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ไวรัสสายพันธุเดลตากำลังบอนทำลายการฟนตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

 

เนื้อหาสาระขาว: ชาวอเมริกันนับลานคนยังคงตองอาศัยเงินประกันการวางงานจากรัฐบาลกลางอยู 

ในขณะที่ความชวยเหลือดังกลาวใกลจะจบลงแลว ซึ่งก็คงจะไมเปนอะไรหากเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นแลวหรือโรคระบาด

จบสิ้นลงแลว แตสถานการณท้ังคูก็ดูเหมือนจะเปนจริงไดยาก 

จากการวิเคราะหของสื่อเอียงซายชื่อ People’s Policy Project รายงานวา ชาวอเมริกันกวา 20 

ลานคนกำลังตกอยูในฐานะท่ีกำลังจะสูญเสียการชวยเหลือผูวางงานท้ังหมดลงในวันแรงงานแหงชาติสหรัฐฯ นี้ รวมถึง

ผูที ่ตองการความชวยเหลือที่ตองตกงานจากผลกระทบของโรคระบาดนี้ ซึ่งใหประโยชนครอบคลุมไปถึงคนงาน

ชั่วคราว และอีกหลาย ๆ กลุมดวย ตามมาดวยกลุมท่ีไดรับเงินชวยเหลือเกินจำนวนสัปดาหท่ีรัฐจะใหเพ่ือเยียวยาแลว

ดวย ในท่ีนี้หมายถึงเงินสัปดาหละ 300 ดอลลารจากรัฐบาลกลางดวย 

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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คนวางงานที่กำลังประสบปญหาทางการเงินอาจตองดิ้นรนกับมาตรการบรรเทาทุกขที่กำลังจะหมด

ลงอีกดวย อาทิ การไลที่เมื่อพลาดการชำระเงิน ผอนปรนการชำระหนี้ และภาระในการชำระหนี้เงินกูเพื่อการศึกษา

ดวย ในขณะท่ีสภาคองเกรสยังไมมีมาตรการใด ๆ รองรับเลย จนนายมารค โกลดเวน ผูนำนโยบายการใชงบประมาณ

อยางรับผิดชอบในคณะกรรมาธิการรวมไดตำหนิวา สภาคองเกรสลมเหลวในการตัดสินใจวาควรจะตองมีนโยบาย

อะไรบางท่ีจะชวยกอบกูสถานะของสหรัฐฯ  

เงินเยียวยารายสัปดาหอีก 300 ดอลลารรวมแลวเทากับเงินทดแทนเงินรายไดเต็มจำนวนท้ังสัปดาห

โดยไมไดมีการใหเปนงวด ๆ หรือปรับไปตามสภาวะเศรษฐกิจเลย การใหเงินเยียวยาเทากับเงินรายไดเต็มจำนวน

เทากับตอนที่ยังทำงานปกติ ที่จะออกมาเพื่อใหพนวันแรงงานไปไดสบาย ๆ นั้น ดูเหมือนจะเปนแนวคิดท่ีไรสาระ แต

หากจะกำหนดใหสิทธิประโยชนเพื่อเยียวยาผูวางงานหมดอายุลงในวันแรงงานก็ยังคงไรสาระเชนกัน นายโกลดเวน

กลาวตอวาเขาไมไดหวังวาตลาดแรงงานจะฟนตัวอยางสมบูรณในวันแรงงาน แลวยิ่งเมื่อมีไวรัสสายพันธเดลตาขึ้นมา

อีก วิกฤติจากไวรัสก็คงจะยิ่งเลวรายลงไปอีก 

จากการวิเคราะหของ New York Times พบวาในชวง 14 วันท่ีผานมามีจำนวนผูติดเชื้อใหมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 144 โดยจำนวนผูติดเชื้อใหมเฉลี่ย 56,635 ในรอบ 7 วัน และแมวาตัวเลขทางเศรษฐกิจจะแสดงใหเห็นวา

ปริมาณผลผลิตฟนกลับคืนมาแลวเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมา แตตลาดแรงงานก็ยังมีจำนวนการจาง

งานขาดไป 6.8 ลานตำแหนงงานนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธป 2020 

ตลอดชวงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส ระบบตาง ๆ ที่รองรับการวางงานจำเปนตองแบกภาระเกิน

กำลังอยูบอย ๆ ทำใหผูที่มีสิทธิรับสิทธิประโยชนหลายรายยังไมไดรับสิทธิประโยชนอยูจำนวนมาก Bloomberg 

Business รายงานวามีคนงานคนหนึ่งในรัฐ Nevada ตองรอรับสิทธิประโยชนตามสิทธิ์แตยังไมไดรับ และในขณะท่ีรอ

อยูนั้นเอง เขาก็ถูกไลออกจากบานพักของเขาแลวเกิดหัวใจวาย และในท่ีสุดก็เสียชีวิตลง 

ประธานาธิบดีไบเดนไดสงสัญญาณมาแลววา การปฏิรูปการวางงานจะตองเปนสวนหนึ่งในโครงการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดวย แตในสภาคองเกรสยังมีการพูดถึงเรื่องนี้นอยมาก โดยขณะนี้ วุฒิสมาชิก รอน ไวเดน 

และไมเคิล เบนเน็ทไดเสนอรางกฎหมายฉบับหนึ่งไปเมื่อชวงตนปนี้แลว เพื่อขึ้นคาแรงรายสัปดาหและตองมีความ

ชวยเหลือเพิ่มเติมสำหรับบรรดาลูกจางชั่วคราวดวย โดยนายไวเดน ซึ่งเปนประธานกรรมาธิการดานการเงินของ

วุฒิสภา กลาววา ตนจะไมปลอยโอกาสที่จะปองกันไมใหวิกฤติการณที่ยังคงยืดเยื้อตอไปนี้ ทำใหผูที่กำลังเดือดรอน
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โดยไมไดทำอะไรผิด ไมสามารถหางานทำได แตก็ยอมรับวา กรณีดังกลาวเปน “ประเด็นที่มีความซับซอนมาก” และ

ยังกลาวอีกวา ตนนั้นทำงานใกลชิดกับรัฐบาลมาตลอด แตรัฐบาลก็ไมไดยืนยันวาจะมีการปฏิรูปการวางงานอยูในราง

ที่พรรคเดโมแครทเสนอ ซึ่งตนจะปลอยใหรัฐบาลอธิบายเอง เพราะตนไดพยายามพูดคุยเรื่องนี้ซ้ำแลวซ้ำอีกมานาน

มากแลว แตเมื่อวิกฤติการณทางการเงินเริ่มปรากฏขึ้นมาราง ๆ แลว ตนคิดวาพวกเขาจะตองคุยกันเรื่องการตออายุ

สิทธิประโยชนตาง ๆ ออกไปอีก โดยเฉพาะเรื่องการยืดระยะเวลาใหผูที่มีสิทธิจะไดรับในการขอรับสิทธิประโยชน

ออกไป 

ยังมีอีกหนึ่งปจจัยที่ทำใหกรณีดังกลาวมีความซับซอนคือ กวาครึ่งหนึ่งของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ ได

ถอนตัวจากการใหสิทธิประโยชนแกผูวางงานของรัฐบาลกลางแลว โดยบางรัฐถึงขั้นยกเลิกโครงการตาง ๆ ที่จะชวย

ขยายสิทธิประโยชนและยืดเวลาใหผูท่ีมีสิทธิไปแลวโดยสิ้นเชิงและกอนกำหนดเวลาดวยซ้ำไป  

จากการฟองรองดำเนินคดีหลาย ๆ กรณีที่ไดเห็นกันแลว การที่ผูวาการรัฐจะตัดสิทธิประโยชนไป

งาย ๆ เชนนี้อาจไมสามารถทำไดตามกฎหมายอีกแลว แตกระทรวงแรงงานของรัฐบาลไบเดนตัดสินใจแลววาจะไมขอ

ยุงเกี่ยวดวยกับกรณีดังกลาว ซึ่งนับวาเปนอีกวิธีหนึ่งในการถอนตัวจากการเยียวยาผลจากโรคระบาด ในขณะที่การ

ระบาดยังคงรุนแรงอยูตอไปอยางไมหยุดยั้ง 

บทวิเคราะห: สถานการณในสหรัฐฯ โดยเฉพาะดานฝงตะวันออกเฉียงใต มีความเปลี่ยนแปลงพลิก

ผันจนยากจะคาดเดา ซ่ึงเห็นไดชัดวาหลังจากท่ีหลายรัฐไดมีการยกเลิกกฎระเบียบในการปองกันโรคระบาดตาง ๆ การ

ใชจายของประชาชนพุงสูงข้ึนทันที หลังจากท่ีอดกลั้นมานาน ทำใหหลายฝายตางมองวาเศรษฐกิจจะฟนตัวกลับมาได

อยางรวดเร็วกวาที่เคยประเมินกันไว แตก็ตองพบกับขวากหนามอีกหลายประการ อาทิ การขาดแคลนแรงงาน ซ่ึง

สันนิษฐานกันวา เปนผลมาจากสิทธิประโยชนที่ใหกับผูวางงานมากจนรายไดจากการเยียวยาดูเหมือนจะเพียงพอให

อยูไดอยางสบาย ๆ โดยไมตองทำงาน ดังนั้นจึงรอรับเงินเยียวยาไปเรื่อย ๆ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจท่ีกำลังจะฟนกลับ

มีแรงงานไมเพียงพอ สวนสินคานำเขามาสหรัฐฯ ก็เผชิญกับปญหาเรื ่องการขนสงที่ผูประกอบการขนสงระหวาง

ประเทศรายใหญควบรวมกิจการจากที่เคยมีหลายรายเหลือเพียงรายใหญไมกี่ราย จึงมีการขึ้นราคาคาขนสงกันตาม

อำเภอใจ ดวยอุปสงคที่พุงสูงขึ้นในสหรัฐฯทำใหราคาคาขนสงสูงขึ้นไปอีก ในขณะที่การขนสงขาออกจากสหรัฐฯ มี

ปริมาณนอยมาก และมีตูคอนเทนเนอรเปลาจำนวนมากตกคางอยูตามทาเรือในสหรัฐฯ จนเปนภาระที่ทาเรือกำลัง

พิจารณาจะหาทางกดดันดวยราคาและมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือใหตูเปลาท่ีวางกองไวถูกระบายออกไปบาง ซ่ึงก็ยังติดอยูท่ี
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สัญญาที่ยังไมหมดอายุ หลายปจจัยดังกลาวสงผลใหสินคาหลายรายการเริ่มขาดตลาด และมีราคาพุงสูงขึ้น ประกอบ

กับอัตราเงินเฟอเริ่มสูงข้ึนมากจนนาตกใจ  

ในขณะที่ถนนทุกสายกำลังมุงหนาสูการฟนตัวทางเศรษฐกิจ กลับเกิดการระบาดระลอกใหมของ

ไวรัสสายพันธเดลตา ซึ่งแมผูที่ไดรับวัคซีนครบแลวก็ยังสามารถติดเชื้อดังกลาวได รัฐฟลอริดาครองแชมปมียอดผูติด

เชื้อใหมสูงท่ีสุด ทำให CDC เริ่มออกมาตรการอีกครั้ง และกระตุนใหประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันใหท่ัวถึง 

ความตึงเครียดระหวางสหรัฐฯและจีนจะยิ่งสงผลใหระดับอุปสงคของสินคาหลายชนิดในตลาด

สหรัฐฯ หนักยิ่งข้ึน เปนโอกาสของผูผลิตจากท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยท่ีมีความสามารถในการแขงขันท่ีจะมาชวย

เติมเต็มสินคาที่กำลังขาดตลาดในสหรัฐฯ ทั้งนี้สำนักขาว Business Insider รายงานไวตั ้งแตเมื ่อปลายเดือน

พฤษภาคมท่ีแลววาสินคาที่กำลังขาดตลาด ไดแก ชิปคอมพิวเตอร (สงผลกระทบตอการผลิตรถยนตจนตองปด

โรงงานกันหลายแหง ราคารถยนตใหม รวมถึงรถพลังไฟฟา พุงสูงข้ึน การผลิต iMac & iPad ตองชะลอ) รถยนตใช

แลวและรถเชา (คนเริ่มออกมาใชชีวิตนอกบานมากข้ึน รถยนตใหมขาดตลาด สวนรถเชาก็มีปญหาเนื่องจากขายรถ

เกา ๆ ออกไปกันเปนจำนวนมาก) น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเชื้อเพลิงจะขาดตลาดในชวงหนารอนนี้ ผลจากการ

ทองเที่ยวที่ฟนตัวและ OPEC มีการลดปริมาณการผลิต) พลาสติกและน้ำมันปาลม (แหลงผลิตพลาสติกใหญในรัฐ  

Texas ถูกพายุฤดูหนาวถลมจนหลายโรงงานตองหยุดการผลิต จะสงผลใหบรรจุภัณฑจากพลาสติก รวมถึงน้ำมัน

ปาลมที่ใชบรรจุภัณฑพลาสติก) คนขับรถบรรทุกและคนขับสำรอง (กิจการขนสงทางบกลมละลายหลายบริษัท 

คนขับรถบรรทุกตกงาน และเมื่ออุปสงคพุงขึ้นเชนนี้ คนขับเดิมยังลังเลที่จะกลับมา อาจสงผลใหคาขนสงทางบก

เพิ่มสูงขึ้นอีก) บานและบานพักตากอากาศ (มีการขาดแคลนบานพักถึง 3.8 ลานหลังในสหรัฐฯ เดือนเมษายนท่ี

ผานมาราคาบานพุงสูงขึ้น 15% สูงสุดในรอบ 15 ป สวนหนึ่งมาจากที่ราคาไมสูงขึ้นดวย ทั้งนี้ยังไมไดรวมถึงเมือง

อยาง Austin ในรัฐ Texas ที่ตลาดบานรอนแรงมาก สวนบานพักตากอากาศนั้น 85% ของที่พักใหเชาตามจุด

ทองเท่ียวยอดนิยม อาทิ Cape Cod, the Outer Banks, the Jersey Shore ลวนจองกันเต็มไปจนถึงอีก 3 เดือน

ขางหนาแลว) ราคาไมซุง (โรงงานไมตองหยุดกิจการจำนวนมาก ในขณะที่อุปสงคของบานพุงสูงดวยเหตุจากการ

ทำงานจากที่บาน ราคาดอกเบี้ยจำนองบานต่ำลงมากและความตองการพื้นที่สวนตัวในชวงการระบาด) ของใชใน

บาน (กระดาษชำระ ผาออมและผาอนามัยเนื่องจากคาขนสงพุงสูงขึ้น) เฟอรนิเจอร (เหตุจากการทำงานจากบาน 

การขาดแคลนตูคอนเทนเนอรในการขนสงและความลาชาท่ีทาเรือในแคลิฟอรเนียใต ซ่ึงไมใชเพียงราคาจะสูงข้ึนแต

ยังทำใหสงของไดลาชาไปหลายเดือนอีกดวย) ไก (อุปสงคเพิ่มขึ้นในขณะที่สินคาขาดตลาดเพราะโรงเลี้ยงไกใน 

Texas โดนพายุ) ไสกรอกและเบคอน (การระบาดของ COVID-19 ทำใหโรงงาน 167 แหงตองปดไป 40 แหง และ
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มีโรคระบาดในสุกร) อาหารนำเขา เชน อาหารทะเล เนยแข็ง กาแฟและน้ำมันมะกอก  (เกิดปญหาท่ีทาเรือในลอส 

แอนเจลิสซึ่งเปนแหลงรับสินคานำเขาถึง 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ ทำใหการขนสงสินคาเหลานี้ลาชา เรือบรรทุก

สินคาขนาดใหญบางลำตองรอเทียบทาอยูนานหลายสัปดาห บางบริษัทตัดสินใจข้ึนราคาสินคาของตนเพราะความ

ลาชาดังกลาวทำใหมีตนทุนสูงขึ้น เชนเดียวกับราคากาแฟ) คลอรีน (โรงงานในรัฐ Louisiana ไฟไหมเมื่อเดือน

กันยายน ทำใหราคาพุง 2 เทา) ขาวโพด (สินคาหลายยางตองใชขาวโพดในการผลิต แถมเกิดโรคระบาดในสุกรท่ี

จีน ตองฆาท้ิงจำนวนมาก จึงมีความตองการขาวโพดเพ่ือใชทำอาหารสุกร ในขณะท่ีแหลงผลิตสำคัญในบราซิลและ

อารเจนตินาประสบปญหาทางสภาพอากาศและขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโรคระบาด ) ออกซิเจน (พื้นที่ที ่มี

ผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมากเกิดการขาดแคลนออกซิเจนเพื่อใชทางการแพทย เชนนิวยอรค 

เชนเดียวกับทั่วโลกที่มีอุปสงคขยายตัวขึ้นถึง 3 เทา อินเดียและประเทศยากจนอื่น ๆ อยูในสภวะที่เลวรายมาก) 

และแรงงาน (สาเหตุของการขาดแคลนแรงงานทั่วสหรัฐฯ ไดแก สิทธิประโยชนที่รัฐใหเพื่อเยียวยาสูงกวารายได

ประจำปกติที่ตนเองเคยไดรับ ความกังวลวาจะไดรับเชื้อ COVID-19 และความจำเปนที่จะตองดูแลบุตรที่บาน 

แรงงานสตรีท่ีมีรายไดจากเงินทิปแจงวาเงินทิปนอยลงและถูกคุกคามจากลูกคามากข้ึนในชวงท่ีมีโรคระบาด วิธีแก 

อาจเปนการจายคาแรงใหสูงข้ึน หรือไมเชนนั้นก็จะตองหยุดเงินชวยเหลือท่ีใหมากเกินความจำเปนลง) 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในสหรัฐฯ ขณะนี้มีแนวคิด 2 กระแสหลัก ๆ เกี่ยวกับการรับมือการ

ระบาดของเชื้อสายพันธเดลตา กระแสหนึ่งคือการตื่นตระหนกเพราะจำนวนผูติดเชื้อพุงสูงขึ้น จนหันมาคุยกันวา

จะตองล็อคดาวนกันอีกไหม จะตองกลับมาสวมหนากากรักษาระยะหางกันตอไปดีไหม สวนอีกกระแสหนึ่งก็คือ

กลุมที่มั่นใจในประสิทธิผลของวัคซีนตานไวรัสที่ตนฉีดไปครบแลวและกังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกวา กลุมหลังนี้ จะ

ยืนยันวาตองกลับไปใชชีวิตตามปกติกันไดแลว ตองเปดทุกอยางใหหมด และเนน ๆ วาตองไปฉีดวัคซีนกันใหหมด

ทุกคนโดยเร็ว เพราะผูที่ไดรับวัคซีนครบตามจำนวนที่ผูผลิตวัคซีนกำหนดแลว แมจะยังมีโอกาสติดเชื้ออยูดี แต

จำนวนผูปวยที่กำลังเปนภาระใหกับระบบสาธารณสุขของชาติคือผูที่ยังไมไดรับวัคซีนหรือรับแลวแตยังไมครบโดส

ที่กำหนดเสียเปนสวนใหญ หลายฝายกำลังพูดถึงการบังคับใหไปรับวัคซีนกันบางแลว เพราะในหลาย ๆ รัฐ ยังมี

ประชากรจำนวนมากที่ไมยอมไปรับวัคซีน การบังคับใหไปรับวัคซีนในประเทศเสรีอยางสหรัฐฯ เอง ก็คงจะเปน

เรื่องท่ียากเอาการ เพราะหากตอมาพบวาวัคซีนสงผลรายในระยะยาวท่ีอันตรายรายแรงผูท่ีออกมาตรการดังกลาว

คงหนีไมพนท่ีจะถูกฟองรองโดยมหาชนจำนวนมหาศาล 

ไมวาจะอยางไร สิ่งที่เห็นไดชัดเจนแนนอนนั่นก็คือ ทุกฝายในสหรัฐฯ ไมวาจะเห็นพองวาควรมี

มาตรการระวังภัยจากไวรัสสายพันธเดลตากันหรือไม ตางก็จะมุงสูการดำเนินการทุกรูปแบบที่จะทำใหเศรษฐกิจ
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ฟนตัวเปนกระแสหลัก ดวยดัชนีราคาผูบริโภคพุงข้ึนสูงสุดในรอบ 13 ปรอยละ 5.4 ในเดือนมิถุนายน เม่ือเทียบกับ

ปกอน ธนาคารกลางสหรัฐฯ เองก็ไมตระหนกกับเชื้อโรคสายพันธรายแรงนี้ และเชื่อวาจะสงผลกระทบตอการฟน

ตัวทางเศรษฐกิจไมมากเกินการควบคุม ขณะนี้เชื่อมั่นวาระบบเศรษฐกิจสหรัฐเขาใกลถึงจุดท่ีธนาคารกลางฯ จะ

ถอนการสนับสนุนตอเศรษฐกิจไดแลว ผูวาการรัฐฟลอริดาที่มีอัตราการติดเชื้อใหมสูงสุดก็ประกาศกราววาจะไมมี

มาตรการหามหรือบังคับใด ๆ อีก เศรษฐกิจในรัฐฟลอริดาท่ีมีสัญญาณฟนตัวแลวจากสถิติการคาผานทาเรือสำคัญ 

ๆ ในรัฐฟลอริดาท่ีดูเหมือนจะฟนคืนมาอยางแข็งแกรงยิ่งกวาเดิม (เม่ือเทียบกับปริมาณในป 2019) เสียอีก แมในป 

2020 ปริมาณการคาผานทาเรือทุกแหงโดยรวมจะหดตัวลงไปถึง 16.1 % ก็ตาม แตในการหดตัวโดยรวมนี้ กลับมี

ทาเรืออยางนอย 3 แหงท่ีมียอดโตข้ึน 30-50% กวา 

สินคาท่ีกำลังขาดแคลนในสหรัฐฯ ท่ีเปนโอกาสของสินคาไทยไดแก วัสดุกอสราง ของตกแตงบาน

ตาง ๆ สินคาเฟอรนิเจอร โดยเฉพาะแบบที่ใชทำงานในบาน เชน เกาอี้ทำงาน โตะทำงาน ชั้นวางคอมพิวเตอรบน

เตียง โคมไฟ รวมไปถึงหมอนอิง ฯลฯ บรรจุภัณฑรักษโลกเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑพลาสติกจากน้ำมันปาลม 

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