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ฉบับท่ี 192, 3-7 ตุลาคม  2559 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคต. ณ นครนิวยอร์ก 
(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

1. ภาคการผลิตสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายน 
ภาคการผลิตสหรัฐฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนกันยายนหลังจาก

ที่หดตัวลงในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีของ Institute for Supply Management 
ปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 51.5 จุดในเดือนกันยายนจาก 49.4 ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ค่า
ดัชนีที่สูงกว่า 50 จุดหมายถึงอุตสาหกรรมมีการเติบโต 

ในเดือนกันยายนภาคการผลิตมีการสั่งสินค้าและอัตราการผลิตที่เพ่ิมขึ้น
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันโรงงานจ านวนมากก็
ก าลังปรับลดจ านวนแรงงานและสต็อกสินค้าลงเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

 Scott Brown หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Raymond James 
Financial เปิดเผยว่าภาคการผลิตในปัจจุบันก าลังเติบโตในอัตราที่ต่ า เป็นอีก
ปัจจัยหนุนที่ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมมีการเติบโตไม่มากนัก 

ทั้งนี้ ดัชนี ISM new orders ก็ปรับตัวขึ้นจาก 49.4 จุดเป็น 55.1 จุดใน
เดือนกันยายนนับเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมและดัชนีวัด
ด้านการผลิตก็ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 49.6 จุดเป็น 52.8 จุด นอกจากนี้ดัชนีการจ้าง
แรงงานการผลิตก็ปรับขึ้นจาก 48.3 จุดเป็น 49.7 จุดด้วยเช่นกัน  

ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยด้าน
สภาพเศรษฐกิจและค่าเงินเหรียญสหรัฐที่เพ่ิมขึ้นก าลังเริ่มมีการเติบโตขึ้นอีกครั้ง
โดยธุรกิจการผลิตจ านวนมากต่างก็ก าลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมโดยลดจ านวนพนักงานและสต็อกสินค้าเพ่ือลดต้นทุนในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ิมความคล่องตัวทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ยังคงต้องจับตามองสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความต้องการสินค้าของสหรัฐฯ คาดว่าการ
ฟ้ืนตัวของราคาน้ ามันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ ามันของสหรัฐฯ เติบโตขึ้นซึ่งจะส่ง 

หัวข้อข่าว 
 ภาคการผลิตสหรัฐฯ ขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องในเดือนกันยายน 
 FDA สหรัฐฯ ก าลังปรับเปลี่ยน

รูปแบบการนิยามค าว่า“Healthy” 
ใหม่ 

 สภาพอากาศฤดูหนาวปีนี้ อาจ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง
รุนแรง 

***************************** 
คอลัมน์ 

Eyes on America 

“Preppers: ผู้บริโภคสายพันธุอ์ืด” 

By Aun. 

 

 

 

********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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ผลต่อเนื่องในเชิงบวกให้มีการสั่งซื้อสินค้าจากภาคการ
ผลิตในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

Bloomberg และสคต. ณ นครนิวยอร์ก 
3 ตุลาคม 2559 

********************* 
2. FDA สหรัฐฯ ก าลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

นิยามค าว่า “Healthy" ใหม่ 
Food and Drug Administration (FDA) 

สหรัฐฯ ก าลังเริ่มจ ากัดความค าว่า Healthy ที่ ใช้ใน
การตลาดของสินค้าต่างๆ โดยก าลังรวบรวมข้อมูลจาก
บริษัทผู้ผลิตอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเห็น
ของภาคประชาชน 

Douglas Belentine ผู้อ านวยการ Office of 
Nutrition and Food Labeling ของ FDA เปิดเผยว่า 
ท่ามกลางความเข้าใจด้านโภชนาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา FDA จึงจ าเป็นต้องท าให้ค าจ ากัดความของค า
ว่า Healthy ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

ยกตัวอย่างเช่นในอดีตไขมันเคยถูกมองว่าไม่ดีต่อ
สุขภาพส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมสินค้า fat-free แต่ในปัจจุบัน
ผู้บริโภคกลับให้ความส าคัญกับประเภทของไขมันมากขึ้น 
อาทิ ไขมันที่พบในอาโวคาโดและถั่วเป็นไขมันที่ดีต่อ
สุขภาพ และไขมันจากพืชและปลาก็ถูกมองว่า “healthy” 
เช่นกัน ในขณะเดียวกัน U.S. Dietary Guidelines ก็ได้
แนะน าให้ผู้บริโภคลงปริมาณการรับประทาน saturated 
fats หรือไขมันอ่ิมตัวที่พบในเนื้อสัตว์ลง 

นอกจากนี้ค าว่า healthy ในปัจจุบันยัง
ครอบคลุมไปถึงปริมาณน้ าตาลในอาหารอีกด้วย FDA 
เปิดเผยว่าการบริโภคน้ าตาลเกินจ าเป็นอาจท าให้เกิด
โรคหัวใจและโรคอ้วน 

อย่างไรก็ตาม Nestle บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่
ของโลกออกมาโต้แย้งว่าหากผู้บริโภคต้องการบริโภค
อาหารที่ดีต่อสุขภาพพวกเขาก็ควรรับประทานผัก ผลไม้
และธัญพืชให้มากขึ้นและบริโภคอาหาร processed 

foods ให้น้อยลงและเชื่อว่าการอ้างสรรพคุณทาง
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นเพียงเครื่องมือทาง
การตลาดเท่านั้น 
 ทั้งนี้ FDA มองว่าผู้บริโภคอเมริกันจะมองหา
ข้อมูลด้านโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ดีขึ้น การท าให้การติดฉลาก 
“Healthy” ทันสมัยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 

NPR  
3 ตุลาคม 2559 

********************* 
3. สภาพอากาศฤดูหนาวปีนี้อาจส่งผลต่อ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างรุนแรง 
Accuweather เปิดเผยข้อมูลการคาดการณ์

สภาพอากาศในฤดูหนาวที่จะถึงนี้โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะ
ประสบกับสภาพอากาศหนาวรุนแรงในหลายพ้ืนที่ 

Mid-Western States จะมีอากาศหนาวอย่าง
รุนแรงกว่าปีก่อน ในขณะที่ The Northeast ก็จะมี
ปริมาณหิมะและพายุมากกว่าปกติในพ้ืนที่รัฐนิวยอร์ก
และนิวอิงแลนด์ ส่วน The Southeast จะมีอากาศเย็น
ในช่วงต้นปี 2017 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตกรไร่ส้ม 
และยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุในพ้ืนที่ด้วย นอกจากนี้
พ้ืนที่ The Southwest จะมีอากาศอบอุ่นและ 
Northern California อาจมีพายุและหิมะบ้างเล็กน้อย 

สภาพอากาศหนาวรุนแรงในหลายพ้ืนที่อาจท า
ให้ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ลดลง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีโลจิ
สติกส์และระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดีของสหรัฐฯ 
น่าจะช่วยพยุงยอดค้าปลีกในฤดูหนาวได้ แต่ก็อาจส่งผล
ให้ร้านค้าปลีกทั่วไปสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ 
ร้านค้าออนไลน์ได้ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล
เบื้องต้นและการคาดการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น 

Accuweather และสคต. ณ นครนิวยอร์ก 
23 กันยายน 2559 

********************* 
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By Thai Trade Center NY  

“Preppers: ผู้บริโภคสายพันธุอ์ืด” 

 หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดหรือแม้กระทั่ง 

Zombie Apocalypse เหมือนในภาพยนต์ขึ้นมาจริงๆ คนที่จะรอดชีวิตได้คือ

คนที่เตรียมพร้อม ชาวอเมริกันจ านวนหลายล้านคนคิดว่าตนเองเป็น Preppers 
ซ่ึงหมายถึงผู้ที่เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อตนเองและ

ครอบครัว โดย Preppers จ านวนมากลงทุนสร้างที่พักหลบภัยในที่ต่างๆ ทั้งในใต้

ดินหรือในพื้นที่ห่างไกลผู้คนและมักซ้ือสินค้าอาหารที่มีอายุความทนทานในการเก็บ

ได้นานตั้งแต่สินค้าที่มีอายุ shelf-life 25 ปีไปจนถึงอาหารที่ไม่มีวันหมดอายุ 

(non-perishable foods)  

 

 นอกจากนี้ อุปกรณ์อาหาร และการก่อสร้างที่หลบภัยมีค่าใช้จ่ายที่สูง

ส่งผลให้ตลาดสินค้าส าหรับ Preppers ในสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึงหลายพันล้าน

เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้หน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐฯ จ านวนมากก็ยังสนับสนุนให้

ประชาชนทั่วไปมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติเป็นระยะเวลา  1 -2 

สัปดาห์หากไม่มีความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่งผลให้สินค้าอาหารของ Preppers 
ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไปอีกด้วย 

 

 สินค้าที่ได้รับความนิยมจาก Preppers ได้แก่อาหารที่มอีายยุาวนาน 

อุปกรณ์ตั้งแคมป์เดินป่า อาวุธป้องกันตวัและยารักษาโรค ซ่ึงชาวอเมริกันจ านวน

มากมีการกักตุนไว้ส าหรับสถานการณ์ฉกุเฉินต่างๆ 

 

 ที่น่าสนใจคือสินค้าไทยหลายประเภทสามารถน ามาประยุกต์เพื่อวาง

จ าหน่ายในตลาดดังกล่าวได้ อาทิ ข้าวสารที่หากเก็บอย่างถูกต้องก็สามารถใช้ได้นาน

หลายสิบปี นอกจากนี้สินค้าอาหารส าเร็จรูป อาหารแห้งและอาหารแปรรูปต่างๆ 

ของไทยก็สามารถน ามาบรรจุหรือแปรรูปแบบอาหาร dehydrated ขายได้อีกด้วย 

 

 จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าตลาดส าหรับ Preppers นั้นมีโอกาส

ในการเติบโตสูงประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงต่างๆ ที่

เกิดขึ้นทั่วโลกก็น่าจะท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากหันมาเตรียมพร้อมกันมากขึ้น คาด

ว่ามูลค่าตลาด Prepper จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้การเตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์รุนแรงอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเรา เตรียมพร้อมไว้ก็ไม่

เสียหายอะไรเพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาจริงๆ การเตรียมพร้อมอาจ

หมายถึงความปลอดภัยของตัวเราหรือครอบครัวได้เลย สัปดาห์นี้ผมขอตัวไป

ตรวจดูสต็อกของก่อนน่ะครับว่าพร้อมรับมือกับซอมบี้แล้วหรือยัง 

Aun. 

http://www.ditp.go.th/
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*** ประกาศข่าวจาก สคต. ณ นครนิวยอร์ก*** 

 การขยายตัวของอาหารทะเลแปรรูปไทยใน

สหรัฐอเมริกา 

 

 ข้อมูลรายงาน Trafficking In Person (TIP) 
ของสหรัฐฯ ในปี 2016 ท่ีออกแผยแพร่ เมื่อ เดือน
มิถุนายน 2016  ระบุว่าประเทศไทยถูกปรับระดับดีขึ้น
จาก Tier 3 เป็น Tier 2 watch list  ส่งผลให้
อุตสาหกรรมส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทยมีความ
เคลื่อนไหวมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากบริษัทค้า
ปลีกและผู้น าเข้าจ านวนมากท่ีเดิมมีความกังวลเกี่ยวกับ
ท่ีมาของสินค้าอาหารทะเลท่ีก าลังเป็นประเด็นส าคัญ ซึ่ง
มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ส่งผล
ให้ยอดส่งออกสินค้าอาหารทะเลแปรรูปไทยไปยังสหรัฐฯ 
ปรับเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่า 
313.8 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน 48.29%* แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายตัว
ของสินค้าอาหารทะเลไทยในสหรัฐฯ ในอนาคต 

   

 

  

 นอกจากนี้บริษัทผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ 
อาทิ Wal-Mart และ Wegmans ต่างก็ก าลังสนใจท่ีจะ
สั่งซื้อสินค้าอาหารทะเลจากไทยมากขึ้น โดยท้ัง 2 บริษัท
ก าลังพิจารณาส่งคณะผู้แทนการค้าไปส ารวจโอกาสใน
ระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถส่งมอบสินค้าไห้ได้ในอนาคต
พร้อมท้ังการเจรจาการค้าซึ่งจะสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่
ประเทศไทย 

 ในช่วงท่ีผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส าคัญจ านวนมากใน
สหรัฐฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยไปเจรจาการค้าใน
สหรัฐฯ โดยในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo North America 
ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศก็ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวและได้การตอบ
รับท่ีดี และในปี 2017 นี้จะมีการขยายพื้นท่ีในงานแสดง
สินค้าเพื่อเป็น Thai Pavilion ท่ีสามารถใช้เป็นพื้นท่ีใน
การเจรจาการค้าของผู้ประกอบการไทย 

 หากผู้ประกอบการท่านใดท่ีเป็นผู้ส่งออกสินค้า
อาหารทะเลไทยท่ีสนใจท่ีจะเข้าร่วมเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อการเข้าร่วมได้ ท่ีส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้ ท่ี  โทรศัพท์ 02 -507 -8325 และอี เมล์ 
foods@ditp.go.th หรือ DITP Call Center 1169 

 *ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจาก
กรมศุลการกร 

 

http://www.ditp.go.th/

