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ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และส านักงานมาตรฐาน                                                 
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2017 
(NPEW) ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชม Anaheim Convention Center เมือง 
Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย   ครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันมา วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในครั้งนี้
คือเพ่ือเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติของไทยให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล  ได้ใช้ชื่อบูธว่า “Natural Products of Thailand” ในครั้งนี้มีบริษัทเข้าร่วม  
จ านวน 4 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท  All Coco Group จัดแสดงน้ ามะพร้ าวน้ าหอมอินทรี ย์  (Organic Nam Hom 
Coconut Water) พุดดิ้งมะพร้าวอินทรีย์ (Organic Coconut Juicy Pudding) และน้ ามะพร้าวเกล็ดน้ าแข็ง 
(Organic Coco Snowflake)  

2. บริษัท Thai Organic Food จัดแสดงสินค้าเครื่องแกงอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์  และ
น้ าส้มสายชูหมักจากสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับดื่ม (Organic Drinking Vinegar) 

3. บริษัท C.K. Industry (2000) จัดแสดงสินค้าชาสมุนไพรอินทรีย์ 
4. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ าอ้อม จัดแสดงสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

     
 
 
 
              

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน 
งาน NPEW ถือเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าส าหรับภาคธุรกิจเท่านั้น เน้นเฉพาะสินค้าธรรมชาติ 

(Natural product) สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic product) และสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ในปีนี้มี   
ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 80,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ค้าปลีก  นอกจากนี้ ยังมี
ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 3,100 บริษัท และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกกว่า  500 ราย  

สินค้าที่น ามาจัดแสดงภายในงานครั้งนี้นั้น ส่วนใหญ่คืออาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ วิตามิน
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและวิตามิน เป็นต้น โดยสินค้าที่น ามาจัดแสดงในงาน

รายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2017 

ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 
ณ Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ธรรมชาติ (Natural) ปลอดกลูเตน (Gluten-free) มังสวิรัติ (Vegan)  
ไม่มีส่วนผสมของครีมหรือนม (Non-dairy) ไม่มีส่วนผสมของพืชหรือสัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (Non-
GMO) ดิบ (Raw) ไม่มีไขมันทรานส์ (No Trans Fat) และอาหารที่มีตราโคเชอร์ (Kosher) และฮาลาล (Halal) 
บ้างเป็นบางส่วน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าร่วม ซึ่งรวมไปถึงการบรรยายให้ความรู้โดยมี
ผู้บรรยายเป็นผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญ และโยคะตอนเช้า เป็นต้น  

   
ข้อสังเกต 

1. เป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับความนิยมและสนใจเพ่ิมขึ้นทุกปี สังเกตได้จากการขยายพ้ืนที่จัด
งานเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ในปีนี้ขยายพื้นที่จัดงานไปยังโรงแรม Anaheim Marriott Hotel และ Hilton ซ่ึงต้ังอยู่
ในบริเวณเดียวกันกับ Anaheim Convention Center และในปี 2561 ผู้จัดงานยังมีแผนการในการขยายพ้ืนที่ 
รวมถึงจ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกถึง 500 ราย ยิ่งเป็นการตอกย้ าว่าแนวโน้ม
การเติบโตของสินค้าธรรมชาติและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดอเมริกา  

2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกบูธมาจากทั้งหมดมาจาก 41 ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยตัวอย่างประเทศและประเภทสินค้าที่น ามาจัดแสดงมีดังตารางต่อไปนี้  

ตัวอย่างประเทศ ตัวอย่างประเภทสินค้า 

จีน ยา ชา สมุนไพร ธัญพืช ผลไม้แห้ง เส้นก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

อินเดีย อาหารพร้อมรับประทาน สมุนไพร เครื่องเทศ 

ญี่ปุ่น ซอสปรุงรส เส้นโซบะ ผงธัญพืชชงดื่ม 

เกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร  ขนมขบเคี้ ยวจากธัญพืชและผั กผล ไม้  สาหร่ าย                                                    
เครื่องดื่มสมุนไพร น้ ามะพร้าว เครื่องดื่มจากหางจระเข้ 

เม็กซิโก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ Super food 

ฟิลิปปินส์ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
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ตัวอย่างประเทศ ตัวอย่างประเภทสินค้า 

ไต้หวัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตจากเห็ด ผลิตภัณฑ์ Probiotics เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ธัญพืช 

นอกจากนั้น ยังมีบูธที่จัดโดยภาครัฐจากประเทศต่างๆ เช่น ไทย จีน อินเดีย ตุรกี เม็กซิโก 
อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ เปรู เป็นต้น ในปีนี้ บูธของภาครัฐส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 3 คูหา) และบางประเทศ
จัดบูธขึ้นทั้ง 2 ฝั่งของทางเดิน ส่งผลให้ผู้ที่เดินผ่านนั้นสังเกตุเห็นและสนใจบูธ นอกจากนี้ บูธภาครัฐของเปรูในปีนี้
จัดภายใต้  หัวข้อ “Super food” ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ Cocao, Maca, Quinoa และ Goldenberry                                            
เป็นต้น  

   

3. บู ธ  Thailand Pavilion ซึ่ ง เ ป็ นบู ธ ของส านั ก ง านส่ ง เ ส ริ มกา รค้ า ในต่ า งปร ะ เทศ                                         
ณ นครลอสแอนเจลิส กระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญให้ผู้ประกอบการไทยจ านวน 7 รายน าสินค้ามาแสดงเพ่ือเสนอ
ขายในงายหลายประเภท ซึ่งรายชื่อผู้ประกอบการไทยและสินค้าที่น ามาจัดแสดงในบูธ Thailand Pavilion ได้แก่ 
3.1) บริษัท Siam Organic Co., Ltd. - ข้าวแจสเบอร์รี่อินทรีย์ (Jasberry Rice) 3.2) บริษัท Foodle Noodle 
Co., Ltd. - เส้นก๋วยเตี๊ยวอินทรีย์ 3.3) บริษัท Thinking Good Co., Ltd. - ถั่วและผง Super Food อินทรีย์ 
(Mixed Nuts and Super Food Powder) 3.4) บริษัท Siam Organic Food Products Co., Ltd. – ข้าวหอม
มะลิ ธัญพืช และน้ าตาลอินทรีย์ (Whole Cane Sugar) 3.5) บริษัท BSCM Food Co., Ltd. - ข้าวส าเร็จและ
เครื่ องดื่ มข้ าว อินทรีย์  3.6) บริษัท Blessed Products of Asia Co., Ltd. – ผลิตภัณฑ์บ ารุ งผิ ว อินทรี ย์                                     
3.7) บริษัท Soap Villa Co., Ltd. – สบู่ธรรมชาติ  
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4. สินค้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ น ามาจัดแสดงและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานทั้งนี้เป็น 
ผู้น าเข้า ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตและจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น ผลจาก
การเจรจาธุรกิจภายในบูธมีการนัดเจรจาธุรกิจนอกรอบ สินค้าท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ 

4.1 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สีด าและข้าวหอมมะลิอินทรีย์สีแดง โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย์สี
ขาว สีน้ าตาล และแบบผสมได้รับความสนใจน้อยกว่า เนื่องจากเป็นสินค้าที่หาได้ไม่ยากและมีจ าหน่ายทั่วไป                         
ส่งผลให้สินค้ามีการแข่งขันในตลาดสูง ในขณะที่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สีด าและสีแดงนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
กว่า และยังไม่ค่อยมีวางจ าหน่ายมากนัก จึงส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดน้อยกว่าข้าวหอมมะลิสีขาว สีน้ าตาล 
และแบบผสม  

4.2 น้ ามะพร้าวเกล็ดน้ าแข็งผสมถ่าน (Coco Snowflake Charcoal) และพุดดิ้ ง
มะพร้าวที่ไม่มีส่วนผสมของครีมหรือนม (Non-dairy) โดยสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้ถือเป็นสินค้าที่ค่อนข้างแปลกใหม่
ส าหรับตลาดสหรัฐฯ แม้ว่ามะพร้าวเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมในวงการคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว  แต่น้ า
มะพร้าวผสมถ่านและพุดดิ้งมะพร้าวที่ไม่มีส่วนผสมของครีมหรือนมนั้นยังไม่ค่อยมีในวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ 
อีกท้ังถ่านยังมีประโยชน์ในการดูดสารพิษออกจากร่างกายและเป็นที่นิยม ในส่วนของพุดดิ้งมะพร้าวที่ไม่มีส่วนผสม
ของครีมหรือนมนั้น มีรสชาติที่หอมหวานและปราศจากส่วนผสมจากนมส่งผลให้สินค้าขยายไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นมังสวิรัติ  (Vegan) ซึ่ งถือเป็นผู้บริ โภคกลุ่มใหญ่ของสินค้าธรรมชาติและสินค้าเ พ่ือสุขภาพได้ด้วย                       
จึงท าให้สินค้าทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถดึงดูดผู้เข้าชมบูธได้เป็นอย่างมาก  

4.3 ชาหม่อนผสมอัญชัญอินทรีย์ ชาหม่อนอินทรีย์ และชาหม่อนผสมกระเจี๊ยบอินทรีย์ 
โดยอัญชัญ ใบหม่อน และกระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอยู่แล้ว ทั้งนี้ อัญชัญถือเป็น
สมุนไพรที่เริ่มได้รับความนิยมในระดับสากลเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเทียบกับสมุนไพรที่ได้รับความนิยมชนิดอ่ืน  
นอกจากนี้ กระเจี๊ยบซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการสมุนไพรมานานแล้ว โดยกระเจี๊ยบไทยยังมีรสชาติ
เปรี้ยวหวานกลมกล่อม ในขณะที่กระเจี๊ยบจากที่ประเทศอ่ืนมักจะมีรสชาติเปรี้ยวจึงท าให้ผู้ประกอบการยังสนใจ
กระเจี๊ยบจากไทยถึงแม้ประเทศอ่ืนจะมีศักยภาพในการผลิตกระเจี๊ยบก็ตาม นอกจากจะสนใจในสินค้าชาแล้ว 
ผู้เข้าร่วมชมบูธยังสนใจอัญชัญ ใบหม่อน และกระเจี๊ยบในรูปแบบวัตถุดิบอีกด้วย  

4.4 น้ าส้มสายชูหมักจากสมุนไพรส าหรับชงดื่มอินทรีย์ (Organic Drinking Vinegar) 
ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ก าลังได้รับความนิยม โดย Organic Drinking Vinegar ที่น ามาจัดแสดงในบูธปีนี้มีทั้งหมด                                 
5 รสชาติซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ประกอบด้วยกระเจี๊ยบ ขมิ้น ตะไคร้ ขิง และอัญชัญ โดยฉลาก                                        
บนบรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่ร่วมสมัย สีสันสดใส และขวดมีขนาดเล็ก  
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5. ข้าวที่น ามาจัดแสดงในงาน นอกจากจะมีข้าวไทยแล้ว ยังมีข้าวจากประเทศอ่ืนมาจัดแสดงใน

งานอีกด้วย เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวอีกด้วย 
เช่น ขนมขบเคี้ยวข้าวพอง ผลิตภัณฑ์เส้นผัดไทยจากข้าวด า เส้นบะหมี่ราเมน พาสต้าจากข้าวด า เป็นต้น โดยมีบูธ
ของบริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานได้มีการจัดแสดงข้าวอินทรีย์ 
ทดลองชิมข้าวอินทรีย์ ขนมขบเคี้ยวข้าวพองและธัญพืชข้าวแท่งอินทรีย์ และเส้นผัดไทยจากข้าวสีด าและข้าวสี
น้ าตาลอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าบางส่วนที่บริษัทจ าหน่าย บรรจุภัณฑ์ใช้รูปชาวนาและ/หรือแปลงข้าวเป็นหลัก และยัง
มีการโฆษณาว่าใช้น้ าในการปลูกข้าวอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมข้าว  

       
6. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมะพร้าวยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ภายในงานมีการจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเป็นจ านวนมาก และมีสินค้าที่ใช้มะพร้าวโฆษณาสินค้า เช่น มันแผ่นทอดที่โฆษณาว่าใช้
น้ ามันมะพร้าวในการทอดมันแผ่นเพ่ือดึงดูดลูกค้า เป็นต้น ในส่วนของน้ ามะพร้าวนั้น ภายในงานยังมีการจัดแสดง
น้ ามะพร้าวเป็นจ านวนมาก ได้แก่ น้ ามะพร้าวผสมกับผลไม้ชนิดอ่ืน น้ ามะพร้าวโซดา และน้ ามะพร้าว เป็นต้น                                                                   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ ามะพร้าวมาจากไทย ฟิลิปปินส์ และบราซิล เป็นต้น อย่างไรก็ดี น้ ามะพร้าวจากไทยมีกลิ่นและ
รสชาติที่หอมหวานกว่าน้ ามะพร้าวจากประเทศอ่ืน นอกจากน้ ามะพร้าวแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์มะพร้าวอ่ืนอีกด้วย                                                               
ซึ่งรวมไปถึงนมมะพร้าว มะพร้าวอบกรอบ น้ าตาลมะพร้าว ผลิตภัณฑ์สปาและเสริมความงามจากมะพร้าว                                        
ผงมะพร้าวแป้งมะพร้าวอินทรีย์ ครีมมะพร้าวชนิดข้นอินทรีย์ (Heavy coconut cream) และนมข้นมะพร้าว
อินทรีย์ (Sweetened condensed coconut milk) เป็นต้น โดยครีมมะพร้าวชนิดข้นอินทรีย์และนมข้นมะพร้าว
อินทรีย์เป็นสินค้าที่น่าสนใจและยังไม่เห็นสินค้าชนิดดังกล่าววางจ าหน่ายตามท้องตลาดมากเท่าไหร่ ซึ่งสินค้าทั้ง 2 
ชนิดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ปลอดกลูเตน (Gluten-free) มังสวิรัติ (Vegan) โคเชอร์ (Kosher) และ
ไม่มีส่วนผสมของครีมและนม (Non-dairy) โดยนมข้นมะพร้าวมีรสชาติหวานมันและเป็นสินค้าจากศรีลังกา 
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7. ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพเป็นจ านวนมาก โดยเครื่องดื่มที่ได้รับ

ความสนใจและเป็นที่นิยมคือ น้ าส้มสายชูหมักจากสมุนไพรส าหรับดื่ม (Drinking vinegar) ชาหมักเพ่ือสุขภาพ 
(Kombucha) ชาสมุนไพรหรือผงชงดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ าหมักผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพ (Nutrient Infused Water) 
โซดากลิ่นธรรมชาติ (Naturally Essenced Sparkling Water) และเครื่องดื่มโพรไบโอติก (Probiotics) ซึ่งในปีนี้                               
ทางบริษัท Harmless Harvest ซึ่งเป็นบริษัทจ าหน่ายน้ ามะพร้าวที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ ราคาสูง และน าเข้า
มาจากไทยที่วางจ าหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ได้จัดแสดงสินค้าใหม่ซึ่งก็คือน้ ามะพร้าวโพรไบโอติก
อินทรีย์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับเลือกจากผู้จัดงาน (New Hope Network) ให้เป็นสินค้าเครื่องดื่มอินทรีย์ใหม่                                   
ยอดเยี่ยม (Best New Organic Beverage) โดยทางผู้จัดเชื่อว่าสินค้าดังกล่าวจะเป็นสินค้าที่จะมีอิทธิพลในวงการ
สินค้าธรรมชาติ   
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8. ในปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสัตว์มากขึ้น จึงท าให้ผู้บริโภคหันมาบริโภค
อาหารมังสวิรัติ (Vegan) มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภายในงานมีการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อปลอม (Alternative Meat) เป็นจ านวนมากและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) นอกจากนี้ อาหารพร้อมรับประทานก็ยังคงเป็นที่นิยม
อยู่เหมือนเดิม ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นจ านวนมาก โดยในปีนี้ มีการจัด
แสดงข้าวหน้าเนื้อที่ไม่ต้องเก็บรักษาโดยการแช่เย็น ซึ่งสินค้าดังกล่าวรักษาสภาพข้าวด้วยกระบวนการ                                      
HPP และเป็นสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ ทั้งนี้  สินค้าดังกล่าวเพ่ิงท าการเปิดตัว (Launch) ในงานและยังไม่มี                              
วางจ าหน่าย 

      
9. สินค้าอาหารที่ยังคงได้รับความนิยมและความสนใจเป็นอย่างมากอีกชนิดหนึ่งคืออาหาร

ประเภท Super food ซึ่งอาหารจ าพวกนี้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นพิเศษ สินค้า Super food ส่วนใหญ่ที่น ามาจัดแสดงและจ าหน่ายใน
งานอยู่ในรูปแบบผง เครื่องดื่ม และธัญพืชแท่ง เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ Super food ที่มีการจัดแสดงในงานและ ได้รับ
ความนิยมคือ มาคา (Maca) โกโก้ (Cacao) ควินัว (Quinoa) และขมิ้น โดยขมิ้นได้รับความสนใจเป็นพิเศษ และมี
น ามาจัดแสดงเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบแคปซูลเม็ดและขมิ้นผง โดยผู้เข้าร่วมชมงานให้ความสนใจ
กับขมิ้นผงชงกับน้ าผลไม้เป็นอย่างมาก 
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10. นอกจากสินค้าที่กล่าวไปข้างต้น สินค้าอ่ืนที่ได้รับความนิยมคือ 9.1) ผลิตภัณฑ์จากถ่าน 
(Charcoal) เช่น ยาสีฟัน ที่มาร์กหน้า ผงชงดื่ม เป็นต้น 9.2) ขนมขบเคี้ยวก้อนท ามาจากธัญพืช ถั่ว และผลไม้                      
ท าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมพอดีค า มีรสหวาน มัน และ/หรือเปรี้ยวธรรมชาติ ไม่เติมน้ าตาลหรือเติมน้ าตาลน้อย                              
9.3) วิตามินและอาหารเสริม เช่น โปรตีนชงเพ่ิมพลังงาน (Booster Powder) และอาหารเสริมลดความอ้วน                              
9.4) เครือ่งส าอางค์ เป็นต้น 

     
11. สินค้าบางชนิดที่มีการน ามาจัดแสดงในงานของผู้ประกอบการบางราย มีการโฆษณาว่า

วัตถุดิบที่น ามาผลิตสินค้าเป็นวัตถุดิบมาจากไทย เช่น สินค้าของเล่นเด็กท าจากไม้ซึ่งผลิตจากวัสดุจากไทย                                         
โดยภายในบูธมีการใช้ค าโฆษณาว่า “Sustainable Play” และ “All Natural Made in Thailand” และสินค้า
รองเท้าแตะท าจากยางของไทย โดยใช้ค าโฆษณาว่า “Natural Rubber Tapped by Farmers Thailand”                                    
เป็นต้น จากการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสินค้าวัตถุดิบจากไทยยังเป็นที่นิยม มีคุณภาพดี และ
น่าเชื่อถือในสายตาผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

           
12. ลักษณะของบูธที่ได้รับความสนใจคือบูธที่มีการตกแต่งที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ มีชนิด

สินค้าที่เป็นที่นิยมหรือแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์น่าสนใจ และมีกิจกรรมให้เข้าร่วม เช่น การสาธิตการท าอาหาร                           
การชิมสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม การถ่ายรูป การแสดงดนตรี เป็นต้น ในส่วนของสินค้าที่ได้รับความสนใจนั้น 
มักจะมีลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย มีสีสัน บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก มีตรารับรอง และบ่งบอกถึงสรรพคุณสินค้า
อย่างโดดเด่น นอกจากนี้  สินค้าจะได้รับความสนใจเป็นเพ่ิมขึ้นหากเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น 
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ความเป็นมาของสินค้า กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงจากการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้า เป็นต้น  

     
ข้อเสนอแนะ 

1. แนวโน้มสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติยังคงได้รับความนิยมและยังมีท่าทีที่จะอยู่ใน
กระแสไปเรื่อยๆ โดยสินค้ากลุ่มนี้มีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าท่ัวไป แต่ในขณะเดียวกันสินค้าประเภทนี้สามารถจ าหน่าย
ในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไปได้มาก ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคสินค้า เกษตรอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติยอมจ่ายแพง
กว่าเดิมเพ่ือบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ไทยจึงควรให้ความส าคัญ 
พัฒนา ผลักดัน และส่งเสริมการผลิตสินค้าประเภทดังกล่าว โดยไม่จ ากัดหรือให้ความสนใจไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป (Finished product) แต่ยังรวมไปถึงการผลิตวัตถุดิบ (Raw material) ด้วย เนื่องจากสินค้าจากหลาย
ประเทศยังซื้อวัตถุดิบจากไทยเพ่ือน าไปผลิตและแปรรูปต่อ 

2. ควรส่งเสริมผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน NPEW ในปีต่อๆ ไป 
เนื่องจากงาน NPEW เป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจ านวนมาก โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 80,000 คน 
ซึ่งในจ านวนนั้น ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทจากต่างประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจสั่งซื้อ
เป็นจ านวนมาก ดังนั้น งานแสดงสินค้า NPEW จึงเป็นเวทีที่มีศักยภาพในการเผยแพร่สินค้าและผลักดันให้สินค้า
ไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และตลาดทั่วโลกได้ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าที่เป็นที่นิยม แปลกใหม่ 
และน่าสนใจ จึงเป็นโอกาสที่ดีหากภาครัฐและภาคเอกชนจากไทยจะเข้ารวมจัดแสดงสินค้า สังเกตการณ์ และ
ศึกษาแนวโน้มสินค้าธรรมชาติ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาสินค้าธรรมชาติของไทยต่อไป 

3. สินค้าท่ีได้รับความสนใจในงานและสามารถน ามาประยุกต์กับสินค้าไทยได้ มีดังนี้  
3.1 อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) โดยควรผลิต เป็น เมนู                                 

อาหารไทย เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคท่ัวโลกอยู่แล้ว โดยอาจเน้นให้
เป็นอาหาร Gluten-free, Non-Dairy, Vegan, Non-GMO และไม่ใส่ผงชูรส (No MSG) เป็นต้น  

3.2 อาหารประเภท Alternative Meat  
3.3 เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น ชาสมุนไพร Probiotics, Kombucha, Drinking 

Vinegar, Infused Water และ Naturally Essenced Sparkling Water เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจน า
กลิ่นและ/หรือรสชาติมาจากสมุนไพรและผลไม้ไทยที่มีกลิ่นหอมและมีประโยชน์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว  

3.4 ไทยจะควรผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวต่อไปแล้ว ยังควรน ามะพร้าวมา



10 

  

ดัดแปลงและพัฒนามาเป็นสินค้าใหม่และน่าสนใจ ซึ่งอาจรวมไปถึงสินค้าอาหารชนิดที่มีวางจ าหน่ายทั่วไปแต่
อาหารชนิดนั้นมักจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบอาหารธรรมชาติ เช่น นมข้นจากมะพร้าว เป็นต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าวยังคงได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะอยู่ในกระแสการบริโภคสินค้าธรรมชาติต่อไป รวมทั้งไทยมี
ศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าว และมะพร้าวไทยก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

3.5 Super Foods โดยผลิตภัณฑ์ขม้ิน 
4. การจองพ้ืนที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในบริเวณพ้ืนที่หลักของงานซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับ                                                              

ความนิยมและสนใจของผู้เข้าร่วมชมงานนี้นั้น ทางผู้จัดงานจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจองบูธก่อน
ผู้เข้าร่วมรายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่ในบริเวณหลักของงานจะได้รับการจองหมดภายใน 1 – 2 วันหลังจากที่มี                      
การเปิดจอง เนื่องจากเป็นงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ฝ่ายการเกษตรฯ และ มกอช. จึงควรเข้าร่วม
จัดแสดงสินค้าทุกปีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการจองบูธในงานดังกล่าวในปีต่อๆ ไป 

5. จากการน าคณะข้าราชการ มกอช . ศึกษาดูงานสินค้าธรรมชาติในนครลอสแอนเจลิสที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods Market และ Co+opportunity Market & Deli ซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จ าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าธรรมชาติ และสินค้าทั่วไปที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง พบว่าผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อ
สินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 20 – 50 ซึ่งเป็นกลุ่มคนท างาน ในส่วนของราคาสินค้า
นั้น สินค้าเกษตรอินทรีย์มักมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปถึง 25 - 50% โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ                                                 
ในซุปเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าว ได้แก่  

5.1) น้ ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าวซึ่งส่วนใหญ่น้ ามะพร้าวมาจากไทย  
5.2) เครื่องดื่ม โดยเฉพาะ Probiotics Kombucha  
5.3) สินค้าอาหาร Alternative meat ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ขยายตัวเร็วในตลาด 

โดยไทยอาจน าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut) มาพัฒนาเป็นอาหาร Alternative Meat ได้  
5.4) ผลิตภัณฑ์ข้าวโดยเฉพาะข้าวสุกพร้อมรับประทาน (Cooked Rice)                            

ผลิตภัณฑ์จากข้าวชนิดต่างๆ โดยเฉพาะข้าวสีด าและสีน้ าตาล เช่น เส้นพาสต้า เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคนิยมซื้อ
ข้าวและผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไป โดย Co+opportunity Market & Deli 
จ าหน่ายข้าวและธัญพืชทั้งในรูปแบบบรรจุภัณฑ์และในลักษณะที่ให้ผู้บริโภคตวงเองตามต้องการ 

5.5) เครื่องดื่มโซดากลิ่นธรรมชาติ (Naturally Essenced Sparkling Water)  
5.6) Super Foods 

นอกจากสินค้าที่กล่าวไปเบื้องต้น ยังมีสินค้าประเภทอ่ืนวางจ าหน่ายอีกด้วย เช่น ผักและผลไม้ 
ขนมขบเคี้ยว สินค้าประมง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น 
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