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เทศกาลอาหาร Chicago Restaurant Week 

ประเด็นข่าว 
 
 

 

ในปีนี้ นครชิคาโก ได้รับเลือกใหเ้ป็น #1 Best Big City in the U.S. ซึ่ง
ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแตป่ี 2560 ซึ่งรวมถึงภัตตาคาร ร้านอาหารและการ
ท่องเที่ยวจากผลการโหวตประจำปี Annual Readers’ Choice Award จัดโดย
นิตยสารการท่องเที่ยว  Condé Nast Traveler   

นครชิคาโกมีร้านอาหารมากกว่า 7,300 แห่งและมโีรงเบียร์ 167 แห่งซึ่ง
มากที่สุดในสหรัฐฯ อีกทัง้ มีนักทอ่งเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมา
เยือนจำนวน 57.7 ล้านคน (ปี 2561) และมีเทศกาลอาหารประจำปีที่สำคัญและ
มีช่ือเสียงเป็นทีรู่้จักกว้างขวางในหมู่นักชิมอาหารและนกัท่องเที่ยว 3 งาน คือ
Taste of Chicago, Chicago Gourmet และ Chicago Restaurant Week   

Chicago Restaurant Week เป็นสปัดาหเ์ทศกาลร้านอาหารประจำปี
ของนครชิคาโก จัดมาติดต่อกันเป็นเวลา 15 ปี โดย Choose Chicago ซึ่งเป็น
หน่วยงานด้านส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของนครชิคาโก งานฯ จดัข้ึนในช่วงระหว่าง
วันที่ 25 มีนาคม - 10 เมษายน 2565 หรือ 17 วัน ในร้านอาหารทีเ่ข้าร่วม 

Chicago Restaurant Week จัดข้ึนเพื่อเป็นส่งเสริมการขายของธุรกิจ 
ร้านอาหารในนครชิคาโก และเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้บริโภคได้มีโอกาสลิ้มรส
อาหารจานเด่นของร้านอาหารทีเ่ข้าร่วมเทศกาล ซึ่งจะจัดเมนูชุดพิเศษ Prix-Fixe 
ในราคา 25 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับชุดอาหารกลางวันและ Brunch และในราคา 
39 - 55 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับชุดอาหารค่ำ (ไม่รวมเครื่องดื่ม ภาษีการค้า ทิป 
และค่าบรกิารจัดสง่ หากใช้บริการจัดสง่อาหาร)  

ในปีนี้มีร้านอาหารจำนวน 346 ร้านในนครชิคาโกเข้าร่วม มทีั้งร้านระดับ
Michelin Star และ James Beard Award และในปีนี้บางร้านมีบริการชุดเมนู 
Prix-Fixe ทัง้แบบนัง่รบัประทานในร้านหรือสัง่ไปรับประทาน (Take Out) หรือ
ต้องการใช้บริการจัดส่ง (Delivery) รายช่ือร้านอาหารทีเ่ข้าร่วมเทศกาลปรากฎ
ในเวปไซด์ Choose Chicago: www.choosechicago.com ซึ่งแจ้งข้อมูลงาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับเมนูอาหารที่นำเสนอ การจองที่นัง่ และสามารถเลือกครัว
อาหารที่ตอ้งการ รวมไปถึงการลงิค์ไปยงัเวปไซต์ของร้านอาหาร  

ประเภทอาหารที่ให้บริการได้แก่ อเมรกิัน ฝรัง่เศส อิตาลี เยอรมนี คิวบา 
แคริบเบียน บราซิล เมดิเตอร์เรเนียน Cajun Asian Fusion ไทย จีน เวียดนาม 
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http://www.choosechicago.com/
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ญี่ปุ่น อินเดีย เนปาล เปรู เกาหลี สวีดิช เม็กซกิัน มิดเดิล้อีสต์ อาหารปิง้ย่าง 
อาหารทะเล อาหารมังสวิรัต อาหารทีป่ลอดสารกลเูตน (Gluten-Free) เป็นต้น  

นอกจากนั้นแล้ว งานฯ ยังให้การสนบัสนุนเจ้าของร้านอาหารที่เป็นสตรี 
(Women-Owned) หรอืเจ้าของร้านที่เป็นชนกลุม่น้อย (Minority-Owned) 
และ แคมเปญสนบัสนุนสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งในปีนี้ มีร้านอาหารมากกว่า 35 ร้านที่เข้า
ร่วมแคมเปญรกัษ์โลก“Let’s Shedd Plastic” กบั Chicago’s Shedd 
Aquarium พพิิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีช่ือเสียงของ นครชิคาโกเพือ่เป็นการช่วยลด
จำนวนขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวที่อาจจะเป็นเศษขยะในแม่น้ำ ทะเลสาบ
และมหาสมทุรซึ่งจะเป็นการช่วยพิทักษ์ปกป้องความปลอดภัยให้กับสัตว์น้ำ  

ที่มา: www.choosechicago.com 

บทวิเคราะห์ 
 

ธุรกิจบริการอาหารสหรัฐฯ  

ยอดจำหน่ายของร้านอาหารในสหรัฐฯ ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรัสโค
วิด-19 ในปี 2563 มีมูลค่า 650 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงไปประมาณ 250 
พันล้านเหรียญสหรฐัฯ จากที่คาดการณ์ไว้ 900 พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ สมาคม
ร้านอาหารของสหรัฐฯ ประเมินว่ายอดขายของร้านอาหารในสหรัฐฯ จะเพิ่มข้ึน
เป็น 789 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 21 และคาดว่ายอดขายในปี 
2565 จะเพิ่มข้ึนไปอยู่ในระดับ 900 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยแรงผลักดันจาก 
การคืนสู่ภาวะปกติของประเทศ 

ธุรกิจร้านอาหารในรัฐอิลลินอยส์  

ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นผลให้ร้านอาหารในรัฐอิลลินอยส์ 
ต้องเลิกกจิการไปจำนวน 5,200 แห่ง ปัจจุบัน ซึง่สง่ผลให้ยอดจำหน่ายของ
ร้านอาหารในรัฐอลิลินอยสซ์ึ่งมีมลูค่ามากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ลดลงไป
ร้อยละ 30 หรือมีมลูค่า 20.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 และมีคนทำงาน
ในธุรกิจร้านอาหารจำนวน 555,000 คน  

คาดว่ายอดขายในปี 2564 จะเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 24.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (ปจัจบุัน สมาคมร้านอาหารของรัฐอลิลินอยส์ยงัไม่เปิดเผยเป็นทางการ)
ปัจจุบัน มรี้านอาหารที่ยังดำเนินกจิการและรวมกับร้านทีเ่ปดิใหม่จำนวน 21,000 
แห่ง ซึ่งจะเป็นผลให้ยอดขายของร้านอาหารพุ่งข้ึนเป็นประมาณ 30 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 หรือไปอยู่ในระดับกอ่นการแพร่ระบาด 

ธุรกิจร้านอาหารไทย 

นครชิคาโกจัดว่าเป็นมหานครช้ันแนวหน้าในเรื่องความหลากหลายของ
ร้านอาหารของกลุ่มเช้ือชาติและประเภทอาหารที่มีให้เลือกและสมัผสัรสชาติ 
อาหารไทยได้รบัความนิยมสูงซึง่สอดคล้องกับจำนวนร้านอาหารไทย และอาหาร
ไทยเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมในนครชิคาโก ปัจจุบัน มรี้านอาหารไทยดำเนิน 

http://www.choosechicago.com/
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กิจการในรัฐอลิลินอยส์ 260 ร้าน โดย 206 ร้าน ตั้งอยู่ในนครชิคาโกและ
เมืองบริวาร และมรี้านอาหารไทยที่ได้รบัเครื่องหมาย Thai SELECT จำนวน 59 
ร้าน ยิ่งไปกว่าน้ันแล้ว การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กลายเป็นโอกาสของ
ร้านอาหารไทย ผู้บริโภคนิยมสั่งซือ้อาหารไทยไปรับประทาน และพบว่า มี
ร้านอาหารไทยเลิกกจิการไปเพียง 2 ราย ในรัฐอิลลินอยส ์

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 

1. ธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐฯ ยังคงเผชิญปัญหาใหญห่ลวง 3 ประการ คือ 
การขาดแคลนแรงงาน ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและสินค้า และ ราคาวัตถุดิบและ
สินค้าเพิ่มข้ึนเนื่องจากเงินเฟ้อทีเ่พิ่มข้ึนในอัตราสูง ซึง่สง่ผลต่อราคาอาหาร
ปัจจุบันทีจ่ำหน่ายให้ผูบ้รโิภคเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 15-30 ซึ่งอาจจะสง่ผล
กระทบต่อยอดขายของร้านอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคจะลดออกไปรบัประทาน
อาหารนอกบ้าน 

2. ปัจจบุัน มาตรการลดความเข้มงวดด้านความปลอดภัยปอ้งกันการ
แพร่กระจายไวรสัโควิด-19 สมาคมร้านอาหารสหรัฐฯ คาดการณ์ว่ายอดจำหน่าย
ของร้านอาหารในสหรัฐฯ จะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 14 หรอืมีมูลค่าประมาณ 
900 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะไปอยู่ในระดับคาดการณ์ของปี 2563 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ธุรกจิร้านอาหารสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะปกติ ความต้องการวัตถุดิบและ
เครื่องปรงุอาหารจะเพิม่เป็นเงาตามตัว และเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการเพิ่ม
มูลค่าการส่งออกสินค้าเข้าช่องทางธุรกจิบริการอาหารในสหรัฐฯ 

3.  สินค้าที่จะได้รับความสนใจจากวงการร้านอาหาร คือ อาหารโปรตีน
จากพืชซึ่งปัจจุบันร้านอาหารจำนวนมากได้บรรจุเข้าไปเป็นเมนูหลกัเพือ่จำหน่าย 
และรวมไปถงึอาหารกลุ่มมงัสวิรัติ และ วีแกน ปัจจบุัน เทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นวาระสำคัญของประเทศ ผูบ้ริโภคจะใช้พื้นฐานในเรื่องสิง่แวดล้อมมาเป็น
ปัจจัยประกอบการตัดสินใจในเรื่องอาหาร สินค้าบรรจุภัณฑใ์ช้หนเดียว (Single-
Use Packaging) ได้แก่ Single-use cups และ To-go box จะเป็นโอกาสการ
ขยายตลาดการส่งออกบรรจุภัณฑ์ไทยในสหรัฐฯ  

4. งานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show เป็นงานของวงการตลาด 
ธุรกิจบริการทีส่ำคัญทีสุ่ดในซีกโลกตะวันตก ซึ่งผูป้ระกอบการไทยในกลุม่สินค้า
สำหรับธุรกิจบริการอาหารควรพจิารณาไปร่วมงานเพื่อนำเสนอสินค้าไทยการจัด
งานฯ ได้งดไปในปี 2563 และ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-
19 และการจัดงานในปีนี้จะมีข้ึนระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์
แสดงสินค้า McCormick Place นครชิคาโก และสำนักงานฯ เข้าร่วมงานแสดง 
NRA Restaurant Show 2022 จัดคูหาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยชนิดต่างๆ 
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