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  ปัจจุบันหลอดพลาสติกได้กลายมาเป็นศัตรูต่อชีวิตสัตว์ทะเลในทุกๆ วันและจาก
วีดีโอคลิปเต่าทะเลที่ถูกหลอดพลาสติกติดอยู่ในรูจมูกได้แพร่กระจายไปทั่ว ท าให้หลาย
บริษัทในสหรัฐฯ สั่งห้ามใช้ (Ban) หลอดพลาสติก นอกจากชีวิตของสัตว์ทะเลเหล่านั้นจะ
ถูกคุกคามจากวัสดุพลาสติกในทะเลแล้ว อุตสาหกรรมประมงท่ีมีการจับสัตว์ทะเลใน
ปริมาณมากข้ึนๆ จัดเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลและสภาพแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย  

จากรายงานในปี 2559 ของ Nature Communications พบว่า ระหว่างปี 2493 
- 2553 ทั่วโลกมีการจับปลาในปริมาณที่เกินความเป็นจริง จนเป็นสาเหตุให้ปลาในทะเลมี
จ านวนลดน้อยลงอย่างมาก อีกท้ังอุปกรณ์เครื่องมือในการจับปลายังคร่าชีวิตสัตว์ทะเลอื่นๆ 
ที่ติดร่างแหไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นวาฬ ปลาโลมา เต่าทะเล อีกท้ังประเด็นปัญหาแรงงานทาส
ในอุตสาหกรรมประมงกุ้ง ยิ่งท าให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหว 
สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ล้วนท าให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการที่รักษ์โลกได้เข้ามาด าเนินุุรกิจอาหาร
ทะเลทางเลือกแบบมีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารทะเลที่ท าจากพืช 
ปลอดการทารุณสัตว์ หรือท่ีเรียกว่า อาหารทะเลวีแกน หรือ Vegan Seafood  ในขณะที่
หลอดพลาสติกก าลังจะหดหายไป แต่อาหารทะเลวีแกนจะยังคงอยู่ 

 จากข้อมูลล่าสุดของบริษัท Nielsen ในนามสมาคม Plant Based Foods 
Association (PBFA) พบว่า ยอดขายสินค้าอาหารที่ท าจากพืชในุุรกิจค้าปลีกมีอัตรา
เติบโตถึงร้อยละ 20 ในช่วงปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า 3.3 พันล้านเหรียญฯ และในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ท าจากพืช หรือ Vegan Seafood มีความ
ต้องการในตลาดเพ่ิมสูงขึ้น จึงท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ หลายรายได้เข้ามาด าเนิน
ุุรกิจ Vegan Seafood ในตลาดสหรัฐฯ อีกทั้งยังมีบริษัทเงินทุนหลายรายต่างก าลังเข้าคิว
รอท่ีจะช่วยร่วมลงทุนให้กับผู้ประกอบการในุุรกิจนี้  

 บริษัท Sophie's Kitchen หนึ่งของผู้ประกอบการ SME ที่ด าเนินุุรกิจโดยใช้
เงินทุนตัวเอง ในปี 2554 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ท าจากพืช ซึ่งมี ปลาทูน่า
กระป๋อง เนื้อปูอัดแช่แข็ง ชิ้นปลา (Fillets) กุ้ง ปลาแซมอนอบรมควัน สินค้าทั้งหมดปลอด
ถั่วเหลือง กลูเต็น จีเอ็มโอ และโคเชอร์  วัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ บุก (konjac หรือที่รู้จักอีกชื่อ
หนึ่งว่า elephant yam) ซ่ึงเป็นพืชที่นิยมใช้ในครัวของญี่ปุ่น นายยูจีน แวง ผู้ก่อตั้งบริษัท

อาหารทะเลที่ท าจากพืช (Vegan Seafood) ก าลังมาแรง 
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เคยผลิตอาหารมังสวิรัตมานานกว่า 25 ปี จนกระทั่งได้ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญการ
ผลิตอาหารทะเลวีแกน ด้วยสาเหตุจากบุตรสาวที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงต่อสัตว์น้ าทะเล
ที่มีเปลือก นายแวงจึงมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ Vegan Toona ซึ่งเป็นปลาทูน่ากระป๋องที่มีรสชาติ
เสมือนปลาทูน่าจริง สินค้ามีความหลากหลายให้เลือก มีท้ังแบบผสมเกลือทะเล (Sea Salt) 
และพริกไทยด า ซึ่งมีวางจ าหน่ายที่ร้าน Whole Foods ทั่วประเทศ และร้าน Sprouts  
ยอดขายของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 จนถึงไตรมาสแรกของปี 2561 เพ่ิม
สูงขึ้นถึงร้อยละ 72  ปัจจุบันนายแวงก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยในเอเชียเพ่ือจะ
ให้สินค้าของบริษัทเป็นแบรนด์ที่สะอาด โปร่งใส (clean-label brand) ซึ่งใช้วัตถุดิบจริง
จากอาหาร ไม่มีการใช้ห้องแลบในการปลูกเพ่ือน ามาผลิต 

 บริษัท Ocean Huggers Foods ในนครนิวยอร์ก ได้เขย่าวงการภัตตาคารและ
ุุรกิจบริการด้วยผลิตภัฑณ์ Ahimi ปลาทูน่าดิบ ซึ่งนายเดวิด เบนซาเควน ซีอีโอบริษัทแจ้ง
ว่าเป็นปลาทูน่าดิบชิ้นแรกของโลกท่ีท าด้วยพืช ใช้เสริฟอาหารประเภท sushi, ceviche, 
poke, tartare and crudo Ahimi คิดค้นโดยนายเจมส์ คอร์เวล ผู้มีดีกรีระดับมาสเตอร์
เชฟ บริษัทได้เปิดตัวสินค้าในตลาดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน Ahimi มีวาง
จ าหน่ายที่ห้าง Whole Foods 50 แห่งทั่วสหรัฐฯ รวมทั้งตามโรงอาหารในมหาวิทยาลัย 
บริษัทต่างๆ  ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรุุรกิจบริการอย่างบริษัท Aramark และ Bon 
Appetit Management Company รวมทั้งในโรงอาหารของบริษัท Google, Twitter 
และ 
Walt Disney Resorts อีกทั้งตามภัตตาคารต่างๆ ทั้งในสหรัฐฯและแคนาดา ซึ่งภัตตาคาร
แห่งแรกท่ีจ าหน่าย Ahimi คือ ภัตตาคาร Westcoast Poke ที่นครแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนาดา ซึ่งเพียงสาขาเดียวสามารถจ าหน่ายได้มากกว่า 300 ปอนด์ในหนึ่งเดือนแรก และ 

เมื่อสามเดือนที่ผ่านมาบริษัท Nishimoto Trading Company บริษัทมหาชนของ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งของผู้ร่วมลงทุนรายแรกๆ ในบริษัท Ocean Hugger ได้ประกาศว่า มี
แผนวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Ahimi ไปยังทั่วโลก Ahimi เป็นวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับุุรกิจบริการ 
ไม่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าส าหรับผู้บริโภคท่ีจะซื้อกลับบ้านหรือน าไปปรุง ซึ่งในห้าง 
Whole Foods มีจ าหน่ายที่ Sushi bar ไม่มีวางจ าหน่ายบนหิ้งของห้าง Ahimi เป็นอาหาร
ทะเลวีแกนที่เสมือน ahi ทูน่าของจริงซึ่งท าจากวัตถุดิบง่ายๆ 5 ชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็น
กุญแจส าคัญคือ มะเขือเทศ และเหมาะส าหรับผู้บริโภคท่ีไม่ต้องการรับประทานเนื้อปลาดิบ
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือผู้บริโภคท่ีเป็นโรคภูมิแพ้อาหารทะเล สตรีที่มีครรภ์ 
ผู้สูงอายุ 

บริษัท New Wave Foods มีส านักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโก เจ้าของ
บริษัทเป็นสตรี  ดอมินิค บาร์น ระดับปริญญาโทด้าน Marine Biodiversity and 
Conservation จากสถาบัน Scripps Institution of Oceanography  ด้วยประสบการณ์
ด้านการผลิตอาหารทะเลท าให้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงได้ร่วม
จัดตั้งทีมงานกับมิเชล วอล์ฟ ปริญญาด้าน biomedical engineering และในปี 2558 
บริษัทได้พัฒนากุ้งวีแกนทั้งประเภทดิบและแบบชุบแป้งทอด ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ีมีกุ้งท าจาก
พืชและสาหร่ายได้ไปบรรจุในเมนูของร้านอาหารที่พิพิุภัณฑ์สัตว์น้ า Monterey Bay 
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Aquarium ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งโรงอาหารของบริษัท Google กลุ่มลูกค้าของบริษัท
เป็นกลุ่มุุรกิจบริการและภัตตาคาร เช่นเดียวกับบริษัท Ocean Hugger Foods 
นอกจากนี้บริษัทได้รับเงินลงทุน 250,000 เหรียญ จากกลุ่มนักลงทุน SOSV และเงินทุนที่
ไม่ได้เปิดเผยจากบริษัท New Crop Capital, Efficient Capacity และ Blue Horizon   

บริษัท Good Catch Foods ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ในนครนิวยอร์ก โดยเชฟเดอ
เรค และแชด ซาร์โน ในปลายปีนี้และในปี 2562 ก าลังเปิดตัวปลาทูน่าวีแกน crab cakes, 
fish sliders และ fish burgers และเม่ือเร็วๆ นี้ห้าง Tesco ของสหรัฐราชอาณาจักรได้
จ้างให้คิดค้นเมนูอาหารวีแกนให้กับร้าน Wicked Kitchen บริษัทได้มีผู้ร่วมลงทุนถึง 5.5 
ล้านเหรียญฯ อาหารทะเลวีแกนของบริษัทท าจากพืชตระกูลถั่ว 6 ชนิด มีทั้ง pea, soy, 
chickpeas, lentils, fava และ navy beans และยังมีน้ ามันจากสาหร่ายทะเลที่จะเสริม
รสชาติ umami  ภายในสิ้นปนีี้ บริษัทจะเปิดตัวจ าหน่ายสินค้ากับร้านค้าปลีกทางออนไลน์ 
Thrive Market และ Fresh Direct และแผนขยายตลาดในปี 2562 เข้าสู่ร้านค้าปลีกอ่ืนๆ 
รวมทั้งภัตตาคารทั่วสหรัฐฯ   

 
ที่มา: บทความของ Kratina Fox วารสาร Forbes วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

 

สงครามการค้า 
 

การประกาศสงครามการค้าของสหรัฐฯโดยใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้า
สินค้าจีน ส่งผลกระทบย้อนกลับมาสู่สินค้าที่มาจากสหรัฐฯเอง โดยเฉพาะสินค้าประมง 
ได้แก่ ปลาที่ส่งออกจากสหรัฐฯไปตัดแต่ง แปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมในจีน โดยการเรียก
เก็บภาษีน าเข้าร้อยละ 10 ที่มีผลกระทบต่อสินค้าน าเข้าจากจีนเป็นมูลค่า 200 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่ผ่านมา ในรายการสินค้าดังกล่าวประกอบไปด้วยสินค้าปลาหลาย
รายการ อาทิ ปลาทิลาเปีย ทูน่า  ขณะที่การเรียกเก็บภาษีน าเข้าร้อยละ 25 ก าลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาโดย USTR ภายในเดือนกันยายน 

 สินค้าปลาและอาหารทะเลมูลค่ากว่า 900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่อยู่ในรายการถูก
เรียกเก็บภาษีนั้น มีแหล่งที่มาจากการท าประมงเพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ เอง โดยสินค้าเหล่านี้
ได้ถูกส่งไปผ่านกรรมวิุีตัดแต่งและแปรรูปเป็นเนื้อปลาแท่ง และชิ้นเนื้อปลาในประเทศจีน 
และส่งออกกลับมายังตลาดสหรัฐฯเพ่ือขายให้ผู้บริโภคอเมริกัน ดังนั้น มาตรการภาษีน าเข้า
สินค้าจีน จะเป็นการลดก าไร และท าให้ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
จากอุตสาหกรรมประมงต้นทางในสหรัฐฯ จนถึงผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯเอง 

 ส าหรับการส่งสินค้าปลาสหรัฐฯไปตัดแต่ง หรือผ่านกรรมวิุีเพ่ิมมูลค่าในโรงงานใน
ประเทศจีนนั้นได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการประกอบ

พิษสงครามการค้าต่ออุตสาหกรรมประมงสหรัฐฯ 
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อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงในสหรัฐฯ มีต้นทุนสูงและขาดแคลนแรงงาน  ขณะที่การ
ประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศจีนท าได้ในต้นทุนที่ถูกกว่า และจีนมีศักยภาพใน
ด้านอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงและแปรรูปสินค้าประมง  จึงท าให้จีนเป็นแหล่งผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมงอันดับต้นๆของผู้ประกอบการสหรัฐฯ  โดยปีที่ผ่านมามี
ปริมาณสินค้าอาหารทะเลน าเข้าจากจีนมายังตลาดสหรัฐฯสูงถึง 1.3 พันล้านปอนด์ และ
เป็นปริมาณที่มากกว่าสินค้าอาหารทะเลน าเข้าจากอินเดีย (ซึ่งเป็นแหล่งน าเข้าอันดับ 2) 
มากกว่าเท่าตัว  

 
แผนภาพ ปริมาณการน าเข้าสินค้าปลาตัดแต่ง แช่แข็งและแปรรูปของสหรัฐฯ ในปี 2017  
แหล่งข้อมูล  บริษัทวิจัยตลาดเออร์เนอร์ แบรี่ 

แหล่งอุตสาหกรรมประมงของสหรัฐฯ ที่ส าคัญ ในรัฐอะลาสก้า มีการจ้างงานใน
อุตสาหกรรมประมาณ 60,000 คน และมีสัดส่วนในการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลของประเทศถึงร้อยละ 60 และมากกว่าครึ่งหนึ่งของสินค้าประมงจากอะลาสก้า ถูก
ส่งไปยังโรงงานตัดแต่งและแปรรูป เพ่ิมมูลค่า ในจีน  ก่อนที่จะส่งออกจากจีนกลับมายัง
ตลาดสหรัฐฯ   

 ขณะที่ อุตสาหกรรมประมงชายฝั่งของสหรัฐฯเอง ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 ของอาหารทะเลที่บริโภคในตลาด
สหรัฐฯมาจากการน าเข้า ดังนั้น บริษัทอาหารทะเลของสหรัฐฯที่มีการน าเข้าสินค้าปลาที่ตัด
แต่งและแปรรูปจากจีน จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการภาษี  ซึ่งก่อให้เกิดยอด
จ าหน่ายลดลง ตลอดจนกระทบผู้ประกอบการประมงขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมประมง
ภายในครอบครัว ตลอดจนผู้ประกอบการอุปกรณ์การท าประมง เช่น แห อวน และ
เครื่องยนต์เรือประมง เป็นต้น และเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลา/อาหารทะเลเป็น
ุุรกิจที่มีส่วนก าไร(margin)ต่ า  ดังนั้น ผลกระทบจากมาตรการภาษีจะเกิดการเพ่ิมราคาไป
ยังผู้บริโภคผ่านช่องทางร้านค้าปลีกและภัตตาคาร  นอกจากนี้สินค้าอาหารทะเลเป็นสินค้า
ที่อ่อนไหวต่อราคาที่ปรับเพ่ิมสูงขึ้น  เนื่องจากโดยปกติสินค้าอาหารทะเลจะมีราคาสูงกว่า
สินค้ากลุ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์อ่ืนๆอยู่แล้ว  ดังนั้น หากมีการปรับขึ้นราคาสินค้าอาหาร
ทะเลและเนื้อปลา ผู้บริโภคจะเลือกไม่สั่งอาหารทะเล ขณะที่ผู้ผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืนได้
ใช้กลยุทุิ์ลดราคาสินค้าลง โดยปัจจุบันเนื้อราคาลดลงถึงร้อยละ 6 ขณะที่ราคาปลาและ
อาหารทะเลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (เทียบจากปี 2015) 

 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลในสหรัฐฯบางรายการ เริ่มได้รับผลกระทบ
อย่างมาก จากการที่จีนตอบโต้โดยการเรียกเก็บภาษีสินค้าอาหารทะเลน าเข้าจากสหรัฐฯ 
โดยผู้ซื้อในจีนหันไปซื้อสินค้าจากแคนาดาแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าล๊อบสเตอร์ ซึ่งต้อง
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อาศัยตลาดต่างประเทศเป็นส าคัญ ผู้น าเข้าจีนได้หันไปสั่งซื้อล๊อบสเตอร์จากแคนาดาแทน 
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตล๊อบสเตอร์ในสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ และมี
ยอดขายลดลงถึงร้อยละ 25 และหากยอดขายยังลดลงอยู่เช่นนี้ ผู้ประกอบการสหรัฐฯอาจ
ต้องพิจารณาลดการจ้างแรงงานในุุรกิจของตนลง  

ที่มา: Wall Street Journal, 9 สงิหาคม 2561 
                 

       
 

 


