควรใช้ภาพที่มีให้ใช้ฟรีโดยทั่วไปตามเว็บไซต์ต่างๆ หรือภาพที่เหมือนกับสินค้าของคู่แข่งขัน
7) ใช้คาบรรยายผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น การระบุน้าหนัก ส่วนผสม ประเภทของบรรจุภัณฑ์
และรวมถึงรสชาติสินค้า เพราะไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสิ นค้า
แต่ยังเป็นการสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจของลูกค้าในตัดสินใจซื้อ
8) ควรมีวิดีโอประกอบสินค้า เช่น การสัมภาษณ์ลูกค้าเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความชื่นชอบ
ในรสชาติของสินค้า วิธีการใช้หรือบริโภค เป็นต้น เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ชอบการรับรู้ด้วยสายตา
และวิดีโอจะมีผลต่อการดึงดูดความสนใจสูง และควรนาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ YouTube ด้วย
9) ควรมีบทวิจารณ์และคารับรองจากลูกค้า ที่เคยซื้อสินค้า เพื่อช่วงเร่งกระบวนการตัดสินใจ
ในการซื้อสินค้าของลูกค้ารายใหม่ ซึ่งมีผลงานวิจัยพบว่าประมาณร้อยละ 90 ของการตัดสินใจซื้อมีผลมา
จากความคิดเห็นของลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต19
18

https://www.cio.com/article/2955485/e-commerce/how-to-build-an-ecommerce-business-that-sells-foodonline.html
19 https://marketingland.com/survey-customers-more-frustrated-by-how-long-it-takes-to-resolve-a-customer-serviceissue-than-the-resolution-38756
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10) ควรมีบริการค่าจัดส่งฟรี เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และแข่งขันกับร้านค้าปลีก
ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มักจัดส่งฟรีหากซื้อในปริมาณ หรือมูลค่าที่กาหนด ซึ่งสามารถทาได้ ยกตัวอย่างเช่น
กรณีทคี่ ่าจัดส่งระหว่างประเทศกิโลกรัมละ 300 บาท หากลูกค้าซื้อสินค้าซึ่งมีน้าหนัก 250 กรัม จานวน
1 ชิ้น จะต้องจ่ายค่าขนส่ง 300 บาท หากลูกค้าสั่ง ซื้อ 4 ชิ้น ก็จ่ายค่าขนส่ง 300 บาท เท่ากัน จึงควร
สนับสนุนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย 4 ชิ้น เพื่อให้ได้ค่าส่งฟรี ซึ่งผู้จาหน่ายสามารถนากาไรที่ได้จาก
การจาหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นมาถัวจ่ายกับค่าขนส่งที่บริการฟรีให้กับลูกค้า เหล่านี้เป็นต้น
11) ควรมีข้อมูลสาหรับการติดต่อผู้จาหน่าย ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์
(email) ซึ่งจะทาให้ลูกค้ามีความพอใจและมั่นใจที่สามารถติดต่อผู้จาหน่ายได้หากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
12) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Tweeter,
Pinterest, Google, YouTube, Instagram, Snapchat เพราะสินค้าอาหารต้องสัมผัสด้วยสายตา และ
“สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวทีที่ดีที่สุดสาหรับธุรกิจอาหารออนไลน์ ” ซึ่งเป็นคากล่าวของ Mark Fachler
ผู้ก่อตั้ง Veestro ซึง่ เป็นธุรกิจจาหน่ายอาหารสุขภาพอินทรีย์อาหารจากพืชและน้าผลไม้ทางอินเทอร์เน็ต
6.11 สรุปภาพรวมการจาหน่ายสินค้าออนไลน์
1) ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสาคัญใน
การจ าหน่ ายสิ น ค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐ ฯ โดยการซื้ออาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ ข อง
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และธุรกิจค้าปลีกจานวนมากหันมาใช้ช่องทางการจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์กันมากขึ้น และหลายแห่งเปิดร้านจาหน่ายออนไลน์ควบคู่กับการจาหน่ายในหน้าร้านตามปกติ
2) สิ น ค้าเกษตรและอาหารที่เหมาะส าหรับช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ คือ สิ นค้ า
เกษตรและอาหารแปรรูป เนื่องจากเน่าเสียยาก การเก็บรักษาง่าย และอายุการเก็บรักษานาน
3) รูปแบบการจาหน่ ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์มีให้เลื อกตามความเหมาะสมของ
ผู้ผลิตและจาหน่าย ได้แก่
(1) การสร้างเว็บไซต์ สามารถทาได้ตามขนาดธุรกิจและงบประมาณ แต่อาจต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการสร้างเว็บไซต์ ดูแลรักษา และโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ
(2) การฝากขายบนเว็บไซต์ประเภท e-Marketplace เช่น Amazon.com, ebay.com,
Walmart.com เป็นต้น ข้อดี คือ ไม่จาเป็นต้องสร้างเว็บไซต์และทาการตลาดเองเนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในสหรัฐฯ อยู่แล้ว แต่มีค่าธรรมเนียมในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
4) ข้อดีของช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในด้านสถานที่และ
บุคลากร สามารถทาการค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางทั่วโลกโดยไม่มีข้อจากัด
ทางภูมิศาสตร์ดา้ นระยะทาง และเวลาทาการทีแ่ ตกต่างกัน จึงสามารถขยายตลาดและสร้างรายได้เพิ่มเติม
จากการขายตามหน้าร้านปกติ
5) ข้อจากัดสาหรับการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ ที่สาคัญ 2 ประการ คือ
258

(1) สินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น ผลไม้สด อาจไม่เหมาะสาหรับช่องทางจาหน่ายออนไลน์ แต่ถ้า
มีความพร้อมในเรื่องระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมก็อาจสามารถทาได้ เช่น การมีคลังสินค้า หรือตัวแทน
จาหน่ายในสหรัฐฯ และมีความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ค่าขนส่งสาหรับ สินค้าที่ส่งโดยตรงจากประเทศไทยไปยังลู กค้าในสหรัฐ ฯ อาจมีข้อ
เสียเปรียบในเรื่องการใช้เวลา และต้นทุนค่าขนส่งระหว่างประเทศในกรณีที่สินค้ามีนาหนักมาก หรือมี
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทาให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน แนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วไปคือ การแต่งตั้ง
ตัวแทนจาหน่ายในสหรัฐฯ หรือมีคลังสินค้าในสหรัฐฯ ซึ่งเหมาะสาหรับการจาหน่ายสินค้าปริมาณมากๆ
(3) การฝากขายอาจใช้บริการ Fulfill Customer Order ของเว็บไซต์ที่ฝากขายในสหรัฐฯ
โดยผู้จาหน่ายส่งสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้ากลางของเว็บไซต์ที่ฝากขายซึ่งจะทาหน้าจัดส่งสินค้าไปยั ง
ลูกค้าแทนให้โดยคิดค่าธรรมเนียมคลังสินค้า
6) กลยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ คือ การเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย มีความแตกต่าง และโดดเด่น การตั้งราคาทีเ่ หมาะสม
และวางจ าหน่ ายในตลาดออนไลน์ด้ว ยการสร้างเว็บไซต์ที่ มีชื่อที่ ง่ายต่อการจดจา หรือการเลื อกวาง
จาหน่ายบนเว็บไซต์ e-Marketplace ที่ผู้ซื้อชาวอเมริกันนิยมหรือรู้จักเป็นอย่างดี เช่น Amazon.com,
eBay.com เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเว็บไซต์ให้ลูกค้ารู้จัก และมีบริการหลังการขายที่ดีให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ ต้องการกลับมาซื้อซ้าอีก และต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้
7) ปัจจัยที่ช่วยให้การจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ในตลาดสหรัฐฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานในการทาธุรกิจจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ดังนี้
(1) สิ่งอานวยความสะดวกด้านระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ได้แก่
- ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสินค้าที่เน่าเสียง่าย
- ตัวแทนจาหน่าย คลังเก็บสินค้าหรือสถานที่รับคืนสินค้า ในสหรัฐฯ เพื่อการส่งมอบ
สินค้าที่รวดเร็ว หรือกรณีมีการคืนสินค้า (การจาหน่ายสินค้าบน Walmart.com กาหนดให้ผู้จาหน่ายต้อง
มีสถานที่รับคืนสินค้าในสหรัฐฯ)
(2) บัญชีธนาคารในสหรัฐ ฯ เพื่อความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
(3) ปัจจัยเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตและสินค้า
- สถานประกอบการสินค้าอาหารจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการกับสานักงาน
FDA ของสหรัฐฯ กรณีที่สถานประกอบการยังไม่ได้จดทะเบียนกับ FDA สามารถดาเนินการจาทะเบียนได้
ทางอินเทอร์เน็ต แต่ต้องมีตัวแทนในสหรัฐฯ เพื่อประสานงานกับ FDA
- สินค้าทุกรายการจะต้องมีหมายเลข UPC/EAN และ SKU เพื่อความสะดวกในการ
จาแนกและระบุสินค้าที่ขาย ตลอดจนการควบคุมสินค้าคงคลัง
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่กาหนดของสหรัฐ ฯ ทั้งภาครัฐ เช่น FDA, USDA
และภาคเอกชน เช่น Amazon, Walmart เป็นต้น
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บทที่ 7
กรณีศึกษา
7.1 สินค้าอาหารที่ประสบความสาเร็จในการส่งเข้าไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ
บทนี้ เป็ น การศึกษาเกี่ย วกับผู้ ประกอบการผลิ ต/จ าหน่ายสิ นค้า เกษตรและอาหารที่ป ระสบ
ความสาเร็จในการส่ง สินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้แก่ผู้ที่ต้องการส่งออก
สินค้าเข้าสู่ตลาดของสหรัฐฯ ได้เห็นถึงแนวทางการเริ่มต้น ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ และความพยายามในการ
ดาเนินธุรกิจในสหรัฐฯ จนประสบความสาเร็จ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน หรือแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
อื่นๆ ได้ใช้เป็นบทเรียนในการมุ่งสู่ตลาดสินค้าในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ มีความพร้อมในด้านกาลังซื้อ
ตลอดจนความหลากหลายของผู้บริโภค
ในการนี้ได้ทาการศึกษา 2 กรณีศึกษา ประกอบด้วย
1) บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นเจ้าของเครื่องดื่ม
น้ามะพร้าว ชาไทย และกาแฟไทยพร้อมดื่ม ตรา “Taste Nirvana” และซอสพริก ซึ่งใช้วัตถุดิบจาก
ประเทศไทย และประสบความสาเร็จในการวางจาหน่ายสินค้าในตลาดหลักของสหรัฐฯ
2) บริ ษั ท Dang Foods LLC เป็ น เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารว่ า ง (snack foods) ประเภท
อาหารเพื่อสุ ขภาพตรา “dang” โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศไทย ได้แก่ มะพร้าว ข้าว
ซึ่งประสบความสาเร็จในการวางจาหน่ายสินค้าในตลาดหลัก และตลาดสินค้าเฉพาะเพื่อสุขภาพของ
สหรัฐฯ รวมถึงร้าน Starbucks ซึ่งเป็นร้านจาหน่ายกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารมีชื่อทั้งในสหรัฐฯ และ
ต่างประเทศทั่วโลก
ผลการศึกษา มีดังต่อไปนี้
7.1.1 บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1) ประวัติความเป็นมา บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่ นแนล
จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดย นายสุรชัย วัฒนาพร บุตรชายคนที่ 2 ของผู้ก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรม
พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของซอสปรุ งรสและผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้ า อาหารภายใต้
“ตราพันท้ายนรสิงห์ ” โดยเมื่อปี 2517 นายสุรชัย ได้ เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อดาเนินธุรกิจขยายตลาด
เครื่องปรุงรสของครอบครัว1
2) เรื่ องราวความสาเร็ จ นอกเหนือจากการดู แลธุรกิจ ของครอบครัว นายสุ รชัย
ได้ ล งทุ น ท าธุ ร กิ จ ของตนเองด้ ว ยการตั้ ง โรงงาน TSW ขึ้ น ที่ เ มื อ งลอสแอนเจลิ ส (Los Angeles)
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ดาเนินการผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ชื่อ “ตราพันท้ายนรสิงห์”
โดยสินค้าที่ขายดีที่สุด คือ ชาไทย (ชานม) และกาแฟไทย ซึ่งมีชื่อเสียงและยอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งใน
1

https://mgronline.com/smes/detail/9490000074662
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ตลาดซึง่ เน้นลูกค้าชาวตะวันออกที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทั้งนี้ ได้ดาเนินการควบคู่กับ
การดูแลธุรกิจของครอบครัว และเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าไทยที่ต้องการนาไปวางจาหน่ายในสหรัฐฯ
และต่อมาบริษัทเปลี่ยนชื่อสินค้าเป็น เนอร์วาน่า (Nirvana) ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย หรือ Product of
Thailand และสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับของตลาดในของสหรัฐฯ และแคนาดา
หลั ง จากที่ เ ปิ ด ด าเนิ น กิ จ การมาเป็ น ระยะเวลา 18 ปี ในสหรั ฐ ฯ นายสุ ร ชั ย ได้
ตัดสินใจขายโรงงานในสหรัฐฯ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่
(1) กฎระเบียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ มีความเข้มงวดมากขึ้น
(2) ค่าเงินบาทของไทยในขณะนั้นแข็งขึ้นเป็นดอลลาร์ละ 35 บาท ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องนาเข้าจากประเทศไทย
(3) ต้ อ งการให้ โ รงงานใกล้ กั บ แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศไทย เช่ น น้ ามะพร้ า ว
ที่ต้องการความสดจะต้องได้รับการบรรจุภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้คุณภาพและรสชาติที่เป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้สิ่งเจือปนอาหาร
(4) เหตุผลเรื่องการกีดกันทางการค้าของประเทศอื่นๆ ทีไ่ ม่ต้องการให้สินค้าที่ผลิต
จากสหรัฐฯ เข้าไปในประเทศของตนได้ง่ายๆ แต่หากเป็นสินค้า ที่ผลิตจากไทยจะสามารถนาเข้าไปใน
ประเทศอื่นๆ ได้ง่ายกว่า
(5) ตอบสนองค าเชิ ญ ชวนของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (Board of
Investment - BOI) ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการยกเว้นภาษีถึง 8 ปี
ปี 2549 นายสุรชัย จึงได้กลับมาลงทุนก่อตั้งโรงงานใหม่ในเมืองไทย ซึ่งเป็นโรงงาน
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อผลิตเครื่องดื่ม พร้อมกับวางเป้าหมายและเตรียมแผนการที่จะ
เติบโตในธุรกิจอาหารอย่างมั่นคง ยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกระแสความต้องการของ
สากล พร้อมระบบการผลิต ที่ได้รับการรับรอง GMP และ HACCP เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารตาม
มาตรฐานของสหรัฐฯ รวมถึงมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) ซึง่ เป็นมาตรฐานที่กาหนดขึ้น
โดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้รวมกลุ่มกันพัฒนา
มาตรฐาน BRC ส าหรั บ ผู้ ค้ า ปลี ก เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อ าหาร (food supply chain)
ซึง่ มาตรฐาน BRC เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องเป็นอย่างดีกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่นามาใช้อยู่แล้วใน
ภาคอุตสาหกรรม เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice - GMP) ระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP)
มาตรฐานระบบ SQF 2000 (Safe Quality Food) และ ISO 9000 เป็นต้น2 นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐาน
HALAL เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 3

2 https://www.ryt9.com/s/prg/534325
3

http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=76288
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ด้ว ยวิสั ย ทัศน์ที่กว้างไกล นายสุ รชัย ได้เห็ นโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจ
เครื่องดื่มจากธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ามะพร้าวอ่อน ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัดในตลาดสหรัฐฯ
ตั้งแต่เมื่อปี 2547 โดยเห็นว่าสถานการณ์ตลาดเครื่องดื่มในขณะนั้นกาลังเติบโตมาก เนื่องจากข้อกีดกัน
ทางด้านการค้า (trade barrier) ลดน้อยลง เช่นเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคที่มีความเป็นสากลมากขึ้น
ประกอบกับประชาชนในหลายประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น และมีความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯ
สาหรับแผนการผลิตในขณะนั้น คือ เครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศไทยจะมีการส่งออก
ในสัดส่วนร้อยละ 80 ที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นการวางตลาดในประเทศไทย โดยโรงงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ผลิตเครื่องดื่มประมาณร้อยละ 65 ได้แก่ เครื่องดื่มชา กาแฟ น้าสมุนไพร (เช่น น้าตะไคร้ ชาใบหม่อน)
และน้ามะพร้าว ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 เป็นการผลิตสินค้าอื่น เช่น น้าสลัด ซึ่งมีความเป็นสากล แต่มี
รากฐานของความเป็นไทยอยู่ด้วย เนื่องจากธุรกิจอาหารไทยมีการเติบโตรวดเร็วและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งไปที่ธุรกิจเกี่ยวกับการปรุงอาหาร สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
3) การดาเนินธุรกิจ ในปัจจุบันในสหรัฐฯ บริษัทมีรายได้ 17.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มีลูกจ้างทั้งหมด 73 คน บริษัทมีสถานประกอบการผลิตอยู่ประเทศไทย และสานักงานจัดจาหน่ายตั้งอยู่
ในสหรัฐฯ ดังนี้
ทีอ่ ยู่ของสถานประกอบการในประเทศไทย
99 หมู่ที่ 1 ตาบลทัพหลวง
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. (034) 900-830
แฟกส์: (034) 900-833-34
ที่อยูข่ องสานักงานในสหรัฐฯ
149 Via Trevizio
Corona, CA 92879-1773, USA
Phone: 1 (951) 371-7100,
1 (951) 371-7101
Website: http://www.tastenirvana.com
4) สินค้าที่วางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ภายใต้ตรา Taste Nirvana ประกอบด้วย
3 สายผลิตภัณฑ์ (product line) ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแช่เ ย็น (chilled coconut products) ประกอบด้ว ย
มะพร้ าวแช่แข็งพร้ อ มบริ โ ภค (frozen ready to eat coconut) มีทั้งน้ามะพร้าวสด น้ามะพร้าวเผา
และน้ามะพร้าว probiotic บรรจุขวดขนาดต่างๆ และมะพร้าวเผาทั้งผลพร้อมบริโภค (ภาพที่ 84)
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ภาพที่ 84 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นามะพร้าวแช่เย็นและแช่แข็งพร้อมบริโภค ตรา Taste Nirvana

นามะพร้าวสดบรรจุขวดแช่แข็ง

นามะพร้าวเผาบรรจุขวด

มะพร้าวเผาทังลูกพร้อมบริโภค

(2) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น า ม ะ พ ร้ า ว แ ท้ ( real coconut water) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
น้ามะพร้าว 100% น้ามะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าวอ่อน ว่านหางจระเข้ และน้ามะพร้าวรสชาติต่างๆ ได้แก่
ชาเขียว น้าเสาวรส (passion fruit) น้ามะนาว ขิง เมล็ดโหระพา (basil seeds) โกโก้และกาแฟ ซึ่งมีทั้ง
บรรจุขวดแก้วขวดพลาสติก (ขวด pet) และกระป๋อง (ภาพที่ 85)
ภาพที่ 85 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นามะพร้าวรสชาติต่างๆ ตรา Taste Nirvana

นามะพร้าวผสมกาแฟ

นามะพร้าวผสมเนือมะพร้าวอ่อน

นามะพร้าวผสมว่านหางจระเข้

(3) ผลิตภัณ ฑ์ชาไทย กาแฟไทย และซอสพริ ก (Thai flavors) นับ เป็น
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทในการผลิตและจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ โดยเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์
ทีม่ ีทั้งรสชาติไทยแท้ดั้งเดิมจากชาไทยและกาแฟไทย ไปจนถึงซอสพริกชนิดหวานซึ่งระบุว่าเป็นสูตรเฉพาะ
ของบรรพบุรุษทีม่ ีการผลิตตามแบบดั้งเดิม (ภาพที่ 86 และ 87)
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ภาพที่ 86 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟไทย ตรา Taste Nirvana

ชาไทยใส่นมบรรจุกระป๋อง

ชาไทยใส่นมบรรจุขวดแก้ว

กาแฟไทยใส่นมบรรจะขวดแก้ว

ภาพที่ 87 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซอสพริก

5) ช่องทางตลาดที่วางจาหน่าย สินค้าเครื่องดื่มและอาหาร “Taste Nirvana” มีวาง
จาหน่ายในตลาดต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป เอเชีย รัสเซีย และออสเตรเลีย โดยมีวางจาหน่ายทั้งใน
ร้านค้าทั่วไปและร้านสินค้าออนไลน์ สาหรับหรับสินค้าที่วางจาหน่ายในสหรัฐฯ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
- ร้านค้าทั่วไป (conventional store) มีวางจาหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
และร้ า น specialty store ทั่ ว สหรั ฐ ฯ ได้ แ ก่ Walmart, Albertsons, Wegmans, Fresh Thyme
Farmers Market, Save Way, Save Mart, Smart & Final, Bristol Farms, New Leaf Community
Markets, National Co-op Grocers, Nugget Markets, Metropolitan Market เป็นต้น
- ร้ า นสิ น ค้ า เฉพาะเพื่ อ สุ ข ภาพ (specialty store) ได้ แ ก่ PCC Natural
Market
- ร้ า น ค้ า ออน ไ ลน์ (online store) ได้ แ ก่ Amazon.com, Ebay.com,
Walmart.com, Jet.com, Groceryeshop.com, Vitacost.com, TalDepot.com, iChaiyo.com
6) แหล่งผลิตสินค้าและวัตถุดิบ บริษัทผลิตสินค้าในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรของประเทศไทย ได้แก่ มะพร้าวน้าหอมจากจังหวัดนครปฐม เมล็ดกาแฟสั่ง ซื้อจากดอยตุง
จั งหวัดเชีย งราย รวมถึงใบชาเพื่ อผลิ ตชาไทยและชาเขียว ส าหรับผลิ ตภัณฑ์นมน าเข้า จากประเทศ
ออสเตรเลีย
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7) กลยุ ท ธ์ ใ นการเข้ า สู่ ตลาด นายสุ รชัย ได้ให้ สั มภาษณ์ กับ หนั งสื อ พิ ม พ์ผู้ จั ด การ
ออนไลน์ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2549 ถึงกลยุทธ์ในการนาสินค้า ของตนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
สรุปได้ดังนี้
(1) ศึกษาตลาดสาหรั บ แนวทางสร้า งสินค้า ใหม่ ก่อนผลิตได้ดาเนินการศึ ก ษา
ตลาดว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร ยอมรับหรือไม่ยอมรับในจุดใดบ้าง ขณะเดียวกันก็พิถีพิถันในการทา
สินค้าทุกขั้นตอน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา
(2) เลือกสินค้าที่ผลิตอยู่แล้ว โดยต้องผลิตให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็น
การปฏิบัติทคี่ ่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยเงินลงทุนและความรู้เชิงปฏิบัติการ (know-how)
(3) สร้างความประทับใจ สาหรับสินค้าที่วางจาหน่ายเริ่มแรก ดาเนินการด้วยการ
ทาให้ลูกค้าซื้อเพราะรูปลักษณ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าโดยประทับใจใน
คุณภาพของสินค้า
(4) กลยุทธ์สาหรับการเจาะตลาดเครื่องดื่ม
 การขายความเป็นสากล หมายถึง การจาหน่ายสินค้าซึง่ เป็นที่รู้จักในระดับ
สากลอยู่แล้ว เช่น เครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดในตลาดโลก คือ น้า ดังนั้น การนาเสนอเครื่องดื่มใดๆ ก็แล้วแต่
ควรให้ผู้บริโภคดื่มในลักษณะน้าเปล่า จึงทาให้เครื่องดื่มนั้นมีรสอ่อนเพื่อให้บริโภคได้เรื่อยๆ จึงควรทาให้
เป็นธรรมชาติล้วนๆ ไม่ใส่น้าตาลหรือส่วนประกอบอื่นๆ จัดให้อยู่ในกลุ่ม all natural ซึ่งตลาดทั่วโลก
ยอมรับสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น
 การสร้างความแตกต่าง ถึงแม้การลงทุนผลิตสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกัน
แต่สามารถสร้างความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย หรือคุณประโยชน์ที่แตกต่าง
 การเลือกตลาดในการวางจาหน่า ย จะไม่เน้นการวางจาหน่ายในตลาด
น้ าสมุน ไพรในตลาดเฉพาะ เนื่ องจากมีส่ ว นแบ่งการตลาดเล็ ก แต่ จะวางจาหน่ายในตลาดเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทน้าในตลาดทั่วไปซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่กว่า เช่น การทาชาใบหม่อนผสมมะลิ หรือชาตะไคร้
ถ้าหากสามารถทาให้ผู้บริโภคหันมาดื่มแทนน้าแร่ได้ก็จะได้ส่วนแบ่งการตลาดใหญ่
 ความสะดวกสบายในการบริโภค เป็นกลยุทธ์ในการตลาดซึ่ง ขายความ
สะดวกและรูปลักษณ์ให้ แก่ผู้บริโภค เช่น น้ามะพร้าวซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคมานานแล้ว ทั้งในหมู่ชาวไทย
แต่วิธีการบริโภคไม่สะดวก จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างแบรนด์ Taste Nirvana ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
อยู่ที่ตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีวางจาหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย เช่น ท๊อปส์ เอ็มโพเรียม
และฟูดแลนด์ ซึ่งมีเป้าหมายที่กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
 ศึ ก ษาตลาดคู่ แ ข่ ง บริ ษั ท ตั้ ง เป้ า หมายการยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า
(benchmark) ให้สูงเทียบเท่ากับผู้นาในตลาด ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้สินค้า ได้รับความนิยม
เทีย บเท่า กับ ผู้ น าในตลาด แต่ เพื่อดูว่าคุณภาพสิ น ค้าสามารถเทีย บเท่ า ระดับผู้ นาในตลาดได้ห รื อ ไม่
เช่น การศึกษาบริษัทสตาร์บั คส์ (Starbucks) ในการผลิตกาแฟ หรือ การศึกษาเครื่องดื่ม กระทิ งแดง
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ในการผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลัง หรือ การผลิตเครื่องดื่มน้ามะพร้าว ก็ใช้วิธีการซื้อสินค้าทุกแบรนด์มาชิม
ทดสอบรสชาติ แล้วทาให้ดีกว่า โดยเทียบกับน้ามะพร้าวจากธรรมชาติ เพราะยอดขายที่มากที่สุดของ
น้ามะพร้าว คือ มะพร้าวน้าหอมสดแท้ ไม่มีการปรุงแต่ง และใช้เทคโนโลยีการถนอมอาหารโดยไม่ใส่
สารเคมี เป็นต้น หลังจากนั้นจึงนามาพัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าจนมั่นใจว่าสามารถสู้ได้แล้วจึงผลิต
ออกมาจาหน่าย
 คุ ณ ภาพ/รสชาติ / รู ป ลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า ต้ อ งปรั บ ให้ ต รงตามมาตรฐาน
รสนิ ย ม และความต้ องการตามความเหมาะสมของแต่ล ะตลาด เช่น ชาไทยที่ผ ลิ ตในสหรัฐ ฯ จะใช้
ครีมเทียม (non-dairy creamer) แต่ชาไทยที่ผลิตในประเทศไทยจะใช้นมเป็นส่วนประกอบ หรือ ตลาด
สหรัฐฯ ชอบความหวานก็จะส่งสินค้าแบบหวานไปจาหน่าย ส่วนชาวไต้หวันชอบบริโภคหวานน้อยกว่าก็
ต้องทาตามที่ลูกค้าต้องการ หรือในเรื่องขนาดบรรจุสาหรับจาหน่ายในประเทศไทยจะบรรจุในปริมาณ
180 มิลลิกรัม ในขณะที่ตลาดต่างประเทศ จะบรรจุ 280 มิลลิกรัม เนื่องจากชาวต่างชาติจะนิยมบริโภค
ในสัดส่วนที่มากกว่า เหล่านี้เป็นต้น
 การสร้างพันธมิตร บริษัทฯ หาพันธมิตรเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันเป็นกลุ่ม
สาหรับพันธมิตรที่จะมาร่วมกัน ต้องมีวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย มีแนวคิดและการดาเนินธุรกิจเหมือนกัน
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งไปด้วยกัน บริษัทต้องการหุ้นส่วนทางการค้าที่เป็นบริษัทระดับสากลที่พูดภาษา
เดียวกันเข้าใจเพื่อจะได้เดินไปในตลาดโลกตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากบริษัทมีความชานาญด้าน
เทคโนโลยีการผลิต แต่ขาดความชานาญด้านการตลาดและการลงทุน บริษัทจึงได้วางเป้าหมายการสร้าง
พันธมิตรทางการค้าในด้านต่างๆ ดังนี้
 วางเป้าหมายการทางานร่วมกับบริษัท “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ” และ
บริษัท “เครือสหพัฒน์” ซึ่งมีความชานาญในด้านการตลาดผู้บริโภคในระดับสากลเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทั้งด้านการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป
 ร่วมมือกับธนาคารธนชาติ จากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งออก
ระดับมาตรฐานสากลป้อนตลาดโลกภายใต้แบรนด์ “Taste Nirvana” 4
 นอกจากนี้ จะเชื่อมโยงกับพันธมิตรด้านอื่นด้วย เช่น มหาวิทยาลั ย
เพื่อจะนาความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มมูลค่าของสินค้า
(5) การส่งเสริมการขาย บริษัทใช้เครื่องมือการตลาดทั้งทางออฟไลน์ (offline)
และตลาดออนไลน์ (online) เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ควบคู่กับการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านต่างประเทศ บริษัทได้เข้าร่วมงาน
แสดงสิ น ค้ า หรื อ เทรดแฟร์ (trade fair) ในต่ า งประเทศอย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น การเข้ า ร่ ว มงาน
Winter Fancy Food Show และ Natural Product Expo เป็นต้น เพื่อโอกาสในการเสาะหาลูกค้าและ
เพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ
4

https://www.thanachartbank.co.th/tbankcmsfrontend/promotiondetailth.aspx?typeid=13&id=595
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(6) กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน แนวนโยบายของบริษัทสาหรับการผลิตเครื่องดื่มชา
และกาแฟไทยไปวางจ าหน่ ายในตลาดโลก บริษัทจะไม่มุ่งเน้นในการแข่งกับผู้ผลิตรายใหญ่อย่า งเช่น
บริษัท Nestle แต่มุ่งเน้นในเรื่องนาสินค้าที่ดีมีคุณภาพของไทยไปเผยแพร่และแนะนาให้ตลาดโลกได้รู้จัก
แนะนาวิธีการใช้ ตามวิถีไทยและวัฒนธรรมดั้งเดิม และนาเสนอในรูปลักษณ์สากล สินค้าระดับพรีเมียม
(premium) และจาหน่ายในราคาพอสมควร
8) อุปสรรค
(1) การทาให้สินค้ามีคุณภาพสม่าเสมอเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะสินค้า
จากธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทถือว่าการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสม่าเสมอเท่าเทียมกันทุกครั้ง เป็นสิ่ง
สาคัญและต้องรักษาคุณภาพนั้น ให้สม่าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท all natural
เช่น น้ามะพร้าว น้าตะไคร้ ทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากวัตถุดิบที่ได้มาแต่ละครั้งจะต่างกัน ดังนั้น หน้าที่
ของผู้ผลิต คือ ต้องควบคุมคุณภาพและรสชาติให้ได้ออกมาเหมือนกันทุกขวดในแต่ละล็อต (Lot)
(2) การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดต่างประเทศ นับจุดอ่อนสาหรับผู้ผลิต
ขนาดย่อม (Small to Medium-Sized Enterprise - SME) ของประเทศไทย คือ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
พร้ อม เช่น ไม่ ทราบว่า ตลาดต่า งประเทศด าเนิน การกั น อย่ างไร ส าหรับ ตนเองเคยอาศั ย หรื อ เคยมี
ประสบการณ์การทาธุรกิจในสหรัฐฯ มาก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็มีข้อได้เปรียบที่ทราบ
ว่าสินค้าใดที่ผลิตแล้วสามารถนาออกไปจาหน่ายได้ในต่างประเทศได้ ซึ่งผู้ผลิตชาวไทยบางส่วนอาจจะยัง
ไม่ทราบ หรือยังไม่แน่ใจ นอกจากนี้ การทาธุรกิจต้องใช้เงินทุนในเรื่องความรู้เชิงปฏิบัติการ และการทา
ตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยืนหยัดอยู่ในตลาดได้ตลอดไป
7.1.2 Dang Foods LLC
1) ประวัติความเป็นมา5 6 7
บริ ษั ท Dang Foods LLC เป็ น บริ ษั ท ที่ ก่ อ ตั้ ง โดย Mr. Vincent Kittirattrakarn
เมื่อปี 2555 ที่เมือง Berkeley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลิตและจาหน่ายสินค้าอาหารว่าง/ขนมขบเคี้ยวจาก
เอเชียที่รู้จักกันดี ได้แก่ มะพร้าวแผ่นอบกรอบ และข้าวเหนียวอบกรอบ (เป็นอาหารว่างพื้นเมืองของ
ประเทศไทยเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ข้าวแต๋น”) โดยมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้ชิมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่
สนามบินในประเทศไทยและได้สอบถามร้านที่จาหน่าย พบว่า สินค้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยมี
ยอดจาหน่ายถึงวันละกว่า 10,000 กล่อง
Mr. Vincent Kittirattakarn จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการผลิตอาหาร
ว่างซึ่งนิยมบริโภคกันโดยทั่วไปในประเทศไทยเพื่อวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ โดยการก่อตั้งบริษัท
5 https://www.projectnosh.com/news/2017/dang-foods-rebrands-launches-new-line
6 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2018/03/06/Dang-Foods-wins-business-with-Walmart-Kroger-Starbucks-

Hudson-News-and-hints-at-moves-into-cookie-category
7 http://dangfoods.com/wp-content/uploads/2017/04/Dang-Foods-2017-Sofi-Award-Bronze-Winner-Press-Release.pdf

267

Dang Foods ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย บริษัทได้ ดาเนินการหลายขั้นตอน เช่น การเปิดตัว
สินค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ จนกระทั่งสามารถนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ เป็นผลสาเร็จ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าของ Dang Foods เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องการสร้างสรรค์อาหารที่คุ้นเคย
ให้เป็นอาหารว่างที่มีความอร่อย เป็นอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทั่วโลก เป็นอาหารว่างที่ดีกว่า
สาหรับทุกๆ วัน และของทุกคน และเป็นธุรกิจที่ดาเนินการโดยครอบครัวที่ได้รับการรับรอง B-Corp8
ผลิตภัณฑ์สินค้าของ Dang Foods เน้นในเรื่องสุขภาพและความเป็นธรรมชาติ โดยใช้
ส่วนประกอบ (ingredients) น้อยที่สุด และใช้วัตถุดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น การใช้ข้าวทั้ง
เมล็ ด (whole rice) แทนการใช้ แ ป้ ง (ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต ชาวอเมริ กั น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ขนมอบกรอบ)
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับการรับรองเรื่อง non-GMO, gluten free, dairy free, cholesterol
free และส่วนใหญ่เป็นมังสะวิรัติ (vegan) และมีเส้นใยอาหารสูง (high fiber) โดยมีรสชาติหลากหลาย
จากหวาน (sweet) เปรี้ยว (tangy) เผ็ด (savory) ไปจนถึงรสจัด (spicy) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าของ
Dang Foods มีวางจาหน่ายในร้านค้าต่างๆ กว่า 8,000 ร้านทั่ว สหรัฐฯ รวมถึงในตลาดหลัก (ได้แก่
Walmart, Target, Kroger, Safeway) และตลาดสิ น ค้ า เฉพาะ (เช่ น Whole Foods Market และ
Sprouts Farmers Market) และในอนาคตกาลังจะมีวางจาหน่ายในร้านคลังสินค้าของ Costco
2) เรื่องราวของความสาเร็จ
Dang Foods เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจภายในครอบครัวที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยมีเรื่องราวของความสาเร็จตามลาดับดังนี้
ปี 2554
- Mr. Vincent เริ่ ม มี แ นวคิ ด ในการผลิ ต มะพร้ า วแผ่ น อบกรอบจ าหน่ า ยใน
รูปแบบของว่างจากธรรมชาติ โดยใช้โรงงานผลิตในประเทศไทยเริ่มต้นการผลิต
- Mr. Vincent ได้ เ ข้ า ร่ ว มงาน Winter Fancy Food Trade Show ซึ่ ง เป็ น
งานแสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม เฉพาะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในฝั่ ง ตะวั น ตกที่ เ มื อ งซานฟรานซิ ส โก
(San Francisco) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในขณะนั้น Mr. Vincent ยังไม่มีบูธ (booth) แสดงสินค้าของ
ตนเอง จึงใช้วิธีการที่เรียกว่า “Guerilla Style” คือ การเดินรอบงานแสดงสินค้าเพื่อ แจกตัวอย่างสินค้า
ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่ไม่ได้รับการยอมรับมากนัก
จากผู้ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมงาน แต่นับเป็นความพยายามประกอบกับความโชคดีของ Mr. Vincent ที่ได้มี
โอกาสได้ พู ด คุ ย กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานรายหนึ่ ง ซึ่ ง ทราบในภายหลั ง ว่ า เป็ น บุ ค ลากรฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ของบริ ษั ท
Whole Foods Market ซึ่ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มงานครั้ง นั้ นด้ ว ย Mr. Vincent ได้ เ สนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ะพร้ าวแผ่ น
อบกรอบ (Toasted Coconut Chips) ของตนเองให้ทดลองชิม ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความ

8 B-Corp เป็นมาตรฐานสากลที่รับรองการบริหารธุรกิจที่ดีที่ไม่ได้มุ่งแต่ผลกาไรอย่างเดียว โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้มในเรื่อง

ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและรูปแบบธุรกิจเพือ่ สังคม
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สนใจจากบุ ค ลากรฝ่ า ยจั ด ซื้ อ ของ Whole Foods Market ผู้ นั้ น จึ ง น าไปสู่ ก ารติ ด ต่ อ เพื่ อ น าไปวาง
จาหน่ายในร้าน Whole Foods Market ในเวลาต่อมา
ปี 2555 Mr. Vincent เริ่มก่อตั้งบริษัท Dang Foods และสามารถนาสินค้าไป
วางจ าหน่ า ยในร้ า น Whole Foods Market ในเดื อ นกรกฎาคม โดยสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วท ารายได้ ใ ห้ กั บ
Dang Foods เป็ น เงิ น 4 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ในปี 2557 และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 8 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ในปี 25589
ปี 2558 ผลิตภัณฑ์ของ Dang Foods มีวางจาหน่ายในร้านค้า ต่างๆ ประมาณ
5,000 ร้าน ทั่วสหรัฐฯ โดยมีการจ้างพนักงานประจา 3 คน
ปี 2559
- ในช่วงต้นปี ได้รับการร่วมทุนจากกลุ่มลงทุน Sonoma Brands ซึง่ เป็นบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ การเติบโตทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนกับแบรนด์สินค้าเพื่อการบริโภคที่มี
การเติ บ โตสู ง โดยจะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น การน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า สู่ ต ลาดในช่ อ งทางต่ า งๆ
ให้กว้างขวางมากขึ้น เช่น ร้านสโมสรค้าส่ง (club store) และ ร้านขายยา (drug store)10
- เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Crispy Caramelized Sliced Onion Chips ได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภคแต่ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากราคาสูง กลิ่นและรสจัดเกินไป จึงจาเป็นต้องถอน
สินค้าดังกล่าวออกจากตลาด
ปี 2560
- เปิ ดตัว ผลิ ตภัณฑ์ “Sticky-Rice Chips” ในรูปแบบแพ็คเกจใหม่ โดยเริ่ม
น าไปวางจ าหน่ า ยที่ ร้ า นสิ น ค้ า เฉพาะเพื่ อ สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ Sprouts Farmers Market ทั่ ว สหรั ฐ ฯ
ร้าน Whole Foods Market ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้าน Raley’s ในแถบภาคเหนือของ
มลรั ฐ แคลิ ฟอร์ เนี ย โดยมีเป้ าหมายต่อไป คือ การนาไปวางจาหน่ายในร้านค้าทั่วไป (conventional
stores)
- ผลิตภัณฑ์ Sticky-Rice Chips ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงด้านนวัต กรรม
อาหารเฉพาะยอดเยี่ยม (sofi Awards)11 จากสมาคมอาหารเฉพาะ (Specialty Food Association)12
ในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ประเภทขนมหวานสาหรับกินเล่น (sweet snack)

9 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2018/07/12/Dang-Foods-taps-into-keto-friendly-trend-with-the-FATBAR-Fat-is-

back.-Embrace-it
10 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2016/03/04/Food-incubator-Sonoma-Brands-invests-in-snack-firm-DangFoods
11 sofi ย่อมาจาก "specialty outstanding food innovation"
12 http://dangfoods.com/wp-content/uploads/2017/04/Dang-Foods-2017-Sofi-Award-Bronze-Winner-Press-Release.pdf
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ปี 2561
- ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ชื่ อ “FATBAR” เป็ น อาหารว่ า งแบบแท่ ง ที่ ท าจากพื ช
100% ที่มุ่งเน้นการเพิ่มไขมัน มีโปรตีนพอเหมาะ และมีคาร์โบไฮเดรตต่า ซึ่งเรียกว่า Keto Diet หรือ
Ketogenic Diet ซึ่งเป็ น อีกหนึ่ งในกระแสโภชนาการที่ กาลั งได้รับความนิยมหลังปี 2559 และอยู่ใน
ความสนใจของผู้บริโภคหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ออกกาลังกาย ผู้ฝึกสอน นักกีฬา นักเพาะกาย แพทย์ นักข่าว
รวมถึงนักการตลาด ทั้งนี้ สินค้าเริ่มวางจาหน่ายบนร้านค้าออนไลน์ Amazon.com ในเดือนกันยายน
2561 และจะมีวางจาหน่ายในร้าน Whole Foods Market ทั่วสหรัฐฯ ภายในต้นปี 256213
- ได้ รั บ การตอบรั บ ในการน าสิ น ค้ า ไปวางจ าหน่ า ยที่ Walmart, Kroger,
Starbucks, Hudson News และ Whole Foods Market โดยคาดว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมขบเคี้ ย วของ
Dang Foods จะมีวางจาหน่ายในร้านค้าต่างๆ ทั่วสหรัฐฯกว่า 11,000 แห่ง ภายในปี 2561
ปัจจุบัน กาลังพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของว่างประเภทคุกกี้ (cookie) ซึ่งมี
มูลค่าทางธุรกิจ ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเร็วๆ นี้ ได้มีการแต่งตั้งรองประธานฝ่ายขาย
(vice president of sales) ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตลาดสินค้าอาหารประเภท snack
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสายผลิตภัณฑ์ใหม่
3) การดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน Dang Foods ปี 2559 มียอดการจาหน่ายสินค้า
ทั้งหมดเป็นมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2560 ยอดจาหน่ายจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
40 เนื่องจากผลของการขยายช่องทางตลาดเข้าสู่ตลาดหลัก ทั้งนี้ Dang Foods LLC มีสานักงานอยู่ใน
เขตตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยสถานที่อยู่ด้านล่างนี้
Dang Foods LLC
3254 Adeline Street, Suite 210
Berkeley, CA 94703, USA
Website: https://dangfoods.com/
4) สินค้าที่วางจาหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าของ Dang Foods ที่วางจาหน่ายในปัจจุบันมี
3 สายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มะพร้าวแผ่นอบกรอบ ข้าวเหนียวอบกรอบ และอาหารว่างแบบแท่งที่ทาจากพืช
โดยผลิตภัณฑ์มะพร้าวแผ่นอบกรอบมีส่วนแบ่งในช่องทางตลาดสินค้าธรรมชาติของสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 68
และมีส่วนแบ่งในตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ 41 ของตลาดมะพร้าวแผ่นอบกรอบทั้งหมด14

https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2018/07/12/Dang-Foods-taps-into-keto-friendly-trend-with-the-FATBAR-Fatis-back.-Embrace-it
14 https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2017/05/30/Dang-Foods-aims-at-40-growth-through-the-masschannel?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
13
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สาหรับผลิตภัณฑ์ “FATBAR” ซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มวางจาหน่ายในเว็บไซต์
Dangfoods.com แล้ว และเริ่มวางจาหน่ายในร้านค้าออนไลน์ Amazon.com ในเดือนกันยายน 2561
โดยคาดว่าจะมีวางจาหน่ายในร้าน Whole Foods Market ทั่วสหรัฐฯ ภายในต้นปี 2562 (ภาพที่ 88)
ภาพที่ 88 ผลิตภัณฑ์ FATBAR อาหารว่างแบบแท่งที่ทาจากพืช ของบริษัท Dang Foods LLC.

รสวานิลา
รสมะนาว
รสช็อกโกแลต
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ของ Dang Foods จ านวน 2 สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของการทาธุรกิจและมีวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ในปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้
(1) มะพร้ า วแผ่ น อบกรอบ (coconut chips) มี ทั้ ง หมด 4 รสชาติ ได้ แ ก่
รสดั้งเดิม รสคาราเมล (calamel) รสเค็มน้อย และรสช็อกโกแลต (ภาพที่ 89) ขนาดบรรจุสินค้ามีตั้งแต่
0.7 ออนซ์ (20 กรัม) ถึง 12 ออนซ์ (340 กรัม) โดยรสดั้งเดิมจะมีขนาดทีห่ ลากหลายกว่า ดังนี้
Single Serve ขนาด 0.7 ออนซ์ (20 กรัม)
Snack Size ขนาด 1.43 ออนซ์ (40 กรัม)
Family Size ขนาด 3.17 ออนซ์ (90 กรัม)
Bulk Size
ขนาด 12 ออนซ์ (340 กรัม)
ภาพที่ 89 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มะพร้าวแผ่นอบกรอบรสต่างๆ ของบริษัท Dang Foods LLC.

รสดังเดิม

รสคาราเมล

รสเค็มน้อย
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รสช็อกโกแลต

(2) ข้าวเหนียวอบกรอบ (sticky-rice chips) สินค้ามีทั้งหมด 5 รสชาติ ได้แก่
รสดั้งเดิม รสซอสพริกศรีราชา รสมะพร้าวกรอบ รสเชดดาร์ชีส (cheddar cheese) และรสสาหร่ายทะเล
(ภาพที่ 90) สินค้าทั้งหมดมีขนาด 3.5 ออนซ์ (100 กรัม) ยกเว้น รสดั้งเดิมมี 2 ขนาด ได้แก่
Single Serve ขนาด 0.7 ออนซ์ (20 กรัม)
Family Size ขนาด 3.5 ออนซ์ (100กรัม)
ภาพที่ 90 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบรสชาติต่างๆ ของบริษัท Dang Foods LLC.

รสดังเดิม

รสเชดดาร์ชีส

รสซอสพริกศรีราชา

รสมะพร้าวอบกรอบ

รสสาหร่ายทะเล

ฉลากโภชนาการ

5) ช่องตลาดที่วางจาหน่าย
(1) ร้านค้าในตลาดหลัก (mainstream) ได้แก่ Walmart, Target และ Kroger
(2) ร้านค้าในตลาดเฉพาะ (specialty store) ได้แก่ Whole Foods Market และ
Sprout Farmers Market
(3) ร้านขายยา (drug store) ได้แก่ ร้าน CVS และ Walgreens
(4) ร้านค้าออนไลน์ (online market) ได้แก่ Amazon.com
(5) ร้านเครื่องดื่มและอาหาร (café) ได้แก่ Starbucks
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6) แหล่งผลิตสินค้าและวัตถุดิบ Dang Foods นาเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวและมะพร้าว อบ
กรอบที่ผลิตและใช้ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย และหัวหอมแผ่นอบกรอบจากเวียดนาม
7) กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
(1) ใช้วิสัยทัศน์และแนวคิด สร้างสรรค์ในนาขนมขบเคี้ยวพื้นเมืองของไทยให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ระดับสากล
(2) ติดตามกระแสความนิยมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสนิยม
ของชาวอเมริกัน โดยใช้แนวคิดว่า “อาหารกินเล่นต้องมีรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพ” และนาไปสู่การใช้
ส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพ และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiate)
(3) สร้างคุณค่า ชื่อเสียงและการยอมรับในตัวสินค้าด้วยการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
(4) เปิดตัวสินค้า สร้างการรับรู้เพื่อการเข้าสู่ตลาดด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ต่างๆ เช่น Fancy Food Show และ Natural Foods Products Expo เป็นต้น
(5) การหาแนวร่วมธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้า ธุรกิจ ขยายตลาดและสายผลิตภัณฑ์
8) อุปสรรค การนาสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อวางจาหน่ายอาจไม่ประสบความสาเร็จใน
ระยะเริ่มต้น ทั้งนี้อาจต้องมีการทดสอบตลาดก่อน เช่น หัวหอมแผ่นอบกรอบ ของ Dang Foods ซึ่งไม่
ประสบความสาเร็จในการตลาดเท่าที่ควรเนื่องจากกลิ่นรสไม่ถูกใจผู้บริโภค จึงจาเป็นต้องถอนออกจาก
ตลาดในเวลาต่อมา
7.2 บทบาทตัวกลางทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
7.2.1 ตัวกลางทางการตลาด
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าปลีกและผู้จัดจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ
พบว่า ตัวกลางทางการตลาด ได้แก่ ผู้จัดจาหน่าย (distributor) หรือนายหน้า (broker) มีบทบาทสาคัญ
ในการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากร้านค้าปลีกส่วนใหญ่มัก
ซื้อสินค้าผ่านผู้จัดจาหน่าย ซึ่งผู้จัดจาหน่ายอาจใช้บริการนายหน้าเพื่อจัดหาสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท United Natural Foods Incorporated หรือ UNFI
ซึ่งดาเนินธุร กิจ กระจายสินค้ าธรรมชาติและอินทรีย์เข้าสู่ ตลาด mainstream ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ
พบว่า บริษัทเป็นผู้จัดหาและกระจายสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์จากแหล่งต่างๆ ให้แก่ตลาดตลาดค้า
ปลีกทั่วสหรัฐฯ และแคนาดา โดยนายหน้ามีบทบาทสาคัญในการเสาะหาสินค้าและแหล่งวางจาหน่าย
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารตลาด PCC Community Markets ซึ่งเป็นตลาด
เฉพาะในรูปสหกรณ์ผู้บริโภค (consumers co-operative) ที่จาหน่ายสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในสหรั ฐ ฯ โดยมี ส าขาทั้ ง หมด 11 แห่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นมลรั ฐ วอชิ ง ตั น (Washington) สหรั ฐ ฯและมี
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล (Seattle) มลรัฐวอชิงตัน พบว่า PCC Community Markets
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จะซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ วางจ าหน่ า ยในร้ า นโดยผ่ า นผู้ จั ด จ าหน่ า ย หรื อ distributor เท่ า นั้ น ยกเว้ น สิ น ค้ า
บางอย่างเช่น ผักสด อาจรับซื้อโดยตรงจากฟาร์มในพื้นที่
จากการสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีข้างต้น และการสารวจตลาด ได้ชี้ให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการทั้งสองกรณีศึกษามีการใช้ตัวกลางทางการตลาดในการนาสินค้าเข้าสู่ตลาด ดังนี้
1) บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จากการสืบค้น
ข้อมูล พบว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Taste Nirvana ของบริษัทฯ มีการกระจายเข้าสู่ตลาด โดยผ่าน
ตัวกลางทางการตลาดประเภท Distributor ได้แก่
- Los Angeles Distributing Company, Inc (สหรัฐฯ)
- KeHE Distributors LLC. (สหรัฐฯ)
- Coast2Coast Distributors (ออสเตรเลีย)
2) Dang Foods LLC จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า Dang Foods มีทั้งพนักงานขาย
(sale team) ผู้แทนจาหน่าย (sale representatives) และปัจจุบันมีการแต่งตั้งผู้ บริหารฝ่ ายขายของ
บริษัทเพื่อรับผิดชอบงานขายทั้งหมด นอกจากนี้ ยังใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนออกของ (shipping
brokers) ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการนาเข้าและการจัดส่งสินค้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าบริษัทใช้ทั้งบริการตัวแทนจาหน่าย และมีทีมงานของตนเองในการเข้า
สู่ตลาดตามช่องทางต่างๆ
นอกจากนี้ จากการส ารวจตลาด PCC Community Markets ในเมื องซีแอตเทิล
มลรัฐวอชิงตัน พบว่า มีผลิตภัณฑ์มะพร้าวแผ่นอบกรอบของบริษัท Dang Foods วางจาหน่ายในร้าน
ประกอบกับการสาภาษณ์ผู้บริหารตลาดฯ ซึ่งระบุว่า สินค้าที่วางจาหน่ายที่ PCC Community Markets
ได้มีการจัดซื้อผ่าน distributor เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ า บริษัท Dang Foods มีการจาหน่าย
สินค้าผ่าน distributor ด้วยเช่นกัน
7.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริการตัวกลางทางการตลาด
1) Distributor เป็นตัวกลางทางการตลาดที่ ทาการซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/จาหน่ายแล้ว
นาไปจาหน่ายต่อโดยได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายหรือกาไร ดังนั้น ปกติจึง
ไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้น บางกรณีที่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าขนส่ง หรือ กรณีสินค้าถูกปฏิเสธผู้ผลิต/
จาหน่ายอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นต้น
2) Broker ค่าบริการนายหน้าโดยปกติจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่น โดยคิดเป็น ร้อยละของ
ยอดขาย หากโบรกเกอร์ ไ ม่ ส ามารถขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ผู้ ผ ลิ ต /จ าหน่ า ยก็ ไ ม่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า คอมมิ ช ชั่ น
ค่าคอมมิชชั่นสาหรับโบรกเกอร์โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างร้อยละ 3 - 10 ของยอดขาย ซึ่งความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ขาย จานวนแรงงานที่ใช้ และตลาดที่จะนาสินค้าไปวางจาหน่าย นอกจากเรื่อง
ค่าคอมมิชชั่น แล้ว ยังอาจมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าจัดทาแผนการส่งเสริมการขายและการวิจัยตลาด
โดยปกติธุรกิจที่มีขนาดเล็กและมีชื่อเสียงน้อย โบรกเกอร์จะคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าอัตราทั่วไป
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เนื่องจากโบรกเกอร์จะต้องดาเนินการส่งเสริมการตลาดเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทาการตลาดและขายสินค้า
ให้กับผู้ค้าส่ง หรือผู้ค้าปลีกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ บางครั้งโบรกเกอร์อาจจะเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า
ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ สาหรับ 6 เดือนแรก โดยอาจนามาหั กเป็นการชาระค่าคอมมิช ชั่น
ในอนาคตเมื่อมีการจาหน่ายสินค้าได้แล้ว
7.3 ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา
โอกาสในการประสบความสาเร็จของผู้ประกอบการผลิตที่ต้องการส่งสินค้าไปวางจาหน่ายใน
ตลาดสหรัฐฯ ไม่จากัดเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ เท่านั้น คนรุ่นใหม่ ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นดาเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ
อาหาร สามารถประสบความสาเร็จในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ ได้ หากมีความคิด
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ความพยายาม และรู้จักมองหาโอกาสในทุกช่องทางเพื่อเปิดตัวสินค้า สร้างการรับรู้
สร้างคุณค่าให้กับสินค้า และติดตามกระแสความนิยมของผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ จะเห็นได้จากบริษัท
Dang Foods ซึง่ ผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นคนรุ่นใหม่ ถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการจาหน่ายอาหาร
มาก่อน แต่สามารถนาขนมพื้นบ้านของไทย เช่น ข้าวแต๋น หรือมะพร้าวแผ่นอบกรอบของไทยไปสู่ตลาด
ระดับสากล โดยเริ่มต้นด้วยสินค้าเพียง 1 ชนิด และสามารถนาไปวางจาหน่ายในช่องทางต่างๆ ในตลาด
ของสหรัฐฯ ได้อย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้พยายาม
สร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ขยายสายผลิตภัณฑ์เพื่อสนองกระแสความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้แก่ อาหารว่างแบบแท่งที่ทาจากพืช นอกจากนี้ ปัจจุบันกาลังมีการพัฒนาของว่าง
ประเภทคุกกี้ซึ่งเป็นของว่างที่นิยมของชาวสหรัฐฯ
ในขณะที่บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งมีพื้นฐานและ
ประสบการณ์ด้านการทาธุรกิจของครอบครัว และเห็นกระแสการเจริญเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ น้ ามะพร้ าว จึ งได้ นาไปสู่ การสร้างสรรค์ผ ลิ ตภัณ ฑ์น้ามะพร้าวสดและรสชาติ ต่ า งๆ
ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึง การยกระดับเครื่องดื่มระดับประเทศของไทย ได้แก่ ชาและกาแฟไทย
ไปสู่ระดับสากล โดยวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ได้เป็นผลสาเร็จจนเป็นที่นิยม
ทั้งนี้ ได้ทาการสรุปเพื่อเปรียบเทียบลักษณะธุรกิจและปัจจัย ที่นาไปสู่ความสาเร็จ ของทั้งสอง
ธุรกิจไว้ในตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 เปรียบเทียบปัจจัยการสร้างความสาเร็จในการนาสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ
ประเด็นพิจารณา
ลักษณะธุรกิจ
ประสบการณ์การทาธุรกิจ
สินค้าที่ผลิตและจาหน่าย
ซึ่งประสบความสาเร็จใน
ตลาดสหรัฐฯ
แหล่งผลิตและวัตถุดิบหลัก
จานวนสายผลิตภัณฑ์

บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์
คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
นิติบุคคล

บริษัท Dang Foods LLC

มีพื้นฐานการทาธุรกิจด้านอาหาร
มากกว่า 15 ปี
เครื่องดื่ม
(ชาไทย กาแฟไทย และซอสพริก)

เริ่มธุรกิจมาได้ประมาณ 7 ปี

ประเทศไทย

ประเทศไทย

3 สายผลิตภัณฑ์

3 สายผลิตภัณฑ์
(รวมถึง ผลิตภัณฑ์อาหารว่างแบบ
แ ท่ ง FATBAR ซึ่ ง จ ะ เ ริ่ ม ว า ง
จ าหน่ า ยเดื อ นกั น ยายน 2561
และต้นปี 2562)

การสร้างการรับรู้
การสร้างคุณค่าให้สินค้า

 เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ
- Natural Product Expo
- Fancy Food Show

ช่องทางตลาด

- ตลาด Main Stream
- ตลาดสินค้าเฉพาะ (Specialty
Store) ของชาวเอเชีย
- ตลาดออนไลน์
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นิติบุคคล

ของว่าง/ขนมขบเคี้ยว
(มะพร้าวแผ่นอบกรอบ
และข้าวเหนียวอบกรอบ)

 เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ
- Natural Product Expo
- Fancy Food Show
 การเข้าร่วมแข่งขันผลิตภัณฑ์
อาหารดีเด่น
- ตลาด Main Stream
(Walmart, Targets, Kroger,
Hudson News, Costco)
- ตลาดสินค้าเฉพาะเพื่อสุขภาพ
(Whole Foods Market, Sprout
Farmers Market)
- ร้านขายยา (CVS, Walgreens)
- ตลาดออนไลน์ (Amazon.com)
- ร้านเครื่องดื่มและอาหาร
(Starbucks)

ประเด็นพิจารณา
วิธีการเข้าสู่ตลาด

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์
คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- เริ่มต้นด้วยการใช้เครือข่ายร้านค้า
ของธุรกิจในครอบครัว โดยมุ่งเน้น
ลูกค้าในตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย
- ใช้บริการตัวกลางทางการตลาด
ได้แก่ Distributor หรือ Broker
เพื่อขยายช่องทางการจาหน่ายเข้าสู่
ตลาด Main Stream ของสหรัฐฯ

บริษัท Dang Foods LLC

- เริ่มต้นด้วยการนาสินค้าไปแสดง
ในงาน Trade Show เพื่อนาเสนอ
สินค้าแก่ผู้ซื้อและตัวกลางทางการ
ตลาดด้วยตนเอง
- ใช้บริการตัวกลางทางการตลาด
ได้ แ ก่ Distributor หรื อ Broker
เพื่อขยายช่องทางการการจาหน่าย
ตลาด
- จัดหาผู้บริหารฝ่ายขายมืออาชีพ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
และสายผลิตภัณฑ์
- มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ - มีวิสัยทัศน์และความคิด
สร้างความแตกต่าง
สร้างสรรค์
- เน้นช่องทางตลาดทั่วไป
- ติดตามกระแสความนิยมใน
(Conventional Channel)
ตลาด
- ติดตามกระแสความนิยมในตลาด - เน้นทั้งช่องทางตลาดทั่วไปและ
- เปิดตัวสินค้า สร้างการรับรู้
ตลาดเฉพาะ
- หาแนวร่วมทางธุรกิจ
- ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 4 Ps
(Price, Place, Placement of
Product และ Packaging)
- เปิดตัวสินค้า สร้างการรับรู้
- สร้างคุณค่าสินค้า
- หาแนวร่วมทางธุรกิจ
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บทที่ 8
สรุป ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ
8.1 สรุปและข้อคิดเห็น
8.1.1 สถานการณ์ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ
1) สหรั ฐ ฯ มี ค วามต้ อ งการน าเข้ า อาหารเพื่ อ การบริ โ ภคโดยตรงมากที่ สุ ด และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการนาเข้าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางและสินค้าเทกองมีแนวโน้ม
ลดลง โดยความต้องการสินค้าที่พร้อมสาหรับการบริโภค ได้แก่ อาหารสาเร็จรูปและเครื่องดื่ม รวมถึง
สิ น ค้าเกษตรและอาหารเมื อ งร้ อนมี แนวโน้ ม เพิ่ม มากขึ้ น โดยผลิ ตภัณฑ์เ กษตรและอาหารที่ส หรั ฐ ฯ
มีแนวโน้มการเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ผลไม้สด เครื่องเทศ เครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรส ขนม/ของว่าง
ผักสด ผักผลไม้ปรุงแต่งรส/แปรรูป ตามลาดับ ทั้งนี้ การนาเข้าน้าตาล ผลไม้สด และเครื่องเทศ มีอัตรา
การขยายตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดอื่น
2) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ เป็นสินค้าเกษตรที่สหรัฐฯ มีความต้องการนาเข้า
และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถส่งออกไปจาหน่ายในตลาด
สหรัฐฯ ได้ เนื่องจากมาตรฐานการผลิตยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าเทียบเท่าของสหรัฐฯ ทาให้ประเทศไทยขาด
โอกาสในการส่งออกสินค้าอาหารประเภทดังกล่าว
3) ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา สหรั ฐ ฯ มี ก ารน าเข้ า ยางพาราและผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้ า ว และ
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมง (ได้แก่ ทูน่า กุ้ง ปลา และอาหารทะเลที่กินได้ อื่น ๆ) ซึ่งถือเป็นเป็นสินค้าเกษตร
หลักของไทยที่ทารายได้มากที่สุดในตลาดสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง สาเหตุหลักอาจเนื่องมาจากผลผลิต
ภายในประเทศไทยที่ลดลง หรือการแข่งขัน ซึ่งจาเป็นต้องมีการศึกษาสาเหตุและศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างจริงจังเพื่อรักษาสถานภาพการส่งออกสินค้าเกษตรหลักของไทยและเสถียรภาพราคาในประเทศ
4) การนาเข้า สินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ ของสหรัฐฯ จากประเทศไทยนับว่ ามี
ปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของสหรัฐฯ สินค้าเกษตรเมืองร้อนอินทรีย์ที่สาคัญซึ่งสหรัฐฯ
มีความต้องการนาเข้า ได้แก่ กาแฟอาราบีกา กล้วย น้าผึ้ง ข้าวโพดเมล็ดเหลือง และน้าตาล ในขณะที่
ปัจจุบันสินค้าอินทรีย์ที่มีศักยภาพของไทยในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ คือ ข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม
การนาเข้าข้าวอินทรีย์ของสหรัฐฯ จากประเทศไทยกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การนาเข้า
จากประเทศอินเดียกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สหรัฐฯ เริ่มมีการนาเข้าจากกัมพูชาด้วยเช่นกัน
ซึ่งกัมพูชาอาจจะกลายเป็นคู่แข่งในตลาดข้าวหอมมะลิของไทยได้ในอนาคต
8.1.2 ช่องทางการนาสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปวางจาหน่ายในตลาดของสหรัฐฯ
การเข้าสู่ตลาดอาจเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวสินค้า ซึ่งอาจนาไปสู่การเข้าถึงช่องทางตลาด
อื่นๆ ทั้งช่องทางตรง (ได้แก่ การเป็นผู้ผลิต หรือผู้จาหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีก) หรือช่องทางอ้อม โดยผ่าน
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ตัวกลางทางการตลาด ได้แก่ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า ผู้ค้าส่ง หรือนายหน้า เป็นต้น สาหรับช่องทางการเข้า
สู่ตลาดที่สาคัญมีดังนี้
1) การเปิดตัวสินค้า เป็นการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งถือเป็นก้าวแรก
ของการเข้าสู่ตลาด โดยสามารถดาเนินการได้ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ในสหรัฐฯ ซึง่ มักจัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี (เช่น Natural Products Expo, Fancy Food Trade Show เป็นต้น) หรือการเปิดตัวตามร้านค้า
ปลีกที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนาสินค้าไปทดลองวางจาหน่าย เช่ น โปรแกรม road show ของร้าน
คลังสินค้า Costco เป็นต้น
2) ช่องทางตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย เป็นช่องทางตลาดทีม่ ีสินค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยวางจาหน่ายเป็นจานวนมาก โดยมีความได้เปรียบในเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางจาหน่าย ทาให้
ราคาจาหน่ายสินค้าต่ากว่าตลาดหลักทั่วไป แต่มีข้อจากัดเรื่องตลาดที่ค่อนข้างจากัดเฉพาะลูกค้าชาว
เอเชียเป็นส่วนใหญ่ สินค้าที่มีโอกาสได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหารไทยที่ชาวเอเชียนิยมบริโภคทุกชนิด
โดยมีมาตรฐานสินค้าทั่วไปและส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานเฉพาะ
3) ช่องทางตลาดสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก นับเป็นตลาดใหญ่และมีการขยายตัว
มากขึ้นตามจานวนประชากรชาวฮิสแปนิก ปัจจุบันจึงเป็นเป้าหมายทางการตลาดของผู้ผลิต และจาหน่าย
ในสหรัฐ ฯ สินค้าที่วางจาหน่ายไม่เน้นในเรื่องมาตรฐานที่สูงเกินไปและส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานเฉพาะ
จากการสารวจพบว่า มีสินค้าเกษตรและอาหารไทยวางจาหน่ายไม่มากนัก ที่พบว่ามีวางจาหน่ายมาก
ได้แก่ ข้าวสาร น้ามะพร้าว กะทิ ซอสพริก แต่ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตชาวอเมริกันและ
ละตินอเมริกันในสหรัฐฯ
สิ น ค้าที่มีโ อกาส ได้แก่ ส่ ว นประกอบอาหาร (เช่น ข้าว ถั่ว กะทิ น้าตาล) และ
เครื่องดื่ม (เช่น น้าผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มบารุงกาลัง) นอกจากนี้ สินค้าประเภทขนม/อาหารว่าง ที่ทาจาก
ผลผลิ ตทางการเกษตรของไทย เช่น มะพร้าว ขนุน มะม่ว ง สั บปะรด มะละกอ กล้ ว ย รวมถึงสิ นค้า
ประเภทอินทรีย์ ทั้งนี้ การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ เกษตรและอาหารของไทยในตลาดฮิสแปนิกอาจทาได้
2 แนวทาง คือ
(1) การนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยไปวางจาหน่ายในร้านของชาวฮิสแปนิก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสาเร็จรูปพร้อมบริโภค ชุดส่วนประกอบอาหารไทยกึ่งสาเร็จรูปพร้อมปรุง รวมถึง
ซอสพริก/ซอสปรุงรส ซึ่งจากการสารวจยังไม่พบว่ามีวางจาหน่าย ทั้งนี้ อาจต้องมีการประชาสัมพันธ์
เช่น การออกร้านในงานเทศกาลอาหาร การสาธิต หรือแจกตัวอย่างอาหารให้ชิม และการโฆษณาผ่านสื่อ
ของชาวฮิสแปนิก เป็นต้น
(2) การพัฒนาและผสมผสานส่วนประกอบอาหารของไทยในอาหารหลักของ
ชาวฮิสแปนิก ถึงแม้ชาวฮิสแปนิกจะนิยมบริโภคอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมของตน แต่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้ม
ชอบความแปลกใหม่ หรืออาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดอาหารของชาว
ฮิสแปนิกด้วยการนาวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย เช่น มันสาปะหลัง มะพร้าว หรือผลิตภัณฑ์จากพืช
เช่น เนื้อขนุนมาแทนเนื้อสัตว์ในอาหารของชาวฮิสแปนิก เป็นต้น จะทาให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งของ
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ชาวฮิสแปนิกและชาวอเมริ กันที่นิยมบริโภคอาหารของชาวฮิสแปนิก ที่ใส่ ใจในเรื่องสุ ขภาพ หรือชอบ
รสชาติความแปลกใหม่
ทั้งนี้ การนาสินค้าไปวางจาหน่าย ควรดาเนินการผ่านผู้จัดจาหน่ายสินค้าเฉพาะของ
ชาวฮิสแปนิก หรือผู้จัดจาหน่ายที่มีศักยภาพในการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิก
4) ช่ อ งตลาดสิ น ค้ า เฉพาะเพื่ อ สุ ข ภาพ (specialty market) เช่ น Trader Joe’s
และ Whole Foods Market ซึ่งถือเป็นตลาดสาหรับสินค้าธรรมชาติ/อินทรีย์ และการผลิตสินค้าแบรนด์
ส่ ว นตั ว ซึ่ ง มี ม าตรฐานค่ อ นข้ า งสู ง กว่ า มาตรฐานทั่ ว ไป โดยเฉพาะ Whole Foods Market ซึ่ ง มี ทั้ ง
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานความเป็นธรรมในการใช้แรงงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม สินค้าที่
มีโอกาส ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติและอินทรีย์ สินค้าควรมีความโดดเด่น แปลกใหม่
และราคาที่สามารถแข่งขัน ได้ สาหรับสินค้าอาหารของไทยที่พบว่ามีวางจาหน่ายในช่องทางนี้ ได้แก่
อาหารไทยสาเร็จรูป /กึ่งสาเร็จรูป บรรจุภาชนะ ผลไม้อบแห้ง ขนมและของขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพต่ างๆ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สาหรับการเข้าสู่ตลาด ผู้ผลิตสามารถดาเนินการด้วยตนเองเนื่องจากร้านบางแห่งมี
นโยบายการซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต เช่น Trader Joe’s
5) ช่ อ งทางตลาดหลั ก ได้ แ ก่ ร้ า นซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ซู เ ปอร์ ส โตร์ และร้ า นสโมสร
คลังสินค้า เช่น Walmart, Costco และ Ralphs ซึ่งเป็นตลาดที่กว้ าง มีลูกค้าหลากหลายระดับ แต่มี
ข้อจากัดในเรื่องการแข่งขันเพื่อนาสินค้าไปวางจาหน่าย ระดับมาตรฐานและข้อกาหนดกฎระเบียบที่
ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่มีมาตรฐานเฉพาะของตลาด สินค้าต้องมีประกันความเสียหาย และหลายแห่งมี
ค่าใช้จ่ายในการวางจาหน่าย จึงเหมาะสาหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิต และควร
ด าเนิ น การผ่ า นตั ว กลางทางการตลาด หรื อ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยที่ มี ศั ก ยภาพในการจั ด จ าหน่ า ยทั้ ง ใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น ทั้งนี้ ร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายการรับซื้อหรือนาเข้าสินค้าโดยตรง
จากผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ร้านค้าปลีกบางราย เช่น Walmart มีนโยบายการรับซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงด้วย
ผู้ประกอบการจึงสามารถดาเนินการด้วยตนเองหากสินค้ามีความโดดเด่น และราคาที่แข่งขันได้ สินค้าที่มี
โอกาส ได้แก่ ส่วนประกอบอาหารบรรจุภาชนะ อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปพร้อมปรุง ซอสปรุงรส ขนม
และของขบเคี้ยว เป็นต้น
สาหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทยวางจาหน่าย ที่พบมาก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กะทิ
น้ามะพร้าว ซอสพริก อาหารไทยกึ่งสาเร็จรูป เครื่องแกงไทย แต่เกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตรา
สินค้าของผู้ผลิตในสหรัฐฯ
6) ช่องทางธุรกิจบริการอาหาร (foodservice) เป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
และอาหารให้กับธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือสถาบัน ต่างๆ ปกติช่องทางธุรกิจ foodservice จะมี
กาไรต่ากว่าตลาดค้าปลีกเล็กน้อย แต่ปริมาณการซื้อขายจะสูงกว่าและมีความต่อเนื่อง และตลาดมีความ
แน่นอน ช่องทางที่มีประสิทธิภาพ คือ จาหน่ายผ่านช่องทางผู้จัดจาหน่ายซึ่งบางรายรับซื้อเฉพาะผู้ผลิต
ขนาดใหญ่และมีมาตรฐานค่ อนข้างสู ง ส าหรับผู้ ผ ลิ ตขนาดเล็ ก และขนาดกลางอาจด าเนิน การผ่ า น
นายหน้า หรือผู้จัดจาหน่ายรายย่อยระดับท้องถิ่น
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7) ช่องทางธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นช่องทางสาหรับผลิตภัณฑ์สินค้า
ขั้นต้นหรือขั้นกลาง ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลไม้เมืองร้อนแปรรูป สิ่งสกัดจากพืชสมุนไพรเมืองร้อน เพื่อป้อน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มในสหรัฐฯ ถือเป็นการขยายตลาดสินค้า
เกษตรและอาหารในสหรัฐฯ ได้กว้างกว่าการส่งออกสินค้าเกษตรสด เช่น ผลไม้เมืองร้อน ซึ่งปัจจุบันมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและการแข่งขันกับผลผลิตจากประเทศในแถบละตินอเมริกา สาหรับการเข้าสู่ตลาด
ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ๆ มั ก ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นตั ว กลางทางการตลาด หากเป็ น ผู้ ผ ลิ ต รายย่ อ ยอาจซื้ อ สิ นค้ าจาก
ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์โดยตรง โดยจะสามารถตัดปัญหาคนกลาง และผู้ส่งออกไม่ต้องหาตัวแทนนาเข้า
(consignee) ในสหรัฐฯ
8) ช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐ ฯ โดยการซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์
ของผู้บริโภคในสหรัฐ ฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และธุรกิจค้าปลีกจานวนมากหันมาใช้ช่องทางการจาหน่าย
สินค้าออนไลน์ควบคู่กับการจาหน่ายในหน้ าร้านตามปกติ การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ สามารถทาได้โดย
การสร้างเว็บไซต์ หรือการฝากขายบนเว็บไซต์ค้าปลีกประเภท e-market place เช่น Amazon.com
ข้อดีของช่องทางการจ าหน่ ายสิ น ค้าออนไลน์ คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านสถานที่และบุคลากร
สามารถทาการค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางทั่วโลกโดยไม่มี ข้อจากัด ทั้ง
ทางด้านภูมิศาสตร์และเวลาทาการ จึงเป็นวิธีการขยายตลาดและสร้างรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการ
ขายตามหน้าร้านปกติ ทั้งนี้ สินค้าที่เหมาะสาหรับช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ คือ สินค้าเกษตร
และอาหารแปรรูป อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภาชนะ เนื่องจากเน่าเสียยาก การเก็บรักษาง่ายและอายุ
การเก็บรักษานาน สาหรับกลยุทธ์ในการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ คือ การเลือกสินค้าที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย มีความแตกต่างและโดดเด่น การตั้งราคาที่
เหมาะสม และวางจาหน่ายในตลาดออนไลน์ด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อที่ง่ายต่อการจดจา หรือการเลือก
วางจาหน่ายบนเว็บไซต์ e-marketplace ที่ผู้ซื้อชาวอเมริกันนิยม หรือรู้จักดี รวมถึงต้องมีความพร้อม
ในเรื่องระบบโลจิสติกส์ เช่น การขนส่ง คลังสินค้า และระบบการทาธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
8.1.3 โอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ
โอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐ ฯ มีลู่ทางที่แจ่มใส
เนื่องจากแนวโน้มความต้องการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าจาก
ประเทศเมืองร้อน นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารจากเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผล
มาจากขยายตัวของประชากร รายได้ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวเอเชียและชาวอเมริกัน
เชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ รวมถึงความนิยมบริโภคอาหารเอเชียของชาวอเมริกัน สาหรับสินค้าที่
มีโอกาส ได้แก่ สินค้าอาหารเพื่อการบริโภค เช่น อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูปบรรจุภาชนะ หรือแช่เย็น/
แช่แข็ง เครื่องดื่ม/น้าผลไม้ ผักและผลไม้แปรรูป ขนมและของว่าง นอกจากนี้ สินค้าเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติ
และอินทรีย์ได้รับการตอบรับที่ดเี พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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8.1.4 ปัญหาและอุปสรรค
1) มาตรฐานของภาคเอกชนของสหรัฐฯ สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่
ในตลาดหลักที่สาคัญของสหรัฐฯ เช่น Whole Foods Market, Trader Joe’s, Costco และ Walmart
รวมถึงผู้จัดจาหน่ายสินค้าสาหรับธุรกิจบริการอาหารรายใหญ่ของโลก เช่น Sysco จะมีมาตรฐานสินค้า
เฉพาะของตนเองที่ มีความเข้มงวดและสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้สินค้า
เกษตรและอาหารของไทยบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดหลักที่สาคัญดังกล่าว
2) การแข่งขัน สูง ทั้งด้านคุณภาพและราคา เช่น อาหารทะเล ข้าว ผลไม้เมืองร้อน
เป็นต้น การนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาดหลักมักไม่ใช่เรื่องง่าย อาจมีความจาเป็นต้องดาเนินการผ่าน
ตัวกลาง หรือ สินค้าต้องโดดเด่น แปลกใหม่ และราคาที่สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ ข้อจากัดในเรื่องระยะทางสาหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น ผักและผลไม้สด
เมืองร้อน ทาให้ต้นทุนการขนส่งสูง และยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการบาบัด เพื่อป้องกันโรคหรือแมลง ทาให้
ขาดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในแถบละตินอเมริกา
3) ตลาดค่อนข้างแคบ สินค้าเกษตรและอาหารของไทยส่วนใหญ่มีวางจาหน่ ายใน
ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ทาให้ขาดโอกาสในการเข้า ถึงผู้บริโ ภคใน
ตลาดหลักต่างๆ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการของไทยยังขาดความความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ท าการค้ า ระหว่ า งประเทศ ช่ อ งทางการเข้ า สู่ ต ลาด และโอกาสทางการตลาดของสิ น ค้ า ที่ มี ค วาม
หลากหลาย รวมถึงการเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสม
4) ศักยภาพในการผลิต สินค้าเกษตรบางประเภทที่ตลาดสหรัฐฯ มีความต้องการ
เช่น สิ่งสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด (ขมิ้น และพริกไทย) เป็นต้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการ
ผลิตหรือสกัด ทั้งนี้ เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง
5) การรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า สินค้าบางชนิดมีข้อจากั ดใน
เรื่องอายุการเก็บและการรักษาความสดของสินค้า โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มประเภทกรดต่าบรรจุ
กระป๋อง โดยเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น HPP (High Pressure Processing) ซึ่งใช้กับน้ามะพร้าว
บรรจุ ขวด/กระป๋ องยั งไม่เ ป็ น ที่ย อมรั บของ FDA ของสหรัฐ ฯ นอกจากนี้ สิ นค้า ประเภทเน่าเสี ย งาย
เช่น ผลไม้สดเมืองร้อนที่สูญเสียความสดได้ง่าย และการผ่านการบาบัดโรคและแมลงก่อนการนาเข้าทาให้
คุณภาพสินค้าลดลง
8.2 ข้อเสนอแนะ
8.2.1 การสร้างโอกาสสาหรับสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
1) การเปิด ตั วสิน ค้า เช่น การเข้าร่ว มกิจกรรม roadshow และเข้าร่ว มงานแสดง
สินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า เพื่อรับทราบข้อมูลในเรื่องรูปแบบ กระแสความนิยม และแนวโน้ม
ความต้องการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ โดยจะมีโอกาสได้พบผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี
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ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ตัวแทน นายหน้า ผู้กระจายสินค้า ตลอดจนผู้ให้บริการด้านระบบโลจิสติกส์ ต่างๆ
ซึ่งนับเป็นการสร้างโอกาส หรือก้าวแรกในการเข้าสู่ตลาด
2) มุ่งเน้นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการบริโภคโดยตรง
เช่น อาหารสาเร็จรูป/กึ่งสาเร็จรูป เครื่องดื่ม เครื่องเทศ เครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรสต่างๆ ขนม/ของว่าง
ผักผลไม้ปรุงแต่งรส/แปรรูป เนื่องจากตลาดมีความต้องการ โดยอัตราการเจริญเติบ โตของตลาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
3) ปรั บปรุ งมาตรฐานสิน ค้า เกษตรและอาหารของไทยให้ไ ด้ตามมาตรฐานของ
ภาคเอกชนของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เฉพาะของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแล้ว
ยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของสินค้าให้โดดเด่น
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปพร้อมบริโภค สาหรับอาหารไทยที่ได้รับความนิยม
เช่น เครื่องแกงเขียวหวาน ซึ่งส่วนใหญ่มีวางจาหน่ายเฉพาะในร้านค้าปลีกของชาวเอเชีย หากมีการนาไป
พัฒนาเป็นน้าแกงเขียวหวานปรุงสาเร็จที่สามารถนาไปอุ่น แล้วเติมผัก หรือเนื้อสัตว์พร้อมบริโภคได้ทันที
ก็จะสามารถนาไปวางจาหน่ายได้ในร้านค้าในตลาดหลั กของสหรัฐฯ เช่น Walmart, Ralphs, Trader
Joe’s เป็นต้น
5) การขยายตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรและอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ เช่ น อาหาร
ธรรมชาติและอินทรีย์ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการของตลาด
และผู้บริโภคที่เอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตลาดเพื่อวางจาหน่าย ไม่ควรเน้นเฉพาะ
ร้ า นสิ น ค้ า ธรรมชาติ แ ละอิ น ทรี ย์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ควรพิ จ ารณาช่ อ งทางจ าหน่ า ยในตลาดทั่ ว ไป
(conventional market) หรือช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างกว่า
6) การขยายฐานลูกค้า ได้แก่ การขยายตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรที่กาลังมีบทบาทสาคัญในตลาดของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ควรมีการขยายฐานไปยังตลาดค้าปลีก
ระดับประเทศของชาวเอเชีย เช่น ชาวจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และเกาหลี ซึ่งมีอยู่ทั่วไป และเพิ่มมากขึ้นตาม
การเจริญเติบโตของจานวนประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ซึ่งมีการย้ายถิ่นฐานไปตามหัวเมืองต่างๆ
มากขึน้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงตลาดหลักของสหรัฐฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ทั้งนี้ อาจมี
ความจาเป็นต้องอาศัยตัวกลางที่มีศักยภาพในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
7) การเป็ น ผู้ ผ ลิ ต แบรนด์ ส่ ว นตั ว ให้ กั บ ร้ า นค้ า ปลี ก ของสหรั ฐ ฯ เช่ น Walmart,
Trader Joe’s เป็ น ต้ น โดยต้ อ งพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานเฉพาะของตลาด รวมถึ ง
การสร้างความโดดเด่นของสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิตที่สามารถแข่งขันในด้าน
ราคาได้
8.2.2 กลยุทธ์ทางการตลาด
1) การเลือกช่องทางตลาดที่เ หมาะสม ตามหลั ก การเลื อกช่องทางจาหน่าย หรือ
place strategy ซึง่ ประกอบด้วย
283

 การกาหนดเป้าหมายทางการตลาด เช่น การตั้งเป้าหมายการตลาดตามกลุ่ม
เชื้อชาติ (ได้แก่ ตลาดเฉพาะกลุ่มของชาวเอเชีย หรือฮิสแปนิก) ตลาดสินค้าเฉพาะเพื่อสุขภาพ ตลาดหลัก
ธุรกิจบริการอาหาร การเป็นซัพพลายเออร์จัดหาวัตถุดิบขั้นต้นหรือขั้นกลางให้แก่ธุรกิจผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม
 การเลือกช่องทางการจาหน่าย เมื่อกาหนดเป้าหมายตลาดได้แล้ว ต้องทาการ
ตัดสินใจว่าจะจาหน่ายช่องทางใด เช่น จาหน่ายในช่องทางตรง ได้แก่ การเป็นผู้ผลิตสินค้า แบรนด์ส่วนตัว
ให้ร้านค้าปลีก (private label) หรือจาหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง (เช่น ตลาดสินค้าออนไลน์ การเปิดตลาด
แบบ road show ตามร้านค้าปลีก เป็นต้น) หรือการจาหน่ายในช่องทางอ้อมซึ่งต้องผ่านตัวกลางทาง
การตลาดระดับต่าง ๆ เช่น ผู้จัดจาหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรือ นายหน้า เป็นต้น
 การเลือกตัวกลางทางการตลาด ควรพิจารณาตามความเหมาะสมของธุรกิจ
ดังนี้
 ผู้จัดจาหน่าย เหมาะสาหรับผู้ผลิตขนาดใหญ่ เนื่องจากมีศักยภาพในการ
ผลิตและสามารถตอบสนองต่อข้อกาหนด มาตรฐานเฉพาะต่างๆ ทั้งความปลอดภัยอาหาร สังคม แรงงาน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารสิ นค้าคงคลัง ซึ่งต้องมีปริมาณมากพอที่จะป้อนตามคาสั่ งซื้ อ ได้
ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถบริหารจุดคุ้มทุนได้ดีกว่าเนื่องจากมีปริมาณการจาหน่ายสูงแม้จะจาหน่ายใน
ราคาทีต่ ่ากว่าการจาหน่ายในช่องทางตรง
 ผู้ค้าส่ง เหมาะสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจาหน่ายสินค้าในปริมาณ
มากๆ และอาจไม่ต้องจาเป็นต้องเน้นในเรื่องบรรจุภัณฑ์ แต่ตลาดอาจไม่กว้างเหมือนกับการจาหน่ายผ่าน
ผู้จัดจาหน่าย
 ผู้ ค้ า ปลี ก เหมาะส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต และ
การเข้าถึงตลาดค้าปลีกซึ่ง มักมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่ งมีมาตรฐานสูงและ
กฎระเบียบค่อนข้างซับซ้อน และส่วนใหญ่ไม่นาเข้าหรือซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง นอกจากนี้ รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ถือเป็นเรื่องสาคัญเนื่องจากผู้ค้าปลีกจาหน่ายสินค้าต่อให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
 ตัวแทนจาหน่า ย เหมาะสาหรับสินค้าที่มีสิ ทธิบัตรหรือลิ ขสิทธิ์ สินค้ามี
ตลาด/ลูกค้าอยู่แล้ว โดยผู้ประกอบการต้องดาเนินการด้านการตลาดด้วยตนเอง
 นายหน้า เหมาะสาหรับผู้ผลิตขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งยังไม่มีความ
สันทัดในเรื่องการตลาด ควรใช้บริการนายหน้าในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย แทนการจ้างพนักงาน
ประจาเนื่องจากจะสามารถเข้าถึงตลาดได้มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
 การวางแผนระบบซั พ พลายเชน (supply chain) และโลจิ ส ติ ก ส์
(logistics) เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคที่ตอบสนองต่อการซื้อในระบบดิจิทัล (digital) มีมากขึ้น ดังนั้น
การจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าส่วนกลางไปยังผู้บริโภคโดยตรงจึงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน
บริษัท ค้าปลีกรายใหญ่ๆ เช่น Costco, Walmart หรือ Amazon จึงมีระบบการจัดการซัพพลายเชนและ
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โลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดยการจัดส่งสินค้าไปเก็บไว้ที่
คลั งสิ น ค้ากลางตามภูมิภ าคต่า งๆ ทั่ว สหรัฐ ฯ เพื่อความพร้ อ มในการจั ดส่ งให้ ลู ก ค้ าได้ ทัน ที ส าหรับ
ผู้จาหน่ายที่อยู่นอกสหรัฐฯ เช่น จากประเทศไทย อาจจะต้องส่งสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าของตนเองใน
สหรัฐฯ และจัดส่งเมื่อมีคาสั่งซื้อ หรือส่งไปเก็บไว้ที่คลังกลางของผู้ค้าปลีก เป็นต้น
2) การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยม ความต้องการและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้
(1) ให้ความสาคัญเรื่องมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้ แรงงานใน
การผลิต เนื่องจากอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ และเป็นการสร้างความแตกต่างและจุดขาย
ให้กับสินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรฐานเฉพาะสาหรับร้านค้าปลีกรายใหญ่ๆ ในตลาดหลักของสหรัฐฯ
(2) เข้าใจวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเร่งรีบและต้องการความ
สะดวกสบาย ส่งผลให้ชาวอเมริกันต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน จะเห็นได้จาก
ความนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ร้านค้าจานวนมากมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ซึ่งไม่เฉพาะแต่สินค้าที่คงทน
แต่รวมไปถึงสินค้าเน่าเสียง่าย เช่น อาหารปรุงสุกจากร้านอาหาร/ภัตตาคาร ส่วนประกอบอาหารสด
พร้อมปรุงเองที่บ้าน หรือแม้แต่การสั่งซื้อสินค้าของชาจากร้าน grocery ปัจจุบันก็มีบริการส่งถึง ที่พัก
อาศัย เป็ น ต้น จึ งน่ าจะเป็ น โอกาสที่ ดีส าหรับสิ น ค้า ประเภทอาหารบรรจุภ าชนะพร้อ มบริโ ภค หรือ
ส่วนประกอบอาหารพร้อมปรุงด้วยขั้นตอนวิธีการปรุงที่ง่าย
(3) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการบริโภคตามกลุ่มประชากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่ม millennial ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าในตลาดของชาวอเมริกันในปัจจุบัน
3) การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาด จะเห็นได้จากการใช้
บริการช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อบทบาทของร้านค้า
ประเภท brick and mortar ในสหรัฐฯ ให้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ บริการจัดส่งสินค้า การให้
ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต นับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ โดยเฉพาะ
ตลาดสินค้าเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารธรรมชาติและอินทรีย์
4) ข้อแนะนาในการเสนอขายสินค้าให้กับผู้จัดจาหน่าย (distributor) สาหรับผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกที่ต้องการเริ่มต้น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ จัดจาหน่ายรายแรกให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ยืนยาวและมั่นคง ดังนี้
 ลงทุน ในความสัมพัน ธ์ระยะยาว สื่อสารกับผู้จัดจาหน่ายให้ชัดเจน ควรเริ่ม
ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ในช่วงนอกฤดูการผลิต (กรณีเป็นสินค้าเกษตร) และวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดหา
ผลิ ตภัณฑ์ให้ กับ ผู้จั ดจ าหน่ าย ผู้ ผ ลิ ต ต้องให้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และไม่ ควรคาดหวังว่า ผู้จัดจาหน่ายจะ
สามารถรับซื้อผลผลิตส่วนเกินได้ทั้งหมด การวางแผนการผลิตจึงเป็นเรื่องสาคัญ
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 แสดงความเป็นมืออาชีพ ด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ตัวแทน
จ าหน่ ายมีความต้องการ และเป็ นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมด้ว ยเอกสารหลักฐาน
การรับรองต่างๆ รวมถึงมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และข้อบังคับอื่น ๆ มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ส่งออกต้องดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
 กาหนดราคาที่ชัดเจน ตั้งราคาที่ผู้ผลิตต้องการ และทาการเจรจาต่อรองกับ
ผู้จัดจาหน่ายว่าเป็นไปได้หรือไม่ ผู้จัดจาหน่ายบางรายอาจยินดีที่ยอมรับราคาที่ผู้ส่งออกเสนอ แต่บางราย
อาจมีการต่อรอง ในการกาหนดราคาต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าระวางขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร
ซึ่งต้องตกลงให้ ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องตระหนักไว้เสมอว่า ผู้ส่งออกจะจาหน่ายสินค้า
ให้กับผู้จัดจาหน่ายในราคาที่ต่ากว่า การจาหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ จะต้องมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชาระเงิน
 การจัดทาแผนธุรกิจ หมายถึง การศึกษาความต้องการของผู้จัดจาหน่าย และ
จัดทาแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยรวมของผู้ผลิต เนื่องจาก distributor มักต้องการทราบ
ว่าผู้ผลิตมีแผนทางการตลาดอย่างไร เช่น แผนการสร้าง demand หรือ ความต้องการของตลาด เพื่อให้
ผู้ซื้อ/ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์
5) ข้อแนะนาจากกรณีศึกษาสินค้าที่ประสบความสาเร็จในการนาไปวางจาหน่ายใน
ตลาดสหรัฐฯ จากกรณีศึกษาพบว่า ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของการนาสินค้าไปวางจาหน่ายในตลาด
สหรัฐฯ จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
 การมีวิสัยทัศ น์และความคิดสร้ า งสรรค์ เช่น การติดตามสถานการณ์และ
แนวโน้มด้านความต้องการสินค้าในตลาด เพื่อมองหาโอกาสในการนาสินค้าไปวางจาหน่าย
 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อการเปิดตัวและการสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า
ให้กับผู้ซื้อเป้าหมาย
 การสร้างคุณค่าให้กับสินค้า เช่น การส่งสินค้าเข้าแข่งขันผลิตภัณฑ์อ าหาร
ดีเด่น ซึ่งสามารถใช้เป็นตรารับรองคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี
 การสร้ า งพั น ธมิ ต รทางการค้ า เพื่ อ การขยายตลาด เช่ น การร่ ว มทุ น กั บ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด สถาบันการเงิน เป็นต้น
 การใช้ตัวกลางทางการตลาด ได้แก่ ผู้จัดจาหน่าย รวมถึงทีมงานทางการตลาด
เพื่อขยายโอกาสและช่องทางการจาหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น
 การเลือกช่องทางตลาดที่เหมาะสม ตามประเภทสินค้า โดยสินค้าบางชนิดอาจ
ไม่จาเป็นต้องเน้นเฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่ง เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น จากสถิติพบว่า
สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์มีวางจาหน่ายในร้านค้าปลีกทั่วไปในตลาดหลักมากที่สุด
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8.2.3 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามมาตรฐานด้านสังคม แรงงานและสิ่งแวดล้อม
ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ สาหรับ
มาตรฐานที่ควรพิจารณา ได้แก่
- มาตรฐาน Fare Trade และมาตรฐาน ISO 26000 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุม
ทั้งด้านสิ ทธิมนุ ษยชน การใช้ แรงงานและการค้าที่มีความเป็นธรรม การคานึงถึง ผู้ บริโ ภค การรักษา
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ซึง่ มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดเฉพาะ
ของภาคเอกชนในตลาดสหรัฐฯ
- มาตรฐานสินค้าประมงแบบยั่งยืน (sustainable seafood) ขององค์กรระดับ
สากล ได้ แ ก่ Marine Stewardship Council (MSC) และการรั บ รองโดย Monterey Bay Aquarium
Seafood Watch และ The Safina Center ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะของ Whole Foods Market
- มาตรฐาน GMOs เนื่องจากข้อกาหนดการปิดฉลากสินค้าปลอด GMOs กาลัง
จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานในตลาดค้าปลีกสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ เช่น Whole Foods Market
และกาลังอยู่ในการพิจารณาของรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาดนี้จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว
2) ส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาดในเชิงพาณิ ช ย์
เพื่อให้ประหยัดต้นทุนต่อขนาด (economy of scale) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น ส่งเสริม
การผลิตข้าวพันธุ์พิเศษ พืชสมุนไพรเพื่อจาหน่ายในตลาดเพื่อสุขภาพ หรือ ผลไม้เมืองร้อน (เช่น มะม่วง
พันธุ์ Alphonso) เพื่อจาหน่ายในตลาดผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูง
3) เร่งรัดการวิจัยเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เน่าเสียง่าย
เช่น ผลไม้สด หรือ น้ามะพร้าว ซึ่งต้องการความสดและรสชาติตามธรรมชาติโดยปราศจากสารเจือปน
หรือผ่านความร้อน เป็นต้น
4) สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออก
แทนสิ น ค้าเกษตรสดซึ่งมีการแข่งขั นสู งทั้งด้านคุณภาพและราคา ยากต่อการเก็บรักษา และต้นทุน
การขนส่งสูง
5) ศึกษาและวิจัยศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยใน
ตลาดสหรั ฐ ฯ โดยเฉพาะสิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่ ส หรั ฐ ฯ มี ก ารน าเข้ า จากประเทศไทยลดลง
เช่ น อาหารทะเล ข้ า ว และยางพารา เป็ น ต้ น เพื่ อ หาแนวทางในการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายชื่อตัวกลางที่สาคัญในช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดสหรัฐฯ
ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในช่ อ งการจั ด จ าหน่ า ยในตลาดสหรั ฐ ฯ ประกอบด้ ว ย ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
(Distributor), ผู้ น าเข้ า (Importer), ผู้ ค้ า ส่ ง (Wholesaler), ผู้ ผ ลิ ต (Manufacturer), และนายหน้ า
(Broker) ซึ่งมีบทบาทในนาสินค้าเข้าไปวางจาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ โดยเน้นเฉพาะตัวกลางที่สาคัญๆ
ในเขตมลรัฐแคลิฟอร์เนียและแถบฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ดังนี้
1. ผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับตลาดเฉพาะ Asian/Hispanic
ชื่อ/ที่อยู่

ประเภท
ผู้ประกอบการ

1) H.C. Foods Co., Ltd.
6414 Gayhart Street
Commerce, CA 90040, USA
Email: sales@hcfoods.net
Website: http://www.hcfoods.net/

Importer/
Distributor/
Wholesaler

2) N.A. Trading Co Company
1345 S. Herbert Avenue,
Commerce, CA 90023, USA
Phone: 1 (323) 729-6034
Fax: 1 (323) 729-6036
http://www.natradingcompany.com
3) J.C. Trading
7201 S. Paramount Blvd
Pico Rivera, CA 90660, USA
Phone: 1 (562) 949-2488
Fax: 1 (562) 949-5088
Email: info@jctrading.us
Website: http://jctrading.us/index.html

Importer/
Distributor/
Wholesaler

Importer/
Contributor/
Wholesaler
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ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
อาหาร, ของชาและเครื่องดื่มจาก
เอเชี ย อาหารบรรจุ ภ าชนะ,
อาหารแห้ ง , อาหารแช่ เย็น และ
แช่ แ ข็ ง , เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เน้ น การวางจ าหน่ า ยใน ร้ า น
สะดวกซื้อ ปั้มน้ามัน ร้านอาหาร
และคลับ (Club) ต่างๆ
อาหารของชาและเครื่องดื่ม จาก
เอเชี ย อาหารบรรจุ ภ าชนะ/
กระป๋ อ ง, อาหารแห้ ง , อาหาร
แช่เย็นและแช่แข็ง, เครื่องปรุงรส
ซอสต่างๆ, ของว่าง, ขนมขบเคี้ยว
และเครื่องดื่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของช าและ
เครื่ อ งดื่ ม จากประเทศในแถบ
เอเชี ย โดยอาหารมี ทั้ ง อาหาร
บรรจุ ภ าชนะ, อาหารกระป๋ อ ง,
อาหารแห้ ง , อาหารแช่ เ ย็ น /
แช่ แ ข็ ง , ซอสปรุ ง รส, ขนมและ
ของว่าง, และเครื่องดื่ม

ชื่อ/ที่อยู่
4) Vinh Sanh Trading Corporation
(Southern California & Out of State)
13500 E. Nelson Ave.
City of Industry, CA. 91746, USA
Phone: 1 (626) 968 - 6888
Fax: 1 (626) 968 – 6889
Website: http://vinhsanh.com
5) Golden International Corporation (GIC)
300 SW 41st Street, Renton,
WA 98057, USA
Phone: (206)722-2888
Fax: (253)277-2229
Website:
http://www.giccorp.com/index.html
6) V.W. Asian Food Co.
Headquarter / Distribution Office
270 S. Hanford Street, Building “ B ”
Seattle, WA 98134, USA
Phone: 206-621-8999
Fax: 206-621-0483
General Inquiries:
Email: vw@vietwah.com
Online Service and Sales:
Email: onlineservice@vietwah.com

ประเภท
ผู้ประกอบการ
Importer/
Contributor/
Wholesaler

Distributor/
Importer

Distributor/
Importer
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ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของช าและ
เครื่ อ งดื่ ม จากประเทศในแถบ
เอเชีย มีทั้งอาหารบรรจุกระป๋อง/
ภาชนะ, อาหารแห้ง, ซอสปรุงรส
เครื่ อ งแกง, อาหารแช่ เ ย็ น และ
แช่แข็ง, อาหารว่างและเครื่องดื่ม
(จัดจาหน่ายในเขตภาคใต้ของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนียและต่างมลรัฐ)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของช าและ
เครื่ อ งดื่ ม จากประเทศในเอเชีย
โดยอาหารมี ทั้ ง อาหารบรรจุ
ภาชนะ/กระป๋ อ ง, อาหารแห้ ง
ซอสปรุ ง รส, อาหารและผลไม้
แช่เย็น/แช่แข็ง, ขนมไทยแช่แข็ง
ของว่าง, และเครื่องดื่ม
อาหารของชาและเครื่องดื่ม จาก
ประเทศในแถบเอเชี ย มี ทั้ ง
อาหารบรรจุ ภ าชนะ/กระป๋ อ ง
อาหารแห้ง, อาหารทะเล, อาหาร
แช่ เ ย็ น /แช่ แ ข็ ง , และเครื่ อ งดื่ ม
ประเภทมี แ อลกอฮอล์ รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

2. ผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับตลาดเฉพาะธรรมชาติและอินทรีย์ (Natural and
Organic)
ชื่อ/ที่อยู่
1) UNITED NATURAL FOODS (UNFI)
Gilroy Distribution Center
6351 Cameron Boulevard
Gilroy, CA 95020, USA
Phone: 1 (408) 846-1780
Website: https://www.unfi.com
2) EDWARD & SONS TRADING CO.
P.O. Box 1326
Carpinteria, CA 93014, USA
Phone: 1 (805) 684-8500
E-mail: custserv@edwardandsons.com
3) OTIS MCALLISTER INC.
300 Frank H Ogawa Plaza, Suite 400
Oakland, CA 94612, USA
Phone: 1 (415) 421-6010
Fax: 1 (415) 421.6016
Website: http://www.otismcallister.com/
4) CIUTI INTERNATIONAL
8790 Rochester Avenue #A
Rancho Cucamonga, CA 91730, USA
Phone: 1 (909) 484-1414
Fax: 1 (909) 484-1445
Website: http://www.ciuti.com

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ทจี่ ัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Distributor
- สินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery)
- อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ชีส (Cheese)
- อาหารแช่เย็น/แช่แข็ง
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
- อาหารปรุงสาเร็จ (Deli)
- เบเกอรี่ (Bakery)
- ผัก/ผลไม้สด
Importer/
นาเข้าผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารอิ น ทรี ย์
สาเร็จรูป ได้แก่ ผักผลไม้แปรรูป
Distributor
ส่วนประกอบอาหาร, เครื่องปรุง
และอาหารส าเร็ จ รู ป ในบรรจุ ภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศภายใต้
แบรนด์ สิ น ค้ า ส่ ว นตั ว (Private
Label)
Importer/
ข้าวคุณภาพสูง ได้แก่
- ข้าวหอมมะลิ
Distributor
- ข้าวบาสมาติ

Importer/
Packer
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ผลิตภัณฑ์ Organic & Non-GMO
ประเภทน ามั น ใช้ ป รุ ง อาหารและ
เครื่องสาอาง เช่น น้ามันมะกอก
น้ามันอาโวคาโด, น้ามัน มะพร้าว,
น้ามันเมล็ดองุ่น, น้ามันทานตะวัน
และน้ ามั น ประเภท Specialty
oil อื่นๆ

ชื่อ/ที่อยู่
5) GLOBAL AGRI-TRADE CORPORATION
15500 S Avalon Blvd
Rancho Dominguez, CA 90220, USA
Phone : 1 (562) 320-8550
Fax : 1 (562) 256-7551
Email : info@globalagritrade.com
Website: http://globalagritrade.com
6) SOURCE ATLANTIQUE INC
Phone: 1 (888) 470-0626
Website:
http://www.sourceatlantique.com/

ประเภท
ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ทจี่ ัดจาหน่าย

Importer/
Distributor

น้ามันปาล์มและน้ามันมะพร้าว

Importer/
Distributor

นาเข้าและจัดจาหน่าย
- ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ
(Specialty Foods)
- ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพดี
บรรจุภาชนะพร้อมบริโภค
(Premium Packaged Foods)
- อาหารรสดีและธรรมชาติ
(Gourmet and Natural Foods)
โดยจัดจาหน่ายให้แก่ :
- ร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะ
(Specialty Retailers)
- ร้านค้าอาหารธรรมชาติ
(Natural Foods Stores)
- ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
(Supermarket Chains)
- ร้านค้าขนาดใหญ่ (Mass
Merchandisers)
- คลับขายส่ง (Clubs)
- ร้านอาหาร/ภัตตาคาร(Food
Service)
- ธุรกิจของกานัล (Gift Packers)
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ชื่อ/ที่อยู่
7) SUNRISE COMMODITIES
140 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ, USA
Phone: 1 (201) 947-1000
1 (800) 524-0997
Website: http://www.sunrisenuts.com/
8) TAKARI INTERNATIONAL INC.
521 N Loop Drive
Ontario, CA 91761, USA
Toll free: 1 (888) TAKARI-5
Phone: 1 (909) 923-9399
Fax: 1 (909) 923-9995
E-mail: info@takari.com
Website: http://www.takari.com
9) INHARVEST
1012 Paul Bunyan Drive SE,
Bemidji, MN 56601, USA
Phone: 1 (800) 346-7032,
Fax: 1 (218) 751-8519
Website: http://www.inharvest.com/
10) EVI INTERNATIONAL
9012 NW 105th Way
Medley FL 33178, USA
Phone:1(786) 313-7675, Fax: 1(786) 513-0923
Email: info@evicorporation.com
Website: http://www.evicorporation.com

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ทจี่ ัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Importer/
ของว่างประเภทต่างๆ ได้แก่
- ผัก/ผลไม้แห้ง
Distributor
- ถั่วประเภทต่างๆ
- ของขบเคี้ยว (Snacks)
ที่ทาจากธัญพืช ถั่ว กล้วย
เป็นต้น
Importer/
Distributor

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Non
GMO ได้แก่ ครีมมะพร้าว, กะทิ,
น้ ามะพร้ า ว, ไอศกรี ม กะทิ ผ สม
ผ ล ไ ม้ ( Smooze Fruit Ice) ,
คุ ก กี้ เ นย, และ ขิ ง เชื่ อ มอบแห้ ง
(Ginger Candy)

Provider/
Distributor

ข้าวและธัญพืชชนิดพิเศษต่างๆ
เช่น ข้าวป่า (Wild rice), ข้าว
เมล็ดสีต่างๆ (ดา แดง), ถั่วต่างๆ
เครื่องเทศ/เครื่องปรุง

Importer/
Distributor

ธัญพืชอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรอง
แ ล ะ แ บ บ ธ ร ร ม ด า ร ว ม ถึ ง
ผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อใช้
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการแปรรู ป และ
จาหน่ายในสหรัฐ ฯ และส่ ง ออก
จากสหรัฐฯ ไปต่างประเทศ
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ชื่อ/ที่อยู่

ประเภท
ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ทจี่ ัดจาหน่าย

11) INTERNATIONAL HARVEST, INC. Importer/
Retailer
606 Franklin Avenue
Mount Vernon, NY, USA
Phone: 1 (914) 699-5600
Email: info@internationalharvest.com
Website: https://internationalharvest.com/

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ท รี ย์ ไ ด้ แ ก่
ผ ล ไ ม้ แ ห้ ง , ถั่ ว , เ ม ล็ ด พื ช ,
น้าเชื่อม, น้ามันมะพร้าว, เนยถั่ว,
พาสต้ า (Pasta), และเป็ นผู้ ผ ลิ ต
Granola อินทรีย์

12) WINDMILL HEALTH PRODUCTS
Distributor
10 Henderson Drive
West Caldwell, NJ 07006, USA
Phone:1(800) 822-4320, 1(973) 575-6591
Fax: 1(973) 882-3256
Website: https://www.windmillvitamins.com/

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร/บ ารุ ง
สุขภาพ ทาจากพืช ผัก ผลไม้และ
สมุนไพร

13) SPECTRUM FRUITS INC.
8670 Monticello Lane N. Suite B
Maple Grove, MN 55369, USA
Phone: 1 (763) 559-0436
Email: sri@spectrumfruits.com
Website: spectrumfruits.com

Importer/
Distributor

ผลกระบองเพชร และผลไม้เมือง
ร้อนแปรรูป ได้แก่ มะขาม,
มะม่วง ฝรั่ง, สับปะรด ทั้งในรูป
ปั่นละเอียด (puree), น้าเข้มข้น
(concentrate), ผง (powder),
น้าเชื่อมผลไม้ 100% (fruit
syrup 100%), ผลิตภัณฑ์
สับปะรด และน้าผลไม้เข้มข้นใส
(clarified juice concentrates)

14) EARTH CIRCLE ORGANICS
Phone: 1 (877) 922-FOOD
Website: http://earthcircleorganics.com/

Importer/
Distributor

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร Raw And
Organic Super Foods
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ชื่อ/ที่อยู่
15) HEALTH MATTERS AMERICA
125 Galleria Drive #1482
Cheektowaga, NY 14225, USA
Phone: 1 (888) 343-3278
Email: info@healthmattersamerica.com
http://healthmattersamerica.com/

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ทจี่ ัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Distributor
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ ที่ ไ ด้ รั บ
ก า ร รั บ ร อ ง Organic, Kosher
ได้แก่ Super food, อาหารเสริม
ชาสมุนไพร และผลิ ตภัณฑ์ ดู แ ล
ส่วนบุคคล
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3. ผู้จัดจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารสาหรับธุรกิจบริการอาหาร (Foodservice)
ชื่อ/ที่อยู่
1) SYSCO Corporation
1390 Enclave Parkway
Houston, TX 77077-2099, USA
Phone: 1 (281) 584-1390
Website: https://www.sysco.com/
2) US Foods
Head Office
9399 West Higgins Road, Suite 500
Rosemont, IL 60018, USA
Phone: 1 (847) 720-8000
Website: https://www.usfoods.com/
3) Gordon Food Service
1300 Gezon Parkway SW
Wyoming, MI 49509, USA
Customer Service: (800) 968-4164
Main Phone: (616) 530-7000
Main Fax: (616) 717-7600
Website: https://www.gfs.com/en-us
4) HARVEST FOOD DISTRIBUTORS
2900 Ayers Ave
Vernon, CA 90058, USA
Toll Free: 1 (800) 372-6581
Phone: 1 (323) 587-2383
Website: http://harvestmeat.com/

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Importer/
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร
Distributor
(เช่ น เครื่ อ งใช้ ใ นร้ า นอาหาร
เครื่ อ งครั ว , วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง)
ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ Foodservice
จัดจาหน่ายทั้งแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
และแบรนด์ส่วนตัวของ Sysco
Importer/
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร
Distributor
ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ Foodservice
จัดจาหน่ายทั้งแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
ทั่ ว ไปและแบรนด์ ส่ ว นตั ว ของ
บริษัท
Importer/
Distributor

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร
ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ Foodservice
จัดจาหน่ายทั้งแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
ทั่ ว ไปและแบรนด์ ส่ ว นตั ว ของ
บริษัท

Distributor

ผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ เนื้อสัตว์ ,
อาหารทะเล, ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม,
อาหารธรรมชาติ แ ละอิ น ทรี ย์
อาหารเฉพาะของชาวเอเชี ย
และฮิสแปนิก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่
ไ ม่ ใ ช่ อ า ห า ร ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ
Foodservice
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4. ผูผ้ ลิตสินค้าอาหาร (Producer/Manufacturer)
ชื่อ/ที่อยู่
1) RV INDUSTRIES, INC.
1665 Heraeus Booulevard
Buford, Georgia 30518, USA
Phone: 1 (770) 729-8983
Fax: 1 (770) 729-9428
Email: sales@rvindustries.com
Website: http://www.rvindustries.com/
2) TRADIN ORGANICS USA LLC
100 Enterprise Way, Suite B 101
Scotts Valley, CA 95066, USA
Phone: 1 (831) 685-6565
Email: usa.info@tradinorganic.com
Website: https://tradinorganic.com/
3) BHRUM LLC.
4300 82nd St., Suite K
Sacramento, CA 95826, USA
Phone:1(800) 338-4121, 1(916) 491-9219
Fax: 1 (916) 454-1949
ตัวแทนในประเทศไทย
บริษัท เอ็นทูเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
927/128 ลาดพร้าว 87
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-932-1293 แฟกส์: 02-932-1216
Email: contact@n2n-inter.com
Website: http://www.n2nhealthshop.com/

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Manufacturer/ ผลิตภัณฑ์อาหารทาจาก
มะพร้าวอินทรีย์ทุกชนิด
Importer/
เช่น เนื้อมะพร้าว, กะทิ, น้ามัน
Distributor
มะพร้าว

Manufacturer/ ส่วนผสมอาหารอินทรีย์ ได้แก่
น้าผัก/ผลไม้ชนิดเข้มข้น (Puree)
Importer/
ผงโกโก้, เนย, เหล้า, น้าตาล
Exporter
มะพร้าวและน้าเชื่อม, ถั่ว,
เมล็ดพืช, ผลไม้แห้ง, สารทดแทน
ความหวานอื่น ๆ, มะพร้าว,
ธัญพืช, โปรตีนทาจากเมล็ดพืช
Manufacturer/ ผู้ผลิต/จาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม
Distributor อาหารเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ
โดยนาเข้าส่วนประกอบ ได้แก่
ข้าว, รวมถึงสมุนไพรสกัดต่างๆ
เช่น ขมิ้น, พริกไทย, ยี่หร่า เพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
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5. ผู้นาเข้า (ผักและผลไม้สด)
ชื่อ/ที่อยู่
1. BEST ORIENTAL PRODUCE, INC
2929 Leonis Blvd., Vernon,
CA 90058, USA
Phone. 1 (323) 923-1660 Fax. 1 (323) 923-1666
E-mail: ben@bestorientalproduce.com
http://www.bestorientalproduce.com
2. D.P. TRADING, INC.
1801 E. Washington Blvd., Los Angeles,
CA 90021, USA
Phone. 1 (213) 747-7679
Cell. 1 (213) 446-6170 Fax. 1 (213) 747-1682
E-mail: dptrading@earthlink.net
Contact: Ms. Doungchai Kuramarohit, President
3. LUCKY TARO, INC.
1884 E 22nd St, Los Angeles,
CA 90058, USA
Phone: 1 (323) 840-5555
Website: www.luckytaro.online
Contact Person: San Lao, Owner
4. MELISSA’S (TM) WORLD VARIETY
PRODUCE INC.
2053 Imperial Lane, Superior,
CO 80027‐8232, USA
Tel. 1 (303) 499‐9929
E-mail: Billgerlach@melissas.com
Website: www.melissas.com
Contact Person: Mr. Bill Gerlach,

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Importer/
ผักและผลไม้สด
Distributor

Importer/
Distributor

ผักและผลไม้สด

Importer

ผักและผลไม้สด

Importer

ผักและผลไม้สด
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ชื่อ/ที่อยู่
5. N.T.W. IMPORT & EXPORT (USA), INC.
1825 E 22nd St, Los Angeles,
CA 90058-1033, USA
Tel. 1 (213) 747-8893
Fax. 1 (213) 747-8894
6. TOP QUALITY PRODUCE,INC.
623 Vineland Ave.,La Puente,
CA 91746, USA
Tel. 1 (626) 968-2288
Fax. 1 (626) 723-4854
E-mail: sales@topquality-produce.com
Website: http://topquality-produce.com/
Contact Person: Mr. Mao Hsin Wu,
President

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Importer
ผลไม้สด

Importer
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ผลไม้สด

6. นายหน้า/ตัวแทน (Broker)
ชื่อ/ที่อยู่
1) MARKET SOLUTIONS
4717 Fletcher Ave. #106
Fort Worth, TX 76107, USA
Phone: 1 (817) 344-1916
Mr. Tim Hauser
Phone: 1 (817) 344-1911
Email: thauser@mmi-msi.com
Mr. Tom Gladfelter
Phone: 1 (706) 781-9238
Website:
https://mmimarketsolutions.com/
2) T.F. FOODS INCORPORATED
15131 Garfield Ave
Paramount, CA 90723 , USA
President : John Pantaya
Phone: 1 (562) 220-2666
3) VENDORCO
Email: help@vendorco.com
Phone: 1 (866) 365-3925

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย
ผู้ประกอบการ
Broker
รั บ บ ริ ก า ร น า สิ น ค้ า ไ ป ว า ง
จ าหน่ า ยตามร้ า นค้ า ต่ า งๆ ใน
สหรัฐฯ ได้แก่
- ร้าน Grocery
- ร้านค้าสโมสร (Club Store)
- ร้านสินค้าธรรมชาติและเฉพาะ
(Natural & Specialty)
- ร้ า น ค้ า ป ลี ก ข น า ด ใ ห ญ่
(Mass Retail)
ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
Broker

รับบริการนาสินค้าอาหารไปวาง
จาหน่ายร้านค้าปลี กเฉพาะของ
ชาวเอเชีย เช่น อาหารสาเร็จรูป
แช่แข็ง

Broker

รั บ บ ริ ก า ร น า สิ น ค้ า ไ ป ว า ง
จาหน่ายที่ร้านคลังสินค้า Costco
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ภาคผนวก ข.
รายชื่อผู้ให้บริการเป็นตัวแทนการจดทะเบียนโรงงานอาหาร (Food Agent) กับสานักงาน FDA
ในสหรัฐฯ
ชื่อที่อยู่
1) Food Agent
2911 Hunter Rd., Suite 303
Oakton, VA 22124, USA
Tel. 1 (202) 449-3739
Fax. 1 (202) 478-478-5189
Email. rclehrman@food-agent.com
Web Site: www.food-agent.com

การให้บริการ
1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDAแก่โรงงาน
อาหารต่างประเทศ
2. เป็ น ตั ว แทนติ ด ต่ อ กั บ ประสานงาน FDA
แทนผู้ส่งออก

2) FDA Designated US Agent
55 Northern Blvd.
Great Neck, NY 11201, USA
Tel. 1 (516) 482-9001
Fax. 1 (516) 482-0186
Email: da@mdiconsultants.com
URL: www.fdadesignatedagent.com

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงาน
อาหารต่างประเทศ
2. เป็ น ตั ว แทนติ ด ต่ อ กั บ ประสานงาน FDA
แทนผู้ส่งออก

3) Wellkang LLC.
681 Saint Clair St.
Melbourne, FL 32936, USA
Tel. 1 (321) 574-0461
Fax. 1 (321) 821-1340
Email: inquire through the website
URL: www.wellkang.us

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงาน
อาหารต่างประเทศ
2. เป็ น ตั ว แทนติ ด ต่ อ กั บ ประสานงาน FDA
แทนผู้ส่งออก
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ชื่อที่อยู่
4) Arrow Inland Corporation
P.O. Box 1618
Higley, AZ 85236, USA
Tel. 1 (480) 335-2761
Fax. 1 (480) 393-7939
Email: info@registrationfda.com
URL: www.registerfda.com
5) Technical, Inc.
2400 Veterans Blvd., Suite 145
Kenner, LA 70062, USA
Tel. 1 (504) 733-0300
Fax. 1 (504) 733-0345
Email. info@tcal.com
Web Site: www.tcal.com
6) FDA Imports
6420 Dobbin Road, Suite E
Columbia, Maryland 21045, USA
Tel.1 (410) 740-3403, Fax. 1 (443) 583-1464
Email. blengland@fdaimports.com
URL: www.fdaimports.com
7) FDA Registrar Corp
P.O. Box 6461
Newport News, VA 23606, USA
Tel. 1 (757) 224-0177
Fax. 1 (757) 224-0179
Email. info@fdaregistrar.com
Web Site: www.fdaregistrar.com

การให้บริการ
1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงาน
อาหารต่างประเทศ
2. เป็ น ตั ว แทนติ ด ต่ อ กั บ ประสานงาน FDA
แทนผู้ส่งออก

1. ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จ ดทะเบี ย นโรงงานอาหาร
ในต่างประเทศกับ FDA
2. แจ้งการประสานงานระหว่าง FDA และโรงงาน
ในต่างประเทศ
3. แจ้งความคืบหน้าข่าวสาร

1. ให้บริการการจดทะเบียนกับ FDA แก่โรงงาน
อาหาร และ ยา จากต่างประเทศ
2. เป็ น ตั ว แทนติ ด ต่ อ กั บ ประสานงาน FDA
แทน ผู้ส่งออก
3. ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการน าเข้ า สิ นค้ า ระเบี ย บ
ต่างๆ เกี่ยวกับ FDA และ USDA
1. เป็นตัวแทนโรงงานอาหารในต่างประเทศ ใน
การปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามระเบีย บของ FDA
สหรัฐฯ
2. จดทะเบียนโรงงานอาหารในต่างประเทศกับ
FDA สหรัฐฯ
3. แจ้งความคืบหน้าข่าวสาร ระเบียบ
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ชื่อที่อยู่
8) FDA Agent, Inc.
P.O. Box 86
Tarpley, TX 78883, USA
Tel. 1 (817) 921-1999
Fax. 1 (858) 712-1998
Email: info@fdaagents.com
Web Site: http://fdaagents.com

การให้บริการ
1. ทะเบียนโรงงานกับ FDA
2. ต่ อ ประสานงานระหว่ า ง FDA และ โรงงาน
อาหารในต่างประเทศ
3. แจ้งความคืบหน้าข่าวสาร ระเบียบ
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ภาคผนวก ค.
รายชื่อสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐฯ
1) รายชื่อสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Food Service
(1) International Association of Food Industry Suppliers
Website: www.iafis.org
(2) National Restaurant Association
Website: www.restaurant.org
(3) International Foodservices Manufacturers Association
Website: www.ifmaworld.com
(4) Manufacturer's Agent for Food Foodservice Industry
Website: www.mafsi.org
2) สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผัก ผลไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ
(1) Produce Marketing Association (PMA)
Website: https://www.pma.com/
3) สมาคมนายหน้าสินค้าอาหาร
(1) Food Broker Associations
Website: http://www.foodbrokers.org/food-brokers-association.html
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