
 

  
 

ฉบับที่ 155, 18-22 มกราคม 2559 
ข่าวเด่นประจาํสัปดาห์จากสคร. ณ นครนิวยอร์ก 

(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. การจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงาน Solar มีมากกว่างาน
ในอุตสาหกรรมน้ํามัน 

การจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ของสหรัฐฯ มี
จํานวนมากกว่างานในอุตสาหกรรมพลังงานนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ  

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ  ระบุ ว่าใน เดือนพฤศจิกายน  2015 
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีแรงงานเกือบ 209,000 คน ในขณะที่ในเดือนธันวาคม 
2015 อุตสาหกรรมนํ้ามันมีพนักงานเพียง 185,000 คน 

อุตสาหกรรมน้ํามันประสบปัญหาราคาน้ํามันตกตํ่ามาเป็นเวลา 18 
เดือน โดยตกลงจาก 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงกลางปี 2014 
เหลือเพียง 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก
การขยายตัวของการขุดเจาะน้ํามัน shale oil 

ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กําลังเติบโตเนื่องจาก
เทคโนโลยีมีราคาถูกลง ส่งผลให้ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าครัวเรือนมากขึ้น 

ทั้งนี้ ตําแหน่งงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเป็นงานด้านการติดต้ังแผง
รับพลังงานแสงอาทิตย์  

อย่ างไรก็ตามงานใน อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิ ตย์ก็ ยั งมี
ค่าตอบแทนน้อยกว่างานในอุตสาหกรรมน้ํามัน โดยมีค่าแรงอยู่ที่ 21 – 28.85 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อช่ัวโมง เที่ยบกับ ค่าแรงเฉลี่ย 44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อช่ัวโมง
สําหรับ 

หัวข้อข่าว 
 การ จ้ า งงาน ใน อุ ตส าห กรรม

พลังงาน Solar มีมากกว่างานใน
อุตสาหกรรมน้ํามัน 

 เวียดนามและมาเลเซียจะได้รับ
ประโยชน์จาก TPP มากที่สุด 

 นโยบายเศรษฐกิจของ Trump 
และ Sanders 
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ณ  นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

งานในอุตสาหกรรมน้ํามัน เนื่องจากมีการจ้างวิศวกรและ
นักธรณีวิทยาเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ
และความรู้ขั้นสูง ซึ่งอาจมีค่าจ้างที่สูงถึง 65-75 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อช่ัวโมง 

 
งานในอุตสาหกรรม Solar เพ่ิมขึ้น 

 
ค่าใช่จ่ายในการติดต้ัง Solar Cells กําลังลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 
ถึงแม้ ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมมากกว่าอุตสาหกรรมน้ํามัน แต่ในปัจจุบันก็
ยังไม่แน่ว่ามันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจหรือไม่ 
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2. เวียดนามและมาเลเซียจะได้รบัประโยชน์
จาก TPP มากที่สุด 

มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเวียดนาม
และมาเลซียจะเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากความ
ตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) มากที่สุด 
 รายงานเศรษฐกิจจาก  World Bank Group 
เปิดเผยว่า ประเทศขนาดเล็กที่เป็นสมาชิก TPP จะได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยคาดว่าภายในปี 2030 
เวียดนามและมาเลเซียจะมี GDP เพ่ิมขึ้น 10% และ 8% 
ตามลําดับ 
 โดยมาเลเซียจะได้มีความได้เปรียบด้านการ
ส่งออกเหนือประเทศเพ่ือนบ้านอย่างประเทศไทย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกันเวียดนามก็
สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะการผลิต
เสื้อผ้าเพ่ือส่งไปยังตลาดสหรัฐฯ และตลาดหลักอ่ืนๆ 
 นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังระบุว่าค่าแรงของ
แรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลักจะเพ่ิมขึ้นสูง 
คาดการณ์ว่า TPP จะช่วยเพ่ิมค่าแรงในเวียดนาม 14% 
ภายในปี 2030 
 คาดว่าความตกลง TPP จะช่วยเพ่ิม GDP รวม
เฉลี่ยของประเทศสมาชิก 1.1% ภายในปี 2030 และจะ
เพ่ิมมูลค่าการค้า 11%  
 อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายกังวลว่าประเทศที่มีการ
พัฒนาน้อยอาทิ บังคลาเทศ ลาว และกัมพูชา ที่มีความ
ได้เปรียบในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า จะต้องเผชิญหน้ากับการ
แข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากเวียดนาม 
 ไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะต้องเผชิญหน้ากับ
การแข่งขันจากเวียดนามและมาเลเซียในสินค้าหลายๆ 
ป ร ะ เภ ท  โด ย เฉ พ า ะ สิ่ ง ท อ แ ล ะ เค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม 
ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามข่าวสารที่เกียวกับ TPP 
เพ่ือที่จะสามารถรองรับผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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ทั้งในด้านภาษีการนําเข้าและการแข่งขันจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

Just-Style และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
11 มกราคม 2559 
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3. นโยบายเศรษฐกิจของ Trump และ 
Sanders  

การเลือกต้ังประธานธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2016 
กําลังเดินหน้าไปในท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผกผัน
อย่างต่อเน่ือง โดยผู้ลงสมัครเลือกต้ังเพ่ือชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีแต่ละคนต่างก็มีนโยบายสําคัญหลาย
ประการในการเพ่ิมคะแนนเสียงและความนิยมของตน 

นาย Bernie Sanders หน่ึงในผู้สมัครจากพรรค 
Democrat ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดของนโยบาย 
“Medicare for All” ที่ เน้นการปรับขึ้นอัตราภาษีของ
ชาวอเมริกันที่มีรายได้สูง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ชาว
อเมริกันมีประกันสุขภาพทุกคน ซึ่งคาดว่าในช่วง 10 ปี
ข้างหน้า นโยบายดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเกือบ 14 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 

ใน ท างต รง กั น ข้ าม  น าย  Donald Trump 
ผู้สมัครจากพรรค Republican ที่มีนโยบายปรับลดภาษี 

“Tax Cuts for All” ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของ
นโยบายดังกล่าว  

ในขณะที่ Donald Trump ยืนยันว่านโยบาย
ปรับลดภาษีของตนจะไม่ก่อปัญหาหน้ีสินของประเทศ 
แต่นักวิเคราะห์ และ Tax Policy Center ต่างก็เช่ือว่า
นโยบายดังกล่าวจะทําให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯ สูญเสียเงิน
รายได้จากการเก็บภาษีอย่างมหาศาล  

 นาย Trump เช่ือว่านโยบายปรับลดภาษีจะทําให้

เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้สูงและจะทําใหร้ัฐบาลมีรายได้

จากภาษีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่นักวิเคราะห์ก็ยังคง

แสดงความสงสัยถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าว 

เน่ืองจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่า

เศรษฐกิจจะเติบโตสูงถึง 10% รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังคง

สูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี 

 ในขณะเดียวกันนาย Trump ยังคงไม่เปิดเผย

ข้อมูลของแผนการดังกล่าวแต่ยังคงยืนยันว่านโยบายของ

ตนจะช่วยลดปัญหาหน้ีสินต่างชาติของสหรัฐฯ 

 ทั้งน้ีนโยบายของทั้ง 2 ผู้สมัครต่างก็มุ่งเน้นการ

แก้ไขปัญหาภายในประเทศ ซึง่เก่ียวโยงกับอัตราการเก็บ

ภาษีในปัจจุบัน โดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค

และภาคเอกชน ทั้งในด้านการจับจ่ายใช้สอย การลงทุน 

และการนําเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ 

CNN Money และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
20 มกราคม 2559 

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

 



Page 4 of 4 
 

  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.ditp.go.th/ 
 

 

  

เผลอแป๊บเดียวจะหมดเดือนแรกของปี 2016 แล้วนะคะ สัปดาห์นี้ขอรวบรวม

รูปภาพ window display ของแบรนด์ต่างๆบนถนน Fifth Avenue ตลอดช่วง

เทศกาลที่ผ่านมาของปี 2015 นะคะ เผ่ือว่าเพ่ือนๆไม่ได้ติดตามสกู๊ปของเราในช่วง

ที่ผ่านมา จะได้เห็นว่าแบรนด์ดังๆบนถนน Fifth Avenue นั้น มีการจัด window 

display ต้อนรับเทศกาลของเค้ากันอย่างไร แล้วพบกันใหม่ในสกู๊ปหน้านะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


