การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าไทยในนิวซีแลนด์
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ นครโอ๊คแลนด์ และ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
ส ำนั กงำนที่ ป รึ ก ษำกำรเกษตรต่ ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ เดิ น ทำงไปเข้ ำร่ว ม
โครงกำรส่งเสริมสินค้ำไทยในนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ระหว่ำงวันที่
๒๐ – ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ นครโอ๊คแลนด์ และกรุงเวลลิงตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
อำหำรของไทยให้แพร่หลำยในประเทศนิวซีแลนด์ และประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งของบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน) ที่ได้รับอนุญำตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๐ ทั้งนี้นับได้ว่ำประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ประสบควำมสำเร็จในกำรเปิดตลำดผลิตภัณฑ์
เป็ดปรุงสุกในตลำดประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๐ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ นำโดย เอกอัครรำชทูต นำยมำริษ
เสงี่ ย มพงษ์ ร่ ว มกั บ สมำคมคนไทยในนิ ว ซี แ ลนด์ (Thai Society Charitable Trust of New Zealand)
ได้เริ่มต้นโครงกำรวัน แรก ณ ร้ำนอำหำร Nickie’s Thai Restaurant นครโอ๊คแลนด์ มีผู้สนใจเข้ำร่วมงำน
ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน อำทิ เช่น นำยไมเคิล เวล กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และภรรยำ ผู้แทนสมำคมคนไทยใน
นิ วซีแลนด์ (Thai Society Charitable Trust of New Zealand) ผู้ แทนจำก Thai Trade Sydney บริษั ท
C.P.Merchandising Co.,Ltd. บ ริ ษั ท Shore Mariner Ltd. แ ละผู้ ป ระก อ บ ก ำรร้ ำ น อ ำห ำรไท ย ใน
นครโอ๊ ค แลนด์ โดยร้ ำ นอำหำร Nickie’s Thai Restaurant ได้ น ำเสนอเมนู อ ำหำรไทยที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็ ด ปรุ งสุ กแช่ แข็ง ๒ ชนิ ด คือ เป็ ดย่ ำง (Aromatic Roast Duck) และเป็ด ต้มทอด (Boiled Fried Duck)
จำกบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน) เป็นวัตถุดิบในกำรปรุงอำหำรจำนวน ๕ รำยกำร ได้แก่
แกงเผ็ดเป็ดย่ำง เป็ดย่ำงผัดฉ่ำ น้ำตกเป็ดย่ ำง ข้ำวผัดเป็ดย่ำง และเป็ดน้ำแดง ทำให้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
ได้แนวคิดสำหรับกำรประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุ งสุกแช่แข็งจำกไทย ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถนำไปประกอบ
เมนูอำหำรได้หลำกหลำยและสะดวกในกำรนำไปใช้แล้ว อำหำรที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกยังมีรสชำติดีด้วย
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แงา ผ็ด ร็ดย่ำา

ร็ดย่ำาผกดฉ่ำ

นัำตง ร็ดย่ำา

ข้ำวผกด ร็ดย่ำา
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โครงกำรดังกล่ำวได้จัดขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ สถำนเอกอัครรำชทูต
ซึ่งได้รับควำมสนใจเข้ำร่วมงำนจำกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยทั่วกรุงเวลลิงตัน นอกจำกนี้ ผู้แทนบริษัท
C.P.Merchandising Co.,Ltd. และบริ ษั ท Shore Mariner Ltd. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ผู้ น ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ อำหำรของ
นิวซีแลนด์ได้ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งและเสนอแนวทำงกำรนำผลิ ตภัณ ฑ์ไปใช้ รวมทั้ง
เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยซักถำมข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้วย หลังจำกกำรนำเสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสร็ จ สิ้ น สถำนเอกอั ค รรำชทู ต ฯ ได้ จั ด เตรีย มอำหำรที่ ใช้ วัต ถุ ดิ บ เป็ ด ปรุงสุ ก แช่ แ ข็ งจำกบริษั ท
เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน) เป็นส่วนประกอบ จำนวน ๓ รำยกำร ได้แก่ เป็ดย่ำง แกงเผ็ดเป็ดย่ำง
และผัดกะเพรำเป็ด
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โครงกำรส่ งเสริ ม สิ น ค้ ำไทยในนิ ว ซี แ ลนด์ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในกำรประชำสั ม พั น ธ์ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็ดปรุงสุกแช่แข็งจำกไทยให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยมำกขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
ได้รับควำมสนใจจำกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยที่เข้ำร่วมงำนจำนวนมำก ซึ่งสำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตร
ต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ ได้สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมงำนต่อผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็ง
จำกประเทศไทย สำมำรถสรุปกำรสัมภำษณ์ได้ดังนี้
งำึสกมภำาณ์ผู้รึะงอบงำึึ้ำนัอำหำึไีย
๑. ปริมำณกำรใช้เนื้อเป็ดสดจำกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยในนครโอ๊คแลนด์ และกรุงเวลลิงตัน
สำหรับร้ำนที่ใช้เป็ดสดทั้งตัวมีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยประมำณ ๑๐ - ๓๐ ตัว/สัปดำห์ และ ๓๐ - ๘๐ อก/สัปดำห์
สำหรับร้ำนที่ใช้อกเป็ดสดเป็นวัตถุดิบ โดยผู้ประกอบกำรรับซื้อเป็ดจำกผู้ขำยในท้องถิ่น
๒. ผู้ป ระกอบกำรร้ำนอำหำรไทยในนครโอ๊คแลนด์ และกรุงเวลลิ งตัน มีควำมสนใจในผลิ ตภัณ ฑ์
เป็ ด ปรุ งสุ ก แช่ แข็ งจำกไทยเพื่ อใช้ ท ดแทนผลิ ตภั ณ ฑ์ เป็ ด สดที่ ใช้ ในปั จจุ บั น เนื่ อ งจำกเล็ งเห็ น ถึ งข้อ ดีข อง
ผลิ ตภัณ ฑ์ดังกล่ ำว เช่น ควำมสะดวกในกำรใช้ ประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรเตรียมวัตถุดิบ รสชำติดี
รวมทั้งต้นทุนต่ำกว่ำกำรใช้เป็ดสดที่มีรำคำแพงและต้องเสียเวลำในกำรย่ำงเป็ดก่อนนำไปใช้ กรณีที่ใช้เป็ดทั้งตัว
ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรมักพบปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรเลำะกระดูก มีเศษเนื้อติดกระดูกเหลือทิ้งจำนวนมำก
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยยังมีคงกังวลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็ง
ด้วยเช่น กัน เนื่ องจำกต้องปรั บ รสชำติและวิธีกำรปรุง รวมทั้งเพิ่ มกำรฝึ กอบรมพนักงำนในกำรใช้วัตถุดิ บ
ชนิดใหม่ ดังนั้นต้องใช้เวลำสักระยะหนึ่งสำหรับกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำว
๓. ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยบำงรำยแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งของไทย
มีเนื้อเหนียวและหนังไม่กรอบ แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ที่ทำงร้ำนย่ำงเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลิตภัณฑ์เป็ดย่ำง
เมื่อนำมำย่ำงอีกรอบจะทำให้เนื้อเป็ดแข็ง ทำให้มีควำมกังวลว่ำหำกเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยอำจไม่เป็น
ทีน่ ิยมของลูกค้ำกลุ่มผู้สูงอำยุ
๔. ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยที่เข้ำร่วมงำนส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบว่ำผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งจำก
ประเทศไทยสำมำรถนำเข้ำยังประเทศนิ วซีแลนด์ได้แล้ว จึงต้องกำรให้ ทำงรัฐ บำลจัดโครงกำรเช่นนี้ขึ้นอีก
เพื่อประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อำหำรของไทย ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำมีเพียง ๑ ร้ำนเท่ำนั้นที่ทรำบข้อมูล
กำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์จำกไทย และได้ทดลองซื้อมำใช้ก่อนหน้ำที่จะจัดโครงกำรนี้ขึ้น
๕. ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรไทยบำงรำยยังไม่สำมำรถคำนวณต้นทุน จำกกำรใช้วัตถุดิบเป็ดปรุงสุก
แช่แข็งได้ เนื่องจำกยังไม่เคยทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ และไม่ทรำบว่ำผลิตภัณฑ์ ๑ ถุง น้ำหนักบรรจุ ๕๓๕ กรัม
จะสำมำรถนำไปใช้ประกอบอำหำรเพื่อจำหน่ำยได้มำกน้อยเพียงใด ทำให้ไม่สำมำรถทรำบต้นทุนที่จะสำมำรถ
ลดลงได้แน่ชัด
งำึสกมภำาณ์ผู้นัำ ข้ำ
๑. ผู้ น ำเข้ ำ บริ ษั ท Shore Mariner Ltd. ได้ ให้ ข้ อ มู ล ว่ ำ ร้ำ นอำหำรยุ โรปและร้ำนอำหำรจี น ใน
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้ำที่ทำงบริษัทให้ควำมสำคัญ แต่ที่ผ่ำนมำผลกำรตอบรับจำกลูกค้ำกลุ่ม
ดังกล่ำวยังไม่เป็ น ไปตำมที่คำดกำรณ์ ไว้เนื่ องจำกวัฒ นธรรมกำรบริโภคที่แตกต่ำงกัน โดยร้ำนอำหำรยุโรป
ไม่คุ้นเคยกับกลิ่นเครื่องเทศที่ผู้ผลิตใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์เป็ดย่ำง ซึ่ง ไม่ใช่เหมำะกับกำรนำไปประกอบอำหำร
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ตะวันตก ส่วนร้ำนอำหำรจีนนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดติดกับกระดูกมำกกว่ำ ทำให้กลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญของ
ผู้นำเข้ำคือ กลุ่มร้ำนอำหำรไทย
๒. ผู้นำเข้ำได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่ำ บำงครั้งลูกค้ำไม่เข้ำใจคำจำกัดควำมของชื่อสินค้ำ “เป็ดต้มทอด”
จึงไม่ทรำบว่ำผลิตภัณ ฑ์ดังกล่ำวเป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์อย่ำงไร และมีควำมคำดหวังว่ำผลิตภัณ ฑ์เป็ดย่ำงจะต้องมี
หนังเป็ดที่กรอบ
๓. ผู้นำเข้ำพบว่ำลูก ค้ำบำงรำยไม่ต้องกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรที่เคยปฏิบัติ หรือปรับรสชำติอำหำร
รวมทั้งกำรฝึกอบรมพนักงำน จึงต้องใช้เวลำในกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ำเล็งเห็นประโยชน์หรือ
ข้อดีจำกกำรเปลี่ยนมำใช้ผลิตภัณฑ์จำกประเทศไทย
งำึสกมภำาณ์ผู้ผลิต
๑. ผลิตภัณฑ์เป็ดย่ำง และเป็ดต้มทอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัทมั่นใจว่ำจะเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้ำ
Food Service เช่น ร้ำนอำหำรไทย ร้ำนอำหำรยุโรป ภัตตำคำร โรงแรม ร้ำนอำหำรแบบ Fine dining เป็น
ต้น และจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมอีก ๒ รำยกำรได้แก่ น่องเป็ด ย่ำง (Bone-in duck leg) และ เนื้อเป็ดฉีก
(Shredded duck)
๒. ผลิตภัณฑ์เป็ดปรุงสุกแช่แข็งรูปแบบใหม่ที่ผู้ผลิตจะวำงจำหน่ำยในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นลำดับ
ถั ด ไป ได้ แ ก่ ชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำรส ำเร็ จ รู ป แกงมั ส มั่ น เป็ ด ย่ ำ ง แกงพะแนงเป็ ด ย่ ำ ง แกงเผ็ ด เป็ ด ย่ ำ ง
ชุดผลิตภัณฑ์เป็ดปักกิ่ง และปอเปี๊ยะเป็ดทอด โดยช่องทำงกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวคือ ซุปเปอร์มำร์เก็ต
๓. ผู้ผ ลิ ตแสดงควำมมั่น ใจว่ำผลิตภัณ ฑ์ เป็ดปรุงสุกแช่แข็งจำกประเทศไทยจะสำมำรถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล ที่ยืนยันได้จำกกำรส่งออกผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำวมีรสชำติดี สะดวกในกำรใช้ และสำมำรถช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบกำรได้
ข้อ สนัอแนัะและข้อคิด ห็นั
๑. โครงกำรส่งเสริมสิ น ค้ำไทยในนิวซีแลนด์เป็นโครงกำรที่ส ำมำรถประชำสั มพั นธ์ผลิ ตภัณ ฑ์จำก
ประเทศไทยให้ เป็ น ที่รู้จั กแพร่ห ลำยได้อย่ำงมีประสิท ธิภ ำพ ดังนั้นควรจัดโครงกำรเช่นนี้ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในบริเวณอื่นของประเทศ หรือขยำยโครงกำรไปยังผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ
๒. ควรมีกำรจัดตั้งกลุ่มสมำคมร้ำนอำหำรไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อประชำสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ระหว่ำงสมำชิกได้อย่ำงรวดเร็ว และทั่วถึง หรือเพื่อประโยชน์ด้ำนกำรเจรจำต่อรอง
ทำงกำรค้ำ
๓. ควรสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรไทยในต่ำงประเทศ เนื่องจำกกำรเติบโตของร้ำนอำหำร
ไทยจะส่งผลดีต่อกำรส่งออกวัตถุดิบจำกประเทศไทย
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