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  สภาผู้แทนสหรัฐฯ ได้เห็นชอบผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ด 
(Miscellaneous Tariff Bill : MTB  หรือ H.R. 4318 ) ซ่ึงได้ผ่านการแปรญัติ
จากวุฒิสภาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยเอกฉันท์ และจะถูกส่งเรื่องต่อไปไปยัง
ท าเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนาม 

กฎหมายยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Tariff 
Bill: MTB) ได้หมดอายุลงในปี 2555 และตกอยู่ในภาวะสูญญากาศเกือบ 5 
ปีซึ่งผู้น าเข้าต้องช าระภาษีและกระทบต่อการเพ่ิมต้นทุนการผลิต สินค้า 
MTB น าเข้าตรงตามพิกัดศุลกากรหมวด  HS 99 จ านวน 1,700 รายการ  

สินค้าเบ็ดเตล็ดที่กล่าวถึงเป็นสินค้าที่ไม่มีการผลิต หรือ ไม่เพียงพอ หรือ
หาซื้อไม่ได้ในสหรัฐฯ ครอบคลุมเฉพาะสินค้าวัตถุดิบ (Materials) หรือส่วนประกอบ 
(Components) ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์  สิ่งทอ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน และ อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น  

กฎหมายได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ผลิตแห่งชาติของสหรัฐฯ และ 
หอการค้าสหรัฐฯ ในขณะที่กลุ่มสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ น าโดยนาย 
Dan DiMicco ประธานกลุ่มพันธมิตรเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของอเมริกาและเป็นที่
ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์ คัดค้านและต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์วีโต้กฎหมาย
ดังกล่าว แตแ่หล่งข่าวท าเนียบขาวบอกเป็นนัยๆ ว่า ประธาธิบดีทรัมป์จะลงนามใน
กฎหมายดังกล่าว  

ข้อคิดเห็น 
 การยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าเบ็ดเตล็ดจะเป็นลู่ทางในการเพ่ิมมูลค่าและขยาย
ตลาดสินค้าไทยกลุ่มวัตถุดิบและส่วนประกอบของไทยไปยังสหรัฐฯ  ผู้ผลิต /ส่งออก
ไทยที่สนใจต้องการทราบรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีสามารถดูได้จาก 
http://docs.house.gov/billsthisweek/20180115/HR4318.pdf 
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สื่อสังคมออนไลน์ 
 
 
 

 
 บริษัทอีมาร์เก็ตเตอร์ รายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความนิยมของกลุ่ม
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งผลปรากฎว่า Facebook 
ยังคงครองความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม Millennials และ 
Gen X  ในปี 2561 ผู้ใช้ Facebook ในสหรัฐฯ มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 มีจ านวน 
169.5 ล้านคน แต่กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี) นิยมใช้ Facebook ในอัตราลดลง
อย่างต่อเนื่อง สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง ได้แก่  Instagram   

กลุ่มวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี เกิดระหว่างปี 2540 -2549) สื่อสังคมออนไลน์
อย่าง Snapchat และ Instagram ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มตลาดวัยรุ่นกลุ่มนี้  
ในปีนี้ Snapchat ครองตลาดกลุ่มวัยรุ่นถึงจ านวน 16.4 ล้านคน ส่วน Instagram มี
ตลาดวัยรุ่นจ านวน 12.8 ล้านคน และคาดว่า Snapchat จะยังคงครองความนิยม
อันดับ 1 ในตลาดกลุ่มวัยรุ่นจนถึงปี 2565 และจะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนถึง 1.2 ล้านคน 
ในขณะที่ Facebook ได้รับความนิยมลดลง มีตลาดกลุ่มวัยรุ่นเพียงจ านวน 11.5 
ล้านคน มีจ านวนลดลงจาก 12.1 ล้านคนในปีที่ผ่านมา และคาดว่า ภายในปี 2565 
Facebook จะสูญเสียตลาดกลุ่มวัยรุ่นจ านวน 2.2 ล้าน เหลือเพียง 9.3 ล้านคน  

กลุ่ม Millennials (เกิดระหว่างปี 2524 - 2539) กลุ่ม Millennials นิยม
ใช้ Facebook มากที่สุดใน มีจ านวน 58.5 ล้านคน อันดับสองได้แก่ Instagram มี
จ านวน 43.3 ล้านคน  

กลุ่ม Gen X (เกิดระหว่างปี 2508 - 2523) Facebook ได้รับความนิยม
มากที่สุดส าหรับกลุ่ม Gen X ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้จ านวน 45.1 ล้านคน แต่คาดว่าจะลดลง
เหลือ 43.8 ล้านคนภายในปี 2565 อันดับสอง คือ Instagram  มีผู้ใช้  23.5 ล้านคน   

กลุ่ม Baby Boomers (เกิดระหว่างปี 2489 - 2507)ผู้บริโภคกลุ่มนี้
ยังคงนิยมใช้ Facebook มากกว่าสื่ออ่ืนๆ ส่วนใหญ่ใช้ Facebook เพ่ือติดต่อเพ่ือน
ฝูงและครอบครัวญาติพ่ีน้อง ในปีนี้ Facebook มีตลาดกลุ่ม Baby Boomers 
จ านวน 31.9 ล้านคน   

ความนิยมและการคาดการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ 
ระหว่างปี 2017-2022 

(ข้อมูลจาก eMarketer เดือนสิงหาคม 2561) 
หน่วย: ล้านคน 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
Facebook 167.9 169.5 171.1 172.9 174.6 176.3 
Instagram 92.6 104.7 113.3 120.3 125.7 130.7 
Snapchat 79.2 84.8 90.4 95.6 100.2 103.6 
Pinterest 72.3 77.4 80.9 83.6 85.5 87.2 
Twitter 54.7 55.2 55.7 56.1 56.5 56.9 

ที่มา: Business Insider วันท่ี 30 สิงหาคม 2561       
 

ความนิยมของกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ ต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 


