งานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit Convention & Expo 2014
ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557
ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงำนที่ปรึกษำ
กำรเกษตรในต่ ำ งประเทศ ประจ ำกรุ ง วอชิ ง ตั น ดี ซี และฝ่ ำ ยกำรเกษ ตรประจ ำสถำนกงสุ ล ใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดนิทรรศกำรและออกบูธเพื่อประชำสัมพันธ์ผลไม้ฉำยรังสีจำกประเทศไทยในงำน
แสดงสินค้ำ PMA Fresh Summit Convention & Expo 2014 ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2557
ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้จัดนิทรรศกำรและออกบูธ
ของประเทศไทยในนำม Thailand Exotic Fruits
ในงำนมีผู้เข้ำร่วมออกบูธแสดงสินค้ำกว่ำ 900 รำย จำกกว่ำ 60 ประเทศ และมีผู้เข้ำร่วม
ชมงำนกว่ำ 20,000 รำย สินค้ำส่วนใหญ่ที่นำมำแสดง ได้แก่ ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์จำกผักและผลไม้ ดอกไม้
สด บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรด้ำนกำรบรรจุ และผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง (Logistics) ทั้งนี้ งำน PMA Fresh
Summit จัดเป็นงำนแสดงผักผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยจะเวียนกำรจัดงำนใน 3 เมือง ได้แก่ 1) เมือง
Anaheim มลรั ฐ แคลิ ฟอร์ เ นี ย 2) เมือ งแอตแลนตำ มลรัฐ จอร์เจีย และ 3) เมื องนิว ออร์ลี นส์ มลรั ฐ
หลุยส์เซียน่ำ กำรมำจัดงำน ณ เมือง Anaheim พบว่ำมีผู้เข้ำร่วมชมงำนมำกกว่ำสถำนที่อื่น และมีผู้ให้ควำม
สนใจผลไม้ไทยเป็นอันมำก
ข้อสังเกต
1. เม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศที่มีเขตชำยแดนติดสหรัฐฯ ให้ควำมสำคัญในกำรออกงำนแสดง
สินค้ำครั้งนี้มำก โดยมีขนำดพื้นที่ รวมใหญ่ที่สุดในงำน หน่วยงำน SAGARPA หรือ Ministry of Agriculture,
Livestock, Rural Development, Fisheries and Food เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ให้กำรสนับสนุน สินค้ำมีทั้ง
ผักผลไม้เขตหนำวและเขตร้อน กำรส่งออกมำยังสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องผ่ำนกำรฉำยรังสี มีระยะทำงในกำร
ขนส่งสั้น และสำมำรถขนส่งทำงรถบรรทุก จึงได้เปรียบประเทศอื่นๆ มำกทั้งทำงด้ำนรำคำและควำมสดของ
สินค้ำ
2. มลรัฐฮำวำยและประเทศในทวีปอเมริกำใต้อื่นๆ เช่น เอกวำดอร์ ชิลี เปรู กัวเตมำลำ ฯลฯ
ต่ำงก็มำร่วมออกบูธแสดงสินค้ำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐของตน เช่น Hawaii Department of
Agriculture ของมลรัฐฮำวำย มีกำรจัดทำเป็นลักษณะ Pavilions จึงมีบูธขนำดพื้นที่ใหญ่ สวยงำม สำมำรถ
ส่งเสริมภำพลักษณ์และกำรเจรจำธุรกิจได้เป็นอย่ำงดี ผลไม้เขตร้อนที่นำมำแสดง ได้แก่ เงำะ ลำไย มังคุด ขนุน
แก้วมังกรฯลฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทของสหรัฐฯ ยังมีสัดส่วนกำรออกบูธแสดงสินค้ำมำกที่สุด และไม่พบบูธจำก
ประเทศในเอเชียนอกจำกของประเทศไทย
3. บูธของประเทศไทยได้รับควำมสนใจเป็นอันมำก โดยสินค้ำที่นำมำแสดง ได้แก่ มังคุด
ลำไย มะพร้ำวอ่อน และมะขำมหวำน โดยมังคุดได้รับควำมสนใจมำกที่สุดเนื่องจำกถูกใจในรสชำติ ส่วนใหญ่ได้
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสรรพคุณกำรเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพมำก่อนแล้ว เช่น มี Antioxidant สูง
ส่วนมะพร้ำวน้ำหอมของไทยมีรสชำติ หอมหวำนตำมธรรมชำติ แตกต่ำงจำกของประเทศอื่น เช่น ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย เวียดนำม ฯลฯ ในขณะที่ชำวเอเชียจะชอบและคุ้นเคยกับรสชำติของลำไยมำกกว่ำ
4. ชำวอเมริกัน…
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4. ชำวอเมริ กั น ผิ ว ขำวมั ก สอบถำมเกี่ ยวกั บ สถำนที่จ ำหน่ ำ ยผลไม้ ไ ทยโดยเฉพำะมั ง คุ ด
เนื่องจำกไม่สำมำรถหำซื้อได้ทั่วไป โดยจะมีจำหน่ำยเฉพำะในซุปเปอร์มำเก็ตของจีน เวียดนำม และไทยเท่ำนั้น
5. ผู้เข้ำร่วมชมบูธของไทยส่วนใหญ่ต้องกำรนำเข้ำผลไม้ไทยผ่ำนผู้นำเข้ำ (Importers) หรือ
ผู้กระจำยสินค้ำ (Distributors) ในสหรัฐฯ บำงส่วนต้องกำรติดต่อโดยตรงกั บฟำร์มหรือผู้ส่งออกในประเทศ
ไทย ซึ่งฝ่ำยกำรเกษตรฯ ได้จั ดเตรีย มรำยชื่อเหล่ำนั้นเพื่อแจกจ่ำยแล้ ว และในงำนได้เชิญให้ผู้ นำเข้ำและ
ผู้ส่งออกจำกประเทศไทยเข้ำร่วมให้ข้อมูลและเจรจำธุรกิจในบูธของไทยด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ PMA ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเผยแพร่ผลไม้ไทยใน
ตลำดสหรัฐฯ เป็นอันมำก โดยผลไม้ที่มีศักยภำพมำกที่สุดยังคงเป็นมังคุดและมะพร้ำวอ่อน เห็นควรเข้ำร่วมใน
ปีต่อๆ ไปอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ สีตำมธรรมชำติของผลไม้ไทยไม่สดใสหรือดึงดูดสำยตำเท่ำที่ควร จึงจำเป็นต้อง
จัดแต่งบูธให้โดดเด่นและสวยงำมอย่ำงมีเอกลักษณ์ และสำมำรถส่งเสริมภำพลักษณ์ของประเทศไทยได้อีกด้วย
2. ผลไม้ของไทยอำจมีข้อเสียเปรียบเนื่องจำกต้องผ่ำนกำรฉำยรังสีและมีค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรขนส่งสูง แต่ มีข้อได้เปรียบเนื่องจำกรสชำติดีกว่ำ เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรเพำะปลูกและรักษำ
คุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยว อีกทั้งยั งมีผ ลผลิต ตลอดทั้งปี เป็นที่น่ำสังเกตว่ำผลไม้เขตร้อนประเภทเดียวกัน
ที่นำมำแสดงในงำน โดยประเทศในทวีปอเมริกำใต้ เช่น เงำะ ลำไย มังคุด มีเพียงเล็กน้อยเนื่องจำกไม่ใช่ ช่วง
ฤดูกำล กำรส่ งออกผลไม้ไ ทยมำยั ง สหรัฐ ฯ จึ งยังมีโ อกำสด้ำนกำรตลำดอยู่มำก เห็ น ควรส่ ง เสริมและ
ประชำสัมพันธ์ให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในตลำดหลักหรือ Mainstream
3. สหรัฐฯ เป็นตลำดขนำดใหญ่และมีกำลังซื้อสูงโดยเฉพำะสินค้ำที่เชื่อว่ำมีประโยชน์ต่อ
สุขภำพ เช่น สินค้ำออร์แกนิกส์ สินค้ำที่น่ำจะสนับสนุนให้จัดทำเป็นสินค้ำออร์แกนิกส์มำกที่สุดในขณะนี้ ได้แก่
มะพร้ำวอ่อน เนื่องจำกโดยธรรมชำติสำมำรถจัดทำเป็นสินค้ำออร์แกนิกส์ได้ไม่ยำก และสำมำรถจำหน่ำยได้
รำคำ สูงกว่ำมะพร้ำวอ่อนปกติทั่วไปถึง 2 – 3 เท่ำ เห็นควรกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้เกษตรกรจัดได้รับ
กำรรับรองสวนมะพร้ำวน้ำหอมตำมมำตรฐำน USDA (US Department of Agriculture) หรือกระทรวง
เกษตรของสหรัฐฯ ให้มำกยิ่งขึ้น ฝ่ำยกำรเกษตรฯ จะเข้ำร่วมแสดงสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยในงำน Natural
Product Expo West 2015 ระหว่ำงวันที่ 6 – 8 มีนำคม 2558 ณ Anaheim Convention Center
เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะนำมะพร้ำวอ่อนออร์แกนิกส์ของไทยมำร่วมแสดงด้วย
4. กำรประชำสัมพันธ์ให้ผลไม้ไทยเป็นที่ รู้จักของชำวอเมริกันผิ วขำวซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศอำจต้องใช้ระยะเวลำนำน และควรนำเสนอรูปแบบอื่นนอกจำกกำรบริโภคสดแต่เพียงอย่ำงเดียว
เช่น ลิ้นจี่ ซึ่งขณะนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยในสหรัฐฯ จำกกำรนำเสนอโดยผสมในเครื่องดื่มเรียกว่ำ Lychee
Martini ทั้งนี้ กำรใช้เชฟที่มีชื่อเสียงในกำรคิดค้นเมนู จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ผลไม้
ไทยได้เป็นอย่ำงดี

ฝ่ายการเกษตรประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตุลาคม 2557

งานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit Convention & Expo 2014
ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557 ณ Anaheim Convention Center
เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ให้ เกียรติเป็ นประธานในพิธีเปิ ดบูธ

สื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสสัมภาษณ์ อัครราชทูต (ฝ่ ายการเกษตร)

ผู้เข้ าร่ วมชมงานสนใจนาเข้ าผลไม้ จากประเทศไทย

ผู้เข้ าร่ วมชมงานชื่นชอบในรสชาติของผลไม้ ไทยโดยเฉพาะมังคุดและนา้ มะพร้ าว

การเจรจาธุรกิจในบูธของไทย

ผลไม้ เขตร้ อนของบูธอื่นๆ ที่นามาแสดงในงาน

หน่ วยงานภาครัฐด้ านเกษตรของเม็กซิโกให้ การสนับสนุน
บรรยากาศภายในงาน

