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ราคาวัตถุดิบไม้ในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 

 
เนื้อหาสาระข่าว: ราคาสินค้าไม้ในตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดแม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงฤดู

หนาวที่ปกติชาวอเมริกันจะมีปริมาณความต้องการบริโภคไม้สำหรับการก่อสร้างบ้านลดลง โดยปัจจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านในสหรัฐฯ ที่ขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้  
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จากข้อมูลสถิติราคาสินค้าไม้โดย Random Lengths พบว่า ราคาไม้ที่จำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ 
หลายประเภทล้วนมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมข้ึน เช่น ไม้อัด (Oriented Strand Board หรือ OSB) สำหรับปูพื้น ไม้สน
เหลือง (Southern Yellow Pine) สำหรับก่อสร้างรั้วและระเบียง และไม้สน Ponderosa สำหรับประกอบตู้หรือ
ตกแต่งภายใน เป็นต้น 

โดยสถานการณ์ด ังกล ่าวส ่งผลกระทบต่อกลุ ่มส ินค ้าไม้
โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมจากไม้สำหรับการก่อสร้าง เช่น I-Joints (คานไม้
สำหรับการก่อสร้าง) ทำให้สินค้าขาดตลาดไปจนกระทั่งเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่าง
น้อย โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Random Lengths รายงานราคาไม้ดิบในตลาด 
(Framing Lumber Composite) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นราคา 966 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อ MFBM1 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่หลังจากที่ราคาปรับตัวสูงสุดในช่วงเดือน
กันยายนปีที่ผ่านมา   

นอกจากน ี ้  ราคาไม ้ในตลาดล ่วงหน ้าสหร ัฐฯ 
(Lumber Future) ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมายังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 47 โดยล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาไม้ส่ง
มอบเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเป็น 982.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 
MFBM หรือคิดเป็นราคาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับราคา
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา 

ในขณะทีร่าคาไมล้่วงหน้าส่งมอบในเดือนพฤษภาคม 
2564 กลับปิดตัวที่ 830.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อ MFBM และราคาไม้
ล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเป็นราคาสินค้าล่วงหน้าที่ยาวที่สุด ณ 
ขณะนี้กลับปิดตัวที่ 695 ดอลลาร์สหรัฐต่อ MFBM เท่านั้น 

Mr. Chris Virostek ตำแหน่งประธานบริหารด้านการเงินบริษัท West Fraser Timber Co. ผู้
จำหน่ายไม้รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ กล่าวว่า บริษัทฯ คาดว่า ราคาไม้ในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้

 
1 MFBM หน่วยวัดไม้กระดาน 1,000 ฟุต หรือ M Foot, Board Measure (M มาจาก Mille ภาษาลาติน หมายถึง 1,000) หรือ Thousand Board Feet 
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น่าจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น โดยราคาในตลาดน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม 
มีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาไม้ในตลาดกลับไปสู่ระดับต่ำเหมือนช่วงก่อนหน้าการแพร่ระบาดเมื่อปีที่แล้ว  

โดยก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญในตลาดคาดว่า ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ใน
สหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการไม้ และส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตไม้ ทำให้ต้องลดจำนวนการ
ผลิตและการจ้างงานลง แต่กลับดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่เป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้  เนื่องจากตลาดบ้านใน
สหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องมานับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดและคาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องไป
จนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิตที่จะมาถึงเป็นอย่างน้อย  

นอกจากนี้ การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ชาวอเมริกันต้องอยู่อาศยัที่
บ้านมากข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชาวอเมริกันตัดสินใจเลือกปรับปรุงและต่อเติมบ้านมากขึ้นด้วย อีกทั้ง ปัจจัย
ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ และปัจจัยด้านความต้องการพื้นที่
สำหรับอยู่อาศัยมากข้ึนของชาวอเมริกันยังมีส่วนทำให้ตลาดบ้านในสหรัฐฯ ขยายตัวด้วย  

ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันผู้ผลิตไม้รายใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น บริษัท Weyerhaeuser Co. และ Interfor 
Corp. จะพยายามเร่งสายการผลิตสินค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับระดับความต้องการ
ในตลาดปัจจุบันที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงมาก  

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาราคาไม้ในตลาดได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูกาล
ก่อสร้างในสหรัฐฯ ก่อนที่ราคาในตลาดจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จากปัจจัยด้าน
การเพิ่มจำนวนโครงการก่อสร้างมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวอย่างมีนัยซึ่งตามปกติจะมีจำนวนไม่มากนัก โดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีจำนวนโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตสูงที่สุดในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2549 
ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ  

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐฯ ขณะนี้ส่งผลกระทบทำให้การนำเข้าไม้
จากแคนาดาซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าหลักของสหรัฐฯ ด้วย ในขณะที่ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกในตลาดกลับมีความต้องการ
เพ่ิมจำนวนสินค้าคงคลังไว้สำหรับจำหน่ายช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึง ซ่ึงทำให้จำนวนสินค้าในตลาดขาดแคลน
มากขึ้นด้วย  

Mr. Devin Stockfish ประธานกรรมการบริหารบริษัท Weyerhaeuser กล่าวว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการซื ้อบ้านที ่ง ่ายมากขึ ้นในตลาดมีส ่วนสำคัญทำให้ราคาไม้ในตลาดปรับตัวสูงขึ ้น โดยตลาด
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อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ในปัจจุบันขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ 15 ปี
ที่แล้วทำให้ราคาบ้านแทบจะทุกประเภทในตลาดปรับตัวสูงขึ ้นมาก อีกทั ้ง ปัจจัยการขยายตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ยังมีส่วนทำให้ชาวอเมริกันหันไปปรับปรุงและต่อเติมที่พักอาศัยของตนโดยหวังที่จะเพ่ิม
มูลค่าให้กับทรัพย์สินของตนด้วย นอกจากนี้ มาตรการด้านการขอสินเชื่อที่ผ่อนปรนมากข้ึนในตลาดยังมีส่วนสำคัญ
ผลักดันให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวด้วย  

บทวิเคราะห์: ปัจจัยด้านการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ที่เริ่มขยายตัวสูงมา
ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ส่งผลทำให้ราคาสินค้าไม้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่
สำคัญปรับตัวสูงขึ้นมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตไม้ในสหรัฐฯ พบว่า มีการดำเนิน
อุตสาหกรรมการเพาะปลูกและแปรรูปไม้เพ่ือใช้สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างบ้าน การผลิตสินค้า เช่น กระดาษ 
และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการส่งออกอย่างจริงจัง โดยพื้นที่เพาะปลูกส่วนมากอยู่ในเขตตะวันตกและเขตตอนใต้ เช่น 
รัฐออริกอน รัฐวอชิงตัน รัฐจอร์เจีย รัฐแอละแบมา รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐอาร์คันซอ รัฐมิสซิสซิปปี รัฐไอดาโฮ รัฐ
นอร์ทแคโรไลนา และรัฐเท็กซัส เป็นต้น โดยเฉลี่ยสหรัฐฯ มีกำลังการผลิตไม้ทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านตารางฟุตต่อปี
แบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน (Softwood) ร้อยละ 69 ได้แก่ ไม้สน ไม้เฟอร์ และไม้สนแดง เป็นต้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 31 
เป็นไม้เนื้อแข็ง (Hardwood) เช่น ไม้โอ๊ค ไม้เมเปิ้ล และไม้วอลนัต เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสหรัฐฯ จะสามารถผลิตไม้ได้ภายในประเทศแต่ก็ยังคงมีความต้องการนำเข้า
ไม้เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ ในปี 2563 สหรัฐฯ นำเข้าไม้เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8.02 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.44 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าไม้หลักจากแคนาดา (ร้อยละ 
76.93) รองลงมา ได้แก่ เยอรมนี (ร้อยละ 6.12) บราซิล (ร้อยละ 3.17) สวีเดน (ร้อยละ 2.89) และนิวซี แลนด์ 
(ร้อยละ 1.86) ตามลำดับ ในส่วนของการนำเข้าจากไทยนั้นมีมูลค่าเพียง 4.27 แสนดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น  

ในทางกลับกันไทยยังมีความต้องการนำเข้าไม้จากสหรัฐฯ เป็นมูลค่าสูงถึง 20.89 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในปี 2563 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กรอบ
รูป และของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทำให้แนวโน้มการปรับตัวของราคาไม้ในตลาดล่วงหน้าสหรัฐฯ อาจจะส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของไทยในอนาคตอันใกล้ได้ ประกอบกับขณะนี้ผู้ประกอบการไทยยังต้องเผชิญกับ
ภาวะการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้ราคาการขนส่งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็ง
ค่า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าไทยในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านจากไม้ได้ในระยะสั้น  
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อย่างไรก็ตาม โดยรวมแนวโน้มการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ที่น่าจะยังคง
ขยายตัวต่อเนื่องไปจนกระทั่งกลางปีนี้เป็นอย่างน้อยประกอบกับการดำเนินนโยบายตอบโต้การค้าจีนต่อเนื่องของ
รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่น่าจะมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวการส่งออกสินค้าไทยในกลุ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์ก่อสร้าง
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ผู้ประกอบการไทยที่ต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าไม้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าควรที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาไม้ในตลาดเพื่อให้
สามารถวางแผนจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยอาจจะพิจารณาหา
แหล่งนำเข้าสินค้าไม้ทดแทนในภูมิภาคซึ่งมีราคาค่าขนส่งต่ำทดแทน อย่างไรก็ดี ไม้จากเขตเมืองร้อน เช่น ไม้สัก ไม้
ยางพารา ไม้มะม่วง ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ปูพื้น และของตกแต่งบ้านได้ ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับ
บ้านที่ตกแต่งแบบเขตร้อน เช่น ในฟลอริด้า เนื่องจากคุณสมบัติของไม้ และภาพลักษณ์ของความเป็นไม้เมืองร้อน  

ทั้งนี้ ในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบเสียเปรียบคู่แข่งขัน
ทางด้านต้นทุนวัตถุดิบการผลิตสินค้าในตลาด ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าออกแบบสำหรับบ้านอัจฉริยะ 
(Smart Home) สินค้าเพื่อความยั่งยืน (Sustainable) และสินค้าจากวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled) ที่กำลัง
เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบันเพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต  

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดยเน้นความเรียบง่าย 
ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ประกอบง่าย จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือที่ปัจจุบันปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์  อีกทั้ง ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัของสินค้าในตลาดสหรัฐฯ ได้ด้วย  

ทั้งนี้ ปัจจัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลกระทบต่อภาคการค้าปลีกผ่านช่องทางร้านค้าปลีก
ซึ่งบางรายจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตการของรัฐบาลท้องถิ่น ทำให้ผู้บริโภคหันไปเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรพิจารณาเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการขยายตลาด
ควบคู่กับช่องทางหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายตลาดสูงสุดด้วย 
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 งานแสดงสินค้าที่สำคัญในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ คือ งานแสดงสินค้า Covering เป็น

งานแสดงสินค้าวัสดุปูพื้นผนังและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภา คอเมริกาเหนือ และ

อันดับที่ 3 ของโลก โดยในปี 2564 นี้มีกำหนดจัดงานที่ Orange County Convention Center เมืองออแลนโด 

รัฐฟลอริดา ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564  

 

********************************************************* 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal  
เรื่อง: “Lumber Prices Notch Records on Building, Remodeling Boom” 

โดย: Ryan Dezember  
สคต. ไมอามี /วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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