
 

 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานและสังเกตการณ์ในงาน
แสดงสินค้า Produce Marketing Association (PMA) Fresh Summit Convention & Expo 2019 ซึ่งเป็นงาน
แสดงสินค้าผักผลไม้สดและดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเป็นประจ าทุกปหีมุนเวียน
ไปตามเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ เมือง Orlando มลรัฐฟลอริดา เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง Dallas มลรัฐ
เทกซัส และเมือง New Orleans มลรัฐลุยเซียนา ส าหรับในปีนี้จัดขึ้นที่เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่าง
วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 24,000 คน มีประเทศต่างๆ กว่า 33 ประเทศ น าสินค้า
มาแสดงทั้งหมด 1,207 คูหา รวมถึงคูหาของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
รวมถึง มีผู้เข้าร่วมน าสินค้ามาออกงานรายใหม่จ านวน 163 ราย โดยผลการสังเกตการณ์ในงานแสดงสินค้า PMA 
Fresh Summit Convention & Expo 2019 สรุปได้ดังนี้   

คูหาของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

   ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ตอบรับค าเชิญจากส านักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เชิญ เพ่ือเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าภายใต้คูหา “Thailand 
Premium Produces” โดย สปษ. กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เชิญคณะวิจัยแก้ไขปัญหาคุณภาพมะม่วงฉายรังสี ประกอบด้วย 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้ประกอบการ
เอกชนที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวจากประเทศไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์และเปิดตัวมะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์สีทองฉายรังสี 
และฝ่ายเกษตรฯ นครลอสแอนเจลิส ได้ประสานน า “Coco Thump” น้ ามะพร้าวอ่อนอินทรีย์พร้อมดื่มแบบกดเจาะ
ผลสดของบริษัท K FRESH จากประเทศไทย เข้าร่วมแสดงในคูหาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผลไม้ทั้งสองรายการได้รับการตอบ
รับจากผู้ เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี โดยมีผู้ เข้าเยี่ยมชมคูหาเป็นจ านวนมาก รวมถึงผู้น าเข้า (importer) ผู้จัดหา 
(Supplier) ผู้จัดจ าหน่าย (distributor) ภาคบริการอาหาร (food service) ที่ต้องการใช้ผลไม้สกทั้งในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และตะวันออกกลาง รวมทั้ง บุคลากรจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ซึ่ง สปษ. 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ประสานด้านกฎระเบียบและกระบวนการน าผลไม้จากประเทศไทยมาจัดแสดง ส าหรับผลการ
ตอบรับสินค้าที่น ามาแสดง มีดังนี้ 

1. มะม่วงฉายรังสีพันธุ์น  าดอกไม้สีทอง ได้รับความสนใจเนื่องจากลักษณะของผลใหญ่ ผิวสีเหลือง
ทองสวยงามปราศจากการเคลือบผิวซึ่งแตกต่างจากมะม่วงที่น ามาแสดงของคูหาอ่ืนๆ ผู้ที่ได้ชิมรสชาติต่างชื่นชอบใน
ความหอมหวานและเนื้อสีเหลืองเนียนละเอียด ซ่ึงได้รับการติดต่อสั่งซื้อทันทีจากผู้น าเข้าภายในงาน ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการควบคุมก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวช่วยขจัดปัญหามะม่วงเสียหายหรือคุณภาพ
ด้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดเส้นด าบริเวณผิวเปลือก และการเกิดเนื้อสีน้ าตาลซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคใน
มะม่วงฉายรังสีรุ่นแรกของไทย จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รอบทศวรรษที่มะม่วงน้ าดอกไม้สุกจากไทยจะ
สามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาได้อีกครั้งหลังจากผู้น าเข้าต้องหยุดการน าเข้าผลมะม่วงสดจากไทยกว่า 10 ปี  

2. น  ามะพร้าวอ่อนอินทรีย์พร้อมดื่ม Coco Thump ของบริษัท K FRESH เป็นน้ ามะพร้าวอ่อน
ผลสดพร้อมดื่มที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่นของประเทศไทยในปี 2562 ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ส าหรับสินค้า

การเข้าร่วมงานและสังเกตการณ ์
งานแสดงสินค้า PMA Fresh Summit Convention & Expo 2019 

ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562 
ณ ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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มะพร้าวอ่อนผลสดในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าไทยเป็นประเทศแรกที่คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าว โดยสินค้าได้รับ
ความสนใจจากผู้น าเข้าเป็นอย่างดีเนื่องจากมีความสะดวกสบาย และเป็นผลผลิตอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ของสหรัฐฯ ปัจจุบันบริษัท K FRESH ได้ผลิตมะพร้าวอ่อนผลสดพร้อมดื่มให้กับบริษัท Melissa's/World Variety 
Produce, Inc. ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดจัดจ าหน่ายสินค้าผักและผลไม้ชนิดพิเศษ (specialty produce) รายใหญ่ที่สุดของ
สหรัฐฯ โดยบริษัทได้น าสินค้ามะพร้าวอ่อนดังกล่าวมาจัดแสดงในคูหาของตนด้วยเช่นกัน 

ภาพบรรยากาศคูหาของส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

    
อัคราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กงสุล (ฝา่ยเกษตร) ประจ าสถานกงสุลใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส 

พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะวิจยัด้านฉายรังสีจากประเทศไทย เข้าร่วมประจ าคูหา 
 

        
ผู้บริหารจากบริษัท Melissa's/World Variety Produce, Inc.        ผู้ร่วมงานให้ความสนใจผลไมไ้ทยที่น าไปแสดง 
                              เข้าเยี่ยมชมคูหา  
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ผู้ที่เข้าชมคูหาให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและชิมตัวอยา่งมะม่วงและน้ ามะพร้าวอ่อนท่ีน าไปแสดง 

 

    

        สาธิตการเจาะมะพร้าวด้วยอุปกรณ์ที่ตดิมากับผลมะพร้าว        มะม่วงน้ าดอกไม้และข้าวเหนยีวแจกให้ผู้เข้าชมได้ชิมรสชาต ิ
 
          
 



 
 

  

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ - 4 - 
 

            
           ผู้เข้าร่วมงานสนใจสอบถามข้อมูล                    แจกตัวอย่างพร้าวอ่อนสดที่สะดวกต่อการบริโภค 

 

     
มะม่วงน้ าดอกไม้พันธ์ุสีทองฉายรังสี และมะพร้าวอ่อนผลสด K Fresh ของไทยท่ีน าไปแสดงในงาน 
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การสังเกตการณ์คูหาผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอื่นๆ และกิจกรรมภายในงาน     
  

1. ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ค้าส่ง ผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่าย 
ส าหรับผู้จัดคูหาแสดงสินค้า ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ปลูก ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจ าหน่าย บริษัทขนส่ง ในส่วน
ของสินค้าที่น ามาแสดง ประกอบด้วย ผักและผลไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจบริการด้าน
อาหาร การขนส่ง เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ ์และธุรกิจที่ปรึกษาด้าน  การจ าหน่ายสินค้า 

นอกจากธุรกิจภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริกา (USDA) ส่งหน่วยงาน 3 แห่ง เข้าร่วมงาน ได้แก่ หน่วยงานบริการการตลาดเกษตร (AMS) บริการตรวจ
สุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) และบริการสถิติการเกษตรแห่งชาติ (NASS) เพ่ือจัดแสดงภารกิจโดยรวมของ USDA และ
ให้ข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนการเติบโตและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจผักและผลไม้สด โดย มีผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพืชผล
พิเศษ (SCP) โปรแกรมอินทรีย์แห่งชาติ (NOP) และพระราชบัญญัติสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย (PACA) เข้าร่วมเพ่ือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับผักและผลไม้ของ USDA นอกจากนี้ ยังมีคูหาที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ 
เช่น เม็กซิโก สาธารณรัฐโดมินิกัน อาร์เจนตินา และเปรู เป็นต้น  

2. การประชุมสัมมนา นอกเหนือจากการแสดงสินค้าแล้วยังมีการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการค้าสินค้าผักและผลไม้ ได้แก่ รูปแบบใหม่ของการค้าโลกที่มุ่งเน้นมาตรการเชิงรุกเพ่ือโอกาสทาง
การค้า วิทยาการและเทคโนโลยีส าหรับสินค้าผักและผลไม้ที่น่าสนใจและไม่น่าสนใจ โอกาสส าหรับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การปฏิบัติที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการที่ชาญฉลาด และอนาคตเรื่องความปลอดภัยอาหาร เป็นต้น 

3. สินค้าใหม่และแนวโน้มความนิยม ส่วนใหญ่จะจัดแสดงในตู้แสดงสินค้าบริเวณหน้างานก่อนเข้า
ห้องแสดงสินค้า โดยเป็นการแสดงภาพรวมแนวโน้มสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปลกใหม่ในระบบห่วงโซ่การจัดหา
สินค้าผักและผลไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ โดยแยกเป็นตู้แสดงสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้  

 ผลิตภัณฑ์ส าหรับชีวิตที่เร่งรีบ (On-The-Go Showcase) แสดงผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการที่
ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพในชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบหรือภายใน
ครัวเรือน โดยบรรจุอาหารในภาชนะขนาดพอดีและสะดวกในการพกพาเพ่ือการบริโภคในระหว่างเดินทางหรือพร้อม
ปรุงอาหารแต่ละม้ือ เช่น สลัด/ผลไมส้ดพร้อมบริโภค ผักหั่นส าเร็จพร้อมใช้ประกอบอาหาร ของกินเล่นประเภทผักและ
ผลไม้แห้ง เป็นต้น  

 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เป็นการแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง ได้แก่ 
เครื่องดื่มน้ าหมักอินทรีย์ ผักและผลไม้อินทรีย์    

 อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ก าลังอยู่ในความนิยม ได้แก่ อาหารว่างเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ท าจากพืช 
(plant-based jerky) เครื่องดื่มน้ าหมัก (kombucha) เครื่องดื่มน้ าตาลน้อยหรือไม่ผสมน้ าตาล เครื่องดื่มประเภท 
Keto diet เป็นต้น 

 ไม้ดอกไม้ประดับ แสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการส าหรับไมด้อกและไมป้ระดับ    
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่โดดเด่นคือ นวัตกรรมในรักษาความสดของผลผลิต เช่น 

นวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์เพ่ือความยั่งยืนที่ท าจากวัสดุที่น ามาใช้ใหม่หรือทดแทนพลาสติกซึ่งคาดว่าจะเป็นคลื่นลูก
ใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังพบว่ามีแผ่นก๊าซต้านจุลชีพเพ่ือช่วยยืดอายุผักผลไม้ไม่ให้
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เน่าเสียง่าย หมึกพิมพ์อักษรบนบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพืช วัสดุเคลือบผักผลไม้เพ่ือรักษาความสดที่ท าจากพืชซึ่งสามารถ
รับประทานได้ เป็นต้น 

ข้อสังเกตและความคิดเห็น 

1. ข้อสังเกต 
1.1 ผลไม้เมืองร้อน ทีไ่ด้รับความนิยมน ามาแสดงมากที่สุด ได้แก่  

 มะม่วง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากเม็กซิโกและประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา เช่น 
เอกวาดอร์ จากการทดลองชิมมะม่วงสุกจากเอกวาดอร์พบว่า ผลเล็กคล้ายมะม่วงอกร่องไทย ผิวสีเหลืองสวยแต่มี
รสชาติเปรี้ยว 

 มะพร้าวอ่อน เกือบทั้งหมดเป็นผลผลิตจากไทย บางส่วนเป็นผลผลิตจากเม็กซิโก 
ส าหรับมะพร้าวจากไทยที่น ามาแสดงในคูหาต่างๆ ได้แก่ คูหาของบริษัท Melissa's/World Variety Produce, Inc. บริษัท 
Long Produce และบริษัท Jan Fruits Inc. ซึ่งน ามะพร้าวอ่อนผลสดพร้อมอุปกรณ์เจาะและหลอดดูดน้ ามะพร้าวมาแสดง 

 แก้วมังกร มีหลายพันธุ์  พันธุ์สีแดงส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม พันธุ์สีเหลืองมาจาก
เอกวาดอร์ 

 สับปะรด มาจากเม็กซิโกและคอสตาริกา  
นอกจากนี้ พบว่ามีการน าเงาะ ล าไย มังคุด จากเวียดนาม และยังพบว่ามีฝรั่งและส้มโอจัด

แสดงอีกเล็กน้อย จากการสอบถามพบว่าผลไมเ้มืองร้อนบางชนิดสามารถผลิตได้ในสหรัฐฯ เช่น แก้วมังกร สามารถผลิต
ได้ในมลรัฐฟลอริดา มะม่วงและฝรั่งสามารถผลิตได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นต้น  

1.2 พืชสมุนไพรเมืองร้อน ที่พบมาก ได้แก่  
 ขมิ น จากการสอบถามพบว่า ขมิ้นส่วนใหญ่น าเข้าจากจาไมกาซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาด

เกือบตลอดปี และมีการน าเข้าจากไทยในบางช่วง คุณภาพไม่ต่างกันแต่ของไทยมีขนาดเล็กกว่า ถึงแม้สหรัฐฯ จะ
สามารถผลิตขม้ินเองได้ในมลรัฐฮาวาย แต่ราคาสูงเมื่อเทียบกับการน าเข้า 

 ขิง พบว่าเป็นผลผลิตจากประเทศจีน และเปรู 
 กระเทียม ที่น ามาแสดงเป็นผลผลิตของประเทศสเปนและอาร์เจนตินาซึ่งได้รับการ

ยอมรับว่ามีคุณภาพด ี
1.3 คูหาแสดงสินค้าของไทยมีขนาดค่อนข้างเล็กและไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเนื่องจากงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรมีจ ากัด ทั้งนี้ พบว่าคูหาซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศอ่ืนมีการตกแต่งสวยงาม กว้างขวางและโดดเด่น มีการ
จัดแสกงสินค้าผักและผลไม้สดหลากหลาย  

2. ข้อคิดเห็น 
2.1   เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้ สปษ. และฝ่าย

เกษตร ด าเนินงานเพ่ือแสวงหา ขยายโอกาส และรักษาตลาดสินค้าเกษตรอาหารไทยในประเทศที่รับผิดชอบ ดังนั้น 
การเข้าร่วมจัดคูหาในนามหน่วยงานหรือประเทศในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องดังเช่นงาน PMA ทุกปี จึงมีความจ าเป็น
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีพ้ืนที่คูหารองรับการแสดงสินค้าที่หลากหลายและมากขึ้นได้ ซึ่ง
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ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะท าให้ได้รับทราบแนวโน้มความต้องการสินค้าผักและผลไม้ในตลาดสหรัฐฯ  ยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์และผลักดันการส่งออกสินค้าพืชผักผลไม้ไทยให้สามารถส่งไปยังตลาดสหรัฐฯ และตลาดในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ  

2.2   ควรพิจารณาขยายโอกาสสินค้าผลไม้สดไทยในตลาดผู้บริโภคอ่ืน โดยเฉพาะตลาดระดับสูง
หรือพรีเมียมซึ่งผู้บริโภคมีก าลังซื้อสูง นอกจากตลาดของชาวไทยหรือชาวเอเชียที่ผ่านมา ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจโฮเรกา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ร้านอาหาร (Restaurant) กาแฟและธุรกิจจัดเลี้ยง (Café and Catering) 
นับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สินค้าเกษตรไทย เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองซึ่งมีเมล็ดที่ลีบแบน จึงท าให้ผู้แปรรูปหรือธุรกิจ
เหล่านี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อมะม่วงได้มากท่ีสุดท าให้มีผลกระทบต่อต้นทุน
น้อยกว่า   

2.3   ควรเผยแพร่ สนับสนุน และชักชวนผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยเข้าร่วมงานด้วยเพ่ือให้
สามารถพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อภายในงานได้โดยตรงทันทีโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานของรัฐบาล เนื่องจากผู้เข้าร่วม
งานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออกผักและผลไม้ของไทย
เผยแพร่ในงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อส าหรับผู้ที่สนใจในการน าเข้าสินค้าจากไทย 

2.4 ควรติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาคุณภาพสินค้าผักและผลไม้นอกเหนือจาก
เทคโนโลยีการฉายรังสี เช่น บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่ง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าว 

2.5 ควรให้ความส าคัญด้านการลดต้นทุนเพ่ือให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งอ่ืนๆ เช่น 
การส่งเสริมการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนเชิงขนาด (economic of scale)  

 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ตุลาคม 2562 
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ภาพบรรยากาศภายในงาน PMA Fresh Summit Convention & Expo 2019

 

     
 

 

ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเยี่ยมชมตู้แสดงสินค้าบริเวณหน้างานก่อนเข้าห้องจัดแสดงสินค้า 
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                   บรรยากาศภายในหอ้งแสดงสนิคา้                          คูหาของบริษัท Melissa's/World Variety Produce, Inc.  

         
                   “สับปะรด” สดจากคอสตาริกา                                    “สับปะรดและมะพร้าว” ผลผลิตจากเม็กซโิก 
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           “มะม่วง” ผลผลิตจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย                                      “ล าไย” จากเวียดนาม 

 

        
        คูหาผู้จัดจ าหนา่ยผลไม้เมืองร้อนน าเข้า                           คูหาผู้จัดจ าหน่ายมะม่วงจากประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา 
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      “น้ ามะพร้าวและกะท”ิ ผลิตจากไทยภายใต้                          มะพร้าวอ่อนผลสดพร้อมทีเ่จาะและหลอดดูดน้ ามะพร้าว 
เครื่องหมายการค้าส่วนตัววางจ าหน่ายในตลาดออนไลน์                          น าเข้าจากไทยโดยบริษัท Jan Fruits Inc.  
และร้าน Discount store chain เข่น Home Goods 

                 
     ขมิ้น กระเทียม หอมแดง น าเข้าจากหลายแหล่ง                               “กระเทียม” ผลผลติจากสเปน 
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กล้วยไม้สีแปลกตาทีส่่วนใหญ่เป็นพันธุ์ท่ีนิยมวางจ าหน่ายในตลาดหลักของสหรัฐฯ 

     
                     คูหาของสาธารณรัฐโดมินิกัน                                               คูหาของเม็กซิโก  

                                  

                      คูหาของอาร์เจนตินาเน้นด้านการเจรจาธุรกจิ        คูหาเปรูชูเอกลักษณส์ินค้า Super Foods 


