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โครงการเผยแพร่และเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทย          
ในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมรกิันเชื้อสายฮิสแปนิก (Hispanic) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกนับเป็นตลาดเป้าหมายส าคัญของผู้ผลิต       
ผู้จ าหน่ายและนักการตลาดในสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของจ านวนประชากรชาวฮิสแปนิก
ในสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ประชากรชาวฮิสแปนิกใน
สหรัฐฯ มีจ านวนทั้งหมด 58.9 ล้านคน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 16.7 ล้านครัวเรือน และมีอ านาจซื้อ 
(purchasing power) ทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 46.2 ล้านล้านบาท) 
โดยมีการใช้จ่ายเงินปีละกว่า 97,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ในการซื้อ
สินค้าในบรรจุภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค (Consumer Packaged Goods - CPG) โดยซื้อสินค้าประเภท
อาหารมากเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ จากการคาดคะเนของหน่วยงาน Census Bureau ของสหรัฐฯ 
ระบุว่า การขยายตัวของประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 111 ล้านคน ภายในปี 
พ.ศ. 26031 ทั้งนี้  ประชากรชาวฮิสแปนิกกลุ่มเป้าหมายที่ ถูกจับตามากที่สุดคือ ประชากรกลุ่ม 
Millennial หรือ ที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่ากลุ่ม Gen – Y (Generation Y) ที่ปัจจุบันมีอายุอยู่ระหว่าง      
19 - 39 ปี โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของประชากรชาวฮิสแปนิกทั้งหมดในสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าจะเป็น
กลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปัจจัย
หลายด้าน ได้แก่ จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การศึกษาและก าลังซื้อที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว     
ยังนับเป็นกลุ่มทีม่ีการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอาหารโดยเฉลี่ยมากท่ีสุดถึงสัปดาห์ละ 149 ดอลลาร์สหรัฐ/คน 
(ประมาณ 4,917 บาท/คน) ซึ่งจะท าให้โครงสร้างตลาดสินค้าส าหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไป 
โดยคาดว่าผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในตลาดผู้บริโภคและจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางด้าน
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในอนาคต 

การศึกษาอุปสงค์ หรือ ความต้องการสินค้า รสนิยม และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของ        
ชาวฮิสแปนิก รวมถึงการส ารวจตลาด จะช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกที่ก าลังเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารของไทย หากสามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือน าไปเป็นส่วนประกอบ
อาหารหลักในชีวิตประจ าวันของชาวฮิสแปนิกได้  ก็จะท าให้โอกาสในการขยายตลาดเพ่ิมขึ้นได้อย่าง
มหาศาล ซึ่งในการนี้จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยการสร้างอุปสงค์ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่วนประกอบของอาหารไทยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารของชาวฮิสแปนิกได้      
การคิดค้นพัฒนาสูตรอาหารที่มีการผสมผสานส่วนประกอบอาหารไทยในอาหารของชาวฮิสแปนิก       
พร้อมกับการสาธิตการปรุงอาหารและการแจกตัวอย่างอาหารให้ชิมในงานเทศกาลอาหารต่างๆ รวมถึง
การส ารวจความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์กระแสการตอบรับเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าให้ตรง
                                                           
1 https://www.census.gov/data/tables/2017/demo/popproj/2017-summary-tables.html 
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กับความต้องการของตลาดเป้าหมายและน าไปสู่การขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไป
ยังตลาดในสหรัฐฯ   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในกลุ่มผู้บริโภคชาว
อเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกา 

2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการสินค้า รสนิยม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวอเมริกัน
เชื้อสายฮิสแปนิก เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างอุปสงค์ของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในกลุ่มผู้บริโภค
ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก เพ่ือขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาด
เฉพาะของชาวฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกา 
3. วิธีการด าเนินการ 

3.1 ส ารวจตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก โดยมุ่งเน้นตลาด
เป้าหมายในแหล่งที่มีประชากรชาวฮิสแปนิกอาศัยอยู่หนาแน่น ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐ
นิวเมก็ซิโก  

3.2 จ้างเชฟ (Chef) มืออาชีพเพ่ือคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหาร โดยใช้ส่วนประกอบที่เป็นสินค้า
จากประเทศไทย เช่น ข้าว อาหารทะเล ซอสปรุงรส เครื่องเทศ เครื่องแกง เป็นต้น เพ่ือน าไปเผยแพร่ใน
กลุ่มผู้บริโภคชาวฮิสแปนิก 

3.3 เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือเทศกาลอาหารเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าเกษตร
และอาหารของไทย 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารของชาวอเมริกัน
เชื้อสายฮิสแปนิกในสหรัฐฯ 

4.2 ทราบผลการตอบรับแนวคิดเรื่องการผสมผสานและประยุกต์ใช้ส่วนประกอบอาหารและ
เครื่องปรุงของไทยกับอาหารของชาวฮิสแปนิก เพ่ือน าไปพัฒนาอาหารไทยให้สอดคล้องกับรสนิยมของ
ชาวฮิสแปนิก 

4.3 อาหารไทยได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกมากขึ้น และสร้าง
โอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปยังกลุ่มผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ 
5. ผลการศึกษา 

5.1 ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพตลาดผู้บริโภคชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก 
5.1.1 จ านวนประชากรชาวฮิสแปนิก 

1) ค าจ ากัดความ ประชากรชาวอเมริกันเชื้อสาย “ฮิสแปนิก” (Hispanic)    
หรือ “ละติน” (Latin) ตามความหมายของส านักงานบริหารและงบประมาณของสหรัฐฯ (U.S. Office of 
Management and Budget - OMB) หมายถึง บุคคลที่สืบเชื้อสายหรือมีแหล่งก าเนิดจากประเทศคิวบา 
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เม็กซิโก เปอร์โตริโก อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ หรือ ผู้ที่สืบวัฒนธรรมสเปนซึ่งมาจากประเทศ
แหล่งก าเนิดอ่ืน ๆ โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ   

2) จ านวนประชากร ชาวฮิสแปนิกนับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic) ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐฯ โดยส านักงานส ามะโนประชากรของสหรัฐฯ (US Census 
Bureau) ระบุว่าจ านวนประชากรชาวฮิสแปนิก (Hispanic) ในปี  พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งหมด         
58.9 ล้านคน2  คิดเป็นร้อยละ 18 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ ซึ่งมีประมาณ 325 ล้านคน 
และจ านวนประชากรชาวฮิสแปนิกมีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี            
พ.ศ. 2603 ประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะเพ่ิมขึ้นเป็น 111 ล้านคน มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 28 
ของจ านวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.71 ในขณะที่
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิกกลับมีแนวโน้มลดลง3   

ทั้ งนี้  ส านักงาน  Census Bureau ของสหรัฐฯ ได้คาดคะเนโครงสร้างทาง
ประชากรของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2603 ไว้ดังนี้ (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 1)    

ตารางท่ี 1  การคาดคะเนโครงสร้างประชากรของสหรัฐฯ ปี พ.ศ. 2603 (แยกตามกลุ่มชาติพันธุ์) 

เชื้อชาติ (race) ร้อยละ 
1) ชาวอเมริกันผิวขาว (White) 44 
2) ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก/ละติน (Hispanic/Latin) 28 
3) ชาวอเมริกันผิวด า/เชื้อสายอัฟริกัน (Black or African) 13 
4) ชาวอเมริกัน เชื้ อสาย เอเชี ย/ชาว พ้ืน เมืองฮาวายและหมู่ เกาะแปซิ ฟิ ก                  

(Asian and Native Hawaiian and Other Pacific Islander - NHPI) 
9 

5) ชาวอเมริกันท่ีมี 2 เชื้อชาติ หรือ มากกว่า (2 or more races) 5 

6) ชาวอเมริกันพ้ืนเมืองอินเดียน/อาลาสกนั                                               
(American Indian and Alaska Native - AIAN) 

1 

รวมทุกเชื้อชาติ 100 
ภาพที่ 1 การคาดคะเนโครงสร้างประชากรของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2603 (แยกตามกลุ่มชาติพันธุ์) 

                                                           
2 https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 
3 https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2017/hispanic-heritage.html 
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ที่มา : United States Census Bureau 

3) โครงสร้างประชากรชาวฮิสแปนิก ในสหรัฐฯ  แยกตามถิ่นก าเนิ ด  
แหล่งข้อมูลจากรายงานการส ามะโนประชากรของหน่วยงาน Census Bureau ของสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อป ี
พ.ศ. 2560 ประชากรชาวฮิสแปนิกประมาณร้อยละ 63 เป็นชาวเม็กซิกันที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศ
เม็กซิโก, ร้อยละ 9.5 เป็นชาวเปอร์โตริโก, ร้อยละ 3.9 เป็นชาวคิวบา, ร้อยละ 3.8 เป็นชาวซัลวาดอร์, 
ร้อยละ 3.3 เป็นชาวโดมินิกัน, ร้อยละ 2.5 เป็นชาวกัวเตมาลา, และที่เหลืออีกร้อยละ 14 เป็นชาว
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ หรือ ชาวฮิสแปนิกที่มาจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ จากสัดส่วนของประชากรจะ
เห็นได้ว่าชาวฮิสแปนิกที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศเม็กซิโกจะมีบทบาทมากในตลาดผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเนื่องจากมีจ านวนประชากรมากที่สุด (ภาพท่ี 2) 

ผิวขาว
44%

ฮิสแปนิก/ละติน
28%

อัฟริกัน
13%

เอเชีย/ฮาวายและ
หมู่เกาะแปซิฟิก

9%

มี 2 เชื้อสาย หรือ 
มากกว่า

5%

พ้ืนเมืองอินเดียน/อาลาสกัน
1%
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ที่มา : United States Census Bureau 

4) แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวฮิสแปนิก  เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่อยู่อาศัย
ของชาวฮิสแปนิก พบว่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นมลรัฐที่มีประชากรชาวฮิสแปนิกอาศัยอยู่หนาแน่นมาก
ที่สุด คือ ประมาณ 15.5 ล้านคน รองลงมาเป็นมลรัฐเท็กซัส, ฟลอริดา, นิวยอร์ก, อิลลินอยส์, แอริโซนา, 
นิวเจอร์ซี, โคโลราโด, นิวเม็กซิโก, และจอร์เจีย โดยมีประชากรเป็นจ านวน 11.1, 5.4, 3.8, 2.2, 2.2, 
1.8, 1.2, 1.0, 1.0 ล้านคน ตามล าดับ  

หากพิจารณาสัดส่วนของจ านวนประชากรฮิสแปนิกต่อประชากรทั้งหมดในแต่ละ
มลรัฐแล้ว พบว่า มลรัฐนิวเม็กซิโกมีสัดส่วนของประชากรชาวฮิสแปนิกสูงที่สุดถึงร้อยละ 48 รองลงมา
เป็นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย, เท็กซัส, แอริโซนา, ฟลอริดา, โคโลราโด, นิวเจอร์ซี, นิวยอร์ก, อิลลินอยส์,      
และจอร์เจีย โดยมีสัดส่วน 39, 39, 31, 26, 21, 20, 19, 17 และ 1 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เม็กซิโก
63%เปอร์โตริโก

9%

คิวบา
4%

ซัลวาดอร์
4%

โดมินิกัน
3%

กัวเตมาลา
3%

อเมริกากลาง/ใต้    
และอื่นๆ
14%

ภาพที่ 2 สัดส่วนประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ปี พ.ศ. 2560
(แยกตามประเทศถิ่นก าเนิด)
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ  
แยกเป็นมลรัฐที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 

มลรัฐ 
จ านวนประชากรในแต่ละมลรัฐ  

(ล้านคน) 
สัดส่วนจ านวนประชากรฮิสแปนิก  
ต่อประชากรทั้งหมดในแต่ละมลรัฐ  

(ร้อยละ) ชาวฮิสแปนิก   ทั้งหมด 
แคลิฟอร์เนีย 15.5 39.5 39 
เท็กซัส 11.1 28.3 39 
ฟลอริดา 5.4 20.9 26 
นิวยอร์ก 3.8 19.8 19 
อิลลินอยส์ 2.2 12.8 17 
แอริโซนา 2.2 7.0 31 
นิวเจอร์ซี 1.8 9.0 20 
โคโลราโด 1.2 5.6 21 
นิวเม็กซิโก 1.0 2.1 48 
จอร์เจีย 1.0 10.4 1 
ที่มา :  United States Census Bureau 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 

5.1.2 รายได้ อ านาจซื้อ และการใช้จ่ายครัวเรือนของชาวฮิสแปนิก 

1) รายได้ (income)  มีผลการศึกษาระบุว่า แนวโน้มรายได้ของชาวฮิสแปนิก   
มีมากขึ้น โดยประชากรชาวฮิสแปนิกที่มีระดับรายได้ตั้งแต่ 50 ,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.64 ในขณะที่ประชากรฮิสแปนิกที่มีระดับรายได้ระหว่าง 20,000 – 49,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ และต่ ากว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 0.98 และร้อยละ 1.64 
ตามล าดับ ชี้ให้เห็นว่า ชาวฮิสแปนิกเริ่มมีฐานทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยคาดว่าในอนาคตอันใกล้ผู้บริโภค
กลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีก าลังซื้อมากกลุ่มหนึ่งในสหรัฐฯ4  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายได้ต่อครัวเรือนแยกตามกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชาวฮิสแปนิกในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นมูลค่า 50,486 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี โดยมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มชาวอเมริกันผิวขาว ในขณะที่รายได้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียลดลงจากปีก่อน และรายได้ของชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน
คงที่ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของฐานะทางเศรษฐกิจของชาวฮิสแปนิกที่ก าลังมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ยกเว้น ชาวอเมริกันผิวขาว (ภาพท่ี 3) 

                                                           
4 http://www.thansettakij.com/content/54719 
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2) ก าลังซื้อและการใช้จ่าย (purchasing power and spending) 
จากผลการศึกษาของบริษัท IRI (Information Resources, Inc.) ซึ่งเป็น

บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตลาดสินค้าส าหรับผู้บริโภคในบรรจุภัณฑ์ (Consumer Packaged 
Goods – CPG)  ที่น่าเชื่อถือแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ โดยมีร้านค้าปลีกที่ส าคัญได้แก่ Kroger, Albertsons 
รวมถึง CVS ได้ใช้ผลการศึกษาวิเคราะห์ของบริษัทนี้ ในการวางแผนการตลาด   ล่าสุดบริษัท IRI              
ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง “ชาวฮิสแปนิกกับผลิตภัณฑ์ใหม่” (Hispanics and New Products) ซึ่งได้มี
การเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ในรายงานการศึกษาดังกล่าวได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับก าลังซื้อ         
และการใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกไว้ดังนี้5 

(1) ก าลังซื้อ การศึกษาระบุว่าก าลังซื้อของชาวฮิสแปนิกเติบโตมากขึ้น     
โดยในปี 2559 ก าลังซื้อของชาวฮิสแปนิกเติบโตเป็นมูลค่าถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ      
46 ล้านล้านบาท) โดยพบว่า มลรัฐที่ ชาวฮิสแปนิกมีอ านาจซื้อมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่                 
มลรัฐนิวเม็กซิโก, เท็กซัส, แคลิฟอร์เนีย, แอริโซนา, และฟลอริดา โดยมีก าลังซื้อคิดเป็นร้อยละ 33, 22, 
20, 17, และ 17 ของก าลังซื้อของชาวฮิสแปนิกท้ังหมด ตามล าดับ 

(2) การใช้จ่าย  ผลการศึกษาพบว่า ชาวฮิสแปนิกใช้จ่ายเงินปีละกว่า 
97,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ในการซื้อสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (CPG)        
โดยสินค้าที่ซื้อมากที่สุดอันดับแรก คือ อาหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25 , รองลงมาเป็นสินค้าแช่เย็น      
คิดเป็นร้อยละ 14, สินค้าทั่วไป ร้อยละ 12, สินค้าเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 10, เครื่องดื่ม ร้อยละ 10 , 

                                                           
5 http://www.iriworldwide.com/en-us/IRI/media/Library/NPP_Hispanics_06-01-18.pdf 

$81,331 

$68,145 

$61,372 

$50,486 

$40,258 

ที่มา : https://www.pgpf.org/blog/2018/09/income-and-wealth-in-the-united-states-an-overview-of-data  

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2018/demo/p60-263.pdf 

 

 

ภาพที่ 3  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชาวอเมริกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2532 - 2560             
(แยกตามกลุ่มชาติพันธุ์)  

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ 

2532            2536               2540              2544               2548               2552              2556                2560 

https://www.pgpf.org/blog/2018/09/income-and-wealth-in-the-united-states-an-overview-of-data
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2018/demo/p60-263.pdf
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ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม ร้อยละ 8, สินค้าแช่แข็ง ร้อยละ 7, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 6, ผลิตภัณฑ์
ดูแลบ้าน ร้อยละ 5, และบุหรี่ ร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า CPG ทั้งหมด (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3  การใช้จ่ายครัวเรือนของชาวฮิสแปนิกในการซื้อสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (CPG) 

ประเภทสินค้า มูลค่า  
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

สินค้าอาหาร 25.0 25 
สินค้าแช่เย็น  13.3 14 
สินค้าท่ัวไป 11.8 12 
สินค้าเพ่ือสุขภาพ 9.8 10 
เครื่องดื่ม 9.6 10 
สินค้าเพ่ือความงาม 7.9 8 
สินค้าแช่แข็ง 6.5 7 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5.8 6 
ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน 4.4 5 
บุหรี่ 3.3 3 

 ที่มา : Information Resources, Inc. 

5.1.3 พฤติกรรมการบริโภคและการซื้อสินค้าอาหาร   
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชากรกลุ่มฮิสแปนิกหลายแหล่ง  

ระบุว่า ชาวฮิสแปนิกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีส าคัญ มีดังนี้ 
1) นิยมประกอบอาหารรับประทานเองภายในครัวเรือน ชาวฮิสแปนิกจึงนิยม

ซื้อส่วนประกอบอาหารและเครื่องปรุง อาทิ ข้าว ถั่วต่างๆ เครื่องปรุงรส ซอส อาหารทะเล หมู ไก่ 
ปลาหมึก เป็นต้น เพ่ือน าไปปรุงอาหารรบัประทานเองในที่พักอาศัยของตนเอง  

2) ชาวฮิสแปนิกทั่วไปนิยมการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าการออม นอกจากนี้    
ยังค่อนข้างยึดติดกับแบรนด์สินค้าที่น่าเชื่อถือ และให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้า  

3) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าตามค าบอกเล่าของเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด
มากกว่าค าโฆษณาผ่านสื่ออ่ืนๆ  

4) นิยมไปซื้อสินค้ากันเป็นกลุ่ม เช่น ไปกับเพ่ือนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัว   
ซึ่งส่วนใหญ่มักมีเด็กไปด้วย โดยเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ปกครอง
มากกว่าเด็กในกลุ่มประชากรอ่ืนๆ 

5) พฤติกรรมการซื้อสินค้า จากผลการศึกษาของหลายแหล่งข้อมูลพบว่า 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของชาวฮิสแปนิก มีดังนี้ 

(1) ชาวฮิสแปนิกนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวฮิสแปนิก        
มีความต้องการซื้อสินค้าที่ระบุว่าเป็นของแท้ดั้งเดิมของชาวฮิสแปนิก นอกจากนี้ ยังนิยมซื้อสินค้าจากร้าน
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ซูเปอร์สโตร์ หรือ ร้านค้าสโมสรคลังสินค้า เช่น Walmart, Costco เนื่องจากราคาถูกกว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
ทั่วไป 

(2) การซื้อสินค้าแต่ละครั้งมีจ านวนไม่มาก โดยเฉลี่ยประมาณ 11 - 12 
ชิ้นต่อครั้ง แต่มีความถ่ีในการซื้อสินค้ามากกว่า 1 ครั้งในแต่ละอาทิตย์ และหลายครั้งต่อเดือน     

(3) นิยมซื้อสินค้าแบรนด์ หรือ ยี่ห้อที่มีราคาต่ ากว่า หรือ คุ้มค่ากว่า         
เช่น สินค้าแบรนด์ส่วนตัว (private brand) ของร้านค้า 

6) ความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่6 ชาวฮิสแปนิกโดยเฉพาะกลุ่มที่พูดได้ 2 ภาษา 
คือ ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ มีแนวโน้มให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากท่ีสุด โดยผลิตภัณฑ์ทีใ่ห้
ความสนใจมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ อาหาร, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามและอนามัยส่วนตัว, 
ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน, ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ, และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

7) ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ชาวฮิสแปนิกโดยทั่วไป
เชื่อว่า การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่มีหลักการ คือ การบริโภคแต่พอสมควร             
ซึ่งหมายถึง ไม่เข้มงวด หรือเน้นหนักไปในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพจนเกินไป โดยชาวฮิสแปนิกมีความเชื่อ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

(1) การหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน (processed 
foods) 

(2) การเลือกรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายและมีการผสมผสาน
อย่างพอเหมาะ 

(3) การบริโภคอาหารจากธรรมชาติ/อาหารอินทรีย์ 
(4) การบริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูงในปริมาณพอสมควร 

 หากพิจารณาแยกตามกลุ่มภาษาที่ใช้ของชาวฮิสแปนิก พบว่า แต่ละกลุ่มจะมี
ทัศนคตแิละให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ดังนี้  

 ชาวฮิสแปนิกที่พูดภาษาอังกฤษ  ให้ความส าคัญในเรื่อง การหลีกเลี่ยง
อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน , การบริโภคอาหารที่หลากหลายและมีการผสมผสาน          
ที่พอเหมาะ, อาหารที่มีส่วนประกอบของไวตามิน/เกลือแร่, อาหารธรรมชาติ/อินทรีย์, อาหารที่ไม่มีไขมัน, 
และอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนม ตามล าดับ 

 ชาวฮิสแปนิกที่พูดได้ 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน) ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ มากที่สุด มีความเชื่อว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ           
คือ อาหารจากธรรมชาติหรืออินทรีย์, อาหารที่มีส่วนผสมของไวตามิน/เกลือแร่, อาหารที่ไม่มีไขมัน,        
และอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนม ตามล าดับ 

ชาวฮิสแปนิกที่พูดเฉพาะภาษาสเปน มีความเห็นเกี่ยวกับอาหารเพ่ือ
สุขภาพโดยให้ความส าคัญในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไวตามินและเกลือแร่, อาหาร
ธรรมชาติ/อินทรีย์, อาหารที่ไม่มีไขมัน, และอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนม ตามล าดับ   

                                                           
6 http://www.iriworldwide.com/en-us/IRI/media/Library/NPP_Hispanics_06-01-18.pdf 
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8) พฤติกรรมการบริโภคของชาวฮิสแปนิกกลุ่ม millennial  
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประชากรกลุ่ม Gen – Y หรือ millennial เชื้อสาย

ฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ    
ในอนาคต เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ จ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน การศึกษาสูงขึ้น และก าลังซื้อที่
มากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวยังนับเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอาหารโดยเฉลี่ยมากที่สุด ผลการศึกษา
หลายแหล่งได้ระบุเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวฮิสแปนิกกลุ่ม millennial ซึ่งสามารถสรุปดังนี้ 

(1) ถึงแม้รายได้ของชาวฮิสแปนิกกลุ่ม millennial จะน้อยกว่าชาวผิวขาว 
กลุ่ม millennial แต่การจับจ่ายใช้สอยมีมากกว่าถึงร้อยละ 107 

(2) ชาวฮิสแปนิกกลุ่ม Millennial ร้อยละ 61 นิยมไปซื้อสินค้าอาหาร     
ในร้านสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวฮิสแปนิกท่ีพูดภาษาสเปน8   

(3) ร้อยละ 38 ชาวฮิสแปนิกกลุ่ม millennial นิยมการซื้อสินค้าออนไลน์9 
โดยร้อยละ 33 ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ (online social media) โดยมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อน  
การตัดสินใจซื้อ 

(4) ชาวฮิสแปนิกรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารหลากหลายวัฒนธรรม 
(multicultural) และอาหารเพ่ือสุขภาพ มักนิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการซื้อสินค้าอาหาร เช่น การใช้
ใบปลิวระบบดิจิตอล (digital flyers) คูปองบนโทรศัพท์มือถือ (mobile coupons) โปรแกรมความภักดี
ต่อร้านค้า (loyalty programs) และการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น (shopping apps)10  

5.2 การส ารวจตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก  
 ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกมีกระจายอยู่ทั่วไปในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเขตมลรัฐที่ มี   

ชาวฮิสแปนิกอาศัยอยู่หนาแน่น ส าหรับในแถบมลรัฐแคลิฟอร์เนียและฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา        
มีตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกที่ส าคัญ ได้แก่ Cardenas Markets, Northgate Gonzalez Markets,     
Superior Grocers, Rio Ranch Markets, Arteagas Food Center, และ Big Saver Foods เป็นต้น 

 ในการศึกษานี้ ได้ด าเนินการส ารวจตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกจ านวน 3 แห่ง ได้แก่    
ตลาด Cardenas Markets, ตลาด El Mezquite Market, และตลาด Food King Cost Plus Food     
ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้ 

5.2.1 Cardenas Markets 
Cardenas Markets เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเฉพาะของชาวฮิสแปนิกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ         

ปี พ.ศ. 2524 ที่เมืองออนตาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีร้านสาขาจ าหน่ายสินค้าอยู่ใน

                                                           
7 http://news.cuna.org/articles/eMarketer:_Hispanic_millennials_show_increased_buying_power 
8 https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/hispanic-millennials-seek-a-cultural-connection-at-grocery.html 
9 https://www.pymnts.com/news/retail/2017/the-buyers-hispanic-millennials-buying-power/ 
10 https://www.portada-online.com/2018/02/12/are-retailers-using-hispanic-supermarket-aisles/ 
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มลรัฐแคลิฟอร์เนียและเนวาดา และก าลังมีการขยายสาขาไปยังมลรัฐอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นร้าน
ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าของชาวฮิสแปนิกท่ีใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ11 ผลการส ารวจ Cardenas Markets มีดังนี ้

1) นโยบายการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ซื้อผ่านผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ผลิตสินค้าเฉพาะ
ส าหรับตลาดฮิสแปนิกในสหรัฐฯ สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศเม็กซิโก            
และประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ นอกจากนี้ ยังมีการน าเข้าจากประเทศในแถบภูมิภาค
เอเชีย (เช่น จีน ไทย และเกาหลี เป็นต้น) 

2) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรฐานสินค้าเป็นไปตามกฎระเบียบของ FDA       
และ USDA โดยไม่มีมาตรฐานเฉพาะ ส าหรับคุณภาพสินค้าอยู่ในระดับทั่วไป จากการส ารวจพบว่า         
มีผลิตภัณฑ์สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์วางจ าหน่ายบ้างเล็กน้อย เช่น ผักสด ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกบางส่วนมีความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพอยู่บ้าง 

3) ราคา โดยเฉลี่ยต่ ากว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอาหารสด 
ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักและผลไม้ อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพบว่า สินค้าบางชนิดมีราคาสูง
กว่าตลาดทั่วไป เช่น ข้าวหอมมะลิน าเข้าจากประเทศไทย ขนาด 5 ปอนด์ (2.27 กิโลกรัม) ยี่ห้อ Goya 
วางจ าหน่ายที่ตลาด Cardenas Markets ในราคา 9.19 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 294 บาท)    
ในขณะที่ร้านเฉพาะเอเชียวางจ าหน่ายในราคาปกติ 5.99 ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 191 บาท 
(ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบราคาจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทีร่้านเฉพาะชาวฮิสแปนิกและร้านเฉพาะชาวเอเชีย 

    
                   ข้าวหอมมะลิของร้าน Cardenas Markets                            ข้าวหอมมะลิของร้าน 99 Ranch Market 
                   ขนาด 5 ปอนด์ ราคา 9.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ                       ขนาด 5 ปอนด์ ราคา (ปกติ) 5.99 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  

4) รูปแบบการจ าหน่าย จากการส ารวจและสืบค้นข้อมูลพบว่า ตลาด Cardenas 
Markets มีการจ าหน่ายสินค้าภายในร้านเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

5) ฐานลูกค้า เป็นชาวฮิสแปนิกเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่มากันเป็นกลุ่ม เช่น มากับสมาชิก
ในครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง    
                                                           
11 https://www.fooddive.com/news/grocery--hispanics-grocery-shopping-habits-differ-from-average-us-consumer/511644/ 
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6) สินค้าที่วางจ าหน่าย ประกอบด้วย สินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก และสินค้าอุปโภค
ทั่วไป ดังนี้ 

 สินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก มีทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งใช้ตราสินค้าของ
ชาวฮิสแปนิก เช่น El Mexicano, Goya, Juanitas, La Sierra เป็นต้น ตัวอย่างสินค้าอาหารและ
เครื่องดื่มของชาวฮิสแปนิก มีดังนี้  

 อาหารบรรจุกระป๋อง ที่พบมากได้แก่ ส่วนประกอบอาหาร ได้แก่ ถั่วต่างๆ 
(เช่น ถั่วผัด (refried bean) ถั่ว pinto, ถั่วด า), พืชและผักดองต่างๆ (เช่น พริก jalapeno, ตะบองเพชร,                    
ผล tomatillo), ซุป/อาหารเม็กซิกันส าเร็จรูป (เช่น Chile Verde, Menudo, Mole, Enchilada)      
ภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างอาหารบรรจุกระป๋องของชาวฮิสแปนิก 

ภาพที่ 5  ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋องของชาวฮิสแปนิก    

      
      ซุปและอาหารเม็กซิกันส าเร็จรูปบรรจุกระป๋อง                     ส่วนประกอบอาหารบรรจุกระป๋อง 

      
ถั่วต่างๆ และพริก Jalapeno บรรจุกระป๋อง 
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 ส่วนประกอบอาหาร ซอส เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสของชาวฮิสแปนิก 
ได้แก่ ซอสพริก, ซอส Salsas, ซอส Mole, เครื่องเทศ, ผงปรุงรส, แผ่น Tortilla เป็นต้น (ภาพท่ี 6) 

ภาพที่ 6  ตัวอย่างซอส เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศของชาวฮิสแปนิก 

    
                 ซอสพริกและซอสประเภทต่างๆ                                   เครื่องเทศ/สมุนไพรแห้ง 

    
          ซอส salsa ส าเร็จรูปที่ใช้รับประทานกับ Taco              ซอส salsa วางขายคู่กับข้าวเกรียบ (chips) 
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 เครื่องดื่มของชาวฮิสแปนิก เครื่องดื่มที่พบเห็นมาก ได้แก่ โซดา น้ าผัก/
ผลไม้ เช่น น้ ามะพร้าว, น้ าว่านหางจระเข้, น้ ามะขาม, น้ าสับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่ม     
รสผลไม้ในรูปผงส าหรับชงน้ าดื่มรสชาติต่างๆ (ภาพท่ี 7)  
 

ภาพที่ 7  ตัวอย่างเครื่องดื่มตราสินค้าของชาวฮิสแปนิก 
     

        
      เครื่องด่ืมน้ าว่านหางจระเข้ ตรา Faraon                     น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง ตรา El Mexicano  

        
           เครื่องด่ืมรสผลไม้ในรูปผงส าหรับชงน้ าด่ืม                          เครื่องด่ืมรสมะพร้าวแบบผง    
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 ขนมอบและขนมขบเคี้ยว (snack) ขนมหวานและขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของชาวฮิสแปนิก จากการส ารวจตลาด Cardenas Markets พบว่า มีแผนก
ขนมอบขนาดใหญ่ ขนมอบที่พบมากได้แก่ แพสทรี้ (pastry), คุกกี้, เค้ก นอกจากนี้ยังมีขนมหวานที่ได้รับ
ความนิยม คือ flan ซึ่งเป็นของหวานประเภทคัสตาร์ด (custard) ส าหรับขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยม 
ได้แก่ ข้าวเกรียบ (chips), ถั่วอบแห้ง, ผลไม้แห้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการศึกษาการตลาดบางแหล่งระบุว่า 
ชาวฮิสแปนิกนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยวทั้งในที่พักอาศัยและที่ท างาน ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างขนมอบ
และขนมขบเค้ียวของชาวฮิสแปนิก 

ภาพที่ 8  ตัวอย่างขนมอบและขนมขบเคี้ยวของชาวอิสแปนิก 

             
                           ขนมอบ                            ขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบท าจากข้าวโพดรสชาติต่างๆ 

  
ถั่วลิสง และกล้วย plantain อบแห้ง 
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 อาหารปรุงส าเร็จ  จากการส ารวจตลาดของชาวฮิสแปนิก พบว่า ทุกตลาด
จะมีมุมจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จและเครื่องดื่มน้ าผลไม้สด ซึ่งลูกค้าสามารถนั่งรับประทานที่ร้าน       
หรือซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน โดยมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการมากพอสมควร (ภาพท่ี 9)    

ภาพที่ 9  แผนกจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จภายในตลาด Cardenas Markets 

       
              แผนกอาหารปรุงส าเร็จและเครื่องดื่ม                               เครื่องด่ืมท าจากผลไม้สด                               

        
                       อาหารประเภทซุปและอื่นๆ                    อาหารพ้ืนเมือง taco รับประทานกับข้าวและถั่ว  

 สินค้าอุปโภค/บริโภคทั่วไป  หมายถึง สินค้าแบรนด์ชั้นน าที่มีวางจ าหน่ายใน
ตลาดหลักทั่วไปของสหรัฐฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งบรรจุภาชนะ อาหารสดและแช่เย็น/แช่แข็ง 
เครื่องดื่ม รวมถึงของใช้ภายในครัวเรือนซึ่งอยู่ในแผนกของช า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

 อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง/อาหารกระป๋อง 
(pantry staple food) ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม ของว่างและขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นตราสินค้าทั่วไปของ
สหรัฐฯ (ภาพท่ี 10) 
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ภาพที่ 10  แผนกอาหาร ของช า และเครื่องดื่มทีต่ลาด Cardenas Markets 

     
                              แผนกของช า                                  เครื่องด่ืมน้ าผลไม้ตราสินค้าชั้นน าทั่วไป 

     
                                ซอสพริก                                            ก๋วยเต๋ียวและบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
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 แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเล เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อวัว เนื้อสุกร   
และเนื้อไก่ ส าหรับอาหารทะเล ส่วนใหญ่เป็น กุ้งขนาดต่างๆ ปลาทะเลและปลาน้ าจืด เช่น ปลานิล    
(ภาพท่ี 11)  

ภาพที่ 11 แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ตลาด Cardenas Markets 

       

 ผักและผลไม้สด ส่วนใหญ่เป็นผักและผลไม้เมืองหนาวเหมือนที่วางจ าหน่าย
ในซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวอเมริกันทั่วไป ผลไม้เมืองร้อนส่วนใหญ่ที่พบว่ามีวางจ าหน่าย ได้แก่ มะพร้าว, 
สับปะรด, กล้วย, และผลไม้พ้ืนเมือง เช่น ผลกระบองเพชร นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเงาะน าเข้าจากประเทศ
เม็กซิโกซ่ึงอยู่ในสภาพไม่สด สีสรรไม่สวยงามวางจ าหน่ายเล็กน้อย (ภาพท่ี 12)    

ภาพที่ 12  แผนกผักและผลไม้สด 

       
                                 แผนกผักและผลไม้                                  เงาะน าเข้าจากเม็กซิโก 
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 สินค้าแบรนด์ส่วนตัวของร้าน ได้แก่ ตราสินค้า CASA CARDENAS  ตัวอย่าง
สินค้า ได้แก่ น้ ามันพืช ผักกระป๋อง เกลือ ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งจะมีราคาต่ ากว่าสินค้าแบรนด์ทั่วไป  
(ภาพท่ี 13) 

ภาพที่ 13  สินค้าแบรนด์ส่วนตัวของตลาด Cardenas Markets 

                   

              
                 น้ ามันพืช                        ข้าวโพดหวานบรรจกุระป๋อง            แผ่น Tortilla ส าหรับห่อไส้ Taco 

 อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง  ส่วนใหญ่เป็นประเภทผัก (เช่น แครอท, ถั่ว,  
ข้าวโพดหวาน, หัวมันส าปะหลังสด), ผลไม้สดและน้ าผลไม้ชนิดเข้มข้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามี อาหาร
ส าเร็จรูปของชาวฮิสแปนิก (เช่น Boritos, Tamale), อาหารส าหรับรับประทานเล่น (เช่น ไก่ ปลา กุ้งชุบ
แป้งทอด), อาหารเช้า (เช่น pancake) ขนมหวาน และไอศกรีม (ภาพท่ี 14)   
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ภาพที่ 14  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งท่ีตลาด Cardenas Markets 

   
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                ผักแช่แข็ง                                                น้ าผลไม้ชนิดเข้มข้นแช่แข็ง 

   

อาหารส าเร็จรูปของชาวฮิสแปนิกและอาหารกึ่งส าเรจ็รูปส าหรับรับประทานเล่นแช่แข็ง 
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 สินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ มีวางจ าหน่ายเพียงเล็กน้อย ที่พบได้แก่ ผักสด
อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ล้างผักจากธรรมชาติ (ภาพท่ี 15) 

ภาพที่ 15  ตัวอย่างสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ 

    

             ผักสดอินทรีย์       น้ ายาล้างผัก/ผลไม้จากธรรมชาติ                      

7) สินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยที่วางจ าหน่ายในร้าน Cardenas 
Markets  จากการส ารวจพบว่า มีสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยวางจ าหน่ายในร้าน ได้แก่   
ข้าวหอมมะลิ น้ ามะพร้าว กะทิกระป๋อง แต่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของชาวอเมริกันหรือละตินอเมริกัน      
เช่น ข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยวางจ าหน่ายภายใต้ตรา Mahatma และ Blue Ribbon ของบริษัท 
Riviana Foods Inc. ซึ่งเป็นผู้แปรรูปและจัดจ าหน่ายสินค้าข้าวแบรนด์ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ 
นอกจากนี้ ยังพบ ผลิตภัณฑ์น้ ามะพร้าว และกะทิบรรจุกระป๋อง ซึ่งเป็นผลผลิตจากประเทศไทยภายใต้
ตรา Faraon, และข้าวหอมมะลิไทยภายใต้ตรา Goya ของบริษัท Goya บริษัทอาหารของชาวฮิสแปนิกที่
ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ (ภาพท่ี 16) 
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ภาพที่ 16  สินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยท่ีวางจ าหน่ายในตลาด Cardenas Markets 
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ 

            
ข้าวหอมมะลิไทยภายใต้ตรา Mahatma และ Blue Ribbon            ข้าวหอมมะลิไทยภายใต้ตรา Goya    

           
น้ ามะพร้าวและกะทิบรรจุกระป๋องท่ีน าเข้าจากประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า Faraon 

5.2.2 El Mezquite Market  

El Mezquite Market เป็นร้านค้ าปลีกเฉพาะของชาวฮิสแปนิก  ที่ ตั้ งอยู่ ใน เมือง 
Albuquerque มลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมลรัฐที่มีสัดส่วนของประชากรชาวฮิสแปนิกมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 48 ของประชากรทั้งหมดในมลรัฐ และจากผลการศึกษาของบริษัท Information 
Resources, Inc. ระบุว่า เป็นมลรัฐที่ชาวฮิสแปนิกมีก าลังซื้อมากที่สุด ปัจจุบัน El Mezquite Market    
มีสาขาท้ังหมด 5 แห่ง โดย 4 แห่งตั้งอยู่ที่เมือง Albuquerque และอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่เมือง Los Lunas 
มลรัฐนิวเม็กซิโก   

 ผลการส ารวจตลาด El Mezquite Market สาขาที่ตั้งอยู่ในเมือง Albuquerque พบว่า 
สินค้าท่ีวางจ าหน่ายมีความหลากหลายทั้งสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิกและสินค้าทั่วไป การตกแต่งร้านมี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ โดยมีการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮิสแปนิกรุ่นเก่ากับวัฒนธรรม
ปัจจุบันส าหรับคนรุ่นใหม่ และมีมุมจ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ (Café) อยู่ภายในร้าน ส าหรับผลการส ารวจ
ตลาดสรุปได้ดังนี้ 
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1) นโยบายการจัดซื้อสินค้า จากการส ารวจพบว่า สินค้าที่วางจ าหน่ายในร้านเป็นสินค้า
ที่ซื้อผ่านผู้จัดจ าหน่าย หรือ distributor ซึ่งส่วนหนึ่งน าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งผลิต
โดยผู้ผลิตอาหารในสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัท Goya ส าหรับสินค้าน าเข้าส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกและประเทศ
ในกลุ่มละตินอเมริกา  

2) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับค่อนข้างดี มาตรฐานสินค้า
เป็นมาตรฐานทั่วไปของ FDA และ USDA ไม่เน้นในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่พบว่ามีสินค้าธรรมชาติ
และอินทรีย์ให้เห็นมากนัก 

3) ราคา  โดยทั่วไปต่ ากว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตท่ัวไปในตลาดหลักของสหรัฐฯ   
4) รูปแบบการจ าหน่าย  จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ตลาดวางจ าหน่ายสินค้าภายในร้าน

เพียงอย่างเดียว ไม่มีร้านค้าออนไลน์  
5) ฐานลูกค้า เกือบทั้งหมดเป็นชาวฮิสแปนิกที่มาซื้อสินค้าเป็นกลุ่ม หรือ เป็นครอบครัว

บางกลุ่มมีเด็กมาด้วย    
6) สินค้าที่วางจ าหน่าย ประกอบด้วยแผนกต่างๆ ได้แก่  

 ของช าและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง/อาหารกระป๋อง 
ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม ของว่าง ขนมและลูกอมของชาวเม็กซิกัน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ของชาวฮิสแปนิกและ 
แบรนด์ทั่วไป เครื่องดื่มนับเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมของชาวฮิสแปนิก จากการส ารวจพบว่า มีเครื่องดื่ม
ประเภทน้ าผลไม้วางจ าหน่ายหลากหลายรสชาติ เช่น น้ ามะม่วง น้ ามะขาม น้ ามะพร้าว น้ าว่านหางจระเข้ 
เป็นต้น การหมุนเวียนของสินค้าเครื่องดื่มค่อนข้างดี ซึ่งอาจสังเกตได้จากลักษณะการพร่องของสินค้าบน
ชั้นวางจ าหน่าย (ภาพท่ี 17) 

ภาพที่ 17 ตัวอย่างแผนกของช าและเครื่องดื่มที่ตลาด El Mezquite Market
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 ผักและผลไม้สด ส่วนใหญ่เป็นผักและผลไม้เมืองหนาวเช่นเดียวกับที่วางจ าหน่าย
ในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผลไม้เมืองร้อน เช่น มะพร้าวแก่ 
สับปะรด, กล้วย, และผลไม้พ้ืนเมือง เช่น ผลกระบองเพชรวางจ าหน่าย อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีผลไม้
เมืองร้อนอื่นๆ วางจ าหน่าย (ภาพท่ี 18)   

ภาพที่ 18  แผนกผักและผลไม้ที่วางจ าหน่ายในตลาด El Mezquite Market 
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 เนื้อสัตว์และอาหารทะเล มีทั้งกุ้ง, ปลา, ปลาหมึก, เนื้อไก,่ เนื้อหมู, และมีเนื้อวัว
คุณภาพดีวางจ าหน่าย ส าหรับแผนกเนื้อสัตว์มีทั้งเนื้อสัตว์สดและเนื้อสัตว์ปรุงรสซึ่งสามารถน าไปประกอบ
อาหาร หรือ ปิ้งย่างได้ทันที (ภาพท่ี 19)  

ทั้งนี้ จากการสังเกตพบว่า แผนกอาหารสัตว์และอาหารทะเลจะมีลูกค้าค่อนข้างมาก 
ส าหรับการจัดวางสินค้ามีความเป็นระเบียบ อาหารมีความสด สะอาด ซึ่งได้ถือว่าเป็นร้านเฉพาะของ    
ชาวฮิสแปนิกที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูงกว่าร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิกทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับ Food King Cost Plus Food ตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง Santa Fe 
ซ่ึงเป็นเมืองใกล้เคียง  

ภาพที่ 19  แผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ตลาด El Mezquite Market 

       

        
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทั้งเบียร์ ไวน์ และวิสกี้ โดยเบียร์ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่

นิยมของชาวเม็กซิกัน โดยจะพบว่ามีเบียร์หลายยี่ห้อวางจ าหน่าย ทั้งเบียร์ที่น าเข้าจากประเทศเม็กซิโก
และผลิตในสหรัฐอเมริกา  

 ขนมอบ  ได้แก่ ขนมปัง คุกกี้ เค้ก ส่วนใหญ่เป็นขนมอบของชาวเม็กซิกัน โดยมีให้
เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นที่น่าสังเกตว่าแผนกขนมอบในร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิกเกือบทุกแห่งมี
แผนกขนมอบขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจชี้ให้เห็นว่าชาวฮิสแปนิกนิยมบริโภคของหวานประเภทขนมอบ 

 ร้านอาหาร  ภายในร้านมีมุมบริการอาหารเม็กซิกันปรุงส าเร็จส าหรับลูกค้าที่
ต้องการบริโภคอาหารปรุงสดภายในร้าน ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการมากพอสมควร (ภาพท่ี 20) 

ภาพที่ 20  ตัวอย่างอาหารปรุงส าเร็จที่ตลาด El Mezquite Market 



26 
 

        

7) สินค้าจากประเทศไทยที่พบว่ามีวางจ าหน่าย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ น้ ามะพร้าว กะทิ         
ซึ่งสินค้าบางส่วนผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทผลิตอาหารของชาวฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกา       
เช่น ยี่ห้อ Goya เป็นต้น (ภาพท่ี 21) 

ภาพที่ 21  ตัวอย่างสินค้าไทยที่วางจ าหน่ายที่ตลาด El Mezquite Market  

                              
         ข้าวหอมมะลิน าเข้าจากประเทศไทย                  น้ ามะพร้าวกระป๋องจากประเทศไทย 

5.2.3 Food King Cost Plus Food    

Food King Cost Plus Food เป็นร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิก ปัจจุบันมี
สาขาทั้งหมด 16 แห่ง ตั้งอยู่ในมลรัฐเท็กซัส 14 แห่ง ตั้งอยู่ในมลรัฐนิวเม็กซิโก 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง
ตั้งอยู่ในมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา  

ในการศึกษานี้ ได้ด าเนินส ารวจตลาด Food King ที่ตั้งอยู่ที่เมืองซานตาเฟ (Santa Fe)   
มลรัฐนิวเม็กซิโก ผลการส ารวจสรุปได้ดังนี้ 

1) นโยบายการจัดซื้อสินค้า จากการส ารวจพบว่า สินค้าที่วางจ าหน่ายในร้านส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่ซ้ือผ่านผู้จัดจ าหน่าย (distributor)    

2) คุณภาพและมาตรฐานสินค้า มาตรฐานสินค้าอยู่ในระดับทั่วไป คุณภาพสินค้าอยู่ใน
ระดับทั่วไปถึงปานกลาง ไม่เน้นในเรื่องสินค้าเพ่ือสุขภาพ, ธรรมชาติหรืออินทรีย์ ลักษณะของคุณภาพ
สินค้าและการจัดวางที่ไม่ค่อยพิถีพิถัน อาจแสดงให้เห็นว่า King Food มุ่งเน้นลูกค้าที่มีรายได้ไมสู่งนัก 
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3) ราคา  Food King มีนโยบายการจ าหน่ายสินค้าต่ ากว่าร้านค้าทั่วไป โดยมีสโลแกนว่า 
“เจ้าแห่งสินค้าราคาต่ า” โดยจ าหน่ายสินค้าในราคาต้นทุนสินค้าที่ขาย12 บวกกับค่าธรรมเนียมร้อยละ 
10 ของต้นทุนสินค้าท่ีขาย (ภาพท่ี 22)  

ภาพที่ 22  แสดงวิธีการค านวณราคาจ าหน่ายสินค้าของตลาด Food King Cost Plus Food 

 

4) รูปแบบการจ าหน่าย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ตลาดมีการจ าหน่ายสินค้าในร้าน
เพียงอย่างเดียว ไม่มีร้านค้าออนไลน์  

5) ฐานลูกค้า มุ่งเน้นชาวฮิสแปนิกที่มีรายได้ไม่สูงมาก  
6) สินค้าที่ วางจ าหน่ าย  มีทั้ งสินค้าเฉพาะของชาวฮิสแปนิ กและสินค้ าทั่ ว ไป 

ประกอบด้วย ของช าและเครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้สด อาหารแช่แข็ง   
 ของช าและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย เครื่องดื่มน้ าผลไม้ โซดา และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ ไวน์ และค็อกเทล (cocktail) ของชาวฮิสแปนิก (ภาพที่ 23) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ต้นทุนสินค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold - COGS) หมายถึง ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า ในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซ้ือมาขายไป) 
ต้นทุนขายกจ็ะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยปกติจะประกอบดว้ย ค่าสินค้า ค่าขนส่ง ค่าภาษีที่เกี่ยวขอ้ง  
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ภาพที่ 23  เครื่องดื่มท่ีวางจ าหน่ายที่ตลาด Food King Cost Plus Food                            
และตัวอย่างการซื้อสินค้าของลูกค้า 

          
                       เครื่องด่ืมน้ าผลไม้และโซดา                   ลูกค้ามักซื้อขนบขบเคี้ยวพร้อมกับเครื่องด่ืม 

 ผักและผลไม้สด  ส่วนใหญ่ผักผลไม้สดเมืองหนาว ผลไม้สดเมืองร้อนที่พบมาก 
ได้แก่ มะม่วง สับปะรด มะพร้าว กล้วยหอม (ภาพท่ี 24)  

ภาพที่ 24  ผักและผลไม้สดที่วางจ าหน่ายที่ตลาด Food King Cost Plus Food 

        
                                                    แผนกผักและผลไม้สด  
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 เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เนื้อสัตว์ที่วางจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นเนื้อหมู เนื้อวัวและ
เนื้อไก ่ส าหรับอาหารทะเลที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ กุ้ง (ภาพท่ี 25) 

ภาพที่ 25  แผนกเนื้อสัตว์ที่ตลาด Food King Cost Plus Food  

       

 อาหารแช่แข็ง  ประกอบด้วย อาหารทะเล ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเชีย
และเวียดนาม ได้แก่ กุ้ง และปลาแล่เป็นชิ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีอาหารกึ่งส าเร็จรูปของชาวเอเชีย และ
อาหารส าหรับรับประทานเล่น เช่น กุ้งปรุงรสกึ่งส าเร็จรูป และกุ้งชุบแป้งก่ึงส าเร็จรูป เป็นต้น (ภาพท่ี 26)  

ภาพที่ 26 ตัวอย่างสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีวางจ าหน่ายในตลาด Food King Cost Plus Food 

         

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              กุ้งแช่แข็งจากประเทศอินโดนีเชีย                        ปลา Swai จากประเทศเวียดนาม 
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            กุ้งปรุงรสกึ่งส าเร็จรูปพร้อมปรุง                                 กุ้งชุปแป้งกึ่งส าเร็จรูป 

7) สินค้าจากประเทศไทยที่วางจ าหน่าย  จากการส ารวจพบว่า มีสินค้าจากประเทศไทย
วางจ าหน่าย ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง กะทิกระป๋อง และน้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง (ภาพท่ี 27)  

ภาพที่ 27  ตัวอย่างสินค้าจากประเทศไทยที่วางจ าหน่ายท่ีตลาด Food King Cost Plus Food 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   อาหารทะเลรวมมิตร (Seafood Mix) แช่แข็ง          น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋องน าเข้าจากประเทศไทย 
                    น าเข้าจากประเทศไทย 
 
 
 



31 
 

5.3 ผลการเข้าร่วมงานเทศการอาหารละติน (Latin Food Fest) ครั้งที ่6  

 งาน Latin Food Fest เป็นงานเทศการอาหารลาตินที่ ใหญ่ที่สุดในเมืองซานดิเอโก      
(San Diego) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่ งจัดขึ้น เมื่อวันที่  17 - 18 สิงหาคม 2561                 
ที่สวนสาธารณะ Embarcadero Marina Park North เมืองซานดิเอโก นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเฉลิมฉลองความหลากหลายของอาหารจากประเทศในแถบละตินอเมริกา ได้แก่ 
ประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ รวมทั้งประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี     
ในเรื่องของอาหารคาวหวานที่มีความหลากหลายของรสชาติ เทศกาลนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการสรรหาความสุขเพลิดเพลินกับความหลากหลายของอาหารรสชาติดีของชาวละติน 
ซ่ึงเป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่น แซนด์วิชสไตล์คิวบัน (sandwiches cubanos) ทาโก ้(taco) ทามาเล (tamale) 
และอารีปัส (arepas) รวมทั้งอาหารในภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น lomo saltado, llapingachos (ภาพที่ 28) 
นอกจากนี ้ผู้เข้าร่วมงานยังไดเ้พลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มนานาชนิด ได้แก่ mezcals, piscos, sotols และ 
tequilas รวมถึงไวน์ชั้นดีจากประเทศอาร์เจนตินาและชิลี และเบียร์จากประเทศสเปนและเม็กซิโก 

ภาพที่ 28  ตัวอย่างอาหารของชาวฮิสแปนิก 

      
                                         Taco                                                   Tamale 

                           Lomo saltado                                               Llapingachos 
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5.3.1 ผู้เข้าร่วมงาน  ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานและผู้มาออกร้านค้าจ านวนประมาณ 
100 คน ประกอบด้วย บริษัทและห้างร้านที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงร้านค้าปลีกของ       
ชาวฮิสแปนิก (ได้แก่ ร้าน Northgate Market) ที่น าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมาแสดงในงาน      
รวมถึงเชฟ (chef) ที่มีชื่อเสียงของชาวฮิสแปนิกมาสาธิตการปรุงอาหาร ส าหรับผู้เข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน    
มีจ านวนประมาณ 10,000 คน        

5.3.2 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
1) Chefs Night Out  เป็นกิจกรรมในวันแรกของงาน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มา

ออกร้านอาหารและเครื่องดื่ม เชฟ และแขกพิเศษได้มโีอกาสได้ทดลองชิมอาหารของแต่ละร้าน  
2) Gran Tasting San Diego  เป็นกิจกรรมในวันที่ 2 ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ 

(signature) ของงาน โดยผู้ที่มาออกร้านได้บริการแจกตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ         
ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอบ์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมรสชาติ พร้อมเพลิดเพลินไปกับ  
การแสดงดนตรีสด (live music)  โดยกลุ่ม La Junta Sound System ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้น า
เครื่องดื่มมาออกร้านเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์, ไวน์, วิสกี้
ของชาวละติน) และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ (เช่น เครื่องดื่มผสมไบโอติก, น้ ามะพร้าว, และน้ าผลไม้ เป็นต้น) 
ในส่วนของอาหารมีความหลากหลายพอสมควร โดยมีการน าอาหารที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
มาออกร้าน รวมถึงอาหารที่ได้รับรางวัลดีเด่น  

3) Cooking and Wine Demonstrations เป็นกิจกรรมการสาธิตการปรุง
อาหารบนเวทีกลาง และการสาธิตเกี่ยวกับเครื่องดื่มไวน์      

5.3.3 กิจกรรมของของฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ ่ณ นครลอสแอนเจลิส   
1) การออกร้าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ส่วนประกอบอาหารไทย 

ในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
 การสาธิตการปรุงอาหารไทย  โดยเชฟมืออาชีพชาวไทย ซึ่งด าเนินการ

ทั้งท่ีร้านของส านักงานฯ และบนเวทีกลางของงาน 
 การปรุงอาหารฮิสแปนิกแบบผสมผสาน  สูตรอาหารคิดค้นและพัฒนา

โดยเชฟชาวไทย โดยผสมผสานส่วนประกอบอาหารและเครื่องปรุงของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย, กุ้ง, 
เครื่องแกงไทย, เครื่องปรุงรส (เช่น น้ าปลา, น้ าตาลมะพร้าว, น้ าพริกเผา, ซอสพริกศรีราชา), เครื่องเทศ/
สมุนไพร (ขมิ้น, ข่า, ตะไคร้, ใบมะกรูด) เพ่ือสร้างสรรค์อาหารไทยในรูปแบบอาหารของชาวฮิสแปนิก 

 การแจกตัวอย่างอาหารฮิสแปนิกแบบผสมผสานพร้อมสูตรอาหาร 
ส าหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมร้านของส านักงานฯ โดยสูตรอาหารทีไ่ด้พัฒนาเพ่ือน าไปแสดงในงานนี้ มี 6 สูตร 
ดังนี้   

(1) Mexican Red Rice with Thai Twist (Arroz Rojo)  “Maxican 
Red Rice” หรือเรียกอีกอย่างว่า “Spanish Rice” หรือ “Arroz Rojo” เป็นข้าวสวยหุงสุกสไตล์เม็กซิกัน 
ซึ่งมีส่วนผสมของมะเขือเทศ หอมใหญ่ และเครื่องเทศ ถือเป็นอาหารประเภทเครื่องเคียงของชาวเม็กซิกัน
ซึ่งมักรับประทานคู่กับถั่ว (bean) พร้อมกับอาหารหลักอ่ืนๆ ในงานนี้  เชฟของส านักงานเกษตรฯ           
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ไดพั้ฒนาสูตร Maxican Red Rice ในแบบประยุกต์ โดยใช้ส่วนประกอบอาหาร เครื่องเทศและเครื่องปรุง
ของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ, ขมิ้น, ซอสพริกศรีราชา, น้ าปลา, และใบมะกรูด เป็นส่วนผสมเพ่ือให้ได้
อาหารเม็กซิกันจานใหม่ที่เต็มไปด้วยรสชาติจากซอสพริกและน้ าปลาไทย รวมถึงความหอมของข้าวหอม
มะลิไทยที่มสีีเหลืองสวยงามจากขมิ้น  (ภาพท่ี 29) 

ภาพที่ 29  ตัวอย่าง Mexican Red Rice with Thai Twist 

 

(2) Mole Sauce Thai Style  “ Mole Sauce”  เ ป็ น ซ อ ส ผ ส ม
ช็อกโกแลตส าหรับราดบนเนื้อสัตว์และข้าวของชาวเม็กซิกัน ในงานนี้ เชฟของส านักงานเกษตรฯ ได้มีการ
ประยุกต์ใช้ส่วนประกอบอาหารและเครื่องปรุงของไทย ได้แก่ เครื่องแกงมัสมั่น กะทิ น้ ามะขามเปียก และ
น้ าตาล-มะพร้าว เป็นส่วนประกอบในการปรุงซอส Mole เพ่ือให้ได้รสชาติกลมกล่อมแปลกใหม่ที่
ผสมผสานระหว่างอาหารเม็กซิกันและรสชาติแบบไทย (ภาพท่ี 30) 
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ภาพที่ 30  ตัวอย่าง Mole Sauce Thai Style ราดบนข้าว Mexican Red Rice with Thai Twist 

 

(3) Tortilla Soup Thai Style  “Tortilla Soup” เป็นซุปเรียกน้ าย่อย
ของชาวเม็กซิกันที่มีแผ่น Tortilla ทอดกรอบ, มะเขือเทศ และหอมใหญ่เป็นส่วนประกอบหลัก ในงานนี้
ได้มีการน าเครื่องปรุงรสของไทย ได้แก่ น้ าพริกเผา, น้ าปลา, น้ ามะนาว, มาประยุกต์ใช้ในการปรุงแต่ง
รสชาติน้ าซุปให้กลมกล่อมลงตัวคล้ายต้มย าของไทย (ภาพท่ี 31) 

ภาพที่ 31  Tortilla Soup Thai Style 
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(4) Thai Shrimp Ceviche (Dancing Shrimp)  “Ceviche” ถือเป็น
อาหารประเภทเรียกน้ าย่อยของชาวอเมริกาใต้ ซึ่งสูตรดั้งเดิมมักท าจากอาหารทะเล เช่น เนื้อปลาดิบ หรือ
กุ้ง ซึ่งท าให้สุกโดยใช้น้ ามะนาวคล้ายย ากุ้งเต้นของไทย ในงานนี้ เชพของส านักงานเกษตรฯ ได้มีการน า
น้ าพริกเผา, น้ าปลา, น้ าตาลมะพร้าว, ตะไคร้, ข่า, และใบมะกรูดมาเป็นส่วนผสมใน Ceviche เพ่ือเพ่ิม
ความกลมกล่อมของรสชาติและความหอมของสมุนไพรไทย นับเป็นอาหารจานที่ได้รับความสนใจและ   
ชื่นชมในรสชาติมากที่สุดในบรรดาอาหารของร้านที่น าไปแสดง (ภาพท่ี 32) 

ภาพที่ 32 Thai Shrimp Ceviche (Dancing Shrimp) 

 

(5) Phad Thai (Thai Style Fried Noodles) “ผัดไทย” เป็นหนึ่งใน
อาหารไทยยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวสหรัฐฯ ที่นิยมรับประทานอาหารไทย ในงานนี้ เชฟของ
ส านักงานเกษตรฯ ได้สาธิตวิธีการท าผัดไทยแบบง่ายๆ ที่สามารถปรุงเองได้ที่บ้านโดยมีรสชาติที่ไม่ต่าง
จากร้านอาหาร โดยใช้เครื่องปรุงของไทย ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์, เต้าหู้แข็ง, น้ ามะขามเปียก, น้ าปลา, 
น้ าตาลมะพร้าว, และซอสพริกศรีราชา (ซึ่งได้เน้นว่าเป็นสูตรต ารับดั้งเดิมของไทย) ซึ่งสามารถหาซื้อได้
ตามร้านจ าหน่ายของช าของชาวเอเชียทั่วไป ทั้งนี้  เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้าชมมีความสนใจไปซื้อ
ส่วนประกอบอาหารไทยไปปรุงรับประทานเองที่บ้าน (ภาพท่ี 33) 
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ภาพที่ 33  Phad Thai (Thai Style Fried Noodles) 

 

(6) Butterfly Pea Lemonade เป็ น เครื่ องดื่ มประเภท เลมอนเนด 
(lemonade) ผสมน้ าต้มดอกอัญชันแห้งจากประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมสีสันที่สวยงาม สร้างความสดชื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาชิมรสชาติ โดยมีผู้ชิมบางรายได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรเพิ่มความหวาน และรสชาติความเป็นไทยให้มากกว่านี้ (ภาพท่ี 34) 

ภาพที่ 34  Butterfly Pea Lemonade 
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2) การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 
และผลการตอบรับเกี่ยวกับอาหารฮิสแปนิกแบบผสมผสานวัตถุดิบ/เครื่องปรุงของไทย  

   ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ออกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและ
ชิมอาหารที่ร้านของส านักงานฯ เพ่ือส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อสินค้าอาหาร
เครื่องดื่ม ผลตอบรับและทัศนคติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบอาหารและเครื่องปรุงของไทยใน
การสร้างสรรค์อาหารไทยสไตล์ฮิสแปนิก สรุปได้ดังนี้ 

(1) จ านวนตัวอย่าง (sample) มีทั้งหมด 61 ตัวอย่าง แยกเป็น เพศหญิง   
43 ตัวอย่าง และเพศชาย 18 ตัวอย่าง หรือ คิดเป็นร้อยละ 70 และ 30 ของตัวอย่างทั้งหมดตามล าดับ 

(2) กลุ่มชาติพันธุ์  (race)  ตัวอย่างของผู้ที่ ร่วมตอบแบบสอบถาม       
แยกออกเป็น ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก ร้อยละ 45, ชาวอเมริกันผิวขาว ร้อยละ 28, ชาวอเมริกัน
เชื้อสายเอเชีย ร้อยละ 16, ชาวอเมริกันผิวด า/อัฟริกัน ร้อยละ 8, และอ่ืนๆ (2 ชาติพันธุ์ หรือ มากกว่า) 
ร้อยละ 3 (ตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี 4  สัดส่วนของตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในงาน Latin Food Fest (แยกตามชาติพันธุ์) 

กลุ่มชาติพันธุ์ ร้อยละ 
      ฮิสแปนิก 45 
      ผวิขาว 28 
      เอเชีย 16 
      ผวิด า/อัฟริกัน 8 
      อ่ืนๆ (2 ชาติพันธุ์ หรือ มากกว่า)  3 
ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 

(3) ช่วงอายุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม millennial ซึ่งมีอายุระหว่าง 19 - 39 ปี   
คิดเป็น ร้อยละ 43, รองลงมาเป็นกลุ่ม Gen-X คือ ผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 40 - 55 ปี ร้อยละ 41,  
กลุ่ม Boomers ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 56 - 74 ปี ร้อยละ 13, และกลุ่ม Gen-Z ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 19 ปี  
ร้อยละ 3 ของตัวอย่างทั้งหมด (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5  สัดส่วนตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในงาน Latin Food Fest (แยกช่วงอายุ) 
กลุ่มช่วงอายุ ร้อยละ 
     Millennial (อายุระหว่าง 19 - 39 ปี) 43 
     Gen-X      (อายุระหว่าง 40 - 55 ปี) 41 
     Boomers  (อายุระหว่าง 56 - 74 ปี) 13 
     Gen-z      (อายุต่ ากว่า 19 ปี) 8 
ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 
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(4) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร         
จากตัวอย่างที่ส ารวจพบว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีจ านวน 2 คนต่อครัวเรือน ส าหรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ร้อยละ 87 นิยมประกอบอาหารรับประทานเองภายในครัวเรือน ส่วนอีก
ร้อยละ 21 นิยมการรับประทานอาหารตามร้านอาหาร/ภัตตาคาร และอีกร้อยละ 15 นิยมการซื้ออาหาร
ในบรรจุภัณฑ์มารับประทาน ทั้งนี้ เป็นการเรียงล าดับตามความนิยม ตัวอย่างบางรายอาจนิยมทั้งการ
ประกอบอาหารรับประทานเองภายในครัวเรือน และซื้ออาหารบรรจุภาชนะ หรือรับประทานนอกบ้าน   
จึงท าให้ผลลัพธ์รวมเกินร้อยละ 100 (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของตัวอย่างผู้เข้าร่วมงาน Latin Food Fest 

ประเภทความนิยม ร้อยละ 
     การประกอบอาหารรับประทานเองในครัวเรือน 87 
     การรับประทานอาหารตามร้านอาหาร/ภัตตาคาร 21 
     การซื้ออาหารส าเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์มารับประทาน 15 
 ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 

(5) พฤติกรรมการซื้ออาหารและของช า  จากตัวอย่างที่ส ารวจพบว่า 
ความถี่ของการซื้อสินค้าอาหารและของช าโดยเฉลี่ยประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ผู้ที่ตัดสินใจในการเลือก
ซื้ออาหารและของช าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 82      

ส าหรับร้านค้าปลีกที่นิยมไปซื้อสินค้าอาหารและของช ามีหลายแหล่ง         
แต่ ส่ วน ใหญ่ นิ ยมซื้ อสินค้ าอาหารจากร้ านซู เปอร์มาร์ เก็ต  (เช่ น  Albertsons, Ralphs, Vons,            
Stator Bro’s) แ ล ะ ร้ าน ค้ า ป ลี ก เ พ่ื อ สุ ข ภ าพ ป ระ เภ ท  specialty store (เช่ น  Trader Joe’s,              
Whole Foods Market) คิดเป็นร้อยละ 48 เท่ากัน รองลงมาจะซื้อจากร้านค้าปลีกเฉพาะของ           
ชาวฮิสแปนิก และร้านค้าประเภทสโมสร (เช่น Costco และ Sam’s Club) คิดเป็นร้อยละ 39 เท่ากัน 
ร้านค้าปลีกที่ ได้รับความนิยมรองลงมาได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภท super store (ได้แก่ Walmart, 
Target) คิดเป็นร้อยละ 26 และร้านค้าปลีกส่วนลด (เช่น ร้าน 99 Cents Stores, Dollar Tree, และ
Food 4 Less) คิดเป็นร้อยละ 15 และที่เหลือซื้อจากร้านค้าปลีกอ่ืนๆ (เช่น ร้านเฉพาะของชาวเอเชีย) 

คิดเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ เป็นการเรียงล าดับตามความนิยม ตัวอย่างบางรายอาจนิยมซื้อสินค้าจากร้านค้า
ต่างๆ มากกว่า 1 ประเภท ดังนั้น ผลรวมจึงเกินร้อยละ 100 (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7  ร้านคา้ปลีกสินค้าอาหารและของช าที่นิยมของตัวอย่างผู้เข้าร่วมงาน Latin Food Fest 

ประเภทร้านค้า ร้อยละ 
     ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น Albertsons, Ralphs, Vons, Stator Bro’s) 48 
     ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพ (เช่น Trader Joe’s, Whole Foods Market) 48 
     ร้านค้าปลีกเฉพาะชาวฮิสแปนิก (เช่น Cardenas, Rio Ranch, Northgate Market) 39 
     ร้านค้าประเภทสโมสร (Costco, Sam’s Club) 39 
     ร้านค้าปลีกประเภท super store  (เช่น Walmart, Target) 26 
     ร้านค้าปลีกส่วนลด (เช่น 99 Cents Stores, Dollar Tree, Food 4 Less)    15 

     ร้านค้าปลีกอ่ืนๆ (ได้แก่ ร้านค้าปลีกเฉพาะของชาวเอเชีย) 3 
ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 

(6) ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่นิยมซื้อ เรียงล าดับตามความนิยมจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ส่วนประกอบอาหาร (ingredients), ผักและผลไม้, เนื้อสัตว์และอาหารทะเล, 
อาหารในบรรจุภัณฑ์, เครื่องดื่ม, และขนมขบเคี้ยว คิดเป็นร้อยละ 84, 75, 72, 51, 46 และ 41     
ทั้งนี้เนื่องจากมีการเรียงล าดับความนิยมของสินค้าที่ซื้อ ซึ่งตัวอย่างบางรายนิยมซื้อสินค้ามากกว่า       
หนึ่งประเภทจึงท าให้ผลรวมมากกว่าร้อยละ 100  

ส าหรับเครื่องดื่ม ที่นิยมซื้อ ได้แก่ น้ าด่ืม, น้ าผัก/ผลไม้, น้ ามะพร้าว, นม, ชา, 
กาแฟ, และเครื่องดื่มประเภทโซดา ตามล าดับ ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมซื้อได้แก่ เบียร์, ไวน์, และ 
Tequila ส่วนขนมขบเคี้ยว ที่นิยมซื้อ ได้แก่ Chips ถั่ว (Nuts), เนยแข็ง (Cheese),  ผัก/ผลไม้อบแห้ง 
ผลไม,้ และเนื้ออบแห้ง (Jerky) ตามล าดับ 

(7) ทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้า  พบว่า ให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่อง 
คุณภาพ รองลงมาได้แก่ ราคา, รสชาติ, สุขภาพ, และตราสินค้า โดยคิดเป็นร้อยละ 61, 67, 52, 43, 
และ 33 ตามล าดับ นอกจากนี้ ตัวอย่างบางรายระบุว่า เลือกซื้อสินค้าท่ีมีสูตรอาหารบนบรรจุภัณฑ์  

(8) พฤติกรรมการบริโภคสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ จากตัวอย่างที่
ส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์บ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 48 ในขณะที่บางส่วน    
ไม่เคยซื้อสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 36 และบางส่วนระบุว่าซื้อสินค้าธรรมชาติและ
อินทรีย์ค่อยข้างบ่อย คิดเป็นร้อยละ 16 (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8  พฤติกรรมการบริโภคสินคา้อาหารธรรมชาติและอินทรีย์                                           
ของตัวอย่างผู้เข้าร่วมงาน Latin Food Fest  

พฤติกรรมการบริโภค ร้อยละ 
     ซ้ือสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์บ่อยมาก 48 
     ไม่เคยซื้อสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ 36 
     ซื้อสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ค่อนข้างบ่อย 16 
 ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 
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(9) การซื้อสินค้าออนไลน์  จากตัวอย่างที่ส ารวจร้อยละ 74 ระบุว่า        
ไม่เคยซื้อสินค้าอาหารออนไลน์ ร้อยละ 18 ระบุว่า ซื้อสินค้าอาหารออนไลน์บ้างเป็นครั้งคราว และอีก
ร้อยละ 8 ระบุว่า ซื้อสินค้าอาหารออนไลน์ค่อนข้างบ่อย  (ตารางท่ี 9) 

เมื่อสอบถามถึงประเภทสินค้าอาหารออนไลน์ที่นิยมซื้อ ส่วนใหญ่ระบุว่า     
ซื้อของขบเคี้ยวส าหรับรับประทานเล่น (snacks) รองลงมา ได้แก่ ส่วนประกอบอาหารแห้ง (dried 
ingredients), เครื่องปรุงอาหาร, อาหารบรรจุกระป๋อง, ผลไม้, และขนมหวาน ตามล าดับ ส าหรับแหล่ง
ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ซื้อจากเว็บไซต์ Amazon.com บางรายซื้อจากเว็บไซต์ Costco.com   
ตารางท่ี 9  พฤติกรรมการซื้ออาหารและของช าออนไลน์ของตัวอย่างผู้ร่วมงาน Latin Food Fest 

พฤติกรรมการซื้ออาหารและของช าออนไลน์ ร้อยละ 
     ไม่เคยซื้อ 74 
     ซื้อเป็นครั้งคราว 18 
     ซ้ือค่อนข้างบ่อย  8 
 ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 

(10) ประสบการณ์การซื้อสินค้าและของช าในร้านค้าปลีกเฉพาะของชาว
เอเชีย พบว่า ร้อยละ 74 ซื้อสินค้าอาหารและของช าในร้านค้าปลีกเฉพาะของชาวเอเชีย ส่วนอีกร้อยละ 
26 ไม่เคยซื้อ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ซื้อและชนิดสินค้าที่ซื้อ สรุปได้ดังนี้ 

สถานที่ซื้อสินค้า ได้แก่ ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย เช่น ร้าน 99 Ranch 
Markets, World Foods Market, Lucky Seafood บางรายซื้อจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป  หรือ
ร้านค้าทุกแห่งที่มีสินค้าอาหารของชาวเอเชียจ าหน่าย รวมถึงร้านค้าของช าของชาวไทย  

สินค้าที่ซื้อ ได้แก ่ส่วนประกอบอาหารไทย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว, กะท,ิ น้ าปลา 
น้ ามันงา, ซอสต่างๆ (ซอสถั่วเหลือง, ซอสพริก), เครื่องเทศและเครื่องแกงไทย, ผักเมืองร้อน (เช่น โหรพา, 
ขิง, ตะไคร้), ข้าวสาร, เนื้อสัตว์, ผักและผลไม้, ผลไม้เมืองร้อน (เช่น มะม่วง), เครื่องดื่มน้ าผลไม้          
(เช่น น้ ามะพร้าว, น้ าว่านหางจระเข้), ของว่าง/ขนมขบเคี้ยวของชาวเอเชีย บางรายหาซื้ออาหารพ้ืนเมือง
ของชาวเอเชีย เช่น Lumpia ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวฟิลิปปินส์ 

(11) ประสบการณ์และทัศนคติเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของไทย    
จากการส ารวจ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยเป็นครั้งคราว   
คิดเป็นร้อยละ 41 ตัวอย่างบางส่วนไม่เคยซื้อ คิดเป็นร้อยละ 38 และซื้อค่อนข้างบ่อย คิดเป็น           
ร้อยละ 21 (ตารางท่ี 10)  
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ตารางที่ 10  พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย                                                  
ของตัวอย่างผู้เข้าร่วมงาน Latin Food Fest 

พฤติกรรมการซื้ออาหารและเครื่องดื่มของไทย ร้อยละ 
     ซื้อเป็นครั้งคราว 41 
     ไม่เคยซื้อ  38 
     ซื้อค่อนข้างบ่อย  21 
 ที่มา :  จากตัวอย่างท่ีส ารวจ 

เมื่อสอบถามถึงประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย
แต่ละประเภทที่ซ้ือ สรุปได้ดังนี้ 

 ส่วนประกอบอาหาร ที่นิยมซื้อมากที่สุดได้แก่ เครื่องแกงต่างๆ 
กะทิ, เส้นก๋วยเตี๋ยว, น้ าปลา, ข้าว, เครื่องเทศ, ผักเมืองร้อน (โหรพา , ตะไคร้, สะระแหน่ , พริก),              
และน้ ามะขามเปียก  

 อาหารไทย ผลการส ารวจพบว่า ผัดไทย เป็นอาหารที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวผัดต่างๆ (ผัดซีอ้ิว ผัดขี้เมา), แกงไทยต่างๆ (curry), ต้มย ากุ้ง,     
ก๋วยเตี๋ยวน้ า, ส้มต า, และพล่ากุ้ง ตามล าดับ นอกจากนี้ หลายรายระบุว่า ชอบอาหารไทยทุกชนิด 

 ของกินเล่น/ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ผลไม้แห้ง เช่น มะพร้าวอบแห้ง, 
มะม่วง, ขนุน, และกล้วย เป็นต้น 

 เครื่องดื่ม ที่นิยมมากที่สุด คือ น้ ามะพร้าว รองลงมาเป็น ชาไทย, 
กาแฟไทย, และเบียร์ไทย 

(12) ทัศนคติและผลตอบรับเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบอาหาร
และเครื่องปรุงของไทยในการสร้างสรรค์อาหารฮิสแปนิกแบบผสมผสาน สรุปได้ดังนี้ 

(1) การสาธิตปรุงอาหารไทย  มีผู้เข้าร่วมชมการสาธิตการปรุง
อาหารไทย (ผัดไทย) เป็นจ านวนมาก โดยแสดงความชื่นชมว่าเป็นการสาธิตที่ดีที่สุด มีความเพลิดเพลินที่
ได้ชมการสาธิต ผู้ชมการสาธิตบางรายระบุว่า มีความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการปรุงอาหารไทยให้
มากกว่านี้ นอกจากนี้ ยังชอบสูตรอาหารฮิสแปนิกแบผสมผสานทีไ่ด้รับแจกให้ชิมเป็นอย่างมาก   

(2) การตอบรับเรื่องฮิสแปนิกในรสชาติไทย ปรากฏว่า อาหารที่
น าไปแสดงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจ านวนมากและได้การตอบรับที่ดีจากผู้ที่ได้ชิม โดยอาหารที่
ได้รับการชื่นชมมากที่สุด คือ Shrimp Ceviche และ Mexican Red Rice with Thai Twist (Arroz 
Rojo) โดยระบุว่า อาหารมีรสชาติดีมาก มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร (unique) บางรายระบุว่า 
รสชาติอร่อยกว่าสูตรดั้งเดิมของชาวฮิสแปนิก  

(3) ทัศนคติเรื่องการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบและเครื่องปรุงของ
ไทยในอาหารฮิสแปนิก ในการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวการประยุกต์ใช้และผสมผสานส่วนประกอบ
อาหารและเครื่องปรุงของไทยในการสร้างสรรค์อาหารไทยสไตล์ฮิสแปนิก ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นแนวคิดที่ดี
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มาก เป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยม บางรายระบุว่าจะไปทดลองปรุงรับประทานเองที่บ้าน บางรายระบุว่า 
สามารถน าอาหารที่น าไปแสดงไปจ าหน่ายในร้านอาหารได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างบางราย    ซึ่งไม่เคยซื้อ
อาหารไทยระบุว่า อาจเริ่มหันไปซื้ออาหารไทยมารับประทาน บางรายแนะน าให้คิดค้นพัฒนาสูตรอาหาร
หวานของชาวเม็กซิกัน เช่น Mexican rice pudding (Arros Con Leche) โดยใช้ส่วนประกอบอาหาร
ของไทย ได้แก่ ข้าวไทย กะทิ และอบเชย เป็นต้น 

6. ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
6.1 ข้อคิดเห็น 

1) กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ประชากรชาวฮิสแปนิกกลุ่ม millennial โดยเฉพาะชาว
เม็กซิกันซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของชาวฮิสแปนิกทั้งหมด จะเป็นโอกาสส าหรับสินค้าเกษตร
และอาหารของไทยในการเข้าถึงตลาดอาหารของชาวฮิสแปนิก ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความส าคัญ
กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้อย่างจริงจัง และศึกษาพฤติกรรมการผู้บริโภคให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือพัฒนา
สินค้าให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวฮิสแปนิกให้มาบริโภคอาหารไทยอาจท าได้ไม่ง่าย แต่การปรับปรุง
สินค้าอาหารของไทยให้ตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวฮิสแปนิก หรือ การผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อาหารที่อยู่ในความต้องการของชาวฮิสแปนิกอาจมีความเป็นไปได้สูงในการเข้าสู่ตลาดของชาวฮิสแปนิก   

2) ควรพิจารณ าให้ความส าคัญอาหารพร้ อมบริ โภค (ready-to-eat) ถึ งแม้             
ผลการศึกษาหลายแหล่งจะระบุว่า ชาวฮิสแปนิกส่วนใหญ่นิยมการประกอบอาหารรับประทานเองใน
ครัวเรือนก็ตาม แต่เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวฮิสแปนิกรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป       
จากอดีต โดยมีความต้องการความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตมากขึ้น มีการยอมรับวัฒนธรรม      
การบริโภคอาหารใหม่ๆ มากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบเช่นเดียวกับชาวอเมริกันทั่วไป ส่งผลให้ชาว
ฮิสแปนิกให้ความสนใจอาหารส าเร็จรูปมากขึ้น จะเห็นได้จากการที่บริษัท Goya ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารของชาวฮิสแปนิกพร้อมบริโภคแช่แข็งออกวางจ าหน่ายถึง 12 สายผลิตภัณฑ์ โดยแยกออกเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ถึง 94 ผลิตภัณฑ์  

ทั้งนี้ จากผลการส ารวจในงาน Latin Food Fest และสังเกตตามร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ 
พบว่า ชาวฮิสแปนิกส่วนมากรู้จักอาหารไทยและนิยมไปรับประทานอาหารไทยตามร้านอาหาร จึงน่าจะ
เป็นโอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารไทยส าเร็จรูป/กึ่งส าเร็จรูปที่นิยมของชาวฮิสแปนิก โดยผลิต
เป็นชุดส่วนประกอบอาหารไทยพร้อมปรุง และซอสปรุงรสจากประเทศไทย เพ่ือไปวางจ าหน่ายในร้าน
ของชาวฮิสแปนิก 

3) อาหารไทยที่วางจ าหน่ายในตลาดฮิสแปนิกยังมีไม่แพร่หลายมากนัก จากการ
ส ารวจ พบว่า สินค้าจากประเทศไทยที่มีวางจ าหน่ายได้แก่ ข้าวหอมมะลิ น้ ามะพร้าว กะทิกระป๋อง ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทของชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ยังไม่พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหาร
ไทยส าเร็จรูป/กึ่งส าเร็จรูป เครื่องเทศ เครื่องปรุง เครื่องดื่มประเภทอ่ืนๆ (นอกเหนือจากน้ ามะพร้าว) 
และขนมขบเคี้ยวซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมและมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของชาวฮิสแปนิกวางจ าหน่าย 
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นอกจากนี้ จากการส ารวจตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิก ไม่พบว่ามีอาหารทะเล เช่น กุ้งจากประเทศไทย
วางจ าหน่าย ทั้งนี้ กุ้งเป็นอาหารทะเลประเภทหนึ่งที่ชาวฮิสแปนิกนิยมรับประทาน 

4) การเข้าสู่ตลาดไม่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นตลาดเฉพาะของชาวฮิสแปนิกเพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากยังมีตลาดอ่ืนๆ ที่ชาวฮิสแปนิก  (โดยเฉพาะกลุ่ม millennial) นิยมไปซื้อสินค้า ได้แก่             
ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป (เช่น Albertsons, Ralphs, Vons), ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ, ร้านซูเปอร์สโตร์ 
(เช่น Walmart, Costco) ซึ่งถือเป็นตลาดระดับบน นอกจากนี้ ยังมีตลาดระดับล่าง ได้แก่ ตลาดสินค้า
ส่วนลด (deep discount) เช่น 99 Cents Stores, Dollar Tree, Food 4 Less ซึ่งชาวฮิสแปนิกที่มี

รายได้น้อยนิยมไปซื้อสินค้าอาหารและของช าเป็นจ านวนมาก 

6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสและกลยุทธ์ในการน าสินค้าเกษตรและอาหารไทยเข้าสู่ตลาด
ผู้บริโภคชาวฮิสแปนิก 

6.2.1 สินค้าที่มีโอกาส   
1) ส่วนประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ , อาหารทะเล , กะทิ , ซอส , 

เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่างๆ ทั้งนี้ ข้าวสารและถั่วต่างๆ ถือเป็นส่วนประกอบในอาหารมื้อหลักของ
ชาวฮิสแปนิกเกือบทุกมื้อ นอกจากนี้ ยังมอีาหารประเภทเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล     

2) สินค้าในบรรจุภัณ ฑ์ (Consumer Packaged Goods – CPG) ได้แก่ 
ส่วนประกอบอาหารบรรจุกระป๋อง อาหารส าเร็จรูป/กึ่งส าเร็จรูปบรรจุภาชนะ โดยจากการส ารวจตัวอย่าง
ในงาน Latin Food Fest พบว่า ผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกมีการซื้อหาสินค้าประเภทดังกล่าวมาบริโภคด้วย
เช่นกัน และโอกาสน่าจะมีเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากชาวอเมริกันรุ่นใหม่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วใน
เรื่องการประกอบอาหารและการบริโภค  

3) เครื่องดื่ม  ตลาดฮิสแปนิก ถือเป็นตลาดเครื่องดื่มที่ใหญ่ในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้เมืองร้อน (เช่น น้ ามะพร้าว, น้ ามะม่วง, 
น้ ามะขาม, น้ าว่านหางจระเข้) เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และน้ าอัดลมรสชาติต่างๆ โดยจากการสังเกตในงาน
เทศกาลอาหารละติน พบว่า มีการน าเครื่องดื่มเหล่านี้มาออกร้านกันเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ เครื่องดื่ม
กาแฟ เครื่องดื่มโซดา และเครื่องดื่มชูก าลัง ก็เป็นที่นิยมของชาวฮิสแปนิกด้วยเช่นกัน เครื่องดื่มอีก
ประเภทที่พบว่ามีวางจ าหน่ายให้เห็นมาก คือ เครื่องดื่มผลไม้ชนิดผงส าหรับชงกับน้ า ซึ่งมีหลากหลาย
รสชาติ 

4) ขนมและอาหารว่าง (snack)  อาหารว่างนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน
ของชาวฮิสแปนิก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ท างาน ผลผลิตทางการเกษตรของไทย (ได้แก่ มะพร้าว, ขนุน, 
มะม่วง, สับปะรด, มะละกอ, กล้วย) สามารถน าไปผลิตเป็นอาหารว่างของชาวฮิสแปนิกได้เป็นอย่างดี    
เช่น ผลไม้แห้ง, ข้าวเกรียบ (chips) หากมีการปรุงรสชาติให้เป็นที่ถูกปากของชาวฮิสแปนิกซึ่งมักชอบรส
เผ็ด, เค็ม, และหวานคล้ายอาหารไทย ก็น่าจะได้รับความสนใจ  นอกจากนี้ อาหารว่างประเภทกุ้ง/ปลา
ปรุงรสแช่แข็งพร้อมที่จะน าไปทอด อบ หรือปิ้งย่าง น่าจะมีโอกาสด้วยเช่นกัน เนื่องจากชาวฮิสแปนิกนิยม
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การไปปิกนิก (picnic) และการดื่มเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ซึ่งมักจะซื้อเครื่องดื่มพร้อมของรับประทาน
เล่นควบคู่กันเสมอ   

5) อาหารเพื่อสุขภาพ  ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหลายขั้นตอน อาหาร
ที่มีคุณค่าทางไวตามินและเกลือแร่ อาหารธรรมชาติและอินทรีย์ อาหารไขมันต่ า และไม่มีส่วนผสมของนม 
ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวฮิสแปนิกในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ    
 
 

6.2.2 กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด  
1) การเปิดตัวสินค้า  เช่น การวางจ าหน่ายในงาน road show ตามร้านค้า

ต่างๆ ที่ชาวฮิสแปนิกนิยมไปซื้อสินค้า, งานแสดงสินค้า หรือ งานเทศกาลอาหารของชาวฮิสแปนิก  
2) การใช้ตัวกลางทางการตลาด  การเข้าสู่ช่องทางการจ าหน่ายในตลาดเฉพาะ

ของชาวฮิสแปนิกที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การด าเนินการผ่านผู้จัดจ าหน่ายหรือนายหน้า (distributor/ 
broker) ซึ่งมีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญในการน าสินค้าไปวางจ าหน่ายในร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิก  
รวมถึงตลาดหลักอ่ืนๆ ในสหรัฐฯ การน าสินค้าไปวางจ าหน่ายในร้านเฉพาะของชาวฮิสแปนิก มีข้อ
ได้เปรียบคือ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกได้โดยตรง เนื่องจากชาวฮิสแปนิกส่วนใหญ่ยังคงนิยมซื้อ
สินค้าในร้านเฉพาะของตนเอง   

3) ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพ ราคา รสชาติ  และสุขภาพ  เนื่องจาก     
ชาวชาวฮิสแปนิกให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้มากตามล าดับ   

4) การเพิ่มสูตรอาหารและค าแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นส าหรับ
ผลิตภัณฑท์ี่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสูตรอาหารของชาวฮิสแปนิก เช่น การใช้กะทิของไทยแทนการใช้
นมในการปรุงอาหารคาวหวานของชาวฮิสแปนิก เช่น rice pudding, flan เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจาก        
ชาวฮิสแปนิกท่ีรักษาสุขภาพเชื่อว่านมไม่ดีต่อสุขภาพ 

5) รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หากสามารถสื่อความเป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวฮิสแปนิกได้ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกได้เป็นอย่างดี รวมถึง
ควรมีภาษาสเปนควบคู่กับภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าชาวฮิสแปนิกท่ีพูดภาษาสเปนอย่างเดียว   

6) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน
กลุ่มประชากรชาวฮิสแปนิกให้กว้างขวางขึ้น ไม่ว่าจะผ่านงานแสดงสินค้า เทศกาลอาหาร หรือ           
ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากชาวฮิสแปนิกรุ่นใหม่นิยมใช้สื่อออนไลน์ ทั้งด้านความ
บันเทิงและการท าธุรกรรมด้านต่างๆ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการสืบค้นข้อมูลสินค้า เป็นต้น  

7) การเพิ่มทางเลือก/สร้างความแปลกใหม่ในการบริโภคอาหารของ         
ชาวฮิสแปนิก น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดอาหารหลักของชาวฮิสแปนิก รวมถึงชาวอเมริกันทั่วไป
ที่นิยมรับประทานอาหารของชาวฮิสแปนิก ถึงแม้ชาวฮิสแปนิกจะนิยมบริโภคอาหารพ้ืนเมืองดั้งเดิมของ
ตนเอง แต่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มชอบความแปลกใหม่หรืออาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น ตัวอย่างในการเพ่ิม
ทางเลือกและสร้างความแปลกใหม่ส าหรับอาหารของชาวฮิสแปนิก มีดังนี ้
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(1) การแนะน า/เผยแพร่สูตรอาหารไทยที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม
การบริโภคอาหารของชาวฮิสแปนิกเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีการน าอาหารพ้ืนเมืองของชาวฮิสแปนิกมา
พัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับวัฒนธรรมการบริโภคของชาวสหรัฐฯ เช่น อาหาร Tex-Mex เป็นสูตรอาหารที่
คิดค้นโดยการผสมผสานระหว่างอาหารของชาวเม็กซิกันกับอาหารของชาวเมืองเท็กซัสของสหรัฐฯ        
ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งในหมู่ผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวอเมริกันทั่วไป หรือแม้แต่ผู้บริโภคใน
ประเทศแคนาดา โดยสามารถสังเกตได้ว่าปัจจุบันมีร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหารประเภท Tex-Mex       
ให้เห็นอยู่ทั่วไปในสหรัฐฯ  

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชาวฮิสแปนิก โดยการน าวัตถุดิบ
ทางการเกษตรของไทย ได้แก่ มันส าปะหลังและมะพร้าวมาท าแผ่น ทอทิลญ่า (tortilla) ซึ่งเป็นแผ่นแป้ง
ส าหรับห่อ taco อาหารพ้ืนเมืองของชาวฮิสแปนิก หรือพัฒนาไส้ taco โดยการน าโปรตีน หรือผลิตภัณฑ์
จากพืช เช่น เนื้อขนุนมาแทนเนื้อสัตว์ โดยท าเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงส าเร็จในบรรจุภัณฑ์ เพียงน าไปอุ่นในเตา
ไมโครเวฟก็สามารถรับประทานได้ทันที (ภาพท่ี 35)   

ภาพที่ 35   ตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชาวฮิสแปนิก (taco) 

 
ผลิตภัณฑ์ไส้ taco ใช้เน้ือขนุนแทนเน้ือสัตว์ (ผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย) 
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ภาพบรรยากาศภายในงานเทศกาลอาหารลาติน (Latin Food Fest) ครั้งที่ 6                           

ณ สวนสาธารณะ Embarcadero Marina Park North เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 

 
เวทีการแสดง 

   
ผู้เข้าร่วมงาน Latin Food Fest 

       
บูธของฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส    
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ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง เครื่องเทศของไทยที่น าไปแสดงและใช้เป็นส่วนประกอบในการสาธิตการปรงุอาหาร 

        

           

ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจชิมอาหารไทยสไตล์ฮิสแปนิก เครื่องด่ืม และผลไม้ไทยที่น าไปแสดง 
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ตัวอย่างอาหารไทยสไตล์ฮิสแปนิกทีป่รุงเสร็จพร้อมแจกผู้เข้าร่วมงานได้ชิม 
 

              

      

เครื่องด่ืมเลมอนเนดผสมดอกอัญชัญ              ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอาหารและเครื่องดื่ม 
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ผู้เข้าร่วมชมการสาธิตการท าผัดไทยของส านักงานเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 
 

ตัวอยา่งอาหารของชาวฮิสแปนิกของผู้ที่เข้าร่วมออกร้านอื่นๆ  
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ตัวอย่างอาหารของชาวฮิสแปนิก 

      

ตัวอย่างอาหารของชาวฮิสแปนิก 

 

      

      ร้านเครื่องด่ืมผสม Probiotic     เครื่องด่ืมจากผัก/ผลไม้ประเภทต่างๆ          ร้านเครื่องด่ืมน้ ามะพร้าว 
        ของตลาด Northgate Market 
 



51 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ (Tequila) 

                   

          

ผลิตภัณฑ์ซอสประเภทต่างๆ จากสเปน      ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุผลิตภัณฑ์ (Packaged Foods) 
  

 


