
 

งานเทศกาล Alaska State Fair 2015 การเยี่ยมชมสถานเพาะพันธุ์สัตว์น ้า  
และการส้ารวจสินค้าอาหารจากเอเชีย 

ณ เมือง Anchorage มลรัฐอลาสก้า (Alaska) 
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2558 

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานเทศกาล 
Alaska State Fair 2015 ณ เมือง Anchorage มลรัฐอลาสก้า (Alaska) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วม
เผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารของไทยในมลรัฐอลาสก้าในปีต่อๆ ไปร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งได้มีการเข้าร่วมออกบูธภายในงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอยู่แล้วทุกปี 
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ าของหน่วยงานของ Alaska Department of Fish and Game 
รวมถึงส ารวจสินค้าเกษตรและอาหารในซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่งในเมือง Anchorage โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งานเทศกาล Alaska State Fair 2015 

งานเทศกาล Alaska State Fair เป็นงานเทศกาลด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของมลรัฐอลาสก้า 
โดยจะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูร้อนในเมือง Anchorage ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ในปีนี้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2558 ลักษณะงานคล้ายกับงานเกษตรแฟร์ของไทย มีการจัดการ
ประกวดผลิตทางเกษตร เช่น ประกวดกะหล่ าปลีและฟักทองขนาดใหญ่ การประมูลปศุสัตว์ การประกวดการ
ท าอาหาร การออกร้านจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร การออกร้าน
จ าหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าทั่วไป สวนสนุก รวมไปถึงการแสดงดนตรีและการละเล่นต่างๆ มีการเก็บค่าเข้าชม
งาน คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คนในแต่ละปี  ทั้งนี้ มลรัฐอลาสก้ามีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 
730,000 คน 

ข้อสังเกต 

1. เนื่องจากมลรัฐอลาสก้ามีช่วงฤดูหนาวค่อนข้างยาวนานและอากาศเย็นจัด ในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่อากาศ     
อุ่นขึ้น การจัดงานเทศกาลในช่วงฤดูร้อนจึงมีผู้คนจึงเดินทางมาเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น สินค้าเกษตรที่   
อลาสก้าผลิตได้เองมีไม่มากนักเนื่องจากมีภูมิอากาศหนาวเย็นจัด อุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การขุดเจาะ
น้ ามันและกาซธรรมชาติ การท าประมงทางทะเล และการท่องเที่ยว เป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด
ของสหรัฐอเมริกา ประชากรมีรายได้ปานกลางและมีคุณภาพชีวิตดี เนื่องจากรัฐมีรายได้จากธุรกิจน้ ามันและ
กาซธรรมชาติ จึงไม่มีการเก็บภาษีจากการซื้อสินค้า และยังมีการจ่ายเงินโบนัสประจ าปีให้แก่ประชากรทุกคน 

2. จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในบูธของ ททท. ซึ่งเข้าร่วมออกร้านทุกปี มีผู้สนใจในวัฒนธรรมของประเทศไทย 
โดยเข้ามาร่วมกิจกรรมในบูธมากพอสมควร เช่น การชมการแสดงศิลปะร าไทย การร้อยมาลัย การแต่งผม
ให้กับเด็กๆ ด้วยดอกไม้ไทยและพวงมาลัย การเขียนป้ายชื่อเป็นภาษาไทย ฯลฯ มีผู้เข้ามาทักทายและเล่าว่า
เคยไปเที่ยวประเทศไทยและมีความประทับใจอย่างไร อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักประเทศไทยมากนัก 
และมักเป็นผู้ไม่ค่อยเดินทางไปเที่ยวนอกประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะอลาสก้าเป็นมลรัฐที่ไม่ได้มีพ้ืนที่ติดกับ
รัฐอ่ืนของสหรัฐฯ และอยู่ห่างจากรัฐอ่ืนค่อนข้างมาก อาจมีความคิดว่าทวีปเอเชียอยู่ไกลมาก และมีค่าใช้จ่าย
สูงในการเดินทางไปท่องเที่ยว   
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3. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันผิวขาวกว่าร้อยละ 60 และมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียประมาณร้อยละ 
5.4 หรือประมาณ 40,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักประเทศในแถบเอเชียเท่าใดนัก ผู้เข้ามา
เยี่ยมชมบูธแสดงความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวประเทศไทยพอสมควร โดยบอกว่ามีเพ่ือนหรือญาติเคยไปเที่ยว
มาก่อนและอยากจะเดินทางไปเที่ยวบ้างในอนาคต เนื่องจากบูธของ ททท. เป็นเพียงบูธเดียวในงานที่เสนอ
ข้อมูลและแจกเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงมีความแตกต่างและได้รับความสนใจ  

4. ถึงแม้ผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยมากนัก แต่การจัดกิจกรรมภายในบูธมีความน่าสนใจ 
ท าให้มีผู้แวะเข้าชมอย่างต่อเนื่อง หากมีการสาธิตประกอบการอาหารไทยหรือเปิดโอกาสให้ได้ชิ มอาหารไทย     
ก็จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้อยากเข้ามาท าความรู้จักประเทศไทยได้มากยิ่งข้ึน 

ข้อคิดเห็น 

1. การพิจารณาเข้าร่วมงานในปีต่อๆ ไปของฝ่ายการเกษตรฯ จัดได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่มีศักยภาพดีพอสมควร       
ในการเข้าร่วม แต่ระยะเวลาของการจัดงานยาวนานถึง 12 วัน จึงมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าร่วม       
ชมงานเป็นจ านวนมากเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของรัฐ จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่สินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งนี้ จากการส ารวจท้องตลาดพบว่า มีการน าเข้าสินค้ากุ้งขาว          
น้ ามะพร้าวบรรจุขวด มะพร้าวอ่อน (ผล) ชาไทย รวมถึงเครื่องปรุงอาหารไทยจากไทยเข้าไปจ าหน่ายแล้ว  

2. หากฝ่ายการเกษตรฯ จะเข้าร่วมออกบูธในงานในปีต่อๆ ไป ควรมีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบ
และเครื่องปรุงอาหารของไทยที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดอยู่แล้ว เช่น การประกอบอาหารจากกุ้ง หรือจาก
อาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป ส่วนผลไม้ไทยที่มีศักยภาพขณะนี้ ได้แก่ มะพร้าวอ่อน รวมถึงน้ ามะพร้าว
บรรจุกระป๋อง ส่วนผลไม้ไทยชนิดอ่ืนๆ อาจน าเสนอในโอกาสต่อๆ ไป เนื่องจากผู้เข้าร่วมชมงานส่วนใหญ่
ขณะนี้ไม่รู้จักผลไม้ไทยมากนัก และมีผลไม้ไทยและผลไม้เขตร้อนจ าหน่ายในท้องตลาดน้อยมาก แม้แต่ใน
ซุปเปอร์มาเก็ตเอเชียก็ตาม  

การเยี่ยมชมสถานเพาะพันธุ์สัตว์น ้า William Jack Hernandez Sport Fish Hatchery 

1. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ า William Jack Hernadez Sport Fish Hatchery 
ตั้งอยู่ที่ N Reeve Blvd, Anchorage, AK 99501 เป็นหน่วยภาครัฐระดับมลรัฐภายใต้ Alaska Department 
of Fish and Game สร้างเสร็จเมื่อปี 2554 ใช้เทคโนโลยีแนวใหม่ในการอนุรักษ์น้ าและลดปริมาณความ
ต้องการใช้ความร้อน (เนื่องจากสภาพอากาศส่วนใหญ่หนาวเย็นมาก) ในการเพาะพันธุ์ปลาแซลมอนสายพันธุ์ 
Chinook และ Coho รวมถึง Rainbow Trout, Arctic char และ Arctic grayling  

2. สถานเพาะพันธุ์สัตว์น้ านี้เปิดให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าเข้าชม เป็นอาคารปิดและจัดแสดงให้ผู้สนใจสามารถเดินเข้า
ชมผ่านกระจกได้ตลอดทั้งอาคาร โดยไม่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุม มีแท็งค์หรือบ่อเพาะพันธุ์กว่า 
100 บ่อ มีการเพาะพันธุ์ปลาส าหรับกีฬาตกปลา   (Sport Fish) กว่า 6 ล้านตัวในแต่ละปี มีการปล่อย        
ลูกปลาขนาด 1 -  2 นิ้ว  ขนาด 3 - 5 นิ้ว และขนาดที่สามารถตกได้   (Catchable)   7 – 12 นิ้ว ลงใน
แหล่งน้ าบริเวณตอนกลางของอลาสก้าด้านใต้ (South Central Alaska) จากเมือง Cordova ไปจนถึงเมือง 
Kodiak, Homer, Kenai, Seward, Anchorage, Mat/Su และ Talkeetna กิจกรรมกีฬาตกปลานี้สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนถึงปีละกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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3. การขนย้ายปลามีความทันสมัยมาก โดยจะสูบปลาผ่านท่อโดยใช้เครื่องปั๊มจากบ่อเพาะพันธุ์หรือบ่อเลี้ยงเข้าสู่
แท็งคบ์นรถบรรทุก จากนั้นจึงเดินทางไปยังแหล่งน้ า และปั๊มปลาผ่านท่อส่งลงไปยังแหล่งน้ าโดยตรง ช่วงฤดูที่
มีการปล่อยปลาลงแหล่งน้ าคือระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี 

4. การบริหารจัดการด้านการประมงของอลาสก้าใช้ระบบคณะกรรมการบริหาร  (Alaska Board of Fisheries) 
โดยด าเนินการภายใต้กฎหมายประมง คณะกรรมการซึ่งสรรหาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรัฐมีทั้งหมด 7 คน 
มีวาระในการด าเนินงานคราวละ 3 ปี จัดการประชุมปีละ 4 – 6 ครั้ง ท าหน้าที่ก าหนดฤดูท าการประมง 
(รวมถึงกีฬาตกปลา) ขนาดตาข่าย และวิธีท าการประมง คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าของรัฐ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่พิจารณาข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ และบุคคล
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือก าหนดกฎระเบียบ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อมูลด้านชีววิทยา เศรษฐกิจ และ
สังคมจากหน่วยงาน Alaska Department of Fish and Game จากการประชาพิจารณ์ รวมถึงแนวทางจาก
หน่วยงานด้านความปลอดภัยและกฎหมายของมลรัฐ เมื่อมีการร่างกฎหมายหรือข้อก าหนดต่างๆ  

ข้อคิดเห็น 

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าของมลรัฐอลาสก้ามีความทันสมัยมาก แม้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนถึงเย็นจัดตลอดเวลา 
ก็สามารถด าเนินการเพาะพันธุ์ได้ภายในอาคารปิดได้ตลอดเวลา สามารถขนย้ายปลาไปยังแหล่งน้ าได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและไม่มีการสูญเสีย นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการประมงที่ดี ทั้งจากการจับจากทะเลและการเพาะเลี้ยง 
เน้นการอนุรักษ์ มีระบบการปิดอ่าวเพ่ือหยุดท าการประมงเป็นบางช่วง และมีการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่าง
เคร่งครัด 

การส้ารวจตลาดและซุปเปอร์มาเก็ตในเมือง Anchorage 

1. ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจ Farmers Market ซึ่งเป็นตลาดนัดส าหรับให้เกษตรกรน าผลิตผลมาจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารห้างสรรพสินค้า SEARS โดยจัดพ้ืนที่จ าหน่ายเป็นตลาดขนาดเล็ก     
มีการจ าหน่ายพืชผลและผลิตภัณฑ์ไม่มากนัก เนื่องจากการท าการเกษตรของอลาสก้ามีข้อจ ากัดด้านสภาพ
ภูมิอากาศที่หนาวเย็น และมีหิมะปกคลุมหลายเดือนต่อปี สินค้าเกษตรที่บริโภคกันส่วนใหญ่จึงต้องน าเข้าจาก
แคนาดาและฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ  

2. ฝ่ายการเกษตรฯ ยังได้ส ารวจซุปเปอร์มาเก็ตซึ่งจ าหน่ายสินค้าอาหารจากเอเชียจ านวน 3 แห่ง ได้แก่           
1) Lucky Market (บริหารโดยชาวจีน) 2) Phattra (บริหารโดยชาวลาว) และ 3) Sagayas (บริหารโดยชาว
ญี่ปุ่น) พบว่ามีสินค้าอาหารจากเอเชียหลากหลายเช่นเดียวกับที่มีจ าหน่ายในนครลอสแอนเจลิส พืชผักเมือง
ร้อน เช่น ขิง มะเขือ ผักบุ้ง ผักกาดขาว คะน้า พริก ฯลฯ มีคุณภาพสด ส่วนใหญ่น าเข้าจากลอสแอนเจลิส 
ทั้งนี้ มีเครื่องปรุงจากเอเชียและเครื่องแกงของไทยจ าหน่ายด้วย ผลไม้เขตร้อนที่พบ ได้แก่ ล าไยและมะพร้าว
อ่อนจากไทย และแก้วมังกรจากเวียดนาม แต่สภาพไม่สด  

3. สินค้าประมงในซุปเปอร์มาเก็ตเอเชียเป็นประเภทที่ชาวเอเชียนิยมบริโภค เช่น ปลาน้ าจืด และกุ้งขาวจากการ
เพาะเลี้ยง โดยเป็นการน าเข้าจากไทย จีน เวียดนาม อินเดีย และเอกวาดอร์ รูปแบบกุ้งไทยจะเป็นกุ้งดิบหรือ
สุกมีเปลือกหรือปอกเปลือกหักหัวขนาดกลาง ในขณะที่กุ้งดิบจากเวียดนาม อินเดีย และเอกวาดอร์จะมีขนาด
ใหญ่กว่า โดยกุ้งจากเวียดนามมีทั้งกุ้งกุลาด าและกุ้งขาว ส่วนกุ้งจากจีนจะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
เช่น กุ้งชุบแป้งทอด ราคาสินค้าจากประเทศต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 



 

 

 
  

  

  

  

สินค้าใน Farmers Market และซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่งในเมือง Anchorage 



 

 
4. การเยี่ยมชมซุปเปอร์มาเก็ตประเภท Mainstream หรือซุปเปอร์มาเก็ตของสหรัฐฯ พบว่ามีกุ้งขาวจากไทย 

รวมทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ วางจ าหน่าย โดยกุ้งจากไทยเป็นกุ้งดิบ ในขณะที่กุ้งจากอินเดียและ
อินโดนีเซียเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งสุก แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการจัดพ้ืนที่
เฉพาะเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทธรรมชาติและอินทรีย์ (Organics) โดยใช้ชื่อว่า Natural Foods ซึ่งมีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ พบว่ามีสินค้าน้ ามะพร้าวบรรจุขวดและกระป๋องจากไทยวางจ าหน่ายหลายยี่ห้อ ในพ้ืนที่นี้ มีสินค้า
หลากหลายรูปแบบ และมีราคาสูงเมื่อเทียบกับสินค้ารูปแบบเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของสินค้า
ประเภทนี้เป็นที่นิยมในอลาสก้า ซ่ึงผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านสุขภาพและยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกว่า 

ข้อคิดเห็น 

ถึงแม้อลาสก้าจะจัดเป็นตลาดขนาดเล็กแต่จัดว่ามีศักยภาพสูง ถึงแม้มีประชากรทั้งมลรัฐเพียง 730,000 คน และ
มีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่เพียงประมาณ 40,000 คน แต่ประชากรมีก าลังซื้อสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้
ความส าคัญด้านสุขภาพ เห็นควรเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยน าเสนอว่าอาหารไทย
เป็นอาหารสุขภาพ มีการใช้เครื่องเทศและสมุนไพรในการประกอบอาหาร สินค้าอาหารทะเลของไทยโดยเฉพาะกุ้ง
มีคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้มีการบริโภค      
น้ ามะพร้าวทั้งแบบสดและบรรจุกระป๋อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นอาหารธรรมชาติ     
ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 

 

 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ้าสถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส 
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