
 

 Business Creation & Networking  
 งานแสดงสินค้า United Fresh 2018 
 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561  
 ณ  อาคาร South Hall, McCormick Place นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
                              
            งาน United Fresh 2018 เป็นงานแสดงสินค้าผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีอาหารสด อุตสาหกรรม
การผลิต แปรรูปและเก็บรักษา รวมไปถึงการขนส่งสินค้า เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารในตลาดสหรัฐฯ จัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคาร McCormick Place นครชิคาโก จัดขึ้นโดย
สมาคม United Fresh Produce Association ซึ่งก่อตั้งเพ่ือรวบรวมผู้ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม Fresh produce 
จากหลายภาคส่วนของสหรัฐฯ ได้แก่ เจ้าของฟาร์ม พ่อค้าคนกลาง ผู้ผลิตเทคโนโลยีผักและผลไม้แปรรูป ผู้ค้าปลีก
และค้าส่ง ผู้ให้บริการด้านอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 
   ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานจากภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอาหารและการท าธุรกิจ เพ่ือที่ผู้ประกอบการจะสามารถน าความรู้และแนวคิดใหม่ๆไปประยุกต์ใช้พัฒนา
และต่อยอดธุรกิจและอาชีพได้อย่างยั่งยืนและม่ันคง 
 
 

                          
                         McCormick Place                                    แผนผังงานแสดงสินค้า        

รูปแบบการจัดงาน 
งาน United Fresh ใช้พ้ืนที่จัด 74,000 ตารางเมตร ของอาคาร South Hall ซึ่งได้แบ่งงานแสดงสินค้า 

ออกเป็น 5 งาน (Co-location) ประกอบด้วย 
 1. FreshMKT Expo เป็นงานจัดแสดงสินค้าประเภทอาหารสด เช่น  
ผักและผลไม้สด  อาหารพร้อมรับประทาน ซอสปรุงรส และ น้ าผลไม้ โดยมีสินค้า 
มากกว่า 1,000 รายการที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ น าเสนอความสดใหม่ของอาหารและเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท้ังในด้านสุขภาพ และรสชาติที่ดี ผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารสด ทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้จัดจ าหน่าย ทั้งขายปลีกและส่ง ซึ่งในงานมีการจัดการอบรมและการ
พัฒนา เช่น ด้านการจัดการและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และการสร้างรายได้ในระยะยาวและการบริโภคท่ีเติบโต
มากยิ่งขึ้น  
 

 

 



 

 2. FreshTEC Expo จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในการคงสภาพและ 
รักษาความสดของอาหาร ตั้งแต่ขบวนการผลิตและการแปรรูป 
 3. Global Cold Chain Expo จัดแสดงอุปกรณ์จัดเก็บระบบขนส่งห้องเย็น  
อีกท้ังผู้จัดงานฯ และผู้ประกอบการด้านห้องเย็นสหรัฐฯ มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน 
ความเห็นในแนวทางการจัดการ Supply Chain อาหารที่เน่าเสียได้ง่าย   
 4. SmartFood Expo  เป็นศูนย์รวมสินค้า SmartFood  และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านอาหารจัดแสดงสินค้าอาหารและเครืองดื่มเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นที่นิยม 
ของตลาดในขณะนี้  
 5. International Floriculture Expo แสดงดอกไม้และพันธุ์ไม้ ซึ่งเป็น 
การรวมกลุ่มของตลาดผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้จัดจ าหน่ายดอกไม้จากหลายประเทศ 
ทั่วโลก  
 นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดประกวด United Fresh Innovation Awards การจัดแสดง Organic 
Showcase และ Culinary Showcase รวมถึง FutureTEC Zone และ Marketing Solutions Zone 

 
 

                
                               
 
 
สินค้าที่จัดแสดง 10 ประเภท ได้แก่  
 1. Fruit                                          2.  Business/Communications Systems  
          3. Industry Services                          4.  Merchandising Data and Technology 
          5. Merchandising Displays                 6.  Other Commodities/General Food  
          7. Transportation Services                 8. Packages, Packaging Materials & Containers  
          9. Value Added Products                 10. Vegetables 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ผลิตภัณฑ์ผัดไทย Vegan  

 

 

 

              

           Organic Showcase                        Culinary Showcase                          FutureTEC Zone 

 
เทคโนโลยเครื่องสกัดน้ าผลไม้

คงรสชาติและคุณค่าทาง
โภชนาการเดิมของผลไม้ 

 

 
Fresh Veggie Noodle & Rice 

 
บรรจุภัณฑ์รูปลักษณ์สะดุดตา

และสะดวกตอ่การบรโิภค 

 
รถ Trailer ควบคุม      

อุณหภูมิแบบคู ่

 



 

ผู้เข้าร่วมงาน & ผู้เข้าชมงาน 
 มีผู้เข้าร่วมงาน 625 ราย แบ่งออกเป็น 5 ส่วนตามงานแสดงสินค้า แยกเป็นภายในประเทศ จ านวน 580 ราย 
และเป็นผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศจ านวน 45 ราย 21 ประเทศ คือ แคนาดา เม็กซิโก โปรตุเกส ไต้หวัน อังกฤษ 
บราซิล จีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไนโรบี จีน เอกวาดอร ์   
เคนย่า ไต้หวัน เอธิโอเปีย และ เกาหลีใต ้ 
 มีผู้เข้าชมงานจ านวน 6,228 คน จากในประเทศและต่างประเทศ 50 ประเทศ 
 งานแสดงสินค้า United Fresh 2018 ในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562         
ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Website ของงาน www.unitedfreshshow.org   
 
ข้อสังเกตที่ได้รับจากการชมงานและข้อคิดเห็น 
 1. การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชเป็นหลัก (Plant-based) มีเเนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในสหรัฐฯ 
การขยายตัวของสินค้ามีความแพร่หลายมากเเละถูกปรับปรุงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มากข้ึน และผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้
ง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ัวไป 

 2. ตลาด Fresh Produce ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ โดยในปี 2560 มีมูลค่ากว่า 57.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.5 จากป ี2559 (ข้อมูล USDA และ สมาคม United Fresh Produce  
Association) โดยการจัดงาน United Fresh จัดขึ้นเพื่อรองรับตลาดนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่างให้
ความส าคัญต่อคุณภาพสินค้าจะต้องสด สะอาด คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  และบรรจุภัณฑ์สะดวกใช้ง่าย เป็น
ปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

    สินค้าของไทยที่มีโอกาสลู่ทางเข้าสู่ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าของตลาด Fresh Produce สหรัฐฯ ได้แก่ สินค้า 
Packages, Packaging Materials & Containers 

 
รายงานโดย : นักศึกษาฝึกงาน สคต.ชิคาโก 

นางสาวแพรไพลิน ทิพย์อัมพร, นางสาวสกาวรัตน์ สีหมากสุก, นางสาวพรรณผกา สิงคีวรรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก 

สิงหาคม 2561 

http://www.unitedfreshshow.org/

