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ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2557 และประมาณการปี 2558 

1. เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ใน 5 ไตรมาสล่าสุด 

ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนการเพิม่ข้ึน
ของ GDP สหรัฐฯ ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภค (personal consumption expenditure) การลงทุนในสินค้าคง
คลังของภาคเอกชน (business investment and inventories) และการส่งออกที่เพิ่มข้ึน  

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชากร (ล้านคน) 314.0 316.4 318.8 321.3 323.9 326.5 329.3 332.0 
อัตราการขยายตัว GDP (%) 2.3 2.2 2.3 3.3 2.5 2.4 2.6 1.4 
รายได้ต่อหัว (US$) 51,483 53,004 54,550 56,799 58,789 60,893 63,346 64,958 
อัตราเงินเฟ้อ (%) 2.1 1.5 1.7 1.5 2.1 2.3 2.5 2.0 
อัตราการว่างงาน (%) 8.1 7.4 6.2 5.5 5.3 5.2 5.0 5.5 
ที่มา  Economist Intelligence Unit 

ส าหรับปี 2558 คาดว่า GDP ของสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มข้ึนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.3 เนื่องจากราคา
น้ ามันในตลาดโลกที่คาดว่าจะลดลงอีก ซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศมีก าลังเพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ตาม อัตรา
ว่างงานของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับที่สูงที่ร้อยละ 5.5 หรือคิดเป็นจ านวนประมาณ 9 ล้านคน และอัตราเงินเฟ้อ
จะชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีแนวโน้มที่จะเริ่มด าเนินนโยบาย
การเงินแบบหดตัว (tight monetary policy) ในช่วงกลางปี 2558 และคาดว่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น   
ร้อยละ 1.125 หลังจากที่ตรึงไว้ที่ร้อยละ 0 – 0.25 มากว่า 6 ปี  

2. การค้า 
ในด้านภาคต่างประเทศ (external sectors) คาดว่าสัดส่วนการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ของ

สหรัฐฯ ในปี 2558 จะลดลงจากร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 1.8 ซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี การส่งออก
สินค้าของสหรัฐฯ ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 จากปี 2557 ในขณะที่การน าเข้าสินค้าของ
สหรัฐฯ จะลดลงร้อยละ 0.07 ซึ่งเป็นผลจากการพึ่งพาการน าเข้าน้ ามันในปริมาณที่ลดลง อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ 
จะยังคงเป็นผู้น าเข้าน้ ามันรายใหญ่ที่สุดของโลก (net importer) ในด้านการค้าภาคบริการ สหรัฐฯ จะยังคงเป็น   
ผู้ส่งออกบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่มีการค้าภาคบริการเกินดุลสูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน โดย
รายรับด้านบริการของสหรัฐฯ ในปี 2558 คาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 จากที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.55 ในปี 2557   
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ดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการค้า (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดุลบัญชีเดินสะพัด -460.8 -400.3 -374.9 -323.6 -349.4 -319.9 -342.6 -313.2 
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) -2.9 -2.4 -2.2 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.5 
มูลค่าการส่งออกสินค้า 1,561.1 1,592.2 1,631.0 1,681.6 1,761.1 1,822.4 1,917.6 1,990.0 
มูลค่าการน าเข้าสินค้า 2,303.8 2,294.5 2,348.7 2,347.1 2,496.7 2,660.6 2,767.4 2,848.2 
ดุลการค้า -742.7 -702.3 -717.8 -665.6 -735.6 -838.1 -849.8 -858.2 
มูลค่าการส่งออกบริการ 649.9 682.2 713.3 750.6 809.2 864.2 925.9 979.5 
มูลค่าการน าเข้าบริการ 444.8 456.4 463.2 465.1 483.9 512.4 542.1 568.0 
ดุลการค้าบริการ 205.1 225.9 250.1 285.5 325.3 351.7 383.8 411.5 
ที่มา  Economist Intelligence Unit 

3. การลงทุน 
ส าหรับป ี2558 ในการจัดอันดับสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ คาดว่า สหรัฐฯ จะปรับ

เพิ่ม 1 อันดับ จากอันดับที่ 8 ในปี 2557 เป็นอันดับที่ 7 จาก 82 ประเทศทั่วโลก และน่าจะคงอยู่ที่อันดับดังกล่าว
จนถึงปี 2562 ทั้งนี้ เป็นผลจากการด าเนินนโยบายที่สนับสนุนการแข่งขัน ยกเว้นในอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่ยัง
มีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ และนโยบายที่เปิดรับต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ยกเว้นในบางอุตสาหกรรม
ที่มีความอ่อนไหวและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ การให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนโดย
ต่างประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนในระดับมลรัฐจะมีให้เห็นเพิ่มข้ึนโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทของ
สหรัฐฯ จะยังคงหาแหล่งผลิตในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุน แต่ด้วยปัจจัยด้านอัตราค่าจ้างแรงงานที่ เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วในประเทศเศรษฐกิจใหม่ (emerging markets) อาจมีผลให้การผลิตในสหรัฐฯ มีความดึงดูดมากขึ้น 

การลงทุนโดยตรงจากต่างชาต ิ(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
เงินทุนไหลเข้า 217.8 295.0 311.9 352.6 339.2 367.8 360.7 445.6 
เงินทุนไหลออก 375.5 408.2 403.8 414.1 426.6 432.1 437.6 436.5 
การลงทุนสุทธิ -157.8 -113.3 -91.9 -61.4 -87.5 -64.3 -76.9 9.1 
ที่มา  Economist Intelligence Unit 
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ภาพรวมการค้าไทย-สหรัฐฯ  

 สหรัฐฯ เป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญมากของไทยมายาวนาน โดยในปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกส าคัญ
ล าดับที่สองของไทยรองจากจีน ในปี 2557 มูลค่าการส่งออก 11 เดือนอยู่ที่ 21,813 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของการส่งออกทั้งหมดของ
ไทย (จีนมีสัดส่วนร้อยละ 10.9 และญี่ปุ่นซึ่งอยู่ล าดับสามมีสัดส่วนร้อยละ 9.6) ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ เป็นแหล่ง
น าเข้าส าคัญล าดับสามของไทยรองจากจีนและญี่ปุ่น โดยในปี 2557 มีมูลค่าการน าเข้า 11 เดือนอยู่ที่ 13,308 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของการน าเข้าทั้งหมดของไทย (จีนมีสัดส่วน   
ร้อยละ 16 และญี่ปุ่นมีสัดส่วนร้อยละ 15) ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับสหรัฐฯ อย่างมีเสถียรภาพและ
ต่อเนื่อง โดยปี 2557 ในช่วง 11 เดือนไทยเกินดุลการค้าสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 8,505 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สรุปภาวะการค้าระหว่างไทย-สหรัฐฯ  

 มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 

การค้ารวม 37,582 35,121     
การส่งออก 22,953 21,813 0.7 3.3 10.0 10.4 
การน าเข้า 14,629 13,308 16.8 -2.5 5.8 6.3 
ดุลการค้า 8,324 8,505     

ที่มา กระทรวงพาณิชย์
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สินค้าส่งออกที่ส าคัญและในปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่ดีได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณีและ
เครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ เครื่องจักรกล และรถยนต์/อุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถยนต์/อุปกรณ์และ
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ที่มูลค่าการส่งออก 11 เดือนในปี 2557 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 46.3 และร้อยละ 34.7 
ตามล าดับ 

สินค้าส่งออกจากไทยไปสหรัฐฯ ท่ีส าคัญ 10 ล าดับแรก 

 มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 4,229 4,050 6.9 4.3 18.4 18.5 
ผลิตภัณฑ์ยาง 1,557 1,411 -2.8 -1.4 6.7 6.5 

อัญมณีและเครื่องประดับ 1,319 1,259 3.3 2.7 5.7 5.7 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ 1,027 1,258 -10.9 34.7 4.4 5.7 

อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป 1,181 1,029 -13.9 -5.8 5.1 4.7 
เครื่องนุ่งหุ่ม 1,017 912 0.1 -2.6 4.4 4.2 
เครื่องจักรกล 595 605 41.7 9.2 2.5 2.8 

แผงวงจรไฟฟ้า 664 585 26.0 -2.6 2.8 2.7 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 689 579 -30.0 -10.5 3.0 2.6 
รถยนต์/อุปกรณ์ 434 570 23.7 46.3 1.8 2.6 

ที่มา กระทรวงพาณิชย ์

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญและในปีที่ผ่านมามีการน าเข้าเพิ่มสูงข้ึนมากได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และ
แผงวงจรไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการน าเข้า 11 เดือนในปี 2557 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 36.1 และร้อยละ 21.9 
ตามล าดับ 

สินค้าน าเข้าของไทยจากสหรัฐฯ ท่ีส าคัญ 10 ล าดับแรก 

 มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 2556 2557 (ม.ค. – พ.ย) 

เครื่องบิน/อุปกรณ์ 1,857 1,989 208.2 7.7 12.7 14.9 
เครื่องจักรกล 1,531 1,299 9.7 -10.1 10.4 9.7 

แผงวงจรไฟฟ้า 1,075 1,208 -6.7 21.9 7.3 9.0 
เคมีภัณฑ์ 1,247 1,139 -.08 -1.8 8.5 8.5 

พืช/ผลิตภัณฑ์จากพืช 798 951 -15 36.1 5.4 7.1 
เครื่องเพชรพลอย/อัญมณี 1,528 950 111.1 -31.8 10.4 7.1 

เครื่องจักรไฟฟ้า 744 645 -3.4 -4.9 5.0 4.8 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 576 516 34.8 -2.8 3.9 3.8 

ส่วนประกอบยานยนต์ 474 482 10.6 8.5 3.2 3.6 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์/

การแพทย์ 
579 447 -2.0 -16.9 3.9 3.3 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 
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ภาคเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 

เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก อัตราการขยายตัวและสัดสว่นต่อการส่งออกท้ังหมด 
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2557 ในสินค้าส่งออกส าคัญ 20 ล าดับแรกจากไทยไปสหรัฐฯ  

 
ที่มา กระทรวงพาณิชย์ 

จากแผนภาพข้างต้น สินค้าที่มีทั้งอัตราการขยายตัวที่ดี และมีมูลค่าสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพในการส่งออกจากไทยไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ รถยนต์
และอุปกรณ์ น้ ามันดิบ เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลไม้
กระป๋องและแปรรูป ถือเป็นกลุ่มสินค้าที่ภาครัฐฯ ควรจะส่งเสริมให้การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ส าหรับสินค้าที่ปีที่
ผ่านมาการส่งออกหดตัวลงนั้น ในสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นผลโดยตรง
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ประเด็นการค้าท่ีส าคัญ 

1. โครงการสิทธิพิเศษทางศุลกากร  
โครงการสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหรัฐฯได้

หมดอายุลงตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุ ในช้ันนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่าโครงการ
ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาต่ออายุโดยแนบพ่วงไปกับการพิจารณากฎหมาย Trade Promotion Authority 
(TPA) ซึ่งมีแนวโน้มที่สภา Congress จะหยิบยกกฎหมายดังกล่าวข้ึนพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
2558 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่โครงการ GSP จะได้รับการต่ออายุในครึ่งแรกของปี 2558 

ในด าเนินการโน้มน้าวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้มีการต่ออายุโครงการดังกล่าว ส านักงานฯ ได้เป็น
แกนกลางในการจัดต้ังกลุ่มพันธมิตรของประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP (Alliance GSP Countries) ในปัจจุบันมีสมาชิก
รวม 27 ประเทศ และได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างสมาชิกกับตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ
ของสหรัฐฯ ที่ใช้สิทธิหรือได้รับประโยชน์จากโครงการ GSP (Coalition for GSP) เพื่อหาแนวทางร่วมของการ
ด าเนินการโน้มน้าวในเรื่องนี้ โดยในปีที่ผ่านมา ไดเ้ข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ และฝ่ายบริหารที่ส าคัญ 
จัดท าหนังสือลงนามโดยเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับผลกระทบของการที่โครงการ GSP ยัง
ไม่ได้รับการต่ออายุต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางของประเทศต่างๆ และจัดส่งให้สมาชิกรัฐสภาและ
ผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐฯ จัดท าแถลงการร่วมเกี่ยวกับผลประทบของการที่สหรัฐฯ ยังไม่ต่ออายุโครงการ GSP 
และจัดส่งให้แหล่งข่าวและสมาคมการค้าต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล/ข้อเท็จจริงผ่านสื่อสังคม (Social Media) 
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวงกว้างและให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีการต่ออายุโครงการ GSP โดยเร็ว 

นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวข้องที่จ าเป็นต้องติดตามต่อเนื่อง ได้แก่ ในช่วงปลายปี 2556 สมาพันธ์สหภาพ
แรงงานสหรัฐฯ (AFL-CIO) ได้ย่ืนค าขอให้พิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP ต่อประเทศไทย จากประเด็นด้านสิทธิ
และการคุ้มครองแรงงาน โดย USTR จะยังไม่พิจารณาค าขอดังกล่าว จนกว่าโครงการ GSP จะได้รับการต่ออายุ
อย่างเป็นทางการ ซึ่งในขณะนี้ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการผลักดันโน้มน้าวภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการต่ออายุโครงการ GSP อย่างจริงจัง และหารือกับ USTR เพื่อช้ีแจงข้อมูล/ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ต่างและโน้ม
น้าวไม่ให้ USTR พิจารณารับค าร้องดังกล่าวของ AFL-CIO 

2. การเก็บอากรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และอากรตอบโต้การ
อุดหนุน (Countervailing: CVD)  
ปัจจุบันสินค้าส่งออกของไทยที่อยู่ภายใต้มาตรการ AD/CVD ของสหรัฐฯ มี 7  รายการ ได้แก่ ข้อต่อเหล็ก 

ท่อเหล็กประเภท Carbon Steel Pipes and Tubes  เหล็กแผ่นรีดร้อน ลวดเหล็กตีเกลียว ถุงพลาสติกใช้หิ้ว กุ้ง
แช่แข็ง และท่อเหล็กประเภท Welded Stainless Pressure Pipe 
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ส านักงานฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความพยายามจะเรียกร้องให้
รัฐบาลสหรัฐฯ ด าเนินมาตรการ AD/CVD กับสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง และได้ด าเนินการพยายามหยุดยั้งการ
ด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ การท าความเข้าใจกับฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และผู้บริโภคให้ทราบข้อเท็จจริง และแจ้ง
เตือนผู้ผลิตไทยเป็นการล่วงหน้า ตลอดจนหาแนวร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบหรือบริษัทผู้น าเข้าเพื่อสร้าง
แรงกดดันต่อสหรัฐฯ  

3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
ล่าสุดในปี 2557 สหรัฐฯ ยังคงจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch 

List – PWL) ภายใต้การจัดอันดับสถานะประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้ามาตรา 301 พิเศษ เนื่องจากเป็น
ประเทศคู่ค้าที่ไม่ให้ความคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ ซึ่งไทยได้ถูกจัดให้อยู่
ภายใต้บัญชี PWL นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยในขณะนี้ ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) อยู่ใน
ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและรับข้อคิดเห็นประกอบการทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาประจ าปี 2558 โดยก าหนดจะประกาศรายงานผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาได้ยื่นข้อคิดเห็นต่อ USTR เพื่อรายงานความคืบหน้าการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในด้านต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 
 เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ส านักงานฯ ได้หารือกับ Mr. Peter Fowler, Regional IP Attache for South 
East Asia ซึ่งเป็นผู้แทนจาก United State Patent and Trademark Office (USPTO) ประจ าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ถึงสถานการณ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปัจจุบัน โดยฝ่ายสหรัฐฯ 
ได้ระบุถึงข้อกังวลในขณะนี้ ได้แก่  

1. การแก้ไข พรบ ลิขสิทธ์ิ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ .... พศ .... ในเรื่องการคุ้มครองผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท 
(ISP) ก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธ์ิยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ถอนงานอันมีลิขสิทธ์ิออกจากระบบ อันเป็นการคุ้มครอง
เจ้าของลิขสิทธ์ิในลักษณะเดียวกันกับระบบ Notice and Takedown แต่เปลี่ยนจากเจ้าของลิขสิทธ์ิท าหนังสือ
แจ้ง ISP เป็นย่ืนค าร้องต่อศาล โดยในประเด็นนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ เห็นว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดทั้งความยุ่งยาก 
ซึ่งต้นทุนและระยะเวลาด าเนินการเพิ่มข้ึน และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิรายย่อย เป็นกฎระเบียบ
ที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการฟ้องร้องหรือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ร่าง พรบ ยา ฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ในมาตรา 49 ได้ก าหนดห้ามผู้อนุญาตรับข้ึนทะเบียนต ารับยาเมื่อเห็นว่ายาที่ขอข้ึนทะเบียนมีสิทธิบัตรที่มี
โครงสร้างราคายาไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า กล่าวคือก าหนดให้ องค์การอาหารและยามีอ านาจในการไม่อนุญาตให้
วางจ าหน่ายยาได้โดยพิจารณาจากเหตุผลด้านโครงสร้างราคา โดยละเลยข้อเท็จจริงที่ว่ายาต้นแบบย่อมมีต้นทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงมากเมื่อเทียบกับยาสามัญทั่วไป (Generic Drug) ซึ่งกฎหมายส่วนนี้ จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบและอยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิบัตร หากยาต้นแบบไม่สามารถวาง
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จ าหน่ายในท้องตลาดได้เนื่องจากมีราคาแพง จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
ตลอดจนโอกาสและภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่
สับสนของรัฐบาลไทย ซึ่งมีการประกาศนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติมีกฎระเบียบที่
ยังคงกีดกันและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนดังกล่าว 

3. ปัญหาความล่าช้าของการจดทะเบียนสิทธิบัตร โดยระบุว่าในปัจจุบัน ระยะเวลาส าหรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรในไทยใช้เวลาเฉลี่ยราว 8 - 9 ปี ส าหรับกรณีทั่วไป และยาวถึง 14 ปีหากเป็นสิทธิบัตรยา ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่นานกว่าเวลาเฉลี่ยของการจดทะเบียนสิทธิบัตรในสหรัฐฯ (3 - 4 ป)ี อยู่มาก ซึ่งในกรณีนี้ ส านักงานฯ 
ได้ช้ีแจงว่าในขณะนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ยกประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนและอยู่ ในระหว่างการ
ด าเนินการทุกวิถีทาง ทั้งการเพิ่มจ านวนบุคลากรและช่ัวโมงการท างาน เพื่อที่จะเร่งแก้ไขและปรับปรุงเพื่อลด
ระยะเวลาการจดทะเบียนดังกล่าว  

ความคืบหน้าในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพิจารณาถอดถอนไทยออกจาก
บัญชีรายช่ือดังกล่าว ได้แก่การเสนอร่างกฎหมายเพื่อเอาผิดกับเจ้าของสถานที่ที่มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิด 
(Landlord Liability) และความคืบหน้าการออก/บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งฝ่ายไทยควรพิจารณาเร่ง
ด าเนินการ ประเด็นส าคัญได้แก่การที่ท่าทีของผู้รับผิดชอบภาพรวมเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศไทยของสหรัฐฯ โดยตรงมีทัศนคติที่ค่อนไปในด้านลบต่อความคืบหน้าของไทยในช่วงปีที่ผ่านมา จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ฝ่ายไทยจะต้องเร่งช้ีแจงท าความเข้าใจทั้งต่อฝ่ายสหรัฐฯ และสาธารณะ ถึงความคืบหน้าของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ ทั้งการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่าง
กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการเร่งแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ทั้งนี้ ส านัก
งานฯ จะได้ประสาน/พบหารือกับ USTR เพื่อรายงานความคืบหน้าการด าเนินการในด้านการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป  

4. การเจรจาจัดท าความตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) 
ความตกลง TPP เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 12 

ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ เวียดนาม และ
ญี่ปุ่น ความตกลง TPP เป็นความตกลงที่มี “เนื้อหาครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเสรี
การค้าในสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท และรวมถึงการตกลงในข้อผูกมัดในระดับที่มากกว่าองค์การการค้า
โลก หากเจรจาส าเร็จ ความตกลง TPP จะสามารถถือเป็นต้นแบบความตกลงเขตการค้าเสรียุคใหม่ภายในภูมิภาค 

ประเทศภาคีได้เจรจาอย่างไม่เป็นทางการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  7 – 12 ธันวาคม 2557 ณ กรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐฯ โดยการเจรจาได้มีความคืบหน้าในประเด็น รัฐวิสาหกิจ การเปิดตลาด กฎถ่ินก าเนิดสินค้า 
สิ่งแวดล้อม สิ่งทอ และการกีดกันทางเทคนิค ประเด็นท้าทายที่ยังคงต้องเจรจาต่อเนื่องได้แก่  
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1. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา และกลไกการเปลี่ยนผ่านจากประเทศก าลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

2. สิ่งแวดล้อม จ านวน multilateral environmental agreements (MEAs)  ที่ประเทศภาคีจ าต้อง
ปฏิบัติตาม และกลไกการระงับข้อพิพาท ทั้งนี้ MEAs ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกอ้างอิงในข้อบทดังกล่าว ได้แก่ 
the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, the 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships และ the Montreal Protocol 
on Ozone Depleting Substances  

3. การเปิดตลาดสินค้า ระหว่างญี่ปุ่นและประเทศภาคีอื่นๆ ที่ต้องการให้ญี่ปุ่นมีความยืดหยุ่นและผ่อน
ปรนการเปิดตลาดสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอ่อนไหว 5 รายการ (เนื้อโค เนื้อสุกร ข้าว ผลิตภัณฑ์จาก
นม และน้ าตาล) ในขณะที่ ญี่ปุ่นยังคงสงวนท่าทีและต้องการให้สหรัฐฯ ผ่านกฎหมาย TPA ให้ได้ก่อน ซึ่งเป็น
กฎหมายที่จ ากัดอ านาจของสภา Congress โดยก าหนดให้สภาฯ สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบร่างความตกลงฯ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาระของความตกลงฯ ได้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเห็นว่ากฎหมาย
ดังกล่าวจะเป็นหลักประกันว่าข้อบทเรื่องการเปิดตลาดจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยสภา Congress ในภายหลัง 

4. รัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ขอบเขตและประเภทของรัฐวิสาหกิจที่จะอยู่ภายใต้ความตกลงฯ 
ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมต่อภาคเอกชน  

ประเทศภาคียังคงมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายได้คาดการณ์ว่า การ
เจรจาความตกลง TPP น่าจะสามารถสรุปผลได้อย่างเร็ว ในภายหลังจากการพิจารณากฎหมาย TPA แล้วเสร็จซึ่งมี
ความเป็นไปได้สูงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ทั้งนี้ ประเทศภาคีได้ก าหนดการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการครั้ง
ต่อไปในวันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยยังไม่ระบุสถานที่ และก าหนดจะหารือระดับรัฐมนตรีหลัง
จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2558 ซึ่งส านักงานฯ จะได้ติดตามความคืบหน้าของการเจรจาดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องและจะได้รายงานเป็นระยะต่อไป 
 ประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องพิจารณาได้แก่ผลกระทบของความตกลงฯ ต่อเศรษฐกิจไทย โดยเมื่อเดือน
กันยายน 2557 สถาบันวิจัย Peterson Institute for International Economics ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยช้ันน าของ
สหรัฐฯ ได้วิเคราะห์เชิงสถิติและประเมินผล/คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศต่างๆ ในปี 2568
หลังจากที่ความตกลง TPP และ RCEP มีผลบังคับใช้ ผลการวิเคราะห์ได้ระบุว่าหากไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความ    
ตกลง TPP ไทยจะได้มีรายได้เพิ่มข้ึนราว 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ความตกลง RCEP จะท าให้รายได้
เพิ่มข้ึนราว 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ข้อมูลยังได้บ่งช้ีในทิศทางเดียวกันส าหรับการส่งออก ความตกลง TPP จะ
ท าให้ไทยส่งออกมากขึ้นในปี 2568 ราว 83 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ความตกลง RCEP จะท าให้มูลค่าการ
ส่งออกของไทยเพิ่มข้ึนราว 35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รายละเอียดผลการวิเคราะห์เทียบกับประเทศอื่นๆ ตาม
ตารางด้านล่าง 
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ตารางแสดงรายไดแ้ละการส่งออกในปี 2568 หลังจากท่ีความตกลง TPP และ RCEP มีผลบังคับใช้ 

ประเทศ รายได้เพิ่มขึ้น (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) การส่งออกเพิ่มขึ้น (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
TPP-16* RCEP TPP-16*  RCEP 

ภาคีความตกลง TPP 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์
แคนาดา 

ชิลี 
ญี่ปุ่น 

เม็กซิโก 
เปรู 

สหรัฐฯ 
เวียดนาม 
มาเลเซีย 
สิงคโปร์ 
บรูไน 

 
7 
5 
9 
3 
84 
31 
5 
68 
47 
30 
12 
0.4 

 
17 
2 
0 
0 
76 
3 
0 
0 
17 
14 
2 
1 

 
16 
5 
18 
5 

203 
40 
7 

191 
92 
44 
-17 
0.3 

 
43 
3 
-2 
-1 

225 
-1 
0 
-4 
30 
20 
-40 
1 

ภาคี TPP ในอนาคต 
จีน 

อินโดนีเซีย 
เกาหลีใต้ 

ไทย 

 
-82 
54 
43 
42 

 
211 
17 
71 
15 

 
-108 
98 
95 
83 

 
638 
53 
174 
35 

ประเทศอ่ืนๆ 
สหภาพยุโรป 

อินเดีย 
ประเทศที่เหลือในโลก 

 
-5 
-7 
-16 

 
5 
87 
-7 

 
-76 
-13 
-59 

 
-42 
238 
-26 

กลุ่มเศรษฐกิจ 
TPP-16 
RCEP 
APEC 

 
455 
249 
17 

 
239 
535 
458 

 
942 
538 
804 

 
579 

1,466 
1,211 

ที่มา Peterson Institute for International Economics, Sep 2014 
TPP-16* ได้แก่ กลุ่มประเทศภาคีปัจจุบัน 12 ประเทศ รวมกับประเทศภาคีที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไทย 

 จากผลการวิเคราะห์เชิงสถิติจะเห็นได้ว่าหากประเทศไทยติดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง TPP ใน
อนาคตจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการเพิ่มข้ึนของรายได้และมูลค่าการส่งออก ในจ านวนที่
มากกว่าการเป็นภาคีในความตกลง RCEP เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้งจะเป็นการรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคของไทย เนื่องจากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ ได้แก่ มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่ง
เป็นภาคีของความตกลง TPP อยู่ในขณะนี้ทั้งสองประเทศ  
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5. ภาพลักษณ์ของแรงงานไทย 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ด้านการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับของไทย 

สืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้จัดท ารายงาน Trafficking in Person Report: TIP Report ซึ่ง
เป็นรายงานการประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์และการด าเนินการของประเทศต่างๆ เป็นประจ าทุกปี โดยลา่สดุ
ในปี 2557 ไทยถูกปรับลดให้อยู่ในอันดับ Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุด โดยได้รับการยกเว้นมาตรการการลงโทษ
ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ก าหนดให้รัฐบาลสหรัฐฯ ระงับความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ทางการค้าแก่ประเทศที่ถูกจัด
อันดับใน Tier 3 ทั้งนี้ ส าหรับรายงาน TIP Report ฉบับต่อไป ก าหนดเผยแพร่ราวเดือนมิถุนายน 2558 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้จัดท าบัญชีรายช่ือสินค้าที่ผลิดโดยใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ ซึ่งได้ระบุว่าไทยมีสินค้าอยู่ในบัญชีดังกล่าวจ านวน ๕ รายการ ได้แก่ กุ้ง ปลา สิ่งทอ อ้อย และสื่อลามก  

รัฐบาลไทยโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ในประเด็นแรงงานทัง้ดา้น
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่างเต็มที่ โดยส านักงานฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ประจ ากรุงวอชิงตัน ได้เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อาทิ กระทรวง
แรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน เพื่อเร่งช้ีแจงความคืบหน้าและการด าเนินการอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนของไทย
ต่อสหรัฐฯ ผ่านการจัดคณะผู้แทนเพื่อเข้าพบหารือโน้มน้าวผู้มีบทบาทส าคัญทั้งภาครัฐและสภา Congress รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในทุกช่องทาง เพื่อผลักดันให้สหรัฐฯ จัดอันดับไทยให้อยู่ใน Tier 2 ในปีหน้า และ
พยายามถอดถอนสินค้าออกบัญชีรายช่ือดังกล่าว  

6. ข้าวไทยในสหรัฐฯ 
ภาพรวมด้านตลาด 
1. สหรัฐฯมีการผลิตข้าวประมาณ 20 พันล้านปอนด์ หรือประมาณ 9 ล้านตันต่อปี จากพื้นที่เพาะปลูก 3 

ล้านเอเคอร์ โดยมีสัดส่วนระหว่างการบริโภคในประเทศและการส่งออกประมาณร้อยละ 50 : 50 ตลาดส่งออกข้าว
ที่ส าคัญของสหรัฐฯได้แก่ เม็กซิโก เฮติ ญี่ปุ่น แคนาดา ตุรกี และฮอนดูรัส ตามล าดับ โดยสหรัฐฯเป็ นประเทศผู้
ส่งออกข้าวอันดับที่ 5 ของโลก 

2. ส าหรับตลาดการบริโภคในสหรัฐฯ ร้อยละ 80 มาจากข้าวที่ปลูกในสหรัฐฯเอง โดยมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศร้อยละ 20 หรือประมาณ 1.8 ล้านตันต่อปี โดยในปี 2556 สหรัฐฯน าเข้าข้าวจากไทย 374,000 ตัน 
มูลค่า 447 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการน าเข้าร้อยละ 57 เป็นอันดับหนึ่งในตลาดนี้ รองลงมาคือ อินเดีย 
เวียดนาม ปากีสถาน และบราซิล ตามล าดับ 

3. ข้อมูลสถิติปี 2557 ล่าสุดถึงเดือนกันยายน สหรัฐฯน าเข้าข้าวจากไทยแล้ว 331,860 ตัน มูลค่า 328 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการน าเข้าร้อยละ 62  
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ปัญหาอุปสรรค 
1. การไต่สวนของกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ในหัวข้อความสามารถใน

การแข่งขันของข้าวสหรัฐฯ ซึ่งมีขึ้นตามการร้องขอของอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตข้าวในสหรัฐฯเพื่อวิเคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของข้าวสหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ 
โดยจัดท าเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อสภา Congress ในเดือนเมษายน 2558 ในการนี้ อุตสาหกรรมข้าวสหรัฐฯ ได้
ยื่นข้อคิดเห็นต่อ USITC ว่า มาตรการอุดหนุนโดยภาครัฐที่มีต่อภาคการผลิตข้าวของประเทศคู่แข่ง เป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมข้าวสหรัฐฯเสียเปรียบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก โดยในบาง
กรณียังเป็นการอุดหนุนเกินกว่าเพดานที่ผูกพันไว้กับ WTO ในการนี้ ผลของรายงานดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่
การเปิดไต่สวนเพื่อก าหนดมาตรการตอบโต้ทางการค้า (AD/CVD) ต่อประเทศผู้ส่งออกข้าวรายหลักๆ ซึ่งมีประเทศ
ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งทั้งในตลาดสหรัฐฯเองและตลาดโลก โดย ส านักงานฯ ได้รับมอบหมายให้จัดจ้างที่
ปรึกษากฏหมายในสหรัฐฯ และประสานงานกับคณะท างานฯของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อการนี้ โดย
คณะท างานฝ่ายไทยได้มีการหารือกับที่ปรึกษากฏหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ต่างในประเด็น
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐฯ ในกระบวนการดังกล่าว 
  2. ปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องข้าวหอมมะลิปลอมปนและการแอบอ้างใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอม
มะลิของไทย เป็นข้อร้องเรียนที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยบริษัทผู้น าเข้าข้าวหอมมะลิไทยรายหนึ่งใน
มลรัฐ Texas เรียกร้องให้รัฐบาลไทยด าเนินการเพื่อหยุดยั้งการขายข้าวหอมมะลิปลอมปนและแอบอ้าง
เครื่องหมายรับรอง Thai Hom Mali ที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงาน USPTO ของสหรัฐฯ ในการนี้ ส านักงานฯ ได้
จัดส่งผลิตภัณฑ์ข้าวตัวอย่างจากตลาดค้าปลีกของสหรัฐฯให้กรมการค้าต่างประเทศเพื่อตรวจสอบการปลอมปน 
และอยู่ระหว่างการประสานงานแนวทางด าเนินการกับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในสหรัฐฯ 
ทั้งนี้ บริษัทผู้น าเข้ารายดังกล่าว แจ้งว่าอยู่ระหว่างพิจารณายื่นข้อร้องเรียนต่อ US Rice Federation เพื่อให้
เสนอปัญหาการปลอมปนของข้าวไทยต่อ USITC ในการไต่สวนตามข้อ 1 รวมทั้งอาจยื่นค าขอต่อ USPTO ให้
พิจารณาเพิกถอนความคุ้มครองเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิที่รัฐบาลไทยได้จดทะเบียนไว้ หากรัฐบาลไทยไม่
เร่งด าเนินการเพื่อยับยั้งการขายข้าวหอมมะลิปลอมปนและแอบอ้างเครื่องหมายรับรองของผู้น าเข้ารายอื่นๆ ซึ่ง
ท าให้บริษัทฯเสียเปรียบในการแข่งขัน  

นอกจากนี้ ส านักงานฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนบริษัทผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่ายข้าวรายหนึ่งใน New Jersey 
ให้ยุติการระบุค าว่า Hom Mali Rice บนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นข้าวน าเข้าจากเวียดนาม เพื่อปกป้องข้อความที่สื่อถึง
ความเป็นข้าวหอมมะลิของไทยอันได้รับความคุ้มครองตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบี ยนไว้กับหน่วยงาน 
USPTO ของสหรัฐฯ โดยส านักงานฯ จะติดตามการแก้ไขดังกล่าวอีกครั้งภายในไตรมาสแรกของปี 2558 หาก
บริษัทดังกล่าวยังไม่ยุติการแอบอ้างใช้ข้อความ Hom Mali Rice จะเสนอกระทรวงฯพิจารณาด าเนินการทาง
กฏหมายต่อไป       
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7. กฎหมายส าคัญที่ต้องจับตามอง   
ส าหรับในปี 2558 ส านักงานฯ จะได้ติดตามการเสนอร่างกฎระเบียบ (proposed rule) ใหม่จ านวน

ทั้งหมด 7 ฉบับขององค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (DFA) เพื่อบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยสินค้าอาหาร 
(Food Safety Modernization Act: FSMA) และจะรายงานความคืบหน้าเพื่อทราบเป็นระยะ 

 
กฎระเบียบ ก าหนดระยะเวลาในการออก

กฎระเบียบสุดท้าย (Final Rule) 
กฎระเบียบการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอาหารเพื่อการ
บริโภค (Preventive Controls for Human Food) 
กฎระเบียบเพื่อปอ้งกันการปนเปือ้นในอาหารสัตว์ (Preventive 
Controls for Food for Animals) 

30 สิงหาคม 2558 

กฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าผักและผลไม้สด
(Produce Safety Standards) 
Foreign Supplier Verification Program (FSVP) 
Accreditation of Third Party Auditors 

31 ตุลาคม 2558 

กฎระเบียบเพื่อก าหนดแนวทางในการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร
เพื่อการบริโภคของมนุษย์และอาหารสัตว์ในกระบวนการขนส่ง 
(Sanitary Transportation of Human and Animal Food)  

31 มีนาคม 2559 

กฎระเบียบก าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบจากการปลอมปนโดย
เจตนาเพื่อควบคุมความปลอดภัยอาหาร (Focused Mitigation 
Strategies to Protect Food against Intentional 
Adulteration) 

31 พฤษภาคม 2559 
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โอกาสและอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพในสหรัฐฯ  

ภาพรวมและแนวโน้มภาวะการค้าปลกีของสหรัฐฯ ในปี 2558 
 

มูลค่าการค้าปลีกโลกในปี 2557 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 
จาก 21.189 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 22.492 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีสัดส่วนการค้า
ปลีกสูง ถึงร้อยละ 21 ของมูลค่าการค้าปลีกทั้ งหมดใน
ตลาดโลก โดยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2557 
สหรัฐฯ มีมูลค่าการค้าปลีกรวม 4.762 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

ส าหรับปี 2558 คาดว่า มูลค่าการค้าปลีกโลกจะอยู่ที่
ประมาณ 24 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นอัตรา
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 จากปี 2557 ในขณะที่รายงาน US Retail 
Industry Outlook ซึ่งจัดท าโดยสถาบัน Moody คาดว่า 
การค้าปลีกของสหรัฐฯ ในปี 2558 จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 – 5 
โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 
การค้าปลีกของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อการน าเข้าสินค้าจากไทย 
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Retail Sales  

Dependent Variable: LOG(USIT)  

Method: Least Squares Date: 01/07/15   Time: 08:36   

Sample (adjusted): 1998M02 2014M10  

Included observations: 201 after adjustments  

Convergence achieved after 4 iterations  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -9.705325 1.145084 -8.475643 0.0000 

LOG(USRE) 1.344426 0.090008 14.93668 0.0000 

AR(1) 0.643583 0.054378 11.83525 0.0000 
     
     

R-squared 0.904915     Mean dependent var 7.389078 

Adjusted R-squared 0.903955     S.D. dependent var 0.250629 

S.E. of regression 0.077673     Akaike info criterion -2.257806 

Sum squared resid 1.194552     Schwarz criterion -2.208503 

Log likelihood 229.9095     F-statistic 942.1767 

Durbin-Watson stat 2.239508     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Inverted AR Roots       .64   
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US Imports (Thailand) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าปลีก การน าเข้า
สินค้าของสหรัฐฯ จากโลก และการน าเข้าสินค้าของ
สหรัฐฯ จากไทย ในช่วงระหว่างปี 2541 – 2557 โดย
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติพบว่า การค้าปลีก การน าเข้า
สินค้าของสหรัฐฯ จากโลก และการน าเข้าสินค้าของ
สหรัฐฯ จากไทย เคลื่อนไหวไปไนทิศทางเดียวกัน และหาก
การค้าปลีกของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผล
ให้การน าเข้าของสหรัฐฯ จากไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 
1.2 – 1.3 ในทิศทางเดียวกัน  
 
 ดังน้ัน ในกรณีท่ีคาดว่าการค้า

ปลีกของสหรัฐฯ ในปี 2558 จะ
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 4 – 5 จึง
อาจประมาณการได้ว่า การน าเข้า
สินค้าของสหรัฐฯ จากไทยในปี 
2558 มีโอกาสท่ีจะเ พ่ิมขึ้นได้  
ร้อยละ 5 – 6 ในภาวะปกติ  
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ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ท่ีน่าจับตามองในปี 2558 
 

ในปี 2558 – 2559 ภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (manufacturing industrial production) ของ
สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 และ 3.9 ตามล าดับก่อนที่จะชะลอตัวลงในช่วงปี 2560 มาอยู่ที่
ร้อยละ 3.1  
 Annual Percentage Change 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Manufacturing 3.5 3.9 3.1 2.9 2.7 

Computer and Electronics Products 6.4 10.7 11.2 11.3 7.0 

Non-High-Tech Manufacturing 3.4 3.8 3.0 2.7 2.5 

ที่มา Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI) 
 
 Annual Percentage Change 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Housing starts 18 15 12 4 1 

Motor Vehicles and parts 5 4 1 2 1 

Pharmaceuticals and medicine 4 4 5 5 5 

Iron and steel products 4 9 5 1 -2 

Alumina and aluminum production 
and processing 

5 8 6 4 2 

Fabricated metal products 4 5 4 3 1 

Basic chemicals 3 3 7 7 5 

Paper 2 3 2 2 1 

Construction machinery 4 3 6 5 1 

Mining and oil and gas field 
machinery 

-6 -24 13 13 14 

Industrial Machinery 7 9 7 4 0 

Ventilation, heating, air conditioning, 
and commercial refrigeration 
equipment 

4 8 5 3 1 

Metalworking machinery 7 7 5 3 2 

Engine, turbine, and power 
transmission equipment 

9 4 4 4 3 

Communications equipment 6 9 9 9 5 

Navigational, measuring, 
electromedical, and control 
instruments 

5 4 3 4 3 

Electric lighting equipment 1 8 11 8 2 

Electrical equipment 6 6 4 4 3 

Medical equipment and supplies 6 8 4 3 2 

Aerospace products and parts 6 9 7 6 4 

Private nonresidential construction 3 8 10 7 4 

Public works construction 3 2 2 2 1 

ที่มา Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI) 
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- ยอดขายจากหมวดสินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน และยอดขายจากร้าน
ขายยา (drugstores) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในปี 2558  

- ในปี 2558 อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน (motor vehicles and parts) มีแนวโน้มที่จะ
ปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่องจากปี 2557 โดยคาดว่าอัตรายอดขายรถยนต์ในสหรัฐฯ จะเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 3 ซึ่งได้รับ
ปัจจัยบวกจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่คาดว่าจะลดลงอีก ทั้งนี้ ราคาน้ ามันที่ลดลงจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้
เพื่อการบริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ ประมาณ 750 เหรียญสหรัฐฯ ต่อครัวเรือน ในปี 2558 

- การฟื้นตัวของตลาดบ้านสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจ านวนบ้านใหม่ที่ก าลังก่อสร้างและที่จะก่อสร้าง 
(housing starts) ในปี 2558 จะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 18 จะช่วยขับเคลื่อนความต้องการของสินค้าที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของตลาดบ้าน เช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเครื่อง
ท าความร้อน-เย็น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และของตกแต่งบ้านและสวน เป็นต้น   

- จ านวนของประชากรสูงอายุในสหรัฐฯ ที่เพิ่มข้ึนมีผลให้ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลและ
บริการด้านสุขภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการของสินค้าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
โดยคาดว่าการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (medical equipment and supplies production) ของ
สหรัฐฯ ในปี 2558 จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 6  

- การผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง (high-tech production) ประเภทสินค้าคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์จะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 ในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องยาวไปถึงปี 2561 จน
อยู่ที่ร้อยละ 11.3 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มข้ึนของการพลิตสินค้าดังกล่าวมาจากสัดส่วนการค้าปลีกผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (retail e-commerce) ที่เพิ่มข้ึน โดยในปี 2557 สหรัฐฯ มีมูลค่าการค้าปลีกผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 305.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของมูลค่าการค้าปลีกทั้งหมดของ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการค้าปลีกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงข้ึนเป็น 500 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในปี 2561 หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.9 ของมูลค่าการค้าปลีกทั้งหมดของสหรัฐฯ ในปี 
2561 โดยสินค้าในหมวด wearable technology แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ก็เป็นหมวดสินค้าที่มีการพัฒนา
และน่าจับตามอง โดยสถาบัน National Retail Federation ได้ประมาณว่ามูลค่าตลาดสินค้าประเภท wearable 
technology จะอยู่ที่ประมาณ 30 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2561   
 

ทั้งนี้ การค้าสินค้าส าเร็จรูป (final goods) ก าลังถูกทดแทนด้วยการค้าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตข้ันกลาง 
(intermediate inputs) เนื่องจากการกระจายข้ันตอนการผลิตออกไปยังประเทศต่างๆ ดังนั้น ด้วยโครงสร้างการ
ผลิตและการบริโภคของสหรัฐฯ ที่พึ่งพาการน าเข้าสินค้าข้ันกลางของต่างประเทศมากข้ึน ไทยอาจให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงแนวทางการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการค้าในตลาดสหรัฐฯ 


