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โปรตีนจากอาหารทะเล อีกหนึ่งทางเลือกสาคัญช่วง COVID
ในแคนาดา อาหารทะเลมียอดขายแบบคงตัวไม่หวือหวามา
ตั้งแต่ปี 2559 แต่ข้อมูลจากบริษัทวิจัยและสารวจตลาด Nielson ได้
บ่ ง บอกว่ า ยอดขายอาหารทะเลระหว่ า ง ตุ ล าคม 2562- เดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2563 สู งขึ้ น ถึ ง 9% หรื อ มี ย อดขาย 787ล้ า นเหรี ยญ
แคนาดา (ประมาณ 19.750 ล้านบาท) ในขณะที่ยอดขายอาหารทะเล
แช่แข็งสูงขึ้นถึง 20% หรือมียอดขาย 1.07 พันล้านเหรียญแคนาดา
(ประมาณ 26.75 พันล้านบาท) เหตุผลสนับสนุนยอดขายที่เพิ่มขึ้นมา
จากการกักตุนอาหารในระยะแรกของการแพร่ระบาด ต่อมาคือการที่
ผู้บริโภคมีเวลาทาอาหารเองมากขึ้น เมื่อทางานที่บ้าน (Work from
Home) มีความใส่ใจสุขภาพเพื่อป้องกันตัวเอง (หันมารับประมาน
โปรตีนจากอาหารทะเล) และมีเวลาในการมองหาเมนูใหม่ๆ

อาหารทะเลแช่แข็ง ทั้งแบบปรุงเครื่องพร้อมนามาอบหรือ
ทอดรับประทานและแบบไม่มีการปรุงเครื่องปรุงรสที่ต้องมาปรุงเครื่อง
เอง ได้กลายเป็น Superstar ของกลุ่มอาหารทะเลตั้งแต่มีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากอายุการเก็บรักษายาวนาน (Shelf
Life) และความสะดวกในการนามาประกอบอาหาร ยอดขายอาหาร
ทะเลแช่แข็งระหว่างตุลาคม 2562-พฤศจิกายน 2563 สูงขึ้นมากกว่า
55% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อาหารทะเลที่มาจาก
การเติบโตตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Wild Caught (ไม่ใช่จากฟาร์ม
เพาะเลี้ ย ง) ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก อาจเป็ น เพราะกระแสการ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค
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อาหารทะเลสด แบบไม่มีการปรุงรสใดๆ หรือ Fresh Raw
Seafood และแบบที่มีการปรุงรสให้ล่วงหน้าหรือ Seasoned Raw
Seafood เพื่อให้เกิด Value Added (เช่น ปลาสดหั่นชิ้นหมักเกลือ
พริกไทย และชุบหรือเคลือบขนมปังและผัก หั่นฝอย หรือเกี๊ยวฝรั่งใส้
ครีมชีสและปูสดบด เป็นต้น) ซึ่งอาหารทะเลสดที่ได้รับความนิยม อาทิ
แซลมอน ค้อด กุ้ง หอยเชลล์ ฮาลิบัท และปลาชนิดอื่นๆ

อาหารทะเลกระป๋อง ด้วยเหตุผลเดียวกันกับอาหารทะเล
แช่แข็งที่มีอายุการเก็บรักษายาวนานและความสะดวกในการนามา
ประกอบอาหาร ทาให้ยอดขายของอาหารทะเลกระป๋องกระโดดสูงขึ้น
โดย Statistic Canada มีข้อมูลว่าในปี 2563 อาหารทะเลกระป๋อง
และโปรตีนประเภทอื่นๆ เช่น แฮมกระป๋อง ฯลฯ มียอดขายสูงขึ้นกว่า
ยอดขายเฉลี่ยในปี 2562 ถึง 169% อาหารทะเลกระป๋องที่ขายที่สุด
คือปลาทูน่ากระป๋อง ทั้งนี้ในแง่การผลิตไม่ได้มีนวัตกรรมใหม่ แต่มีการ
เพิ่มรสชาติให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การเสริมใส่ผักสมุนไพร
เช่นพริกไทยดากับโรสแมรี่ เป็นต้น เพื่อให้เกิด Value Added ของ
สิ น ค้ า และการใส่ ส มุ น ไพรต่ า งๆ ยั ง เป็ น การสร้ า งความรู้ สึ ก ในใจ
ผู้บริโภคในแง่ของสุขภาพด้วย

-2-

ภาพ: vegnews.com

อาหาร Plant Based Seafood ในตลาด แคนาดา มี
สั ญ ญาณของการเติ บ โตขึ้ น แต่ ใ นด้ า นการผลิ ต ยั งคงมี จ ากั ด กลุ่ ม
ผู้บริโภคสาคัญคือกลุ่มมังสวิรัติ และกลุ่มที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ มี
ความอยากรู้ อ ยากเห็ น สิ น ค้ า อาหาร Plant Based Seafood ที่ มี
จาหน่ายในขณะนี้ เช่น Plant Based Fishless Cake, Plant Based
Fishless Burger หรือ Plant Based Crabless Cake เป็นต้น ซึ่งการ
ทาตลาดของสินค้าอาหารประเภท Plant Based ที่ออกวางจาหน่าย
ไปแล้วก่อนหน้านี้ได้แก่ สินค้า Plant Based Meat ได้สร้างการรับรู้
และการยอมรับในใจผู้บริโภค (Awareness and Perception) ด้วย
การน าไปวางจ าหน่ า ยคู่ กั บ สิ น ค้ า ที่ ท าจากเนื้ อ สั ต ว์ จ ริ ง ๆ เพื่ อ ให้
ผู้บริโภครับรู้ (สร้าง Awareness) ว่าสามารถรับประทานทดแทนกัน
ได้
ความเห็นสานักงานฯ
อาหารทะเลแช่ แ ข็ ง อาหารทะเลกระป๋ อ ง เป็ น อาหารที่มี
ประชาชนผู้บริโภคกักตุนเป็นจานวนมากนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เนื่องจากเหตุผลของการเก็บรักษาได้นานและสะดวก
ในการนามาออกประกอบอาหาร ในขณะที่ อาหารทะเลสดจะเป็นการ
ซื้อแบบวันต่อวัน ส่วนอาหารทะเล Plant Based เป็นทางเลือกใหม่ที่
มีศักยภาพและกาลังเติบโต
ไทยเป็นประเทศส่งออกอาหารทะเลชั้นนาของโลก ทาให้
เป็นโอกาสสาคัญของอาหารทะเลไทยในแคนาดา ได้แก่

1. อาหารทะเลแช่แข็งแบบปรุงรส ด้วยศักยภาพของไทยใน
การผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง การเพิ่มการผลิตที่หลากหลายรูปแบบ
รสชาติ (เพิ่ม Value Added) เป็นเรื่องง่าย จะทาให้สามารถขยาย
ตลาดได้ไม่ยาก
2. อาหารทะเลกระป๋ อง เป็ น ที่ ท ราบอยู่แ ล้ว ว่ าไทยเป็น
ประเทศที่ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องเป็นอันดับหนึ่งของโลก
แม้ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากการนาเข้า ดังนั้นการขยายไลน์การผลิต
โดยการเพิ่ม Value Added ด้วยรสชาติที่หลากหลาย จะเป็นโอกาส
สาคัญอีกทางหนึ่งของไทย
3. อาหาร Plant Based Seafood นับเป็นโอกาสใหม่ของ
ไทย เนื่องจากไทยมีความพร้อมในด้า นวัต ถุดิบ (ถั่วต่างๆ มัน ข้าว
ข้าวโพด ฯลฯ) และเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารสาคัญของโลก
ดั ง นั้ น ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ส่ ง ออกไทยควรพิ จ ารณาสิ น ค้ า Plant Based
Seafood ด้ ว ยอี ก ทางหนึ่ ง อาศั ย จั ง หวะและโอกาสที่ แ คนาดามี
สัญญาณการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ แต่ยังมีกาลังการผลิตจากัด และ
หากไทยสามารถผลิ ต ได้ อ ย่ า งหลากหลายรู ป แบบและรสชาติ จะ
สามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญในตลาดสินค้ากลุ่มนี้ได้
ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวในการค้ า ระหว่ า งประเทศผ่ า น
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)
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