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สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำของตกแต่งบ้ำนขยำยตัว 

 

เนื้อหำสำระข่ำว: ในปี 2561 สหร ฐฯ น าเข้าสินค้าของตกแต่งบ้านมีมูลค่า 19.5 พ นล้านเหรียญ
สหร ฐฯ โดยมีการขยายต วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบก บปีที่ผ่านมา หรือร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบก บปี 2559 โดย
สินค้าท่ีน าเข้าเพ่ิมข้ึนได้แก่ พรม โคมไฟ ไฟประด บบ้าน ต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ  ของตกแต่งผน งและกระจกเงา 

จีนมีส่วนแบ่งในตลาดสูงถึง 1 ใน 3 ในบรรดาของตกแต่งบ้านน าเข้าของสหร ฐฯ แต่พบว่าในปี 
2561 ยอดน าเข้าสินค้าเหล่านี้จากจีนหดต วลงมาอย่างมาก เพราะในปี 2560 จีนมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 40 
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ท ้งนี้ฝร ่งเศสเป็นแหล่งสินค้าในล าด บถ ดมาซึ่งมีส ดส่วนอยู่ร้อยละ 13 ตามมาด้วยเม็กซิโก (ร้อยละ 11) และอีก 2 
ใน 5 แหล่งน าเข้าท่ีมียอดสูงส ดได้แก่ สหราชอาณาจ กร (ร้อยละ 9) และเยอรมนี (ร้อยละ 5) อีก 5 แหล่งน าเข้าถ ด
ลงไปจาก 5 ล าด บแรกนี้ ได้แก่ อิตาลี แคนาดา อินเดียและสเปนที่มีส ดส่วนร้อยละ 3 เท่าก น และล าด บที่ 10 คือ
สวิตเซอร แลนด  ที่มีส ดส่วนร้อยละ 2 โดยยอดน าเข้าจากท ้ง 10 ประเทศรวมก นมีมส ดส่วนถึงร้อยละ 85 ของยอด
น าเขา้สินค้าประเภทนี้ท ้งหมดของสหร ฐฯ ในปี 2561 

  

ของประด บตกแต่งผน งเป็นกล ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่ส ด โดยในปี 2561 มียอดน าเข้ารวมท ้งสิ้น 
8.8 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ซึ่งมีอ ตราขยายต วถึงร้อยละ 9.3 ฝร ่งเศสเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้ากล ่มนี้มาย งสหร ฐฯ 
สูงที่ส ดด้วยมูลค่า 2.5 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ตามมาด้วยสหราชอาณาจ กรซึ่งมียอด 1.7 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ 
กล ่มสินค้าไฟตกแต่งบ้านเป็นกล ่มสินค้าที่มียอดสูงเป็นล าด บที่ 2 มียอดรวม 4.7 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯในปีที่แล้ว 
ซึ่งจีนก็ย งเป็นเจ้าตลาดในกล ่มนี้โดยมียอดที่ 2.5 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ กระจกเงาย งคงเป็นกล ่มสินค้าที่มียอด
น าเข้าต่ าที่ส ด มียอด 643.6 ล้านเหรียญสหร ฐฯ ซึ่งจีนก็ครองตลาดกล ่มนี้อยู่ด้วยส ดส่วนถึงร้อยละ 80 ของยอด
น าเข้าท ้งหมดของสินค้าในกล ่มนี้ในปีที่แล้ว  
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* รวมถึงภาพพิมพ หิน สล กลาย ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพพิมพ ตกแต่งท ้งที่มีและไม่มีกรอบ * ไม่น บกระจกเงาที่ใช้ก บยานยนต  

  
* พรมและว สด ปูพื้นที่ผลิตและทอด้วยมือ * โคมไฟต ้งโต๊ะและต ้งพื้น 

  
* รวมถึงโคมระย้า หรือโคมไฟติดผน งและเพดาน ไม่รวมถึงโคมไฟที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะ * ท าจากพลาสติก ขนนก ไฟเบอร รวมถึงต้นคริสต มาสท าจากพลาสติกหรือไฟเบอร อื่น ๆ 
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ต้นไม้และดอกไม้ประดิษฐ เป็นกล ่มสินค้าที่มีการขยายต วสูงที่ส ดที่ร้อยละ 19.1 จากยอด 937.7 
ล้านเหรียญสหร ฐฯ ในปี 2560 มาเป็น 1.1 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ ในปี 2561 กระจกเงามีอ ตราการขยายต วสูงโดย
ขยายต วขึ้นร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบก บปีที่ผ่านมา กล ่มสินค้าที่มีอ ตราการขยายต วต่ าส ดในปีที่แล้ว คือ โคมไฟ ซึ่ง
ขยายต วจากยอด 3.1 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ มาเป็น 3.2 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯในปีที่แล้ว หรืออ ตราการขยายต ว
เพียงร้อยละ 5.3 

ของประด บตกแต่งผน งมีส ดส่วนถึงร้อยละ 45 ในบรรดาสินค้าของตกแต่งบ้านที่น าเข้ามาใน
สหร ฐฯ ท ้งหมด ตามมาด้วยไฟประด บตกแต่งบ้านขยายต วร้อยละ 24 และโคมไฟร้อยละ 16 ส่วนต้นไม้และดอกไม้
ประดิษฐ และพรมปูพ้ืนอยู่ร ้งท้ายที่ส ดส่วนร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามล าด บ 

    

บทวิเครำะห์: ตลาดของตกแต่งบ้านในสหร ฐฯ มีการแบ่งกล ่มค่อนข้างช ดเจน เป็นแนวหรูหราที่มี
แหล่งผลิตมาจากย โรป และกล ่มแข่งข นด้านราคาที่มีแหล่งผลิตมาจากเอเชีย ได้แก่ จีนและอินเดีย สินค้าที่มีแนวโน้ม
เติบโตสูงที่ส ด คือต้นไม้และดอกไม้ประดิษฐ  ซ่ึงประเทศไทยครองล าด บที่ 2 รองจากจีนมา 2 ปีซ้อน แต่ก็อยู่ในสถานะ
ล าด บที่ 2 ที่ไม่ม ่นคงน ก เพราะยอดน าเข้าในล าด บที่ถ ดไปจากประเทศไทยน ้นตามเราอยู่ไม่ห่างเท่าไร แต่เมื่อมองยอด
ของเจ้าตลาดจากจีน ก็ห่างไกลเกินจะไล่ได้ท น และจากการสอบถามผู้ประกอบการรายใหญ่ในสหร ฐฯ ที่น าเข้าสินค้า
ประเภทนี้ พบว่าสินค้าที่น าเข้าจากไทยและจีนมีความแตกต่างก นโดยสิ้นเชิง สินค้าประเภทนี้ที่ผลิตจากจีนเป็นสินค้า
ที่ผลิตด้วยเครื่องจ กร และมีกระบวนการผลิตที่ใช้พลาสติกเป็นโครงสร้างหล กของดอกไม้ ซึ่งผลิตได้ในปริมาณมาก
และราคาถูกจากปริมาณการผลิตที่สูงน ่นเอง ส่วนสินค้าขายดีจากประเทศไทยในกล ่มนี้ จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ ที่ท า
ด้วยมือใช้ลวดประกอบเป็นโครงสร้างของดอกไม้ ส่วนที่ท าด้วยพลาสติกมีข้อจ าก ดหลาย ๆ ด้านรวมถึงปริมาณ
ว ตถ ดิบหล กซึ่งก็คือพลาสติกที่มีปริมาณในประเทศไม่มากพอ หากมีการส ่งในปริมาณมากจ าเป็นจะต้องน าเข้ามา ท า
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ให้มีข้อจ าก ดในการแข่งข น และเป็นที่น่าส งเกตว่าสินค้าประเภทนี้จากจีนแม้จะมีการเก็บภาษีน าเข้าสูงขึ้นถึงร้อยละ 
25 แต่ก็ย งมีการขยายต วอยู่อย่างมาก เนื่องจากราคาที่ต่ ากว่าจากแหล่งอ่ืน ๆ มากอยู่ดี ผู้ประกอบการรายด งกล่าวได้
ยกต วอย่างสินค้าชนิดหนึ่งที่ท าจากกระดาษ ซึ่งหากส ่งผลิตในสหร ฐฯ ราคาจะอยู่ที่ 0.75 เหรียญสหร ฐฯ ต่อชิ้น หาก
ส ่งจากประเทศไทย ต้นท นจะอยู่ที่ 0.50 เหรียญฯ ในขณะที่แหล่งผลิตจากจีนมีต้นท นเพียง 0.11 เหรียญฯ โดยสร ปก็
คือสินค้าที่จีนครองตลาดอยู่น ้น คู่แข่งอ่ืนก็ย งแข่งข นด้วยราคาไม่ได้แม้จะมีภาษีที่สูงขึ้นมากมาช่วย แต่ยอดในกล ่ม
สินค้าเดียวก นน ้นมาจากสินค้าที่จีนไม่ได้เน้นผลิตในปริมาณมาก แหล่งสินค้าอ่ืนจึงมีโอกาส 

ในกล ่มสินค้าที่มีมูลค่ารวมสูงที่ส ดเช่นของประด บตกแต่งผน ง ซึ่งรวมถึงภาพวาด ภาพพิมพ  ภาพ
แกะสล ก ฯลฯ จากค าบอกเล่าของผู้น าเข้าไทยในสหร ฐฯ พบว่าพ ทธศิลป์และบรรดารูปเทพเจ้าฮินดูได้ร บความ
นิยมมากขึ้น (โดยเฉพาะกล ่มชาวฮีสแปนิค) และด้วยความพยายามให้ค าแนะน าแก่ผู้ซื้อว่าควรหรือไม่ควรปฏิบ ติ
อย่างไรก บรูปสิ่งศ กดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ตลาดก็ยอมร บก นมาขึ้นและมีการน าไปใช้ตกแต่งอย่างเคารพ ไม่น าไปวางในที่ ๆ 
ไม่เหมาะสมในวงกว้างขึ้น ชาวต่างชาติมีการน าไปวางบนช ้นวางที่สูงกว่าพ้ืน และหลาย ๆ คนนิยมต ้งไว้ในบริเวณที่
ตนมาฝึกน ่งสมาธิ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ว ฒนธรรมในรูปแบบที่น่าสนใจ แต่ผู้น าเข้าก็ได้หยิบยกปัญหาอยู่หลาย
ประการที่ท าให้แม้ผู้น าเข้าไทยเองย งเลือกซื้อจากประเทศจีนแทน แม้จะต้องการส ่งจากประเทศไทยมากก็ตาม 
ปัญหาพอจะจ าแนกได้เป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนการน าเข้า และส่วนการส่งออก 

1. ในส่วนการส่งออกม กพบปัญหาด งต่อไปนี้ 
1.1. การขอใบร บรองว่าไม่ใช่ว ตถ โบราณ ผู้น าเข้าเล่าว่าโดยปกติจะเดินทางไปประเทศไทยแล้ว

เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง แล้วมีโบรกเกอร จ ดการเรื่องต่าง ๆ เพ่ือส่งสินค้ามาย งสหร ฐฯ ในการส ่งสินค้าแต่ละรอบ 
หากมีสินค้าที่เกี่ยวก บพ ทธศิลป์หรือเทพเจ้าฮินดูก็จะต้องส่งไปให้ว ดที่ขึ้นทะเบียนและกรมศิลปากรออกใบร บรอง
ให้ว่าไม่ใช่ว ตถ โบราณ โดยจะมีป้ายยืนย นสีชมพูติดมาก บสินค้า แต่ปัญหาที่ผู้น าเข้าหน กใจคือค่าบริการที่คิดต่อชิ้น 
โดยชิ้นแรกในตรวจสอบแต่ละคร ้งจะเสียค่าธรรมเนียม 2,500 บาท และชิ้นต่อ ๆ ไปจะต้องเสียชิ้นละ 500 บาท 
โดยไม่ค านึงถึงราคาของสินค้าเลย ซึ่งหากสินค้าที่ท าจากบรอนซ  โลหะ ไม้หรือแก้วที่มีราคาสูง ๆ ก็ย งพอเข้าใจได้ 
แต่สินค้าบางชิ้นที่ท าด้วยพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งราคาต่อชิ้นเพียง 150-200 บาทก็ต้องจ่ายเท่าก น และในบางกรณี 
แม้เป็นภาพแกะสล กบนไม้ธรรมดาที่ไม่ใช่พ ทธศิลป์หรือเทพเจ้า ก็ย งต้องเสียค่าใช้จ่ายด งกล่าวด้วย ในขณะที่สินค้า
จากจีนที่ราคาถูกกว่าอยู่แล้ว กล บไม่ต้องเสียค่าตรวจสอบใด ๆ เลยโดยเฉพาะสินค้าที่ท าจากว สด สม ยใหม่ เช่น 
พลาสติก ที่น่าส งเกตคือสินค้าที่ส ่งซื้อจากในงาน Style Bangkok ม กมีใบร บรองด งกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมด งกล่าวอีก  
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1.2. ความเสียหายจากการขนส่ง ผู้น าเข้าแนะน าว่าสินค้าประเภทนี้ที่ส่งมาจากประเทศไทยควร
จะต้องตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร ให้ดีก่อน โดยเข้าไปตรวจว่าไม่มีรูร ่ว เพราะหากมีรูร ่ว ก็ม กท าให้สินค้าเสียหาย ซึ่ง
สินค้าบางรายการแม้จะมีประก นค ้มครองแต่การเรียกสินไหมก็ท าได้ยาก  

2. ในส่วนการน าเข้าม กพบปัญหาด งต่อไปนี้ 
2.1. การตรวจสอบโดยภาคร ฐของสหร ฐฯ เอง เพ่ือตรวจหายาเสพติดหรือการล กลอบน าเข้า

สินค้าต้องห้ามอ่ืน ๆ ซึ่งมิจฉาชีพนิยมน ามาซ่อนไว้ในผลิตภ ณฑ อ่ืน ๆ ท าให้มีการท าลายสินค้าที่น าเข้ามาด้วยการ
ต ดและเจาะเพ่ือตรวจสอบภายใน ผู้น าเข้าเล่าว่า มีพระพ ทธรูปที่สวยงามมากและตรวจสอบจากประเทศไทยแล้ว
ว่าถูกต้องไม่ใช่ว ตถ โบราณ รวมถึงหมอนแบบไทย ๆ น าเข้าอย่างถูกต้อง มีหล กฐานท กอย่างครบถ้วน แต่ถูก
ตรวจสอบด้วยการต ดเศียร ต ดพระกร เจาะเป็นรูขนาดใหญ่ ฯลฯ จนได้ร บความเสียหาย ซึ่งแม้ไม่พบสิ่งผิด
กฎหมายใด ๆ ก็ไม่มีใครร บผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

2.2. การบรรจ สินค้าในล งไม้ ซึ่งจะต้องใช้ไม้ที่ได้ร บการร บรองตามกฎหมายของสหร ฐฯ เพ่ือ
ป้องก นความเสียหายในการขนส่งสินค้าประเภทนี้ ผู้ส่งออกอาจจ าเป็นต้องใช้ล งไม้ในการขนส่งสินค้าไปย ง
ปลายทาง ในสหร ฐฯ น ้นมีกฎหมายบ งค บว่าจะต้องใช้ไม้ที่ผ่านการร บรองอย่างถูกต้องแล้วเท่าน ้น ผู้น าเข้าเล่าถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่กฎหมายด งกล่าวเพ่ิงออกใหม่ ๆ ว่าเมื่อล งไม้ไม่ได้มีการร บรอง ศ ลกากรของสหร ฐฯ จะไม่
อน ญาตให้เปิดตู้เลย โดยมีทางเลือกว่าจะให้เผาทิ้งท ้งตู้ หรือส่งกล บไปต้นทางเท่าน ้น 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: อ่านข่าวนี้แล้วดูว่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสแข่งข นก บจีนมากข้ึนหล ง
การขึ้นภาษีน าเข้าอย่างมหาโหดโดยสหร ฐฯ จึงได้หาโอกาสพูดค ยสอบถามผู้น าเข้าสินค้าประเภทนี้ในสหร ฐฯ เอง 
โดยน ยหนึ่งก็เพ่ือส่งส ญญาณว่า ควรเร่งหาสินค้าไทยมาทดแทนสินค้าจากจีนก นบ้างแล้วนะ และอีกน ยหนึ่งก็
ต้องการฟังปัญหาและอ ปสรรคที่มีในสถานการณ จริงจากผู้น าเข้าต วจริงเอง จากการพูดค ยก็พบปัญหาน่าหน กใจด ง
ได้กล่าวไว้ในบทวิเคราะห ข้างต้น ซึ่งก็ย งคงต้องร บฟังไว้ก่อน อีกท ้งย งเป็นผู้ประกอบการคนไทยเองที่ประสงค จะ
ช่วยน าสินค้าพ้ืนบ้านจากท้องถิ่นต่าง ๆ ในไทยออกมาจ าหน่าย แต่ปัญหาที่ได้ร บฟังกล บอยู่ที่กลไกการส่งออกเอง
ด้วย ล าพ งการน าเข้าสหร ฐฯ เท่าท่ีร บฟังก็หน กหนาสาห สอยู่ไม่น้อยแล้ว อย่างเช่น การตรวจสอบการซ กซ่อนสิ่งผิด
กฎหมายที่ต้องถึงข ้นเจาะ ต ดและท าลายว ตถ มีค่าจนเสียหายขนาดน ้น ผู้ประกอบการต้องมาร บผิดชอบท าการ
ซ่อมแซมของใหม่เอ่ียมที่ถูกท าลายเอง ก็หน กมากอยู่แล้ว ท ้งที่การตรวจสอบในย คอวกาศ ย คดิจิตอล อย่างใน
ปัจจ บ นก็น่าจะมีวิธีตรวจสอบที่แม่นย าโดยไม่ต้องท าลายทร พย สิน แต่ก็ย งใช้วิธีด งกล่าวด้วยเหต อ นใดก็ย งต้อง
ศึกษาก นต่อไป และหากเป็นไปได้ก็น่าจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ โดยเฉพาะหากการตรวจสอบในล กษณะด งกล่าว
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ไม่ได้ท าก บแหล่งสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ ก็ยิ่งต้องให้ความสนใจมากข้ึนด้วย ในเรื่องล งไม้ที่ได้ร บการร บรองน ้นเป็น
เรื่องในอดีต ก็เชื่อว่าผู้ประกอบการที่ให้บริการในการขนส่งคงร บทราบกฎระเบียบก นแล้ว คงไม่ใช่ปัญหาใน
ปัจจ บ นอีกแล้ว 

ส่วนเรื่องการตรวจสอบสินค้าเพ่ือยืนย นว่าไม่ได้เป็นว ตถ โบราณที่ต้องห้ามส่งออกเป็นที่น่าสนใจ
อย่างยิ่ง เพราะย งต้องสืบค้นก นต่อว่าเป็นค่าบริการที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร เอง ที่ต้องขนของขึ้นรถบรรท ก
ตระเวนไปตามว ด ตามกรมศิลปากร เพ่ือขอการร บรอง หรือถูกเรียกเก็บจากองค กรผู้ตรวจสอบก็ย งไม่ทราบแน่ช ด 
อ นนี้ก็น่าสงส ยว่าจะมีวิธีการอ่ืนที่พอจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้หรือไม่ และจ าเป็นต้องเข้มงวด
ขนาดไหน เพราะจากค าบอกเล่า แม้แต่สินค้าที่ผลิตจากพลาสติกเองก็ย งต้องขอค าร บรอง ไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นน้อย
เพียงไร ก็เสียค่าธรรมเนียมเท่าก น แถมย งมีค่าแรกเข้าแต่ละคร ้งโดยคิดชิ้นแรก 2,500 บาทด้วย หากมีบริการ
ด งกล่าว ณ จ ดที่สินค้าต้องผ่านไปในการเตรียมการส่งออกได้ก็คงช่วยเพ่ิมก าล งใจให้ผู้น าเข้าอยากอ ดหน นของไทย
ยิ่งขึ้นได ้

ประเด็นส ดท้ายคือเรื่องราคาสินค้าจากจีนที่ต่ ากว่าของเรามากในกล ่มสินค้าดอกไม้ประดิษฐ ที่เรา
เป็นรองแชมป์อยู่ซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ ที่ท าด้วยมือใช้ผ้าหรือกระดาษที่มีโครงเป็นเส้นลวด แต่ยอดน าเข้าสินค้าจาก
จีนที่ครองแชมป์อยู่น ้นมากกว่าเรา 125 เท่าต ว ซึ่งเป็นสินค้าคนละอย่างก น ดอกไม้ประดิษฐ จากจีนน ้นเป็นพลาสติกที่
ผลิตโดยมีโครงสร้างเป็นพลาสติกที่ฉีดเคลือบไปบนเนื้อผ้าหรือกระดาษ ซึ่งผลิตเป็นจ านวนมากด้วยเครื่องจ กรใน
โรงงาน ต้นท นที่ประหย ดลงได้จากการผลิตในปริมาณสูง ๆ หรือศ พท วิชาการเรียกว่า Economy of Scale น ้น ท าให้
ยากมากที่เราจะไปแข่งข นได้ และจากการพูดค ยก็ย งพบอีกว่า แม้เราจะมีโรงงานที่สามารถผลิตในปริมาณที่จีนผลิตอยู่
ได้ แต่ก็จะย งต้องมาติดก บอยู่ที่แหล่งผลิตเม็ดพลาสติกในบ้านเราที่มีจ าก ด เมื่อปริมาณการผลิตถึงระด บหนึ่ง ก็จะต้อง
น าเข้าเม็ดพลาสติกมา ซึ่งก็คงไม่พ้นว่าจะต้องน าเข้ามาจากจีนอีก ถ้าหาได้จากแหล่งอ่ืนก็คงพอเลี่ยงผลจากสงคราม
การค้าไปได้ การจะส่งออกสินค้าทดแทนจีน โดยอาศ ยโอกาสที่มาก บสงครามการค้าน ้น ไม่สามารถวิ่งเข้าไปทดแทน
แบบฉาบฉวยได้ หากจะชิงความได้เปรียบในว นนี้ก นจริง ๆ น ่นอาจหมายถึงการปร บโครงสร้างอ ตสาหกรรมคร ้งใหญ่ที่
จะต้องต ้งเป้าทีละผลิตภ ณฑ แล้วหาตลาดไปพร้อม ๆ ก น ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่พร้อมจะเอาด้วยก บแผนชิงตลาดจีน
คร ้งนี้ อาจต้องคิดให้ลึกซึ้งว่า เราไม่สามารถจะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากจีน ด้วยเศษเสี้ยวของก าล งการผลิตเท่าที่เรามี
อยู่แล้วและย งเหลืออยู่ในว นนี้เท่าน ้น เพราะปริมาณท่ีจีนผลิตสินค้าบางชนิดมากกว่าเราน ้น ไม่ได้แตกต่างจากเรา
เพียงหลายเปอร เซ็นต  หลายสิบเปอร เซ็นต หรือเพียงเท่าต วเท่าน ้น ในบางกรณีจากที่ สคต. ไมอามีเคยวิเคราะห มา
ก่อนหน้านี้ ความแตกต่างในระด บ สิบเท่า ร้อยเท่าหรือมากกว่าน ้น จะต้องมีการลงท นสร้างโรงงานใหม่มาแข่งก นเลย
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ทีเดียว เพราะเศษเสี้ยวจากก าล งผลิตที่เหลือจากร้อยหน่วยต่อว น ไม่สามารถเทียบก บต้นท นการผลิตต่อชิ้นของ
โรงงานที่มีก าล งการผลิตเป็นหล กพ น หมื่นหรือแสนหน่วยต่อว นได้อย่างแน่นอน อาจต้องเลือกว่าถ้าจะแข่งก็ต้องท ่ม
ท นสู้ หากไม่ไหวก็อ ้มน กลงท นจีนมาต ้งโรงงานในบ้านเราเสียเลย น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่ส ด 

อย่างไรก็ดี ส าหร บผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดของตกแต่งบ้านสหร ฐฯ สคต. ไมอามีขอแนะน าให้
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Atlanta international gift & home furnishings market ซึ่งเป็นงานที่จ ดแสดงสินค้า
ของขว ญ ของช าร่วย ของตกแต่งบ้าน เฟอร นิเจอร  เสื้อผ้า ของเล่น และเครื่องประด บ ที่ใหญ่ทีส่ ดในสหร ฐฯ เพราะ
ได้รวบรวมกว่า 8,000 ผู้ประกอบการ จากท กหมวดสินค้าในกล ่มของตกแต่งบ้าน ของขว ญ ของช าร่วย และ
เฟอร นิเจอร มาจ ดแสดงภายในงานนี้  และจ ดขึ้นเป็นประจ า ปีละ 2 คร ้ง ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 
ซึ่งจะมีผู้ประกอบการต ้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่จากท ่วประเทศสหร ฐฯ และจากภูมิภาคอเมริกาให้ความสนใจ
มาเยี่ยมชมงานด งกล่าวเป็นจ านวนมากกว่า 90,000 รายในแต่ละคร ้ง  
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