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เศรษฐกิจ 
 

 
 

 รายงานการสํารวจประจําไตรมาสจัดทําโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ  
พบว่า ยอดขายสินค้าและผลกําไรของผู้ประกอบการใหญ่ของสหรัฐฯ เริ่มถดถอย ซึ่งเป็น
สัญญาณเตือนให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กําลังเข้าสู่ภาวะถดถอย 

 ในช่วง 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม) ทีผ่่านมา ยอดขายของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
คาดว่าจะแข็งแกร่งกับอ่อนตัวลงร้อยละ 15 และเป็นอัตราที่ตํ่าที่สุดในรอบ 7 ปี ในด้านผล
กําไรลดลง ร้อยละ 55 แจ้งว่า ไม่เปลี่ยนแปลง  ร้อยละ 23 แจ้งว่า กําไรลดลง และ อีกร้อย
ละ 22 แจ้งว่ากําไรเพ่ิมขึ้น 

 สมาคมฯ รายงานเพ่ิมเติมว่า การเพ่ิมการจ้างงานชะลอตัวลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่าน
มา แม้ว่าบริษทัฯ ที่เพ่ิมการจ้างงาน ก็เป็นการเพิ่มในอัตราตํ่าที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา 
ในขณะเดียวกับ บริษัทยักษใ์หญ่เพียงไม่กี่รายที่ปรับเพ่ิมค่าจ้างให้ลูกจ้างในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า 

 รายงานผลสํารวจสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของสหรัฐฯ ซึ่งชะลอ
ตัวต้ังแต่ฤดูร้อนในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจในไตรมาสที่สาม 
และไตรมาสสดุท้ายปี 2558 เติบโตเพียงร้อยละ 2.0 และ ร้อยละ 1.4 ตามลําดับ  

 ปัจจัยอ่ืนที่แสดงให้เห็นเศรษฐกิจสหรฐัฯ เริม่อ่อนแอ คือ ผลผลิตของอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.6 ซึ่งผิดคาด และนับว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หกในช่วงเจ็ดเดือนที่
ผ่านมา 

ที่มา: CNBC.com, Monday, 18 Apr 2016 

สัญญาณชีน้ําเศรษฐกิจสหรฐัฯ เข้าสู่ภาวะอ่อนแอ
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การค้า 
  สํานักงานอาหารและยาสหรฐัฯ ออกคําสั่งแจ้งเตือนเลขที่ 16-136 ให้เจ้าหน้าที่เอฟดี

เอประจําด่านนําเข้า กักสินคา้กุ้งนําเข้าจากมาเลเซียโดยไม่ต้องตรวจสอบต้ังแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ เอฟดีเอให้เหตุผลว่า จากการตรวจสอบกุ้งนําเข้าจากมาเลเซีย พบว่าประมาณ หนึ่ง
ในสามกุ้งนําเข้าปนเป้ือนยาปฏิชีวนะหรือคลอแรมฟินิคอลตกค้างในสินค้ากุ้ง ซึ่งสารดังกล่าว
เป็นสารต้องห้ามของสหรัฐฯ  

 เอฟดีเอ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้สุ่มตรวจและทดสอบสินค้ากุ้งนําเข้าจากมาเลเซียระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 จํานวน 138 ตัวอย่าง และ พบว่า 45 ตัวอย่าง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32 มสีารคลอแรมฟินิคอลตกค้าง ดังนั้น เอฟดีเอจึงได้ออกคําสั่งแจ้งเตือน
การนําเข้ากุ้ง มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และมผีลบังคับเฉพาะกุ้ง
นําเข้าจากคาบสมุทรมาเลเซีย ยกเว้นการนําเข้าจากซาบ่าห์และซาราวัค 

 คําสั่งมีผลต่อกุง้นําเข้าจากผู้ผลิต/ส่งออกมาเลเซียที่ติดบัญชีแดงของเอฟดีเอ ซึ่ง
ปัจจุบันมีจํานวนกว่า 20 ราย สําหรับสินคา้กุ้งจากผู้ผลิต/ส่งออกที่อยู่ในบัญชีเขียว ยังได้รับ
อนุญาตให้นําเข้าได้โดยปกติ 

 ในขณะเดียวกัน เอฟดีเอสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียไต่สวนในปัญหายา
ปฏิชีวนะตกค้างในสินค้ากุ้ง และจัดทําโปรแกรมป้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ที่มา: CFSAN Constituent Update, FDA.gov, April 18, 2016 

ข้อคิดเห็น 

 คําสั่งแจ้งเตือนนําเข้ากุ้งต่อประเทศมาเลเซยี จะมีผลต่อมูลค่านําเข้ากุ้งมายังสหรัฐฯ 
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีกับประเทศไทยซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องยาปฏิชีวนะตกค้าง เนื่องจาก
อุตสาหกรรมหลุดพ้นปัญหาโรคอีเอ็มเอสแลว้ และมผีลผลติเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ในขณะทีแ่หล่ง
นําเข้ากุ้งที่สําคัญของสหรัฐฯ หลายแห่งเช่น อินเดีย และ อินโดนิเซีย ประสบปัญหาโรคกุง้ 
ผลผลิตรวมลดลง มูลค่านําเขา้ยังสหรัฐฯ ลดลง ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบัน จึงนับได้ว่าเป็น
โอกาสการที่ประเทศไทยจะทวงคืนสัดส่วนตลาดกุ้งในสหรัฐฯ ในอนาคต 

 
 
 

 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี รายงานเมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2559 ว่า การนําเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/สินค้าลอกเลียนแบบ/
สินค้าปลอมทัว่โลกมีมูลค่าสงูถึง 460 พันลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 
2.5 ของมลูค่าการค้ารวมของโลก 

 สินค้าลอกเลียนแบบที่สําคญัได้แก่ รองเท้าซึ่งเป็นสินค้าทีล่อกเลียนแบบกันมากที่สุด
ในโลก สินค้าสาํคัญอ่ืนๆ ได้แก่ กระเป๋าถือ นาฬิกา น้ําหอม ช้ินส่วนเครือ่งจักร ยารักษาโรค 
เคมีภัณฑ์ ซึ่งสนิค้าดังกล่าวหลายชนิดเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ปลอมอาจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเสยีชีวิต หรือ ยารักษาโรคปลอมอาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง 

เอฟดีเอสหรัฐฯ สั่งกักกันกุ้งนําเข้าจากมาเลเซีย

การค้าสินค้าละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาท่ัวโลกมีมูลค่าเกือบ 500 พันลา้นเหรียญฯ
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 ตามรายงานของ โออีซีดี ระบุว่า แหล่งผลติสินค้าลอกเลยีนแบบมากทีสุ่ด คือ
ประเทศจีน คดิเป็นร้อยละ 63.2 แหล่งผลติอ่ืนๆ ที่สําคญั คือ ตุรก ี(รอ้ยละ 3.3) สิงคโปร์ 
(ร้อยละ 1.9) ไทย (ร้อยละ 1.6) และ อินเดีย (ร้อยละ 1.2) 

 ในขณะเดียวกัน ประเทศเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความเสียหายซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์ช้ันนํา ได้แก่ สหรฐัฯ (ร้อยละ 20) อิตาลี่ (ร้อยละ 15)  ฝรั่งเศส (ร้อย
ละ 12) สวิสเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 12 ) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 8.0 )  และ เยอรมนี (ร้อยละ 8.0) 

ข้อคิดเห็น  

ปัจจุบัน สหรฐัฯ จัดอันดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่ม Priority Watch List: PWL ซึ่งเป็นระดับตํ่าสุด แม้ว่าประเทศไทยได้เดินหน้าแก้ปัญหา
และมีความคืบหน้าเป็นลําดับ แต่ยังไม่เป็นทีพ่อใจของสหรฐัฯ ดังนั้น รายงานดังกล่าวซึ่งระบุ
ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในลําดับต้นๆ อาจจะมผีล 
กระทบเชิงลบต่อการที่สหรัฐฯ จะพิจารณาปรับสถานะประเทศไทยให้ดีขึ้นไปอยู่ในกลุม่ 
Watch List: WL ในปี 2559 

 ที่มา: Law360.com, April 19, 2016 

 

 ชาวลาติโนถือเป็นกลุ่มพลังที่เติบโตในสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด และคาดว่าจํานวนชาวลาติโนจะขยายตัวถึงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2603 

จากรายงาน ธุรกิจของชาวลาติโน (Latino-owned business-LOBs) ต่อผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประจําปี 2015 ซึ่งจัดทําโดย the Stanford Latino 
Entrepreneurship Initiative (SLEI) พบว่า ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2555 เจ้าของ
ธุรกิจชาวลาติโนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.9 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ประกอบการอ่ืนๆ 
ที่มิใช่ชาวลาติโนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.7 และการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กของชาว
ลาติโนขยายตัวร้อยละ 86 ซึง่ช้ีให้เห็นว่า ธุรกิจขนาดเล็กของชาวลาติโนมีบทบาทต่อการ
สร้างงานและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  

อีกทั้ง ข้อมูลของบริษัท Nielsen ได้รายงานว่า ชาวลาติโนเป็นกลุ่มทรงอิทธิพลมาก
ที่สุดนับต้ังแต่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ซึ่งสร้างเม็ดเงินในตลาดผู้บริโภคมีมูลค่า 1.5 ล้านล้านเหรียญฯ  

จากการวิจัยยังพบว่า ผู้ประกอบการชาวลาติโนเป็นกลุ่มที่ขยายตัวเร็วที่สุดในสหรัฐฯ  
ทั้งนี้ในรายงานการวิจัยพบว่า ร้อยละ 70 ของชาวลาติโนลงทุนธุรกิจด้วยเงินที่มาจากการ
ออมส่วนตัว  การใช้บัตรเครดิตการ์ด หรือจากการกู้ยืมเงิยจากเพ่ือนฝูง มีเพียงจํานวนร้อยละ 
6.1 ทีกู่้ยืมเงินการลงทุนจากธนาคาร และอีกร้อยละ 2.4 จากการกู้ยืมเงินจากรัฐบาล  

นอกจากนี้ผลการสํารวจจากเจ้าของธุรกิจชาวลาติโนมากกว่า 2,000 รายและพบว่า 
ภายในปี 2555 จํานวนชาวลาติโนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีจํานวน 3.3 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 90 
เป็นธุรกิจแบบครอบรัว และจากการศึกษายังพบว่า จากจํานวนเจ้าของธุรกิจชาวลาติโน 3.3 

ชาวลาติโนกลุม่พลังทางธรุกิจขนาดเล็กในอเมริกา
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 ล้านคน  โดยเฉลี่ยมีจํานวนพนักงาน 8.6 คนต่อหนึ่งบริษัทและมียอดขายโดยเฉลี่ย
ปีละ 155,806 เหรียญฯ  มีการจ้างงานจํานวน 2.3 ล้านคน สร้างเม็ดงินทางเศรษฐกิจมูลค่า 
473 พันล้านเหรียญฯ    

ที่มา: CNBC วันที่ 18 เมษายน 2559 

สินค้า 
 

 
  ปัญหาเหล็กลน้ตลาดโลกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กสหรัฐฯ โดยผลผลติเหล็กของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10 หรือ การ
ส่งออกลดลงร้อยละ 17 แต่การนําเข้ากลับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 37.9 ในปี 2558 ซึ่งเป็นผลให้
อุตสาหกรรมต้องลอยแพคนงานกว่า 12,000 คน 

 สํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ซึ่งให้ความสนใจปัญหาเหลก็ล้นตลาดโลก ซึ่งส่งผล
กระทบและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ สหรฐัฯ และได้กําหนด
มาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ เป็น 2 วิธี คือ  

 (1) การใช้กฎหมายการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการบังคับเรื่องการค้า 
2015 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเพ่ิมอํานาจศุลกากรสหรัฐฯ ในการ
กํากับดูแลและและตรวจสอบ เพ่ือต่อสู้กับสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์เหลก็ของแหล่งนําเข้าที่
สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและภาษีอุดหนุนการผลิต ที่จะเข้ามา ซึ่งสินค้า
ดังกล่าวอาจจะเข้ามารุกตลาดสหรัฐฯ ในลกัษณะทรานชิพเมนต์ หรือ การติดฉลากเพ่ือ
หลีกเลี่ยงแหลง่กําเนิดสินค้า ซึ่งศุลกากรฯ สามารถยึดสินค้าต้องสงสัยและสามารถสั่งให้ยุติ
การนําเข้าได้ทันที 

 (2) การใช้พระราชบัญญัติประสิทธิผลการบังคับเรื่องการค้าเพ่ืออเมริกัน ปี 2015 ซึ่ง
เพ่ิมอํานาจกระทรวงพาณิชยช์สหรัฐฯ ในการใช้กฎหมายการทุ่มตลาดและการอุดหนุนการ
ผลิต จัดการกบัผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งทุ่มตลาดสินค้าเหล็กในสหรัฐฯ แหล่งผลิตเป้าหมาย 
ได้แก่ จีน เกาหลี บราซลิ และ อินเดีย ในปี 2515 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 
ภาษีเอดี/ซีวีดีสินค้าเหล็ก 141 รายการในปี 2558 และนับแต่ต้นปี2559 จนถึงปัจจุบัน 
กระทรวงพาณิชย์กําลังพิจารณาไต่สวนการเรียกเก็บภาษีเอดี/ซีวีดีสินค้าเหล็กจํานวน 61 
รายการ 

ที่มา:  Sandler, Travis & Rosenberg Trade Report, April 18, 2016 

 

 นับเป็นช่วงเวลาสําคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากสําหรับค่ายรถยนต์ฟอร์ด 
มอเตอร์ เมืองเดียร์บอร์น รัฐมชิิแกนซึ่งตลอดมามียอดขายครองอันดับ 2 ในตลาดสหรัฐฯ แต่ใน
เดือนมีนาคมที่ผ่านมากมียอดขายแซงขึ้นมาครองอันดับ 1 แทนค่ายรถยนต์จีเอ็ม ชัยชนะในคร้ังนี้
ของค่ายฟอร์ดด้วยมียอดขายเกือบร้อยละ 40 มาจากบริษัทให้บริการรถเช่าซึ่งซื้อเพ่ือนําไปใช้เป็น
รถเช่า ในขณะท่ียอดขายรถฟอร์ดตามศูนย์จําหน่ายรถยนต์กลับมีตัวเลขลดลงร้อยละ 5 

แผนการเยียวยาอุตสาหกรรมเหล็กสหรัฐฯ

ยอดขายรถยนต์ฟอร์ดเดือนมีนาคมติดอันดับ 1
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จากข้อมูลของบริษัทวอร์ดออโต้ดอทคอม รายงานว่า ค่ายฟอร์ดมีสินค้าคงคลังมากกว่า
ร้อยละ 23 ตามศูนย์จําหน่ายรถยนต์ต่างๆ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของ
สินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมค่ายรถยนต์ทั้งหมดและมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 15.6  ยอดขายรถยนต์
ขนาดเบาในช่วงไตรมาสแรกของปีมีตัวเลขเพิ่มขึ้น แต่อัตราการขยายตัวตํ่ากว่าร้อยละ 1 นับว่า
เป็นอัตราที่เติบโตช้าที่สุดนับต้ังแต่ปี 2552  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ยอดขายรถยนต์
ขนาดเบาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7  

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่ายอดค้าปลีกรถยนต์จะกระเต้ืองขึ้นในช่วงฤดูร้อน
ท่ามกลางภาวะนํ้ามันราคาต่ํา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตํ่า ข้อเสนอที่ดึงดูดของค่ายรถยนต์ ค่ายฟอร์ดมี
สินค้าคงคลังมากกว่าค่ายรถอ่ืนๆ ในขณะที่เฟียต ไคร์สเลอร์ มีสินค้าคงคลงัร้อยละ 17 และมี
สัดส่วนตลาดร้อยละ 13.3 ซึ่งพยายามจะตามให้ติดกับค่ายโตโยตาที่ครองอับดับ 3 ในตลาด และ
จากข้อมูลของบริษัทออโตดาตา รายงานว่า ข้อเสนอที่ดึงดูดของค่ายรถยนต์ อาทิ ให้ส่วนลด หรือ
เงินกู้ หรืออัตราการเช่ารถ ช่วยทําให้ยอดขายในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 

     ที่มา: Market Watch วันที่ 17 เมษายน 2559 

  
 


