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(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. ยอดขายบ้านในสหรัฐฯ  ในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง  
ยอดขายบ้านในสหรัฐฯ ลดลงอย่างรุนแรงในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 

อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ถูกมองว่าก าลังยืนหยัดอยู่
ท่ามกลางสภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกก าลังชะลอตัว  

The National Association of Realtors (NAR) เปิดเผยว่ายอดขาย
บ้านลดลงร้อยละ 7.1 นับว่าต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2015 โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลงถึงร้อยละ 17.1 ส่งผลให้การคาดการณ์
ยอดขายบ้านรวมทั้งปีอยู่ที ่5.08 ล้านหลัง 

ยอดขายบ้านปรับตัวขึ้นและลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มี
การใช้กฏระเบียบการกู้เงินเพ่ือซื้อบ้านแบบใหม่ในเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งมี
เป้าหมายในการช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเข้าใจระบบการกู้ยืมและ
สามารถเลือกการกู้ยืมที่เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของตนเองมากท่ีสุด 

รายงานยอดขายบ้านที่ถูกเปิดเผยออกมาตรงกันข้ามกับข้อมูลการจ้าง
งานที่แข็งแกร่งและยอดการผลิตที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบ
จากความต้องการจากต่างชาติที่ลดลง 

ตลาดบ้านยังคงได้รับแรงหนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งซึ่ง
ก าลังเริ่มผลักดันให้ค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นและการเติบโตของตลาดบ้านให้เติบโต 
อย่างไรก็ตามจ านวนบ้านในตลาดที่มีจ ากัดยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท้าทาย 

Lawrence Yun นักเศรษฐศาสตร์จาก NAR กล่าวว่าการหาบ้านที่ดีใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นความท้าทายหลักของผู้ซื้อบ้าน 
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********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 



 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 จ านวนบ้านที่ขายไม่ได้
ในตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม อยู่
ที่ 1.88 ล้านหลัง แต่ยังคงน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 1.1 
 ถึงแม้ว่ายอดขายบ้านในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
จะลดลงก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัว
ลง โดยที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งยอดขายบ้านที่ลดลงอาจเป็นผลจากปัจจัยอ่ืนๆ 
เช่น ราคาบ้านที่สูงเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะสามารถซื้อได้ การ
ปล่อยกู้ของธนาคารและสถาบันการเงิน การย้ายที่อยู่
อาศัยเพ่ือท างาน และการเลือกซื้อบ้านในฤดูหนาว เป็นต้น 
ทั้งนี้หากยอดขายบ้านยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านต่างๆ เป็นต้น 

 Reuters และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
22 มีนาคม 2559 
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2. แคลิฟอร์เนียอาจเก็บภาษีความหวาน
เพ่ือต่อสู้กับโรคอ้วน 

กลุ่มผู้ร่างกฏหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียมีความคิด
ที่จะเก็บภาษีขนมหวานและขนมขบเคี้ยวโดยอ้างว่าเพ่ือ
ลดปริมาณโรคอ้วนและสร้างรายได้ให้แก่รัฐปีละเกือบ 1 
พันล้านเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มผู้สนับสนุนกล่าวว่าการไม่เรียกเก็บภาษี
ขนมหวานเท่ากับว่ารัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดโรคอ้วน 
โรคเบาหวานและโรคฟันผุในประชากรเด็ก 

Cristina Garcia และ D Bell Gardens สมาชิก
กลุ่มผู้ร่างกฏหมายดังกล่าวให้ความเห็นว่า การบริโภค
ขนมขบเคี้ยวที่เพ่ิมขึ้นส่งผลลบต่อสุขภาพของชุมชน โดย
โรคอ้วน เบาหวาน ฟันผุ และโรคอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก
ต่างก็มีสาเหตุจากการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงและ
อาหารที่ไม่เป็นธรรมชาติ (ultra-processed foods) 

Garcia เชื่อว่าในปี 1992 บริษัทผู้ผลิตอาหาร
และองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการ
เคลื่อนไหวกดดันให้รัฐแคลิฟอร์เนียล้มเลิกการเก็บภาษี
ขนมหวานและขนมขบเคี้ยว โดยให้เหตุผลว่าอาหารที่มี
แคลอรี่สูงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ าในชุมชน 
แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปแล้ว 

ทั้ งนี้  ในปี  1992 มีความพยายามการออ
กฏหมายที่คล้ายกันแตไ่ม่ประสบความส าเร็จ 

หากรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฏหมายดังกล่าวจริง
อาจท าให้เกิดกระแสนิยมในรัฐอ่ืนๆ ด้วยซึ่งอาจท าให้
สินค้าขนมขบเคี้ยวที่มีปริมาณแคลอรี่สูงมียอดขายลดลง
เนื่องจากราคาที่แพงขึ้น แต่ก็นับเป็นโอกาสดีส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการจ าหน่ายสินค้าขนมขบเคี้ยวที่
ทางเลือกท่ีมีแคลอรี่ต่ า ซึ่งในปัจจุบันก็มีอาหารไทยหลาย
ประเภทที่สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือผลิตเป็นอาหาร
ทางเลือกได ้

ABC News และ สคร. ณ นครนิวยอร์ก 
15 มีนาคม 2559 
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3. FDA อาจประกาศห้ามใช้ถงุมือยางที่มีแปง้ 
Food and Drug Administration (FDA) 

เสนอให้มีการห้ามใช้ถุงมือยางที่มีแป้งในสหรัฐฯ ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันถุงมือยางที่มีแป้งจะได้รับความนิยมน้อยลง
แล้วแต่ก็ยังเป็นอันตรายต่อคนไข้และบุคลากรทางการ
แพทย์ได ้

ข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมถึงถุงมือผ่าตัด ถุงมือ
ตรวจร่างกายและถุงมือและแป้งส าหรับถุงมือผ่าตัด 
 Jeffrey Shuren M.D. ผู้อ านวยการ Center 
for Devices and Radiological Health ของ FDA 
ระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยปกป้องคนไข้และบุคลากร
ทางการแพทย์จากอันตรายที่พวกเขาอาจยังไม่รู้ตัว 
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 แป้งถูกใส่ เข้าไปในถุงมือยางเพ่ือท าให้ผู้ ใช้
สามารถสวมใส่และถอดออกได้ง่าย แต่ตัวแป้งเองก็เป็น
อันตรายที่สามารถท าให้เกิดอาการแพ้ได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอาการแพ้ในระบบทางเดินหายใจ การแพ้ทางผิวหนัง
และการแพ้ในบริเวณแผลที่ผ่านการผ่าตัด โดย FDA 
ก าลังพยายามผลักดันข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งหากได้รับการ
รับรองแล้วก็จะท าให้สินค้าถูกห้ามวางจ าหน่ายในตลาด
อย่างสิ้นเชิง 
 นอกจากนี้ FDA เชื่อว่าการห้ามจ าหน่ายถุงมือ
แป้งจะไม่ท าให้เกิดการขาดแคลนถุงมือเนื่องจากใน
ปัจจุบันมีถุงมือยางแบบไม่มีแป้งจ านวนมากในตลาด 

Food and Drug Administration 
21 มีนาคม 2559 

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

 

 

 

By Thai Trade Center NY  

“ต่อยอดธุรกิจกับ Crowdfunding” 

กลับมาพบกันอักครั้งนะครับ ในสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะประเด็น
เรื่องการต่อยอดธุรกิจของท่านด้วยการระดมทุนจากคนแปลกหน้า  

เมื่อท่านต้องการขยายกิจการเพื่อยกระดับแบรนด์ของตน
หรือเพื่อต้องการขยายตลาดท่านจะหาเงินจากไหน? กู้ธนาคาร? ยืม
เพื่อนฝูง? ในปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทท าให้เราสามารถติดต่อกับ
คนทั้งโลกได้ จึงมีคนบางกลุ่มที่คิดวิธีระดมทุนส าหรับธุรกิจหรือสินค้า
ใหม่ๆ จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ทหรือท่ีเรียกว่า Crowdfunding   

 

 

เมื่อผู้ประกอบการหรือบริษัทมีโครงการหรือสินค้าใหม่ๆ ที่
ต้องใช้ทุนในการเริ่มการผลิตหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ประกอบการก็
สามารถลงทะเบียนกับเว็ปไชต์ระดมทุน เช่น Kickstarter, Indiegogo 
และ GoFundMe เป็นต้น โดยโพสรายละเอียดโครงการและสินค้าของ
ตนลงไปเพื่อดึงดูดผู้ใช้อินเตอร์เน็ทที่ต้องการซื้อสินค้าดังกล่าวให้มา
ลงทุนกับผู้ประกอบการ คล้ายกับการขายการลงทุนให้กับผู้บริโภคโดย
มีผลตอบแทนเป็นตัวสินค้าหรือโครงการนั้นๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวก าลัง
ได้รับความนิยมสูงในสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ จ านวนมาก เหมาะ
ส าหรับผู้มีความคิดริเริ่มผลิตสินค้าใหม่ๆ แต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอ  

 

แ ล ะ ห า ก ม อ ง ใ น มุ ม ขอ ง ผู้ ซื้ อ แ ล้ ว  ก า ร ล งทุ น ผ่ า น 
crowdfunding นอกจากจะได้สินค้าท่ีตนสนใจแล้ว ยังได้รับความรู้สึก
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและทีมผู้พัฒนาสินค้าอีกด้วย  

 

ในครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่อง crowdfunding กันต่อนะ
ครับสัปดาห์นี้ขอตัวไปค้นหาการลงทุนที่น่าสนใจก่อนนะครับ  

Kittinun S. 
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