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ไวรัสโอมิครอนสงผลใหชาวอเมริกันชอปปงมากข้ึน 

 
เนื้อหาสาระขาว การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุโอมิครอนท่ีรุนแรงมากข้ึน

ในสหรัฐฯ สงผลทำใหชาวอเมริกันมีแนวโนมท่ีจะลดการดำเนินกิจกรรมนอกบานลง และหันไปใชจายเงินเพ่ือเลือก
ซื้อสินคาเพิ่มมากข้ึน โดยแนวโนมดังกลาวอาจจะมีสวนสำคัญสงผลกระทบทำใหอัตราเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องไดในอนาคต 

Mr. Jack Kleinhenz ตำแหนงหัวหนานักเศรษฐศาสตรสมาพันธการคาปลีกแหงชาติ (National 
Retail Federation หรือ NRF) กลาววา การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุใหมอาจจะมีสวน 
ทำใหผูบริโภคในตลาดหันไปเลือกใชจายเงินเพื่อซื้อสินคามากกวาการบริการ และอาจจะสงผลใหอัตราเงินเฟอใน

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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สหรัฐฯ ท่ีปจจุบันอยูในระดับท่ีคอนขางสูงปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องดวย อยางไรก็ตาม เชื่อวาการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสสายพันธุใหมดังกลาวไมนาจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจรวมถึงภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ในระยะยาว 

ทั้งนี้ แมวาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุโอมิครอนในสหรัฐฯ จะไมไดมีอิทธิพลโดยตรง
ตอความตองการบริโภคของชาวอเมริกัน แตการที่ชาวอเมริกันตองอยูอาศัยภายในที่พักอาศัยมากขึ้นอาจจะสงผล
ทำใหผูบริโภคหันไปเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ทดแทนกลุมสินคาบริการ เชน การรับประทานอาหารตามรานอาหาร 
และการออกไปดำเนินกิจกรรมภายนอกที่อาจจะมีขอจำกัดในบางพื้นที่ ซึ่งแนวโนมดังกลาวนาจะเปนการเพิ่มแรง
กดดันใหกับอุตสาหกรรมการขนสงและหวงโซอุปทานในตลาดโลกที่ไดรับผลกระทบมาอยางตอเนื่องตั้งแตชวงตน
ของการแพรระบาด และมีโอกาสทำใหอัตราเงินเฟอในตลาดปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนได  

นอกจากนี้ Mr. Kleinhenz ยังกลาววา การแพรระบาดที่เกิดขึ้นในแตละระลอกสงผลกระทบให
เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ อยางไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของผลกระทบทางเศรษฐกิจในแตละ
ครั้งกลับมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ และยังพบวา การแพรระบาดในครั้งนี้ผูบริโภคชาวอเมริกันสวนมากยังคงมีความ
เชื่อมั่นในสถานการณและยังคงกลาที่จะใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการตอเนื่อง เพราะประชากรชาวอเมริกนัสวน
ใหญไดรับวัคซีนปองกันครบโดสแลว อีกท้ัง ผูติดเชื้อไวรัสสายพันธุโอมิครอนสวนใหญยังมีอาการไมรุนแรงในผูปวย
บางรายแทบไมมีอาการ จึงทำใหผูบริโภคในตลาดยังมีความเชื่อมั่นตอภาวะทางเศรษฐกิจและยังคงใชจายเพื่อซ้ือ
สินคาและบริการ 

ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุโอมิครอนในสหรัฐฯ โดยรวมยังคง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จากขอมูลสถิติจำนวนผูติดเชื้อของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins เมื่อวันที่ 3 มกราคม 
2565 รายงานวา จำนวนผูติดเชื้อรายใหมในสหรัฐฯ เกินกวา 1 ลานคนเปนครั้งแรกซึ่งเปนสถิติสูงที่สุดนับตั้งแตท่ี
เกิดการแพรระบาดเมื ่อตนป 2563 โดยหากคิดเปนอัตราจำนวนผู ติดเชื ้อรายวันเฉลี ่ย 7 วัน (Seven-Day 
Average) มีจำนวนท้ังสิ้น 553,000 ราย ซ่ึงสูงมากกวาสัปดาหกอนหนานี้ถึงกวาสองเทา 

โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผูติดเชื้อรายวันอยางกาวกระโดด สงผลใหผูประกอบการคา
ปลีกในตลาดบางราย เชน หางสรรพสินคา Macy’s  แบรนด Starbucks แบรนด Apple แบรนด Nike และ      
แบรนด Athleta ตัดสินใจปรับลดระยะเวลาการเปดใหบริการลง เพื ่อลดโอกาสในการแพรเชื ้อและเพื ่อให
เหมาะสมกับสถานการณดานจำนวนพนักงานที่ยังสามารถปฏิบัติงานได นอกจากนี้ ยังมีรานคาปลีกบางราย
ตัดสินใจปดกิจการชั่วคราว เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับการแพรระบาดดวย เชน หางสรรพสินคา Walmart ท่ี
ประกาศปดรานในเขตที่มีการแพรระบาดสูงชั่วคราวทั้งสิ้น 60 แหงทั่วสหรัฐฯ เพื่อทำความสะอาดสถานที่ให
ปลอดภัยสำหรับผูบริโภค ในขณะท่ีรานคาปลีกบางรายไดปรับรูปแบบการดำเนินกิจการ โดยหันไปเลือกใหบริการ
จัดสงสินคาถึงบานและการบริการรับสินคาหนารานแทน 
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นอกจากนี้ แมวาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุโอมิครอนจะเกิดขึ้นในชวง
ระหวางเทศกาลปลายป ซ่ึงเปนชวงท่ีผูบริโภคในตลาดมักจะใชจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการเปนมูลคาสูง สมาพันธ 
เชื่อวา มูลคาการคาปลีกในชวงดังกลาวจะไมไดรับผลกระทบมากนัก โดยคาดวา ยอดจำหนายปลีกในชวงระหวาง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 จะมีอัตราการขยายตัวระหวางรอยละ 8.5 – 10.5 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาเปน
มูลคาการคาปลีกรวมทั้งสิ้น 8.43 – 8.59 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเปนสถิติสูงที่สุดเปนประวัติการณของ
สหรัฐฯ อีกท้ัง ยังมีความเปนไปไดท่ียอดจำหนายปลีกอาจจะขยายตัวไปถึงรอยละ 11.5 ดวย 

อยางไรก็ตาม การแพรระบาดดังกลาวกลับสงผลกระทบตอกลุมธุรกิจการบินและธุรกิจบริการ
รานอาหารและรานคาปลีก โดยพบวาในชวงตนปที ่ผ านมาดวยสภาพอากาศในสหรัฐฯ ที ่แปรปรวนจาก
ปรากฎการณลานีญา (La Nina) ทำใหเกิดสภาพหนาวเย็นกวาปกติซ่ึงเปนอุปสรรคตอการบนิ ประกอบกับการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสทำใหขาดแคลนพนักงานตอนรับ จนทำใหสายการบินตองยกเลิกเที่ยวบินในสหรัฐฯ มากกวา 
1,000 เที่ยวในแตละวันซึ่งสงผลกระทบตอการดำเนินกิจการ นอกจากนี้ การแพรระบาดยังสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมบริการรานอาหารและรานคาปลีกดวย เนื่องจากมีพนักงานในอุตสาหกรรมบางสวนติดเชื้อและ
จำเปนตองพักรักษาตัวทำใหไมสามารถปฏิบัติงานได สงผลกระทบตออุตสาหกรรมท่ีขาดแคลนแรงงานอยูกอนแลว
ทำใหสถานการณทวีความรุนแรงมากขึ้น ผูประกอบการบางรายจำเปนตองตัดสินใจปรับลดระยะเวลาการเปด
ใหบริการเพ่ือใหเหมาะสมกับจำนวนแรงงานท่ียังสามารถทำงานได และหันไปใหบริการจำหนายสินคาแบบนำกลับ
บานหรือแบบจัดสงถึงบานแทน 

บทวิเคราะห: แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคชาวอเมริกันท่ีหันไปเลือกซ้ือสินคามากข้ึนในชวงท่ีเกิด
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สายพันธุโอมิครอนอาจจะมีสวนที่จะทำใหอัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ 
ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนได โดยปจจุบันอัตราเงินเฟอสหรัฐฯ เดือนธันวาคม 2564 อยูท่ีระดบัรอยละ 6.8 ซ่ึงสูงกวาระดับ
อัตราเงินเฟอคาดหวังของเศรษฐกิจทั่วไปถึงกวา 3 เทา ดังนั้น หากรัฐบาลสหรัฐฯ ไมเรงดำเนินการแกไขโดยเร็ว
ปจจัยดังกลาวอาจจะทำใหเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) และนำไปสูวิกฤตทางเศรษฐกิจไดใน
อนาคต จึงมีความเปนไปไดที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ จะพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดภายในเดือน
มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อควบคุมระดับอัตราเงินเฟอใหเหมาะสมหลังจากที่สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับใกลเคียงกับรอยละ 0 มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตท่ีเริ่มเกิดการแพรระบาดในชวงตนป 2563  

ท้ังนี้ หากธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาดำเนินมาตรการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดมี
ความเปนไปไดท่ีจะสงผลทำใหผูบริโภคชาวอเมริกันชะลอการบริโภคสินคาและบริการลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรมรถยนตที่ผูบริโภคสวนใหญมักจะตองพึ่งพาอาศัยการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลสำคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้น แนวโนมดังกลาวจึง
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อาจจะสงผลกระทบตอภาวะการสงออกสินคาไทยในกลุมอุปกรณกอสราง ของตกแตงภายใน รวมถึงรถยนตและ
ชิ้นสวนรถยนตซ่ึงเปนกลุมสินคาสงออกศักยภาพของไทยในตลาดสหรัฐฯ ไดในอนาคต 

นอกจากนี้ ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมยังอาจจะสงผลกระทบตอกลุมธุรกิจ
บริการรานอาหารไทยที่มีอยูเปนจำนวนมากในสหรัฐฯ ซึ่งถือเปนชองทางการสงออกสินคาอาหารและเครื่องดื่ม
ไทยที่สำคัญชองทางหนึ่ง ทั้งในแงของกำลังการซื้อที่หดตัวลงจากการงดออกไปรับประทานอาหารนอกบานของ
ผูบริโภคชาวอเมริกัน รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมซึ่งเปนปญหาหลักสำคัญของกลุมอุตสาหกรรม
บริการรานอาหารไทยในตลาดปจจุบันและสงผลกระทบตอยอดจำหนายสินคากลุมวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร
ไทยในตลาดและกระทบตอยอดสงออกสินคาไทยในกลุมดังกลาวไดในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2565 และนาจะเริ่ม
ปรับตัวดีข้ึนเม่ือภาวะการแพรระบาดในสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลาย  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในชวงท่ีเกิดการแพรระบาดสภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คอนขาง
มีความออนไหวมาก การเปลี่ยนแปลงดานปจจัยทางเศรษฐกิจเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ
แนวโนมพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในตลาด ดังนั้น ผูประกอบการไทยท่ีมีคูคาอยูในตลาดสหรัฐฯ จึง
ควรที่จะระมัดระวังและติดตามขาวสารและสถานการณในตลาดอยางสม่ำเสมอเพื่อใหสามารถเตรียมความพรอม
เพื่อปรับกลยุทธในการดำเนินกิจการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตลาด โดยเฉพาะปจจัยดานอัตราเงินเฟอและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีแนวโนมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกลซึ ่งอาจจะสงผลกระทบตอความ
ตองการนำเขาสินคาจากไทยได อยางไรก็ตาม สำหรับกลุมสินคารถยนตและชิ้นสวนยานยนต แมวาการปรับเพ่ิม
อัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดจะทำใหมีความตองการบริโภคลดลงไปบาง แตหากพิจารณาจากภาวะการขาดแคลน
ชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรที่เกิดข้ึนมาอยางตอเนื่อง และสงผลทำใหเกิดการขาดแคลนรถยนตในตลาดในปจจุบัน 
ดังนั้น จึงคาดวากลุมสินคารถยนตและชิ้นสวนยานยนตไทยยังนาจะมีโอกาสขยายตลาดสงออกตอเนื่องภายหลัง
จากท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ย 

นอกจากนี้ ในชวงระหวางที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุโอมิครอน 
ผูบริโภคชาวอเมริกันมีแนวโนมลดการออกไปทำกิจกรรมนอกบานลง จึงนาจะยังเปนโอกาสในการขยายตลาด
สงออกกลุมสินคาสันทนาการภายในบาน เชน ของเลน เกมส และอุปกรณสำหรับสัตวเลี้ยงมากขึ้น นอกจากนี้ 
ความตองการสินคาสำหรับการปองกันการติดเชื้อ เชน หนากากอนามัย ถุงมือยาง และชุดปองกันการติดเชื้อ ใน
ตลาดก็ยังขยายตัวตอเนื่องและยังเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการขยายตลาด โดยสินคาไทยถือวามี
ความไดเปรียบในแงของความเชื่อม่ันดานคุณภาพสินคาในกลุมผูบริโภคอยูแลว เนื่องจากไทยมีสัดสวนการสงออก
สินคากลุมดังกลาวในตลาดคอนขางสูงมาโดยตลอด  

อยางไรก็ตาม ปจจัยดานการขนสงและหวงโซอุปทานที่ทำใหราคาคาขนสงสินคาปรับตัวสูงข้ึน
อาจจะเปนอุปสรรคท่ีสำคัญสำหรับการสงออกสินคาไทย ดังนั้น หากผูประกอบการไทยสามารถควบคุมตนทุนการ
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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ผลิตและบริหารการจัดสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพก็นาจะชวยสงเสริมใหสินคาไทยสามารถรักษาตลาดใน
สหรัฐฯ ได อีกท้ัง สถานการณดานปญหาในอุตสาหกรรมการขนสงและหวงโซอุปทานในตลาดโลกปจจุบันนาจะอยู
ในระดับรุนแรงที่สุดแลว ซึ่งแนวโนมของอุตสาหกรรมนาจะเริ่มปรับตัวเขาสูจุดดุลยภาพที่เหมาะสมไดภายในชวง
ครึ่งปหลังปนี้ดวย 

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

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC และ หนังสือพิมพ the Wall Street Journal  
เรื่อง: “Omicron Variant Likely to Fuel Inflation, as Americans Keep Shopping Rather Than Dining Out 

and Traveling, Retail Trade Group Economist Says” และ “Omicron Takes a Toll on Business, From 
Airports to Bars and Supermarkets” 

โดย: Melissa Repko, Andrew Tangel, Jaewon Kang และ Heather Haddon  
สคต. ไมอามี /วันท่ี 6 มกราคม 2565 
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