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เซฟการ์ด 
 

 
 

 

 

 

 ตามค าร้องของบริษัทเวอร์พูล คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า ได้รับความเสียหายจากเครื่อง
ซักผ้าใช้ในครัวเรือนและส่วนประกอบที่น าเข้า ตามพิกัด 8450.20.00 พิกัด 8450.11.00 
พิกัด 8450.90.20 และ พิกัด 8450.90.60 และขอให้คณะกรรมาธิการการค้าระหว่าง
ประเทศสหรัฐฯ เปิดการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องการเพ่ิมการน าเข้า หรือเซฟการ์ดต่อ
สินค้าเครื่องซักผ้าใช้ในครัวเรือนและส่วนประกอบ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่าน และ
คณะกรรมธิการฯ ได้ประกาศสรุปผลการไต่สวนพร้อมกับมาตรการการเยียวยาเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2560 

 บัดนี้ ส านักงานกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ ได้สรุปและส่งส านวน
การเรียกเก็บภาษีเซฟการ์ดสินค้าเครื่องซักผ้าใช้ในครัวเรือนให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้
พิจารณาตัดสิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะทราบผลภายในต้นเดือนมกราคม
2561   

คณะกรรมาธิการฯ ก าหนดมาตรการเยียวยาไว้ ดังนี้ 

 1.  ก าหนดเพดานโควต้าขั้นสูงการน าเข้าเครื่องซักผ้าเป็นจ านวน 1.2 ล้านเครื่อง
ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ กรรมาธิการ 4 ท่าน มีความเห็นแตกต่างกัน โดย 2 ท่าน ให้เรียก
เก็บภาษีเครื่องซักผ้าภายใต้โควต้าร้อยละ 20, 18 และ 15 ลดหลั่นตามล าดับในช่วงเวลา 3 
ปี แต่กรรรมาธิการฯ อีก 2 ท่าน ไม่เรียกเก็บเลยหรือมีอัตราเป็น "ศูนย์" ในขณะที่
กรรมาธิการทุกท่านให้เก็บภาษีกับเครื่องซักผ้าที่น าเข้าเกินโควต้าในอัตราร้อยละ 50, 45 
และ 40 ลดหลั่นตามล าดับในช่วงเวลา 3 ป ี

 2.  ในส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องซักผ้า ก าหนดเพดานไว้ที่ 50,000 ชิ้น 
70,000 ชิ้น และ 90,000 ชิ้น เพ่ิมข้ึนตามล าดับใน 3 ปี และอัตราภาษีเป็น "ศูนย์" แต่ส่วน
อุปกรณ์และส่วนประกอบเกินโควต้าจะถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 50, 45 และ 40 ลดหลั่น
กันตามล าดับใน 3 ปี 

ภาษีเซฟการ์ดเครื่องซักผ้าอยู่ในมือทรัมป์แล้ว 

 
.......  ภาษีเซฟการด์เครื่องซักผ้าอยู่ในมือทรัมป์แล้ว  .....หน้า 1-2 
.......  USDA อนุญาตให้น าเขา้มะม่วงสดเวียดนามมาจ าหนา่ยในสหรัฐฯ .....หน้า 2-3 
.......  แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่ม 10 ชนิดที่จะเป็นที่นิยมในปี 2561  .....หน้า 3-4 
  

Thai Trade Center, Chicago 

 
 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
Weekly News from the USA 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx9NG2-fbXAhVGct8KHcjbAewQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/431993789232209083/&psig=AOvVaw2XhXwlFEkbP0U1h26nRwr6&ust=1512703379948376
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixoq27-PbXAhVQSt8KHSywArMQjRwIBw&url=https://www.samsung.com/us/&psig=AOvVaw1aoftA_eGS5TSSq31H9DFQ&ust=1512703107391103
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiipr-D-fbXAhUNNd8KHUAEBaEQjRwIBw&url=https://www.famouslogos.us/lg-logo/&psig=AOvVaw1EbjqKEzF_7aft651UNMv-&ust=1512703195833575


 

 Weekly News from USA Issue No. 49     วันที่ 1-7 ธันวาคม 2560    ttcc@thaitradechicgo.com  
     Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมลูเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน โดยส านักงานส่งเสริมการค้า 
    ในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

    2 

   

 

 มาตรการเซฟการ์ดนี้ไม่มีผลบังคับต่อคู่ค้าสหรัฐฯ ได้แก่ คานาดา เม็กซิโก กลุ่ม
ประเทศอเมริกากลาง (CAFTA-DR) และ กลุ่มประเทศท่ีมีความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ปานามา เปรู โคลอมเบีย เกาหลีใต้ จอร์แดน และ อิสราเอล 

ข้อคิดเห็น 

 มาตรการเซฟการ์ดมุ่งลงโทษเครื่องซักผ้าแบรนด์ซัมซุงและแอลจีของเกาหลีใต้
โดยตรง คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเห็นชอบให้เรียกเก็บภาษีสินค้าเครื่องซักผ้าและ
ส่วนประกอบ ซึ่งประเทศไทยจะติดร่างแหกับมาตรการเรียกเก็บภาษีของสหรัฐฯ เนื่องจาก 
ประเทศไทยเป็นฐานลงทุนการผลิตเครื่องซักผ้าของบริษัทซัมซุง คาดว่า บริษัทซัมซุงจะลด
ปริมาณการน าเข้าเครื่องซักผ้าจ านวนมาก จากไทยในปี 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
โควต้าที่สหรัฐฯ ก าหนดไว้ (ในช่วง 10 เดือน ปี 2560 สหรัฐฯ น าเข้าเครื่องซักผ้าจากไทย
จ านวนกว่า 1 ล้านเครื่อง หรือเป็นมูลค่า 318 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) บริษัทซัมซุงอาจจะหัน
ไปเพิ่มการน าเข้าจากเม็กซิโกและจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแหล่งน าเข้าซึ่งอยู่นอกโควต้ามา
ทดแทน ในขณะเดียวกัน บริษัทซัมซุงและแอลจีก าลังจะสร้างโรงงานผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งต้อง
ใช้เวลา 2-3 ปี ในการก่อสร้าง  

 ปัจจุบัน เครื่องซักผ้าแบรนด์ซัมซุงและแอลจีจ าหน่ายปลีกตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในสหรัฐฯ มีราคาสูงกว่าเครื่องซักผ้าของบริษัทเวอพุลประมาณร้อยละ 10-15 การเพ่ิมการ
เรียกเก็บภาษีจะเป็นผลให้ราคาของเครื่องซักผ้าทั้งสองแบรนด์มีราคาจ าหน่ายปลีกสูงขึ้นอีก
ร้อยละ 20-25 และจะมีราคาสูงกว่าเครื่องซักผ้าเวอร์พุลร้อยละ 25-35 

ที่มา: Press Release, www.usitc.gov, December 4, 2017 
 

ผลไม้สด 
 

 
หลังจากท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงของ

ศัตรูพืช และได้สรุปว่า มะม่วงสดเวียดนามมีความปลอดภัยในการน าเข้ามาจ าหน่ายใน
สหรัฐฯ หากได้ปฏิบัติตามวิธีบังคับของสหรัฐฯ ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ส านักงานตรวจสอบพันธุ์
พืชและสัตว์ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จึงออกประกาศระเบียบเป็นชั้นสุดท้าย โดยอนุญาตให้
สินค้ามะม่วงสดของเวียดนามน าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได้ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 
ธันวาคม 2560  

มะม่วงสดเวียดนามต้องได้รับการฆ่าแมลง ด้วยวิธีการฉายรังสีในระดับอย่างต่ า 
400 Gy.  และแนบเอกสารก ากับผ่านการตรวจสอบ (Phytosanitary Certificate:) ระบุว่า
มะม่วงสดได้รับการฉายรังสีไปกับสินค้าทุกครั้งในการน าเข้า ผลมะม่วงสดต้องเป็นชนิดที่
ปลูกจากสวน และได้รับการบรรจุหีบห่อและติดฉลากให้ถูกต้อง อีกท้ังต้องได้รับการ
ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อสินค้าเดินทางถึงมาท่าในสหรัฐฯ และอนุญาตให้น าเข้าเพ่ือการค้า
เท่านั้น ไม่รวมไปถึงการน าเข้ามาบริโภคโดยส่วนตัว 

ที่มา: www.americanshipper.com, November 30, 2017 

USDA อนุญาตให้น าเข้ามะม่วงสดเวียดนามมาจ าหน่ายในสหรัฐฯ 

http://www.americanshipper.com/
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ข้อคิดเห็น 

สหรัฐฯ ได้อนุญาตการน าเข้าผลไม้สดเวียดนามไปแล้ว 4 ชนิด ได้แก่ แก้วมังกร 
เงาะ ล าไย และ ลิ้นจี่ รวมมะม่วงเป็น 5 ชนิด มาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ภายใต้ข้อบังคับผลไม้
ต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อฆ่าศัตรูพืช และผลไม้ 2 ชนิด คือ แก้วมังกร และ ล าไย ได้ถูก
น าเข้ามาจ าหน่ายกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในตลาดสหรัฐฯ  ในขณะที่ผลไม้สดไทยชนิด
เดียวกันกับเวียดนาม ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ก่อนเวียดนามตั้งแต่ปี 
2550 แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการขยายตลาดเท่าที่ควร ผลไม้สดไทยที่พอจะขายได้
คือ มังคุด ซึ่งเป็นผลไม้ทีเ่วียดนามไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า   

ประเทศไทยควรพิจารณาปรับกลยุทธ์การแข่งขันในตลาด เช่น ภาครัฐปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอ้ืออ านวยต่อเกษตรกรและการส่งออก  การศึกษาคู่แข่ง เช่น ต้องไปดูว่า
เวียดนามท าอย่างไร การวางแผนการตลาดและโลจิสติกส์ การให้การสนันสนุนที่เหมาะสม 
รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้น าเข้า/จัดจ าหน่ายสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด และ ต่อเนื่อง 

  

เทรนด์อาหาร 
 

   ห้าง Whole Foods ได้รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากฝ่ายจัดซื้อสินค้าจาก
ทั่วโลกรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความนิยมของผู้บริโภค และได้เปิดเผยการคาดการณ์
แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่ม 10 ชนิดที่จะเป็นที่นิยมในปี 2561 ดังนี้  

 1. มีกลิ่นดอกไม้ (Floral Flavors) อาหารและเครื่องดื่มจะมีแนวโน้มของกลิ่น
ดอกไม้ พฤกษชาติ มีรสชาติหวานอย่างเบาบาง และมีกลิ่นหอมสดชื่น ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของ
ดอกลาเวนเดอร์ กุหลาบ  แม้แต่เครื่องดื่มชาร้อนและชาเย็นจะมีกลิ่นของดอกชบาสีชมพู 
หรือเครื่องดื่มประเภทคอกเทลและเครื่องดื่มประเภทมีฟอง (Bubbly Drink) จะมีกลิ่น/
กลีบของดอกไม้ Elderflower  

 2. มีผงเสริมพลังงาน (Super Powders) ซึ่งจะมีบทบาทที่ส าคัญต่ออาหารและ
เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นกาแฟลาเต้ เครื่องดื่มสมูทตี้, nutrition bar, ซุป หรือขนมอบขบ
เคี้ยวต่างๆ จะมีส่วนผสมของชาเขียว, โกโก,้ maca root, ผงขมิ้นซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่ได้รับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึนซึ่งถือเป็นการแพทย์อายุรเวท (Ayurvedic Medicine) หรือ
เครื่องดื่มสมูทตี้จะมีผงสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina) หรือ ผัก Kale หรือสมุนไพรสีเขียว
อ่ืนๆ หรือแม้แต่ผงโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ดีต่อเส้น
ผมและผิวหนัง  

 3. เห็ดเพื่อสุขภาพ (Functional Mushrooms) ผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อการ
บริโภคเห็ดประเภท reishi, chaga, cordyceps เพ่ือเสริมสุขภาพซึ่งผลิตมาเป็นวิตามินเสริม 
หรือประเภทเครื่องดื่มสมูทตี้ ชา กาแฟ หรือ ซุป หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เพ่ือผิวหนัง อาทิ สบู่ 
หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม  

แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่ม 10 ชนิดที่จะเป็นที่นิยมในปี 2561  
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 4. อาหารของประเทศตะวันออกกลาง (Feasts from the Middle East)  
ในปี 2561 อาหารของประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจากกลุ่มประเทศเปอรเ์ซียน อิสราเอล     
โมรอคโค ซีเรีย และเลบานอน จะมีบทบาทต่อการบริโภคในตลาด mainstream อาทิ 
อาหารประเภท hummus, pita, falafel หรือสมุนไพร harissa, cardamom, za'atar จะ
มีอยู่ในเมนูอาหาร หรือจานอาหาร shakshuka, grilled halloumi และ lamb รวมทั้ง 
ทับทิม มะเขือยาว แตงกวา , parsley, mint, tahini, tomato jam และผลไม้แห้ง  

 5. ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากข้อมูลของสินค้าอย่างดี (Well-labelled products)  
ผู้บริโภคต้องการทราบถึงข้อมูล/ที่มาของผลิตภัณฑ์ ความโปร่งใสของฉลาก GMO มาเป็น
อันดับหนึ่ง รวมทั้ง Fair Trade Certification, ความรับผิดชอบต่อการผลิต หรือมาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิการของสัตว์ (animal welfare standards) 

 6. อาหารที่ท าจากพืชโดยใช้เทคโนโลย่ีสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ (High-tech 
plant-based dishes) เช่น เนื้อปลาทูน่าที่ท าจากมะเขือเทศ หรือเบอร์เกอร์ผักแต่ดูเหมือน
เนื้อ นมจากถั่ว โยเกริตจากถ่ัว pili, peas, กล้วย, macadamia nuts, pecans หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดนม  เช่น ไอสครีม บราวนี่ ครีมบูเลย์    

 7. ขนมขบเคี้ยว/ของรับประทานเล่นในรูปแบบ Puffed and Popped 
Snacks  อาทิ popped cassava chips, puffed pasta bow ties, seaweed fava 
chips, puffed rice clusters  

 8. ทาโก้แบบทางเลือก (Alternative Tacos) โดยการใช้แผ่นห่อแบบใหม่ๆ 
แทนแผ่น taco shell แบบดัง้เดิม เช่น แผ่นสาหร่าย seaweed 

 9. การใช้ทุกช้ินส่วนของวัตถุดิบตั้งแต่รากจนถึงก้าน (Root-to-stem 
cooking) เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของผักและผลไม้ในการปรุงอาหารและเป็น
การช่วยลดขยะเหลือทิง้  

 10. เครื่องดื่มประเภท Bubble  ไม่ผสมแอลกอฮอล์และมีส่วนผสมจากพืช  
(Plant-Derived) เช่นจาก Sap ซึ่งท าจาก maple และ birch  

    ที่มา: Business Insider วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
    

 
 

 
 
 
 
 
 


