
1 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการใหข้ ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 

 www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 

       

 

 

 

1. สหรัฐฯ ใช้การลงทุนล่อให้ผู้น าประเทศแถบแคริบเบียนหนุนหลงัฝ่ายค้านของเวเนซุเอลา 

 
ที่มา: Reuters 

เร่ือง: “Trump dangles investment to Caribbean leaders who back Venezuela's Guaido” 
โดย: Roberta Rampton 

เนื้อหาสาระข่าว: ประธานาธิบดีโดน ลด  ทร มป์ น ดประช มรอบพิเศษก บบรรดาผู้น าของ 5 
ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน ได้แก่ บาฮามาส  สาธารณร ฐโดมินิก น เฮติ จาเมกาและเซนต ลูเชีย ซ่ึงต่างเห็นด้วย
ก บสหร ฐฯ ร่วมหน นหล งนายฮวน กวายโด ผู้น าฝ่ายค้านของเวเนซ เอลา และมีการตกปากร บค าไว้ว่าจะเพ่ิมการ
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ลงท นจากสหร ฐฯ ในประเทศเหล่านี้ โดยส ญญาว่าจะส่งคณะผู้แทนระด บสูงของ Overseas Private Investment 
Corporation ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้เพ่ือการพ ฒนาประเทศจากสหร ฐฯ ไปเยือนภายใน 90 ว น ซึ่งนายกร ฐมนตรีแอนด
รูว  โฮลเนสของจาเมกาออกมาแถลงด้วยความม ่นใจว่า น บเป็นเหต การณ ส าค ญยิ่งเพราะคร ้งนี้จะไม่ใช่เพียงพูดค ย
ก นเท่าน ้น แต่จะมีการลงท นอย่างจริงจ งเกิดขึ้นด้วย  

ประเทศเหล่านี้แยกต วออกมาจากสหภาพกล ่มประเทศแคริบเบียนที่รู้จ กก นในนาม CARICOM 
เพ่ือให้การสน บสน นแก่นายฮวน กวายโด ท ้งท่ีสหภาพฯ มีมติอย่างเป็นทางการสน บสน นให้มีการเจรจาก นระหว่าง
ประธานาธิบดีนิโคลาส มาดูโรและนายฮวน กวายโด อีกท ้งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ก็ย งปฏิเสธแนวทางของกล ่ม 
Organization of America States ที่ให้การสน บสน นนายกวายโดก็ตาม 

การสน บสน นนายกวายโดโดย 5 ประเทศนี้ ท าให้เกิดการประช มร่วมก บประธานาธิบดีทร มป์ใน
คร ้งนี้ แม้สหร ฐฯ จะไม่ได้มีการใช้การลงท นมาจูงใจก็ตาม นายกวายโดซึ่งเป็นผู้น าการช มน มต่อต้านร ฐบาล
เวเนซ เอลาได้เรียกร้องสิทธิ์ที่จะร กษาการประธานาธิบดีในเดือนมกราคม โดยกล่าวหาว่าการเลือกต ้งของนายมาดู
โรน ้นผิดกฎหมาย ซึ่งนายมาดูโรมีกองท พให้การสน บสน นอยู่และที่ย งอยู่ในอ านาจได้ก็ด้วยแรงสน บสน นจากร สเซีย 
จีนและคิวบา ในภูมิภาคแถบทะเลแคริบเบียนอาศ ยแหล่งน้ าม นจากเวเนซ เอลา ซึ่งให้เงื่อนไขพิเศษในการช าระค่า
น้ าม นที่เรียกว่า Petrocaribe มานานมากแล้ว ซึ่งแม้ยอดการส่งน้ าม นเข้ามาในภูมิภาคนี้จะลดลงในช่วงหลายปีมา
นี้เพราะปัญหาในกระบวนการผลิตของ PDVSA ซึ่งเป็นร ฐวิสาหกิจของเวเนซ เอลาเองก็ตาม 

ภูมิภาคนี้ย งเป็นปลายทางของแหล่งเงินท นมหาศาลจากจีนที่ทะล กเข้ามา ซึ่งทางท าเนียบขาวได้
แถลงเมื่อต้นส ปดาห นี้เองว่า ประธานาธิบดีทร มป์ประสงค ความร่วมมือจากผู้น าเหล่านี้ในการ “ร บมือก บนโยบาย
ล่าเหยื่อทางเศรษฐกิจของจีน” แต่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประช มคร ้งนี้ ย งไม่ได้มีการเจรจาก นในประเด็นที่
เกีย่วข้องก บการลงท นของจีนเลย 
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2. จีนขยายการลงทุนในประเทศแถบแคริบเบียน 

 
ที่มา: Business Times 

เร่ือง: “China’s Investment Expands In The Caribbean” 
โดย: Phenny Lynn Palec 

เนื้อหาสาระข่าว: อิทธิพลของจีนในประเทศละตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียนก าล งสยายปีก
กว้างขึ้นท กที โดยเห็นได้จากจ านวนบริษ ทจีนที่เข้ามาลงท นในภูมิภาคแถบนี้เพ่ิมสูงขึ้นมาก มีข่าวว่าบริษ ทจาก
ฮ่องกงแห่งหนึ่งใช้ท นกว่า 3 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ เพื่อพ ฒนาและขยายท่าเรือน้ าลึกท่ีเกาะ Grand Bahama  

นอกจากนี้แล้วการขยายคลองปานามาก็ย งเพ่ิมผลประโยชน ให้ท ้งก บผู้ให้การสน บสน นการสร้าง
ท่าเรือ Freeport Container ชาวจีนและชาวบาฮามาอีกด้วย ท่าเรือนี้จะเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างจีนและ
ภูมิภาคแถบนี้ขึ้นอีกมากมายมหาศาล จีนก บประเทศละตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียนมีความผูกพ นก นทาง
การเงินอย่างแน่นแฟ้นมาถึงกว่า 2 ทศวรรษแล้ว โดยสหร ฐฯ ได้มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงก นทางเศรษฐกิจ
ของท ้ง 2 ฝ่ายแล้วแถลงว่าการลงท นจากจีนน ้นจะท าให้ประเทศในภูมิภาคแถบนี้ “ติดก บด กหนี้สิน” ที่จีนวาง
เอาไว้ โดยสหร ฐฯ ได้ยกต วอย่างประเทศศรีล งกาในปี 2017 ภายหล งจากที่ต้องตกในสถานะลูกหนี้เมื่อจีนให้เงินกู้
เพ่ือสร้างท่าเรือ Hambantota จนท าให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ าลงกว่าที่คาดไว้ ท่าเรือต้องตกอยู่ภายใต้การเช่าของ
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จีนนานถึง 99 ปีหล งจากที่ไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนดได้ท น การลงท นที่ ผิดพลาดของศรีล งกาท าให้จีนมี
อ านาจเข้ามาควบค มช่องทางขนส่งทางน้ าในมหาสม ทรอินเดียได้ หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นท าเลทางย ทธศาสตร ซึ่งอาจ
ใช้ประโยชน ทางการทหารได้ 

ในขณะที่สงครามการค้าระหว่างสองประเทศย งคงยืดเยื้อต่อไป จีนก็พยายามดึงดูดประเทศต่าง 
ๆ ให้มาเป็นพ นธมิตรในการลงท นของจีน ว ฒิสมาชิกจากพรรครีพ บบลิก นของร ฐฟลอริด้า นายมาร โก รูบิโอ ซึ่งเป็น
ที่รูจ้ กดีในฐานะน กวิจารณ ประเทศในเอเชียและผู้น าคณะอน กรรมาธิการด้านความส มพ นธ ก บประเทศในซีกโลกฝั่ง
ตะว นตกของว ฒิสภา แสดงความก งวลเป็นอย่างมากถึงความพยายามในการขยายอิทธิพลของจีนในประเทศละติน
อเมริกาและทะเลแคริบเบียน โดยเฉพาะในการเข้ามามีอิทธิพลต่อทร พย สินที่มีความส าค ญทางย ทธศาสตร 
อย่างเช่นท่าเรือต่าง ๆ หลายแห่ง สหร ฐฯ ต้องพยายามเตือนบรรดาประเทศพ นธมิตรในภูมิภาคแถบนี้ ในการท า
ธ รกิจใหพ้ยายามตีต วออกห่างจากจีน 

สหร ฐฯ เป็นปฏิปักษ รายใหญ่ที่ส ดของจีนในด้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหารที่มีต่อ
ชาวโลก โดยสหร ฐฯ วิจารณ จีนในเรื่องที่มีความต ้งใจจะสร้าง “เส้นทางสายไหม” แห่งใหม่ข้ึนมาอีก หรือที่รู้จ กก น
ท ่วไปว่า Belt and Road Initiative ที่ต ้งใจจะเชื่อมโยงทวีปเอเชีย แอฟริกาและย โรปเข้าหาก นด้วยสายใยผูกพ น
ก นทางการค้าและเศรษฐกิจ จีนส่งเสริมแนวคิดนี้ด้วยการปล่อยเงินกู้เพ่ือใช้ในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
รวมถึงถนนหนทาง เส้นทางรถไฟ ท่าเรือและอีกมากมายหลายอย่าง โดยมีหลาย ๆ ประเทศน าโดยสหร ฐฯ ออกมา
วิพากษ วิจารณ โครงการอ นเกิดจากแนวคิดนี้ ท ้งนี้ ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ยอมร บการลงท นจากจีน ในย โรปก็
บางส่วนที่ยอมร บด้วย ซึ่งในว นอาทิตย นี้ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปเยือนประเทศโมนาโคและฝร ่งเศสเพ่ือเจรจา
เรื่องความร่วมมือก นทางเศรษฐกิจตามแนวทางของแนวคิดนี้ 

บทวิเคราะห์: พ้ืนที่แถบแคริบเบียนก าล งเนื้อหอม เป็นที่สนใจของมหาอ านาจของโลกท ้งสอง 
สหร ฐฯ น ้นพะเน้าพะนอประเทศแถบนี้มานานแล้วต ้งแต่ปี 1984 ซึ่งโครงการ Caribbean Basin Initiative (CBI) 
เริ่มมีผลบ งค บใช้ตามกฎหมาย Caribbean Economic Recovery Act ของสหร ฐฯ ที่มอบสิทธิประโยชน โดยงด
เก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากกล ่มประเทศแถบทะเลแคริบเบียน ในขณะที่จีนก็ขยายฐานการลงท นไปท ่วโลก แม้ใน
สหร ฐฯก็มี รวมถึงประเทศในแถบนี้ด้วย ในท านองเดียวก นก บการที่สหร ฐฯ ที่ไปยึดห วหาดขยายอิทธิพลไปใน
ไต้หว นและเกาหลีใต้ในรูปแบบคล้าย ๆ น กเลงค มซอย โดยน ยแล้วคือการคานอ านาจก นน ่นเอง แต่จีนไม่ได้ใช้ท่าที
เช่นเดียวก บสหร ฐฯ แต่เป็นเถ้าแก่ใจดีหิ้วกระเป๋าใส่ทร พย สมบ ติไปใช้จ่ายไปแจก ก็คงสร ปแบบฟันธงไปเลยว่าใคร
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แน่กว่าใครได้ยาก ซึ่งตรงน ้นก็อาจไม่ได้มากระทบก บเรา ๆ ส กเท่าไร เพราะไม่ว่าจะอย่างไร ใครใหญ่ที่ส ดในซอยก็
แล้วแต่ คนในซอยก็ต้องกินต้องใช้ เมื่อผู้มีบารมีท ้งสองเข้ามาแล้ว รายหนึ่งน าเงินมาใช้มาต ้งกิจการ ฐานะของคน
ในพ้ืนที่แถบนี้ก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นแน่นอน น่าจะเป็นโอกาสให้หาบเร่แผงลอยเข้าไปขายของก นได้ไม่มากก็น้อย แต่
พอเห็นห วข้อข่าวเรื่องแรกก็ท าให้ตลาดแถบนี้ดูจะหอมหวานน่าสนใจมากขึ้นไปอีก เพราะน กเลงค มซอยเริ่มคิดจะ
เปิดร้าน น าเงินมาลงท นแข่งก บเถ้าแก่ใหญ่ เงินทองก็น่าจะสะพ ดขึ้นกว่าที่แล้วมา โอกาสค้าขายในประเทศต่าง ๆ 
แถบนี้ซึ่งมีท นเดิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าค ญมาช้านานแล้วด้วย ยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกมาก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: จากการที่ สคต. ไมอามีได้ไปเยือนมา 2 ประเทศก็เชื่อว่าภูมิภาคนี้เป็น
พ้ืนทีส่ าหร บการลงท นและขายสินค้าที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ส าหร บด้านการค้า อาจจะมีท่ีติอยู่บ้างก็ตรงที่รายได้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในแถบนี้ค่อนข้างต่ า โอกาสทางการค้าก็ต้องมาเน้นที่สินค้าที่เป็นพ้ืนฐานและสินค้าที่จ าเป็นใน
การด ารงชีวิตที่ดูจะขายได้ดี ในสาธารณร ฐโดมินิก นซึ่งมีผลงานศิลปะเกลื่อนท ่วเมือง ประชาชนมีรสนิยมในการแต่ง
กาย ก็มีโอกาสดีส าหร บเสื้อผ้าแฟช ่นที่ไม่หรูหรามากน ก ปลากระป๋อง อาหารแปรรูปต่าง ๆ น่าจะไปได้ดี ส่วน
จาเมกาก็มีโอกาสส าหร บข้าวปลาอาหาร ซอสปร งรส เครื่องปร งรสเครื่องเทศ เครื่องดื่มจากพืชพ นธ  ธ ญญาหาร 
ผลิตภ ณฑ บ าร งผิวและเสริมความงามจากธรรมชาติ เพราะสตรีน ้นจะร กสวยร กงามและคนส่วนใหญ่ห่วงส ขภาพ
ชอบทานผลิตภ ณฑ อาหารจากธรรมชาติ ซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจดี ๆ สินค้าเกษตรอินทรีย ก็ได้ร บความนิยมอยู่มาก 
แต่เลิกไปเพราะเศรษฐกิจตกต่ าลง เมื่อมีเงินลงท นเข้ามามากขึ้นจากกระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่ส ดในโลกสองใบ สินค้า
ระด บที่สูงขึ้นก็จะมีโอกาสดียิ่งขึ้นในอนาคต ใครเข้ามาก่อนก็ได้ชิ้นปลาม นไปร บประทานก นก่อน อนึ่ง ด้วยท่าที
ของท ้งสองมหาอ านาจที่เปิดวงแขนกว้างร บประเทศในแถบนี้ ท าให้มองเห็นโอกาสในการลงท นที่จะมีอนาคตสดใส
ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะในการใช้เพ่ือเป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรกรรมเพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดสหร ฐฯ น ้นดูจะมีแนวโน้มที่ดี
มาก โดยเฉพาะจาเมกาที่ถางไร่อ้อยไปเผาทิ้งเพราะผลิตมากเกินไปจนเกินความต้องการในประเทศ แต่พอจะไป
ขายนอกประเทศก็สู้ราคาและค ณภาพเขาไม่ได้ จึงวางแผนปฏิว ติเกษตรกรรมคร ้งใหญ่ เปิดประตูร บเงินลงท น และ
องค ความรู้ในการพ ฒนาการเกษตรอย่างย ่งยืน เพ่ือพ ฒนาประเทศไปสู่ประเทศอ ตสาหกรรมการเกษตรในอนาคต
อ นใกล้ น กลงท นก็จะได้อานิสงส จากแรงผล กด นของร ฐบาลอีกแรงหนึ่งด้วย พืชผ กผลไม้สดที่ประเทศไทยหอบหิ้ว
มาขายแข่งก บประเทศเพ่ือนบ้านแถบนี้ไม่ได้ ก็อาจพิจารณาเลือกจาเมกาเป็นฐานการผลิตที่น่าสนใจแห่งหนึ่งได้
ด้วย โดยเฉพาะพืชที่ชาวโลกก าล งจ บตาอยู่อย่างพืชตระกูลก ญชา ที่องค การอนาม ยโลก (WHO) ซึ่งเคยเป็นผู้ชี้น า
ให้จ ดพืชตระกูลนี้เข้าบ ญชียาเสพติดเอง ก าล งจะประกาศให้ยกก ญชาออกจากบ ญชียาเสพติดให้โทษประเภท 4 
เพราะสรรพค ณทางยาเป็นที่ยอมร บไปท ่วโลกด้วยแล้ว โอกาสลงท นในธ รกิจที่เก่ียวก บพืชตระกูลนี้ในแถบภูมิภาคนี้ 
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ก็น่าจะสดใสอย่างยิ่งในจาเมกาเพราะสามารถปลูกพืชนี้ได้และมีมากมาย แถมประชาชนย งสามารถมีในครอบครอง
เพ่ือความบ นเทิงส่วนต วได้คนละไม่เกิน 2 ออนซ ด้วย ถ้าค าแนะน าใหม่ของ WHO ออกมา ชาวไร่เหล่านี้คงโชติช่วง
ช ชวาลย ไปก่อนใคร ๆ แน่ ๆ  
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