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เศรษฐกิจ 
 

 
 

 

 กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า เศรษฐกิจมีการจ้างงานเพ่ิมเพียง 156,000 
ราย ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นผลให้อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ดีดตัวกลับขึ้นเป็น
ร้อยละ 5.0 จากร้อยละ 4.9 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จ านวนเพิ่มการจ้างงานต่ ากว่าอัตรา
เฉลี่ยเล็กน้อยและต่ ากว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ประมาณ 176,000 ราย อย่างไรก็ตาม ยังแสดง
ให้เห็นถึงตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังขยายตัวต่อเนื่อง และเศรษฐกิจยังคงมีคนว่างงานอีก7.94 
ล้านคน 

         การจ้างงานเพ่ิมขึ้นในสาขาธุรกิจบริการอาหาร 30,000 ราย สาขาแรงงาน มืออาชีพ 
67,000 ราย สาขาบริการสุขภาพ 33,000 และ การค้าปลีก 22,000 การจ้างงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต การค้าส่ง และ การขนส่ง เพ่ิมในระดับต่ ามาก สาขาอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่การจ้างงานในภาครัฐในระดับต่างๆ ลดลงในระดับสูง 

ข้อคิดเห็น 

 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพ่ิมตัวร้อยละ 1.4  ในไตรมาสที่ 2 และการ
ทรงตัวของอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในระดับร้อยละ 4.9 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน และมา
เพ่ิมเป็นร้อยละ 5.0 ในเดือนกันยายน เป็นการตอกย้้าให้เห็นภาพชัดเจนของการชะลอตัว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าอัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.7  ในปี 
2559 ของสหรัฐฯ และมูลค่าการค้าระหว่างประเทศจะหดตัวลง 

ที่มา: Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov, October 7, 201 

อัตราการว่างงานสหรัฐฯว่ิงย้อนศรเพิ่มเป็นร้อยละ 5.0 
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 รัฐเท็กซัสจากรัฐที่เคยเป็นดาวรุ่งช่วยน าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้พ้นจากเศรษฐกิจ
ถดถอยด้วยการปฏิวัติการขุดเจาะน้ ามันจากหินดินดาน ในปัจจุบันกลับกลายเป็นรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจจากราคาน้ ามันตกต่ า   

  ในช่วงระหว่างปี 2553 - 2557 เศรษฐกิจของรัฐเท็กซัสเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์จาก
อุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ามันและได้ช่วยสร้างงานให้คนอเมริกันเป็นจ านวนมาก แต่
ภายหลังจากปี 2557 เมื่อราคาน้ ามันตกต่ าจากราคาท่ีเคยมากกว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ลดลงเหลือประมาณ 50 เหรียญฯ จึงท าให้รัฐเท็กซัสได้รับผลกระทบมากที่สุด อีก
ทั้งเป็นรัฐที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับสองของสหรัฐฯ ผลกระทบจากศรษฐกิจจึงท า
ให้รัฐมีคนว่างงานมากกว่า 91,000 คนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ามัน/ก๊าซ
และเหมืองแร่ และส่งผลต่อการลดการใช้จ่ายทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชองรัฐในช่วงระหว่างปี 2553- 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี    

 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้รายงานว่า เศรษฐกิจนครฮุสตันยังมีอัตราการเติบโต
แข็งแรงในปี 2558  ในขณะที่ธนาคารกลาง ณ นครดัลลัสแจ้งว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2559 ดัชนีทางเศรษฐกิจของนครฮุสตันส่งสัญญาณการหดตัวปานกลาง นายบิล กิลเมอร์  
นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันคาดการณ์เศรษฐกิจแห่งมหาวิทยาลัยฮุสตันแจ้งว่า นครฮุสตัน
ยังไม่ฟ้ืนตัว และประเมินว่ามีการว่างงานมากกว่า 70,000 ต าแหน่งนับตั้งแต่ปลายปี 2557 
ส่วนนายไมเคิล เฟอร์รอลี นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทเจพีมอร์แกนเชส ได้เคยคาดการณ์ไว้
เมื่อปลายปี 2557 ว่าเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดข้ึนในรัฐเท็กซัสในช่วงขาลงของรัฐ 

  นครฮุสตันเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 มี
ประชากรประมาณ 6.7 ล้านคน มีท่าเรือใหญ่อันดับสองของสหรัฐฯ มีอัตราการว่างงานใน
เดือนสิงหาคมอยู่ที่ร้อยละ 5.8 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4.9 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในนครของ
สหรัฐฯ ที่มีอัตราการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา ในส่วนของอาคารสูงมี
อัตราห้องว่างเพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 16 จากร้อยละ 11 ส่วนภาคการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน
นครฮุสตันในปีนี้ลดลง รายได้จากการเก็บภาษีการค้าหรือ sales tax ของนครฮุสตันลดลง
เหลือร้อยละ 4.5 นอกจากนี้รายได้ของภาคธุรกิจบริการร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจ หรือแม้แต่สายการบิน United Airlines ก็ได้ลดจ านวนเที่ยวบินในนครฮุสตัน   

    ที่มา: The Wall Street Journal วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
 

ธุรกิจการค้า 
 

  บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ฟ ภัตตาคารเรดลอบสเตอร์ และ บริษัทโกลเดนเกท แคปิตอล 
ร่วมกันแถลงว่า บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ฟ ได้เข้ามาถือหุ้นในกิจการภัตตาคารเรดลอบสเตอร์ 
ด้วยการลงเงินเป็นจ านวน 575 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

  

เท็กซัสจากดาวรุ่งกลายเป็นดาวตกฉุดเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทโกลเดนเกท แคปิตอล ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการยังคงเป็นผู้ถือหุ้น
ข้างมาก และเป็นผู้บริหารควบคุมกิจการภัตตาคารเรดลอบสเตอร์ และยังคงเน้นกลยุทธ์ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง บริษัท จะยังคงมุ่งเน้นการเปิดร้านสาขาใหม่ใน
ต่างประเทศมากกว่าการขยายกิจการในสหรัฐฯ 

 การเข้าร่วมทุนในกิจการร้านอาหารเรดลอบสเตอร์ นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของบริษัท
ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ฟที่จะเข้าถึงผู้บริโภคสหรัฐฯ รวมการได้รับประโยชน์ในด้านความเชี่ยวชาญ
ช านาญการบริหารกิจการร้านอาหารจากทีมงานเรด ลอบสเตอร์และบริษัทโกลเดนเกท 
แคปิตอล 

 เรดลอบสเตอร์เป็นร้านอาหารทะเลซึ่งจัดว่าเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักกว้างขวางในสหรัฐฯ มีสาขากว่า 700 แห่ง ทั้งในสหรัฐฯ และ ต่างประเทศ เช่น 
มาเลเซีย ซาอุดิอาราบีย กาตาร์ ญี่ปุ่น เม็กซิโก และ คานาดา เป็นต้น และมียอดจ าหน่าย
ประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และร้านเรดลอบสเตอร์เป็นลูกค้ารายส าคัญของบริษัท
ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ฟ ท าการค้าร่วมกันมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าประมาณ 50 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ที่มา: www.undercurrentnews.com, October 10, 2016 

ข้อคิดเห็น 

 นับได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ฟในการขยายปีกธุรกิจ เพ่ือการ
เข้าครองห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลครบวงจรในสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นน้้าไปยังปลายน้้า บริษัท
ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ฟ สามารถใช้ช่องทางค้าปลีกนี้สื่อกับผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
สินค้า อีกทั้งเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะผลักดันสินค้าอาหารไทยของบริษัทเข้าไปจ้าหน่ายใน
ร้านอาหารได้ในอนาคต 

     

แนวโน้มตลาด 
 

 

 ผู้บริโภคหลายคนมีความสับสนระหว่างโคเชอร์กับฮาลาล อีกท้ังเชื่อว่ามีความ
คล้ายกัน ความจริงมสี่วนที่แตกต่างกัน คือ ฮาลาลมักจะถูกน ามาใช้เพื่ออธิบายโภชนาการ 
หรือถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ฮาลาลห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด แต่  
โคเชอร์ไม่ห้ามการบริโภคแอลกอฮอล์ อาหารทะเลบางชนิดเปลือกแข็งที่อาศัยในน้ าตลอด
ชีพได้รับอนุญาตเป็นฮาลาล ในขณะที่หอยเป็นสิ่งต้องห้ามในโคเชอร์ 

 www.zabihah.com เป็นเวปไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสินค้าอาหารและร้านอาหารฮา
ลาลโดยแท้และที่ใหญ่ที่สุดในโลก IFANCA เป็นองค์ท่ีรับรองสินค้าฮาลาลและให้ความรู้ด้าน
อาหารฮาลาลที่ส าคัญรายหนี่งของโลกประมาณว่า มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าอาหารฮาลาล
จะสูงถึง 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทนีลเสน คาดว่า ยอดจ าหน่าย
สินค้าอาหารฮาลาลผ่านช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านช าจะมีมูลค่าประมาณ 1.39 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 จาก 5 ปีที่ผ่านมา 

อาหารฮาลาลได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนียล 
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โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไมร่ับผิดชอบในความเสยีหายใดใด ที่อาจเกิดขึน้จากการทีม่ีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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 ตามรายงานของบริษัทวิจัยพ้ิวรีเสิร์ช ระบุว่ามีชาวมุสลิมอาศัยในสหรัฐฯ ประมาณ 
3.3 ล้านคน และคาดว่าจะจ านวนจะเพ่ิมเป็น 8.1 ล้านคนในปี 2593 อย่างไรก็ตาม การ
บริโภคอาหารที่ได้รับการฮาลาลไม่ได้อยู่เฉพาะในกลุ่มชาวมุสลิม  แต่ได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคมิลเลนเนียลกลุม่ทีใ่ห้ค านึงถึงด้านความเป็นธรรมต่อสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ 

 ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลกลุ่มนี ้บางรายไม่รับประทานเนื้อสัตว์ บายรายไม ่เลือก
รับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการฆ่าแบบมีมนุษยธรรมหรือไม่ทารุณกรรม ซึ่งในแนวทางนี้จึง
เชื่อมโยงไปยังความต้องการบริโภคอาหารโดยอยู่บนพื้นฐาน ความบริสุทธิ์ กินมีในสิ่งทีดี 
สะอาด บ ารุงรักษา และ ความชื่นชอบที่จะลิ้มรส ซึ่งอาหารฮาลาลจึงตอบสนองความ
ต้องการบริโภคในส่วนนี้ได้  

ที่มา: Supermaket News, October 11, 2016  

ข้อคิดเห็น 

ปัจจุบัน ตลาดสินค้าฮาลาลมิได้จ้ากัดตัวอยู่ในเฉพาะผู้บริโภคชาวมุสลิม แต่ได้
ขยายตัวเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคหลักของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนียลของ
สหรัฐฯ ซึ่งหันมาให้ความสนใจอาหารฮาลาล เนื่องจากจัดว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่า ซึ่งเทรนด์
ดังกล่าวน่าจะเป็นช่องทางและโอกาสการขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลของไทยไปสหรัฐฯ 

  
 


