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บทคัดย่อ
อาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก ด้วยความโดดเด่นในด้านของรสชาติ ความประณีตบรรจง
หนึง่ ในประเทศทีม่ คี วามน่าสนใจในการไปลงทุนทางตรงโดยการเปิดร้านอาหารไทย คือ สหรัฐอเมริกา เนือ่ งจาก
ชาวอเมริกนั ส่วนใหญ่มองว่าอาหารไทยเป็นอาหารทีม่ รี สชาติดมี รี ะดับ ไม่ใช่อาหารฟาสต์ฟดู้ หรืออาหารจานด่วน
ราคาถูก ร้านอาหารไทยจ�ำนวนมากในอเมริกาจึงเติบโตสามารถท�ำก�ำไรได้ไม่นอ้ ย อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ สหรัฐอเมริกา
จะเป็นตลาดทีน่ า่ สนใจส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารไทย แต่กย็ งั มีอปุ สรรคต่อการลงทุนทางตรงต่อผูป้ ระกอบการไทย
หลายประการ เช่น ปัญหาการขาดผู้ประสานงานระหว่างผู้ลงทุนกับหน่วยงานของรัฐท้องถิ่น ปัญหาด้านเงินทุน
ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง
“ซือ้ ของอเมริกนั -จ้างคนอเมริกนั ” ปัญหาเรือ่ งวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ประกอบอาหาร ปัญหาด้านภาพลักษณ์ความเป็นไทย
และการประชาสัมพันธ์ อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญคือเนื่องจากร้านอาหารไทยในต่างประเทศควรเป็นสื่อบริการ
อาหารรสชาติไทยแท้ และแสดงวัฒนธรรมทางอาหารของไทยทีถ่ กู ต้อง ซึง่ จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการโดยคนไทยและ
พ่อครัวแม่ครัวไทย กรณีทเี่ จ้าของร้านไม่ใช่คนไทยจ�ำหน่ายอาหารไทยปะปนกับอาหารชาติอนื่ ย่อมส่งผลให้ผบู้ ริโภค
เกิดความสับสนในเรือ่ งของรสชาติอาหารไทย ดังนัน้ หนึง่ ในปัญหาส�ำคัญของการประกอบกิจการร้านอาหารไทย
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ในต่างประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา คือ การขาดทรัพยากรบุคคลในการด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารไทย โดยเฉพาะ
พ่อครัวและแม่ครัวอาหารไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ ซึง่ เป็นผลมาจากข้อจ�ำกัดทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการขออนุญาต
ในการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ เช่น การขอใบอนุญาตเข้าประเทศ (Visa) และใบอนุญาตท�ำงาน (Work
Permit) เป็นไปด้วยความยากล�ำบากซึง่ เป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา
จากโอกาสและอุปสรรคทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ จึงเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ทีเ่ ป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุนโดยใช้เครือ่ งมือทางกฎหมาย มาตรการ
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การสนับสนุน การสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาตลาดอาหารจ�ำเป็น
ต้องท�ำอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ หรือเริม่ การผลิตได้แก่ การพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส�ำหรับการผลิตอาหารไทย จนถึงปลายน�้ำ ได้แก่ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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Abstract
Thai food is famous worldwide for the reason of the taste and delicacy of Thai food.
One of the countries that is very attractive to direct investment by opening and operating
Thai restaurants is the United States as Americans’ positive view about Thai food. Although
the United States is an attractive market for Thai restaurants, there are many obstacles to
direct investment of Thai entrepreneurs, such as lack of coordination between investors and
local government agencies, capital problems, labor, license, political policy “Buy Americans,
Hire Americans” and ingredients for cooking authentic Thai food etc. Another important issue
is that Thai restaurants abroad should be able to serve authentic Thai food and show the
food culture of Thailand which need to be operated by Thai and Thai chefs. If the owner is
not Thai, Thai food may be mixed with other national food. By this situation, consumers can
be confused about the taste of Thai food. This is the reason why the lack of human
resources, especially the experienced chef, caused by difficulty in applying for a visa and
work permit in foreign countries including the U.S. is one of the critical problems affecting to
this business and image of Thai food and the major obstacles to operate Thai restaurant in
foreign countries including the U.S. In accordance with these all obstacles of Thai restaurant
in the U.S., SMEs should be supported by legal instruments, measures and related government
agencies. To this end, the development of food markets need to be fully integrated starting
from upstream which is to improve the quality of ingredient and infrastructure for Thai food
production to downstream which is to support the business of Thai restaurants in both Thailand
and foreign countries.
Keywords: Thai restaurant, direct investment, Thai restaurant in the U.S.
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