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เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีข้ึนแตผูประกอบการยังปรับตัวตามไมทัน 

 
เนื้อหาสาระขาว: ปจจุบันแมวาดัชนีตัวชี้ว ัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ลวนแสดงใหเห็นวา 

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะกำลังอยูในชวงขยายตัวภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสท่ีกอใหเกิดการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา โดยผูบริโภคชาวอเมริกันภายในประเทศมีความตองการบริโภคสินคาและบริการ
เพ่ิมข้ึนแตกลับดูเหมือนวาผูประกอบการในตลาดหลายอุตสาหกรรมตางยังคงตองเผชิญกับปญหาและความทาทาย
ทางธรุกิจหลายประการ เชน ปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมบริการรานอาหาร ปญหาการขาดแคลน

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 

 (Weekly News from USA) 
Thai Trade Center - Miami 

6100 Blue Lagoon Dr., Ste. 100, Miami FL 33126 

T. 786-388-7888 F. 786-388-7999 

Email: ttcmiami@gmail.com 

  วันท่ี 17 – 21 พฤษภาคม 2564 
 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/


 
 

 
 

2 

Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

สินคาในอุตสาหกรรมรถยนต และปญหาจำนวนเที่ยวบินเดินทางทั้งในและตางประเทศที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูบริโภคในตลาด เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
และดุลยภาพในระบบการขนสงและหวงโซอุปทานท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด ท้ังนี้ สามารถจำแนกกลุม
อุตสาหกรรมท่ีกำลังไดรับผลกระทบในตลาดได ดังนี ้

1. อุตสาหกรรมบริการรานอาหาร โดยพบวาธุรกิจรานอาหารในสหรัฐฯ หลายรายตางประสบ
ปญหาไมสามารถจางแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายหลังจากการแพรระบาดไดเพียงพอ 
โดยผูประกอบการในตลาดบางรายถึงขั้นตองประกาศปรับเพิ่มอัตราคาแรงงาน รวมถึงระบบสวัสดิการ และโบนัส
ตาง ๆ เพื่อจูงใจใหกลุมแรงงานตัดสินใจกลับเขามาทำงานในอุตสาหกรรมอีกครั้ง เชน รานMcDonald’s ราน 
Chipotle และราน Olive Garden เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ลาสุดระบุวา ในเดือน
เมษายนท่ีผานมาอุตสาหกรรมบริการรานอาหารในสหรัฐฯ มีอัตราการจางงานเพ่ิมข้ึนราว 187,000 ตำแหนง แตก็
ยังคงมีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมต่ำกวาระดับกอนที่จะเกิดการแพรระบาดถึง 1.7 ลานตำแหนง นอกจากนี้ 
กลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมรานอาหารยังไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลาย
รายการ เชน เนื้อไก และซอสมะเขือเทศ เนื่องจากผูประกอบการภายในประเทศไมสามารถผลิตไดตามความ
ตองการอันเนื่องมาจากปจจัยการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตเชนเดียวกัน    

2. อุตสาหกรรมการคาปลีก ปจจัยดานอัตราคาขนสงในตลาดทั ่วโลกที ่ปรับตัวเพิ ่มสูงข้ึน
ประกอบกับอัตราราคาคาแรงงานและวัตถุดิบในการผลิตในตลาดท่ีปรับตัวสูงข้ึนสงผลกระทบทำใหผูประกอบการ
คาปลีกในตลาดตองประสบปญหาตนทุนคาสินคาสูงข้ึนในขณะท่ีปจจัยราคามีสวนสำคัญในการรักษาความสามารถ
ในการแขงขันในตลาด ดังนั้น ผูประกอบการในตลาดจึงจำเปนตองพิจารณาการผลักดันตนทุนสินคาที่ปรับตัวเพ่ิม
สูงขึ้นไปสูผูบริโภคอยางรอบคอบเพื่อไมใหกระทบตอยอดจำหนายสินคาในอนาคต โดยลาสุดกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index หรือ CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนที่ผาน
มาปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาซ่ึงถือเปนอัตราการปรับตัวสูงสุดนับตั้งแตชวงฤดูรอนป 2551  

3. อุตสาหกรรมยานยนต ในขณะที่ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดตางมีความตองการซื้อรถยนต
ใหมเพิ่มมากขึ้น แตปจจัยดานการขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรที่เกิดขึ้นมาตั้งแตชวงตนปที่ผานมาสงผลทำ
ใหผูประกอบการไมสามารถสงมอบรถยนตใหกับศูนยจำหนายรถยนตไดตามเปาหมายทำใหมีจำนวนสินคารถยนต
คงคลังในตลาดลดลง ท้ังนี้ ยอดจำหนายรถยนตในสหรัฐฯ ชวงฤดูใบไมผลิมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในชวง 10 ปท่ี
ผานมาโดยมีปจจัยสนับสนุนมาจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อยูในระดับคอนขางต่ำ นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ และแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ ปญหาการขาดแคลนจำนวนรถยนต
ท้ังรถยนตใหมและรถยนตใชแลวในตลาดยังสงผลทำใหแนวโนมราคาจำหนายรถยนตโดยเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมข้ึนดวย  

4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การขยายตัวของความตองการบริโภคสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน 
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และวีดิโอเกมส มากขึ้นทำใหผูผลิตตองการชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรสำหรับการผลิต
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สินคามากขึ้นตามไปดวย ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนของโลกยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะการแพร
ระบาดไมสามารถผลิตและสงมอบสินคาชิ้นสวนใหกับผูผลิตไดตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ แมวาประธานาธิบดี โจ ไบ
เดนจะไดพยายามผลักดันการลงทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรภายในประเทศ
นับตั้งแตที่เริ่มเขารับตำแหนงในชวงตนปที่ผานมาก็ตาม แตก็คาดวาสหรัฐฯ ยังคงตองใชเวลาอีกหลายปในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจึงจะสามารถผลิตไดเต็มศักยภาพ 

5. อุตสาหกรรมการบิน ในชวงระหวางการแพรระบาดกลุมอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกไดรับ
ผลกระทบคอนขางคอนขางรุนแรงจากมาตรการการจำกัดการเดินทางเพื่อปองกันการแพรระบาดของทั ้งใน
ประเทศและในระหวางประเทศ ทำใหสายการบินและสนามบินตางตองลดจำนวนเที่ยวบิน ลูกเรือ และเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานตามสนามบินลงเพื่อรักษาสภาพคลองทางธุรกิจ ทั้งนี้ การปรับตัวดีขึ้นของสถานการณการแพรระบาด
และแนวโนมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำใหผูบริโภคมีความตองการเดินทางทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพ่ิม
มากขึ้นในขณะที่ผูประกอบการสายการบินและสนามบินยังไมสามารถขยายปริมาณของบริการไดทันตามความ
ตองการของผูบริโภคในตลาด  

6. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดมีความตองการบริโภคสินคาเสื้อผา
เครื่องนุงหมมากขึ้นหลังจากที่ลดการบริโภคลงในชวงปที่ผานมาจากปจจัยดานมาตรการปองกันการแพรระบาด
และการปดใหบริการของรานคาปลีกในตลาด ซึ่งผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหมในสหรฐัฯ 
ตางกำลังประสบปญหาจัดหาสินคาเนื่องจากปจจัยการชะลอการผลิตของผูผลิตในตางประเทศที่กำลังไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดและปจจัยผลกระทบในระบบการขนสงและหวงโซอุปทานโลก  

7. อุตสาหกรรมการเลี้ยงและแปรรูปเนื้อสัตว ผูประกอบการเลี้ยงและแปรรูปไกในสหรัฐฯ 
ไดรับผลกระทบจากมาตรการความปลอดภัยดานสาธารณสุขและการแพรระบาดของเชื้อไวรัสทำใหขาดแคลน
แรงงานในอุตสาหกรรม ในขณะท่ีผูบริโภคชาวอเมริกันกลับมีแนวโนมความตองการบริโภคเนื้อไกโดยเฉพาะเนื้ออก
และปกเพ่ิมข้ึนมาก โดยผูประกอบการแปรรูปไกรายใหญในตลาด เชน บริษัท Tyson และบริษัท Pilgrim’s Pride 
เริ่มหันไปลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติสำหรับการแปรรูปเนื้อสัตวเพื่อแกไขปญหาการขาดขาดแคลนแรงงาน
ในอุตสาหกรรมทดแทน 

8. อุตสาหกรรมพลังงาน ความตองการบริโภคน้ำมันและกาซธรรมชาติในตลาดเริ่มปรับตัวดีข้ึน
ตามแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจ แตอุตสาหกรรมพลังงานในสหรัฐฯ กลับยังตองเผชิญปญหาการดึงแรงงาน
กลับเขาสูอุตสาหกรรมหลังจากการแพรระบาดเชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยในระหวางการแพรระบาด
การจางงานในอุตสาหกรรมลดลงราว 100,000 ตำแหนงแตปจจุบันมีการจางงานกลับเขาไปยังอุตสาหกรรมเพียง
แค 28,000 ตำแหนงเทานั้น  

บทวิเคราะห: ปจจัยดานสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ท่ีเริ่มดีข้ึนตามลำดับ
จากการแจกจายวัคซีนปองกันอยางมีประสิทธิภาพทำใหสหรัฐฯ เริ ่มเขาใกลระดับการสรางภูมิคุ มกันหมู
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ภายในประเทศ หนวยงานรัฐบาลเริ่มมีมาตรการผอนผันการบังคับใชหนากากอนามัยมากขึ้นทำใหการใชชีวิตของ
ผูบริโภคชาวอเมริกันเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติและกลับมาใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการเพิ่มขึ้นหลายรายการ
โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคบริโภคและกลุมสินคาท่ีเก่ียวของกับการเดินทางทองเท่ียว  

อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาอัตราการจางงานของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนที่ผานมากลับไม
เปนไปตามแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีการจางงานเพิ่มขึ้นเพียง 266,000 ตำแหนงซึ่งต่ำกวาระดับท่ี
ผูเชี่ยวชาญในตลาดประเมินไวท่ี 1 ลานตำแหนง โดยสวนหนึ่งเปนเพราะนโยบายการชวยเหลือการวางงานและเงิน
ชวยเหลือจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลที่ขยายโครงการความชวยเหลือแรงงานที่ไดรับผลกระทบ
ออกไปจนถึงเดือนกันยายน รวมถึงปจจัยดานความเสี่ยงดานสุขภาพโดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีตองสัมผัส
ใกลชิดกับผูบริโภค เชน พนักงานรานอาหาร พนักงานขายสินคา พนักงานรานนวด เปนตน ที่ยังคงกังวลถึงปจจัย
เสี ่ยงที ่จะไดรับเชื ้อไวรัสจากการทำงานทำใหแรงงานบางสวนยังคงชะลอการหางานใหมออกไป โดยลาสุด
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดประกาศท่ีจะระงับการจายเงินชดเชยสำหรับผูวางงานท่ีปฏิเสธการจางงานเพ่ือกระตุนให
แรงงานชาวอเมริกันออกไปทำงานมากข้ึนแลวซ่ึงนาจะชวยใหการขยายตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุม
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาและการบริการรวมถึงรานอาหารไทยในสหรัฐฯ ที่กำลังประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงานใหสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วในอนาคต 

นอกจากนี้ แนวโนมภาวะอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐฯ ปจจุบัน
ยังเปนโอกาสท่ีประเทศผูผลิตในตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐฯ เปนตลาดสงออกสินคารายสำคัญอันดับ
หนึ่งใหมีโอกาสเพื่อขยายการสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ มากขึ้น โดยสินคาศักยภาพของไทย ไดแก สินคาอาหาร
และเครื่องดื่ม สินคาอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน สินคารถยนตและชิ้นสวนยานยนต สินคาวัสดุอุปกรณกอสราง 
สินคาของตกแตงบานและสวน และสินคาแฟชั่นเครื่องนุงหม เปนตน อยางไรก็ตาม แนวโนมดังกลาวยังอาจจะ
กอใหเกิดภาวะเงินเฟอในตลาดมากขึ้นซึ่งหากอยูในระดับสูงมากมีความเปนไปไดที ่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ
พิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในตลาดซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอการขยายตัวและภาวะการนำเขาสินคาโดยรวมได  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ผูประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพในการผลิตสินคาในกลุมอุปโภคบริโภค
และสินคาวัตถุดิบการผลิตควรพิจารณาใชโอกาสดังกลาวขยายตลาดการสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ เพื่อชดเชย
ปริมาณความตองการบริโภคสวนเกินในตลาดสหรัฐฯ ท่ีนาจะยังคงขยายตัวตอเนื่องไปจนกระทั่งไตรมาสที่ 3 หรือ
ปลายฤดูรอนของปนี้เปนอยางนอย ทั้งนี้ ผูประกอบการไทยควรใหความสำคัญกับการบริหารจัดการตนทุนการ
ผลิตและการขนสงสินคาเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาด  

นอกจากนี้ แนวโนมการขยายตัวของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารและการทองเที่ยวในสหรัฐฯ 
ในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอนที่กำลังจะมาถึงยังนาจะชวยใหกลุมกิจการรานอาหารไทยในสหรัฐฯ มีความตองการ
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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บริโภคสินคากลุมวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงนาจะเปนโอกาสเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธโครงการ Thai Select โดยเฉพาะผานชองทางอออนไลนซ่ึงเปนชองทางท่ีมีอิทธิพลในกลุม
ผูบริโภคชาวอเมริกันรุนใหมเพ่ือสรางการรับรูและขยายตลาดการบริโภคสินคาอาหารไทยในกลุมผูบริโภคในตลาด
อยางยั่งยืน ทั้งนี ้ การประชาสัมพันธโครงการ Thai Select รวมกับผูมีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน (Social 
Media Influencers) เช น Ms. Carolina Sandoval (@venenosandoval) ซึ ่งเปนผู ม ีอ ิทธิพลทางสื ่อสังคม
ออนไลนในกลุมผูบริโภคฮิสแปนิกในสหรัฐฯ อยางสม่ำเสมอยังนาจะมีสวนสำคัญชวยทำใหอาหารไทยเปนที่นิยม
และเปนท่ียอมรับในกลุมผูบริโภคกลุมฮิสแปนิกรุนใหมในสหรัฐฯ มากข้ึนดวย  

  อยางไรก็ตาม แมวาแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปจจุบันจะอยูในชวงขยายตัวแตปจจัยดาน
ภาวะเงินเฟอท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนในตลาดอาจจะสงผลทำใหเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เพ่ือปรับฐานได
หากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในภูมิภาคเอเชียและยุโรปเริ่มปรับตัวดีขึ้นซึ่งคาดวานาจะเปนชวง
ปลายปนี้ ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะติดตามสถานการณอยางใกลชิดเพื่อเตรียมความพรอมปรับตัวตาม
แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต  

********************************************************* 

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal 
เรื่อง: “The U.S. Economy is Back. Business Aren’t Ready” 

โดย: The Staff 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/

	เรื่อง: “The U.S. Economy is Back. Business Aren’t Ready”
	โดย: The Staff

