
 

Weekly News from USA Issue No. 2  วันที่ 4 - 10 มกราคม 2562           Thai Trade Center-Chicago         ttcc@thaitradechicgo.com 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผูส้นใจเท่านั้น โดยส านักงานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด   1 

   
 

 
 

การค้า  
ระหว่างประเทศ 
 
 

 ภาระกิจด้านการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในปี 2562 จะ
เข้มข้นกว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 จะ
เป็นจุดส าคัญระหว่างสหรัฐฯและจีน ในเรื่องความพยายามพยายามที่จะชะลอสงคราม
การค้าไม่ให้ขยายตัวต่อไป  

 ภาระกิจส าคัญด้านการค้าระหว่างประเทศล าดับแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ 
คือ ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ น าโดย USTR เดินทางไปจีนเพ่ือเจรจาสงบศึกกับ
ฝ่ายจีน ในเรื่องภาษีน าเข้าสินค้ากลุ่มมูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือหาทาง ใน
วันที่ 7 มกราคม 2562  และทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปและตกลงกันได้ภายในวันที่ 
1 มีนาคม 2562 สหรัฐฯ จะไม่เก็บภาษีน าเข้าเพ่ิมข้ึน โดยจะคงเดิมไว้ที่ร้อยละ 10 แต่
หากไม่บรรลุเป้าหมาย สหรัฐฯ จะเพ่ิมภาษีเป็นร้อยละ 25 

 ล าดับต่อไปเป็นการเจรจาการค้ากับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นการกรุย
ทางสร้างข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอุปสรรค
ทางการค้าทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี และรวมไปถึงการลดการขาดดุลการค้า  

 คองเกรสสหรัฐฯ จะพิจารณาการรับรองข้อตกลงการค้า USMCA ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เข้ามาแทนที่ NAFTA โดยทางสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรคดีโมแครตครอง
เสียงข้างมาก แจ้งว่า ในข้อตกลงมีประเด็นเรื่องแรงงานซึ่งจะต้องมีการเจรจาให้มี
บทบัญญัติข้อบังคับใช้ข้อก าหนดแข็งแกร่งกว่านี้ โดยจะต้องกับไปเจรจากับเม็กซิโก
และคานาดาอีกครั้ง ซึ่งความต้องการดังกล่าวจะส่งผลให้การลงมติรับรองข้อตกลง 
USMCA ต้องเลื่อนออกไป ในขณะที่วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับริกันครองเสียงข้างมากกลับ
บอกว่า พร้อมที่จะโหวตรับรองกฎหมาย ซึ่งการพิจารณาในเรื่องนี้ควรจะเสร็จสิ้นใน
ครึ่งแรกของปี 2562 

 นอกจากนั้นแล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะต้องเปิดเผยรายงานผลศึกษา
และข้อแนะน าในเรื่องรถยนต์น าเข้าส่งผลกระทบเชิงลบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ 
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 และประธานาธิบดีทรัมป์มีเวลาในการตัดสินใจ 90 
วัน หรือภายในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ในการเรียกเก็บภาษีน าเข้ารถยนต์และอุปกรณ์ 
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เทรนด ์  
 

 ตามท่ีกฎหมาย Farm Bill 2018 ของสหรัฐฯ เปิดช่องให้กัญชง หรือ Hemp 
เป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงส่งผลท าให้ธุรกิจการปลูกกัญชงและผู้ผลิตสินค้าท่ี
เกี่ยวข้องกับกัญชง มีลู่ทางที่จะสร้างเม็ดเงินได้มากกว่าธุรกิจกัญชา (Marijuana) 
เพราะผลผลิตของกัญชง หรือ hemp ไม่ว่าจะเป็นเมล็ด (seeds)  ล าต้น (stalks) เส้น
ใย (fiber) และยา Cannabinoids หรือ CBD ล้วนแต่ถูกน าไปใช้ในการผลิตสินค้า
ต่างๆ ซึ่งมีทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค และผลกระทบจากกฎหมายกัญชงดังกล่าว
จะเป็นผลให้เกิดผลิตภัณฑ์/สินค้าใหม่ 7 กลุ่ม ทีม่ีโอกาสและลู่ทางในการขยายตัว  

 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร: ผู้บริโภคอเมริกันได้พบเห็นเมล็ดกัญชง นมกัญชง หรือ 
เนื้อกัญชง ในตลาดมาบ้างแล้วซึ่งสินค้าส่วนใหญ่มีการน าเข้าจากประเทศทางยุโรป 
แคนาดา และประเทศอ่ืนๆ แต่ภายหลังจากมีกฎหมายกัญชงแล้ว ความต้องการอาหาร
กัญชงในตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ตลาดกัญชงภายในประเทศจะได้รับอานิสงส์  กัญชง
จะมีรสกลิ่นของถั่ว (nutty flavor) เป็นพืชที่อุดมด้วยไขมันโอเมกา 3 และโอเมกา 6 
และยังมีโปรตีนและโภชนาการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  

 แม้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ CBD จะยังต้องได้รับ
อนุมัติจากองค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ USFDA แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสินค้า
จ านวนมากต่างเลิกใช้ค าว่า CBD บนฉลากผลิตภัณฑ์แต่ได้ใช้ค าว่า "full-spectrum 
hemp extract" แทน 

 2. สินค้าเส้นใยไฟเบอร์: เส้นใยไฟเบอร์ท่ีได้จากล าต้นของกัญชงสามารถ
น าไปใช้ผลิตสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ กระดาษ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าสะพาย เชือก 
และผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืนๆ คุณสมบัติของเส้นใยไฟเบอร์ของกัญชงจัดว่ามีความทนทาน
กว่าฝ้าย และยังคงมีความนุ่มไปตามกาลเวลา อีกทั้งมีความทนต่อเชื้อรา และไฟเบอร์
มีรูพรุนซึ่งท าให้การถ่ายเทอากาศได้ดี เสื้อผ้า/ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ท าจากกัญชง มี
จ าหน่ายในตลาดบ้างแล้ว แต่ในอนาคตจะเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในช่องทาง 
mainstream มากขึ้น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Patagonia ซึ่งจ าหน่ายเสื้อผ้า outdoor ได้
เริ่มต้นไปบ้างแล้วและมีแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอุตสาหกรรมกัญชงในรัฐ 
Colorado     

 3. วิตามินเสริมสุขภาพ (Health Supplements)  วิตามินเสริมสุขภาพมี
ทั้งประเภท Hemp & Hemp Seed Supplement หรือในรูป hemp-seed oil and 
extracts ซึ่งช่วยเรื่องผิวพรรณและความผิดปกติของเส้นผม หรือสาร CBD ที่ช่วยลด
ความวิตกกังวล ความเจ็บปวด รวมไปถึงโรคลมชัก หรือการใช้สาร CBD ผสมลงใน
อาหาร เครื่องดื่ม หรือการใช้เป็นหัวเชื้อเพ่ือใช้เป็นไอระเหย  ผู้บริโภคอาจจะพบเห็น
สินค้าเหล่านี้มากขึ้นที่ห้าง Whole Foods, Kroger และ Safeway  

 4. วัสดุการก่อสร้าง: อิฐชีวภาพจากกัญชง หรือ Hempcrete  เป็นการผสม
ระหว่างน้ าและมะนาว (lime and water)  มีคุณสมบัติความคงทนต่อเชื้อราและ
แมลงรวมทั้งสภาพอากาศและทนทานต่อไฟ hempcrete มีน้ าหนักเบากว่าคอนกรีต 
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แต่มีความแข็งแรงทนทานแม้กาลเวลาผ่านไป และในปี 2560 บริษัทในนครเดนเวอร์ 
รัฐโคโรราโดเป็นเจ้าแรกท่ีได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารด้วย hempcrete   

    5. ผลิตภัณฑ์พลาสติก: พลาสติกจากกัญชงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) และมีปริมาณก๊าซเรือน
กระจก (carbon footprint หรือ CF) ในปริมาณน้อยกว่า อีกท้ังมีความคงทนมากกว่า
พลาสติกโดยทั่วๆ ไป นอกจากนี้ยังมีประวัติการณ์ที่น่าจดจ าเกี่ยวกับพลาสติกกัญชง 
กล่าวคือ เมื่อนาย Henry Ford ได้เปิดตัวรถยนต์ที่บางส่วนผลิตด้วยพลาสติกกัญชง 
นอกจากนี้ บริษัท Colorado Hemp Co. ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยี่ nano-
fiber เพ่ือใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ bio-plastic จากกัญชง  

 6. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง: ในตลาดสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีการใช้กัญชงเป็นส่วนผสม และเมื่อกัญชงเป็น
พืชที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วยิ่งจะท าให้ตลาดสินค้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวมาก
ขึ้น และหนึ่งในผู้ซื้อกัญชงรายใหญ่ที่สุดของอเมริกา คือบริษัท Dr. Bronner's Co. ได้
ใช้กัญชงในการผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (body-care products) นอกจากนี้
ยังมีการใช้ กัญชงในโลชั่น lip balms, savles, สบู่ ลิปสติก, makeup, bath bombs 

 7. ผลิตภัณฑ์อาหารและของเล่นสัตว์เลี้ยง (Pet Treats and Toys):    
สัตวแพทย์หรือแม้แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเมล็ดกัญชงในการ
รักษาโรคเจ็บปวดทางจมูกและหู หรือการใช้ CBD ในการช่วยลดความเจ็บปวดให้กับ
สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของขบเข้ียวที่ท าจากกัญชง หรือเชือกหรือของ
เล่นสัตว์เลี้ยงที่ท าจากเส้นใยกัญชง เพราะมีความคงทน 

  ที่มา: Thomas Mitchell www.westwood.com วันท่ี 7 มกราคม 2562  
 


