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เศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนจ านวน 215,000 รายในเดือนมีนาคม 2559 
ที่ผ่านมา แตใ่นขณะเดียวกันอัตราการว่างงานกับพุ่งขึ้นเป็นร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.9 ของ
เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีจ านวนแรงงาน
กลับมายังตลาดแรงงานเพ่ือหางานท ามากข้ึน แต่ยังหางานท าไม่ได้ จึงกลายเป็นผู้ว่างงาน 
ดังนั้น จ านวนผู้ว่างงานของประเทศจึงอยู่ในระดับ 8 ล้านคน และเป็นผลให้ ปัจจุบัน มี
คนท างานในเศรษฐกิจจ านวน 159,286,000 ราย 

 การจ้างงานเพ่ิมสูงในสาขาการค้าปลีกจ านวน 48,000 ราย สาขาการก่อสร้าง
จ านวน 37,000 ราย ด้านบริการรักษาพยาบาล จ านวน 37,000 ราย สาขาธุรกิจบริการ
อาหารจ านวน 25,000 ราย และสาขาการเงินการธนาคารจ านวน 15,000 ราย ในขณะที่การ
จ้างงานกลับหดตัวในสาขาการผลิตจ านวน 29,000 และ สาขาเหมืองแร่และขุดน้ ามันจ านวน 
12,000 ราย ส่วนการจ้างงานของภาครัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ิมเพียงเล็กน้อย และ
การจ้างงานในสาขาการค้าส่ง และ การขนส่งและกระจายสินค้าอยู่ในภาวะทรงตัว 

ข้อคิดเห็น 

 การหวนคืนสู่ตลาดแรงงานเป็นเทรนด์ตลาดแรงงานในปัจจุบันของสหรัฐฯ นี้
เนื่องจาก มองเห็นว่าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นมาก ความต้องการแรงงานมากขึ้น โอกาสท างาน
มีสูงขึ้น และ ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนผลักดันให้คนอเมริกันต้องกลับมาท างานหา
รายได้เพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง  หากเทรนด์ดังกล่าวนี้ยังด าเนินต่อไป หากจ านวนงานที่เพ่ิมข้ึน ไม่
เพียงพอหรือสนองตอบจ านวนแรงงานที่เข้าสู่ตลาดได้ อัตราการว่างของสหรัฐฯ จะขยายตัว
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบในเชิงลบอัตราการขยายตัวของจีดีพี  

ที่มา: Bloomberg.com, April 1, 2016  

แม้ว่าคนมีงานท าเพิ่มขึ้น แต่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น 
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การค้า 
 

    กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้รายงานเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าในเดือน
กุมภาพันธ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 มีมูลค่า 47.1 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งสูงกว่าทีน่ักเศรษฐศาสตร์
ส านักรอยเตอร์ได้คาดการณ์ไว้จ านวน 46.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากภาคการส่งออก
ในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 มีมูลค่า 118.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 

แต่เมื่อปรับตัวเลขตามภาวะเงินเฟ้อแล้ว ตัวเลขขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นเป็นมูลค่า 63.3 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจในไตรมาสแรกมีความอ่อนแอ 
ประกอบกับเศรษฐกิจของจีนและในประเทศยุโรปชะลอตัว ท าให้ความต้องการสินค้าจาก
สหรัฐฯ ลดลงและด้วยเงินสกุลดอลล่าร์แข็งข้ึน ท าให้ประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ต้องซื้อสินค้า
จากสหรัฐฯ ในราคาแพงขึ้น  

 การส่งออกของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ิมข้ึนในหมวดสินค้าอาหาร รถยนต์
และชิ้นส่วนรถยนต์และสินค้าอุปโภค แต่สินค้าส่งออกของภาคอุตสาหกรรมและวัสดุลดต่ าสุด
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553  และสินค้าส่งออกประเภททุน (Capital goods) ลดลงต่ าสุด
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 รวมทั้งการส่งออกน้ ามันปิโตรเลียมลดลงระดับต่ าสุด
นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 รวมทั้งการ
ส่งออกไปยังแคนาดา และเม็กซิโก เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 6 และร้อยละ 0.9 ตามล าดับ ในขณะที่
สินค้าส่งออกไปยังจึนลดลงร้อยละ 2 

  การน าเข้าสินค้าและบริการในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.3 มีมูลค่า 225.1 
พันล้านเหรียญฯ  การน าเข้าอาหารท าลายสถิติสูงสุด แต่การน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
และวัสดุในเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขลดลงต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 รวมทั้งการ
น าเข้าน้ ามันปิโตรเลียมแตะระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 ในเดือนกุมภาพันธ์
ราคาน้ ามันเฉลี่ยอยู่ที่บาร์เรลละ 27.48 เหรียญฯ ต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546  ส่วน
การน าเข้าสินค้าจากจีนในเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขลดลงร้อยละ 2.7 ท าให้การขาดดุลการค้า
กับจีนลดลงร้อยละ 2.8 คิดเป็นมูลค่า 28.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

       ที่มา: รอยเตอร์ วันท่ี 5 เมษายน 2559:  

กฎ & ระเบียบ 
 

 

 

 ส านักงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (ITC) กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดการ
ทบทวนอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีอุดหนุนการผลิตประจ าทุก 5 ปี  สินค้า
ถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้วน าเข้าจากแหล่งผลิต 6 ประเทศ คือ จีน ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนิเซีย และ ไทย เป็นครั้งที่สอง  และคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า หากยกเลิกการ
เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีอุดหนุนการผลิตให้แก่แหล่งผลิตทั้ง 6 แห่ง
ดังกล่าว จะก่อความเสียหายให้แก่ผู้ผลิตสหรัฐฯ  อย่างต่อเนื่อง 

 

สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น ภาคการส่งออกยังคงมีความหวัง 

ถุงพลาสติกชนิดหูห้ิวของไทยยังคงต้องเสียภาษีการทุ่มตลาดต่อไป 
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คณะกรรมการฯ มีข้อมูลเชื่อได้ว่า ผู้ผลิตในต่างประเทศยังคงขายสินค้ามายังสหรัฐฯ
ในราคาแบบทุ่มตลาดอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการฯ 6 ท่าน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกเก็บ
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีอุดหนุนการผลิตจากแหล่งน าเข้า 6 ประเทศ ต่อไปอีก 5 ป ี

ข้อคิดเห็น 

 ปัจจุบัน ไทยเป็นแหล่งน าเข้าถุงพลาสติกหูหิ้วส าคัญอันดับที่ 3 ของสหรัฐฯ มีมูลค่า
น าเข้าในปี 2558 จ านวน 53.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูลฝ่ายสหรัฐฯ) หรือต่ ากว่าปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 8.66 โดยมีมาเลเซีย (อันดับที่ 1) และ จีน (อันดับที่ 2) ซ่ึงทั้ง 2 ประเทศเป็นคู่
แข่งขนัส าคัญ และต้องเสียภาษีทุ่มตลาดเช่นเดียวกับไทยต่อไป ในขณะที่ คานาดาและอินเดีย 
เป็นคู่แข่งขันที่มาแรงตามาเป็นอันดับที่ 4 และ 5 ตามล าดับ และไม่เสียภาษีทุ่มตลาด ซึ่งจะ
เข้ามาแย่งสัดส่วนตลาดสินค้าถุงพลาสติกใช้หิ้วของไทย ในขณะที่แหล่งน าเข้า ไต้หวัน 
เวียดนาม และ อินโดนิเซีย ต้องเสียภาษีทุ่มตลาด ได้อ าลาตลาดสหรัฐฯ ไปแล้ว 

ที่มา:  News Release, www.usitc.gov, April 5, 2016 

ความตกลง TPP 
 

 

 

 รัฐบาลโอบาม่าได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
การค้าบางฉบับที่ใช้อยู่ให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความร่วมมือทีพีพี ซ่ึงกฎหมายการค้า
ที่ได้รับการแก้ไขนี้จะถูกรวมอยู่กฎหมาย TPP ซึ่งจะน าเพ่ือขออนุมัติรัฐสภาฯ ในปลายปีนี้ 
 1.  ปรับค่าธรรมเนียมสินค้าให้สอดคล้องกัน โดยค่าธรรมเนียมการน าเข้าหรือการ
ส่งออก จะต้องไม่จัดเก็บบนพื้นฐานโดยถือเอาเกณฑ์ราคา 
 2.  มาตรา 19 USC 159(c) :  แก้ไขระเบียบใหย้กเว้นการลงโทษผู้น าเข้าทีน่ าเข้า
สินค้าซ่ึงไม่มีคุณสมบัติด้านแหล่งก าเนิดสินค้าภายใต้ TPP และแจง้ให้ผู้น าเข้าแก้ไขปรับปรงุ 
ใหถู้กต้อง รวมถึงการจ่ายภาษีศุลกากรทีค่้างช าระ 
 3.  มาตรา 19 USC 1592: ต้องได้รับการแก้ไขให้มีบทลงโทษกับผู้ผลิตและผู้ส่งออก
ของสหรัฐฯ ทีท่ าใบรับรองเท็จว่าสินค้าคุณสมบัติแหล่งก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง TPP 
 4.  มาตรา 19 USC 1508 : ต้องแก้ไขเพ่ือรองรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสหรัฐฯ ซึ่ง
ได้รับหนังสือรับรองว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณสมบัติตามระเบียบ TPP โดยต้องเก็บส าเนารับรอง
และเอกสารประกอบการและข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ 
ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ  
 5.  มาตรา 19 USC 159(d): ต้องแก้ไขเพ่ือให้สินค้าที่แหล่งก าเนิดต้องตาม 
คุณสมบัติ TPP น าเข้ามาในสหรัฐฯ โดยผู้น าเข้ามีเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีนับจากวันที่น าเข้าใน
การเรียกร้องการรักษาพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ TPP  

ที่มา: Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, April 06, 2016 
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 นายทอม วิลแซค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้แถลงเมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2559 ว่า อาหารเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ที่มี

ท าเนียบขาวเรียกร้องให้แก้ไขกฎระเบียบการค้าให้สอดคล้องกับทีพีพี 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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อัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดและมีแนวโน้มขยายด้วยตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น และด้วยฉลากเกษตร
อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้กลายเป็นผู้น ามาตรฐานสากลทั่วโลก ปัจจุบันสหรฐัฯ 
มีแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจ านวน 21,781 แห่งในสหรัฐฯ และ 
31,160 แห่งทั่วโลก ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ  ชี้ให้เห็น
ถึงความแข็งแรงของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์และอาหารท้องถิ่นอีกทั้งมีส่วนในการสร้างงานในชุมชนที่ห่างไกล   

 จากข้อมูลของ Agricultural Marketing Service's (AMS) National Organic 
Program (NOP) จ านวนผู้ผลติสินค้าเกษตอินทรีย์ในประเทศท่ีได้รับการรับรองมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนเกือบ   ร้อยละ 12 ในช่วงระหว่างปี 2557-2558 ซึ่งนับเป็นอตัราการขยายตัวที่สูง
ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 และเป็นการเพ่ิมข้ึนเกือบ 300 เปอร์เซนต์นับตั้งแต่เริ่มต้นการนับในปี 
2545 มูลค่าตลาดค้าปลีกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดในสหรัฐฯ มีมูลค่ามากกว่า 39 
พันล้านเหรียญฯ และมากกว่า 75 พันล้านเหรียญฯ ทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2552  

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้สนับสนุนช่วยเหลือทุนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญฯ กับ
โครงการต่างๆ มากกว่า 40,000 แห่งตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งทางด้านกระบวนการการออก
ใบรับรอง การท างานร่วมกับเกษตรกรและการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีการ
เติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งให้บริการฟรีด้านข้อมูลตลาดราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์เกือบ 250 ชนิด และในปี 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือการด าเนินงาน
ด้านต้นทุนใบรับรองเป็นเงินมากกว่า 11.5 ล้านเหรียญฯ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินช่วยเหลือ เงินกู้ยืม กองทุนงานวิจัย การศึกษา และภัยคุกคามจากศัตรูพืชและเชื้อ
โรคต่างๆ  

 นับตั้งแต่ปี 2552 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้มุ่งเน้นการลงทุนในพื้นที่ห่างไกลใน
สหรัฐ เป็นเป้าหมายที่ส าคัญและพยายามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการน าสินค้าเข้าสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติ ลดการใช้แก๊ส แต่ใช้พลังงาน
ทดแทน  ในปี 2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังคงมุ่งค้นหานวัตรกรรมในการขยายโอกาส
ให้กบัครอบครัวเกษตรกรและชุมชนที่ห่างไกล  

ที่มา: USDA วันท่ี 4 เมษายน 2559 
 


