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นโยบาย “Open for Business” 

 

นาง Penny Pritzer รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา (DOC) ได้เผยถึงแนวทางการ
ด าเนินการนโยบายใหม่ของสหรัฐฯที่เรียกว่า  Open for Business Agenda เป็นนโยบายที่มุ่งเน้น “การค้า การ
ลงทุน การเสริมสร้างนวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูลสถิติ” เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯและกระทรวงพาณิชย์พร้อม
ที่จะท าการค้ากับต่างชาติ เสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานในสหรัฐฯ 

แผนการปฏิบัติในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้แรงจูงใจมาจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่
สองท่ีสามารถสร้างงานในภาคเอกชนถึง 7.8 ล้านงานภายใน 44 เดือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) 
สูงที่สุด มีการส่งออกมากกว่าที่ผ่านมา และภาคการผลิตที่ฟ้ืนตัว 

Open for Business Agenda จะช่วยท าให้ความต้องการของประธานาธิบดีโอบามาท่ีต้องการสร้าง
รากฐานทางเศรษฐกิจจากชนชั้นกลางหรือที่เรียกว่า การปฏิรูปการคลังระยะยาว (long-term fiscal reform) โดย 
ลดอัตราภาษีธุรกิจขั้นเริ่มต้น ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษา ปฏิรูปการตรวจคนเข้าเมือง  

 



 
 

1. การค้า และการลงทุน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ส่งออกและผู้น าเข้าสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นผู้รับเงิน
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มากที่สุดในโลก จึงเป็นสิ่งชัดเจนว่าการค้า และการลงทุน มีความส าคัญต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยการค้าและการลงทุนนั้น ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจ สนับสนุนงานที่มีคุณภาพ และ ช่วยกระจายการ ความคิด นวัตกรรมและ คุณค่าของอเมริกัน 

แต่ทุกวันนี้ มีบริษัทของสหรัฐฯจ านวนน้อยที่ส่งออกไปยังตลาดต่างชาติ และส่งออกไปน้อยประเทศอีก
ด้วย ดังนั้น การที่สหรัฐฯจะคงความสามารถในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ สหรัฐฯต้องเปลี่ยนจาก
การเน้นการบริโภคภายในประเทศ ไปสนใจผู้บริโภคนอกประเทศท่ีนับเป็นร้อยละ 95 ของประชากรบนโลก 
นอกจากนี้ การแข่งขันกันเพ่ือเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแต่จะเพ่ิมข้ึนทุกวัน เนื่องจากตลาดเริ่มอ่ิมตัว 
ดังนั้นการที่กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วงงานที่เป็นผู้น าในด้านการค้าและการส่งเสริมการลงทุน ของรัฐบาล จึงได้
วางเป้าหมายที่จะเพ่ิมความคล่องแคล่วให้แก่ธุรกิจของสหรัฐฯในการค้าขายกับต่างประเทศ และ ท าให้การค้า และ
การลงทุนส่วนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

กระทรวงพาณิชย์ จะช่วยให้ ธุรกิจของสหรัฐฯเข้าถึงข้อเสนอในตลาดต่างประเทศ และ ส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการเข้าถึงตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของสหรัฐฯได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็น
ธรรมในการแข่งขัน ในต่างประเทศ และท าให้แน่ใจว่ามีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ เราจะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกุญแจส าคัญของส่งออกของสหรัฐ 

1.1 National Export Initiative (NEI) 2.0 

ในปี 2553 ประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศใช้กลยุทธ์ NEI เพ่ือสนับสนุนการส่งออก กลยุทธ์นี้ได้ท าให้มี
การจ้างงานถึง 10 ล้านงานในปี 2556 ซึ่งเป็นการจ้างงานจากผู้ส่งออก เพ่ิมข้ึน 1.3 ล้านงานจากปี2552 ในปี 
2555 สหรัฐฯมีการส่งออกสินค้าและบริการ 2.2 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าในปี 2552 ถึง 600 พันเหรียญ
สหรัฐฯ  ในการด าเนินการระยะท่ีสองนี้ DOC จะผลักดันการพัฒนายุทธศาสตร์โครงการในระยะยาว การก าหนด
เป้าหมายการส่งออกท่ีสูงขึ้น และการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายการ
ส่งออกใหม่ 

1.2 ปรับปรุงและขยายโครงการ SelectUSA 

หลังจากการประชุมSelectUSAที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จ โดยมีนักลงทุนต่างชาติจากเกือบ60ประเทศ 
ที่มาส ารวจข้อเสนอในการลงทุนจากองค์กรพัฒนาทางเศรษฐกิจจากทั่วอเมริกากว่า 200 องค์การ  Penny Pritzer 
ประกาศ ว่า การประชุมสุดยอด SelectUSA จะเป็นการประชุมที่ถูกจักขึ้นเป็นประจ า และจะปรับปรุงและขยาย



 
 

โครงการ SelectUSA เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดกในการชักจูงการลงทุกจากต่างประเทศสู่สหรัฐ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมการจ้างงานในประเทศ และความเจริญรุ่งเรือง 

 

2. นวัตกรรม 

นวัตกรรม เป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ค่าจ้าง และ จ านวนงาน ของสหรัฐอเมริกา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเห็น
ได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเกินครึ่งที่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าใน ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ กระบวนการทางธุรกิจ โดยมีองค์ระกอบ 3 ส่วน ได้แก่ การผลิต ทักษะแรงงาน และ นั่นเป็น
เหตุผลที่ การส่งเสริม นวัตกรรม สหรัฐอเมริกา เป็นล าดับความส าคัญ หลักของกรม วาระ นวัตกรรมกรม 
ประกอบด้วยสาม องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การผลิต ทักษะและ เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) 

 

2.1 การผลิต 

การผลิตของประเทศเป็นตัวบ่งชี้ ถึงความสามารถและนวัตกรรมของสหรัฐฯ เพราะความคิดใหม่ ๆเกิด
จากการผลิต ในสหรัฐฯนั้นการผลิต คิดเป็น ร้อยละ 70 ของ การวิจัยและพัฒนาR & D ในภาคเอกชน เป็นร้อยละ 
70 ของสิทธิบัตรที่ออก และเป็นส่วนใหญ่ของการส่งออก ดังนั้น DOC จะ สนับสนุนการผลิต ในทุกขั้นตอนของ 
นโยบาย ที่ส าคัญ ได้แก่ 

2.1.1 จัดตั้ง National Network for Manufacturing Innovation 

กระทรวงพาณิชย์ จะท างานร่วมกับ สภาคองเกรส ในการอนุญาต และจัดตั้งกองทุน ศูนย์การวิจัยนี้จะ
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การฝึกอบรม
ทักษะ และผลักดันเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ตลาด  

2.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในชุมชนท้องถิ่น (the Manufacturing Communities Partnership) 

กระทรวงจะริเริ่มโครงการแข่งขันระดับชาติ เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐมูลค่าประมาณ 1.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพ่ือดึงดูดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน การลงทุนใน the Manufacturing Communities Partnership เป็นการร่วมมือของ 10 หน่วยงาน



 
 

ราชการเพ่ือที่จะเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกระตุ้นให้หน่วยงานราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นและ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นมากข้ึน 

2.2 แรงงาน ที่มีฝีมือ 

แรงงานมฝีีมือ เป็นองค์ประกอบส าคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ บริษัทต่างๆต่างต้องการแรงงานที่มีทักษะ
และความสามารถที่จะคิดค้นและใช้งานเทคโนโลยี และกระบวนการการท างาน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน นายจ้าง
ของสหรัฐฯต่างประสบปัญหาในการหาแรงงานมีฝีมือ แม้ว่าจะมีคนจ านวนมากทีห่างานอยู่ก็ตาม เห็นได้จากการที่
มีคนอเมริกันจ านวนมากท่ีไม่มีงานท าแม้จะมีต าแหน่งงานว่างอยู่ถึง 3.9 ล้านงาน 

สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากการที่ความสามารถของแรงงานไม่ตรงกับทักษะที่สหรัฐฯต้องการ  DOC จึงท า
การวิเคราะห์ทักษะของแรงงานที่ธุรกิจต้องการ เพ่ือท างานร่วมกับการทรวงศึกษาและกระทรวงแรงงานเพ่ือจัดการ
ฝึกอบรมทักษะที่นายจ้างต้องการให้แก่แรงงาน 

2.3 เศรษฐกิจ ดิจิตอล 

เศรษฐกิจดิจิตอล เป็น เครื่องมือ ที่ดีในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
ศตวรรษท่ี 21 อินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาจากรัฐบาล แตภ่าคเอกชน แม้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนส าคัญส าหรับ
นวัตกรรม การเจริญเติบโตและ ความก้าวหน้าทางสังคม แต่ก็ท าให้เกิดปัญหาในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา cyber attack และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต กระทรวงพาณิชย์ได้บริหารจัดการโดยการ
ขยาย บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และออกนโยบายและกฎหมายเพ่ือป้องกันและจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน
ในโลกไซเบอร์ นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ 

 

3. ข้อมูล 

การเข้าถึงข้อมูลเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ – the 
Census Bureau’s economic and demographic statistics to the National Oceanic and Atmospheric 
Administration’s ( NOAA ) weather and climate information – ในทุกวัน ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ช่วย 
ให้เกิดการตั้งบริษัทใหม่ๆ การย้ายเข้าตลาด การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยขับเคลื่อนทั้งบริษัทขนาดเล็ก
และบริษัทขนาดใหญ่ กระทรวงพาณิชย์จะด ารงความสามารถของหน่วยงานทางสถิติของภาครัฐ และช่วย
สนับสนุนธุรกิจ สินค้า และบริการต่างๆผ่านข้อมูล พัฒนาการเข้าถึงข้อมูล การสรรหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
พร้อมกับการป้องกันความปลอดภัย 



 
 

3.1 เผยแพร่ข้อมูลจาก NOAA ผ่านการเป็นหุ้นส่วน 

NOAA เก็บรวบรวม และผลิตข้อมูล 19 เทราไบต์ของทุกวัน ซึ่งมากกว่าสิ่งพิมพ์ทั้งหมดใน Library of 
Congress ถึงสองเท่า แต่ในทุกๆวันมีข้อมูลเพียง 2 เทราไบต์ เท่านั้นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลเพียง 2 เทราไบต์นี้ ช่วยสร้างรายได้หลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯให้แก่องค์การภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพยากรณ์อากาศ โดยภาคเอกชนและภาครัฐจะมีการร่วมมือกันในการพัฒนาการเผยแพร่และการน าข้อมูลไป
ใช้เพื่อพัฒนาการบริการและสินค้าส าหรับอุตสาหกรรมการพยากรณ์อากาศ ริเริ่มตั้งอุตสาหกรรมใหม่บนพ้ืน
ฐานข้อมูลสภาพอากาศ และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

3.2 ส่งเสริมนวัตกรรมผ่านการเผยแพร่ข้อมูล และท าให้ข้อมูลเป็นมาตรฐาน 

The National Institute of Standards and Technology (NIST) ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนเพ่ือวางมาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลทั้งในขั้นตอนการปฏิบัติและนโยบาย โดยจะ
เริ่มจากการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การภาครัฐ เช่น the Census Bureau, Bureau of Economic Analysis, 
International Trade Administration, bureau of industry and security โดยการเผยแพร่ข้อมูลจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 

 

4. สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มด าเนินการ Environment agenda โดยเน้นที่การจัดหาข้อมูล สินค้าและบริการ
ให้แก่ชุมชนและธุรกิจ เพ่ือให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ส าหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป คือการพัฒนาระบบการสังเกตสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานโครงสร้าง
อาคารที่สามารถทนต่อภัยพิบัติได้ และ ด ารงต าแหน่งผู้น าในการพยากรณ์อากาศ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพรวม         

  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯขึ้นอยู่กับการขยายทางการค้าของสหรัฐฯและ
โอกาสในการลงทุนในตลาดโลก เนื่องจากร้อยละ 95 ของประชากรโลก และร้อยละ 80 ของอ านาจซื้อในโลก อยู่
นอกสหรัฐอเมริกา โดยเป้าหมายร่วมกันของคนอเมริกันคือการจัดหาและสงวนงานที่มีคุณภาพส าหรับคนอเมริกัน 

 การส่งออกและน าเข้าสินค้าและบริการจากต่างชาติ ช่วยสนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐถึง 38.1 ล้านงาน 
การเติบโตของการส่งออก สร้างธุรกิจใหม่ๆส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผู้จัดหาการบริการ และเกษตรกร ส่วน
การน าเข้าช่วยส่งเสริมการจ้างงาน ต้นทุนการผลิตต่ าลง ช่วยให้ธุรกิจของสหรัฐฯมีความสามารถในการแข่งขัน 
และช่วยให้ครอบครัวของคนอเมริกันประหยัดเงินได้ นอกจากนี้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศช่วยสร้างงานที่มี
คุณภาพในทุกๆภาคส่วน 

 

มากกว่า 1 ใน 5 ของงานในสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับการค้าขายกับต่างชาติ เห็นได้จาก การเพ่ิมข้ึนของการจ้าง
งานที่เก่ียวข้องกับการค้ากับต่างชาติโตเร็วกว่าการจ้างงานทั้งหมดถึง 6.5 เท่า ระหว่างปี 2547 และ 2554 ค่าแรง
ทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกของสหรัฐฯจ่ายค่าแรงมากกว่าค่าแรงทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไม่มีการส่งออกถึง ร้อยละ 18 และยังมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนเร็วกว่าโรงงานที่ไม่มีการส่งออก ร้อยละ 2-4 ต่อปี อีก
ทั้งโรงงานที่มีการส่งออกมีแนวโน้มที่จะปิดกิจการต่ ากว่าอีกด้วย 



 
 

นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กว่า 6,000 บริษัทยังเลือกท่ีจะท าการส่งออกสินค้าและ
บริการผ่านธุรกิจขนาดใหญ่แทนที่จะส่งออกเองโดยตรง หนึ่งในสี่ของมูลค่าการซื้อของกิจการขนาดใหญ่ที่ซื้อสินค้า
และบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าส าเร็จรูป และบริการส าหรับผู้บริโภคท่ัวโลก 

 

(Business Roundtable) 

การส่งออก 

 มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐฯสูงถึง 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2012 โดยมีการ
ส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการส่งออกบริการเป็น 632 ร้อนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดย ร้อยละ 66 ของมูลค้าการส่งออกสินค้าเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ ส่วนร้อยละ 34 ที่เหลือเป็นมูลค้าการส่งออก
สินค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ในปี 2555 สินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดคือ ปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นมูลค้า 111.6 ร้อยล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงคือสินค้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวของกับยานอวกาศ 105.6 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ และรถยนต์ โดยหาก
ดูในภาพรวมแล้วอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคมนาคม (รวมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานอวกาศ และรถยนต์) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 26 จากการส่งออกสินค้าทั้งหมดซึ่งนับเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุด 

 ในปี 2554 มูลค่าการส่งออกการบริการที่สูงที่สุดคือมูลค้าการท่องเที่ยว 1 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วน
การส่งออกปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นการส่งออกที่โตเร็วถึงร้อยละ 34 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2545 และในปี 2555 มีการ
ส่งออกสูงถึง 111.6 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ 

การส่งออกสินค้าเกษตรกรรม ในหมวดหมู่ พืชน้ ามันและธัญพืช เช่น ถั่วเหลืองและข้าวสาลี ซึ่งเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ13ต่อปี ตั้งแต่ปี 2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 45.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 



 
 

 ในการส่งออกการบริการนั้นในหมวด การประกัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2545 จนในปี 2553มี
มูลค่าการส่งออกสูงถึง 15.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ 

 จากบริษัทที่ท าการส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมด 293,131 บริษัท ร้อยละ 98 เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 

(Business Roundtable) 

การน าเข้า 

ในปี 2555 ร้อยละ 61 ของสินค้าท่ีน าเข้า หรือ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นสินค้าน าเข้าเพ่ือมาเป็น
ปัจจัยน าเข้าและส่วนประกอบส าหรับผู้ผลิตในอเมริกัน การที่มีปัจจัยการผลิตราคาถูกท าให้สหรัฐฯมีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก 

 การน าเข้าสินค้าส่วนมากจะเป็นพวกด้วยฝ้าย และสารกึ่งตัวน า ส่วนบริการเช่นพวกการออกแบบ 

การบริการโดยเฉพาะ การคมนาคม จากท่าเรือของสหรัฐฯ การเงิน ประกัน การตลาด และการบริกรทาง
กฎหมาย จ าเป็นต้องน าเข้าสินค้ามาให้อุตสาหกรรมและครัวเรือนในสหรัฐฯ 

ในปี 2553 เกือบ 182,000 บริษัทของสหรัฐมีการน าเข้าสินค้า โดยร้อยละ 64 ของบริษัทที่มีการน าเข้า
สินค้าเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 20 คน 

นโยบายการค้าและการลงทุนอย่างเสรีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมาตรฐาน(สี่คน)คนของ
สหรัฐฯมากกว่า 10,000 คนต่อปี  

 การน าเข้าช่วยให้ครอบครัวของคนสหรัฐฯสามารถซื้อสินค้าราคาถูกและสามารถเลือกซ้ือสินค้าและบริการ
ได้หลากหลายมากข้ึน อีกทั้งในราคาสินค้าน าเข้ายังลดลงทุกๆปี ตัวอย่างเช่นในปี 2545 ถึงปี 2555 ราคาโทรทัศน์



 
 

ลดลงร้อยละ 86.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวราคาลดลงร้อยละ 74.9 ของเล่นราคาลดลงร้อยละ 42.8 เครื่อง
เรือนราคาลดลงร้อยละ 7.1 
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การลงทุนโดยตรงจากตา่งชาต ิ
 

 

นักลงทุนต่างชาติจากท่ัวโลก ได้น าเงินทุนมายังสหรัฐฯเพื่อเปิดและขยายโรงงานในสหรัฐฯทุกๆปี และช่วย
สนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐ โดยมีการจ้างงานคนอเมริกาเข้าท างาน เป็น 5.3 ล้านคน โดยบริษัทที่เป็นของส
หราชอาณาจักรจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 879,200 คน รองลงมาได้แก่ บริษัทของญี่ปุ่น จ้างคน 654,900 คน 
เยอรมันจ้างคน 569,600 คน แคนาดาจ้างคน 536,700 คน และฝรั่งเศสจ้างคน 499,000 คน 

0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00 1,000,000.00 

สหราชอาณาจกัร 

ญ่ีปุ่ น 

เยอรมนั 

แคนนาดา 

ฝร่ังเศส 

สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่ น เยอรมนั แคนนาดา ฝร่ังเศส 

ชดุข้อมลู 1 879,200 654,900 569,600 536,700 499,000 

บริษัทของต่างชาตทิี่เข้ามาลงทุนและจ้างงานคนอเมริกัน (คน) 



 
 

 

 หากแยกมองเป็นรายอุตสาหกรรมแล้วจะพบว่า การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างงานมาก
ที่สุดถึง 1,986,000 คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขายส่ง 551,700 คน  ขายปลีก 477,700 คน  การเงินและ
ประกัน 398,600 คน การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 254,900 คน และ ข้อมูลสารสนเทศ 
245,300 คน  

  

ข้อตกลงทางการค้า 

 นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา 2447 เน้นการส่งเสริมการเปิดตลาดส่งออกสินค้าและบริการของ
สหรัฐฯ เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยจากตัวเลขทางสถิติของปี 
พ.ศ. 2556ชี้ให้เห็นว่าทุก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกสินค้าของสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนการจ้างงานใน
สหรัฐฯจ านวน 5,400 คนและ ทุก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการส่งออกบริการของสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนการ
จ้างงานในสหรัฐฯจ านวน 5,900 คน 

 โดยการส่งเสริมการส่งออก สามารถท าได้โดยเน้นไปที่การตกลงทางการกับประเทศคู่ค้าต่างๆ เพ่ือท า
ข้อตกลง FTA (Free Trade Agreement)  ซึ่งหมายถึงเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี  นั่นคือ  
ประเทศ  2  ประเทศหรือ  หลายประเทศจะรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการลด ภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด
หรือเป็น  0และใช้อัตราภาษีท่ีสูงกับประเทศนอกกลุ่ม ดังนั้นประโยชน์เบื้องต้นที่เห็นได้  คือสินค้าของเราหาก
ส่งไปขายยังประเทศในกลุ่มจะมีต้นทุนที่ลดลง เพราะภาษีถูกลง  หรือเหลือศูนย์ส่งผลให้สินค้าของเรามี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดนั้น ๆ  หรือหากน าเข้าเราก็  เสียภาษีในอัตราที่ถูกลงท าให้ต้นทุนในการผลิต
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การบริการทางวิชาการ 

ข้อมลู 

อตุสาหกรรมการ
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อื่นๆ ค่าสง่ ค่าปลกี 
การเงินและ

ประกนั 
การบริการทาง

วิชาการ 
ข้อมลู 

ชดุข้อมลู 1 1986000 1356300 551700 477700 398600 254900 245300 

ประเภทอุตสาหกรรมที่จ้างงานคนอเมริกัน (คน)  



 
 

สินค้าไม่สูงมากนัก   เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยจากการที่มีสินค้าหลากหลายเข้ามา
ขาย  ท าให้สามารถเลือกซ้ือได้ตามราคาและคุณภาพที่ต้องการในราคาที่ถูกลง 

สหรัฐฯเป็นประเทศที่มีการกีดกันทางการค้าต่ า เนื่องจากการที่สหรัฐฯมีการตกลงการค้าเสรีกับหลาย
ประเทศ ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในสหรัฐฯถึง 17.7 ล้านงาน การตกลงทางการค้าช่วยลดการกีดกันทางการค้าของ
ประเทศอ่ืนๆ เปิดตลาดให้สหรัฐฯส่งออกไป 

สหรัฐฯส่งออกไปยังแคนนาดาและเม็กซิโกเพ่ิมข้ึน 366 รอ้ยล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ร้อยละ 258 ตั้งแต่เริ่ม
ใช้ข้อตกลง NAFTA ในปี 2537 การส่งออกไปยังแคนนาดาเพ่ิมขึ้น 191.6 ร้อยล้นเหรียญฯ ร้อยละ 191 ในขณะที่
การส่งออกไปยังเม็กซิโกเพ่ิมขึ้น 174.7 ร้อยล้านเหรียญฯ ร้อยละ 420 ส่วนการส่งออกไปยังชิลีเพิ่มข้ึนอย่างมากถึง
ร้อยละ 596 ตั้งแต่เริ่มใช้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างชีลีกับสหรัฐฯในปี 2547 

การส่งออกสินค้าเกษตร  และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างไปยังประเทศออสเตรเลีย เพ่ิมข้ึนเป็นสี่เท่าจน
มีมูลค่าตั้งแต่ปี 2548 เมื่อเริ่มบังคับใช้การค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯและออสเตรเลีย  

ในปี 2555 NAFTA ซื้อร้อยละ 83 ของชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นสินค้าส่งออก DR-CAFTA ซื้อร้อยละ 76 เส้น
ใย เส้นด้าย โดยคู้ค้าเสรีของสหรัฐฯซื้อสินค้าจากสหรัฐมากกว่าคู่ค้าที่ไม่ได้มีข้อตกลงFTAกับสหรัฐฯถึง 12.8 เท่า 

ส่วนความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก TPP ที่ยังไม่ได้เป็นคู้ค่าเสรี บรูไน
มาเลเซีย เวียดนามนิวซีแลนด์  เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 19 ของสหรัฐฯ มีมูลค่า 20.9 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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10 รัฐท่ีเหมาะแก่การท าธุรกิจ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ CNBC โดยเปรียบเทียบจากต้นทุนในการเริ่มธุรกิจ เศรษฐกิจ โครงสร้าง

พ้ืนฐาน แรงงาน คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม business friendliness การศึกษา ค่าครองชีพ การ
เข้าถึงทุน พบว่า 10 รัฐ ที่เหมาะแก่การท าธุรกิจมากที่สุดได้แก่ 
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Overall 
Rank

State
Cost of Doing 

Business
Economy Infrastructure Workforce Quality of Life

Technology & 
Innovation

Business 
Friendliness

Education Cost of Living
Access to 
Capital

1 South Dakota 1 6 19 11 7 48 2 30 26 39
2 Texas 35 1 1 11 41 2 20 10 9 3
3 North Dakota 12 2 2 8 5 46 6 36 30 29
4 Nebraska 10 4 16 23 4 36 3 30 5 39
5 Utah 21 10 21 19 21 23 4 39 11 7
6 Virginia 38 10 21 6 18 12 6 8 20 13
7 Colorado 37 7 23 10 15 8 17 15 32 11
8 Georgia 28 19 18 1 32 17 14 8 14 5
9 Wyoming 9 15 9 16 11 47 8 20 27 39
10 Idaho 7 31 20 14 16 37 5 33 3 39



 
 

อันดับที ่1 : เซาท์ดาโคตา SOUTH DAKOTA (SD)    

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐเซาทด์าโคตา มีมูลค่าการส่งออกสินค้า 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 43 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 941 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 49 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 82 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 83 ของ
บริษัทในเซาท์ดาโคตา จะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 
(รวมน้ ามันพืช ข้าวสาลีและข้าวโพด) ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 58.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าท้ังหมด 

 

(Business Roundtable) 



 
 

รัฐเซาท์ดาโคตา มีการส่งออกสินค้าท่ีติดอันดับ 20 อันดับแรกถึง 6 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออก
สินค้านั้น อยู่ในอันดับ 13 ของการส่งออกเครื่องดื่ม (135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 15 ของการส่งออก
เนื้อสัตว์ (385 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เซาท์ดาโคตาส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็นอันดับที่ 13 ของสหรัฐฯ โดยมีการ
ส่งออก oilseeds (ไม่รวมถั่วเหลือง) เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ส่วนการส่งออกธัญพืช ถั่วเหลือง ข้าวโพด หญ้า
แห้ง โคกระบือนั้นอยู่ใน 10 อันดับแรก สินค้าเกษตรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมีการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
24 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2545 จนมีมูลค่าการส่งออก 205 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2555 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐเซาท์ดาโคตา ถึง 124,000 งาน โดย
สัดส่วนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 11.3 เป็นร้อยละ 22 ในป ี
2554 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมข้ึนเร็วกว่าจ านวนการ
จ้างงานทั้งหมดถึง 4 เท่า  

 

(Business Roundtable) 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

การส่งออกสินค้า 

การส่งออกสินค้าของรัฐเซาท์ดาโคตา เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 15.1 ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเซาท์
ดาโคตา (GDP) ที่เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4.3 ถึง 3.5 เท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 9.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
รัฐเซาท์ดาโคตา(GDP) มาจากการส่งออกสินค้า 

 

 



 
 

ประเภทสินค้า 

 

(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 

 (ITA) 

2555 2556
แคนาดา 699,323,467 689,376,526 -1.42
เม็กซิโก 345,125,337 374,405,170 8.48

ซาอดิุอาระเบีย 27,915,221 69,812,170 150.09
จีน 77,505,723 48,590,536 -37.31

ญี่ปุ่น 55,061,491 40,617,409 -26.23

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)
อัตราการขยายตัว(%)ประเทศ



 
 

ในปี 2556 รัฐเซาท์ดาโคตาส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 1,573,476,466 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.11 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา เม็กซิโก ซาอุดิอาระเบีย จีน ญี่ปุ่น 
มากที่สุด 

ประเทศไทย  

 
(ITA) 

  

การน าเข้าสินค้า 
 
ประเภทสินค้า 
 

 
 

(ITA) 
 
 



 
 

ตลาดโลก 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐเซาท์ดาโคตาน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 1,001,429,815เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจากแคนาดา จีน บราซิล เม็กซิโก ฝรั่งเศส มาก
ที่สุด 

ประเทศไทย 

 

(ITA) 

2555 2556
แคนาดา 452,242,748 461,904,923 2.14
จีน 128,239,221 133,150,624 3.83
บราซิล 114,658,697 114,141,835 -0.45
เม็กซิโก 58,286,518 65,399,386 12.20
ฝร่ังเศส 15,987,695 36,535,328 128.52

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐเซาท์ดาโคตา มีการส่งออกไปแคนาดามากท่ีสุด เป็นมูลค่า
ถึง 93.4 ล้าน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น (63.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (41.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เม็กซิโก (29.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต ้(26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  

 ความตกลงทางการค้า 

 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐเซาท์ดาโคตา ไปยังประเทศที่ได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 190 โดยในปี 2555 รัฐเซาท์ดาโคตา มีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 1.7 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯถือเป็นร้อยละ 44 จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐเซาท์ดาโคตา ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมข้ึนถึง
ร้อยละ 1,013 นับเป็นมูลค่าถึง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพ่ิมขึ้น 613 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างมากถึง 628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2548 
ข้อตกลงFTAกับออสเตรเลีย ส่งผลให้การส่งออกจากเซาท์ดาโคตาไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 583 การส่งออก
สินค้าเกษตรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนเก้าเท่าเป็น 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ประเทศคู่ค้าFTA น าเข้าร้อยละ 99 ของการส่งออกเครื่องดื่ม สารเคมีพ้ืนฐาน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และ
โครงสร้างเหล็ก ประเทศแคนาดาและชิลีมีการน าเข้าโครงสร้างรถยนต์จากถึงร้อยละ 98 ของการส่งออก ส่วน
ข้อตกลงTPPกับประเทศ บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ยังไม่ได้มีข้อสรุป แต่ทั้งหมดนี้เป็นตลาดที่รัฐเซาท์
ดาโคตา ส่งออกไปเป็นอันดับที่ 14 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 43.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐเซาท์ดาโคตา มีการจ้างงานคนในรัฐ 7,200 คน เมื่อดูตามประเทศที่เข้า
มาลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากแคนาดามีการจ้างคนมากท่ีสุดถึง 2,000 คน รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(1,600 คน) ฝรั่งเศส (8,00 คน) เยอรมัน(200 คน) ญี่ปุ่น (200 คน) ตามล าดับ หากดูตามประเภทกิจการแล้ว จะ
พบว่าบริษัทที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 3,000 คน รองลงมาคือ การเงินและ
การประกันภัย (1,600 คน) การขายส่ง (300 คน)  ข้อมูลสารสนเทศ (200 คน)  การบริการทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คน) การขายปลีก (100 คน) 



 
 

 

(Business Roundtable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อันดับที ่2 :  เทกซัส TEXAS (TX)       

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐเทกซัสมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 262.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 3 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 65 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ และร้อยละ 93 ของ
บริษัทในเทกซัสเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือปิโตรเลียมและถ่านหิน ที่มีมูลค่า
ร้อยละ 21.8 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 

 

(Business Roundtable) 



 
 

รัฐเทกซัสมีการส่งออกสินค้าที่ติดอันดับ 10 อันดับแรกถึง 93 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออกสินค้า
นั้น อยู่ในอันดับ 1 ของการส่งออกปิโตรเลียมและถ่านหิน (57.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) สารเคมีพ้ืนฐาน (26.2 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ยางสังเคราะห์ (14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)  อุปกรณ์ก่ึงตัวน าและส่วนประกอบ (14 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ เครื่องมือสื่อสาร (8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

นอกจากนี้เทกซัสมีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับที่ 8 ของ โดยมีการส่งออกฝ้าย โคกระบือและสัตว์มี
ชีวิตเป็นอันดับที่หนึ่งของสหรัฐฯ ส่วนการส่งออกเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะผสมเหล็กเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 ต่อปี 
ตั้งแต่ปี 2545 โดยในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกถึง 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐเทกซัสถึง 2.9 ล้านงาน โดยสัดสว่นการ
จ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 10.9 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2554  
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 ภาวะการค้า 

1. การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

1.1 การส่งออกสินค้า 

การส่งออกสินค้าของรัฐเทกซัสเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 11.9 ซ่ึงเร็วกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเทกซัส(GDP) 
ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 6 สองเท่า ทั้งนี้ในป ี2554 ร้อยละ 18.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเทกซัส (GDP) มา
จากการส่งออกสินค้า 



 
 

ประเภทสินค้าท่ีรัฐเทกซัสส่งออก 

 
(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 

 (ITA) 

2555 2556
เม็กซิโก 94,455,559,078 100,993,929,765 6.92
แคนาดา 23,852,767,121 25,885,319,789 8.52
บราซิล 10,036,313,763 10,830,168,235 7.91

จีน 10,305,894,602 10,737,057,925 4.18
เนเธอร์แลนด์ 9,611,627,111 9,583,097,538 -0.30

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

ในปี 2556 รัฐเทกซัสส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 279,694,916,153 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.66 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป เม็กซิโก แคนาดา บราซิล จีน เนเธอร์แลนด์ 
มากที่สุด 

ประเทศไทย 

 
(ITA) 

1.2 การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

 
(ITA) 

ตลาดโลก 



 
 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐเทกซัสน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 311,618,701,664 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 5.65 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจาก เม็กซิโก จีน ซาอุดิอาระเบีย เวเนซุเอลา แคนาดา 
มากที่สุด 

ประเทศไทย 

 

(ITA) 

2555 2556
เม็กซิโก 99,866,087,204 94,642,098,800 -5.23

จีน 40,688,187,976 42,841,367,604 5.29
ซาอดิุอาระเบีย 20,101,375,901 22,557,423,681 12.22

เวเนซุเอลา 19,142,525,431 16,209,958,484 -15.32
แคนาดา 16,040,090,903 14,537,839,367 -9.37

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

2. การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐเทกซัส มีการส่งออกไปแคนาดามากที่สุด เป็นมูลค่าถึง 
4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ จีน (2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) บราซิล (1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เม็กซิโก (1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต ้(1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐเทกซัส ไปยังประเทศท่ีได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
170 โดยในปี 2555 รัฐเทกซัสมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 158 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็น
ร้อยละ 60 จากมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 

 ในปี 2548 ข้อตกลงFTAระหว่างสหรัฐฯและมอร็อคโคมีผลบังคับใช้ การส่งออกจากเทกซัสไปมอร็อคโค
เพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 1,828 และข้อตกลงFTAกับออสเตรเลีย ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและเครื่องจักรที่
ใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนห้าเท่าเป็น 622 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 คู่ค้าFTAน าเข้าสินค้าจากรัฐเทกซัสถึงร้อยละ 89 ของการส่งออกเรือในปี 2555 โดยส่งออกไปสิงคโปร์ร้อย
ละ 61 และส่งออกไปอิสราเอลร้อยละ 26 ส่วนประเทศท่ียังไม่ได้ท าข้อตกลงFTAกับสหรัฐฯที่เป็นประเทศTPP 
(บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม) เป็นตลาดทีเ่ทกซัสส่งออกไปเป็นอันดับที่ 23 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่า
ถึง 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐเทกซัสมีการจ้างงานคนในรัฐ 428,100 คน เมื่อดูตามประเทศท่ีเข้ามา
ลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากสหราชอาณาจักรมีการจ้างคนมากที่สุดถึง 67,100 คน รองลงมาได้แก่ แคนาดา 
(38,300 คน) ฝรั่งเศส (38,200คน) เนเธอร์แลนด์ (38,000 คน) เยอรมัน (35,500 คน) ตามล าดับ หากดูตาม
ประเภทกิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 166,500 คน 
รองลงมาคือ การขายส่ง (54,200 คน) การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (27,900 คน) การเงิน
และการประกันภัย (19,400 คน) การขายปลีก (15,200 คน) ข้อมูลสารสนเทศ (13,900 คน) 
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อันดับที ่3 :  นอร์ทดาโคตา NORTH DAKOTA (ND)    

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
ในปี 2555 รัฐนอร์ทดาโคตามีมูลค่าการส่งออกสินค้า 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 38 ของ

สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 46 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 64 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 86 ของ
บริษัทในนอร์ทดาโคตาจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือผลผลิตทางการเกษตร 
(รวมน้ ามันพืชและธัญพืช) ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 43 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าท้ังหมด 
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รัฐนอร์ทดาโคตามีการส่งออกสินค้าท่ีติดอันดับ 20 อันดับแรกถึง 9 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออก
สินค้านั้น อยู่ในอันดับ 3 ของการส่งออกน้ ามันและก๊าซ (1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 12 ของ
เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการก่อสร้าง (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการส่งออกน้ ามันพืชและธัญพืช 
(328 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอร์ทดาโคตามีการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับที่ 7 ของสหรัฐฯ โดยมีการส่งออก
ธัญพืช oilseeds(ไม่รวมถ่ัวเหลือง) และถั่วอบแห้งเป็นอันดับที่หนึ่ง และอยู่ใน10อับดับแรกของการส่งออกถั่ว
เหลืองและธัญพืช ส่วนการส่งออกเครื่องดื่มนั้นมีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 70 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2545 โดยใน
ปี 2555 นั้นรัฐนอร์ทดาโคตามีมูลค่าการส่งออกเครื่องดื่ม 89.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐนอร์ทดาโคตาถึง 104,000 งาน โดย
สัดส่วนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 จากปี 2535 ทีร่้อยละ 11.6 เป็นร้อยละ 19.7 ในปี 
2554 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมข้ึนเร็วกว่าจ านวนการ
จ้างงานร้อยละ 22  
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 ภาวะการค้า 

1. การส่งออกและน าเข้าสินค้า 
1.1 การส่งออกสินค้า 

การส่งออกสินค้าของรัฐนอร์ทดาโคตาเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 16.2 ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐนอร์ท
ดาโคตา(GDP) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 7.9 ถึงสองเท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 14.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
รัฐนอร์ทดาโคตา(GDP) มาจากการส่งออกสินค้า 



 
 

 

ประเภทสินค้า 

 
(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 

 (ITA) 

ประเทศ 2555 2556 อัตราการขยายตัว(%)
แคนาดา 3,086,157,954 2,656,483,904 -13.92
เม็กซิโก 282,544,654 238,533,377 -15.58

ออสเตรเลีย 124,358,385 81,869,552 -34.17
เบลเยียม 77,333,668 73,125,332 -5.44

เวเนซุเอลา 53,864,256 58,257,862 8.16

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)



 
 

 

ในปี 2556 รัฐนอร์ทดาโคตาส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 3,714,500,160 เหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 13.79 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย เบลเยียม 
เวเนซุเอลา มากที่สุด 

รัฐนอร์ทดาโคตาส่งออกสินค้ามาประเทศไทย 

 
(ITA) 

1.2 การน าเข้าสินค้า 

ประเภทสินค้า 

 
(ITA) 

 

 



 
 

ตลาดโลก 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐนอร์ทดาโคตาน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 3,599,196,100 เหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 7.87หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจากแคนาดา จีน เยอรมัน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 
มากที่สุด 

ประเทศไทย 

 

(ITA) 

2555 2556
แคนาดา 2,689,475,689 2,490,721,465 -7.39
เยอรมัน 124,696,266 185,272,780 48.58
จีน 147,849,854 144,487,155 -2.27
เม็กซิโก 144,276,573 143,403,314 -0.61
ฝร่ังเศส 84,423,876 92,547,715 9.62

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

2 การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐนอร์ทดาโคตามีการส่งออกไปแคนาดามากท่ีสุด เป็นมูลค่า
ถึง 97.9 ล้าน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น (82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (55.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต้ (37.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) เม็กซิโก (33.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

  

 ความตกลงทางการค้า 

 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐนอร์ทดาโคตาไปยังประเทศที่ได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 442 มากกว่าการส่งออกท้ังหมดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 164 โดยในปี 2555 รัฐนอร์ทดาโคตามีมูลค่าการส่งออก
สินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็นร้อยละ 62 จากมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐนอร์ทดาโคตาไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมข้ึนถึง
ร้อยละ 1,150 นับเป็นมูลค่าถึง 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1,010 (2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างมากถึงร้อยละ 3,632 (556 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) 

 ในปี 2547 ข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯและชิลีส่งผลให้การส่งออกจากรัฐนอร์ทดาโคตาไปยัง
ชิลีเพิ่มข้ึนร้อยละ 395 และในปีแรกของข้อตกลงFTAระหว่างสหรัฐฯเกาหลี การส่งออกสินค้าเกษตรและ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนสามเท่าเป็น 19.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ข้อตกลงTPPกับประเทศ บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ยังไม่ได้มีข้อสรุป แต่ทั้งหมดนี้เป็นตลาดที่
รัฐนอร์ทดาโคตาส่งออกไปเป็นอันดับที่ 17 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 46.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐนอร์ทดาโคตามีการจ้างงานคนในรัฐ 11,600 คน เมื่อดูตามประเทศท่ี
เข้ามาลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากแคนาดามีการจ้างคนมากที่สุดถึง 1,700 คน รองลงมาได้แก่ ฝรั่งเศส (700 
คน) เนเธอร์แลนด์ (700 คน) สหราชอาณาจักร (600 คน) ญี่ปุ่น (500 คน) ตามล าดับ หากดูตามประเภทกิจการ
แล้ว จะพบว่าบริษัทที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 6,000 คน รองลงมาคือ 
การเงินและการประกันภัย (1,300 คน) การขายส่ง (1,00 คน)  การขายปลีก (200 คน)  การบริการทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คน) ข้อมูลสารสนเทศ (2,700 คน) 



 
 

 

(Business Roundtable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อันดับที ่4 :  เนแบรสกา NEBRASKA (NE)      

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐเนแบรสกามีมูลค่าการส่งออกสินค้า 9.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 34 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 35 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 70 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 84 ของ
บริษัทในเนแบรสกาจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์เกษตร (รวม
น้ ามันพืช และธัญพืช) ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 36.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 

 

(Business Roundtable) 



 
 

รัฐเนแบรสกามีการส่งออกสินค้าท่ีติดอันดับ 15 อันดับแรกถึง 11 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออก
สินค้านั้น อยู่ในอันดับ 2 ของการส่งออกเนื้อสัตว์ (1.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 4 ของการส่งออกหนังสัตว์ 
(129 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอยู่อันดับที่ 7  ของน้ ามันและก๊าซ (246 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนี้รัฐ
เนแบรสกาอยู่ในอันดับที่ 5 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร โดยมีการส่งออกโคกระบือเป็นอันดับ 2 ส่งออก
ข้าวโพดเป็นอันดับ 3 ส่งออกถ่ัวเหลือง และอยู่ใน 10 อันดับแรกในอีกหลายผลิตภัณฑ์ ส่วนการส่งออกเหล็ก 
เหล็กกล้า และโลหะผสมเหล็กเพ่ิมขึ้นปีละร้อยละ 26 ตั้งแต่ปี 2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก 74.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐเนแบรสกาถึง 272,000 งาน โดย
สัดส่วนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 11.2 เป็นร้อยละ 22.1 ในปี 
2554 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมข้ึนเร็วกว่าจ านวนการ
จ้างงานทั้งหมดถึง 7 เท่า  

 

(Business Roundtable) 

 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐเนแบรสกาเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 13.4 ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐ

เนแบรสกา(GDP) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 4.9 ถึงสามเท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 10.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของเนแบรสกา(GDP) มาจากการส่งออกสินค้ 



 
 

ประเภทสินค้า 

 

(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐเนแบรสกาส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 7,389,395,729 เหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 0.93 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา เม็กซิโก จีน ญี่ปุ่น เกากลีใต้ มาก
ที่สุด 

ประเทศ 2555 2556 อัตราการขยายตัว(%)
แคนาดา 1,904,340,836 2,170,312,753 13.97
เม็กซิโก 1,809,229,794 1,157,378,151 -36.03

จีน 487,500,117 588,563,538 20.73
ญี่ปุ่น 468,344,541 565,611,086 20.77

เกาหลีใต้ 320,286,690 294,966,537 -7.91

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)



 
 

 

ประเทศไทย 

 

(ITA) 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

 
(ITA) 

ตลาดโลก 



 
 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐเนแบรสกาน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 3,701,772,314 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.52 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจาก แคนาดา จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น เม็กซิโก มาก
ที่สุด 

ประเทศไทย 

 

(ITA) 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

2555 2556
แคนาดา 872,904,400 1,010,682,199 15.78

จีน 918,729,763 837,348,006 -8.86
เยอรมัน 337,083,549 369,188,113 9.52
ญี่ปุ่น 246,643,184 248,973,604 0.94

เม็กซิโก 181,793,896 197,003,619 8.37

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐเนแบรสกา มีการส่งออกไปแคนาดามากท่ีสุด เป็นมูลค่า
ถึง 269 ล้าน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น (230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (141 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต้ (108 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) เม็กซิโก (89.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐเนแบรสกา ไปยังประเทศท่ีได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อย
ละ 178 โดยในปี 2555 รัฐเนแบรสกามีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือ
เป็นร้อยละ 42 จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐเนแบรสกา ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมข้ึนถึง
ร้อยละ 617 นับเป็นมูลค่าถึง 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
496 (1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างมากถึงร้อยละ 991 (1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) 

 การส่งออกจากรัฐเนแบรสกาไปชิลีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 492 ตั้งแต่ข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯละ
ชิลีมีผลในปี 2547 และในปีถัดมาท่ีข้อตกลงกับออสเตรเลียมีผลบังคับใช้ การส่งออกเนื้อสัตว์เพ่ิมข้ึนจาก 200,000 
เหรียญสหรัฐฯ เป็น 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 การส่งออก miscellaneous fabricated metal products ถึงร้อยละ 70 ถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า
FTA เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย และอิสราเอล 

 ข้อตกลงTPPกับประเทศ บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ทีย่ังไม่ได้เป็นคู่ค้าFTAนั้น เป็นตลาดที่รัฐ
เนแบรสกาส่งออกไปเป็นอันดับที่ 11 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 159 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐเนแบรสกามีการจ้างงานคนในรัฐ 24,200 คน เมื่อดูตามประเทศที่เข้า
มาลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่นมีการจ้างคนมากที่สุดถึง 4,300 คน รองลงมาได้แก่ ฝรั่งเศส (2,900 คน) 
สหราชอาณาจักร (2,400 คน) แคนาดา (2,000 คน) สวิสเซอร์แลนด์ (2,000 คน) ตามล าดับ หากดูตามประเภท
กิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากที่สุดเป็นจ านวน 14,100 คน 



 
 

รองลงมาคือ การเงินและการประกันภัย (2,600 คน) การขายส่ง (1,200 คน)  การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (600 คน) ข้อมูลสารสนเทศ (600 คน) การขายปลีก (500 คน) 

 
(Business Roundtable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

อันดับที ่5 :  ยูทาห ์UTAH (UT)       

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐยูทาห์มีมูลค่าการส่งออกสินค้า 18.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 22 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 27 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 79 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 88 ของ
บริษัทในยูทาห์จะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากท่ีสุดคือโลหะปฐมภูมิที่มีมูลค่าถึงร้อย
ละ 62.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 



 
 

 

(Business Roundtable) 

รัฐยูทาห์มีการส่งออกสินค้าที่ติดอันดับ 15 อันดับแรกถึง 10 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออกสินค้า
นั้น อยู่ในอันดับ 1 ของการส่งออกโลหะที่ไม่ใช่ธาตุเหล็ก เช่น ทอง (11.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 6 
ของอาหารประเภทอ่ืนๆ (477 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่อันดับที่ 7  ของแร่โลหะ (223 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ
อยู่ในอันดับที่ 12 ของการส่งออกอุปกรณ์กึ่งตัวน าและส่วนประกอบอุปกรณ์ก่ึงตัวน า (1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
นอกจากนี้รัฐยูทาห์อยู่ในอันดับที่ 37 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร โดยมีการส่งออกขนสัตว์และหนังสัตว์ และ
น้ าตาลเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ และอยู่ในอันดับ 9 ของการส่งออกหญ้าแห้ง ส่วนการส่งออกเครื่องจักรทั่วไปมี
การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 226 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐยูทาห์ถึง 356,000 งาน โดยสัดส่วนการ
จ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนมากกว่าสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 10.5 เป็นร้อยละ 21.5 ในปี 2554 
นอกจากนีต้ั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมขึ้นเร็วกว่าจ านวนการจ้าง
งานทั้งหมดถึง 5 เท่า  

 



 
 

(Business Roundtable) 

 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐยูทาห์เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 18.2 ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐยูทาห์(GDP) 

ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5.9 ถึงสามเท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 15.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐยูทาห์ (GDP) 
มาจากการส่งออกสินค้า 

ประเภทสินค้า 

 
(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 



 
 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐยูทาห์ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 16,064,732,913 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 16.57 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป ฮ่องกง จีน แคนาดา สหราชอาณาจักร ไทย มาก
ที่สุด 

ประเทศไทย 

(ITA) 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

2555 2556
เขตบริหารพเิศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

4,177,780,244 5,487,528,494
31.35

จีน 607,601,062 1,406,756,563 131.53
แคนาดา 1,917,592,816 1,321,993,687 -31.06

สหราชอาณาจักร 6,042,600,661 1,293,235,343 -78.60
ไทย 507,306,370 835,637,739 64.72

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)
อัตราการขยายตัว(%)ประเทศ



 
 

(ITA) 

ตลาดโลก 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐยูทาห์น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 10,644,004,598 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 4.57 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจากเม็กซิโก จีน แคนาดา เปรู สาธารณรัฐกัวเตมาลา 
มากที่สุด 

ประเทศไทย 



 
 

(ITA) 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐยูทาห์ มีการส่งออกไปแคนาดามากที่สุด เป็นมูลค่าถึง 
469 ล้าน รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร (456 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ) ญี่ปุ่น (404 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (235 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อินเดีย (90.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐยูทาห์ ไปยังประเทศท่ีได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
225 โดยในปี 2555 รัฐยูทาห์มีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็นร้อย
ละ 19 จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐยูทาห์ ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
482 นับเป็นมูลค่าถึง 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 427 (1.5 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 858 (433 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 ในปี 2548 ข้อตกลงทางการค้ากับออสเตรเลีย ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและเครื่องจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจาก 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 38.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี2550 ที่ข้อตกลงทางการ
ค้าDR-CAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐยูทาห์ไปสาธารณรัฐโดมินิกันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 257 นอกจากนี้สิงคโปร์ยังน าเข้า
ร้อยละ 29 ของการส่งออกอุปกรณ์ก่ึงตัวน าและส่วนประกอบในปี 2555 

 ข้อตกลงTPPกับประเทศ บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม แม้ว่าจะยังไม่ได้สรุป แต่ทั้งหมดนี้เป็น
ตลาดที่รัฐยูทาห์ส่งออกไปเป็นอันดับที่ 18 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 



 
 

 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐยูทาห์มีการจ้างงานคนในรัฐ 29,700 คน เมื่อดูตามประเทศท่ีเข้ามา
ลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากสหราชอาณาจักรมีการจ้างคนมากท่ีสุดถึง 5,500 คน รองลงมาได้แก่ เยอรมัน 
(3,500 คน) สวิสเซอร์แลนด์ (3,200 คน) ญี่ปุ่น (2,500 คน) ฝรั่งเศส (2,400 คน) ตามล าดับ หากดูตามประเภท
กิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากที่สุดเป็นจ านวน 12,800 คน 
รองลงมาคือ การขายส่ง (2,900 คน) การเงินและการประกันภัย (1,200 คน)  การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (1,000 คน) ข้อมูลสารสนเทศ (1,000 คน) การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(900 คน) 

 
(Business Roundtable) 

 

 



 
 

อันดับที ่6 :  เวอร์จิเนีย VIRGINIA (VA)      

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐเวอร์จิเนียมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 25 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 13.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 11 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 72 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 86 ของ
บริษัทในเวอร์จิเนียจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสนิค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าถึงร้อย
ละ 17.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าท้ังหมด 

 

(Business Roundtable) 



 
 

รัฐเวอร์จิเนียมีการส่งออกท่ีติดอันดับ 10 อันดับแรกถึง 21 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออกสินค้านั้น 
อยู่ในอันดับ 1 ของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ (36 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 2 ของclosures and seals 
(106 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่อันดับที่ 3  ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบ (26.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากการ
ส่งออกสินค้าแล้ว เวอร์จิเนียติด 10 อันดับแรกของการส่งออกบริการถึง 9 ประเภท โดยไดอั้นดับที่ 2 ของการ
บริการทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ อันดับ 4 ของการบริการสินเชื่อ(769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  และ
วิศวกรรมอุตสาหการ(316 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)   สว่นการส่งออกยาฆ่าแมลงและปุ๋ยนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ต่อปี
ตั้งแต่ปี2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกถึง 253 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐเวอร์จิเนียถึง 1.1 ล้านงาน โดยสัดส่วน
การจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนมากกว่าสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 10.4 เป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2554 
นอกจากนีต้ั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมขึ้นเร็วกว่าจ านวนการจ้าง
งานทั้งหมดถึง 4 เท่า  

 

(Business Roundtable) 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐเวอร์จิเนียเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 6.6 ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐเวอร์จิเนีย

(GDP) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 4.4 ถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ในป ี 2554 ร้อยละ 4.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐ
เวอร์จิเนีย (GDP) มาจากการส่งออกสินค้า 

 



 
 

ประเภทสินค้า  

(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 

 (ITA) 

2555 2556
แคนาดา 3,193,768,105 3,223,232,975 0.92

จีน 2,005,623,693 1,847,142,163 -7.90
เม็กซิโก 1,055,492,780 1,051,406,292 -0.39

สหราชอาณาจักร 1,075,298,072 996,173,424 -7.36
เยอรมัน 922,125,215 789,989,733 -14.33

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

ในปี 2556 รัฐเวอร์จิเนียส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 17,940,511,351 เหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 1.86 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา จีน เม็กซิโก สหราชอาณาจักร 
เยอรมัน มากท่ีสุด 

ประเทศไทย 

(ITA) 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

(ITA) 

ตลาดโลก 



 
 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐเวอร์จิเนียน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 22,373,353,077 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.33 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจากจีน แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย มาก
ที่สุด 

ประเทศไทย 

(ITA) 

2555 2556
จีน 4,157,540,986 5,047,984,310 21.42

แคนาดา 1,963,914,404 1,829,961,852 -6.82
เยอรมัน 1,762,577,189 1,703,298,906 -3.36
ญี่ปุ่น 2,157,503,467 1,693,456,378 -21.51

มาเลเชีย 187,392,013 1,032,964,342 451.23

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐเวอร์จิเนีย มีการส่งออกไปสหราชอาณาจักรมากที่สุด เป็น
มูลค่าถึง 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ แคนาดา (1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (637 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) เยอรมัน (600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) บราซิล (545 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐเวอร์จิเนีย ไปยังประเทศที่ได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อย
ละ 101 มากกว่าการส่งออกทั้งหมดท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 54 โดยในปี 2555 รัฐเวอร์จิเนียมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไป
ยังประเทศคู่ค่าถึง 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็นร้อยละ 38 จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐเวอร์จิเนียไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมขึ้นถึงร้อย
ละ 241 นับเป็นมูลค่าถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสว่นของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 195 
(2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพิ่มข้ึนอย่างมากถึงร้อยละ 513 (905 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

 การส่งออกจากรัฐเวอร์จิเนียไปชิลีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 405 ตั้งแต่ข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯละชิลี
มีผลในปี 2547 การส่งออกยานอวกาศไปโคลัมเบียมีมูลค่าการส่งออก 17.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2555 ซึ่งเป็น
ปีที่ข้อตกลงทางการค้าระหว่างโคลัมเบียและสหรัฐฯมีผล โดยมูลค่าการส่งออกนั้นสูงกว่าในปี 2545 ถึงสามเท่า 

 ในปี 2555 การส่งออกอะไหล่รถยนต์มีมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 529 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไป
ประเทศคู่ค้าFTAถึงสองในสามของการส่งออกท้ังหมด และในบรรดาคู่ค้าFTAทั้งหมด เวอร์จิเนียส่งออกอะไหล่
รถยนต์ไปออสเตรเลียมากท่ีสุดถึงร้อยละ 31 ส่วนประเทศTPP เช่น บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม นั้น 
แม้ว่าจะยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าFTA แต่ทั้งหมดนี้เป็นตลาดที่รัฐเวอร์จิเนียส่งออกไปเป็นอันดับที่ 21 ในปี 2554 
รวมกันเป็นมูลค่าถึง 529 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐเวอร์จิเนียมีการจ้างงานคนในรัฐ 140,800 คน เมื่อดูตามประเทศที่เข้า
มาลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากสหราชอาณาจักรมีการจ้างคนมากท่ีสุดถึง 24,800 คน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น 
(15,400 คน) ฝรั่งเศส (11,800 คน) เยอรมัน (11,500 คน) เนเธอร์แลนด์ (11,100 คน) ตามล าดับ หากดูตาม
ประเภทกิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 37,800 คน 
รองลงมาคือ การขายปลีก (34,700 คน) การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (15,800 คน) การ
ขายส่ง (14,800 คน) ข้อมูลสารสนเทศ (5,500 คน) การเงินและการประกันภัย (3,400 คน) 



 
 

 
(Business Roundtable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อันดับที ่7 :  โคโลราโด COLORADO (CO)     

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐโคโลราโดมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 36 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 14 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 70 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 89 ของ
บริษัทในโคโลราโดเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 23.7 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 

 

(Business Roundtable) 



 
 

รัฐโคโลราโดมีการส่งออกสินค้าที่ติดอันดับ 15 อันดับแรกถึง 16 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออก
สินค้านั้น อยู่ในอันดับ 7 ของการส่งออกผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว์ (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
(58.3 เหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 9 ของแร่โลหะ (137 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) อยู่อันดับที่ 10  ของของตกแต่งที่ท า
จากผ้า (40.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนี้รัฐโคโลราโดอยู่ในอันดับที่ 28 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร โดย
อยู่ใน3ของการส่งออกหญ้าแห้ง และอยู่ใน10อันดับต้นของการส่งออกธัญพืช ถั่ว โคกระบือ oilseeds (ไม่รวมถั่ว
เหลือง) ส่วนการส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 ต่อปีตั้งแต่ปี 2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก
ถึง 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐโคโลราโดถึง 680,000 งาน โดยสัดส่วน
การจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 11.1 เป็นร้อยละ 21.2 ในปี 2554  

 

(Business Roundtable) 

 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐโคโลราโดเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4.6 ซ่ึงเร็วกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐโคโลราโด

(GDP) ที่เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 15 เท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 3.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐ
โคโลราโด(GDP) มาจากการส่งออกสินค้า 

 



 
 

 

ประเภทสินค้า 

 (ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐโคโลราโดส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 1,337,050,462 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 5.90 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา บราซิล ออสเตรเลีย อินโดนิเชีย ชิลี มาก
ที่สุด 

ประเทศ 2555 2556 อัตราการขยายตัว(%)
แคนาดา 2,000,745,134 2,060,285,088 2.98
เม็กซิโก 849,000,536 917,868,934 8.11

จีน 675,694,425 772,025,112 14.26
ญี่ปุ่น 426,667,751 442,045,724 3.60

เกาหลีใต้ 266,408,084 340,638,003 27.86

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)



 
 

ประเทศไทย 

 
(ITA) 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

 
(ITA) 

ตลาดโลก 

 



 
 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐโคโลราโดน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 2,160,974,222 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.78 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจาก แคนาดา จีน เยอรมัน อินเดีย เม็กซิโก 
มากที่สุด 

ประเทศไทย 

 
(ITA) 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐโคโลราโด มีการส่งออกไปแคนาดามากที่สุด เป็นมูลค่าถึง 
1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น (914 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เยอรมัน (517 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน 
(496 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เม็กซิโก (413 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐโคโลราโด ไปยังประเทศท่ีได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อย
ละ 50 โดยในปี 2555 รัฐโคโลราโดมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือ
เป็นร้อยละ 44 จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

2555 2556
แคนาดา 4,450,164,097 4,035,355,734 -9.32

จีน 1,865,050,308 1,923,638,478 3.14
เม็กซิโก 1,089,157,285 1,345,725,914 23.56

สวิตเซอร์แลนด์ 539,396,482 640,229,540 18.69
เยอรมัน 590,948,447 569,540,779 -3.62

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ อัตราการขยายตัว(%)



 
 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐโคโลราโด ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมขึ้นถึงร้อย
ละ 283 นับเป็นมูลค่าถึง 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 224 
(1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 535 (787 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 ในปี 2547 ที่ข้อตกลงFTAระหว่างสหรัฐฯและชิลีมีผลบังคับใช้ การส่งออกไปยังชิลีเพิ่มข้ึนร้อยละ 747 
และในปี2552 ข้อตกลงFTAระหว่างสหรัฐฯและเปรูมีผลบังคับใช้ การส่งออกเคมีภัณฑ์เพ่ิมข้ึนสามเท่า เป็น 8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  

 การส่งออกเครื่องจักรกังหันถึงร้อยละ 67 ถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าFTA โดยเฉพาะชิลีและ DR-CAFTA 
ส่วนบรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนามซึ่งเป็นประเทศTPPที่ยังไม่ได้ท าข้อตกลงFTAกับสหรัฐฯ เป็นตลาดที่รัฐ
โคโลราโดส่งออกไปเป็นอันดับที่ 6 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 294 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐโคโลราโดมีการจ้างงานคนในรัฐ 77,300 คน เมื่อดูตามประเทศท่ีเข้ามา
ลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากสหราชอาณาจักรมีการจ้างคนมากที่สุดถึง 13,400 คน รองลงมาได้แก่ แคนาดา 
(10,400 คน) ฝรั่งเศส (6,600 คน) เยอรมัน (5,700 คน) สวิสเซอร์แลนด์ (5,400 คน) ตามล าดับ หากดูตาม
ประเภทกิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 28,200 คน 
รองลงมาคือ การขายส่ง (7,500 คน) การเงินและการประกันภัย (6,700 คน)  ข้อมูลสารสนเทศ (6,200 คน) การ
ขายปลีก (4,000 คน) การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3,400 คน) 

 

(Business Roundtable) 

 



 
 

อันดับที ่8 :  จอร์เจีย GEORGIA (GA)      

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐจอร์เจียมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 35.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 13 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 18.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 9 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 66 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ โดยร้อยละ 88 ของ
บริษัทในจอร์เจียจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากท่ีสุดคือยานพาหนะ(รวมรถยนต์และ
ยานอวกาศ) ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 23.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 

 

(Business Roundtable) 



 
 

รัฐจอร์เจียมีการส่งออกสินค้าที่ติดอันดับ 10 อันดับแรกถึง 44 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออกสินค้า
นั้น อยู่ในอันดับ 1 ของการส่งออกเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง (3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ของ
ตกแต่งบ้านที่ท าจากผ้า (619 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) แร่ที่ไม่ใช่โลหะ (587 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จอร์เจียเป็นอันดับที่
15ในการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกถ่ัวลิสง และสัตว์ปีก และอยู่ใน5อันดับต้นของ
การส่งออกฝ้าย ต้นถั่ว (ถั่วบราซิล ฮาเซลนัท วอลนัท และพีแคน) ผัก เมลอนและ ยาสูบ นอกจากการส่งออก
เครื่องจักรและกังหันมีการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29 ต่อปีตั้งแต่ปี 2545 โดยในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออก
เครื่องจักรและกังหันถึง 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐจอร์เจียถึง 1.2ล้านงาน โดยสัดส่วนการ
จ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนมากกว่าสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 9.8 เป็นร้อยละ 22.2 ในปี 2554 
นอกจากนีต้ั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมขึ้นเร็วกว่าจ านวนการจ้าง
งานทั้งหมดถึง 5 เท่า  

 

(Business Roundtable) 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 
การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐจอร์เจียเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 11.1 ซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐจอร์เจีย

(GDP) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 3.3 ถึงสามเท่า ทั้งนี้ในป ี2554 ร้อยละ 8.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐจอร์เจีย
(GDP) มาจากการส่งออกสินค้า 

 



 
 

ประเภทสินค้า 

 
(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 (ITA) 



 
 

ในปี 2556 รัฐจอร์เจียส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 37,578,190,121 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.19 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา จีน เม็กซิโก สหราชอาณาจักร 
ญี่ปุ่น มากที่สุด 

ประเทศไทย 

 
(ITA) 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

 
(ITA) 

 

 

 



 
 

 

ตลาดโลก 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐจอร์เจียน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 75,071,968,489 เหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.62 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจากจีน เยอรมัน เกาหลีใต้ เม็กซิโก ญี่ปุ่น มาก
ที่สุด 

ประเทศไทย 

2555 2556
จีน 15,823,396,787 17,621,788,427 11.37

เยอรมัน 12,027,991,280 13,333,029,631 10.85
เกาหลีใต้ 6,258,109,921 6,181,823,284 -1.22
เม็กซิโก 4,549,552,661 5,298,372,670 16.46
ญี่ปุ่น 4,678,043,335 4,470,482,037 -4.44

ประเทศ
มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัว(%)



 
 

 
(ITA) 

 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐจอร์เจีย มีการส่งออกไปแคนาดามากที่สุด เป็นมูลค่าถึง 
1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร (1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ญ่ีปุ่น (1.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) จีน (860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เม็กซิโก (735 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐจอร์เจีย ไปยังประเทศท่ีได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
123 โดยในปี 2555 รัฐจอร์เจียมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค่าถึง 14.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็น
ร้อยละ 40 จากมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐจอร์เจีย ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมขึ้นถึงร้อย
ละ 363 นับเป็นมูลค่าถึง 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 319 
(4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพิ่มข้ึนอย่างมากถึงร้อยละ 539 (2 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

 การส่งออกจากรัฐจอร์เจียไปสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 438 ตั้งแต่ข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯละ
สิงคโปร์มีผลในปี 2547 ในปีถัดมาข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯและออสเตรเลียมีผลบังคับใช้ การ
ส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 209 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางถึงร้อยละ 75 ของการส่งออก ถูกส่งไปยังประเทศคู่ค้า FTA โดยเฉพาะประเทศ
แคนาดา ส่วนข้อตกลงTPPกับประเทศ บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ทีย่ังไม่ได้ข้อสรุปนั้น เป็นตลาด
ส่งออกทีจ่อร์เจีย ส่งออกไปเป็นอันดับที่ 19 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 507 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 



 
 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐจอร์เจียมีการจ้างงานคนในรัฐ 183,400 คน เมื่อดูตามประเทศที่เข้ามา
ลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่นมีการจ้างคนมากที่สุดถึง 24,900 คน รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(22,700 คน) เยอรมัน (19,300 คน) แคนาดา (16,900 คน) ฝรั่งเศส (15,600 คน) ตามล าดับ หากดูตามประเภท
กิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากที่สุดเป็นจ านวน 70,000 คน 
รองลงมาคือ การขายส่ง (27,600 คน) การขายปลีก (12,100 คน) ข้อมูลสารสนเทศ (10,300 คน)  การบริการ
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9,700 คน) การเงินและการประกันภัย (7,500 คน)  

 
(Business Roundtable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

อันดับที ่9 :  ไวโอมิง WYOMING (WY)       

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐไวโอมิงมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 49 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 47 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 44 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ และร้อยละ 78 ของ
บริษัทในไวโอมิงเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากท่ีสุดคือเคมีภัณฑ์ ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 
61.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าท้ังหมด 



 
 

 

(Business Roundtable) 

รัฐไวโอมิงมีการส่งออกสินค้าที่ติดอันดับ 20 อันดับแรกถึง 8 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออกสินค้า
นั้น อยู่ในอันดับ 6 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ปูนขาวและยิปซั่ม (17.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 10 ของแร่
ที่ไม่ใช่โลหะ (51.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่อันดับที่ 15  ของน้ ามันและก๊าซ (58.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอยู่ใน
อันดับที่ 17 ของการส่งออกสารเคมีพ้ืนฐาน (932 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนี้รัฐไอดาโฮอยู่ในอันดับที่ 39 ของ
การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร โดยอยู่ใน20อันดับแรกของการส่งออกหญ้าแห้ง ถั่วแห้ง ผักและเมลอน และ ธัญพืช 
ส่วนการส่งออกเครื่องจักรทั่วไปนั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 42 ต่อปีตั้งแต่ปี 2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกถึง 124 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐไวโอมิงถึง 63,000 งาน โดยสัดส่วนการ
จ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33จากปี 2535 ทีร่้อยละ 12 เป็นร้อยละ 16.1 ในปี 2554  

 

(Business Roundtable) 



 
 

 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 

การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐไวโอมิงเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 10.5 ซ่ึงเร็วกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐไวโอมิง(GDP) 

ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 8.1 ถึง 30 เท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 3.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐไวโอมิง (GDP) 
มาจากการส่งออกสินค้า 

 

 

ประเภทสินค้า 

 
(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 

 



 
 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐไวโอมิงส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 1,337,050,462 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 5.90 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา บราซิล ออสเตรเลีย อินโดนิเชีย ชิลี มาก
ที่สุด 

 

ประเทศไทย 

 
(ITA) 

 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

ประเทศ 2555 2556 อัตราการขยายตัว(%)
แคนาดา 329,916,545 375,326,953 13.76
บราซิล 117,762,989 135,945,212 15.44

ออสเตรเลีย 136,745,496 88,293,965 -35.43
อนิโดนเิซีย 101,121,356 73,634,649 -27.18

ชิลี 72,885,342 64,536,414 -11.45

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)



 
 

 
(ITA) 

ตลาดโลก 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐไวโอมิงน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 2,160,974,222 เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7.78 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจาก แคนาดา จีน เยอรมัน อินเดีย เม็กซิโก มากที่สุด 

ประเทศไทย 



 
 

 
(ITA) 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐไวโอมิง มีการส่งออกไปแคนาดามากที่สุด เป็นมูลค่าถึง 
103 ล้าน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น (85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) บราซิล (33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ออสเตรเลีย (26 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ชิลี (7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐไวโอมิง ไปยังประเทศท่ีได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
176 มากกว่าการส่งออกท้ังหมดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 156 โดยในปี 2555 รัฐไวโอมิงมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศคู่ค่าถึง 760 ล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็นร้อยละ 49 จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐไวโอมิง ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
983 นับเป็นมูลค่าถึง 393 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 995 (328 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และการส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 928 (64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 ในปี 2547 ที่ข้อตกลงFTAระหว่างสหรัฐฯและชิลีมีผลบังคับใช้ การส่งออกสารเคมีพ้ืนฐานไปยังชิลีเพ่ิมขึ้น
สองเท่า จนมีมูลค่า 64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปีถัดมาข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯและออสเตรเลีย
มีผล การส่งออกจากรัฐไวโอมิงไปออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 489 โดยรัฐไวโอมิงส่งเครื่องจักรทั่วไปไปออสเตรเลีย
ร้อยละ 73 ในปี 2555 

 การส่งออกสินค้าเกษตรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างถึงร้อยละ 91 ถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าFTA 
โดยส่งออกไปแคนาดาร้อยละ57 เม็กซิโกร้อยละ 13 และชิลีร้อยละ 11 ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้ท าข้อตกลงFTAกับ
สหรัฐฯที่เป็นประเทศTPP (บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม) เป็นตลาดที่รัฐไวโอมิงส่งออกไปเป็นอันดับที่ 13 
ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 30.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 



 
 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐไวโอมิงมีการจ้างงานคนในรัฐ 7,200 คน เมื่อดูตามประเทศท่ีเข้ามา
ลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากสหราชอาณาจักรมีการจ้างคนมากที่สุดถึง 1,700 คน รองลงมาได้แก่ แคนาดา 
(800 คน) ฝรั่งเศส (700 คน) ญี่ปุ่น (200 คน) เยอรมัน (100 คน) ตามล าดับ หากดูตามประเภทกิจการแล้ว จะ
พบว่าบริษัทที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากท่ีสุดเป็นจ านวน 2,500 คน รองลงมาคือ การขายส่ง 
(600 คน) การเงินและการประกันภัย (300 คน)  การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (100 คน) 
ข้อมูลสารสนเทศ (100 คน)  

 
(Business Roundtable) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

อันดับที ่10 :  ไอดาโฮ IDAHO (ID)     

 

 การจัดอันดับในประเทศ 
 ในปี 2555 รัฐไอดาโฮมีมูลค่าการส่งออกสินค้า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 39 ของ
สหรัฐอเมริกา และในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกบริการ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยอยู่ในอันดับที่ 43 ของ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกถึงร้อยละ 78 ของการส่งออกสินค้ามาจากบริษัทขนาดใหญ่ แม้ร้อยละ 89 ของ
บริษัทในไอดาโฮจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 44.1 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 



 
 

 

(Business Roundtable) 

รัฐไอดาโฮมีการส่งออกสินค้าที่ติดอันดับ 15 อันดับแรกถึง 11 อุตสาหกรรม โดยในภาคการส่งออกสินค้า
นั้น อยู่ในอันดับ 3 ของการส่งออกสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ท าจากไม้ (117 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่ในอันดับ 4 ของ
ผลิตภัณฑ์นม (369 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อยู่อันดับที่ 6  ของอุปกรณ์ก่ึงตัวน าและส่วนประกอบอุปกรณ์กึ่งตัวน า 
(2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) และอยู่ในอันดับที่ 10 ของการส่งออกไม้อัดและ Engineered Wood (50 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนี้รัฐไอดาโฮอยู่ในอันดับที่ 24 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร โดยมีการส่งออกมันเป็น
อันดับ 1 ของสหรัฐฯ และอยู่ใน4อันดับแรกของการส่งออกหญ้าแห้ง sugar beets ธัญพืช และขนสัตว์ ส่วนการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์นมนั้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 ต่อปีตั้งแต่ปี2545 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกถึง 369 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

 

 การค้า และการจ้างงาน 
 การค้าทั้งการส่งออกและการน าเข้า ช่วยส่งเสริมการจ้างงานในรัฐไอดาโฮถึง 193,000 งาน โดยสัดส่วน
การจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าเพ่ิมข้ึนมากกว่าสองเท่าจากปี 2535 ทีร่้อยละ 11.1 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2554 
นอกจากนีต้ั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2554 จ านวนการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการค้า เพ่ิมขึ้นเร็วกว่าจ านวนการจ้าง
งานทั้งหมดถึง 5 เท่า  



 
 

 

(Business Roundtable) 

 ภาวะการค้า 
การส่งออกและน าเข้าสินค้า 
การส่งออกสินค้า 
การส่งออกสินค้าของรัฐไอดาโฮเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 14.1 ซึ่งเร็วกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐไอดาโฮ(GDP) 

ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ถึงสามเท่า ทั้งนี้ในปี 2554 ร้อยละ 11.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐไอดาโฮ (GDP) 
มาจากการส่งออกสินค้า 

 

ประเภทสินค้า 

 
(ITA) 

ตลาดต่างประเทศ 



 
 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐไอดาโฮส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 5,783,869,449 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 5.48 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยส่งออกสินค้าไป แคนาดา เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ มากที่สุด 

 

ประเทศไทย 

 
(ITA) 

การน าเข้าสินค้า 

ประเภท 

ประเทศ 2555 2556 อัตราการขยายตัว(%)
แคนาดา 1,331,349,850 1,602,956,921 20.40
เกาหลีใต้ 572,428,106 670,643,549 17.16
ไต้หวัน 754,966,979 540,803,596 -28.37

จีน 467,884,082 468,125,046 0.05
สิงคโปร์ 962,940,359 432,926,580 -55.04

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)



 
 

 (ITA) 

ตลาดโลก 

 

 (ITA) 

ในปี 2556 รัฐไอดาโฮน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมเป็นมูลค่า 5,555,057,508 เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7.90 หากเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยน าเข้าสินค้าจากจีน แคนาดา ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มากที่สุด 

ประเทศไทย 

2555 2556
จีน 701,732,407 1,099,678,628 56.71

แคนาดา 951,692,572 1,019,557,431 7.13
ไต้หวัน 554,460,061 952,668,745 71.82
สิงคโปร์ 1,013,116,743 774,379,627 -23.56
เกาหลีใต้ 387,722,535 452,618,080 16.74

มลูค่า (เหรียญสหรัฐฯ)
ประเทศ อัตราการขยายตัว(%)



 
 

 
(ITA) 

การส่งออกและน าเข้าบริการ 

 ในด้านการส่งออกการบริการนั้น ในปี 2554 รัฐไอดาโฮ มีการส่งออกไปแคนาดามากที่สุด เป็นมูลค่าถึง 
139 ล้าน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น (117 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน (72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลีใต้ (50.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ไต้หวัน (34.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 ความตกลงทางการค้า 
 ตั้งแต่ปี 2545 การส่งออกจากรัฐไอดาโฮ ไปยังประเทศที่ได้ท าการตกลงทางการค้าFTAเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
346 มากกว่าการส่งออกทั้งหมดที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 108 โดยในปี 2555 รัฐไอดาโฮมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศคู่ค่าถึง 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถือเป็นร้อยละ 52 จากมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 

 ในปี 2537 ที่ข้อตกลงNAFTAมีผล การส่งออกจากรัฐไอดาโฮ ไปยังแคนาดา และเม็กซิโกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
731 นับเป็นมูลค่าถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของการส่งออกไปยังแคนาดานั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 709 (1.2 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่การส่งออกไปยังเม็กซิโกนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 829 (303 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 การส่งออกจากรัฐไอดาโฮไปสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 352 ตั้งแต่ข้อตกลงทางการค้าFTAระหว่างสหรัฐฯละ
สิงคโปร์มีผลในปี 2547 โดยไอดาโฮส่งออกยานอวกาศไปสิงคโปร์ร้อยละ96 และส่งออกอุปกรณ์น าทางร้อยละ 34 
ในปี2555 

 ในปี 2549 ข้อตกลงทางการค้ากับDR-CAFTA ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์นมจากรัฐไอดาโฮ ไปยัง
ประเทศ DR-CAFTA เพ่ิมข้ึนสี่เท่า จนมีมูลค่า 5.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ข้อตกลงTPPกับประเทศ บรูไน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม แม้ว่าจะยังไม่ได้สรุป แต่ทั้งหมดนี้เป็น
ตลาดที่รัฐรัฐไอดาโฮ ส่งออกไปเป็นอันดับที่ 9 ในปี 2554 รวมกันเป็นมูลค่าถึง 209 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 



 
 

 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในรัฐไอดาโฮมีการจ้างงานคนในรัฐ 13,700 คน เมื่อดูตามประเทศท่ีเข้ามา
ลงทุน พบว่าบริษัทข้ามชาติจากฝรั่งเศสมีการจ้างคนมากที่สุดถึง 3,200 คน รองลงมาได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(2,400 คน) แคนาดา (1,900 คน) เยอรมัน (1,400 คน) สวิสเซอร์แลนด์ (1,200 คน) ตามล าดับ หากดูตาม
ประเภทกิจการแล้ว จะพบว่าบริษัทท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างคนมากที่สุดเป็นจ านวน 5,500 คน 
รองลงมาคือ การขายส่ง (700 คน) การขายปลีก (600 คน)  การบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(500 คน) การเงินและการประกันภัย (200 คน)  
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สรุป 

 นโยบายการค้าของสหรัฐฯใช้วิธีการสนับสนุนให้มีการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาความสามารถของ
แรงงาน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการท าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ซึ่งเป็นการเพ่ิม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานไปในตัว การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นได้จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่เกิดจากการที่ปัจจัยต่างๆส่งผลซึ่งกันและกัน ทั้งปัจจัยใน
ประเทศ เช่น การจ้างงาน ความสามารถของแรงงาน นวัตกรรม การเข้าถึงข้อมูล ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เช่น การน าเข้า การส่งออก และ การการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้ต่าง
ช่วยสนับสนุนกัน 

การส่งออกท าให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯดีขึ้น และยังส่งผลให้ธุรกิจของสหรัฐฯโตเร็วขึ้นและ สามารถรองรับ
การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นได้ ลดอัตราการว่างงาน ท าให้ประชาชนทั่วไปมีงานท า มีอาชีพที่ดี ท าให้การบริโภคของ
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน รัฐบาลเองก็เก็บภาษีจากประชาชนได้มากข้ึน มีรายได้มากขึ้น และมีรายจ่ายน้อยลง เนื่องจาก
ลดงบประมาณท่ีต้องจ่ายให้คนตกงานลง ส่วนการน าเข้าสินค้าและบริการนั้น แม้จะท าให้ประเทศขาดดุลทาง



 
 

การค้า แต่ก็ไม่ได้ความว่าการน าเข้าสินค้าท าให้เศรษฐกิจในภาพรวมแย่ลงหรืออย่างใด เนื่องจากการส่งออกของ
สหรัฐฯจ าเป็นต้องมีการน าเข้าสินค้าและบริการจากต่างชาติเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งจะท าให้สหรัฐฯมี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น นอกจากการน าเข้าสินค้าและบริการจะช่วยสนับสนุนการส่งออก
แล้ว ยังส่งผลดีต่อประชาชนผู้บริโภคท่ัวไปอีกด้วย เนื่องจากท าให้ให้เกิดการแข่งขนัในตลาดมากขึ้น ราคาสินค้า
และบริการในบางกรณีจะมีการปรับตัวลดลงเพ่ือการแข่งขั้น หรือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคมีสินค้าและ
บริการให้เลือกอย่างหลากหลายมาข้ึนด้วย  

ในขณะเดียวกันรัฐบาลใช้งบประมาณไปกับกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลที่ช่วยส่งผลให้การเจรจาข้อตกลงทาง
การค้าระหว่างประเทศส าเร็จลุล้วง สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการศึกษาและดูแล
สุขภาพของประชาชนเพ่ือผลิตทรัพยากรบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถท่ีได้รับความต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ต่างๆที่ก าลังพัฒนาและต้องการก าลังคนเพ่ิม ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ พัฒนาทางสังคมอีกแรงหนึ่ง อีกท้ัง
การที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก การพยากรณ์อากาศ และ
การเตรียมโครงสร้างอาคารเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ เป็นการช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักธุรกิจ เมื่อเศรษฐกิจใน
ประเทศดีขึ้น มีทรัพยากร และสภาพที่เหมาะสมแก่การเข้ามาลงทุน นักลงทุนต่างชาติหันมาสนใจและลงทุนใน
สหรัฐฯมากขึ้น เป็นการน าแหล่งเงินทุนโดยตรงเข้ามายังสหรัฐฯ เมื่อมีการลงทุน การจ้างงาน และการบริโภคของ
ภาคเอกชนก็เพ่ิมขึ้นไปด้วย ทั้งยังส่งเสริมให้มีการน าเข้า และส่งออกสินค้าและการบริการเพ่ิมข้ึนด้วย 

เห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต่างเก้ือหนุนกัน และพัฒนาไปพร้อมๆกัน ทีเ่ห็นได้ชัดที่สุด คือการน าเข้า การ
ส่งออกสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อการจ้างงานในแต่ละรัฐ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในแต่ละรัฐ (GDP) อย่างชัดเจน 
ข้อตกลงทางการระหว่างสหรัฐฯกับประเทศต่างๆนั้น ช่วยให้สหรัฐฯสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้ามากขึ้น 
และมีทางเลือกมากข้ึนในการน าเข้าสินค้าและบริการต่างๆในราคาที่ถูกลงและหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการจ้างงานในประเทศเพ่ิมขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ในอนาคต หากประเทศไทยและสหรัฐฯท าการตกลงทางการค้าFTA นักธุรกิจของไทยจะมีโอกาสที่จะ
ขยายตลาดมายังสหรัฐฯได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นจากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตามนักธุรกิจควรเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการแข่งขันกับสินค้าและบริการของชาติอ่ืนๆที่ได้ท าข้อตกลง
FTAเช่นเดียวกัน 

 


