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เศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายจอห์น วิลเลี่ยม ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขา
ประจ านครซานฟรานชิสโกให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
ซึ่งเห็นได้จากในแต่ละเดือนมีอัตราเฉลี่ยการจ้างงานเพ่ิมใหม่จ านวน 200,000 คนในแต่ละ
เดือนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อัตราการว่างงานซ่ึงสูงถึงร้อยละ 10 แต่ตอนนี้ได้มีอัตราลดต่ าอยู่
ในระดับร้อยละ 5 ซ่ึงแสดงให้เห็นการเจริญติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งไม่เคยปรากฏมานาน 
นับตั้งแต่ปลายปี 2533   

 นายจอห์น วิลเลี่ยม กล่าวอีกว่า คนอเมริกันยังกังวลในเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯ จ านวน
มากกว่าครึ่งมีความเชื่อว่าสถานะทางการเงินจะแย่ไปมากกว่านี้ ความเหลื่อมล่ าด้านรายได้
จะเพ่ิมข้ึน ปัญหาตรงนี้ทางธนาคารกลางฯ ไม่สามารถท าได้ต้องเป็นหน้าที่ของสภาครองเกรส 
และท าเนียบขาวร่วมมือกันแก้ปัญหา  

ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการคือรายได้ของชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย ค่าจ้าง
แรงงานไม่ได้สูงขึ้นตาม ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีการจ้างงานเต็มที จะต้องมีอัตราที่เติบโต
ประมาณร้อยละ 3 - 3.5 ต่อปี แต่ขณะนี้โตเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น แต่คาดว่าคนอเมริกันจะ
ได้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้นในไม่ช้า แต่มีตัวเลขน่ากลัวของชาวอเมริกันที่ยังท างานชั่วคราว ซึ่งพวกเขา
ต้องการการท างานเต็มเวลา บรรดางานนอกเวลามักจะมาพร้อมกับค่าจ้างที่ต่ ากว่าและไม่มี
ผลประโยชน ์

 ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น ซึ่งตามความคิดของจอห์น อาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย 2 หรือ 3 ครั้ง
ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปี 2559 ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนอย่างถูกต้องตามสภาพเศรษฐกิจ  
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การค้า  
 
 

 บริษัท ConAgra Food ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่วงการสินค้าอาหารของสหรัฐฯ ประกาศขาย
กิจการในเครือ บริษัท Spicetec Flavors & Seasonings ซ่ึงด าเนนิธรุกิจดา้นผลิตเคร่ือง
รสชาติอาหาร ให้แก่บริษัท Givaudan จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในราคา 340 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะปิดดีลได้ภายใน 60 - 90 วันข้างหน้า ซึ่งท าให้พนักงานจ านวน 
280 คน มีโรงงาน 2 แหง่ทีเ่มืองแครนเบอรี่ รัฐนิวเจอร์ซี่ และ เมืองแคโรสตรีม รัฐอิลลินอยส์ 

 ในปีที่ผ่านมา บริษัท ConAgra ได้ขายกิจการในครือ บริษัท Tree House Foods 
มูลค่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ มีแผนที่จะแยกตัวกิจการ Lamb Weston frozen 
potato ออกไปในช่วงฤดูร้อนในปีนี้ และ บริษัทฯ เตรียมย้ายส านักงานใหญ่จากเมืองโอมาฮ่า 
รัฐเนบลาสก้า มาอยู่ที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์  

นายซีน คอนโนลี ซีอีโอ ของบริษัท ConAgra Food ได้กล่าวว่า จากการขายบริษัท 
Spicetec ช่วยให้ ConAgra มุ่งเน้นสินค้าผลิตบริโภคท่ีท ามาจากข้าวโพด มากขึ้นเพ่ือก่อให้
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภคสหรัฐฯ  

    ที่มา www.chicagotribune.com  วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

กฎ & ระเบียบ 
 

 

 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้การรับรองประเทศผู้ส่งออกกุ้ง 40 ไปยังสหรัฐฯ 
ประจ าปี 2559 ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับมาตรา 609 ของกฎหมายมหาชน 101-162 
อนุญาตให้ส่งออกกุ้งมายังสหรัฐฯ ได้โดยต่อเนื่อง 

 มาตรา 609 ของกฎหมายมหาชน 101-162 ของสหรัฐฯ ห้ามการน าเข้ากุ้งและ
ผลิตภัณฑ์กุ้งที่จับเชิงพาณิชย์จากทะเลในลักษณะที่อาจส่งผลเสียกระทบสายพันธุ์เต่าทะเล 
ยกเว้นในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้ค ารับรองต่อสภาคองเกรสว่า (1) 
ประเทศที่จับกุ้งทางทะเลยอมรับด าเนินการตามโปรแกรมคุ้มครองเต่าทะเล และมีข้อบังคับ
ใช้เทียบเท่ากับของสหรัฐอเมริกา หรือ (2) สภาพแวดล้อมการประมงในประเทศไม่ได้
ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเต่าทะเล กระทรวงการต่างประเทศฯ จะให้การรับรองเป็นประจ าทุก
ปี โดยอยู่บนพ้ืนฐานจากผลการเข้าตรวจสอบประเทศผู้ส่งออก 

 ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้การรับรอง  ว่า มี 14 ประเทศมี
โปรแกรมป้องกันเต่าทะเลที่เทียบเท่ากับที่ของสหรัฐฯ ได้แก่ โคลัมเบีย คอสตาริก้า เอค
วาดอร์ เอลซัลวอดอร์ กาบอง กัวเตมาลา ไกอานา ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิคารากัว ไนจีเรีย 
ปานามา และ สุรินัม  

 ในขณะที่ อีก 26 ประเทศได้รับการรับว่า มีสภาพแวดล้อมการประมงในประเทศ
ไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเต่าทะเล ได้แก่ บาฮามาส์ เบลิส จีน โดมินิกันรีพัลลิค ฟิจิ ฮ่องกง 
จาไมก้า โอมาน เปรู ศรีลังกา เวเนซูเอล่า อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม คานาด ชิลี เดนมาร์ค 
ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดอน รัสเซีย 
อังกฤษ และ อุรุกวัย 

บริษัท ConAgra Food ขายบริษัทในเครือ 

สหรัฐฯ ให้การรับรองผู้ส่งออกกุ้ง 40 ประเทศ 
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 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก าหนดว่า การน าเข้ากุ้งจากแหล่งน าเข้าซึ่งไม่ได้
รับการรับรอง ผู้น าเข้าจะต้องแนบแบบฟอร์มดีเอส-2031 ก ากับมาด้วยกับกุ้งน าเข้า และ
ฟอร์มดังกล่าวต้องได้รับการลงนามจากหน่วยงานภาครัฐด้านประมงท่ีรับผิดชบอของประเทศ
ผู้ส่งออก 

ที่มา: Sandler & Travis Trade Advisory Service, 26 พฤษภาคม 2559 
 

  

 

 

 ส านักงานอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารฉบับ
สุดท้าย ซึ่งระเบียบมีจุดประสงคใ์ห้ผู้ประกอบการอาหารเข้ามารับผิดชอบมากข้ึน และเพ่ือ
ป้องกันการปลอมปนโดยเจตนาในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหาร ระเบียบใหม่ในส่วนนี้ 
ประกอบด้วยการแก้ไขที่ส าคัญหลายข้อ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและความคมชัดยิ่งขึ้น 

 การออกระเบียบใหม่ฉบับนี้ เป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกที่สหรัฐฯ บังคับให้สถานที่
ประกอบการด้านอาหารในประเทศและในต่างประเทศซึ่งด าเนินการผลิตอาหาร แปรรูป
อาหาร แพ็คอาหาร เก็บรักษาอาหาร ซึ่งได้ลงทะเบียนโรงงานอาหารกับ FDA อาหาร จะต้อง
เตรียมตัวในด้านความพร้อมและด าเนินการจัดท าแผนป้องกันความปลอดภัยสินค้าอาหาร
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการข้อมูลประกอบการประเมินการด าเนินป้องกันการ
ปนเปื้อนที่จะก่ออันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค  

 สถานที่ประกอบการอาหาร จะต้องวินิจฉัยและก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้ลดหรืออุดช่อง
โหว่ที่จะเกิดข้ึน รวมไปถึงการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบป้องกัน การ
ด าเนินการแก้ไข และ กิจกรรมการตรวจสอบ 

 กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 แตใ่นเชิงปฏิบัติยัง ไมมี่ผล
จนกว่าวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมจะเริ่มในวันที ่26 กรกฎาคม 2563  

ที่มา: Sandler & Travis Trade Advisory Service, 26 พฤษภาคม 2559 
 

เทรนด์  

 

 ผลการส ารวจของบริษัท รีเทล ซึ่งด าเนินธุรกิจการโฆษณาผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
น าเสนอรายงาน การซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในสหรัฐฯ (อายุระหว่าง 
18-34 ปี) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 พบว่า  
   หนึ่งในสามของผู้บริโภคกลุ่มนี้จับจ่ายซื้อสินค้าอาหารแบบประหยัด  
   ร้อยละ 8 ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ลดการใช้จ่ายซื้ออาหาร 
   ผู้บริโภคมิลเลนเนียลร้อยละ 57 มีความเห็นต้องกันว่า การใช้จ่ายได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศ และหากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริโภคมิลเลน
เนียลอายุมาก (26-34 ปี) และกลุ่มอายุน้อย (18-25 ปี) พบว่า ผู้บริโภคมิลเลนเนียมกลุ่มอายุ
มากร้อยละ 64 แจ้งว่าได้รับผลกระทบสูง และผู้บริโภคมิลเลนเนียลกลุ่มอายุน้อยร้อยละ 46 
แจ้งว่า ได้รับผลกระทบไม่มาก 

ระเบียบความปลอดภัยอาหารของเอฟดีเอฉบับสุดท้ายคลอดแล้ว 

ผู้บริโภคมิลเลนเนียลประหยัดใช้จ่ายซ้ืออาหาร 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4g8Dl3fjMAhVHGlIKHSbVCNAQjRwIBw&url=http://www.foodengineeringmag.com/articles/94517-fda-publishes-final-fsma-rules&psig=AFQjCNHteQwHlmPLfEVoCFANGGIjpho2ig&ust=1464386158862051
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY1PT93fjMAhVJFlIKHRX_DgsQjRwIBw&url=http://www.fssc22000.com/documents/news-items/fssc-22000-aligns-with-preventive-controls-for-human-food-final-rule.xml?lang=en&psig=AFQjCNHteQwHlmPLfEVoCFANGGIjpho2ig&ust=1464386158862051
https://www.accenture.com/us-en/insight-outlook-who-are-millennial-shoppers-what-do-they-really-want-retail


 

Weekly News from USA Issue 131 
Disclaimer: ข้อมลูต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นขอ้มูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้  
โดย ส านักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

4 

   

 

   ผู้บริโภคร้อยละ 30 ลดรับประทานอาหารนอกบ้าน 
   ผู้บริโภคร้อยละ 34 จะใช้จ่ายซื้ออาหารจากร้านช าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้าง
ประหยัด โดยร้อยละ 20 จะใช้จ่ายประมาณ 0-49 เหรียญฯ/ครั้ง ร้อยละ 37 จะใช้จ่าย 50-
99 เหรียญฯ/ครั้ง ร้อยละ 35 ใช้จ่ายประมาณ 100-200 เหรียญฯ/ครั้ง และร้อยละ 9 ใช้จ่าย
มากว่า 200 เหรียญฯ/ครัง้  
   ร้อยละ 92 กลุ่มมินเลนเนียลมีโทรศัพท์สมารท์โฟน ผู้ซื้อมิลเลนเนียล ร้อยละ 43 
เป็นผู้ซื้อที่ใส่ใจในเรื่องราคาสินค้า และใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนตรวจสอบราคาและค้นหา
คูปองส่วนลดเพ่ือน าไปซื้อสินค้าอาหาร แยกเป็นกลุ่มมิลเลนเนี่ยลอายุมากใช้ร้อยละ 62 และ
มิลเลนเนียลอายุน้อยร้อยละ 36 

 นายแพ็ต เดอร์โมดี้ ประธานบริษัท รีเทล ให้ความเห็นตามข้อมูลส ารวจว่า  ผู้บริโภค
มิลเลนเนียลรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงและเลือกที่จะกินที่บ้านมากข้ึน นี่คือเหตุผล 
ที่ ยอดจ าหน่ายสินค้าอาหารของซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านช ายังคงขยายตัวต่อเนื่อง และ
ร้านค้าเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากเทรนด์ 

ที่มา: Preparedfoods.com, May 25, 2016 
ข้อคิดเห็น 
  ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของที่จ าเป็นและเป็นคู่ชีวิตประจ าวัน
ของของผู้บริโภคมิลเลนเนียล  ดังนั้น ผู้ประกอบการค้าจะต้องสื่อสารกับผู้บรโิภค ท าการ
ส่งเสริมการขายผ่านผู้ให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ิมยอดขาย
สินค้า เช่น การน าเสนอคูปองให้ส่วนลดแก่ผู้บริโภค ผู้ผลิต/ส่งออกไทยอาจจะพิจารณาน ามา
เป็นแนวทางในการน าเสนอและเพ่ิมยอดขายสินค้าอาหารไทย และสนับสนุนผู้น าเข้าที่น า
สินค้าอาหารไทยไปจ าหน่าย  

 
 


