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วัสดุกอสรางขาดแคลนทำตลาดบานสหรฐัฯ ชะลอตัว 

 
เนื้อหาสาระขาว ในเดือนกันยายน 2564 ตลาดบานสรางใหมในสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง จำนวน

การยื่นขอใบอนุญาตกอสรางบานใหมลดลงต่ำที่สุดในรอบปอันเนื่องมาจากปจจัยการขาดแคลนวัสดุกอสรางจาก
ปญหาการขนสงในระบบหวงโซอุปทาน รวมถึงปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม ซึ่งแนวโนมดังกลาว
เปนไปตามที่นักวิเคราะหในตลาดพยากรณไวกอนหนาน้ีวา อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงใน
ไตรมาสที่ 3 ของปน้ี 

เมื่อวันอังคารที่ผานมากระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ รายงานแนวโนมสถานการณทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ระบุวา จำนวนบานสรางเสร็จในตลาดปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 13 เดือน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับตัวเลข
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อุตสาหกรรมการผลิตสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดยปจจัยดานการฟนตัวจากภาวะการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสทั่วโลกผลักดันใหผูบริโภคมีความตองการบริโภคสินคามากขึ้น ในขณะที่การขาดแคลนแรงงาน
ในอุตสาหกรรมรวมถึงปญหาในระบบการขนสงและหวงโซอุปทานยังเปนอุปสรรคที่สำคัญในตลาด 

โดยปญหาการขาดแคลนสินคาสงผลกระทบแทบจะทุกอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ แทบจะทุก
อุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย นอกจากน้ี แนวโนมการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟอในตลาด
ก็มีสวนทำใหผลกระทบในตลาดรุนแรงมากขึ้นดวย 

Ms. Rubeela Farooqi ตำแหนงหัวหนานักเศรษฐศาสตร บริษัท High Frequency Economics 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจกลาววา ชาวอเมริกันในตลาดยังมีแนวโนมตองการบริโภคอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แต
ปญหาหลักในระบบอยูที่ฝงของอุปทานที่ยังไมสามารถกอสรางบานไดทันตามความตองการได เนื่องจากปญหา
ราคาสินคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการขาดแคลนสินคาในตลาดที่ยังเปนอุปสรรคสำคัญตออุตสาหกรรม
ในปจจุบัน 

บานเริ่มกอสรางใหม (Starts) ในตลาดปรับตัวลดลงจากจำนวนทั้งสิ้น 1.580 ลานหลังในเดือน
สิงหาคมเหลือเพียง 1.555 ลานหลังในเดือนกันยายน หรือปรับตัวลดลงรอยละ 1.6 ซึ่งเปนระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต
เดือนมีนาคมที่ผานมาที่มีจำนวนบานเริ่มกอสรางใหมทั้งสิ้น 1.725 ลานหลัง (สูงสุดในรอบ 14 ปครึ่ง) ราคาวัสดุ
กอสรางโดยเฉพาะไม ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการกอสรางบานกลับปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกครั้งหลังจากทำสถิติสูงที่สุดเมื่อ
เดือนพฤษภาคมที่ผานมา นอกจากน้ี วัสดุกอสรางรายการอ่ืน ๆ เชน หนาตาง กลองควบคุมไฟฟา ก็เริ่มขาดแคลน
ในตลาดดวย 

จำนวนโครงการบานเริ่มกอสรางใหมทั้งหมดในเดือนกันยายนสวนใหญเปนบานสำหรับครอบครัว
เดี่ยวทั้งสิ้น 1.080 ลานหลัง ซึ่งอยูในระดับเดียวกันกับเดือนที่ผานมา และบานขนาดใหญ 5 หองขึ้นไปทั้งสิ้น 4.67 
แสนหลัง หรือหดตัวลงรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา  

ผลการสำรวจของสมาคมผู ก อสรางบานแหงชาติ (The National Association of Home 
Builders) พบวา แนวโนมความตองการบานสำหรับครอบครัวเดี่ยวยังคงมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องในเดือน
ตุลาคม 2564 ในขณะที่ผูกอสรางยังคงตองเผชิญกับปญหาการขนสงและระบบหวงโซอุปทานและการขาดแคลน
แรงงานซึ่งอาจจะทำใหการกอสรางบานแลวเสร็จลาชากวากำหนดได 

ภาวะการลงทุนสำหรับที่อยูอาศัยสวนบุคคล (Residential Investment) ของสหรัฐฯ ในไตรมาส
ที่ 2 ป 2564 หดตัวลงหลังจากที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นติดตอกัน 3 ไตรมาสกอนหนานี้ อีกทั้ง ยังคาดวาแนวโนมการ
ลงทุนในไตรมาสที่ 3 ป 2564 จะหดตัวลงตอเนื่องจากไตรมาสที่ผานมาดวย ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal 
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Reserve) สำนักงานเมือง Atlanta รัฐจอรเจีย พยากรณวา อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปโดยเฉลี่ยจะคงอยู
ที่อัตรารอยละ 1.2 เทาน้ัน แมวาในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2564 จะมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นสูงถึงรอยละ 6.7 ก็ตาม 

ทั้งนี้ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นนับตั้งแตที่เริ่มเกิดการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนาในสหรัฐฯ โดยชาวอเมริกันที่อาศัยอยูในเมืองใหญที่แออัดเริ่มยายไปอยูอาศัยในเขตชานเมือง
ที่มีประชากรหนาแนนนอยลง เพื่อใหมีพื้นที่อยูอาศัยมากขึ้นเหมาะสำหรับการทำงานและเรียนที่บานตามนโยบาย
การจำกัดการแพรระบาด ดังนั้น เมื่อเริ่มมีนโยบายเปดเมืองแรงงานและนักเรียนเริ่มกลับไปใชชีวิตใกลเคียงกับ
ปกติ ทำใหความตองการซื้อบานในตลาดอาจจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงที่เกิดการแพรระบาด อีกทั้ง ระดับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มตามระดับอัตราเงินเฟอที่ในตลาดปจจุบันอาจจะยังสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อบานของชาวอเมริกันดวย  

ขอมูลจาก Freddie Mac พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสำหรับอสังหาริมทรัพย 30 ปเฉลี่ยเมื่อ
สัปดาหที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.05 เมื่อเทียบกับอัตรารอยละ 2.99 เมื่อสัปดาหที่ผานมา แมวาจะ
เปนระดับอัตราดอกเบ้ียที่ยังคอนขางต่ำแตแนวโนมการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียก็อาจจะสงผลกระทบตอผู
ซื้อบาน ทำใหกำลังการซื้อลดลงไดหากพิจารณารวมกับปจจัยดานราคาบานในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากในชวงที่
ผานมา   

อยางไรก็ตาม โดยรวมแลวขณะนี้จำนวนบานในตลาดสหรัฐฯ ยังมีไมเพียงกับความตองการของ
ชาวอเมริกันที่ยังคงมองหาซื้อบานเดี่ยวเพื่อสรางครอบครัว โดยคาดวาสหรัฐฯ จะตองมีกำลังการสรางบานทั้งสิ้น
ประมาณ 1.5 – 1.6 ลานหลังตอเดือนเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของตลาดในปจจุบัน 

ort ad 

บทวิเคราะห: ในชวงที่ผานมาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐและการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำในตลาดสงผลทำใหชาวอเมริกันตัดสินใจเลือก
ซื้อบานมากขึ้น โดยเฉพาะบานสำหรับครอบครัวเดี ่ยว (Single Family House) จนทำใหจำนวนบานพรอม
จำหนายในตลาดมีไมเพียงพอ ผูรับเหมาตางเรงที่จะกอสรางบานเพื่อใหทันกับความตองการของชาวอเมริกันใน
ตลาด อยางไรก็ตาม ปจจัยดานการฟนตัวของสภาวะเศรษฐกิจจากภาวะการแพรระบาดทั่วโลกผลักดันใหผูบริโภค
ตองการบริโภคสินคาเพิ่มขึ้นแทบจะทุกรายการอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอภาคการผลิตและการขนสงสินคา
ทำใหไมสามารถผลิตและจัดสงสินคาไดทัน ทำใหเกิดภาวะการขาดแคลนสินคาหลายรายการขึ้นในตลาดรวมถึง
สินคาวัสดุกอสรางสำหรับสนับสนุนการกอสรางบาน จึงทำใหตลาดอสังหาริมทรัพยสหรัฐฯ ประสบปญหาหดตัว
แมวาความตองการในตลาดจะยังอยูในเกณฑสูงก็ตาม นอกจากน้ี การแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ยังสงผล
กระทบตอตลาดแรงงานในประเทศทำใหขาดแคลนแรงงาน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการกอสรางบานและเปน
การซ้ำเติมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ ดวย  
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โดยหากพิจารณาถึงแนวโนมราคาสินคาวัสดุกอสรางในสหรัฐฯ พบวา ราคาเฉลี่ยสินคาสำคัญ
หลายรายการในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงในชวงปลายไตรมาสที่ 1 เกือบสองเทาตัวกอนที่จะปรับตัวลดลงในชวง
กลางปที่ผานมาเมื่อสถานการณดานการขนสงสินคาเริ่มดีขึ้น อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาสถานการณดานการขนสง
สินคาและระบบหวงโซอุปทานกลับเริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชวงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเปนชวงที่สถานการณ
ดานการแพรระบาดเริ่มดีขึ้นผูบริโภคตองการบริโภคสินคามากขึ้น ประกอบกับเปนชวงเทศกาลปลายปซึ่งเปนชวง
ที่ผูบริโภคมีความตองการใชจายเพื่อซื้อสินคามากที่สุด ทำใหสถานการณดานการขนสงและระบบหวงโซอุปทาน
เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง สินคาและวัตถุดิบหลายรายการไมสามารถขนสงจากประเทศผูผลิตไปยังสหรัฐฯ ได  

ทั้งน้ี ในชวงระหวางเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 สหรัฐฯ มีนำเขาสินคากลุมเครื่องมืออุปกรณ
กอสรางและสินคาเกี่ยวเนื่องเปนมูลคาทั้งสิ้น 4.44 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 57.97 
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา โดยมีแหลงนำเขาหลักจากแคนาดา (รอยละ 33.63) จีน (รอยละ 
24.04) เม็กซิโก (รอยละ 3.68) เยอรมนี (รอยละ 3.63) และบราซิล (รอยละ 3.58) ตามลำดับ ในสวนของการ
นำเขาจากไทยนั้นมีมูลคาทั้งสิ้น 345.13 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.22 เปนผูสงออกอันดับที่ 
18 ในตลาด กลุมสินคาวัสดุกอสรางสงออกจากไทยที่มีมูลคาสูง ไดแก วัสดุจากไม เปนมูลคาทั้งสิ้น 97.58 ลาน
ดอลลารสหรัฐ (ขยายตัวรอยละ 53.17) เครื่องมือและอุปกรณกอสราง เปนมูลคาทั้งสิ้น 87.14 (ขยายตัวรอยละ 
46.92) อางเซรามิคเปนมูลคา 65.67 ลานดอลลารสหรัฐ (ขยายตัวรอยละ 89.24) และอุปกรณในครัวเปนมูลคา
ทั้งสิ้น 24.89 ลานดอลลารสหรัฐ (ขยายตัวรอยละ 53.29) ตามลำดับ   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในภาพรวมแมวาอุปสรรคดานการขนสงสินคาและระบบหวงโซ
อุปทานจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ แตแนวโนมความตองการของ
ชาวอเมริกันที่ยังคงตองการซื้อบานเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง นาจะยังเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมสินคาวัสดุ
อุปกรณกอสรางรวมถึงสินคาเกี่ยวเน่ือง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟาภายในบาน และแผงพลังงานแสงอาทิตย 
เปนตน ซึ่งไทยมีมูลคาการสงออกไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา ดังนั้น หาก
ผูประกอบการไทยสามารถปรับตัวทางธุรกิจรักษากำลังการผลิตและสงออกสินคาใหไดตามความตองการของผู
นำเขาในตลาดก็นาจะสามารถชวยใหผูประกอบการไทยสามารถขยายตลาดสงออกสินคาไดตามแนวโนมความ
ตองการของชาวอเมริกันในตลาด 

กลุมประชากร Millennials ถือเปนกลุมประชากรหลักที่มีความตองการซื้อบานสำหรับการสราง
ครอบครัวมากที่สุดในตลาด โดยผูบริโภคกลุมนี้มีลักษณะการใชชีวิตและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาแตกตางจาก
ผูบริโภคกลุมอื่นกลาวคือ สื่อสังคมออนไลน เชน Instagram, Facebook และ Pinterest เปนตน มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อและตกแตงบานสำหรับผูบริโภคกลุมนี้มาก ดังนั้น การศึกษาแนวโนมความตองการและ 
เทรนดสินคาที่ผู บริโภคกลุมนี้สนใจเพื่อใหเขาใจและสามารถนำไปปรับใชในการออกแบบสินคาใหตรงความ
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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ตองการจึงทำไดงายและคอนขางสะดวก นอกจากนี้ ผูบริโภคกลุมนี้ยังสนใจและกลาที่จะลงทุนเพื่อซื้อสินคา
เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัยดวย เชน เทคโนโลยีบานอัจฉริยะ เทคโนโลยีบานประหยัดพลังงาน 
และเทคโนโลยีบานเพื่อความยั่งยืน เปนตน ดังนั้น หากผูประกอบการไทยสามารถออกแบบและผลิตสินคาที่
สามารถตอบโจทยความตองการหรือสามารถทำงานรวมกับเทคโนโลยีทันสมัยไดก็นาจะชวยใหสามารถรักษาตลาด
สงออกสินคาไทยในสหรัฐฯ ไดอยางยั่งยืนในอนาคต  

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

ที่มา: สำนักขาว Reuters 
เรื่อง: “U.S. Housing Starts Falls; Permits Hit One Year Low As Shortages Bite” 

โดย: Lucia Mutikani 
สคต. ไมอามี /วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
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