
 

 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2018 
(NPEW) ภายใต้ชื่อบูธว่า “Natural Products of Thailand”  ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์
ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และสินค้า
เกษตรเพื่อสุขภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยในปีนี้ ได้เชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 2 หน่วยงาน และบริษัทเข้าร่วม จ านวน 4 บริษัท ได้แก ่ 

1. กรมหม่อนไหม จัดแสดงสินค้าไหมขัดตัวจากรังไหมและผ้าไหม 
2. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดแสดงกาแฟอินทรีย์ตราดอยช้าง 
3. บริษัท All Coco Group Co., Ltd. จัดแสดงน้ ามะพร้าวน้ าหอมอินทรีย์ พุดดิ้งมะพร้าวอินทรีย์ 

และน้ ามะพร้าวเกล็ดน้ าแข็งอินทรีย์  
4. บริษัท Thai Organic Food Co., Ltd. จัดแสดงเครื่องเทศอินทรีย์ พริกแกงอินทรีย์ น้ าส้มสายชู

หมักจากสมุนไพรอินทรีย์ส าหรับดื่ม (Organic Drinking Vinegar) เส้นก๋วยเตี๋ยวอินทรีย์ น้ าจิ้มอินทรีย์ และชุด
ก๋วยเตีย๋วพร้อมปรุงอินทรีย์ (Noodle Kit)  

5. บริษัท CK Industry (2000) Co., Ltd. จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนและสมุนไพรอินทรีย์ 
และวัตถุดิบสมุนไพร เช่น ใบหม่อน อัญชัน กระเจี๊ยบ มะตูม ใบมะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น  

6.บริษัท Chiwadi Products Co., Ltd. จัดแสดงน้ ามันมะพร้าวอินทรีย์ น้ าตาลดอกมะพร้าว
ทรายทองอินทรีย์ น้ าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ น้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซอสปรุงรสจากดอก
มะพร้าวอินทรีย์ และเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว 
 

             
 

รายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2018 

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2560 
ณ Anaheim Convention Center เมือง อนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน  

งาน NPEW ถือเป็นงานแสดงสินค้าธรรมชาติ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเพ่ือสุขภาพส าหรับ
ภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประเภทสินค้าที่น ามาจัดแสดงในงานครั้งนี้ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม วิตามิน
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ บริการด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ บริการด้านการตรวจสอบมาตรฐานและการ
รับรอง เป็นต้น โดยสินค้าที่น ามาจัดแสดงมักเป็นสินค้าธรรมชาติ (Natural) เกษตรอินทรีย์ (Organic) มังสวิรัติ 
(Vegan) ปลอดกลูเตน (Gluten-Free) ไม่มีส่วนผสมของพืชหรือสัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMO) ไม่
เติมน้ าตาล (No Sugar Added) และโคเชอร์ (Kosher) เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย 
เช่น การสัมมนาให้ความรู้ด้านวิชาการ แนวโน้มอาหารใหม่ และสาธิตโยคะตอนเช้า เป็นต้น  

จ านวนผู้เข้าร่วมงาน NPEW ในปีนี้มีมากกว่า 85,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านี้
ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่กลุ่มชาวอเมริกัน แต่ยังมีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี 
อังกฤษ สเปน อินเดีย แคนาดา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า จ านวน 3,521 ราย โดยเป็น
ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าครั้งแรกจ านวนกว่า 600 ราย และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าใน North Hall ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีเปิดใหม่เพ่ือรองรับผู้สนใจเข้าร่วมออกบูธกว่า 800 ราย  
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ข้อสังเกต 
1. งาน NPEW เป็นงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับ                                                                        

ความสนใจเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมงานที่เพ่ิมข้ึนโดยตลอด ตัวอย่างจ านวนผู้เข้าร่วม 
3 ปีล่าสุด ได้แก ่ 

- ปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 77,000 คน ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 3,000 ราย 
โดยสัดส่วนผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ารายใหม่มีถึง 600 ราย  

- ปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 80,000 ราย ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า 3,100 ราย 
โดยสัดส่วนผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ารายใหม่มีกว่า 500 ราย  

- ปี พ.ศ. 2561 มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 85,000 ราย ผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า 3,521 ราย 
โดยสัดส่วนผู้เขา้ร่วมจัดแสดงสินค้ารายใหม่มีกว่า 600 ราย และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าใน North Hall ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีเปิดใหม่กว่า 800 ราย  

            

2. สินค้าที่น ามาจัดแสดงภายในบูธของฝ่ายการเกษตรฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ส าเร็จ รูปแบบวัตถุดิบ และ Private Label โดยมีการเจรจาธุรกิจภายในบูธและบาง
บริษัทไดเ้จรจาซื้อขายส าเร็จภายในงานอีกด้วย โดยผู้เข้าชมบูธของฝ่ายการเกษตรฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ผู้กระจายสินค้า ผู้ขายส่ง ผู้ค้าปลีก และนักวิชาการด้านสุขภาพ (Health Practitioner) เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมชมบูธ
ของฝ่ายการเกษตรฯ ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ประกอบการชาวอเมริกัน แต่มีผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย 
เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี่ อินเดีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา เป็นต้น ตัวอย่างสินค้าที่น ามาจัดแสดงภายใต้บูธของฝ่าย
การเกษตรฯ และได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 กรมหม่อนไหม ได้แก่ ถุงไหมขัดตัวซึ่งถักมือโดยใช้รังไหมธรรมชาติ น ามาใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ทั้งนี้ นับว่าสินค้าดังกล่าวมีความแปลกใหม่ในตลาดสหรัฐฯ และได้รับความ
สนใจพอสมควร  

2.2 อ.ต.ก. จัดแสดงกาแฟอินทรีย์ตราดอยช้าง ซึ่งผู้เข้าร่วมชมให้ความสนใจ ชื่นชอบในกลิ่น
และรสชาติของกาแฟ ทั้งนี้ การจัดแสดงสินค้ากาแฟจากไทยยังเป็นการเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติทราบ
ว่าไทยสามารถผลิตกาแฟไดด้ีอีกด้วย 
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2.3 บริษัท All Coco Group Co., Ltd. ได้แก่ น้ ามะพร้าวน้ าหอมอินทรีย์ พุดดิ้งมะพร้าว
อินทรีย์ และน้ ามะพร้าวเกล็ดน้ าแข็งอินทรีย์ โดยผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มี
ความหลากหลาย และมีรสชาติที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานจะสนใจสินค้า
ดังกล่าวแล้ว ยังสนใจเนื้อมะพร้าวและน้ ามะพร้าวในรูปแบบวัตถุดิบเพ่ือน าไปผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ อไป 
นอกจากนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการชาวอเมริกันสนใจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าและซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทฯ ใน
มลรัฐอื่นอีกด้วย  อนึ่ง บริษัท All Coco Group Co., Ltd. ได้เปิดตัวแฟรนไชส์ร้านมะพร้าวน้ าหอมสาขาแรกใน
สหรัฐฯ ณ Union Market เมือง Tustin มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 

2.4 บริษัท Thai Organic Food Co., Ltd. ได้แก่ พริกแกงอินทรีย์ ซอส/น้ าจิ้มอินทรีย์ และ 
Noodle Kit ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่น าเส้นก๋วยเตี๋ยวอินทรีย์และพริกแกงอินทรีย์ของบริษัทฯ มารวม
ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ผู้บริโภคอาจเลือกเติมเนื้อสัตว์เองหรือไม่ก็ได้ โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจ Noodle Kit 
ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเซีย นอกจากนี้ พริกแกงอินทรีย์ยังเป็นที่สนใจอย่างมาก และผู้เข้าร่วมชมงานมักสอบถามและ
ให้ความส าคัญว่าพริกแกงเป็นผลิตภัณฑ์มังสวิรัติหรือไม่  

2.5 บริษัท CK Industry (2000) Co., Ltd. ได้แก่ ชาใบหม่อนอินทรีย์ สมุนไพรอัญชัน มีการ
เจรจาธุรกิจและตกลงซื้อขายภายในงาน และจะมีการเจรจาเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวนมาก โดยผู้ประกอบการสนใจ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ส าเร็จ วัตถุดิบ และ Private Label โดยอัญชันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ
มากเนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตอัญชัน 

2.6 บริษัท Chiwadi Products Co., Ltd. ได้แก่ น้ าตาลดอกมะพร้าวทรายทองอินทรีย์  
น้ าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ น้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซอสปรุงรสจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ และ
เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว ทั้งในรูปแบบสินค้าส าเร็จและวัตถุดิบ โดยสินค้าของบริษัทฯ เป็นประเภท
สินค้าที่ยังไม่มีวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดสหรัฐฯ เท่าไหร่นัก ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยซึ่ง
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้เข้าร่วมงานจึงสนใจและตื่นตัวกับสินค้าของบริษัทเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 
เครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวยังเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นอีกด้วย  
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3. บูธ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นบูธภายใต้ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ                                                                        
นครลอสแอนเจลิส กระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าจ านวน 13 ราย ตัวอย่างสินค้าที่
น ามาจัดแสดงภายใต้บูธของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวแจสเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์
มะพร้าว ชาสมุนไพร กาแฟ เส้นก๋วยเตี๋ยว และสบู่ เป็นต้น โดยในปีนี้ บูธของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้จัดอยู่ในบริเวณ North Hall ซึ่งเป็นบริเวณในส่วนที่ขยายเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

   

4. นอกจากบูธที่จัดแสดงโดยภาครัฐของไทยแล้ว ยังมีภาครัฐของประเทศต่างๆ เข้าร่วมออกบูธ 
อีกด้วย เช่น อังกฤษ เกาหลี เม็กซิโก และอาร์เจนตินา เป็นต้น โดยบูธของหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศส่วนใหญ่
จะมีขนาดใหญ่ (มากกว่า 3 คูหา) และจัดเป็นสองฝั่งทางเดิน ทั้งนี้ คูหาของเม็กซิโกปีนี้ได้จัดเป็นสี่เหลี่ยมให้คนเดิน
ชมสินค้าโดยรอบได ้ตัวอย่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่น ามาจัดแสดง ได้แก่  

4.1 อังกฤษ: ผลิตภัณฑ์มะพร้าว น้ าอัดลม น้ าว่านหางจระเข้ และเครื่องดื่มขมิ้น Turmeric 
Latte เป็นต้น  

4.2 เกาหลี: ผลิตภัณฑ์โสม สาหร่ายอบกรอบ ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นต้น 
4.3 เม็กซิโก: น้ ามันอโวคาโด ผลิตภัณฑ์อะกาเวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์คาเคาอินทรีย์ และเกลือ

สมุทร (Sea Salt) เป็นต้น 
4.4 อาร์เจนตินา: ไวน์ ข้าว เป็นต้น  

 

5. ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่น ามาจัดแสดงในงาน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวบาสมาติ เส้น
ก๋วยเตี๋ยว เส้นราเมน ข้าวพอง ธัญพืชข้าวแท่ง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทย จีน 
เกาหลี อาร์เจนตินา อินโดนีเซีย และกัมพูชา โดยมีผลิตภัณฑข์้าวที่น่าสนใจ ได้แก่  

5.1 ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมรับประทาน (Heat & Eat) โดยเป็นข้าวด า ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ 
และข้าวกล้องผสมข้าวแดง วิธีการรับประทานเพียงแค่ อุ่นด้วยไมโครเวฟ 60 - 90 วินาที และสามารถน ามา
รับประทานได้เลย โดยปริมาณข้าวต่อ 1 บรรจุภัณฑ์มีขนาดพอดีรับประทาน 1 มื้อ/1 คน  
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5.2 จมูกข้าว หรือ Rice Embryo เป็นส่วนที่อุดมไปด้วยสารอาหาร ซึ่งบริษัทที่น าสินค้าดังกล่าว
มาจัดแสดงภายในงานได้โฆษณาว่าร้อยละ 66 ของสารอาหารในข้าวจะพบอยู่ในส่วนจมูกข้าว ประกอบด้วย กาบา 
วิตามินอี วิตามินเอ แร่ธาตุ แคลเซียม ใยอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ในการผลิตจมูกข้าว 100 กรัมจะต้องมีการสีข้าว
กล้องถึง 100 กิโลกรัม ในส่วนของวิธีการรับประทานจมูกข้าวนั้น ผู้บริโภคอาจผสมจมูกข้าวลงในเครื่องดื่ม อาหาร 
หรือรับประทานเป็นขนมทานเล่นก็ได ้ 
 

     

6. ผลิตภัณฑ์มะพร้าวยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะยังคงอยู่ในกระแสการบริโภคของ
ชาวอเมริกันต่อไป สังเกตได้จากภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นจ านวนมาก และมักได้รับความสนใจ 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มะพร้าวที่พบในงาน ได้แก่ น้ ามันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ผ้าน้ ามันมะพร้าวส าหรับเช็ดหน้า
และตัว (Coconut Oil Face and Body Towelette) แยมมะพร้าว มะพร้าวแผ่นอบกรอบซอสปรุงรส น้ าหวาน
ดอกมะพร้าว น้ าตาลมะพร้าว น้ ามะพร้าวชูก าลัง น้ ามะพร้าวโซดา น้ ามะพร้าวผสมน้ าผลไม้ชนิดอ่ืน และเครื่องดื่ม 
Probiotics เป็นต้น  อีกทั้ง ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าอาหารบางชนิดที่มีส่วนผสม วัตถุดิบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์
มะพร้าวในการผลิตนั้น มักน ามาใช้เป็นจุดเด่นในการโฆษณาสินค้า เช่น ใช้น้ ามันมะพร้าวในการผลิตมันฝรั่งทอด
กรอบ ใช้น้ าหวานมะพร้าวหรือน้ าตาลมะพร้าวในการท าให้สินค้าอาหารหรือเครื่องดื่มหวานขึ้น โดยมะพร้าวส่วน
ใหญ่มาจาก ไทย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ บราซิล เป็นต้น ทั้งนี้ มะพร้าวจากไทยมักมีรสชาติและกลิ่นที่หอมหวานกว่า 
โดยจากการสืบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้มะพร้าวไทย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า
มะพร้าวจากไทยเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด 
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7. ประเภทเครื่องดื่มที่พบในงาน ได้แก่ ชา ชาหมักเพ่ือสุขภาพ (Kombucha) น้ าแร่ น้ าดื่มที่มี
ฤทธิ์เป็นด่างโดยธรรมชาติ (Naturally Alkaline Spring Water) น้ าผลไม้ น้ าหมักผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพ 
(Nutrient Infused Water) เครื่องดื่มโพรไบโอติก (Probiotics) น้ าส้มสายชูหมักจากสมุนไพรส าหรับดื่ม 
(Drinking Vinegar) โซดาผสมคาเฟอีนรสผลไม้ (Lightly Caffeinated Sparkling Water) น้ าใบไผ่ และเครื่องดื่ม
ชูก าลัง เป็นต้น โดยในปีนี้เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจ ได้แก่ 

7.1 เครื่องดื่มจากขมิ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผงชงดื่ม ขมิ้นผสมน้ าผลไม้ และขมิ้นลาเต้ โดย
ผลิตภัณฑ์ขม้ินส่วนใหญ่ใช้ขม้ินจากศรีลังกา อินเดีย และฮาวาย  

7.2 น้ าบริสุทธิ์กลิ่นผลไม้อินทรีย์ สินค้าดังกล่าวใช้วิธีสกัดน้ ามันจากผลไม้มาผสมกับน้ า
บริสุทธิ์ให้มีกลิ่นผลไม ้ซึ่งส่งผลให้สินค้าดังกล่าวไม่มีน้ าตาล แคลอรี่ และโซเดียม 

7.3 เบียร์ขิงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีส่วนผสมในการหมัก ได้แก่ โซดาที่เพ่ิมความ
หวานจากน้ าตาลอ้อย น้ าสับปะรดเข้มข้น และน้ าผึ้ง ผสมกับรากขิงสด น้ ามะนาวเข้มข้น และเครื่องเทศ โดยหมัก
ด้วยกรรมวิธีพิเศษ โดยส่วนผสมที่ใช้เป็นส่วนผสมปลอดจากการดัดแปรพันธุกรรม (Non GMO) 

    

8. ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าอาหารไทยหลากหลายชนิด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วม
ชมงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในรูปแบบอาหารพร้อมรับประทาน น้ าซุป และเครื่องดื่ม เช่น ข้าวกล้องผสมควินัว แกง
เขียวหวาน ซุปกะทิสไตล์ไทย ผัดไทย น้ าซุปแกงเขียวหวาน น้ าซุปอาหารทะเลรสเผ็ด และชานมเย็น เป็นต้น โดยที่น้ า
ซุปอาหารทะเลรสเผ็ดเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลจากผู้จัดงานให้เป็น Best New Pantry Food อีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากสินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นสินค้าจากผู้ผลิตของไทย ซุปดังกล่าวจึงได้ปรับสูตรให้มีรสชาติที่ไม่จัดมากส าหรับ
ผู้บริโภคต่างชาต ิและไมเ่ข้มข้นเหมือนกับอาหารไทยต้นต ารับ  
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9. จากการสังเกตการณ์ในงาน NPEW ในปีนี้ พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติยังคงอยู่ใน
กระแสทั้งในกลุ่มผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ และผู้บริโภคทั่วโลก ภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
มังสวิรัติเป็นจ านวนมากและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก เช่น นมอัลมอนด์ นมจากเมล็ด
มะม ่วงหิมพานต์ เบอร์เกอร์เนื้อเทียม ไส้กรอกเนื้อเทียม เป็นต้น  

    

10. สินค้าสารให้ความหวาน (Sweetener) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมความหวานใน
อาหารและเครื่องดื่มแทนการใช้น้ าตาลทรายทั่วไป ตัวอย่างสินค้าฯ ได้แก่ น้ าตาลมะพร้าว น้ าหวานดอกมะพร้าว 
และน้ าหวานจากแอปเปิ้ล เป็นต้น โดยสินค้าดังกล่าวมักเป็นสินค้าที่มีแคลอรี่และมีระดับไกลซีมิกต่ ากว่าน้ าตาล
ทรายทั่วไป จึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและใช้แทนน้ าตาลทรายทั่วไป 
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11. ภายในงานมีการจัดแสดงรองเท้าแตะท าจากยางพาราของไทยและสินค้ามีการผลิตในไทย 
โดยมีการใช้รูปเกษตรกรไทย รูปไร่ต้นยางไทย และใช้ค าว่าสินค้าหัตถกรรมจากไทยในการโฆษณา โดยจากการ
สอบถามผู้ประกอบการพบว่าเหตุผลที่เลือกใช้ยางจากไทยเนื่องจากยางจากไทยเป็นยางที่มีคุณภาพดีและมีราคาที่
สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตยางประเทศอ่ืนได้และสมเหตุสมผล  

           

12. แนวโน้มการบริโภคอาหารประเภท Superfood ยังคงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง Superfood 
คือ อาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารและได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็น
พิเศษ ตัวอย่าง Superfood ที่จัดแสดงภายในงาน ได้แก่ เมล็ดเชีย (Chia Seed) กัญชง (Hemp) โกโก้ (Cacao) 
ควินัว (Quinoa) หม่อน (Mulberry) และขม้ิน เป็นต้น ไม่ว่าจะในรูปแบบผง เมล็ด ขนม เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ เป็นต้น โดยในปีนี้ขมิ้นยังคงเป็นสินค้า Superfood ที่ได้รับความสนใจและมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์
จากขมิ้นเป็นจ านวนมาหลังจากท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษในงาน NPEW 2017 ในปีที่ผ่านมา นอกจากขม้ินแล้ว 
ในปีนี้ กัญชงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและมีจัดแสดงมากเป็นพิเศษ ตัวอย่างสินค้า ได้แก่ เมล็ดกัญ
ชง เครื่องดื่มผสมกัญชง อาหารเสริม และสเปรย์กัญชงบรรเทาอาการปวด เป็นต้น 

           

13. จากการสังเกตการณ์ภายในงาน พบว่าสินค้าและบูธจะได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้นหากมี
เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า เช่น สินค้ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ความทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) การส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในสังคม (Women Empowerment) 
บริษัทมีโครงการหรือสินค้ามีการผลิตที่เสริมสร้างขีดความสามารถในชุมชน และการแบ่งก าไรส่วนหนึ่งไปบริจาค
และช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการเข้าร่วมจัดบูธในงานแสดงสินค้า NPEW อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะท าให้ในปีที่ผ่านมา 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากับฝ่ายการเกษตรฯ ได้มีการเจรจาธุรกิจและมีการสั่งซื้อสินค้า จนสามารถสร้าง
รายได้ขึ้นจริงแล้ว ยังสามารถสร้างความรับรู้ให้กับผู้เข้าชมงาน โดยผู้เข้าชมงานหลายรายสามารถจดจ าบูธของฝ่าย
การเกษตรฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาได้ และมีความสนใจติดตามการแสดงสินค้าในปีนี้ อีกทั้ง บริษัทคู่ค้าทั้งรายเดิมและราย
ใหม่ก็แสดงความมั่นใจที่จะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน เนื่องจากมีบูธจัดแสดงในงานอย่างจริงจัง มิใช่
เพียงการน าสินค้ามาแสดงเพียงครั้งเดียว ดังนั้น หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ึงควรเข้าร่วมงาน พร้อม
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า และเข้าชมงานเพ่ือรับทราบแนวโน้มของสินค้าในกลุ่มนี้ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตรและอาหารไทย  

อย่างไรก็ดี ในการจองพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าหลักของงาน NPEW ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมอย่างหนาแน่นและมักเป็นบริเวณท่ีได้รับการจองภายใน 1 - 2 วัน หลังจากที่มีการเปิดให้จองพ้ืนที่คูหา 
โดยทางผู้จัดงานจะให้สิทธิ์การจองพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวแก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมออกงานก่อน ดังนั้น การเข้าร่วมจัดแสดง
สินค้าทุกปีจะช่วยให้รักษาสิทธิ์ในการจองพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าหลักงานในปีต่อไปได ้

2. จากการสอบถามผู้ประกอบการต่างชาติพบว่ายังคงเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของไทยเช่นเดิม 
ดังนั้น สินค้าเกษตรและอาหารไทยจึงยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันและการท าตลาดในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน จึงควรส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตสินค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า
ธรรมชาติ และสินค้าเพ่ือสุขภาพในไทยให้มากขึ้น ทั้งในรูปแบบสินค้าส าเร็จ วัตถุดิบ และ Private Label 
เนื่องจากสินค้ากลุ่มนีไ้ด้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในกระแสความนิยมต่อไป โดยถึงแม้จะมี
ต้นทุนในการผลิตที่สูงแต่ก็สามารถวางจ าหน่ายในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปได้ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคสินค้า
ดังกล่าวยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
นอกจากนี้ อาจมีการเพ่ิมเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเพ่ือสนับสนุนทางการตลาดอีกด้วย เช่น สินค้ามีการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้มีการส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถให้แก่ชุมชม เป็นต้น ซึ่งการโฆษณาใน
ลักษณะดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าธรรมชาติ และสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ มักเป็นผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชากรและสังคมทั่วโลก อีกท้ัง ยังส่งผลให้
ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย  

3. สินค้าที่พบในงานและสามารถน ามาใช้ประยุกต์และประกอบการพิจารณาน ามาจัดแสดงใน
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งานครั้งต่อไป ได้แก่  
3.1 เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูก าลัง น้ าส้มสายชูหมักจากสมุนไพรส าหรับดื่ม 

น้ าหรือโซดาเติมกลิ่นผลไม้หรือสมุนไพร เป็นต้น โดยเครื่องดื่มให้มีรสและกลิ่นจากผลไม้หรือสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอม 
มีประโยชน์ และเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้ว  

3.2 อาหารและเครื่องดื่มไทย ซึ่งควรอยู่ในลักษณะที่รับประทานง่ายหรือง่ายต่อการปรุง และ
หากเป็นอาหารพร้อมรับประทานควรมีปริมาณพอดีรับประทาน 1 มื้อต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ เช่น น้ าซุป แกง ชาไทย
เข้มข้นที่เพียงเติมนมก็สามารถดื่มเป็นชานมเย็นได้  และข้าวพร้อมรับประทาน เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มไทยอาจต้องมีการปรับสูตรเพ่ือให้มีรสชาติที่ถูกปากชาวต่างชาติ และอาจเพ่ิมส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพหรือ Superfood ในสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ขมิ้น ควินัว และหม่อน เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มมังสวิรัติยังคงอยู่ในกระแส และมีแนวโน้มจะอยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่อง สินค้าอาหารไทย
และเครื่องดื่มไทย ควรมีการปรับสูตรอาหารให้มีรายการอาหารและเครื่องดื่มสูตรมังสวิรัติด้วย เช่น การปรับสูตร
อาหารพร้อมรับประทานให้มีรสชาติเหมาะกับชาวต่างชาติแต่ยังคงเอกลักษณ์อาหารไทย การใช้เนื้อปลอม 
(Alternative Meat) แทนเนื้อสัตว์ การใช้นมอัลมอนต์หรือนมจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แทนนมวัวในเครื่องดื่มกาแฟ
หรือชานมเย็น เป็นต้น 

3.3 ผลิตภัณฑ์มะพร้าวยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว จึงควร
ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวและพัฒนาสินค้าจากมะพร้าวต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุดิบปรุง
อาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง และผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น นอกจากนี้ มะพร้าวจากไทยยังเป็นสินค้าที่ได้รับความ
เชื่อมั่นในคุณภาพจากผู้ประกอบการต่างชาติและผู้บริโภคมากที่สุด 

3.4 ผลิตภัณฑ์ข้าว ทั้งในรูปแบบข้าว สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ ข้าวพอง ข้าวแต๋น ข้าวพร้อมรับประทาน ขนมทานเล่นจากข้าว 
ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น โดยอาจใช้ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลินิล ข้าวหอมมะลิแดง เป็นส่วนผสมและ
วัตถุดิบ เนื่องจากเป็นข้าวประเภทดังกล่าวเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังไม่ค่อยมีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ 
มากนัก จึงส่งผลให้ไม่มีการแข่งขันสูงเท่าข้าวขาว อีกทั้ง ไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวมาก
ที่สุดของโลกอีกด้วย 

3.5 ผลิตภัณฑ์จากไหมและรังไหม เช่น ไหมขัดผิว ครีมบ ารุง แผ่นมาสก์ผิว เป็นกลุ่มสินค้าที่
น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีความแปลกใหม่และมีคุณสมบัติทางธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเพ่ิมมูลค่าและน าไป
ต่อยอดให้เหมาะกับธุรกิจด้านสุขภาพและความงามท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ   

 


