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ไวรัสเดลตาอาจกระทบธุรกิจรานอาหารในสหรัฐฯ  

 
เนื้อหาสาระขาว เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 สมาคมธุรกิจรานอาหารแหงชาติ (The 

National Restaurant Association หรือ NRA) เปดเผยรายงานการสำรวจผูบริโภคชาวอเมริกันในกลุมธุรกิจ
บริการรานอาหารพบวา มีความเปนไปไดสูงที่สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุเดลตาท่ี
กำลังแพรระบาดเพิ่มขึ้นมากในขณะนี้ อาจจะสงผลกระทบตอภาวะการฟนตัวของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน
สหรัฐฯ ได 

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยดังกลาวไดเก็บตัวอยางกลุมผูบริโภคชาวเมริกันที่ใชบริการรานอาหารในชวง
ระหวางวันที่ 13 – 15 สิงหาคม ที่ผานมาพบวารอยละ 20 ของกลุมประชากรตัวอยางมีแนวโนมที่จะหยุดเลือก
รับประทานอาหารตามรานอาหาร เนื่องจากปจจัยการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุเดลตาในสหรัฐฯ  

โดยรายงานดังกลาวยังคาดวา ยอดจำหนายปลีกของอุตสาหกรรมรานอาหารในสหรัฐฯ ป 2564 
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.7 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 7.89 แสนลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึง 
ต่ำกวายอดจำหนายปลีกของอุตสาหกรรมในป 2562 ที่มียอดจำหนายปลีกผานรานอาหารรวมทั้งสิ้น 8.64 แสน
ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนระดับต่ำกวารอยละ 8.7 

Mr. Hudson Riehle ผูบริหารสมาคมฯ กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคในกลุมอุตสาหกรรมบริการ
รานอาหารในตลาดมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนับตั้งแตท่ีเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตา
มากข้ึนในสหรัฐฯ  

ขอมูลจาก Our World in Data ระบุวา จำนวนผู ติดเชื ้อรายใหมเฉลี ่ย 7 วัน (Seven-Day 
Rolling Average) ในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงถึงประมาณ 466 รายตอประชากร 
1 ลานคนซ่ึงเปนระดับท่ีคอนขางสูงมากเม่ือเทียบกับระดับ 40 รายตอประชากร 1 ลานคนเทานั้นในชวงกลางเดือน
มิถุนายนท่ีผานมา 

ปจจัยดานการเพิ่มจำนวนผูติดเชื้อรายใหมในสหรัฐฯ รวมถึงปจจัยดานความผันผวนในตลาดสง
ผลกระทบทำใหการจัดงานและกิจกรรมตามพื้นที่ตาง ๆ ในสหรัฐฯ จำเปนตองถูกระงับหรือยกเลิกไปอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เปนกำลังสำคัญสนับสนุนการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรมบริการรานอาหาร เนื่องจากนักทองเที่ยวเปนกลุมผูบริโภคหลักของกลุมอุตสาหกรรมรานอาหารและ
อาจทำใหยอดจำหนายปลีกผานกลุมธุรกิจรานอาหารในสหรัฐฯ ซบเซาลงไดดังเชนท่ีเกิดข้ึนมาแลวในชวงปท่ีแลว 

นอกจากนี้ ปจจุบันปจจัยดานการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตายังสงผลกระทบทำให
ผู ประกอบการรานอาหารจานดวนบางรายในตลาด เชน บริษัท McDonald’s Corp. (เจาของรานอาหาร 
McDonald’s) และบริษัท Yum Brand Inc. (เจาของรานอาหาร Taco Bell และ KFC) ตัดสินใจระงับการ
ใหบริการนั่งรับประทานอาหารภายในรานและจำกัดจำนวนชั่วโมงที่เปดใหบริการ เพื่อลดโอกาสการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ   

ขอมูลจาก Black Box Intelligence ที่เก็บขอมูลยอดจำหนายปลีกผานรานอาหารในสหรัฐฯ 
พบวา อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการรานอาหารในสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2564 มีอัตราการขยายตัว
ทั้งสิ้นรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2562 ซึ่งหดตัวลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวใน
เดือนกรกฎาคม 2564 ท่ีระดับรอยละ 8.1 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2562 
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อีกทั้ง รายงานดังกลาวยังระบุวารอยละ 60 ของกลุมประชากรตัวอยางของการสำรวจในครั้งนี้มี
พฤติกรรมการใชจายเงินเพื่อใชบริการรานอาหารเปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลมาจากปจจัยการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสสายพันธุเดลตาดวย โดยผูบริโภคบางสวนเริ่มหันกลับไปเลือกใชบริการซ้ือกลับบานและบริการสงถึงบานแทน
การออกไปนั่งรับประทานอาหารตามรานอาหาร นอกจากนี้ ผูบริโภคบางสวนยังมีแนวโนมที่จะยกเลิกแผนการ
สำรองรานอาหารในอนาคตดวย 

บทวิเคราะห: ในชวงระหวางป 2554 – 2563 อุตสาหกรรมรานอาหารและธุรกิจบริการอาหาร
ในสหรัฐฯ มีแนวโนมขยายตัวมาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด คิดเปนอัตราการขยายตัวกวารอยละ 40 โดยปจจัย
สำคัญที่ทำใหอุตสาหกรรมเติบโตอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนเพราะลักษณะการใชชีวิตของชาวอเมริกันที่คอนขาง
เรงรีบ จึงมักจะนิยมเลือกรับประทานอาหารตามรานอาหารเนื่องจากความสะดวกสบาย ไมตองเตรียมเครื่องปรุง
และเก็บลางภาชนะ อีกท้ัง ผูบริโภคชาวอเมริกันเองยังมีลักษณะการใชชีวิตท่ีนิยมพบปะสังสรรคกับกลุมเพ่ือน คน
รูจัก และญาติมิตรอยูเปนประจำ ซึ่งมีสวนสำคัญทำใหอุตสาหกรรมรานอาหารในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาโดย
ตลอด ทั้งนี้ หากพิจารณามูลคาตลาดอุตสาหกรรมรานอาหารในสหรัฐฯ พบวา มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 20 ของ
มูลคาการคาปลีกทั้งหมดหรือคิดเปนรอยละ 4 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในแตละปซึ่งถือวาเปน
เครื่องมือสำคัญท่ีมีสวนชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

อยางไรก็ตาม ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแตชวงตนป 2563 สงผลใหหนวยงาน
รัฐตองดำเนินมาตรการเพ่ือระงับการแพรระบาด ซ่ึงในสวนของอุตสาหกรรมบริการรานอาหารก็มีมาตรการใหหยุด
การบริการรับประทานอาหารภายในราน จึงสงผลกระทบทำใหมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมรานอาหารในสหรฐัฯ 
โดยรวมหดตัวลงสูงถึงรอยละ 23.64 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาเหลือมูลคาทั้งสิ้น 6.59 แสนลานดอลลารสหรัฐ ถือ
เปนมูลคาตลาดท่ีต่ำท่ีสุดในรอบ 7 ปนับตั้งแตป 2556 แตอุตสาหกรรมก็สามารถกลับมาฟนตัวไดในชวงครึ่งปแรก
ของป 2564 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักมาจากการสถานการณการแพรระบาดในสหรัฐฯ ที่เริ ่มดีขึ ้นจากการ
แจกจายวัคซีน รวมถึงมาตรการปองกันที่ผอนคลายลง และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให
ชาวอเมริกันสามารถใชชีวิตประจำวันไดใกลเคียงกับชวงภาวะปกติ ท้ังนี้ ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธเดลตาที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในสหรัฐฯ ในปจจุบันทำใหรัฐบาลทองถิ่นบางแหงเริ่มดำเนินมาตรการ
ปองกันที ่เขมงวดมากขึ ้น ซึ ่งอาจจะทำใหผู บริโภคในตลาดเริ ่มเกิดความกังวลและตัดสินใจลดการออกไป
รับประทานอาหารนอกบานลง ทำใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมรานอาหารในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งเปนชวงที่ชาว
อเมริกันนิยมเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลตาง ๆ ปรับตัวลดลงได  

จากการสำรวจผูประกอบการรานอาหารไทยในเขตพื้นที่อาณาดูแลพบวา มาตรการการปองกัน
การแพรระบาดของหนวยงานรัฐทองถิ่นไมไดสงผลกระทบตอยอดจำหนายตามรานอาหารไทยมากนัก ในทาง
กลับกันบางรานกลับมียอดจำหนายอาหารมากข้ึน โดยเฉพาะการสั่งอาหารนำกลับไปรับประทานท่ีบานและการสั่ง
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บริการสงถึงบาน อีกท้ัง ภาครัฐของสหรัฐฯ เองยังมีมาตรการดานเงินกูยืมแบบใหเปลาไวชวยเหลือผูประกอบการท่ี
ไดรับผลกระทบอีกดวย นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสที่ผานมายังพบการเพิ่มจำนวนของ
รานอาหารไทยใหม ๆ ในพื้นที่มากขึ้นอยางมีนัย โดยสวนหนึ่งเปนอาจจะเปนเพราะราคาคาเชาพื้นที่ทำธุรกิจ
ปรับตัวลดลงมากจากภาวะการแพรระบาด จึงมีนักลงทุนไทยรายใหมบางสวนที่มีศักยภาพตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจ
เพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม กลับพบวาปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังแมครัวและแรงงานบริการเปนปญหาสำคัญท่ี
กลุมอุตสาหกรรมรานอาหารไทยในสหรัฐฯ ตองเผชิญ รวมถึงปญหาการขาดแคลนสินคาวัตถุดิบปรุงอาหารท่ี
สำคัญจากปญหาดานการขนสงสินคาในตลาดโลก อีกท้ัง ยังทำใหตนทุนสินคาในตลาดปรับตัวสูงข้ึนดวย  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: อาหารไทยเปนท่ีรูจักและไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกัน
อยางแพรหลาย ผูบริโภคชาวอเมริกันที่นิยมรับประทานอาหารไทยสวนใหญชื่นชอบทั้งในรสชาติอาหารที่กลม
กลอม มีความสมดุลของรสชาติ และวัตถุดิบท่ีใชปรุงมีประโยชนตอสุขภาพผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมพืชผักสมุนไพร
ไทย เชน ขม้ินชัน กระชาย ขา และมะกรูด เปนตน ในชวงท่ีเกิดภาวะการแพรระบาดผูบริโภคในตลาดตางหันไปให
ความสนใจกับปจจัยสุขภาพและเลือกบริโภคสินคาอาหารที่ใหประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน ดังนั้น ผูประกอบการ
รานอาหารไทยในตลาดที่มีศักยภาพจึงอาจจะพิจารณาปรับกลยุทธตอยอดไปสูกลุมอาหารเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ท่ี
ไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคในตลาด เชน อาหารธรรมชาติ อาหารเกษตรอินทรีย อาหารโปรตีนจากพืช 
(Plant-Based Food) และอาหารแหงอนาคต (Future Food) โดยอาจจะพิจารณาเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
ขยายตลาดและการประชาสัมพันธอาหารแหงอนาคตโครงการนำรองรวมกับกรมฯ ในลักษณะรานอาหารชั่วคราว 
(Pop-Up Dining)   

อิทธิพลดานสื่อและชองทางการคาออนไลนเริ่มมีบทบาทตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ และการใช
บริการรานอาหารในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันในกลุมผูบริโภครุนใหมคอนขางมากตั้งแตชวงกอนหนาท่ีจะเกิดการ
แพรระบาด ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของกลุมผูใหบริการนำเสนอคอนเทนตและการรีวิวรานอาหารผาน
ชองทางตาง ๆ เชน “Facebook” “Instagram” “Google” “Yelp” “Grubhub” และ “Postmate” ท่ีไดรับ
ความนิยมในกลุมผูบริโภคใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกรานอาหาร โดยในชวงท่ีเกิดการแพรระบาดแนวโนม
ดังกลาวไดขยายตัวและมีอิทธิพลตอกลุมผูบริโภคกลุมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอยางกวางขวางเนื ่องจากขอจำกัดจาก
มาตรการตาง ๆ ดังนั้น การเลือกชองทางประชาสัมพันธอาหารและรานอาหารไทยผานกลุมชองทางสื่อสังคม
ออนไลนและผู มีอิทธิพลทางสื ่อสังคมออนไลน (Influencers) จึงเปนอีกชองทางการประชาสัมพันธที ่เขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในสวนของปญหาการขนสงและการขาดแคลนวัตถุดิบการปรุงอาหารในตลาดนั้น โดยภาพรวม
อาจจะตองอาศัยระยะเวลาในการปรับอุตสาหกรรมเขาสูจุดสมดุลโดยคาดวาอยางเร็วท่ีสุดนาจะเกิดข้ึนภายในชวง
ไตรมาสที่ 1 ป 2565 ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาสัดสวนตลาดผูประกอบการในตลาดอาจจะพิจารณาเลือกใชการ
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ขนสงสินคา โดยเฉพาะกลุมสินคาสำคัญจำเปนและเปนท่ีตองการของตลาดมากผานทางการขนสงทางอากาศแทน 
แมวาจะมีตนทุนราคาคาขนสงสูงกวาตนทุนขนสงทางเรือแตก็ไมแตกตางกันมากดังเชนในอดีต อีกท้ัง ปจจุบันยังมี
สายการบินหลายรายปรับกลยุทธในการใหบริการขนสงสินคาผานทางอากาศมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิดการแขงขันดาน
ราคาและเปนประโยชนสำหรับผูใชบริการในอนาคตดวย 

********************************************************* 

ท่ีมา: สำนักขาว Reuters 
เรื่อง: “Delta Variant Likely to Hurt U.S. Restaurant Recovery” 

โดย: Hilary Russ  
สคต. ไมอามี /วันท่ี 2 กันยายน 2564 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/

	เรื่อง: “Delta Variant Likely to Hurt U.S. Restaurant Recovery”
	โดย: Hilary Russ

