
 
 
 
  

ขาวเดนประจําสัปดาห 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก 
24 มิถุนายน 2564 

จะกินอาหารที่รานตองมี QR Code
ารท่ี Sergei Sobyanin นายกเทศมนตรี
กรุงมอสโก ประกาศใช้มาตรการสกัดการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่อย่าง

เข้มข้นเข้มจะส่งผลให้ลูกค้าร้านอาหารหายไปถึงร้อย
ละ 80-90 ขณะท่ีธุรกิจบริการจัดส่งอาหารท่ีเตรียม
รับมือไว้แล้วจะได้รับอานิสงส์ไปเต็ม ๆ โดยมาตรการ
ใหม่นี้ถือเป็นการยกเลิกแผนการทดลอง "เขตปลอด
โซน" ซ่ึงมีร้านกาแฟและร้านอาหารประมาณ 220 
แห่ง พร้อมจะให้บริการเฉพาะลูกค้าท่ีมีใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนหรือผลการทดสอบ PCR ก่อนหน้านี้ไปโดย
ปริยาย 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดล่าสุดในกรุง
มอสโก คือ นับตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนายนเป็นต้นไป สถาน
ประกอบการร้านอาหารจะรับลูกค้าได้เฉพาะผู้ท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน หรือ ผู้ท่ีหายจากโรคโควิด-19 ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา หรือ ผู้ท่ีมีการทดสอบ PCR 
เป็นลบซึ่งมีอายุไม่เกินสามวัน โดยการเข้าร้านกาแฟ
และร้านอาหารจะดําเนินการด้วยการตรวจสอบรหัส 
QR Code เท่านั้น 

ร้านอาหารเองมีหน้าท่ีต้องควบคุมความถูกต้องของรหัส 
QR Code ควบคู่กับการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัว
ประชาชน ท้ังนี้ศูนย์อาหารในมอสโกท่ีถูกระงับเปิด
กิจการชั่วคราวตั้งแต่วันท่ี 13 มิถุนายนท่ีผ่านมา จะ
สามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งทันทีหากมีการจัดระบบ
สําหรับตรวจสอบรหัส QR Code ตามข้อบังคับใหม่ 
ส่วนลูกค้าท่ีไม่มีรหัส QR Code ก็สามารถซื้อกลับบ้าน
ได้ท่ีบริเวณทางเข้าสถานประกอบการเท่านั้น 

Evgeny Krylov ผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของ Aktion Pravo 
อธิบายว่าร้านอาหารท่ีฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง

หนึ่งแสนถึงห้าแสนรูเบิล โดยข้ึนอยู่กับลักษณะของการ
ละเมิด อีกท้ังสถานประกอบการดังกล่าวอาจถูกระงับ
ดําเนินธุรกิจเป็นเวลา 90 วัน 

ก่อนหน้านี้สํานักงานนายกเทศมนตรีเคยวางแผนไว้อีก
ลักษณะหนึ่ง กล่าวคือเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน Sergei 
Sobyanin ประกาศจะใช้การทดลองซึ่งมีร้านอาหาร
เกือบ 220 แห่งตกลงท่ีจะเข้าร่วม โดยพร้อมท่ีจะเป็น
พ้ืนท่ีเพ่ือให้บริการลูกค้าจํากัดเฉพาะผู้มีใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนหรือผ่านการทดสอบ PCR เท่านั้น แต่ด้วย
กฤษฎีกาฉบับใหม่ท่ีเข้มข้นและครอบคลุมมากกว่าจึง
เป็นการยกเลิกการทดลองท่ียังไม่ได้เริ่มต้นไปโดยปริยาย 

อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้ประกอบการอาหารจานด่วนเชื่อ
ว่าจะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะควบคุมตามมาตรการท่ีนํามาใช้ 
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานกํากับดูแลจะ
ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างไร จะเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกับเจ้าหน้า ท่ีควบคุมยาเสพติดตาม
ไนท์คลับท่ีจะจู่โจมเข้าไปในร้านอาหารและกักตัวทุกคน
โดยเรียกร้องให้แสดงรหัส QR Code หรือไม่?  

Mikhail Goncharov ผู้ก่อตั้งเครือข่ายธุรกิจอาหารจาน
ด่วน Teremok เชื่อว่าการจ้างแรงงานเพ่ิมเติมเพ่ือทํา
หน้าท่ีตรวจสอบลูกค้าท่ีมาใช้บริการพอจะเป็นไปได้ แต่
ท้ังนี้จะต้องเป็นมาตรการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่ง 
ส่วน Maria Loshkova ตัวแทนของเครือข่ายร้านอาหาร 
Prime เตือนว่าขณะนี้ก็มีการขาดแคลนบุคลากรใน
ธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้ว และจะเป็นปัญหาในการหา
พนักงานมาคอยตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า 

Alexei Vanchugov หุ้นส่วนผู้จัดการของ Vanchugov 
& Partners เห็นว่าการควบคุมลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ี
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สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 

ศูนย์อาหารจะนําไปสู่การสูญเสียลูกค้าไปอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ แ น่ น อ น  ข ณ ะ ท่ี  Artem Masaltsev 
ผู้อํานวยการท่ัวไปของร้านอาหารบาร์ Kotelnaya เชื่อ
ว่าตั้งแต่วันท่ี 28 มิถุนายน ธุรกิจร้านอาหารท้ังหมดใน
กรุงมอสโกจะเผชิญกับการสูญเสียลูกค้าจํานวนมากซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากข้อจํากัดของโควิดเท่านั้น แต่ยังมีปัญหา
สภาพอากาศท่ีร้อนผิดปกติในปีนี้ท่ีประชาชนยังไม่อยาก
ไปร้านอาหารอีกด้วย ส่วน Maria Loshkova ตัวแทน
ของเครือข่าย Prime คาดว่าจํานวนลูกค้าจะลดลงร้อย
ละ 85-90 ซึ่งคงต้องใช้เวลาหลายเดือนในการกู้คืน
สถานการณ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารกําลังเตรียม
รับมือกับกระแสลูกค้าท่ีจะไปร้านอาหารไม่ได้ โดยธุรกิจ
สั่งอาหารออนไลน์ Yandex.Eda คาดว่าจํานวนคําสั่งซื้อ
จะเพ่ิมข้ึนหลังจากการบังคับใช้มาตรการใหม่แต่เชื่อว่า
จะไม่สามารถเทียบได้กับช่วงการล็อกดาวน์ในปีท่ีแล้ว 
ท้ังนี้จะใช้พนักงานท่ีว่างอยู่เปลี่ยนไปทําหน้าท่ีจัดส่ง
อาหารแทน รวมท้ังจะสร้างแรงจูงใจด้วยการจ่ายโบนัส
ให้กับร้านอาหารต่าง ๆ ท่ีปรับโอนพนักงานไปทําหน้าท่ี
ส่งอาหารด้วย 

ท่ีมา: Public Catering Establishments in Moscow Will Be 
Allowed Only by QR code, by Nikita Shchurenkov, 
kommersant.ru 

การบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง
เ ข้ ม ข้ น แ ล ะ เ ฉี ย บ พ ลั น ย่ อ ม ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

ผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับอีก
หลาย ๆ ประเทศท่ีต้องชั่งใจระหว่างด้านสาธารณสุขกับ
เศรษฐกิจ รอบนี้ร้านอาหารแม้ยังเปิดขายได้แต่จะเหลือ
ลูกค้าเท่าไร 

ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโควิดรุนแรงข้ึนอีกระลอก
ในรัสเซีย ซึ่งมาจากโคโรนาไวรัสท่ีพัฒนาเป็นสายพันธ์
เดลต้าท่ีสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วข้ึนและเป็น
อันตรายกับผู้ติดเชื้อรุนแรงข้ึน ซึ่งเป็นความโชคร้ายใน
สถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจกําลังพลิกฟ้ืนกลับมาเติบโตได้ดี
อีกครั้ง 

แม้ว่าประธานาธิบดีจะแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการ
บังคับให้ประชาชนต้องฉีดวัคซีนก่อนหน้านั้น แต่
นายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกก็ได้ออกมาตรการบังคับ
ให้แรงงานในภาคธุรกิจในสัดส่วนร้อยละ 60 ต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งถือเป็น
การใช้ยาแรงในสถานการณ์ท่ีผู้คนจํานวนมากไม่
ประสงค์จะได้รับการฉีดวัคซีนท้ัง ๆ ท่ีรัสเซียสามารถ
ผลิตวัคซีนได้เองและฉีดให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ไม่
ครอบคลุมแรงงานต่างชาต ิ

ปัจจุบันนี้ มีร้านอาหารไทยในรัสเซียไม่มาก จึงไม่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารของไทยใน
ภาพรวม ขณะท่ีสินค้าอาหารสําเร็จรูป อาหารแปรรูป 
อาหารกระป๋อง และของขบเค้ียว จะมีโอกาสขยายตัวได้
ดีจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีถูกบีบบังคับให้
ต้องอยู่ในบ้านมากข้ึน �

 


