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I. รัฐสภาสหรัฐฯ จัดทำขอเสนอออกกฎหมายควบคุมอาหารเสรมิ (Dietary Supplements) 
รางกฎหมายสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและสรางหลักประกันดานความโปรงใสของขอมูลอาหารเสริม 

Dietary Supplement Listing Act of 2022 (Senate Bill S. 4090) ที่จัดทำโดยความรวมมือของ 2 พรรค (bipartisan) 

คือวุฒิสมาชิก Richard Durbin พรรคเดโมแครตและวุฒิสมาชิก Mike Braun พรรคริพับลิกัน ไดเขาสูสภาสูงสหรัฐฯ เพ่ือ

พิจารณา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 สาระสำคัญคือจดัทํากฎระเบยีบบังคับใหโรงงานผลิต dietary supplements แจง

รายการสินคา พรอมดวยขอมูลสวนผสมและการปดฉลากสินคาที่ระบุขอมูลพื้นฐาน เชน ชื่อสินคา สำเนาฉลากสินคาในรูป

อิเล็กทรอนิกส ขอความแจงเตือนการแพ การกลาวอางสรรพคุณดานสุขภาพ ประโยชนและรายละเอียดอ่ืนๆ ของ dietary 

supplements ที่วางจำหนายในตลาดสหรัฐฯ ตอ Food and Drug Administration (FDA) และเปดโอกาสใหสาธารณชน

เขาถึงขอมูลได 

   

 คนอเมริกันจำนวนมากรวมถึงบริษัทวิจัย Pew Research Center (Pew) สนับสนุนรางกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก 

dietary supplements บางรายการอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคที่อาจทำใหเสียชีวิต โดยเฉพาะในชวง COVID-19 ที่

ผูบริโภคจำนวนมากมองหาสินคาบำรุงสุขภาพ เห็นไดจากความตองการ dietary supplements เติบโตถึงรอยละ 28 ในป 

2020 ธุรกิจหลายรายนำเสนอสินคาที่อางสรรพคุณวาสามารถปองกัน รักษา หรือบำบัด COVID-19 ได การออกกฎหมาย

บังคับใหโรงงานผลิตแจงรายการสินคาและขอมูลที่สำคัญกับ FDA จะชวยให FDA ตรวจสอบขอมูลไดดีขึ้น 

ที่มา: Pew: “Congress Introduces Dietary Supplement Safety Legislation to Protect Consumers”, by Liz Richardson, April 27, 2022                

 

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น สคต.ลอสแอนเจลิส   

1. คาดการณวาในป 2022 ตลาด dietary supplements มมีูลคาประมาณ 48.4 พันลานเหรียญฯ และจะเติบโตเปน  

53 และ 56.4 พันลานเหรียญฯ ในป 2023 และป 2024 ตามลำดับ (Statista) ปจจัยสนบัสนุนที่เอ้ือตอการเติบโตอยาง

ตอเนื่องของตลาด (Grand View Research) คือ 

(1) คนอเมริกันมีอำนาจซื้อสูง ยอมจายเงินเพื่อซื้อสินคาสุขภาพ บทความใน Modern Gentlemen ระบุวา คน

อเมริกันใชจายเงินบริโภคซื้อสินคา dietary supplement เดือนละประมาณ 56 เหรียญฯ หรือตกปละกวา 32 

พันลานเหรียญฯ 

(2) ประชากรสหรัฐฯมีอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 77 ของคนอเมริกันที่เปนผูใหญ (adult อายุ 35 – 54 ป) และรอยละ 69 

ของคนอเมริกันอายุระหวาง 18 – 34 ป บริโภค dietary supplements 
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(3) ผูบริโภคหันมาใสใจสุขภาพ ตองการมรีางกายแข็งแรง มีชีวิตยืนยาว 

(4) การเติบโตของจำนวนธุรกิจ fitness center, health club และ gym และการเติบโตของจำนวนผูบริโภควัยหนุมสาว 

(youngster) ที่ใหความสนใจตอการเลน fitness การวิจัยในป 2020 ของ BMC ระบุวา เกือบครึ่งของคนที่ใชบริการ 

gym บริโภค dietary supplements ในจำนวนนี้รอยละ 62.7 เปนเพศชายและอายุต่ำกวา 41 ป  

(5) การเติบโตของความนิยมเลนกีฬาอยางจริงจังเพ่ือเปนอาชีพ  

(6) การเติบโตของจำนวนคนอเมริกันที่มีอาการปวยเรื้อรัง Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

ระบุวา 6 ใน 10 คนอเมริกันที่เปนผใูหญ (adult) มีโรคเรื้อรัง และ 4 ใน 10 มีโรคเรื้อรังเกินหนึ่งโรค 

2. สินคา dietary supplements ที่คนอเมริกันนิยมบริโภคมากที่สุดเรียงตามลำดับ (Grandview) คือ 

(1) วิตามินและแรธาตุ ไดรับความนิยมในหมูคนทำงานและนักกีฬา แบรนดสำคัญในสหรัฐฯ เชน 

- NatureMade (www.naturemade.com, West Hills, CA)  

- Kirkland Signature (www.costco.com), 

- Klean Athlete (www.kleanathlete.com, Douglas Laboratories, Pittsburgh, PA), 

- Ritual (www.ritual.com, Los Angeles, CA) 

- TakeCareOf  (www.takecareof.com, Noho Health Inc.- Bayer)  

(2) Specialty supplement และ dietary supplement ที่ผลิตจากพืช/สมุนไพร สอดคลองกับการเติบโตของความ

นิยมลดการบริโภคเนื้อสัตวและเพ่ิมการบริโภคพืชผัก แบรนดสำคัญในสหรัฐฯ เชน  

- Algae Omega (Nordic Naturals www.nordic.com, Watsonville, CA) 

- Brain Calm (Douglas Laboratories, www.doutlaslabs.com , Pittsburgh, PA) 

- Nature’s Nutrition (www.naturesnutrition.net, Yorba Linda, CA) 

(3) Sports nutrition supplement ไดรับความนิยมในหมูผูที่นิยมออกกำลังกายใน fitness/gym แบรนดสำคัญใน

สหรัฐฯ เชน 

- MuscleTech (www.muscletech.com) 

- Nutrex (www.nutrex.com, Nutrex Research, Oviedo, FL) 

- NOW (www.nowfoods.com, NOW, Bloomingdale, IL) 

3.  ปจจุบันสินคา dietary supplement อยูภายใตการบริหารจัดการโดย FDA ภายใตกฎหมาย Under the Dietary 

Supplement Health and Education Act of 1994 (DSHEA)  
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(1) FDA ระบุวา dietary supplements เปนอาหาร จึงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการผลิตสินคาอาหาร ที่

รวมถึงการจดทะเบียนโรงงานผลิต และการผลิตตามระบบ GMPs เปนตน 

(2) สินคา dietary supplements จำนวนมากที่ใชสวนผสมที่เปนสารที่มีคุณสมบัติเปนยาและเปนสาร

ตองหาม เชน Tianeptine, Delta-8 tetrahydrocannabinol (delta-8 THC) ที่สกัดจากกัญชาและกัญชง 

และ amyl nitrite (poppers) เปนตน รวมถึง การกลาวอางสรรพคุณเปนยารักษาโรควาสามารถบำบัด 

(treat) รักษา (cure) วินิจฉัย (diagnose) หรือบรรเทา (alleviate) โรคตางๆ โดยไมไดรับอนุญาต หาก

ตรวจพบ FDA มีอำนาจในการเพิกถอนรายการสินคานั้นออกจากการจำหนาย  

(3) FDA กำหนดวา สินคา dietary supplements จะตองปดปายสินคาวา “dietary supplement” หรือ 

herbal supplement หร ือ calcium supplement พร อมท ั ้ งระบ ุช ื ่อส ินค า ช ื ่อและท ี ่อย ู ของ

โรงงานผลิตหรือผกูระจายสินคา รายการสวนผสมทั้งหมดและปริมาณแตละรายการ รวมถึง ขนาดบริโภค 

(4)  ภายใตกฎหมาย Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 (DSHEA) ปจจุบัน FDA ยัง 

     ไมกำหนดใหตองพิสูจนวาสินคาปลอดภัยกอนการวางตลาด FDA มีหนาที่เพียงสอดสองและติดตามผลกระทบ  

     ที่เกิดกับผูบริโภคเกิดข้ึนเม่ือสินคาออกสูตลาดแลว แตหากรางกฎหมายใหมฉบับนี้ Dietary Supplement  

     Listing Act of 2022 (Senate Bill S. 4090) บังคับใช หลายฝายวิตกกังวลวาอาจทำใหเกิดกระบวนการ  

     premarket approval ซึ่งจะเพ่ิมอุปสรรคในการวางจำหนายสินคาในสหรัฐฯ  

4. ปจจุบันอาหารเสริมที่วางจำหนายในตลาดสหรัฐฯ มีมาก บอยครั้งสรางความสับสนและไมมั่นใจตอผูบริโภค คาดวา 

ผูบริโภคจะสนับสนุนกฎหมายที่จะสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการบริโภค จึงมีความเปนไปไดสูงที่รางกฎหมาย

ฉบับนี้จะผานออกมาเปนกฎหมาย แตอาจมีเนื้อหารายละเอียดที่แตกตาง จำเปนตองจับตามองอยางใกลชิด  เพื ่อให

สามารถดำเนินการตามกฎระเบียบใหมไดอยางรวดเร็ว  

5. กฎหมายใหมอาจเปนไดทั้งโอกาสและอุปสรรคใหแกสินคาไทย สำหรับผูประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีสวน

ชวยสรางความเชื่อมั่นดานคุณภาพและความปลอดภัยในหมูผูบริโภค ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสทางการคามากข้ึน  

 

II. โอกาสสินคาช้ินสวนยานยนต Aftermarket จากอายุใชงานรถยนตสหรัฐฯ ที่เพิ่มข้ึน  
 รายงาน S&P Global Mobility ธุรกิจวิจัยและประมวลขอมูลอุตสาหกรรมรถยนต คาดการณวา ในป 2022 

สหรัฐฯ จะมีรถยนตขนาดเบา (light duty vehicle*) ประกอบดวย รถยนตนั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก ประมาณ 283 ลาน

คัน ที่มีอายุใชงานเฉลี่ยสูงทำสถิติที่ 12.2 ป (รถยนตนั่ง 13.1 ป และรถยนตบรรทุกขนาดเบา 11.6 ป) โดยพบวา อายุใช
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งานของรถยนตที่ยังคงใชงานเพ่ิมมากขึ้นตอเนื่องเปนปที ่5 และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นจนถึงป 2023 นอกจากนี้ พบวาในป 2021 

ระยะทางเฉลี่ยของการใชรถยนตในตลาดสหรัฐฯ สูงกวา 12,300 ไมล และไมนาจะลดลงในป 2022 
*หมายเหตุ: รถยนตขนาดเบา (light duty) คือยานพาหนะที่มีน้ำหนักไมเกิน 10000 ปอนด (4,500 กิโลกรัม)  

 

          ปจจัยทีท่ำใหคนอเมริกันใชรถเกานานขึ้นกวาเดิม คือ 

1. วิกฤตหวงโซอุปทานครบวงจรที่กระทบกระบวนการผลิต ตั้งแตการจัดหา/จัดสงวัตถุดิบชิ้นสวน โดยเฉพาะ 

ชิ้นสวนสำคัญ คือ microchip ซึ่งเปนปญหามาตั้งแตกอน COVID และการขาดแคลนแรงงานที่ติด COVID-19 

ทำใหไมสามารถผลิตรถยนตใหมไดพอเพียงกับความตองการ ซ้ำเติมดวยความขัดแยงระหวางรัสเซียและ

ยูเครนที่สงผลกระทบตอแหลงผลิตสำคัญของชิ้นสวนยานยนตหลายรายการ เชน wiring harnesses ใน

ยูเครน และ palladium ในรัสเซีย    

2. อุปสงคสูงกวาอุปทาน ความตองการรถยนตเติบโตตอเนื่อง ผูบริโภคลดการใชรถ/ยานพาหนะสาธารณะเพื่อ

หลีกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19  

3. รถยนตมือสองจำนวนมาก รวมถึงรถที ่ควรจะถูกสงเขาระบบทำลาย ถูกปลอยเขาสูตลาดการคา เพ่ือ

ตอบสนองความตองการรถยนตของผบูริโภค แทนการเก็บหรือสงไปทำลาย  

 

         สถานการณการใชงานรถยนตที่มีอายุการใชงานมากและระยะทางที่ใชในปจจุบันคือปจจัยที่สนับสนุนโอกาสของ

ตลาดซอมรถยนตและชิ้นสวนสำหรับใชซอมรถยนตใชแลว (aftermarket parts)    

ท ี ่ ม า : S & P Global: “Average Age of Vehicles in the US Increases to 12.2 years, according to S&P Global Mobility”, by 

Todd Campau, May 23, 2022 

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็นของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. Hedges & Company:  
(1) คาดการณวาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่เปน aftermarket และการดูแลซอมรถยนตของสหรัฐฯ ในป  

2022 จะมีมูลคารวมทั้งสิ้น 439 พันลานเหรียญฯ  โดยรถยนตขนาดเบา (รถยนตนั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก) จะมี

มูลคา 341 พันลานเหรียญฯในป 2022  

(2) การซอมรถดวยตนเองเติบโตตอเนื่องจากป 2021 ซึ่งเปนประโยชนตอตลาดรองชิ้นสวนยานยนต  (aftermarket  

parts)  
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2. วิกฤตหวงโซอุปทานที่ยังคงดำเนินตอเนื่องถึงปจจุบัน ทำใหชิ้นสวนท่ีเปน original parts ของรถยนตทุกชนิดในสหรัฐฯ

อยูในสภาวะขาดแคลน โดยเฉพาะ catalytic converters (ปจจุบันเปนชิ้นสวนรถยนตที่ถูกขโมยมากที่สุด), ABS 

brake modules, engine sensors, transmission control modules และ windshields บร ิษ ัทรถยนต ท ี ่ เปน 

dealer จะใชชิ้นสวนท่ีเปน original parts ทำใหตองคอยชิ้นสวนนานมาก ขณะที่บริการรับซอมรถยนตที่ไมใช dealer 

สามารถใชชิ้นสวนท่ีเปน aftermarket  ผูบริโภคหลายรายจึงหันไปใชบริการซอมที่ไมใช dealer 

3. ในป 2021 สหรัฐฯ นำเขาสินคาชิ้นสวนยานยนตมูลคาประมาณ 67.44 พันลานเหรียญฯ (+23.09%)  รอยละ 22 เปน

การนำเขาตัวถัง (bodies) โดยเกือบทุกรายการมีอัตราขยายตัวของการนำเขาเติบโต 2 หลัก ยกเวน airbags, drive 

axles, radiator สำหรับรถบรรทุก และ wheel hub with ball bearings ที ่มีมูลคานำเขาลดลงรอยละ 14.99, 

20.10, 45.84 และ 32.34 ตามลำดับ 

แหลงอุปทานนำเขาสำคัญของสหรัฐฯ เรียงตามมูลคานำเขา คือ เม็กซิโก แคนาดา จีน ญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมนี 

ไตหวัน อินเดีย ไทย (อันดับที่ 9) และอิตาลี การนำเขาจากไทยมีอัตราเติบโตสูงสุดในแหลงอุปทานสำคัญ 10 อันดับแรก 

สหรัฐฯ นำเขาจากไทยประมาณ 1 พันลานเหรียญฯ (+68.17%) ชิ้นสวนยานยนตที่สหรัฐฯนำเขาจากไทยมาก

ที่สุดคือ road wheels มูลคา 223 ลานเหรียญฯ (+82.36%) โดยเกือบทุกรายการมีอัตรานำเขาขยายตัวเพิ่มขึ้นและ

ในอัตราที่สูงมาก สินคาที่มีอัตราเติบโตสูงสุดคือ drive axles สำหรับรถบรรทุกเพื่อการเกษตร มูลคา 12.67 ลาน

เหรียญฯ (+129,353.44%) จากที่มีมูลคานำเขาเพียงหมื่นเหรียญฯ ในปกอนหนา ทั้งหมดแสดงใหเห็นวาการสงออก

สินคาชิ้นสวนยานยนตที่เปน aftermarket ของไทยมีอนาคตที่แจมใส แมวาวิกฤตหวงโซอุปทานยังคงเปนอุปสรรค

สำคัญของการขนสงสินคา                

ตารางแสดงมูลคานำเขาชิ้นสวนยานยนตจากไทย (มูลคาลานเหรียญฯ) 
รหัส HS สินคา 2020 2021 % เปลีย่น 

8708.70.45 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, road wheels 122.37 223.16 82.36 

8708.99.68 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for power trains nesoi 97.27 172.43 77.28 

8708.29.50 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, nesoi 94.54 147.88 56.41 

8708.50.89 

Pts. & access. of motor vehicles of 8703, parts, nesoi, of drive axles w/different. (wheth or 

not w/oth transm components) 78.92 129.30 63.84 

8708.94.75 

Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of steering 

wheels/columns/boxes, nesoi 54.09 86.98 60.79 

8708.99.16 Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, pts. for power trains nesoi 33.11 60.58 82.97 

8708.99.81 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705 25.55 55.89 118.79 
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รหัส HS สินคา 2020 2021 % เปลีย่น 

8708.80.16 

Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, suspension shock 

absorbers (o/than McPherson struts) 12.23 20.73 69.42 

รหัส HS สินคา 2020 2021 % เปลี่ยน 

8708.30.50 

Pts. & access. of mtr. vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, brakes and servo-brakes & 

pts thereof 17.73 14.51 -18.14 

8708.50.85 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, half-shafts 7.99 14.33 79.31 

8708.50.11 

Pts. & access. of tractors suitable for agricultural use, drive axles w/differential (whether or 

not w/other transm. components) 0.01 12.67 129,353.44 

   4.  ธุรกิจคาสง (wholesale) ชิ้นสวนรถยนตมือสองรายใหญที่สุดในสหรัฐฯคือ (1) Schnitzer Steel Industries Inc., 

www.schnitzersteel.com, Portland, OR และ (2) LKQ Corporation, www.lkqcorp.com, Chicago, IL ทั้งนี้ 

สามารถคนหารายชื่อบริษัทคาสง/คาปลีกชิ้นสวนรถยนตมือสองเพ่ิมเติมที่ https://www.aftermarketnews.com/aasa-

top-suppliers/?oly_enc_id=8575B3132445E3S 

   5. รายชื่อโรงงานผลิต automotive aftermarket สำคัญในสหรัฐฯ จาก Marketing Report Research  
ชื่อบริษัท เวปไซต ์ สถานที่ตั้ง ประเภทสินคาที่ผลิต 

ZF North America Inc. www.zf.com Northville, MI Driveline, chassis 

Denso International America, Inc. www.denso.com Southfield, MI Radiators, fuel pumps, heating, ventilation, air 

condition, instrument clusters, electronic fuel 

injection, wiper 

Continental Automotive Systems 

US Inc. 

www.continental.co

m   

Auburn Hills, MI Electronic brakes, stability, tires, foundation brakes, 

chassis systems, safety electronics, telematics, 

powertrain electronics, injection system & 

turbochargers 

Lear Corporation www.lear.com  Detroit, MI Seating, electrical distribution systems, electronic 

modules, related sub-systems component, software 

Bosch www.bosch.us.com  Farmington Hills, 

MI 

Powertrain solutions, chassis systems controls, 

electrical drives, car multimedia, electronics, steering 

systems, battery technology 

Flex-N-Gate Corporation www.flex-n-gate.com  Urbana, IL Interior & exterior plastics, metal bumpers & hitches, 

structural metal assemblies, forward & signal lighting, 

mechanical assemblies, prototyping & sequencing 
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ชื่อบริษัท เวปไซต ์ สถานที่ตั้ง ประเภทสินคาที่ผลิต 

Aisin USA Mfg. Inc. www.aisinsua.com  Seymour, IN Body, brake & chassis systems, automatic 

transmission fluid, coolant, electronics, drivetrain, 

engine components 

Adient US LLC www.adient.com  Plymouth, MI Seating & seating systems & components 

American Axle & Manufacturing, 

Inc. 

www.aam.com  Detroit, MI Heat treating and sealing, gear cutting, gearbox, 

harshness 

6. งานแสดงสินคา (Trade Show) ชิ้นสวนยานยนตที่สำคัญในสหรัฐฯ ที่เปนชองทางสำคัญในการหาคูคาสำหรับภาค

ธุรกิจโดยเฉพาะ  ไดแก    

งาน วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน ขอมูล/การติดตอ 

Brake Colloquium & Exhibition – SAE 25 – 28 กันยายน 2022 Grand Rapids, MI www.sae.org 

AAPEX 1 – 3 พฤศจิกายน  2022 Las Vegas, NV www.wtglasgow.com  

SEMA Show 1 – 4 พฤศจิกายน 2022 Las Vegas, NV www.semashow.com  

Engine Expo 28 – 29 พฤษภาคม 2022 Novi, MI www.engine-expo.com  

ทั้งนี้ กรมฯ โดย สคต ลอสแอนเจลิส มีกำหนดนำคณะผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตไทยมาเขารวมงาน AAPEX 

ในชวงเดือนพฤศจิกายนนี้  ผูประกอบการที่สนใจสามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่สำนักสงเสริมการคา

สินคาเกษตรและอุตสาหกรรม email : heavy_inds@ditp.go.th หรือติดตามการเปดรับสมัครเขารวมกิจกรรมได

ที่ งานแสดงสินคา้ในต่างประเทศ (ditp.go.th) 

 
           คลิกที่ลิงคนี้ https://forms.gle/URWH6Dv4hJgMpq7u9   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 


