5 ทิศทางร้านอาหารทะเลในสหรัฐอเมริกาปี พ.ศ. 2561
บริ ษัทวิจั ย ตลาดอุตสาหกรรมอาหาร Datassential ประกาศรายงาน “Seafood Keynote”
ของ ซึ่งเผยให้ เห็ นว่า แม้จ านวนเมนูอาหารทะเล (Seafood Dish) โดยรวมในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นไม่มาก
เท่าไหร่นัก แต่ยังคงมีพื้นที่ให้สินค้าประมงขยายตัวได้อีกมากในภาคธุรกิจบริการด้านอาหาร (Foodservice) โดย
ได้ส รุ ป 5 แนวโน้ ม ที่คาดว่าจะเป็ น ที่นิ ย มส าหรับ สิ นค้าประมงและอาหารทะเลที่จาหน่ายในร้านอาหารของ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2561 ไว้ดงั นี้
1. ผู้บริโภคสนใจลองสินค้าประมงที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากชนิดหรือสายพันธุ์ที่
ได้รับความนิยมตามร้ านอาหารทั่วไป โดยอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในร้านอาหารของสหรัฐฯ คือ
ปลาแซลมอน และปลาทูน่า ตามลาดับ ทั้งนี้ มีข้อแนะนาให้ร้านอาหารลองนาสินค้าประมงอื่นๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงเมนูต่างๆ เช่น Fish Tacos และ Ceviche เป็นต้น
2. การรับประทานอาหารทะเลในมื้อเช้าและมื้อสาย (Brunch) ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพบว่าร้อยละ 17 ของร้านอาหารมีบริการอาหารทะเลสาหรับอาหารมื้อเช้าและมื้อสาย และร้อยละ
3 ของผู้บริโภคที่ทาการสารวจระบุว่ามื้อล่าสุดที่รับประทานอาหารทะเลคือมื้อเช้า ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้มีการ
บริโภคสินค้าประมงเป็นอาหารมื้อเช้าและมื้อสายเพิ่มขึ้น ได้แก่
2.1 อาหารพื้นเมืองภาคใต้ (Southern Cuisine) กาลังได้รับความนิยมมากขึ้น เรื่อยๆ ดังนั้น
เมนู อ าหาร เช่ น Shrimp and Grits และ Crab Benedict จึ ง ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งท่ ว มท้ น และมี บ ริ ก ารใน
ร้านอาหารมากขึ้นทั่วสหรัฐฯ
2.2 สิ น ค้ า ประมงมี ค วามหลากหลาย จึ ง สามารถน ามาปรุ ง ได้ ห ลากหลายรู ป แบบ
(Versatility) และยังพบว่ามีการนาสินค้าประมง (เช่น แซลมอน) ไปจัดเตรียมอาหารในรูปแบบใหม่ทดแทนโปรตีน
ที่ใช้ในการประกอบอาหารเช้าแบบดั้งเดิม (เช่น เบคอน ไส้กรอก)
3. ปริมาณเมนูอาหารทะเลในร้านอาหารประเภท Midscale และ Casual มีมากขึ้น ซึ่งสวน
ทางกับปริมาณที่ลดลงในร้านประเภท Fast-casual และ Quick-service โดยสถิติในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่
ผ่านมา ได้แก่
3.1) เมนูอาหารทะเลในร้านอาหารประเภท Fast-Casual ลดลงร้อยละ 18
3.2) เมนูอาหารทะเลในร้านอาหารประเภท Quick-service ลดลง ร้อยละ 9
3.3) เมนูอาหารทะเลในร้านอาหารประเภท Full-service ลดลงร้อยละ 1
3.4) เมนูอาหารทะเลในร้านอาหารประเภท Casual เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
3.5) เมนูอาหารทะเลในร้านอาหารประเภท Midscale เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ทั้งนี้ หากพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าความนิยมในอาหารทะเลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และมีโอกาสที่จะ
เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน
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4. ผู้จัดซื้อให้แก่ร้านอาหารและผู้บริโภคเพียงกลุ่มน้อยที่ตรวจสอบว่าสินค้าประมงมาจาก
การทาประมงที่ยั่งยืน โดยมีเพียงร้ อยละ 21 ของร้านอาหารและร้อยละ 16 ของผู้บริโภคตรวจสอบข้ อ มูล
ดังกล่าวก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า แม้ว่าประเด็นการทาประมงอย่างยั่งยืน จะอยู่ในกระแสความสนใจของสาธารณะก็
ตาม ซึ่งสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ภาคธุรกิ จร้านอาหารปลีกพึ่งพาและมอบความรับผิดชอบให้กับผู้จัดหาสินค้า
ประมงแทน
5. ร้านอาหารมากกว่าครึ่งที่ซื้อสินค้าประมงสดมักนาไปแช่เข็ง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากระยะ
การเก็บรักษาที่สั้น หรือ ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าลูกค้าจะมีความต้องการสินค้าประมงชนิดใดบ้าง โดยแม้ว่าสินค้า
ประมงแช่ แ ข็ ง จะมี ร าคาดี สะดวกกว่ า และมี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษายาวกว่ า สิ น ค้ า ประมงสด แต่ ผู้ บ ริ โ ภคและ
ผู้ประกอบการร้านอาหารยังพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้าประมงสดและนาไปแช่แข็งต่อมากกว่า ดังนั้น ผู้จัดหาสินค้า
ประมงแช่แข็ง อาจเพิ่มโอกาสส่วนแบ่งการตลาดได้ โดยสร้างความเข้าใจและเพิ่มจุดขายเกี่ยวกับสินค้าประมงแช่แข็ง
แก่ ผู้ ซื้ อสิ นค้ าให้ ร้ านอาหาร เช่ น ระยะเวลาที่ สิ นค้ าประมงถู กน าไปแช่ แข็ งอย่ างรวดเร็ วภายหลั งการจั บ และ
การนาเสนอเรื่องราวหรือแหล่งที่มาของสินค้าประมงแช่แข็ง เป็นต้น
ที่มา:
Seafoodsource: Top 5 seafood restaurant trends for 2018 (January 2, 2018)
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