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ผลกระทบ COVID-19 วิกฤตหวงโซอุปทาน และวิกฤตเงินเฟอตอการคาอาหารทะเลในสหรัฐฯ
ยอดขายอาหารทะเลแชเยือกแข็งและอาหารทะเลสดในสหรัฐฯ 3 ไตรมาสแรกของป 2021 มีมูลคาสูงถึงเกือบ 5.5 พันลาน
เหรียญฯ โดยอาหารทะเลสดมียอดขายเติบ โต 3.9% และปริมาณเพิ่มขึ้น 2.9% อาหารทะเลแชแข็งมี ยอดขายเติ บโต 2% แต
ปริมาณลดลง 2.4% ขณะที่อาหารทะเลอื่นที่มี shelf life นาน มียอดขายทรงตัว (IRI และ 210 Analytics)
ในเดือนพฤศจิกายน 2021 วิกฤตหวงโซอุปทานยังคงสงผลกระทบตอรานคาปลีก สวนใหญประสบปญหาขาดแคลนสต็อก
อาหารทะเลและมี SKU ที่ลดลง สินคาที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ shellfish ประเภท shellfish ที่รานคาปลีกมีวางจำหนายมี
จำนวนลดลง 9.1%
ประเภท
ยอดขาย พฤศจิกายน 2021 ยอดขาย 1 ปสิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2021
อาหารทะเลสด
-0.3%
6.5 พันลานเหรียญฯ (+4.9%)
อื่นๆ (บรรจุกระปอง บรรจุถุง ฯลฯ)
-3.5%
2.3 พันลานเหรียญฯ (-12.3%)
อาหารทะเลแชแข็ง
+0.4%
6.7 พันลานเหรียญฯ (+2.4%)
Shellfish
-8.5%
Fresh Finfish
+4.3%
สภาวะเงิน เฟอสงผลใหราคาอาหารทะเลในสหรั ฐฯเพิ่ มสู งขึ้น ราคาอาหารทะเลในเดื อ นตุ ล าคม 2021 เปรีย บเที ย บกั บ
ระยะเวลาเดียวกันของป 2020 เพิ่มขึ้น 12.9% หรือเพิ่มสูงถึงโดยเฉลี่ยประมาณ 9.06 เหรียญฯตอปอนด แตยังคงเปนอัตราเพิ่มที่
ต่ำกวาโปรตีนชนิดอื่น (เนื้อวัว +20.1%, เนื้อหมู +14.1%) ปจจัยดานราคาอาจสงผลกระทบตอยอดขายอาหารทะเลไมมากนัก
เนื่องจากผูบริโภคอาหารทะเลสวนใหญเปนกลุมที่มีรายไดสูงที่ปจจุบันยังคงรับแรงกดดันของสภาวะเงินเฟอได อยางไรก็ดี ราคา
สินคาอาหารที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทุกชนิดอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อ/การลดการซื้ออาหารบางรายการที่มีราคาแพง
การสำรวจผูบริโภคของหลายสถาบันพบวา
1. อาหารทะเลที่ คนอเมริกันนิยมรับประทาน เรียงตามลำดับ ยังคงเปน shrimp, salmon, tuna, tilapia, Alaskan pollock,
pangasius, cod, catfish, crab และ clams
2. สภาวะขาดแคลนสินคาและราคาที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลที่มคี วามยืดหยุนมากขึ้นใน
การเลือกซื้อและการบริโภค พรอมเปลี่ยนไปมาระหวางอาหารทะเลสด อาหารทะเลแชแข็ง หรืออาหารทะเลอื่นที่มี shelf
life นาน มากขึ้น
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3. คนอเมริกันหันไปบริโภคปลา/shellfish และอาหารทะเลแชแข็งมากขึ้นกวาเดิม (สาเหตุการเติบโตของการบริโภคอาหาร
ทะเลแชเยือกแข็งสืบเนื่องมาจากการที่ตองอยูบานภายใตคำสั่ง stay-at-home)
4. คนอเมริกันกำลังหันมารับประทานอาหารทะเลแทนเนื้อวัวเพิ่มมากขึ้น
5. คนอเมริกันที่บริโภคอาหารทะเลบอยๆ (สัปดาหละ 1-2 ครั้ง)
(1) มีแนวโนมเปนเพศชายรายไดสูง มีการศึกษาสูง มีลูก และอาศัยอยูในรัฐติดชายฝง
(2) 50% ของคนกลุมนี้เปน Millennials 44% เปน Gen Z
(3) ทั้ง Millennials และ Gen Z ใหความสนใจกับการทำอาหารและพัฒนาความเชี่ยวชาญการปรุงอาหารทะเลดวยการ
ทดลองใชเครื่องเทศ ซอส เครื่องปรุงรสแบบใหมๆ ใชอุปกรณเครื่องครัวประเภทตางๆ สนุกกับการคิดคนวิธีการปรุง
ใหมๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตน
6. 2 ใน 3 ของคนอเมริกันที่บริโภคอาหารทะเล กำลังมองหาผลิตภัณฑอาหารทะเลใหมๆ ตองการอาหารทะเลมูลคาเพิ่มที่มี
การปรุงรสหรือหมักไวพรอมแลว โดยรสที่กำลังไดรับความนิยมสูงสุดในตลาดคาปลีกคือ รสชาติแบบเอเชีย เผ็ด/รอน
หวานปนเผ็ด และรสทองถิ่นแตละภาคของสหรัฐฯ
7. ผูบริโภคอาหารทะเลสวนใหญจะสมัครเปนสมาชิก meal kit หรือซื้อ seafood kit ในราน
8. แมวาคนอเมริกันจะบริโภคอาหารทะเลที่บานเพิ่มมากขึ้น แตการบริโภคที่รานอาหารยังคงไดรับความนิยมสูงสุด อาหาร
ทะเลอันดับหนึ่งที่นิยมบริโภคในรานอาหารคือ Fish Taco อาหารอื่นที่ไดรับความนิยมคือ sushi, shrimp tempura และ
crab rangoon (เกี๊ยวปูครีมชีส)
9. อาหารทะเลที่ไดรับความนิยมในหมูรานอาหารชั้นดีและรานคาประเภท specialty grocers คือ yellowtail/red snapper,
mackerel, grouper, redfish, dover sole, anchovies, squid, surf clams, oysters, octopus, sea urchins, yellowfin
tuna และ mussels
10. 4 ใน 10 ของผูบริโภคอาหารทะเลพยายามเลือกบริโภค sustainable seafood แมวาอาหารทะเลที่ จับ จากนานน้ ำ
ธรรมชาติยังคงไดรับความนิยมสูงสุด แตความนิยมอาหารทะเลที่มาจากฟารมเลี้ยง ขยายตัวตอเนื่อง ในระยะ 12 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2021 ยอดขายอาหารทะเลที่มาจากฟารมเลี้ยงเติบโตจากระยะเวลาเดียวกั นของปกอน
หนา 18.9%
11. แมวาการบริโภคอาหารทะเลสวนใหญจะนิยมในมื้ออาหารเย็น แตปจจุบันมีแนวโนมวาการบริโภคเริ่มขยายตัวในทุกมื้อ
อาหาร ยอดขายปลีกอาหารเชาเติบโต 15.1% อาหารกลางวันเติบโต 11.7% และอาหารวาง (snack) เติบโต 9.5%

ขาวประจำสัปดาห
– ธันวาคม
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
611 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004
Tel: 323 466-9645, ttcla@live.com
หนา 3 ของ 4
ปจจุบัน frozen appetizers/snack rolls เปนกลุมสินคาอาหารทะเลแชแข็งใหญเปนอันดับที่ 5 โดยอันดับ 1 คือ frozen
raw shrimp และอันดับ 2 frozen cook shrimp
ที่มา: 1. Seafood Source: “Supply-chain disruptions taking toll on US seafood sales”, by Christine Blank, December 14, 2021
2. Seafood Source: “Higher seafood prices could impact Thanksgiving spending”, by Christine Blank, November 23, 2021
3. Seafood Source: “US retail seafood sales spike in the first three quarters of 2021”, by Christine Blank, October 12, 2021
4. IFT: “Consumers Catch the Seafood Wave”, by A. Elizabeth Sloan, September 1, 2021

ขอมูลเพิ่มเติม
1. ผูบริหาร Bumble Bee Seafood ระบุวาวิกฤต COVID-19 เปนดาบสองคม แมวาในชวงวิกฤตคนอเมริกันจะหันมาบริโภค
สินคาอาหารทะเลกระปองเพิ่มมากขึ้น สถิติในป 2020 บริษัทฯ พบวามีลูกคารายใหมที่มาซื้อสินคาอาหารทะเลกระปอง
ของบริษัท ฯ 6 ลานคน แตการแพรระบาดของไวรัสสายพั นธุ Delta ในประเทศแหลงอุป ทานหลั กของบริษั ทฯ ทำให
จำเปนตองแสวงหาแหลงอุปทานใหมๆ ทั้งยังประสบปญหาหวงโซอุปทานทีเ่ พิ่มคาใชจายและระยะเวลาขนสง จากเดิมกอน
เกิดวิกฤตบริษัท ฯ จายคารถบรรทุกสินคาที่ 4,000 – 5,000 เหรียญฯ ปจจุ บันบริษัทฯ ตองจายสูงถึง 19,000 เหรียญฯ
ระยะเวลาสงสินคานานกวาเดิม 3 - 4 เทาตัว
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2021 นักวิทยาศาสตรสหรัฐฯ กวา 100 ราย ไดลงชื่อในจดหมายสงถึงรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกรองใหรัฐบาล
กลางสหรัฐฯ เรงดำเนินการยุติการประมงผิดกฏหมายที่ไมมีการรายงาน (IUU) การคามนุษยและการใชแรงงานทาสใน
อุตสาหกรรมประมง และการหลอกลวงผูบริโภคดวยการแจงขอมูลเท็จเรื่องการซื้อสินคาสัตวทะเล

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก สคต.ลอสแอนเจลิส
1. ผูบริโภคสหรัฐฯ มองวาอาหารทะเลเปนสินคาสุขภาพ คุณคาทางอาหารสูงและอุดมไปดวยโปรตีน วิกฤต COVID-19 ทำให
คนอเมริกันใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ปจจุบันอาหารทะเลมีราคาต่ำกวาเนื้อสัตวอื่นที่เปนแหลงโปรตีน
แนวโนมนี้จะดำเนินตอเนื่องในระยะยาว จึงถือเปนโอกาสระยะยาวของการคาสินคาอาหารทะเลในตลาดสหรัฐฯ
2. คนอเมริกันมี อุป นิสัยชอบบริโภค snack ระหวางวั นมาตั้งแตกอนเกิด วิก ฤต COVID-19 คนอเมริกันมอง snack วาเปน
“อาหาร” สำคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหอิ่มทอง และจะบริโภคเปนสวนประกอบมื้ออาหารเชาไปจนถึงมื้ออาหารเย็น รวมทั้ง
ระหวางมื้ออาหาร ภายหลังวิกฤต COVID-19 การบริโภค snack มีการเติบโตรวดเร็วเพิ่มขึ้นอยางมาก
3. แนวโนมการบริโภคอาหารทะเลปจจุบัน เปดโอกาสใหแกอาหารทะเลหลากหลายประเภทและรูปแบบใหมๆ ผูประกอบการ
ไทยอาจพิจารณาพัฒนาสินคาอาหารทะเลมูลคาเพิ่มที่แปลกใหมไปจากเดิม โดยเฉพาะอาหาร/ขนมขบเคี้ยว/finger food ที่
ปรุงรสแลว สามารถนำไปปรุงสุกไดโดยเร็ว หรืออาหารพรอมรับประทาน
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4. บรรจุภัณฑสินคาและกลยุทธการตลาด ควรเนนขอมูลและขอความที่ระบุถึงคุณคาทางอาหาร เพื่อกระตุนความตองการ
บริโภค
คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021
หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน
จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส

