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GLOBAL X ETFs RESEARCH 

แผน American Jobs มลูคา่กวา่ 2 

ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธบิดไีบเดนมคีวามหม

ายอยา่งไรตอ่โครงสรา้งพืน้ฐานของสหรัฐฯ 

แผนโครงสรา้งพืน้ฐานมลูค่า 2 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ทีเ่ฝ้ารอมานานทีส่ดุก็เป็นจรงิ เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2021 

คณะรัฐบาลของไบเดนไดป้ระกาศแผน American Jobs และแผนดา้นภาษี Made in America เพิม่เตมิ 

ในแผนมกีารระบวุ่าพืน้ทีใ่ดบา้งทีจ่ะไดร้ับงบลงทนุ จ านวนเงนิลงทนุทีต่อ้งการ 

รวมถงึวธิทีีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่งบลงทนุทีแ่ตกตา่งกัน ในระดับสงู ทีอ่าจรวมถงึการลงทนุใน:1 

โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม (621 พันลา้นดอลลาร)์

 อาคาร โรงเรยีน และโรงพยาบาล (250 พันลา้นดอลลาร+์)

 ความยดืหยุน่รองรับการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (50 พันลา้นดอลลาร)์

พลงังาน น า้ และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั

 CleanTech พลังงานสะอาด และโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง (300 พันลา้นดอลลาร+์)

 สาธารณูปโภคดา้นน ้า (111 พันลา้นดอลลาร)์

 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิัล (100 พันลา้นดอลลาร)์

แผนการสว่นใหญส่อดคลอ้งกับความคาดหวังทีม่ขี ึน้กอ่นการเลอืกตัง้ประธานาธบิดใีนปี 2020 

แมว้า่จะแตกตา่งบา้งเล็กนอ้ย (ดกูารด ารงต าแหน่งประธานาธบิดขีองไบเดนและ COVID-19 

อาจสง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งไรบา้ง) นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

ยังรวมถงึการลงทนุดา้นการดูแลผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร (400 พันลา้นดอลลาร)์ การผลติและธุรกจิขนาดเล็ก (300 

พันลา้นดอลลาร)์ นวัตกรรมและการวจัิย (180 พันลา้นดอลลาร)์ และการพัฒนาก าลังคน (100 พันลา้นดอลลาร)์ 

ในสว่นถัดไป เราจะดภูาคการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานแตล่ะสว่น 

หลังจากนัน้เราจะมาศกึษาวธิทีีแ่ผนจะไดรั้บงบประมาณ และกฎหมายใดซึง่จะผา่นสภาคองเกรสไดจ้รงิ 

การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

การคมนาคม: แผน American Jobs 

กลา่วถงึโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมผา่นการลงทนุไม่วา่จะเป็นลงทนุกับถนนและสะพาน ระบบขนสง่สาธารณะ 

ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) บรกิารรถไฟโดยสารและขนสง่สนิคา้ และทา่เรอื การเดนิทางทางน ้า และสนามบนิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผนซึง่จะ: 

 สรา้งและซอ่มแซมทางหลวง ถนน และทางสัญจรทัง้หมดรวม 20,000 ไมล์

อกีทัง้ยังมแีผนซอ่มแซมสะพาน 10,000 แหง่ทีม่สีภาพทรดุโทรม (115 พันลา้นดอลลาร)์

 สรา้งและขยายตลาด EV ในสหรัฐฯ ดว้ยการกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้ EV สรา้งเครอืขา่ยสถานชีารจ์ไฟ

การสง่กลับไปยังประเทศตน้ทางส าหรับห่วงโซอ่ปุทานของ EV และแบตเตอรี่

การน ามาใชแ้ทนหรอืการเปลีย่นยานพาหนะขนสง่ รถโรงเรยีน

และยานพาหนะของรัฐบาลกลางใหม้าใชร้ะบบไฟฟ้า (174 พันลา้นดอลลาร)์

 แกไ้ขปัญหาทียั่งคงเป็นอปุสรรคในสว่นของรถประจ าทาง รถราง สถานี

และรางรถไฟระยะทางหลายพันไมลร์วมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานอืน่ ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ขยายชอ่งทางการขนสง่สาธารณะใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการ (85 พันลา้นดอลลาร)์

เขยีนโดย: 

Global X Team 

วนัที่: 1 เมษายน 2021 หวัข อ้: 
Thematic 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
https://www.globalxetfs.com/how-a-biden-presidency-covid-19-could-impact-infrastructure-development/
https://www.globalxetfs.com/how-a-biden-presidency-covid-19-could-impact-infrastructure-development/
https://www.globalxetfs.com/how-a-biden-presidency-covid-19-could-impact-infrastructure-development/
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 สนับสนุนบรกิารขนสง่ทางรางส าหรับผูโ้ดยสารและการขนสง่สนิคา้ โดยจัดการปัญหาอปุสรรคของโครงการ 

Amtrak การเชือ่มตอ่ไปยังปลายทางใหม ่และการปรับปรงุบรกิารในพืน้ทีท่ีม่กีารจราจรสงู (80 

พันลา้นดอลลาร)์ 

 

 ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานทีอ่ านวยความสะดวกทางการคา้ โดยการปรับปรงุทา่เรอืและการคมนาคมทางน ้า 

รวมถงึการปรับปรงุสนามบนิใหท้ันสมัย (42 พันลา้นดอลลาร)์ 

 ขยายโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคมทั่วไปในพืน้ทีท่ีไ่มม่ทีางเลอืกในการขนสง่ทีเ่หมาะสม 

และในพืน้ทีท่ีก่ารลงทนุในอดตีไดก้อ่ใหเ้กดิการสรา้งขอบเขตทางเศรษฐกจิ (economic boundaries) (20 

พันลา้นดอลลาร)์ 

อาคาร โรงเรยีน และโรงพยาบาล: ความพยายามอืน่ ๆ ในการฟ้ืนฟโูครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

รวมถงึการลงทนุในอาคารพาณชิย ์บา้น โรงเรยีน และโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผนซึง่จะ: 

 

 สรา้ง ปรับปรงุแกไ้ข 

และ/หรอืฟ้ืนฟทูีอ่ยูอ่าศัยทีใ่ชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและเปลีย่นใหม้าเป็นระบบไฟฟ้ามากกวา่ 2 

ลา้นยนูติ บา้นส าหรับผูม้รีายไดน้อ้ยและปานกลาง และอาคารพาณชิย ์(213 พันลา้นดอลลาร)์ 

 ปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการศกึษาโดยปรับปรงุโรงเรยีนของรัฐบาล วทิยาลัยชมุชน 

และศนูยด์แูลเด็กใหท้ันสมัย เป็นอาคารส านักงานทีเ่ป็นมติรกับสภาพอากาศและมนีวัตกรรม (130 

พันลา้นดอลลาร+์) 

 ปรับปรงุโรงพยาบาลกจิการทหารผา่นศกึและอาคารของรัฐบาลกลางดว้ยการสรา้งอาคารส านักงานทีเ่ป็นมติรกับ

สภาพอากาศ (ประมาณ 30 พันลา้นดอลลาร)์ 

ความยดืหยุน่รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน: 

แผนของประธานาธบิดไีบเดนเนน้ย ้าถงึความส าคัญของการสรา้งความมั่นใจวา่ 

โครงสรา้งพืน้ฐานทีม่อียูแ่ละของใหมจ่ะมคีวามยดืหยุน่รองรับความเสีย่งดา้นสภาพอากาศ การเสือ่มสภาพตามธรรมชาต ิ

และความลา้สมัย ในการลงทนุทีส่ าคัญ ๆ นี้ ไดแ้ก่ การป้องกันไฟป่า ความยดืหยุน่ทางชายฝ่ัง 

และการวจัิยและพัฒนาวัสดทุีม่คีวามทนทานสงู 

แมแ้ผนทัง้หมดนีเ้ป็นตวามพยายามทีจ่ะสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทีย่ดืหยุน่และตระหนักถงึสภาพภมูอิากาศ 

แตก็่ใชเ้งนิจ านวน 50 พันลา้นดอลลารส์ าหรับความพยายามเหล่านี้ 

 

สิง่ทีเ่ราเรยีนรู ้

 
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ทีไ่มเ่พยีงพอสง่ผลใหเ้กดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิส าคัญ 

ซึง่สามารถหลกีเลีย่งไดด้ว้ยการลงทนุ ทกุ ๆ ปีการจราจรทีต่ดิขัดท าใหส้รา้งความเสยีหายทางเศรษฐกจิของเรามากกวา่ 

160 พันลา้นดอลลาร ์ผูข้ับขีร่ถยนตเ์ผาเชือ้เพลงิทิง้ไปมากกวา่ 1,000 ดอลลาร ์

และอบัุตเิหตจุากการจราจรสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติมากกวา่ 35,000 ราย (4 เทา่ของยโุรปตอ่หัว)2 

โดยการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ อยา่งเชน่ ถนน สะพาน ทา่เรอื และสนามบนิ สหรัฐฯ 

สามารถจ ากัดการสญูเสยีทางเศรษฐกจิไดโ้ดยการลดความไรป้ระสทิธภิาพ นอกจากนีก้ารปรับปรงุระบบขนสง่สาธารณะ 

อยา่งเชน่ การน าตัวเลอืกใหมเ่ขา้มาใช ้การปรับปรงุของเดมิทีม่อียู ่และการเพิม่ระดับสามารถปรับปรงุผลติผลโดยรวมได ้

โดยการอ านวยความสะดวกทางดา้นการคา้และการเพิม่การมสีว่นรว่มทางเศรษฐกจิ 
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ผลประโยชนใ์นลักษณะเดยีวกันอาจมาจากการลงทนุในอาคารพาณิชย ์บา้น และโรงพยาบาล 

ทีอ่ยูอ่าศัยในราคาผูซ้ ือ้จ่ายไหวนัน้ ชว่ยขยายโอกาสในการจา้งงาน 

ในขณะเดยีวกันก็รักษาระดับเงนิดอลลารเ์พือ่การบรโิภค (รายไดท้ีใ่ชแ้ลว้หมดไป) ไวใ้นมอืของผูท้ีเ่ป็นลกูจา้ง 

ธรรมชาตขิองโครงสรา้งซึง่มคีวามทันสมัยซึง่ถกูวางแผนจะสรา้งขึน้สามารถใหป้ระโยชนท์างเศรษฐกจิตอ่ไป 

โดยการปรับปรงุสขุภาพของผูท้ีค่รอบครอง 

 

ในขณะทีก่ารสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานจะชว่ยสรา้งงาน แตก่ารลงทนุในสถานศกึษานัน้สามารถพัฒนาไปไดไ้กลกวา่นัน้อกี 

การปรับปรงุผลการศกึษาชว่ยสรา้งความเชือ่มั่นวา่ 

ประเทศจะมบีคุลากรซึง่มทีักษะอันจ าเป็นส าหรับการจา้งงานในอนาคตเพิม่มากขึน้ 

และเมือ่มบีรกิารดแูลเด็กและการศกึษาในโรงเรยีนของรัฐ อัตราสว่นของแรงงานของสหรัฐฯ 

ซึง่เป็นผูด้แูลเด็กก็จะเขา้มาในภาคแรงงานมากขึน้ 

ท าใหผู้ซ้ ึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งออกจากงานหรอืถกูกดีกันในอดตีกลับเขา้มาท างานได ้

 

ผูท้ ีไ่ดป้ระโยชนห์ลกั ๆ 

 
โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพทีส่รา้งเพิม่และทีไ่ดร้ับการปรับปรงุแกไ้ข จ าเป็นตอ้งใชวั้ตถดุบิ อยา่งเชน่ ยางมะตอย 

วัสดกุอ่สรา้ง คอนกรตี เหล็ก และทองแดง 

ผลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์กอ่สรา้งจะเป็นสิง่ส าคัญในการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

ในขณะเดยีวกันบรษัิทซึง่ใหบ้รกิารดา้นการกอ่สรา้งและวศิวกรรมมแีนวโนม้ทีจ่ะน าวัสดแุละอปุกรณ์ดังกลา่วมาใช ้

บรษัิทขนสง่ทางอตุสาหกรรมยังเป็นผูม้บีทบาทส าคัญในการขนสง่วัสดอุปุกรณ์สิง่ทีก่ลา่วมาทัง้หมดไปสูพ่ืน้ทีท่ีม่กีารสรา้ง

โครงสรา้งพืน้ฐานก็ก าลังเป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ และสดุทา้ย กลุม่ธุรกจิทีก่ลา่วทัง้หมด บรษัิทตา่ง ๆ 

ทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากแผนการของรัฐฯ และตัง้อยูใ่นอเมรกิา สรา้งรายไดใ้นอเมรกิาและจ่ายภาษีในอเมรกิาอยูแ่ลว้ 

 

พลงังาน น า้ และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั 
 

CleanTech และพลงังานสะอาด: การลงทนุในพลังงานสะอาดและ CleanTech 

นัน้ไมส่ามารถแยกออกจากการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรับยคุหนา้ไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

นีค่อืขอ้เท็จจรงิโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ประธานาธบิดไีบเดนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะไลต่ามหลายประเทศในโลก 

ดว้ยการผลติไฟฟ้าทีป่ลอดจากพลังงานคารบ์อน 100% ใหไ้ดภ้ายในภายในปี 2035 

และน าพาประเทศไปสูเ่ป้าหมายลดการปลอ่ยกา๊ซทีท่ าอันตรายสิง่แวดลอ้มใหเ้ทา่กับศนูยใ์หไ้ดใ้นปี 20503 

โครงการลงทนุจ านวนมากเหลา่นีร้วมถงึการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ 

การขยายการใชพ้ลังงานไฟฟ้าและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานในอาคาร บา้นเรอืน โรงเรยีน และโรงพยาบาล 

AMTRAK ไดอ้อกแผนทีข่องเสน้ทางใหม ่รวมถงึการปรบัปรงุไปพรอ้มกบัการประกาศแผน AMERICAN 

JOBS ของประธานาธบิดไีบเดน 
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พรอ้มกับการเตบิโตของตลาด EV หมายถงึการลงทนุในหว่งโซค่ณุค่า CleanTech อยา่งไรก็ตามในภาคสว่นอืน่ ๆ 

สามารถพจิารณาแยกจากกันได ้รวมถงึความตัง้ใจทีจ่ะ: 

 

 ปรับปรงุภาคธุรกจิพลังงานใหท้ันสมัยโดยใชเ้ทคโนโลยโีครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ (Smart Grid) 

สรา้งสายไฟฟ้าความจุแรงดันสงูอยา่งนอ้ย 20 กกิะวัตต ์

และสรา้งแรงจูงใจใหหั้นมาผลติและกักเก็บพลังงานสะอาด ตลอดจนกระทัง้การจัดซือ้พลังงานสะอาด 

โดยเฉพาะส าหรับอาคารส านักงานของรัฐบาลกลาง 

และการสรา้งงานในภาคพลังงานมุ่งเนน้ไปทีก่ารปรับปรงุหลมุขดุเจาะน ้ามันหรอืกา๊ซธรรมชาตซิ ึง่ถกูสละทิง้ (100 

พันลา้นดอลลาร)์ 

 ท าใหส้หรัฐฯ เป็นผูน้ าทางวทิยาการดา้นสภาพภมูอิากาศและนวัตกรรม 

โดยการลงทนุศกึษาวจัิยและพัฒนาเกีย่วกับพลังงานสะอาด การกักเก็บดา้นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 

ไฮโดรเจน การดักจับ การใช ้และการกักเก็บคารบ์อน รวมถงึเทคโนโลยอีืน่ ๆ (35 พันลา้นดอลลาร)์ 

 เรง่การผลติ CleanTech โดยการจัดซือ้จัดหายานยนต ์EV พอรต์ชารจ์ไฟ และป๊ัมความรอ้นไฟฟ้า 

โดยใชง้บกองทนุของรัฐบาลกลาง (46 พันลา้นดอลลาร)์ 

สาธารณูปโภคดา้นน า้: แผนดังกลา่วรวมถงึการยกเครือ่งโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณูปโภคดา้นน ้าของสหรัฐฯ ครัง้ใหญ ่

เพือ่ปรับปรงุความปลอดภัยของน ้าดืม่ การลงทนุในระบบประปาพยายามทีจ่ะ: 

 

 เปลีย่นทอ่ตะกั่วและทอ่แจกจ่ายน ้าทัง้หมด 100% ซึง่สง่น ้าดืม่ไปยังบา้นเรอืนทั่วประเทศ (45 พันลา้นดอลลาร)์ 

 ปรับปรงุและอัพเกรดโรงบ าบัดและระบบบ าบัด ส าหรับน ้าดืม่ น ้าเสยี และน ้าฝน (56 พันลา้นดอลลาร)์ 

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลั: แผนดังกลา่วยังพยายามขยายโครงสรา้งพืน้ฐานอนิเทอรเ์น็ตครอบคลมุ 100% 

ของประเทศดว้ยบรอดแบนดค์วามเร็วสงูและรองรับอนาคต (100 พันลา้นดอลลาร)์ 

 

สิง่ทีเ่ราเรยีนรู ้

 
การลงทนุดา้น CleanTech และพลังงานสะอาดของสหรัฐฯอาจสรา้งประโยชนท์างเศรษฐกจิอยา่งมหาศาล CleanTech 

ประกอบดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยทีีส่นับสนุนพลังงานสะอาดและการน าไปใช ้

หากปราศจากซึง่โครงขา่ยไฟฟ้า (Grid) อันทันสมัย ระบบการกักเก็บดา้นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 

และเทคโนโลยทีีเ่ชือ่มโยงกับแหลง่พลังงานสะอาด 

ขดีความสามารถในการขยายดา้นพลังงานส าหรับอนาคตจะอยูใ่นวงจ ากัด 

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลังงานในสหรัฐฯ จ าเป็นตอ้งไดร้ับการฟ้ืนฟอูยา่งจรงิจัง 

ปัญหาไฟฟ้าดับกอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิถงึ 70 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี4 

 
การลงทนุใน CleanTech จะชว่ยสนับสนุนการเปลีย่นไปใชพ้ลังงานสะอาด 

ในขณะเดยีวกันก็ชว่ยลดความสญูเสยีทางเศรษฐกจิจากพลังงานไมเ่พยีงพอในปัจจุบัน 

การเปลีย่นแปลงดังกลา่วยังสามารถสรา้งโอกาสในการสรา้งงาน ทัง้งานตดิตัง้ การบ ารงุรักษา และการผลติ 

รวมถงึโอกาสในระยะยาวดา้นวจัิยและพัฒนาพลังงานสะอาด 

แผนนีม้เีงนิหลายหมืน่ลา้นดอลลารท์ีทุ่ม่ลงไปเพือ่การสรา้งงานใหก้ับคนท างานในภาคพลังงานและงานส าหรับบคุค

ลทีด่อ้ยโอกาส 

 

เมือ่มองใหก้วา้งขึน้ 

การเปลีย่นไปใชพ้ลังงานสะอาดและเทคโนโลยสีะอาดจะชว่ยลดระดับกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ 

ซึง่เป็นสาเหตขุองภาวะโลกรอ้นไดถ้งึ 75%5 ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นนี ้ไดแ้ก ่ความถีข่องการเกดิภัยธรรมชาตซิ ึง่ 

การทรดุตัวของชายฝ่ังทีจ่มลงใตน้ ้า และคลืน่ความรอ้นทีร่นุแรงซึง่สรา้งความเสยีหายนับพันลา้นดอลลาร ์

ทกุสิง่ทีอ่าจสง่ผลทางลบทางเศรษฐกจิทัง้ทางตรงและทางออ้ม หากภาวะโลกรอ้นยังคงด าเนนิตอ่ไปในแนวทางปัจจุบัน 

อาจจะสามารถประเมนิสถานการณจ์ าลองทีส่รา้งความสญูเสยีใหก้ับ GDP ตอ่หัวตอ่ปีซึง่สงูถงึ 14% ในอกี 80 ปีขา้งหนา้6 

 
การลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิัลจะน าอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูมาสูช่าวอเมรกิันนับ 30 

ลา้นคนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ไมม่โีครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนด7์ 

เพราะอนิเทอรเ์น็ตมคีวามส าคัญต่อชวีติและการท างานทีท่ันสมัย ตลอดจนการศกึษาของยคุหนา้ 

การลงทนุดังกลา่วจะยกระดับโอกาสทางธุรกจิใหก้ับผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีด่อ้ยโอกาส 

ในระยะยาวสิง่เหลา่นัน้น่าจะชว่ยเพิม่ทนุทางปัญญาโดยรวมของสหรัฐฯ และเปิดโอกาสใหผู้ค้นไดท้ างานในยคุหนา้ 
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แผนดังกลา่วยังพยายามลดตน้ทนุอนิเทอรเ์น็ต โดยขจัดอปุสรรคดา้นกฎหมายในการแขง่ขัน 

สิง่นีจ้ะชว่ยใหช้าวอเมรกิันสามารถจับจ่ายใชส้อยไดม้ากขึน้ 

 

สหรัฐฯ ก าลังไลต่ามจนีและประเทศอืน่ ๆ ในดา้นการลงทนุในภาคพลังงานและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

การระดมทนุเพือ่โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิัลและเทคโนโลยสีะอาดอยา่งจรงิจังสามารถชว่ยใหส้หรัฐฯ 

กลายเป็นผูน้ าดา้นอตุสาหกรรมและนวัตกรรมแหง่อนาคตได ้กฎหมาย Wright’s Law 

อธบิายถงึแนวคดิทีว่า่ตน้ทนุของแตล่ะหน่วยทีผ่ลติไดจ้ะลดลงตามฟังกช์นัการท างานของหน่วยสะสมทีผ่ลติขึน้8 

ดังนัน้ส าหรับเทคโนโลย ีเชน่ EV ซึง่สหรัฐฯ ยังตามหลังหลาย ๆ 

ประเทศในโลกรวมถงึการลงทนุดา้นการผลติทีเ่กีย่วขอ้งภายในประเทศ 

ก็มสีว่นชว่ยเพิม่ยอดขายไดอ้ยา่งมากท าใหร้าคาตอ่หน่วยลดลง 

 

ผูท้ ีไ่ดป้ระโยชนห์ลกั ๆ 

 
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงานสะอาดและหว่งโซค่ณุคา่ CleanTech 

จะอยูใ่นสถานะทีด่ทีีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์ากแผนเหลา่นัน้ ซึง่รวมถงึผูผ้ลติพลังงานหมนุเวยีนและผูผ้ลติชิน้สว่น 

ตลอดจนผูท้ีม่กีจิกรรมทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงขา่ยไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน การใชพ้ลังงานไฟฟ้า 

และประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน ความพยายามอืน่ ๆ 

เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซควรสรา้งประโยชนใ์หก้ับบรษัิทไมว่่าจะเป็นการดักจับ การใช ้และการกักเก็บคารบ์อน 

และไฮโดรเจนทีห่มนุเวยีนได ้

 

นอกจากนี ้บรษัิทประกอบหรอืผลติอปุกรณ์โทรคมนาคมและเซมคิอนดักเตอร ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเชือ่มตอ่และการสง่ไฟฟ้าก็จะไดรั้บประโยชนจ์ากการใชจ้่ายไปกับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิัล 

บรษัิทกอ่สรา้งและวศิวกรรมอาจไดรั้บประโยชนจ์ากแผนการเหลา่นัน้ดว้ยเชน่กัน 

 

การลงทนุเพิม่เตมิ 
 

นวตักรรมและการวจิยั: แผนการสรา้งงานเนน้ย ้าถงึความส าคัญของการทีส่หรัฐฯ 

จะวางสถานะประเทศในฐานะศนูยก์ลางของนวัตกรรม พยายามทีจ่ะใชเ้งนิทนุสาธารณะเพือ่สรา้งใหส้หรัฐฯ 

กลายเป็นผูน้ าดา้นปัญญาประดษิฐ ์เทคโนโลยชีวีภาพ คอมพวิเตอรข์ัน้สงู พลังงานสะอาด และอืน่ ๆ (180 

พันลา้นดอลลาร)์ 

 

การผลติ: ประธานาธบิดไีบเดนก าลังพยายามทีจ่ะน าสหรัฐฯ 

กลับมาอยูแ่ถวหนา้ของการผลติและการรักษาความปลอดภัยห่วงโซอ่ปุทาน 

ผา่นการลงทนุในดา้นการตรวจสอบก าลังการผลติในประเทศ และการผลติเซมคิอนดักเตอร ์(100 พันลา้นดอลลาร)์ 

ความพยายามอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่พลังงานสะอาด การดูแลสขุภาพและเภสัชภัณฑ ์

และการวจัิยและพัฒนาทีห่ลากหลาย (มลูค่ารวม 300 พันลา้นดอลลาร)์ 
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การพฒันาแรงงาน: 

แผนการเหล่านัน้รวมถงึโครงการรเิริม่ในการจัดหาคนงานทีพ่ลัดถิน่และผูท้ีอ่าศัยในชมุชนดอ้ยโอกาส 

โดยจัดการฝึกอบรมใหก้ับคนรุน่ใหมซ่ ึง่จะชว่ยใหพ้วกเขามทีักษะอันจ าเป็นในการท างานในอตุสาหกรรมพลังงานสะอ

าด การผลติ และการดแูลผูป่้วย (100 พันลา้นดอลลาร)์ 

 

การดแูลสขุภาพในระยะยาว: 

ประธานาธบิดไีบเดนเรยีกรอ้งใหส้ภาคองเกรสลงทนุเพือ่ขยายการเขา้ถงึการดแูลสขุภาพในระยะยาวส าหรับผูส้งูอายแุ

ละผูพ้กิาร (400 พันลา้นดอลลาร)์ 

 

สิง่ทีเ่ราเรยีนรู ้

 
การลงทนุเหลา่นัน้จะชว่ยใหส้หรัฐฯ 

สามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขันทางเศรษฐกจิไดต้ลอดระยะเวลาทีเ่หลอืในศตวรรษนี้ 

การผลติทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิและหว่งโซอ่ปุทานทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจะชว่ยเพิม่ผลผลติและผลติผลภายในประเทศ 

ในขณะทีเ่งนิทนุวจัิยและพัฒนาจะชว่ยใหป้ระเทศกา้วทันความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยรีะดับโลก 

ภาคธุรกจิเหลา่นีจ้ะสรา้งงานในระยะสัน้ ในขณะเดยีวกันก็สรา้งโอกาสใหม ่ๆ ในอตุสาหกรรมทีต่อ้งการทักษะขัน้สงู 

 

การด าเนนิการ 
 

แผน American Jobs พยายามลงทนุมากกวา่ 2 ลา้นลา้นดอลลารใ์นทศวรรษหนา้ โดย 1% ของ GDP 

ตอ่ปีทีล่งทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานในชว่ง 8 ปีขา้งหนา้9 แผนโครงการ Made in America Tax Plan 

ไดเ้ขา้มาเป็นองคป์ระกอบทีช่ว่ยระดมทนุเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย แผน Tax Plan ตัง้เป้าทีจ่ะ: 

 

 ก าหนดอัตราภาษีบรษัิทที ่28% 

 เพิม่อัตราภาษีขัน้ต ่าส าหรับบรษัิทในสหรัฐฯ เทา่กับ 21% 

เพือ่ป้องกันไมใ่หบ้รษัิทขา้มชาตสิัญชาตสิหรัฐฯ 

ไดรั้บการยกเวน้ภาษีของผลตอบแทนจากทรัพยส์นิตา่งประเทศ 

 ตัดชอ่งทางของบรษัิทบางแหง่ทีจ่ะใชแ้หลง่พักหลบภาษีในตา่งประเทศ 

 ลดโอกาสในการหักคา่ใชจ้่ายในต่างประเทศ 

 ก าหนดภาษีขัน้ต ่า 15% จากรายไดต้ามบัญชขีองบรษัิท 

แผนการ American Jobs Plan 

ยังถอืเป็นชอ่งทางส าหรับภาคเอกชนและรวบรวมการลงทนุจากภาคเอกชนเพือ่ระดมเงนิทนุและการมสีว่นรว่มในการกอ่ส

รา้งและพัฒนานอกจากนียั้งรวมถงึแนวทางใหม่ๆ เพือ่ลดตน้ทนุและขจัดขอ้จ ากัดรวมถงึการเปลีย่นแปลงกฎหมายการแบง่

เขต ยกเลกิกรอบจ ากัดดว้ยความรอบคอบ และโดยการสนับสนุนบรษัิททีอ่ยูใ่นอเมรกิาและสรา้งรายไดใ้นประเทศ 

 

ในขณะทีต่น้ทนุสงูลิว่ 

ผลประโยชนท์างเศรษฐกจิทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นกอ่นหนา้นีอ้าจสงูกวา่ภาษีทีถ่กูขึน้มาซึง่ก าหนดโดยแผนภาษี Made in 

America โดยรวมแลว้ S&P ประเมนิวา่แผนดังกล่าวสามารถสรา้งงานได ้2.3 ลา้นต าแหน่งภายในปี 2024 และอัดฉีดเงนิ 

5.7 ลา้นลา้นดอลลารเ์ขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิ เพิม่รายไดต้อ่หัวได ้2,400 ดอลลาร ์

(โปรดทราบวา่นีเ่ป็นการวเิคราะหก์อ่นการประกาศ แตม่ขีอ้เท็จจรงิพืน้ฐานจากแนวคดิเดยีวกัน)10 

 

GDP ของสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ทีป่ระมาณ 2% ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา ซึง่ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ 4% ในระยะยาว11 

เมือ่มองดตูัวอยา่งจากอดตีทีผ่า่นมา ระบบทางหลวงทีเ่ชือ่มระหวา่งรัฐของสหรัฐฯ มคีา่ใชจ้่ายในการสรา้ง 500 

พันลา้นดอลลาร ์ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา ระบบสรา้งผลตอบแทนทางเศรษฐกจิมากกวา่ 6 ดอลลารส์ าหรับทกุ ๆ 1 

ดอลลารท์ีใ่ชจ้่ายไป12 ในขณะทีแ่ผน American Jobs Plan มรีาคาแพง 

แตก็่สามารถพสิจูนไ์ดว้า่คุม้ค่าทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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การผา่นกฎหมาย 
 

เพอโลซี ่ประธานสภาผูแ้ทนฯ สหรัฐฯ ตัง้เป้าหมายสงูสดุในการผา่นกฎหมายในสภาใหไ้ดภ้ายในวันที ่4 

กรกฎาคม13 ซึง่แตกตา่งจากแผน American Rescue Plan (หรอืทีเ่รยีกวา่แผนกระตุน้เศรษฐกจิ COVID-19 

Stimulus Package) อันเป็นผลจากการอภปิรายนโยบายเมือ่ปีทีแ่ลว้ 

รา่งกฎหมายโครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งผา่นสภาเพือ่ประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย 

การผา่นรา่งกฎหมายในเดอืนกรกฎาคมหมายความวา่วุฒสิภาไมน่่าจะรัง้ไวจ้นกวา่จะถงึชว่งฤดรูอ้น 

เนือ่งจากปัจจัยของเศรษฐกจิตกต า่ 

ซึง่หมายความวา่การพจิารณาเพือ่ผา่นกฎหมายของวฒุสิภามแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้หลังวันแรงงาน 

 

เราคดิวา่มเีหตสุมผลทีเ่พยีงพอทีจ่ะคาดไดว้่าจะมกีารเพิม่องคป์ระกอบโครงสรา้งพืน้ฐานหลักของแผนมากกวา่ทีจ่ะตัดท

อน ยิง่มกีารเนน้ย ้าถงึความส าคัญของกฎหมายดังกลา่วมากขึน้เทา่ใด 

ทา่ทขีองสมาชกิพรรคเดโมแครตทีเ่ป็นกลางหรอืหัวกา้วหนา้ทีจ่ะโหวตคว ่าคอ่นขา้งจะเป็นไปไดย้าก 

เป็นไปไดว้่าจะมกีารโหวตผ่านรา่งกฎหมายฉบับนีด้ว้ยกระบวนการประณีประนอมหรอืใชเ้สยีงขา้งมาก 

และในขณะทีท่า่ทขีองสมาชกิพรรคเดโมแครตทีเ่ป็นกลางจะคอ่นไปทางหลกีเลีย่งการประณีประนอม แต ่ส.ว. 

Schumer ซึง่เป็นผูน้ าเสยีงขา้งมากของวฒุสิภาระบวุา่ยังมโีอกาสส าหรับรา่งกฎหมายการประณีประนอมครัง้ทีส่องในปี 

202114 
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การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ ศนูยข์อ้มลู REIT 
และบรษัิทโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิลัมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตลาดอสงัหารมิทรัพย ์การเปลีย่นแปลงความตอ้งการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และการเชือ่มตอ่ไรส้าย ผลติภัณฑล์า้สมัยอยา่งรวดเร็ว กฎระเบยีบของรัฐบาล และความเสีย่งภายนอก รวมถงึภัยธรรมชาต ิ

และการโจมตทีางอนิเทอรเ์น็ต 

โดยทั่วไป บรษัิท CleanTech ตอ้งเผชญิกับการแขง่ขนัทีรุ่นแรง วงจรชวีติผลติภัณฑส์ัน้ และผลติภัณฑอ์าจลา้สมัยอย่างรวดเร็ว 
บรษัิทเหลา่นี้อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมนัียส าคญัจากความผันผวนของราคาพลงังานและอปุทานและอปุสงคข์องพลงังานหมนุเวยีน 

สทิธปิระโยชน์ทางภาษี การอดุหนุน และกฎระเบยีบและนโยบายของรัฐอืน่ ๆ 
การลงทนุในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานมคีวามเสีย่งมากขึน้ตอ่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิกฎระเบยีบการเมอืงและอืน่ ๆ 

ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่หน่วยงานดงักลา่ว 

การลงทนุในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานมคีวามเสีย่งหลายประการ รวมถงึกฎระเบยีบของรัฐบาล 

ตน้ทนุดอกเบีย้สงูทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการกอ่สรา้ง ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

การชะลอตวัทางเศรษฐกจิ และก าลงัการผลติสว่นเกนิ การแขง่ขนัจากผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ และปัจจัยอืน่ ๆ 
การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ จากความแตกตา่งในหลักการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป 

หรอืจากความไมแ่น่นอนทางสงัคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ การลงทนุในบรษัิทขนาดเล็กตามปกตมิักมคีวามผันผวนสงูกวา่ 

มลูคา่หลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทในกลุม่พลงังานอาจลดลงจากหลายสาเหต ุรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการเปลีย่นแปลงของราคาพลงังาน 

การเมอืงระหวา่งประเทศ การอนุรักษ์พลงังาน ความส าเร็จของโครงการส ารวจ ภัยธรรมชาตหิรอืภัยพบิตัอิืน่ ๆ 
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้หรอืภาวะเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงความตอ้งการผลติภัณฑแ์ละบรกิารดา้นพลงังาน 

และภาษีและนโยบายการก ากับดแูลของรัฐบาลอืน่ ๆ 

การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ 

จากความแตกตา่งในหลักการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป หรอืจากความไม่แน่นอนทางสงัคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ 

ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน ตลาดเกดิใหม่ 
เกีย่วขอ้งกับความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัปัจจัยเดยีวกนัตลอดจนความผันผวนทีเ่พิม่ขึน้และปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลง 
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