
รายงานการเดินทางเยือนมลรัฐวอชิงตัน  
ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2561 (รวมวันเดินทาง) 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ  มลรัฐวอชิงตัน 

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2561 เพ่ือเข้าพบหารือกับผู้บริหารตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ ผู้กระจาย
สินค้า และเยี่ยมชมการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ อีกทั้ง ฝ่ายการเกษตรฯ ยังได้ส ารวจตลาด พบปะหารือ 
แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น และศึกษาดูงานตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ และสินค้าเอเซียในเขตเมืองซีแอตเทิล
และเมืองใกล้เคียง โดยมสีรุปสาระส าคัญของการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้  

1.  ตลาด PCC Community Markets 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารตลาด PCC Community Markets 
ได้แก่ Ms. Brenna Davis, Vice President of Social and Environmental Responsibility และ Ms. Lamai Cox, 
Community Relations Program Manger ทั้งนี้ PCC Community Markets เป็นตลาดที่มีการบริหารในรูปแบบ
สหกรณ์ผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเน้นอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเริ่มต้นมาจาก
การตั้งสมาคมซื้ออาหาร (Food-Buying Club) ในปี พ.ศ. 2496 และหลังจากนั้นได้ขยายตัวและพัฒนาจนกลายเป็น
ตลาด PCC Community Markets ที่จ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ถึงร้อยละ 95 ของสินค้ากว่า 7,000 รายการ ได้แก่ ผัก
ผลไม้สด เนื้อสัตว์และสินค้าประมง นมและผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม และของช า
เครื่องใช้ในบ้าน ปัจจุบัน PCC Community Markets มีทั้งหมด 12 สาขา โดยทุกสาขาตั้งอยู่ในบริเวณเมืองซีแอทเติล
และเมืองใกล้เคียง ส าหรับโครงสร้างหลักของสหกรณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ 

 สมาชิก: ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 60,000 ราย โดยสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์และเสียงเท่ากัน 
 คณะผู้ดูแลผลประโยชน์ (Board of Trustee): เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก ซึ่ง

คัดเลือกโดยการเลือกตั้งซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเสียง คณะผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและแนวทางของสหกรณ์ และจ้างคัดเลือกประธานกรรมการบริหาร (CEO)  

 การด าเนินธุรกิจ: จ้าง CEO ควบคุมบริหารจัดการพนักงาน โดยพนักงานจะต้องเป็นสมาชิก PCC  

แม้ว่า PCC Community Markets มีนโยบายคงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ผู้บริโภคและให้
ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อฐานลูกค้าจากสมาชิกเดิม แต่เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงสูงวัย จึงจ าเป็นต้องด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขันโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่มวัยท างาน 
(Generation X) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials) ที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 34 ปีและมีลักษณะการใช้ชีวิตและแนวคิด
ในการจับจ่ายใช้สอยจากเครื่องหมายการค้าหรือบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส จริงใจต่อลูกค้า ใส่ใจสังคม 
สิ่งแวดล้อมและส่วนรวมมากกว่า ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ PCC Community Markets ทีมุ่่งหวังจะเป็นร้านจ าหน่าย
สินค้าอินทรีย์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ยั่งยืนและชุมชนท้องถิ่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งมเีป้าหมายภายใน 15 ปี ข้างหน้าที่จะขยายจ านวนสินค้าที่
วางจ าหน่ายในร้านเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จาก 7,000 รายการในปัจจุบัน ทั้งนี้ คู่แข่งส าคัญของ PCC Community 
Markets ในตลาดสินค้าอินทรีย์ ได้แก่ Wholefood และ Sprout เป็นต้น 

PCC Community Markets มีมาตรฐานในการคัดเลือกสินค้ามาวางจ าหน่ายซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายรัฐบาล
กลางสหรัฐฯ ก าหนด โดยเน้นวางจ าหน่ายสินค้าธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก อีกท้ัง สินค้าท่ีมีวางจ าหน่าย
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มักเป็นสินค้าที่มีตรารับรอง เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์ ไม่มีส่วนผสมของพืชหรือสัตว์ที่ได้รับการ
ดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMO) การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) เป็นต้น กลุ่มลูกค้าของตลาดฯ เป็นกลุ่มผู้บริโภค
ที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทุกวัย และหลากหลายเชื้อชาติ  โดยด าเนินการสั่งสินค้าทั้งจากฟาร์มที่มีสัญญาซื้อ-
ขายโดยตรง และตัวกลางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า (distributor) ผู้จัดหา (supplier) และนายหน้า 
(broker) ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติโดยจ าแนกไว้ตามหมวดหมู่ เช่น  

 อาหารจ าพวกเนยแข็ง ไส้กรอก เนื้อรมควัน และเบเกอรี่  ได้แก่ Distribution Partners, Inc. (DPI), 
Pacific Food Importers, Peterson R & K Foods และ UNFI 

 ผักและผลไม้สด ได้แก่  Northwest Specialty Produce, Organically Grown Company, Pacific 
Coast Fruit Company และ Peterson Fruit Company 

 เนื้อสัตว์และอาหารทะเล ได้แก่  Clipper Ship, Inc.ม Corfini Gourmet, Mondo’s Meats และ 
Plymouth Poultry 

 ของช า ได้แก่ Crown Pacific, R & K Foods, Specialty Frozen, Inc. และ UNFI 
ทั้งนี้ มีการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์เข้ามาวางจ าหน่ายในตลาดเช่นกัน อาทิ ข้าวหอมมะลิจากไทยและ
กัมพูชา ขนมท าจากผลไม้อบกรอบจากไทย น้ ามะพร้าวบรรจุขวดจากไทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ PCC Community 
Markets ไม่มีนโยบายน าเข้าสินค้าจากจีน เนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นในระบบการผลิตและควบคุมของจีน 

นอกจากเป็นตลาดจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติให้กับชุมชนแล้ว PCC Community Markets ยัง
ด าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านเกษตรและอาหารและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะ 
ผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคในเวทีสาธารณะและเวทีวิชาการต่างๆ เช่น การสัมมนาและอภิปรายในงานแสดงสินค้า
ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ประจ าภูมิภาคตะวันตก (NPEW) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยประเด็นที่ให้
ความส าคัญ ได้แก่ สวัสดิภาพสัตว์ การท าประมงอย่างยั่งยืนและรักษาทรัพยากรทางทะเล สารพิษและมลภาวะจาก
การเกษตร การท าการเกษตรอินทรีย์ในระดับครัวเรือน ความโปร่งใสในการแสดงฉลากโภชนาการและฉลากอาหาร
ทั่วไป การดัดแปรพันธุกรรมและเทคโนโลยีนาโนในการเกษตร และการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม 

แผนงานในอนาคต จากการประชุมหารือพบว่า ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดมักเลือกซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์มากกว่าสินค้าประเภท Conventional โดยผู้บริหารตลาดคาดว่าตลาดสินค้าอินทรีย์จึงมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางตลาดฯ ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเพ่ิมจ านวนสินค้าอินทรีย์ที่มีวางจ าหน่ายในตลาดขึ้ น
อีกร้อยละ 15 นอกจากนี้ ตลาดฯ ยังได้เริ่มจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตลาดเองอีกด้วย เช่น วิตามินและ
อาหารเสริม เนื้อไก่อินทรีย์ นมอินทรีย์ สบู่ที่มีส่วนผสมอินทรีย์ เป็นต้น   
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ข้อคิดเห็น 
1. PCC Community Markets นับเป็นสหกรณ์ผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารธรรมชาติและอินทรีย์ ที่

ด าเนินธุรกิจมานานและมีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับผู้บริหารท าให้พบว่า กุญแจส าคัญที่ท า
ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ได้แก่ การด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นซื่อตรงในหลักการและเป้าหมายการเป็นผู้จ าหน่ายสินค้า
ธรรมชาติและอินทรีย์ การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ 
การสร้างพันธมิตรกับสหกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงนโยบายบริหารที่ยืดหยุ่นรองรับในแต่ละสถานการณ์ เช่น การก าหนดช่วง
ระยะเวลาทดลองวางจ าหน่ายและการพิจารณายกเลิกรายการสินค้าโดยประเมินจากแนวโน้มความนิยม ศักยภาพการ
ท าตลาดและผลตอบรับจากลูกค้า รวมถึงการปิด ย้าย และขยายสาขาโดยประเมินจากผลก าไรและกลยุทธ์ทางการตลาด 
เป็นต้น 

2. แม้ว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ของไทยจะมีรูปแบบการด าเนินงานของสหกรณ์ผู้ผลิต ซึ่งอาจมีนโยบาย
และกลยุทธ์ที่แตกต่างกับสหกรณ์ผู้บริโภค แต่ไทยก็สามารถเรียนรู้จาก PCC Community Markets เป็นกรณีศึกษา
ด้านนโยบายและการวางแผนบริหารจัดการองค์กรได้ โดยที่ผ่านมา PCC Community Markets มีโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์ท้ังในและต่างประเทศด้วย 

3. แนวโน้มการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตรธรรมชาติและอินทรีย์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงทั่ว
สหรัฐฯ หากสามารถสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปของไทยสามารถน าเข้าไปวางจ าหน่ายในตลาดธรรมชาติและอินทรีย์
เช่น PCC Community Markets ได้ ก็จะเปิดโอกาสและขยายศักยภาพการส่งออกได้ 
 
2. ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท UNFI ณ เมือง Auburn มลรัฐวอชิงตัน 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าประชุมร่วมกับ Mr. Jason Murphy Transportation 
Manager และทีมงานบริหารศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท UNFI ณ เมือง Auburn มลรัฐวอชิงตัน ทั้งนี้ บริษัท UNFI 
เป็นบริษัทกระจายสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ และแคนาดา) โดยกระจายสินค้าเกษตร
ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ตลาด Mainstream Market ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งมีตลาด PCC Community 
Markets เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ โดยบริษัทมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นบริษัทกระจายสินค้า “Mountain People’s 
Warehouse” ในปี พ.ศ. 2519 ซึ่งเน้นกระจายสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ หลังจากนั้นได้มีการขยายธุรกิจทั้งใน
สหรัฐฯ และแคนาดา ปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 33 แห่ง โดยมีสินค้าหลากหลายประเภท เช่น 
อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพ่ือสุขภาพและความงาม เป็นต้น ซึ่งสินค้าที่ทางบริษัทจัดหาและกระจายสินค้ามักเน้นอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพและมีการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี ทางบริษัทจัดหาและกระจายทั้งสินค้าประเภท
ธรรมชาติ อินทรีย์ และสินค้ารูปแบบทั่วไป (Conventional) นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพ่ิมการจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบ
รนด์ของตัวเอง “Field Day” อีกด้วย 

นโยบายการจัดซื้อสินค้าของบริษัท UNFI จะค านึงถึงการเสาะหาสินค้าแปลกใหม่ โอกาสและศักยภาพ
ของสินค้านั้นในตลาดเป็นส าคัญ โดยมีฝ่ายจัดซื้อสินค้า (Procurement Team) เป็นผู้จัดหาและคัดเลือกสินค้า 
ส าหรับช่องทางหลักเพ่ือคัดเลือกสินค้า ได้แก่ 

 ฝ่ายจัดซื้อสินค้าของบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและจัดหาสินค้า และในบางครั้งสาขาตามภูมิภาคต่างๆ 
อาจน าเสนอสินค้าให้บริษัทพิจารณาไดเ้มื่อเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีโอกาสและศักยภาพในตลาด 
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 ผู้ค้า (Vendor) เป็นผู้น าเสนอสินค้า โดยหากเป็นสินค้าใหม่ บริษัทจะจัดท าสัญญาระบุว่าจะมีการคืน
เงินหากสินค้าขายไม่ได้ และต้องจัดท าแผนการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย ทั้งนี้ สัญญาแต่
ละฉบับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสินค้าและผู้ค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดงาน UNFI Buying 
Showcase หรือ งาน Table Top Show ซึ่งเป็นงานที่ให้ผู้ค้าน าสินค้ามาจัดแสดงเสนอขายสินค้า 
โดยทุกปีงาน Table Top Show ฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ จะถูกจัดขึ้นที่เมือง Long Beach มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

 เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) เพ่ือรับทราบความต้องการจากลูกค้าโดยตรง  
 นายหน้า (Broker) เพ่ือเป็นสื่อกลาง  
 งานแสดงสินค้า เช่น งานแสดงสินค้า Natural Products Expo West เพ่ือเสาะหาผู้ผลิต ผู้จัดหา

และนายหน้ารายใหม่ รวมถึงสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นต้น 
อน่ึง แม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายติดต่อน าเข้าสินค้าจากบริทต่างประเทศโดยตรง แต่มีสินค้าน าเข้าบางชนิดที่บริษัท
จัดหาให้กับลูกค้า เช่น น้ าดื่มบรรจุชวดจากอิตาลี ถั่วพิสตาชิโอที่บรรจุปริมาณมาก (bulk) จากบราซิล ดังนั้น 
ผู้ประกอบการในต่างประเทศที่สนใจอาจต้องใช้บริการบริษัทบุคคลที่สามในการน าเข้าสินค้าเพ่ือเสนอสินค้าต่อ
บริษัท UNFI ต่อไป 

ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท UNFI ณ เมือง Auburn มลรัฐวอชิงตัน มีสินค้ากว่า 25,000 รายการ และ
สินค้าเข้า - ออก เป็นจ านวนมากทุกวัน โดยพบว่ามีสินค้าเข้ามายังศูนย์กระจายสินค้านี้เฉลี่ยประมาณ 50,000 - 
60,000 ลัง (Case) ต่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเทศกาลและเฉลิมฉลองตั้งแต่ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ที่
ต้องขนส่งและกระจายสินค้าปริมาณมากอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้น การด าเนินการที่เป็นมาตรฐานและได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization Act หรือ FSMA) อย่าง
เคร่งครัดจึงส าคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติตามระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA ทางบริษัทได้จัดท าแผนงานและข้อ
ปฏิบัติโดยคร่าวที่ศูนย์กระจายสินค้าต้องปฏิบัติตามระเบียบภายใต้ FSMA และให้ศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่ง
ปรับแก้แผนและข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละศูนย์กระจายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทมีหลักการด าเนินงาน Standard 
Operating Procedure (SOP) เพ่ือช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมมีาตรฐานใน
การเก็บรักษาและขนส่งสินค้าอาหาร เช่น ความสะอาดของรถบรรทุกและคลังสินค้า การรักษาอุณหภูมิระหว่างการ
เก็บรักษาและการขนส่ง และการแยกเก็บรักษาสินค้าที่มีสารเคมีหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เป็นต้น อนึ่ง จากการ
สอบถามพบว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Thai Kitchen ครอบคลุมรายการสินค้าอาหารและเครื่องปรุงเกี่ยวกับ
อาหารไทยและเอเชียมากท่ีสุดที่บริษัทจัดกระจายสินค้า อย่างไรก็ตาม สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้
ผลิตในไทย แต่มีการน าสูตรมาผลิตในสหรัฐฯ 

ถึงแม้ว่าบริษัท UNFI จะเป็นบริษัทกระจายสินค้าขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันบริษัทเผชิญกับอุปสรรคด้านอัตราการ
ขยายตัวของธุรกิจทีห่ดตัวลง โดยปัจจุบันขยายตัวที่อัตราร้อยละ 10 - 15/ปี จากในอดีตที่ขยายตัวถึงร้อยละ 15 - 25/ปี 
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น  

 การแข่งขันสูงขึ้น โดยคู่แข่งในสินค้าธรรมชาติและสินค้าอินทรีย์ ได้แก่ Safeway และ KeHe)  
 ร้านค้าปลีกและตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตมีสินค้าอินทรีย์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง  
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 ลูกค้าเลือกที่จะตกลงซื้อขายสินค้ากับผู้ผลิต/ผู้น าเข้าโดยตรงหลังจากที่สินค้าได้รับความนิยมเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและต้นทุน (เช่น บริษัทเคยจัดหาและส่งมันฝรั่งอบกรอบ Kettle ให้ลูกค้าถึง 5 คันรถบรรทุก/
วัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 1 คันรถบรรทุก/วัน)  

 ปัญหาแรงงานขาดแคลนในศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะช่วงเดือนเทศกาลและวันหยุดเฉลิมฉลอง 
 ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนขับรถบรรทุกกระจายสินค้าในพ้ืนที่ต่างๆ  

ดังนั้น บริษัท UNFI จึงตัดสินใจด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการซื้อธุรกิจในเครือข่ายการกระจายสินค้า 
(Distribution Network) ทั้งเครือข่าย ซึ่งเมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท UNFI ได้เข้าซื้อบริษัท “Supervalu” ซึ่ง
เป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจและนโยบาย รวมถึงมีฐานลูกค้ายังแตกต่างกับบริษัท UNFI 
เนื่องจากเน้นจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบปกติ (conventional) ในราคาถูกและปริมาณมาก  

 

   
 
ข้อคิดเห็น 
 บริษัทกระจายสินค้าที่มีเครือข่ายกว้างขวางและทั่วถึงเช่น UNFI เป็นช่องทางส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ
รายใหม่ทั้งในสหรัฐฯ และต่างชาติในอันที่จะน าสินค้าทั้งในรูปแบบทั่วไปและสินค้าธรรมชาติหรืออินทรีย์เข้าสู่
ตลาดหลัก (Mainstream market) ของสหรัฐฯ โดยการน าเข้าและจัดหาตลาดวางจ าหน่ายผ่านบริษัทกระจาย
สินค้าแม้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องมีการบริหารจัดการแผนการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์รองรับ แต่การ
ทีส่ินค้าใหมไ่ด้น าไปวางจ าหน่ายในวงกว้าง ก็สามารถเพ่ิมโอกาสและอัตราการประสบความส าเร็จในการเข้าสู่ตลาด
และสร้างความรู้จักให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน 
 
3. Oxbow Farm and Conservative Center 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าพบปะและศึกษาดูงาน ณ Oxbow Farm and 
Conservative Center ซ่ึงเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ผลิตสินค้าเกษตรให้แก่ตลาด 
PCC Community Markets โดยสินค้าท่ีผลิตและส่งไปจ าหน่ายในตลาด PCC Community Markets ได้แก่ Kale 
แครอท แตงกวา บีทรูท และพาร์สลีย์ เป็นต้น นอกจากจะเป็นฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ฟาร์ม Oxbow Farm 
and Conservative Center ยังเป็นศูนย์การวิจัยเพ่ือพัฒนาและปกป้องระบบนิเวศ และศูนย์การเรียนรู้ด้าน
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การเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชนอีกด้วย โดยทางฟาร์มฯ ได้เปิดให้ชุมชนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้าน
การเกษตรภายในฟาร์มได้ และมีการจัดโปรแกรมให้ความรู้และกิจกรรมพิเศษให้แก่สมาชิก เช่น กิจกรรม 
Workshop และกิจกรรมที่ให้สมาชิกเข้าไปการเก็บผักและผลไม้ในสวนได้เอง เป็นต้น  

ในปัจจุบัน ฟาร์ม Oxbow Farm and Conservative Center แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกสินค้าเกษตร
ทั้งหมด 10 เอเคอร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) พ้ืนที่ 3 เอเคอร์ส าหรับการเพาะปลูกและเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่
ชุมชน และ (2) พ้ืนที่ 7 เอเคอร์ส าหรับการเพาะปลูกสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ฟาร์มมีการเพาะปลูกทั้งปี 
ประกอบด้วยพืชบางชนิดที่ปลูกทั้งปีและบางชนิดที่ปลูกเป็นฤดูกาล เช่น ฟาร์มจะปลูก Kale ทั้งปี ในขณะที่ปลูก
บีทรูทแค่ช่วงหนึ่งของปีเท่านั้น เป็นต้น โดยฟาร์มจะเลือกปลูกสินค้าเกษตรจากอุปสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ใน
ทุกต้นปี ทั้งลูกค้า ร้านอาหาร บริษัท และตลาดจะแจ้งชนิดสินค้าที่ต้องการให้ฟาร์มรับทราบถึงชนิดสินค้าและ
ความต้องการในตลาดในปีนั้นๆ  

ฟาร์มเข้าข่ายเป็นเกษตรอินทรีย์โดยธรรมชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ห่างไกลและหุบเขาเป็น
ก าแพงธรรมชาติ อีกทั้งมีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านในบริเวณ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฟาร์ม
ประสบปัญหาศัตรูพืชในพริก (Pepper) ซึ่งปลูกในเรือนกระจก โดยศัตรูพืชสายพันธุ์ที่พบเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบ
มาก่อนในละแวกนั้น จึงท าให้ต้องถอนพริกออกทั้งหมด ก าจัดศัตรูพืชโดยการน าดินไปตากแดดและปล่อยแมลง
เต่าทองเข้าไปกินศัตรูพืช รวมทั้งปลูกมะเขือเทศทดแทน ซึ่งจากการสอบถามคาดว่าการพบศัตรูพืชชนิดนี้ในฟาร์ม
อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โดยเบื้องต้น ฟาร์มได้แจ้ง มหาวิทยาลัย University of 
Washington ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกลางเลือกและมอบทุนให้ (Land Grant University) โดยหนึ่งใน
วัตถุประสงค์ที่มอบเงินทุนให้คือการส่งเสริมการเกษตร และมีผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืชเข้ามาดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากปัญหาด้านศัตรูพืชที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก พ้ืนที่บางส่วนของฟาร์มยังประสบอุทกภัยระยะสั้นทุกปี
เนื่องจากทีต่ั้งอยู่ใกล้แม่น้ าและเป็นพ้ืนที่ต่ ากว่าส่วนอ่ืน อย่างไรก็ดี ฟาร์มสามารถค านวณช่วงเวลาที่จะเกิดน้ าท่วม
โดยอาศัยโปรแกรม เครื่องมือเซ็นเซอร์ และการตรวจสอบระดับน้ าในแม่น้ า ทั้งนี้ เมื่อเกิดน้ าท่วม ฟาร์มจะมี
อุปกรณ์และที่กั้นเพ่ือป้องกันการท าลายหน้าดินและกักเก็บสารอาหารเพ่ือน ามาใช้เป็นปุ๋ยคอกสด (Raw Manure) 
ซึ่งนอกจากการกักเก็บสารอาหารจากน้ าท่วมเพ่ือมาใช้เป็นปุ๋ยแล้ว ฟาร์มยังน าอุจจาระไก่ (Chicken Litter) จาก
ฟาร์มเกษตรอินทรีย ์ขนไก่ป่น น้ าหมักสกัดจากปลา และสาหร่ายมาใช้เป็นปุ๋ยอีกด้วย  

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่าการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตร 
(Produce Safety Rule) ภายใต้กฎหมาย FSMA นั้น ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการของฟาร์มเท่าไรนัก 
เนื่องจากได้ด าเนินการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดส่วนใหญ่ของระเบียบดังกล่า
วอยู่แล้ว อีกทั้งระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรได้ก าหนดข้อปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่าฟาร์ม
จะต้องท าด าเนินการอย่างไร เมื่อไร และมีความถี่อย่างไร เช่น ข้อก าหนดด้านการทดสอบน้ าที่ใช้ในการเกษตร 
เป็นต้น  
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4. การส ารวจตลาด  
    (1) Pike Place Market 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจตลาด Pike Place Market ซึ่งเป็นตลาด
เกษตรกรที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของมลรัฐวอชิงตัน สินค้าที่มีวางจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นผัก 
ผลไม้ ดอกไม้ สินค้าประมง และสินค้าพ้ืนเมืองที่ผลิตในละแวกมลรัฐวอชิงตันและในสหรัฐฯ จากการส ารวจตลาด
ในครั้งนี้ พบว่าภายในตลาดมีการวางจ าหน่ายเงาะจากเม็กซิโก ซึ่งฝ่ายการเกษตรฯ ได้สอบถามผู้ขายถึงการเลือก
ซื้อผลไม้มาวางจ าหน่ายในร้าน และได้ความว่าผู้ขายรายนี้รับเงาะทั้งจากไทยและเม็กซิโกมาวางจ าหน่าย โดยผู้ขาย
ให้ความส าคัญกับคุณภาพของเงาะมากกว่าแหล่งผลิต และมักเลือกรับเงาะที่มีลูกใหญ่และรสชาติดีกว่ามาวาง
จ าหน่าย ดังนั้น หากเงาะของไทยมีคุณภาพสูงกว่าเงาะจากประเทศอ่ืน ผู้ขายก็จะเลือกเงาะไทยมาวางจ าหน่าย 
นอกจากนี ้ยังพบว่ามีแก้วมังกรที่ผลิตในมลรัฐแคลิฟอร์เนียวางจ าหน่ายอีกด้วย 
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    (2) PCC Community Markets 

เมื่อวันท่ี 25 - 26 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าส ารวจตลาด PCC Community Markets ซึ่งเป็น
ตลาดท่ีมีการบริหารในรูปแบบสหกรณ์ผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเน้นอินทรีย์และธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐฯ 
ในปัจจุบันตลาด PCC Community Markets มีท้ังหมด 12 สาขา ภายในตลาดแบ่งออกเป็นหมวดสินค้าผักผลไม้สด 
เนื้อสตัว์และสินค้าประมง นมและผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม และของช าเครื่องใช้
ในบ้าน นอกจากนี้ ตลาด PCC Community Markets เป็นตลาดท่ีมีมาตรฐานในการเลือกวางจ าหน่ายสินค้าสูงกว่าท่ี
กฎหมายรัฐบาลสหรัฐฯ ก าหนด โดยสินค้าท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาดฯ มักเป็นสินค้าท่ีมีตรารับรอง เช่น สินค้าเกษตร
อินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์ ไม่มีส่วนผสมของพืชหรือสัตว์ท่ีได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม )Non-GMO) การค้าท่ีเป็นธรรม 
(Fair Trade) เป็นต้น และจากการสังเกตการณ์พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันท่ีรักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โดยตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย และสินค้าเกษตรและอาหารอื่นท่ีไทยสามารถส่งมายังสหรัฐฯ ได้เช่นกัน 
ได้แก่  

o มะพร้าวน้ าหอมจากไทย ราคา 4.99 เหรียญสหรัฐ/ลูก 
o เหง้าขมิ้นจากฮาวาย ราคา 16.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o แก้วมังกรจากแคลิฟอร์เนีย ราคา 14.99  เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ 
o มะม่วงจากแคลิฟอร์เนีย ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ลูก  
o น้ าปลาจากไทย ขวดละ 199 มิลลิลิตร ราคา 2.99 เหรียญสหรัฐ 
o เครื่องแกงอาหารไทย กระปุกละ 113 กรัม ราคา 3.49 เหรียญสหรัฐ 
o ซอสผัดไทจากไทย กระปุกละ 236 มิลลิลิตร ราคา 4.29 เหรียญสหรัฐ เหรียญสหรัฐ 
o ซอสสะเต๊ะ กระปุกละ 236 มิลลิลิตร ราคา 4.89 เหรียญสหรัฐ 
o ข้าวหอมมะลิปลูกในสหรัฐฯ ถุงละ 2 ปอนด์ ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ  
o ขนมขบเคี้ยวมะพร้าวแผ่นบางกรอบจากไทย ถุงละ 3.17 ออนซ ์ราคา 4.49 เหรียญสหรฐั 
o น้ ามะพร้าวจากไทย ขวดบรรจ ุ9.5 - 32 ออนซ์ ราคา 1.99 -9.99 เหรียญสหรัฐ  
o ทูน่ากระป๋องจากไทย กระป๋องละ 5 ออนซ์ ราคา 3.19 เหรียญสหรัฐ 

อน่ึง นอกจากจะน าสินค้าจากบริษัทต่างๆ มาวางจ าหน่ายในตลาดแล้ว ตลาด PCC Community Markets ยังได้
เริ่มจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้แบรนด์ของตลาดฯ เช่น วิตามินและอาหารเสริม เนื้อไก่อินทรีย์ นม
อินทรีย์ สบู่ที่มีส่วนผสมอินทรีย์ เป็นต้น   
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    (3) การส ารวจตลาดสินค้าเกษตรในซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเซีย 

เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจสินค้าเกษตรวางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองซีแอตเติล 
มลรัฐวอชิงตัน และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

o มะขามหวานจากไทย จ าหน่ายกล่องละ 1 ปอนด์ ราคา 4.99 เ  หรียญสหรัฐ  
o มะพร้าวน้ าหอมจากไทย ราคาลูกละ 1.99  เหรียญสหรัฐ  
o ข้าวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 50 ปอนด์ ราคา 45.99 เหรียญสหรัฐ 
o ข้าวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 50 ปอนด์ ราคา 40.99 เหรียญสหรัฐ 
o ข้าวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 10 ปอนด์ ราคา 9.99 เหรียญสหรัฐ 
o ปลายข้าวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 10 ปอนด์ ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ 
o ข้าวหอมข้าวกล้องจากไทย ถุงละ 20 ปอนด์ ราคา 20.99 เหรียญสหรัฐ 
o ข้าว Calrose Rice ผลิตในสหรัฐฯ ถุงละ 20 ปอนด์ ราคา 20.99 เหรียญสหรัฐ 
o น้ าปลาจากไทย ขนาดบรรจุขวดละ 700 - 750 มิลลิลิตร ราคา 2.59 - 3.59 เหรียญสหรัฐ 
o มะม่วงจากเม็กซิโก จ าหน่ายในรูปแบบกล่องขนาดบรรจ ุ4 ลูก ราคา 12.99 เหรียญสหรัฐ 
o เงาะจากฮาวาย จ าหน่ายกล่องละ 5 ปอนด์ ราคา 15.99 5 ปอนด์ ราคา  15.99 เหรียญสหรัฐ 
o เหง้าขมิ้น ราคา 5.5 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o หัวปลี ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์์ 

นอกจากสินค้าเกษตรแล้ว ยังพบสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยอีกหลายประเภท เช่น ดักแด้ทอดกรอบ แมงสะด้ิงทอด
กรอบ ซอสศรีราชา น้ าจิ้มไก่ ซอสปรุงรส พริกแกง น้ าตาลปึก เส้นก๋วยเต๊ียว กะทิ ลูกชิดกระป๋อง ขนุนกระป๋อง สับปะรด
กระป๋อง ล าไยกระป๋อง ลิ้นจ่ีกระป๋อง ผลไม้รวมกระป๋อง น้ ามะพร้าว น้ ามังคุด น้ าทับทิม น้ าฝรั่ง น้ าลิ้นจ่ี มันปู มันกุ้ง 
เป็นต้น 
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