รายงาน เรื่อง งานแสดงสินคา Winter Fancy Food Show (WFFS) 2022
ระหวางวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ 2565 ณ ศูนยแสดงสินคา Las Vegas Convention Center
เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดเขารวมสังเกตการณงานแสดง สินคา Winter
Fancy Food Show 2022 ณ ศูนยแสดงสินคา Las Vegas Convention Center เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ระหวาง
วั นที่ 6 - 8 กุ มภาพั นธ 2565 โดยสมาคมผูคาอาหารที่ใชวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีคุณภาพสูง (Specialty Food
Association :SFA) จัดเปนครั้งที่ 46 และยังเปนการกลับมาจัดครั้งแรกในรอบ 2 ป หลังจากที่ตองหยุดไปเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเปนการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากที่เคยจัดอยางตอเนื่องกวา 20 ป
ตั้งแตป 1955 ณ นครซานฟรานซิสโก มาเปนเมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ทั้งนี้ งาน WFFS จัดขึ้นเปนประจําทุกป เปน
งานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตน (Specialty) ที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาเหนื อโดย
แบงเปนงานแสดงสิ นค าในฤดู หนาวเช นครั้ งนี้ และงานแสดงสิ นคาชวงฤดูรอน หรือ Summer Fancy Food Show
(SFFS) จัดขึ้น ณ นครนิวยอรค ในราวเดือนมิถุนายน หรือ กรกฎาคมของทุกป และในปนี้จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 12 14 มิถุนายน 2565 ณ Javits Center นครนิวยอรค
สําหรับงาน Winter Fancy Food Show ครั้งนี้ มีผูเขารวมออกคูหาแสดงสินคากวา 837 รายโดยแบงเปนใน
สหรัฐอเมริกา จํานวน 669 ราย และตางประเทศ จํานวน 168 ราย มีสินคาที่นํามาจัดแสดงมากมายหลายชนิ ด
ประกอบไปดวย ชีส เนื้อสัตว ชารกูเตอรี (charcuterie) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ช็อคโกแลต น้ํามันมะกอก แยม ซัลซา
เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส ขนมอบ ขนมหวานหลากชนิด ขนมกินเลน (Snacks) สินคาธรรมชาติ สินคาอินทรีย และสินคา
อื่นๆ อีกมากมาย โดยผูที่จะเขารวมออกคูหาแสดงสินคาตองเปนสมาชิกของสมาคม Specialty Food Association
เทานั้น สําหรับผูเขารวมงานในครั้งนี้ มีประมาณ 10,000 คน ประกอบไปดวย ผูคาปลีก รานอาหาร ผูจัดจําหนาย
สินคา สื่อมวลชนที่เกี่ยวของกับผูบริโภค และนักธุรกิจในแวดวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะไดชม ไดชิม เจรจาธุรกิจ สราง
เครือขาย และสรางแรงขับเคลื่อนมหาศาลสําหรับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งคาดวาจะมีมูลคากวา 170.4 พันลานเหรียญสหรัฐ
ในป 2565

ขอสังเกตและภาพรวมของงาน
1. การจัดงานในครั้งนี้ผูจัดงานไดจําแนกกลุมการจัดแสดงสินคาใหเปนรูปแบบซุม (Pavilion) หรือกลุมตางๆ ดังนี้
(2.1) Startup Pavilion: สําหรับจัดแสดงสินคาจากผูผลิตรายใหมที่กําลังมาแรง

(2.2) Incubator Village: สําหรับจัดแสดงสินคาจากศูนยบมเพาะธุรกิจ (Incubator) จากทั่วสหรัฐฯ โดย
ในป นี้ สิ น ค า ที่ นํ า มาจั ด แสดงในกลุ ม นี้ เ ป น สิ น ค า จากบริ ษั ท ฯ ต างๆ ที่ ได จั ด จ า งให ศู น ย Food
Innovation Center ของมหาวิทยาลัยออริกอนสเตทเปนผูคิดคนหรือพัฒนาสินคาใหมๆ ใหกับบริษัทฯ

(2.3) International Pavilions: สําหรับจัดแสดงสินคาคูหาของประเทศตางๆ ไดแก บราซิล แคนาดา
ฝรั่งเศส กรีซ อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุน โปแลนด สิงคโปร แอฟฟกาใต สเปน และ ตุรกี ในสวนของ
Pavilion ของประเทศสเปนมีการนําเชฟมาสอนทําอาหารทําใหไดรับความสนใจจากผูเขารวมงาน
จํานวนมาก

ตัวอยาง Pavilion ของประเทศตางๆ

Pavilion ของประเทศอิตาลี

Pavilion ของประเทศฝรั่งเศสและบราซิล

Pavilion ของประเทศญี่ปุน

Pavilion ของประเทศสเปน ที่มีการสาธิตการทําอาหาร

Pavilion ของประเทศสิงคโปร

Pavilion ของประเทศอินโดนีเซีย

(2.4) State Pavilions: สําหรับจัดแดงสินคาของมลรัฐตางๆ ในสหรัฐฯ ไดแก แคลิฟอรเนีย มินนิโซตา
มิสซิสซิปป และเวอรจีเนีย

(2.5) Cheese Pavilion: จัดแสดงซีสจากประเทศตางๆ ทั่วโลก จํานวนหลายบริษัท

(2.6) Chocolate Pavilion: จัดแสดงช็อคโกแลตจากบริษัทตางๆ

(2.7) Plant Based Pavilion: จัดแสดงผลิตภัณฑที่ทําจากพืช

(2.8) Business Service: เปนพื้นที่สําหรับบริษัทที่บริการดานการเงิน ภาษี การขนสง การใหการรับรอง
ตางๆ และการใหบริการแพลตฟอรมการเชื่อตอระหวางผูซื้อและผูขาย เปนตน เชน บริษัท Ok
Kosher บริษัท RangeMe บริษัท Con-Tra Spa
(2.9) sofi™ Awards winners: บริเวณปายจัดแสดงรายชื่อสินคาที่ไดรับรางวัลจากทางผูจัดงาน sofi™
Awards

(2.10) What’s New and What’s Hot showcases: ตูจัดแสดงสินคาชนิดใหม และสินคาที่กําลัง
ไดรับความนิยม

ทั้งนี้ ในสวนของผูเขารวมออกคูหาแสดงสิน คารายอื่น ๆ ที่ไมไดจัดอยูในหมวดหมู เหลานี้ ก็จะมีคูหาอยูกระจั ด
กระจายกันไป
2. ในครั้งนี้มีผูสงออกจากประเทศไทย เขารวมจัดแสดงสินคาในงานจํานวน 4 ราย โดยคูหาของผูประกอบการ
จากประเทศไทยไมไดอยูในลักษณะ Pavilion แตตั้งอยูคนละจุด ตามแตผูประกอบการจะจองพื้นที่ได จากการหารือ
ผูประกอบการทั้ง 4 รายทราบวา ผูสงออกไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการออกคูหาแสดงสินคาครั้งนี้จากโครงการ
สงเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Pro-active Program) กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผูประกอบการไทยทั้ง 4 ราย ไดแก
(2.1) บริษัท CHANTHABURI FRUIT PRODUCTS CO., LTD. จัดแสดงสินคา น้ํามะขาม ขนมอบกรอบ
ผลไมกวน ผลไมอบแหง ผลไมฟรีซดราย (Freeze Dried) ชนิดตางๆ ไดแก มังคุด ทุเรียน ขนุน เปนตน

(2.2) บริษัท KJ WORLD FOODS Co., Ltd. จัดแสดงสินคา ขาว กระทิกระปอง เครื่องเทศ ขนมอบ
กรอบ ขาวตมมัดไสตางๆ พรอมรับประทาน ขาวเหนียวมูลไสตางๆ พรอมรับประทาน เปนตน

(2.3) บริษัท MAHANAKORN RICE CO.,LTD. จัดแสดงสินคาขาว ไดแกขาวหอมมะลิ ขาวญี่ปุน ขาวกลอง
ขาวแดง ขาวไรทเบอรรี่ เปนตน

(2.4) บริษัท Thai Ha Public Company Limited จัดแสดงสินคาตราเกษตร ไดแก ขาว บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
วุนเสน อาหารพรอมรับประทานทั้งแบบปกติและวีแกน ขนมอบกรอบ เปนตน

3. สินคาไทยอื่นๆ ที่นํามาจัดแสดงในงานโดยผูนําเขาสหรัฐฯ รายอื่นๆ ไดแก สินคาสาหรายตราเถาแกนอย
ขาว มะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กะทิกระปอง ขนมทองมวน ขนมอบกรอบ ผลิตภัณฑทดแทนเนื้อสัตวที่ทํามาจากหัวปลี และ
ขนุน เปนตน จากการหารือผูนําเขาผลิตภัณฑทดแทนเนื้อสัตวที่ทํามาจากหัวปลี และขนุน พบวาจากการที่ผูนําเขาไดให
ความรูกับผูบริโภคถึงสรรพคุณและประโยชนของการรับประทานสินคาชนิดนี้ ทําใหไดรับผลตอบรับ ที่ดี และทําให
ยอดขายเพิ่มมากขึ้น

4. ผูนําเขาบางรายจัดแสดงสินคาของไทย แตไมไดผลิตในประเทศไทย เชน บริษัท Prince of peace จัดแสดง
สินคาชาไทยที่ผลิตในประเทศมาเลเซีย

5. จากการสังเกตผูออกคูหาในครั้งนี้พบวาสินคาที่เปน Plant Bases กลับนอยลง แตพบสินคาที่มีสวนผสมของ
สมุนไพร เชน ขมิ้น ขิง เพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องมาจากในชวงโควิดผูบริโภคหันมาบริโภคสินคาที่อาจชวยปองกันและรักษา
อาการจากโควิด

ลูมอมขิง และขิงผงพรอมชง
จากประเทศจีน
เครื่องดื่มผสมสมุนไพรและผักผลไมตางๆ กาแฟใสนมมะพราว (กะทิ) แทนนม
จริง และผสมสมุนไพรตางๆ เชน ขิง
เชน ขิง มะขาม มะนาว
ขมิ้น เปนตน ผลิตในสหรัฐฯ แต
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

6. สินคาจากผลิตภัณฑมะพราวยังเปนสินคาที่ยังอยูในกระแส และไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เห็นไดจากมีการ
จัดแสดงสินคาที่ผลิตจากมะพราวจํานวนมาก ไดแก กะทิ น้ํามะพราว ทองมวน ครีมจากมะพราว นมขนจาก มะพราว
ขนมปงไสมะพราว เปนตน

ขนมไสมะพราว (Coconut Bites)
ผลิตในสหรัฐฯ แตนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ

กระทิกระปองจากไทย

น้ําตาลมะพราว กระทิ ทองมวน และน้ํา
มะพราวจากมาเลเซีย

ซอสและครีมทีผ่ ลิตจากมะพราว
จากไทย

ทองมวนจากไทย

ขนมไสมะพราว (Coconut Bar) ผลิตใน
สหรัฐฯ แตนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

7. นอกจากภายในงานจะจัดแสดงสินคาอาหารแลวยังจัดแสดงนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชในการผลิตอาหาร เชน
หุนยนตสําหรับชงกาแฟ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. คาขนสงที่เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดทําใหผูนําเขาสหรัฐฯ หันมาผลิตสินคาในประเทศเพิ่มมากขึ้น แตยังคง
นําเขาวัตถุดิบจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ดังนั้น ผูประกอบการไทยอาจตองปรับเปลี่ยนจากการเสนอขายสินคาที่เปน
ผลิตภัฑณสําเร็จรูป มาเสนอขายวัตถุดิบสําหรับผลิตสินคาในสหรัฐฯ อีกทางหนึ่ง โดยวัตถุดิบของไทยที่คาดวาจะมี
โอกาสไดแก สมุนไพรตางๆ ที่ไทยสามารถผลิตไดจํานวนมาก ไดแก ขมิ้น ขิง ขา ตะไคร มะกรูด เปนตน
2. ถึงแมวางานจะไดชื่อวาเปนงานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตน (Specialty)
แตจากการสังเกตพบวาสินคาทั่วไปที่ไมไดเปน Specialty ก็นํามาจัดแสดงในงานนี้เปนจํานวนมาก โดยผูเขารวมออกคูหา
แสดงสินคาสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นงานแสดงสินคานี้ จึงเปนอีกงานหนึ่งที่มีศักยภาพที่ชวยใหผู
สงออกไทยสามารถเปดตัวสินคา หรือขยายตลาดสงออกสินคาไทยในตลาดสหรัฐฯ ไดเปนอยางดี
3. ผูประกอบการไทยยังรูจักและสนใจเขารวมในงานนี้นอยมาก นอกจากนี้ คูหายังอยูกระจัดกระจาย หาก
ผูประกอบการไทยสามารถจองคูหารวมกันหรือจัดในรูปแบบ Pavilions ได จะสรางความเปนเอกลักษณจากไทยไดเปน
อยางดีซึ่งจะเพิ่มความนาสนใจใหกับสินคา และชวยดึงดูดผูเขารวมชมงานไดเพิ่มมากขึ้น
4. ผูประกอบการและมหาลัยในประเทศไทยสามารถสรางความรวมมือระหวางกันในระดับ Incubator เพื่อ
พัฒนาหรือคิดคนสินคาใหมๆ ออกสูตลาด อยางเชนผูประกอบการในรัฐออริกอนและมหาลัยออริกอนสเตท
5. งาน Winter Fancy Food ครั้งตอไปจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 - 17 มกราคม 2566 ณ West Hall,
Las Vegas Convention Center. ดังนั้น หากผูผลิตและสงออกของไทยประสงครับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขา
รวมงาน หรือ ตองการนําเสนอสินคาที่มีเอกลักษณใหกับผูนําเขาสหรัฐฯ สามารถติดตอมายังฝายเกษตร ประจําสถาน
กงสุล ใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อประสานกับผูจัดงาน ทั้งนี้ หากผูประกอบการไทยทานใดที่สนใจจะสมัครเขารวม
โครงการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Pro-active Program) เพื่อรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการออกคูหาแสดงสินคาจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย สามารถศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต https://smesproactive.ditp.go.th
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กุมภาพันธ 2565

