งานแสดงสินค้า Winter Fancy Food Show ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2557
ณ ศูนย์แสดงสินค้า Mascone Center นคร San Francisco มลรัฐ California
ฝ่ายการเกษตรประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดง
สินค้า Winter Fancy Food Show ครั้งที่ 39 ณ นครซานฟรานซิสโก งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 1955 เป็นต้นมา
และจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตน (Specialty)
ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยแบ่งเป็นงานแสดงสินค้าในฤดูหนาวเช่นครั้งนี้ และงานแสดงสินค้าช่วงฤดูร้อน
หรือ Summer Fancy Food Show จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ค ในราวเดือนกรกฎาคมของทุกปี สาหรับงาน Winter
Fancy Food Show ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้ากว่า 1,300 รายจากทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
รวมกว่ า 35 ประเทศ มีสิ น ค้า ร่ ว มแสดงกว่า 80,000 ชนิด ประกอบด้ ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมหวานหลากชนิ ด
ขนมกินเล่น (Snacks) เนยแข็ง ชา กาแฟ เครื่องเทศ สินค้าเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ (Ethnic) สินค้าธรรมชาติ สินค้า
อินทรีย์ เป็นต้น ผู้ที่จะเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าต้องเป็นสมาชิกของสมาคม Specialty Food Association
เท่านั้น ผู้เข้าร่วมชมงานได้แก่ ผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร ผู้จัดจาหน่ ายสินค้า สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค และ
นักธุรกิจในแวดวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้ชมและเจรจาธุรกิจสาหรับ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ
สินค้านวัตกรรม
ข้อสังเกต
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มออกบู ธ แสดงสิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก โดยมี สิ น ค้ า ที่ มี
เอกลั กษณ์ มีการพัฒนารูป แบบใหม่ๆ ให้แตกต่างจากสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั่ว ไปเพื่อเป็นจุดขาย สินค้า
หลายชนิดเน้นความเป็นธรรมชาติและอาหารสุขภาพ เช่น น้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้าดื่มผสมสมุนไพร น้ามัน
ปาล์มและน้ามันมะพร้าวที่ยังไม่ผ่านการทาให้บริสุ ทธิ์ ชาออร์แกนิกส์ และอาหารส าเร็จรูปพร้อมรั บประทาน
แช่เยือกแข็ง เป็นต้น
2. ฝ่ ายการเกษตรฯ ได้พ บผู้ ร่ว มแสดงสิ นค้าหลายรายจาหน่า ยสิ นค้า จากประเทศไทย เช่ น
น้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง มะพร้าวอบแห้ง (สาหรับเป็น Topping) ขนมประเภทถั่วปรุงรสต่าง ๆ เครื่องดื่มบารุง
กาลัง ซอสปรุงรส ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้พบกับผู้ผลิตซอสสาหรับทาอาหารไทย เช่น ซอสผัดไทย น้าจิ้มสะเต๊ะ
น้าปรุงสาหรับยา ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และผู้ผลิตเพิ่งนามาออกบูธเป็นครั้งแรก โดยผู้ผลิตเป็นร้านอาหารไทย
(Ayara Thai) ในนครลอสแอนเจลิส เริ่มต้นผลิตในครัวของร้านอาหารหลังเลิกงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างวางแผน
ที่จะขยายการผลิตให้เป็นลักษณะโรงงานเนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้าน
เน้นการใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในสหรัฐฯ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ และสร้างความมั่นใจว่าเป็น
อาหารปลอดภัย

Dang Foods น้าเข้ามะพร้าวอบแห้งส้าหรับ Topping

Taste Nirvana น้าเข้าน้ามะพร้าวหลากรสชาติจากไทย
Ayara ผลิตซอสรสชาติไทยจากครัวของ
ร้าน Ayara Thai ใน LA

Eastland Food Corporation น้าเข้าสินค้าอาหารและ
เครือ่ งดื่มหลากหลายประเภทจากไทย

3. ฝ่ายการเกษตรฯ ยังได้พบกับผู้ร่วมแสดงสินค้าชาวสิงคโปร์ซึ่งนาเข้าบะหมี่สาเร็จรูปผลิตที่
สิงคโปร์ โดยมีรสชาติแบบเอเชีย เช่น
Laksa ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รสต้มยาแบบไทย หรือรสแกงแบบ
อินโดนีเซีย โดยเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคของสหรัฐฯ โดยเฉพาะผู้มีเชื้อสายเอเชีย

DC Distributions Inc. จากสิงคโปร์ น้าเข้า
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ส้าเร็จรูปรสชาติเอเชีย

Khong Guan Corporation บริษัทน้าเข้าสินค้าอาหาร
หลากหลายประเภทจากเอเชีย

บะหมี่ส้าเร็จรูปน้าเข้าจากอินโดนีเซียและ
ฟิลปิ ปินส์ ได้รับความนิยมสูง

ธัญพืชชนิดต่าง ๆ ที่เป็นทีต่ ้องการในตลาดสหรัฐฯ

4. ฝ่ ายการเกษตรฯ ได้ พบและแลกเปลี่ ย นข้อ ความคิ ดเห็ นกับ ผู้ นาเข้า ชาวสิ งคโปร์ (บริษั ท
Khong Guan Corporation) ซึ่งนาเข้าสินค้าหลากหลายจากหลายประเทศในเอเชีย เช่น ธัญพืช ซอสปรุงรส
ขนมปังกรอบ สาหร่าย บะหมี่สาเร็จรูป ผลไม้แห้ง ฯลฯ โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างมากที่จะนาเข้าสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีความแตกต่าง (Unique) จากประเทศไทย โดยได้เข้าชมงาน Thaifex ติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี
แต่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ต่อ ธุ ร กิ จ กับ ผู้ ผ ลิ ต ของไทยได้ แ ม้ แ ต่ ร ายเดี ย ว เนื่ อ งจากผู้ ผ ลิ ต ไทยเสนอราคาสิ นค้ า สู ง มาก
โดยอ้างว่าคุณภาพสิ น ค้าดีกว่าที่ผลิ ตเพื่อจ าหน่ายในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ผ ลิ ตไทยมีความรู้
ความเข้าใจด้านฉลากและกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารในต่างประเทศน้อยมาก จึงอยากให้ภาครัฐของไทยให้ความรู้
แก่ผู้ผลิตไทยเกี่ยวกับกฎระเบียบ รวมทั้งแนวคิดหรือ Perspective ในการดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
5. สินค้าอาหารที่บริษัท Khong Guan Corporation เห็นว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ไทยและ
มีศักยภาพสูงในสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องดื่มชาไทยผสมนมข้น ซึ่งทดลองผลิตแล้วแต่ยังไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
อาจต้องปรับปรุงภาชนะบรรจุให้เป็นแบบกล่อง Tetrapak แทนการบรรจุกระป๋อง เนื่องจากเครื่องดื่มชนิดนี้ใน
กระป๋องโลหะจะมีกลิ่นโลหะปนอยู่ บริษัทฯ มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าเอเชียให้ได้รับความนิยมในร้านค้าที่เป็น
สากลหรือ Mainstream ของสหรัฐฯ โดยได้มีความพยายามดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หากชนผิวขาวซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ นิยมสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียแล้ว จะสามารถเพิ่มช่องทางจาหน่ายได้อย่าง
มหาศาล อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก บริ ษัทฯ ต้องรับภาระเงินทุนในการโปรโมทสิ นค้าให้ เป็นที่รู้จักและต้อง
ใช้ระยะเวลาในการทาตลาด ต้นทุนสินค้าจึงไม่ควรสูงจนเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการแนะนาสินค้าเข้าสู่ตลาด
6. หลายประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกากลางและใต้ ได้จัดบูธร่วมกันในลักษณะ
Pavilions ของแต่ละประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศ
ไทยไม่ได้จัดทาบูธในลักษณะดังกล่าว ประเทศที่มาออกบูธ ร่วมกันเป็น Pavilions เช่น เม็กซิโก ชิลี เปรู อังกฤษ
กรี ก อิตาลี ฝรั่ งเศส เยอรมัน แคนาดา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ซึ่งทาให้ มีความน่ าสนใจและมีเอกลักษณ์ ทั้งนี้
กระทรวงพาณิชย์ของฟิลิปปินส์และกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นให้การสนับสนุน ซึ่ง Pavilions ของญี่ปุ่นมีความ
น่าสนใจมาก โดยมีบริษัทผู้ผลิตอาหารของญี่ปุ่นเข้าร่วมประมาณ 40 ราย

Pavilions ของประเทศต่างๆ
ที่ร่วมออกบูธในงาน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. งานแสดงสินค้า Winter Fancy Food Show เน้นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ที่มี
เอกลักษณ์และมีความแตกต่าง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติ สมุนไพร หรือออร์ แกนิกส์ สินค้าของ
ไทยจึงมีศักยภาพที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และตลาดอื่น ๆ ในระดับสากลได้ เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
อยู่แล้ว เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร ชา-กาแฟแบบไทย ธัญพืช (นอกเหนือจากข้าว) ผลไม้อบแห้ง ซอสปรุงรสสาเร็จรูป
สาหรับทาอาหารไทย รวมทั้งอาหารไทยพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้องสามารถแข่งขันได้
ในด้านราคา และต้องมีการโปรโมทให้ตลาด Mainstream ได้รู้จักและยอมรับนอกเหนือไปจากกลุ่ มเชื้อชาติเอเชีย
ด้วยกัน อีกทั้งต้องมีปริมาณสินค้ามากเพียงพอและต่อเนื่อง เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรรวม
กว่า 310 ล้านคน ในจานวนนี้มีเชื้อชาติเอเชียประมาณร้อยละ 4 และชนผิวขาวประมาณร้อยละ 68
2. ผู้ ป ระกอบการไทยสนใจเข้ า ร่ ว มในงานนี้ น้ อ ยมาก และตั้ ง บู ธ อยู่ ก ระจั ด กระจาย หาก
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับสินค้าอาหารของไทยสามารถรวมกันเป็น Pavilions ได้ จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้า
อาหารเอกลักษณ์จากไทยได้เป็นอย่างดี
3. หากผู้ผลิตและส่งออกของไทยประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน หรือ
ต้องการนาเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์ให้กับผู้นาเข้าสหรัฐฯ สามารถติดต่อมายังฝ่ายการเกษตรประจาสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อประสานกับบริษัทฯ ผู้นาเข้าของสหรัฐฯ ต่อไป

ฝ่ายการเกษตรประจ้าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
กุมภาพันธ์ 2557

