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เศรษฐกิจ 
 

 
 

 

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ธนาคารกลาง ณ นครชิคาโก ได้เปิดเผยดัชนีการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจประจ าเดอืนสงิหาคม 2559 ของพื้นที่ในเขตมสิเวสต์ (Midwest Economy 
Index-MEI) ซึ่งประกอบ ด้วยรัฐอลิลินอยส์ อินเดียนา มิชิแกน วิสคอนซิน และ ไอโอวา  

ดัชนี MEI ถูกก าหนดจากตัวช้ีวัดธุรกิจ 129 ตัว ของการผลติต่างๆ 4 สาขา ซึ่งไม่
รวมภาคเกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นตัววัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมสิเวสต์ของสหรฐัฯ   

 ดัชนี MEI โดยรวมในเดือนสิงหาคมปรับตัวดีข้ึนจาก -0.14 จุด ในเดือนกรกฎาคม 
เป็น -0.04 จุด และดัชนีความสัมพันธ์ (Relative MEI) ปรับตัวดีข้ึนเป็น +0.11 จุด จาก 
+0.01 จุด ของเดือนกรกฎาคม ส่วนดัชนี ความสัมพันธ์ดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่า เศรษฐกจิในเขต
มิสเวสต์ในเดือนสิงหาคมเตบิโตในอัตราเช่ืองช้า  

 นอกจากนี้ ในรายงานแจ้งว่า โดยรวมแล้วรัฐมิชิแกนและรฐัอิลลินอยสเ์ป็นสองรัฐที่
ท าให้ดัชนี MEI เป็นบวก ในขณะที่รัฐวิสคอนซินและรัฐไอโอว่า มีดัชนี MEI ติดลบ และ
พิจารณาแยกออกเป็นภาคเศรษฐกจิแล้ว ดัชนี MEI เป็นบวก ได้แก่ ภาคธุรกิจบริการ 
(+0.04) และ ภาคการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค (+0.01) ในขณะที่ ดัชนีติดลบ ได้แก่ ภาคการ
ผลิต (-0.01) และภาคการก่อสร้าง (-0.07)  

ที่มา: World Business Chicago วันที่ 30 กันยายน 2559 
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ธุรกิจการค้า 
 

  ส านักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนประกาศแจ้งในเวปไซต์ว่า ไดร้ะงับการ
อนุญาตน าสินค้ากระเทียมสดปอกเปลือกจากจีน ซึ่งสินค้าผลิตโดยบริษัท ฮงชาง ผกัและ
ผลไม้ จ ากัด ด้วยเหตุผลปนเปือ้นด้วยแรงงานบังคับ ศุลกากรสหรัฐฯ จะกักกันสินค้า และ
เปิดโอกาสให้ผูส้่งออกจีนพิสจูน์ว่าสินค้าไม่ปนเปื้อนแรงงานบังคับ 

 ตามระเบียบข้อบังคับมาตรา 19 USC 1307 ของพระราชบญัญัติพิกัดอัตราอากร
ศุลกากร ปี 1930 ก าหนดการห้ามน าเข้าสินค้าทีผ่ลิตในต่างประเทศโดยใช้แรงงานบงัคับ
แรงงานนักโทษ และ แรงงานเด็ก แต่มีข้อยกเว้นบางประการ  

 กฎหมายการอ านวยความสะดวกทางการค้าและข้อบังคับ ป ี2015 ตัดข้อยกเว้น
ออกไป และให้อ านาจศุลกากรสหรัฐฯ ในการยับยั้งและห้ามการน าเข้า หากศุลกากรฯ มี
ข้อมูล แม้ว่าจะไม่แน่ชัดเจน  มีเบาะแสบง่บอกว่าสินค้าน าเข้าท าผิดระเบียบ ศุลกากรฯ 
สามารถออกหมายกักสินค้าได้ทันท ี

 ศุลกากรสหรัฐฯ แจง้เพิม่เติมว่า การตรวจสอบมุ่งไปยงัผูผ้ลติ/ผู้สง่ออกเป็นรายๆ 
เท่านั้น ไม่ครอบคลุมสินค้ารายการอื่นๆ ของผูผ้ลิต/ผู้สง่ออก หรือ ทัง้อุตสาหกรรม และเพือ่
หลีกเลี่ยงการเผชิญปญัหา ศุลกากรสหรัฐฯ แนะน าใหผู้้ผลิต/ส่งออกตรวจสอบห่วงโซ่
อุปทานอย่างใกล้ชิดเพื่อตอกย้ าให้กระบวนการผลิตปลอดแรงงานบังคับ 

ที่มา: Sandler, Travis Trade Advisory Services, 28 September 2016 

ข้อคิดเห็น 

ปัจจุบัน ประเทศไทยติดบัญชีแดงของกระทรวงแรงงานสหรฐัฯ ถูกกล่าวหาว่า เป็น
ผู้ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบงัคับของ ในสินค้า ปลา กุ้ง และ เสื้อผ้า ดังนั้น ศุลกากร
สหรัฐฯ สามารถยับยั้งการน าสินค้าดังกล่าวของผูส้่งออกไทยได้ หากมีเบาะแสเช่ือว่าสินค้า
ผลิตโดยแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ โดยใช้กฎหมายการอ านวยความสะดวกการค้าฯ  

      

 
 

 

 จากรายงานยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาของผูผ้ลิตค่ายรถยนต์ติด
อันดับ Top  3 แจ้งว่า ยอดขายลดลง ซึ่งค่ายรถยนต์จีเอ็มมยีอดขายจ านวน 249,795 คัน 
ลดลงร้อยละ 0.6 ส่วนรถยนต์ฟอร์ด ยอดขายลดลงร้อยละ 8.1 มียอดขายจ านวน 203,444 
คัน ในขณะที่ยอดขายของเฟียต-ไคร์สเลอร์ มจี านวน 192,883 ลดลงรอ้ยละ 0.9   

 ส่วนรถยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน ได้แก่ รถโตโยต้า มียอดขายใน
เดือนกันยายนจ านวน 197,260 คัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.5  และรถนิสสันมียอดขายพุง่สงูข้ึน
ร้อยละ 19 โดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งท าให้ยอดขายรถยนต์ทัง้หมดเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 4.9 มี
จ านวน 127,797 คัน แตร่ถยนต์ฮอนด้ากลับมียอดขายลดลงร้อยละ 0.1 หรือมจี านวนขาย 
133,655 คัน  

สหรัฐฯ ห้ามน าเข้ากระเทียมจากจีนด้วยเหตุผลแรงงานบังคับ 

ยอดขายรถยนต์ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลง 
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 นอกจากนี้ โพลของนกัวิเคราะห์ซึง่จัดท าโดยบริษัท Wall Street Journal คาดว่า
ยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนมปีระมาณ 1.4 ล้านคัน นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดอืน
กุมภาพนัธ์ที่ยอดขายต่อเดือนมจี านวนต่ ากว่า 1.5 คัน และคาดว่ายอดขายต่อปีอยู่ระหว่าง 
17.4 - 17.6 ล้านคัน  ส่วนบริษัท Kelly Blue Book ได้คาดการณ์ราคาเฉลี่ยของรถยนต์
ขนาดเบาที่จ าหน่ายในเดือนกันยายนราคาเฉลี่ย 34,372 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 
2.5 จากปีทีผ่่านมา ในขณะที่บริษัท WardsAuto.com ไดร้ายงานการผลิตรถยนต์และ
รถบรรทุกในภูมิภาคอเมรกิาเหนือก าลังบมูซึง่ท าลายสถิติในเดือนสงิหาคม 

     ที่มา: Wall Street Journal วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

 

กฎ&ระเบียบ  

 

 ส านักงานปลาและสัตว์ป่าสหรัฐฯ ประกาศใช้ระเบียบการหา้มน าเข้าสัตวน้ า 11 
ชนิด ได้แก่ ปลา 10 ชนิด และ กุ้งเครย์ฟิช 

 รายช่ือปลาที่ห้ามน าเข้า 10 ชนิด ได้แก่ ปลาครูเช่ียนคารป์ ปลาปรสัเซียนคาร์ป 
ปลาเซเดอร์ ปลายูเรเซียนมินนาว ปลาโรช ปลาสโตนโมโรโก ปลาไนลเ์พิร์ช ปลาอมสูลบี
เปอร์ ปลายูเรเซียนเพิร์ช และ ปลาเวลแคชฟิช 

 ส านักงานฯ ใหเ้หตผุลว่า สัตว์น้ าทั้ง 11 ชนิดเป็นสัตว์น้ าทีบ่กุรุก แพรห่ลายรวดเร็ว 
และ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าพื้นเมืองในสหรัฐฯ 

 ระเบียบข้อบังคับครอบคลุมสัตว์น้ าที่มีชีวิตทั้งในด้านการน าเข้า การน าพาหรือ
ขนส่งข้ามรฐัทั้ง 11 ชนิด ทั้งในรูปเป็นตัวและเป็นไข่ และรวมไปถึงการห้ามการซือ้-ขายทาง
อินเตอรเ์นทอกีด้วย 

 ระเบียบยกเว้นให้เฉพาะในกรณี การน าเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา 
การแพทย ์และทางวิทยาศาสตร์ แต่จะต้องท าเรื่องขออนุญาต  

ที่มา:  US Fish & Wildlife Services, September 30, 2016 

 

การบริโภค 
 

 
 

 จากการส ารวจของสหพันธ์ค้าปลีกสหรัฐฯ ไดค้าดการณ์ว่า คนอเมรกิันจะใช้จ่ายซื้อ
ของเพิ่มข้ึนและแตเ่นิ่นๆ ส าหรับในช่วงเทศกาลวันหยุดปนีี้ ซึ่งจะเป็นปจัจัยหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกจิสหรฐัฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ และคาด
ว่า ยอดค้าปลีกช่วงนี้จะสูงถึงประมาณ 665.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพื่อเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 3.6  ทั้งนี้ ไม่รวมยอดขายของรถยนต์ น้ ามัน และ ร้านอาหาร แต่รวมถึงการใช้จ่าย
ออนไลน์และการขายที่ไม่ใช่ร้านค้า และคาดว่า ยอดขายในช่องทางนีจ้ะเพิม่ขึ้นประมาณ
ร้อยละ 7-10 หรือมียอดประมาณ 117 พันล้านเหรียญสหรฐัฯ 

สหรัฐฯ ห้ามน าเข้าสัตว์น้ า 11 ชนิด 

ผลส ารวจคนอเมริกันจะใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี 
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 นายแมททิว เช ประธานสหพันธ์ฯ กล่าวว่าจากการคาดกรณ์สะท้อนให้เห็นถึง 
ความเป็นจริงของธุรกจิค้าปลกีที่ยังสามารถพลกิฟื้นกลับมาได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งตัวเลข
ยอดขายค้าปลีกในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปจีะเป็นยอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอด
ค้าปลีกรวมทั้งป ี

ปัจจัยบวกทีส่นับสนุนต่อการขยายตัว ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน 
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี  และตัวเลขคนว่างงานเพียงร้อยละ 4.9 ซึ่งต่ ากว่าเมื่อปทีี่ผ่านมา 
และรายงานจากส านักส ามะโนประชากรสหรัฐฯ ว่าประชากรสหรัฐฯ มรีายได้เพิ่มมากขึ้น 
เมื่อเทียบกับเมื่อ 7 ปีทีผ่่านมา รายได้ครัวเรือนสหรฐัฯ ต่อปเีพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5.2 ในปี 2558 
อยู่ในระดับ 56,516 เหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการจ้างแรงงานในช่วงปลายปจีะเพิ่มข้ึนถึงแม้
เป็นการจ้างแบบช่ัวคราวก็ตาม  

 สหพันธ์ค้าปลีกสหรัฐฯ ยังมีความกงังวลตัวแปรบางอย่าง เช่น การเลอืกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ สภาพอากาศแปรปรวนที่หนาวจดัหรืออบอุ่นเกินไปในช่วง 
ดังกล่าว ซึ่งอาจจะสง่ผลให้ยอดขายสินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง  
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