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 ตลาดผู้บริโภคเชื้อสายเอเชียในนครชิคาโกเติบโตสูงมาก 

ประเด็นขา่ว 

 

ผลการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ ในปี 2563 พบว่า ประชากร
เช้ือสายเอเชียในนครชิคาโกเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุด ซึง่ใน
บางเขตมจีำนวนมากกว่าประชากรชาวลาติโนและคนผิวสี เช่น ในเขตบริจด์พอร์ท 
ซึ่งนับว่าเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ที่ตัวเลขการขยายตัวของคนเอเชียแซงหน้า
คนผิวขาว เขตบริจด์พอร์ทเคยเป็นเขตชุมชนเช้ือสายไอริช และเคยเป็นฐานของ
ครอบครัวนายริชาร์ด เดลี อดีตนายกเทศมนตรีหลายสมัยของนครชิคาโก 

จำนวนประชากรเช้ือสายเอเชียในนครชิคาโกเติบโตต่อเนื่องจากปี 2553 
ซึ่งมจีำนวน 144,903 คน และเพิ่มข้ึนเป็น 189,857 คนในปี 2563 หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 31 และคิดเป็นรอ้ยละ 7 ของจำนวนประชากร 2.7 ล้านคนในนครชิคาโก    

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ประชากรเช้ือสายเอเชียจากกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกได้อพยพเข้ามาอาศัยในนครชิคาโก และขยายตัวไปทั่วทุก
เขตชุมชน ที่เห็นเด่นชัด เริม่ตั้งแต่บนถนน Archer Avenue ไปถึงเขต Archer 
Heights เขต Armour Square เป็นชุมชนและเป็นย่านที่ตดิต่อกับไชน่าทาวน์ใน
นครชิคาโกและเป็นย่านธุรกจิการค้าที่เกิดข้ึนหลากหลาย มภัีตตาคาร ร้านอาหาร 
ร้านขายของชำ ร้านตัดผม อู่ซอ่มรถ ธุรกจิค้าสง่ โรงแรม เปน็ต้น  

ประชากรเช้ือสายเอเชียขยายตัวร้อยละ 28 ในเขตบรจิด์พอร์ท ในขณะที่
คนผิวขาวมีอัตราลดลงร้อยละ 8 ส่วนในเขตแมคคินลี่ย์พารค์ ประชากรเช้ือสาย
เอเชียขยายตัวร้อยละ 75 ซึ่งเป็นอีกเขตทีเ่สมือนเป็นย่านไชน่าทาวน์อีกแห่งหนึ่ง 
และในเขตไบรท์ตันพาร์ค ขยายตัวร้อยละ 117 

ไชน่าทาวน์ในนครชิคาโกยังคงมีความแข็งแกร่ง ตามที่นายเดวิด วู ผู้ก่อตั้ง
ศูนย์ Pui Tak Center ได้ย้ำว่า ไชน่าทาวน์ของนครชิคาโก ต่างกับไชน่าทาวน์ที่
นครซานฟรานซิสโกและนครนิวยอรก์ซึ่งกำลงัหดตัวลง อีกทัง้มีแรงกดดันจากการ
ปรับพื้นที่ของทางราชการซึง่สบืเนือ่งจากทำเลที่ตัง้ซึง่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการเงิน ซึ่ง
แตกต่างกับไชน่าทาวน์ในนครชิคาโก ซึ่งมทีำเลที่ตั้งห่างออกมาจากย่านดาวน์ทาวน์
ของนครชิคาโก จึงยงัมีโอกาสในการขยายตัวเพิ่มข้ึน ยิ่งประชากรชาวเอเชียเติบโต
มากเท่าไร จะเป็นปจัจัยสนับสนุนการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจการค้า 
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ตลาดผูบ้ริโภคเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ 

ตามข้อมูลผลการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรฐัฯ ในปี 2563 พบว่า
ผู้บริโภคเช้ือสายเอเซียมจีำนวน 19.9 ล้านคน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6 ของหรัฐฯ  
ผู้บริโภคเช้ือสายเอเซียกลุ่มใหญ่ทีสุ่ด 5 กลุ่มแรก คือ จีน (4.1 ล้านคน) อินเดีย 
(4.0 ล้านคน) ฟิลิปปินส์ (2.9 ล้านคน) เวียดนาม (1.8 ล้านคน) และ เกาหลี (1.5 
ล้านคน) กลุม่ผูบ้ริโภคเช้ือสายเอเซียอื่นๆ ได้แก่ Hmong (293,000 คน)  เขมร 
(258,000 คน)  พม่า (169,000 คน)  ลาว (202,000) และ ไทย (205,000 คน)  

ผู้บริโภคเช้ือสายเอเชียมอีำนาจการซื้อจำนวน 1.2 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรอืคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของกำลงัซื้อรวมของประเทศ และมีอัตราขยาย
ตัวในอัตราสูงร้อยละ 314 เมื่อเทียบกบั 20 ปีผ่านมา และคาดว่ากำลังซื้อจะเพิ่ม
เป็น 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566  ยิ่งไปกว่าน้ัน ผู้บริโภคเช้ือสาย
เอเชียเป็นกลุ่มทีม่ีกำลงัซื้อมากทีสุ่ดในสหรฐัฯ หรือคิดเป็น 82,900 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อครัวเรือน 

อุปสรรคของการขยายตลาดสินคา้อาหารไทย 

จากการสำรวจตลาดค้าปลีกและหารือกบัผู้นำเข้าพบว่า มีปจัจัย 3 
ประการทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยใน
สหรัฐฯ คือ  

1. ปัจจบุัน สินค้าอาหารไทยของผูส้่งออกไทยต้องเผชิญการแข่งขันจาก 
คู่แข่งขันไทยหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย สงิคโปร์ และ จีน รวมทั้งผูผ้ลิตใน
สหรัฐฯ อีกหลายรายหันมาผลิตสินค้าอาหารไทยเพื่อสนองความต้องการบริโภค
และแย่งสัดส่วนตลาดสินค้าอาหารไทยในสหรัฐฯ  

2. ปัจจบุัน ผู้นำเข้าอาหารเอเซียของสหรัฐฯ บางรายซึง่นำเข้าสินค้า
อาหารจากไทย ได้ปรบักลยุทธ์การนำเข้า โดยการหันไปนำเข้าสินค้าอาหารไทย
ชนิดที่เป็นที่นิยมในกลุม่ผูบ้ริโภคเช้ือสายเอเซีย เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำจิ้ม และ 
ซ้อสปรงุรส เป็นต้น จากประเทศจีน และ เวียดนาม แทนการนำเข้าจากไทย  

3. ภาวะการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ผนวกกบัโลจสิติกส์การสง่
สินค้าเป็นผลใหผู้้นำเข้าต้องปรบัในเรื่องการนำเข้าสินค้า และพิจารณาเห็นว่าการ
หันไปนำเข้าจากจีนและเวียดนามมีข้อได้เปรียบเชิงการค้า 

โอกาสของสินคา้ไทยบุกตลาดผู้บรโิภคเชื้อสายเอเชยี 

การทีป่ระเทศไทยจะเป็นจ้าวโลกของสินค้าอาหารได ้ไม่เพียงแต่การผลิต
อาหารไทยเท่านั้น ผูป้ระกอบการไทยควรพจิารณาเพิ่มการผลิตอาหารนานาชาติ
ของโลก ดังนั้น การผลิตอาหาร/เครื่องปรุงอาหารสำหรับผู้บริโภคเอเซีย ไม่ว่าจะ
เป็น อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารฟลิปิปินส ์อาหารเวียดนาม 
หรือ อาหารอินเดีย จะเป็นกลยทุธ์แก้เกมส์กับประเทศคู่แข่งขัน และเพิ่มมลูค่า
การสง่ออกสินค้าอาหารไปยงัสหรัฐฯ  

 


