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ราคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานปรับตัวเพิ่มขึ้นในสหรฐัฯ 

 
เนื้อหาสาระขาว ปจจุบันผูประกอบการคาปลีกสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานในสหรัฐฯ ตาง

เริ่มประสบปญหาในการนำเขาสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน เครื่องซักผา โทรทัศน และเตาอบไมโครเวฟ 
ราคาต่ำจากประเทศผูผลิตในเอเชียมาเพ่ือทำตลาดในสหรัฐฯ ทำใหจำนวนรุนสินคาที่มีวางจำหนายในตลาดนอยลง
อีกทั้ง ราคาเฉลี่ยสินคาที่มีวางจำหนายในตลาดยังปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  

โดยปญหาดานระบบหวงโซอุปทานที่สงผลกระทบตอภาคการผลิต รวมถึงอัตราคาขนสงสินคา
ระหวางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น มีสวนสำคัญทำใหราคาสินคาเครื่องใชไฟฟาในตลาดปรับตัวสูงขึ้นและทำให
ผูบริโภคในตลาดเขาถึงสินคาราคาถูกไดนอยลง ทั้งนี้ ผูประกอบการในตลาดบางรายจำเปนตองปรับราคาสินคา
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เพิ ่มขึ ้นเพื ่อสะทอนตนทุนดานแรงงาน การขนสง และการผลิตที่ปรับตัวเพิ ่มสูงขึ ้น เชนเดียวกันกับบริษัท 
Whirlpool Corporation ผูผลิตและจำหนายสินคาเครื ่องซักผาและเครื ่องใชไฟฟาภายในบานรายใหญที่ได
ประกาศปรับราคาจำหนายสินคาเพิ่มขึ้นเมื่อชวงเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมตนทุน
การผลิตสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้นในปจจุบัน 

อีกทั ้ง ป ญหาดังกลาวยังส งผลกระทบไปสูกลุ มผ ู ประกอบการผลิตรถยนตด วย ทำให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมหันไปใหความสำคัญกับการผลิตรถยนตราคาแพงที่มีสัดสวนกำไรสูง เพื่อใหคุมกับ
ตนทุนการผลิตทดแทน โดย Mr. David Garfield ตำแหนงหัวหนาฝายสินคาอุปโภคบริโภค บริษัท AlixPartners 
ที่ปรึกษาดานธุรกิจกลาววา ปจจัยดานภาวะเงินเฟอและภาวะการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตสินคาสงผลใหผูผลิต
ในตลาดหันไปเนนการผลิตสินคากลุมพรีเมี่ยมราคาแพงที่มีสัดสวนกำไรสูงมากขึ้นเพื่อสรางรายไดใหเพียงพอที่จะ
ประคับประคองกิจการในชวงที่ขาดแคลนวัตถุดิบการผลิตในขณะน้ี 

ปญหาดานการขนสงและหวงโซอุปทานในชวงระหวางที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กอใหเกิดภาวะความแออัดของเรือขนสงสินคาตามทาเรือขนาดใหญในสหรัฐฯ ทำใหการขนสงเกิดความลาชา
ตนทุนการขนสงสินคาและวัตถุดิบการผลิตสินคาปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้ง ผูประกอบการ ผูคาปลีก รวมถึงผูบริโภค
ในตลาดยังตองเผชิญกับปจจัยลบดานภาวะเงินเฟอในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงและนาจะยังคงตัวอยูในระดับสูงไป
จนถึงปหนาอีกดวย  

ผูประกอบการบางรายที่มีฐานการผลิตสินคาราคาต่ำในจีนยังคงตองเผชิญกับปญหาการนำเขา
สินคาจากจีนที่ยังทำไดลำบาก เนื่องจากภาวการณชะลอการขนสงสินคาจากทาเรือตนทาง ทำใหผูผลิตบางรายที่
ยังมีสายการผลิตสินคาในสหรัฐฯ ตองหันไปเนนการผลิตสินคาในประเทศที่ตนทุนสูงทดแทน จึงตองปรับระดับ
ราคาที่จำหนายใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เชน บริษัท Weber Inc. ผูจำหนายเตาบารบีคิวในสหรัฐฯ 
เปนตน  

อยางไรก็ตาม Mr. Chris Scherzinger ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Weber Inc. กลาววา 
บริษัทยังคงไดรับอานิสงคจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ชาวอเมริกันตองปฏิบัติตัวตามมาตรการ
จำกัดการแพรระบาดไมสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบานไดอยางเต็ม ทำใหผูบริโภคหันไปเลือกซื้อเตายางบาร-
บีคิวคุณภาพสูงราคาแพงเพ่ือใชจัดกิจกรรมสังสรรคภายในบานแทน 

แนวโนมดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (Consumer 
Price Index หรือ CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือตรวจวัดแนวโนมการใชจายเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคใน
สหรัฐฯ) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (U.S. Department of Labor) ที่พบวา ดัชนีประจำเดือนสิงหาคม 2564
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.3 (ปรับปรุง) เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา  
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นอกจากน้ี ผูประกอบการผลิตรถยนตในสหรัฐฯ เองก็ยังกำลังเผชิญปญหาในลักษณะที่คลายคลึง
กัน โดยจำนวนรถยนตคงคลังสินคาในตลาดปรับตัวลดลงต่ำมาก หลังจากที่ผูประกอบการผลิตรถยนตในตลาดตอง
ระงับสายการผลิตรถยนตในสหรัฐฯ เปนเวลากวา 2 เดือน ตามนโยบายการควบคุมการแพรระบาดของภาครัฐ
ในชวงกลางป 2563 และตอมายังตองเผชิญกับภาวะการขขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรที่สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการทั่วโลก ทำใหผูผลิตรถยนตในตลาดตัดสินใจระงับสายการผลิตรถยนตรุนที่ไดรับความนิยมและมี
สัดสวนกำไรนอยและหันไปผลิตรถยนตที่มีฟงกชั่นสูงราคาแพงแทน เชน บริษัท General Motors Co. ที่ประกาศ
ระงับการผลิตรถยนต Chevrolet รุน Malibu ชั่วคราวเพื่อหันไปผลิตรถยนตเอนกประสงค (SUVs) ที่มีราคาสูง
และไดรับความนิยมในตลาดมากกวา 

ขอมูลจากบริษัท J.D. Power ผูรวบรวมขอมูลรถยนตในสหรัฐฯ ระบุวา ราคาจำหนายรถยนต
ใหมเฉลี่ยในตลาดสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 42,800 ดอลลารสหรัฐตอคัน หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง
รอยละ 19 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา  

อีกทั้ง แนวโนมดังกลาวยังขยายตัวไปสูกลุมสินคาโทรทัศน และเครื่องใชไฟฟาภายในบานดวย 
ราคาสินคาโทรทัศนในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และมีจำนวนรุนสินคาที่มีราคาถูกนอยลง ตางจากชวงสถานการณ
ปกติ เนื่องจากผูประกอบการพิจารณาปรับลดจำนวนรุนสินคาที่ผลิตลง เพื่อรับมือกับการขาดแคลนชิ้นสวน
วัตถุดิบการผลิต โดยจะผลิตสินคาเฉพาะรุนที่เปนที่นิยมและมีสัดสวนกำไรสูงเพื่อรักษายอดขายของกิจการ ทั้งน้ี 
ผูประกอบการในตลาดคาดวาแนวโนมราคาสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนาจะขยายตัวตอเน่ืองไปจนกระทั่งปหนา 

บทวิเคราะห: ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตั้งแตชวงตนปที่ผานมาสงผลกระทบตอ
ภาวะความสมดุลดานการคาระหวางประเทศของผูสงออกและผูนำเขาทั่วโลก โดยสหรัฐฯ ถือเปนประเทศผูนำเขา
รายใหญของโลกที่ตองอาศัยการนำเขาสินคาและวัตถุดิบการผลิตจากประเทศผูผลิตในเอเชียที่ยังคงไดรับ
ผลกระทบจากภาวะการแพรระบาด ทำใหไมสามารถผลิตและสงออกสินคาไดอยางเต็มศักยภาพ ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมการขนสงเองก็ไดรับผลกระทบจากภาวะความไมสมดุลในตลาดการคาระหวางประเทศสงผล
กระทบตอจำนวนเรือขนสงสินคาที่จะใหบริการ ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่
เริ่มปรับตัวดีขึ้นมาตามลำดับ ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดมีความตองการบริโภคสินคาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุมสินคาอุปโภคบริโภคและเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยใน
สหรัฐฯ จึงสงผลทำใหเกิดภาวะการขาดแคลนสินคาหลายรายการ 

ทั้งน้ี คาดวาภาวะการขาดแคลนสินคาดังกลาวนาจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในชวงปลายปน้ี
โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสำคัญปลายป เชน Black Friday และคริสตมาส ที่ชาวอเมริกันสวนใหญมักจะนิยมใช
จายเพ่ือซื้อสินคาของขวัญของชำรวยสำหรับคนใกลชิดและครอบครัว โดยลาสุดในป 2563 ผูบริโภคชาวอเมริกันใช
จายเงินเพื่อซื้อสินคาชวงเทศกาลปลายปเปนมูลคาทั้งสิ้น 7.9 แสนลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
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8.27 เมื ่อเทียบกับปที ่ผ านมา โดยสินคาเครื ่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน คอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
โทรศัพทมือถือ เตาอบไมโครเวฟ ตูเย็น และเครื่องดูดฝุน ถือเปนกลุมสินคาที่ผูบริโภคชาวอเมริกันมักจะนิยมเลือก
ซื้อในชวงเทศกาลปลายปเปนอันดับตน ๆ ดวย      

ในระหวางเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 สหรัฐฯ มีมูลคานำเขาสินคากลุมเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้น 5.21 แสนลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.45 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับ
ปที่ผานมา โดยนำเขาจาก จีน (รอยละ 28.38) เม็กซิโก (รอยละ 17.58) ญี่ปุน (รอยละ 6.48) ไตหวัน (รอยละ 
5.56) และเวียดนาม (รอยละ 5.14) ตามลำดับ สวนการนำเขาจากไทยเปนมูลคาทั้งสิ้น 1.61 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.61 คิดเปนสัดสวนตลาดรอยละ 3.08 เปนอันดับที่ 10 สินคานำเขาหลักจาก
ไทย ไดแก เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน และโทรทัศน เปนหลัก 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาภาวะการผลิตในประเทศผูผลิตแถบเอเชียสวนมากจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดซึ่งรวมถึงประเทศไทยน้ัน แตโดยรวมสถานการณการแพรระบาดในเอเชียที่เริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับผูประกอบการบางสวนสามารถกลับไปผลิตสินคาไดแลว ดังนั้น หากผูประกอบการไทย
สามารถปรับตัวเรงการผลิตสินคาและชิ้นสวนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดสหรัฐฯ ไดอยาง
รวดเร็วใหทันชวงเทศกาลปลายปนี้ไดก็นาจะมีสวนชวยสรางความสามารถในการแขงขันของสินคาเครื่องใชไฟฟา
ไทยในตลาดสหรัฐฯ ไดมากขึ้น  

นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังควรที่จะพิจารณาปรับกลยุทธการดำเนินกิจการผลิตและจัดสง
สินคาใหสอดคลองกับสถานการณดานการขนสงและระบบหวงโซอุปทาน โดยอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลานำ
การผลิต (Lead time) เพ่ือลดอุปสรรคดานความลาชาในการขนสงสินคาที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากภาวะความผันผวน
ในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกสในตลาดโลก อีกทั้ง แนวโนมความตองการของผูบริโภคชาวอเมริกันใน
ปจจุบันที่สนใจเทคโนโลยีบานอัจฉริยะและใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม ดังน้ัน หากผูประกอบการสามารถพัฒนา
สินคาเครื่องใชไฟฟาที่สามารถทำงานรวมกับระบบบานอัจฉริยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็นาจะชวยใหสามารถ
รักษาตลาดสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาไทยในตลาดสหรัฐฯ ไดในระยะยาว    

โดยภาพรวมปญหาดานการขนสงโลจิสติกสและการขาดแคลนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับการ
ผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานและรถยนตในตลาดโลกยังนาจะยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิต
สินคาตอเน่ืองไปอีกอยางนอยจนกระทั่งปหนา ดังน้ัน ผูประกอบการไทยจึงควรนำปจจัยปญหาดังกลาวไปพิจารณา
รวมกับการวางแผนกลยุทธและแผนดำเนินการของกิจการเพ่ือลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยดังกลาว  

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

ที่มา: หนังสือพิมพ the Wall Street Journal 
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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