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ข้อเท็จจริงข่าว จากการส ารวจโดยเว็บไซต์แนะน าร้านอาหารในกรุงลอนดอน Harden พบว่า  

ในช่วงเดือนกันยายน 2560 – กันยายน 2561 มีจ านวนร้านอาหาร Independent restaurant (ร้านอาหารท่ีมี

จ านวนสาขาไม่เกิน 3 สาขา) ในกรุงลอนดอน ปิดกิจการประมาณ 117 ร้าน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า ถึงร้อยละ 40 

ซึ่งเป็นอัตราการปิดกิจการของร้านอาหารที่สูงสุดในรอบ 28 ปี นับตั้งแต่เริ่มเผยแพร่คู่มือแนะน าร้านอาหาร

ดังกล่าวในปี 1991 อย่างไรก็ดี ในช่วงปีที่ผ่านมามีจ านวนร้านอาหารเปิดใหม่ในกรุงลอนดอน จ านวน 167 ร้าน  

นาย Peter Harden จากเว็บไซต์ Harden ไดก้ล่าวว่า ผู้ประกอบการส่วนมากเห็นว่าอัตราภาษี 

การด าเนินธุรกิจที่สูง ภาวะเงินเฟ้อ และการขาดแคลนพนักงาน เป็นสาเหตุให้ร้านอาหารและร้านค้าต้องปิดกิจการ

อย่างไรก็ตาม นาย Peter เห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ร้านอาหารต้องปิดกิจการเป็นจ านวนมากมาจากการแข่งขัน

ของธุรกิจร้านอาหารในกรุงลอนดอนที่สูงเป็นประวัติการณ์ สืบเนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

ร้านอาหารในปี 2015 และ 2016 โดยในช่วงดังกล่าวมีอัตราส่วนระหว่างร้านอาหารที่เปิดใหม่ต่อร้านอาหารที่ปิด

กิจการ ถึง 3 ต่อ 1 ซึ่งท าให้มีจ านวนร้านอาหารมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค จึงน าไปสู่การปิดตัวของ

ร้านอาหาร Independent restaurant จ านวนมากในกรุงลอนดอน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารในสหราชอาณาจักร 

ยังคงเป็นกิจการที่สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักร โดยการส ารวจของบริษัทบัตร

เครดิต Visa พบว่า ในเดือนพฤศจิกายนที ่ผ่านมา ผู ้บริโภคในสหราชอาณาจักรมีการใช้จ่ายในร้านอาหาร 

โรงแรม และบาร์ เพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

นอกจากนี้ นาย Peter ยังได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้จ านวนร้านอาหารเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องมาจาก 

การที่บริษัทพัฒนาอสังหริมทรัพย์ (Property Developers) ส่วนมากต้องการให้มีร้านอาหารในตึก/ย่านการค้าที่ 

พัฒนาใหม่ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมบรรยากาศของสถานที่และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า นอกจากนี้ ค่านิยม 

ในการเปิดร้านอาหารก็ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้จ านวนร้านอาหารเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม จากการส ารวจของบริษัทการบญัชี Moore Stephens พบว่า ในช่วงระหว่างเดือน 

กันยายน 2560 – กันยายน 2561 มีร้านอาหารในสหราชอาณาจักรปิดกิจการถึง 1,219 ร้าน ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า 

เป็นจ านวน 985 ร้าน โดยในจ านวนนี้เป็นร้านอาหารที่มีสาขา (Chain Restaurant) ช่ือดังในสหราชอาณาจักร 

ได้แก่ Jamie Oliver’s Italian, Byron, Carluccio’s และ Prezzo โดยมีสัญญาณธุรกิจฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กล่าวว่า สถานการณ์ Brexit และการปรับข้ึนของอัตราดอกเบี้ยได้ 

ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากข้ึน นอกจากนี้ ร้านอาหารยังต้องเผชิญแรงกดดันจากราคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สูงข้ึนเนื่องมากจากค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง และอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงข้ึน  

ที่มา: Big Hospitality และ Reuters 

ข้อคิดเห็นของ สคต. ถึงแม้ธุรกิจร้านอาหารในสหราชอาณาจักร จะปิดกิจการเป็นจ านวนมาก 

ในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงมีร้านอาหารเปิดใหม่เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจการร้านอาหารใน 

สหราชอาณาจักรยังคงเป็นกิจการที่ยังมีศักยภาพ ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ โดยในส่วน

ของรัฐบาลอังกฤษได้มีการประกาศแผนงบประมาณของประเทศ (Autumn Budget) ปรับลดอัตราภาษีการด าเนิน

ธุรกิจ (Business Rate) ของธุรกิจที่มีมูลค่า 51,000 ปอนด์ หรือ น้อยกว่า โดยปรับลดลงถึง1 ใน 3 ของอัตราภาษี

ปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการช่วยลดภาษีให้กับร้านค้า ผับ และร้านอาหาร ถึง 8,000 ปอนด์ และ

ธุรกิจขนาดเล็กโดยรวมถึง 900 ล้านปอนด์ อีกทั้ง รัฐบาลจะได้มีการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 675 ล้านปอนด์ 

ในการสนับสนุนร้านค้าปลีกให้สามารถด า เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Transformation of High 

Street) ซึ่งการลดภาษีการด าเนินธุรกิจดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายเล็กในการด าเนินธุรกิจได้บ้าง 

  ในส่วนของร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรนั้น ปัญหาหลักที่ร้านอาหารไทยประสบ ยังคงเป็น
เรื่องของการขาดแคลนพ่อครัวและแม่ครัวไทย โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรปรับนโยบายในเรื่องของการอนุญาตให้
คนต่างชาติเข้ามาท างาน มีการก าหนดเงื่อนไขการเข้ามาท างานที่เข้มงวดข้ึน ซึ่งส่งผลให้ร้านอาหารบางร้านต้องปิด
กิจการ โดยในส่วนของ สคต. ลอนดอน มีแผนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวไทย ที่จะด าเนินการ
ต่อไป โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนสอนท าอาหาร Westminster Kingsway College ได้แก่ กิจกรรม Train 
the Trainer โดยการสอนให้อาจารย์ของสถาบันฯ รู้จักถึงวัตถุดิบการปรุงอาหารไทย และวิธีการปรุงอาหารไทย 
โดยความร่วมมือของโรงเรียนสอนท าอาหารดุสิตธานี เพื่อน าไปสอนให้กับนักเรียนของสถาบันต่อไป กิจกรรม 
Young Chef Competition ในการประกวดสุดยอดเชฟอาหารไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เชฟรุ่นใหม่เกิดความ
สนใจในการท าอาหารไทย เนื่องจากเชฟเหล่านี้ จะเป็น influencer ของวงการอาหารในสหราชอาณาจักร ในอนาคต  
และกิจกรรม Thai Week เพื่อให้นักเรียนของสถาบันได้เรียนรู้ถึงการท าอาหารไทย และความเข้าใจในการปรุง
อาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องปรุงต่างๆ ของไทย จะท าให้อาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารของไทย
ได้รับความนิยมมากยิ่งข้ึน โดย สคต. คาดว่า กิจกรรมดังกล่าว จะน าไปสู่การเปิดหลักสูตรสอนท าอาหารไทยใน 
สหราชอาณาจักรในอนาคต ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพ่อครัวและแม่ครัวไทยได้ อีกทางหนึ่ง 
 

 

สรปุโดย สคต. ลอนดอน  


