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สถานการณตลาดสินคาเฟอรนิเจอรในสหรัฐฯ 

ชวง 18 เดือนที่ผานมา ตลาดเฟอรนิเจอรสหรัฐฯ ประสบปญหาอุปทานสินคาไมพอตอความตองการบริโภคที่

เติบโตตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากวิกฤต COVID-19 ที่ประชาชนสหรัฐฯ ทำงานจากบานมากขึ้น มีการขยับขยายไปตั้งถ่ินฐานใน

เมืองรองมากขึ้น ในขณะเดียวกันวิกฤตดังกลาวยังสรางปจจัยลบตอสถานการณสินคาเฟอรนิเจอรนำเขา ตั้งแตปญหา

โรงงานผลิตในเอเชียที่ประสบปญหาการผลิต ตนทุนการขนสงสินคาทั้งในการคาระหวางประเทศและภายในประเทศที่

ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหราคาสินคานำเขาสูงขึ้น อำนาจการแขงขันของสินคานำเขาและชองวางราคาระหวางสินคา

นำเขาและสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ ลดลง เปนโอกาสเติบโตของเฟอรนิเจอรที่ผลิตในสหรัฐฯ ทั้งสินคาที่ผลิตแบบ mass 

production สินคาสั่งทำพิเศษ และสินคาสำหรับ niche market ที่มีความพิเศษในตัวเอง เชน สินคาเฟอรนิเจอรที่ผลิต

โดยชุมชน Amish อยางไรก็ดี โรงงานผลิตสหรัฐฯ สวนใหญยังนำเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตเฟอรนิเจอร ยกเวนสินคา upholstery 

(กลมุโซฟาบุหุมหนังหรือผา) ที่โรงงานผลิตหลายแหงยังคงใชสินคาที่ผลิตไดในสหรัฐฯ 
 

ปจจุบันมีแนวโนมวาการเติบโตของสินคาเฟอรนิเจอรที่ผลิตในสหรัฐฯ สูงกวาการเติบโตของสินคานำเขา เนื่องจาก

สามารถตอบสนองตอความตองการบริโภคไดรวดเร็วกวา  

 

ความแตกตางระหวางเฟอรนิเจอรที่ผลิตในสหรัฐฯ และที่นำเขา คือ เฟอรนิเจอรที่ผลิตในสหรัฐฯ สวนใหญเนนการ

ออกแบบที่ classic มีความคงทนสูง และมีอายุใชงานนาน  ตลาดเปาหมายของสินคาเฟอรนิเจอรผลิตในสหรัฐฯ คือกลุม

ผูสูงอายุ มีรายไดและกำลังซื้อสูง ราคาไมใชเงื่อนไขสำคัญ สวนใหญอาศัยอยูในเขตชานเมืองใหญ (suburban) และใน

ชุมชนที่อยูอาศัยของคนรายไดสูง (exurban) ซึ่งมกีำลังซื้อสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ และเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาที่ผลิตใน

สหรัฐฯ  ขณะที่คนอเมริกันรุนใหมนิยมสินคารูปแบบทันสมัย แมจะยอมรับเรื่องคุณภาพของสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ แตก็

นิยมสินคานำเขาที่มีราคาถูกกวาและทันสมัยมากกวา โดยมีแนวโนมจะซื้อหาสินคานำเขาที่รานคาปลีกที่ไดรับความนิยม

เชน  IKEA, Wayfair (ชองทางจำหนายเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานออนไลน), Costco, Home Depot และ Walmart 

ที่เนนขายสินคาเฟอรนิเจอรนำเขา ทั้งนี้ ผูบริโภคกลุมนี้ราคาเปนเงื่อนไขสำคัญในการตัดสินใจซื้อของคนอเมริกันทุกระดับ

อายุ 
 

ที่มา: FurnitureToday: “What makes American-made sell in the showroom?”, by Thomas Lester, May 9, 2022          
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ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. Statista บริษัทสำรวจสถิติและขอมูลตลาด ประเมินยอดขายของตลาดเฟอรนิเจอรสหรัฐฯ ในป 2022 วาจะมีมูลคา 

239.40 พันลานเหรียญฯ และคาดวา ระหวางป 2022 – 2026 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.45 ตอป 

2. ปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบในทางลบตอตลาดเฟอรนิเจอรในสหรัฐฯ ปจจุบัน คือ ราคาสินคาที่เติบโตสูงขึ้น จาก (1) 

วิกฤตหวงโซอุปทานที่ทำใหคาใชจายในการผลิตและการขนสงสินคาทั้งจากประเทศผูผลิตเขาสูสหรัฐฯ และการจัดสง

สินคาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และ (2) ภาวะเงินเฟอที่ยังคงดำเนินตอเนื่อง ตัวเลขเดือนเมษายนลาสุดสูงถึงรอยละ 

8.5 สูงสุดในรอบ 40 ป ทำใหราคาสูงมากขึ้น ผูบริโภคระมัดระวังในการใชจายเงินมากข้ึน และใหความสำคัญกับสินคา

ที่มีความสำคัญตอการดำรงชีวิตเปนอันดับแรก 

3. ปจจัยสำคัญที่มีแนวโนมวาอาจสงผลกระทบตอตลาดเฟอรนิเจอรในอนาคตอันใกล คือ แนวโนมความตกต่ำของตลาด

อสังหาริมทรัพย หลังจากการเติบโตอยางมากของตลาดอสังหาริมทรัพยนานติดตอกัน 14 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจาก

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนมีนาคม 2022 และคาดวาจะมีอีกหลายครั้ง เพ่ือแกไขปญหาสภาวะเงินเฟอ 

ทำใหการกูเงินซื้อบานมีราคาแพงมากขึ้น ผูบริโภคจะชะลอการซื้อบาน สงผลใหความตองการเฟอรนิเจอรลดลง 

4. แนวโนมตลาดเฟอรนิเจอรในสหรัฐฯ 

(1) การเติบโตของความตองการสินคาคุณภาพสูง บริษัทผูผลิตหลายรายในสหรัฐฯ หันมาผลิตและขายสินคา

คุณภาพสูงเพ่ิมมากขึ้น 

(2) การเติบโตของความตองการบริโภคสินคา eco-friendly furniture การผลิตเปนมิตรและไมทำลายสิ่งแวดลอม 

เชน จากวัตถุดิบ recycle หรือ ไมที่เปน sustainable เชน ไมไผ เปนตน 

(3) การบริโภคสินคาที่ออกแบบเปน mass production มีแนวโนมลดลง ผบูริโภคหันมามองหาสินคาคุณภาพที่มีการ

ออกแบบสอดคลองกับการดำเนินชีวิตและรสนิยมของตนมากขึ้น แตยังไมจำเปนตองเปน niche market  

(4) สิ่งแวดลอม สถานที่ทำงาน และวิถีการทำงานที่เปลี ่ยนไปมาเปน informal มากขึ้น นำไปสูการปรับเปลี ่ยน

รูปลักษณและวัสดุที่ใชผลิตเฟอรนิเจอรสำหรับใชในสถานที่ทำงาน/การทำงาน ทันสมัยสวยงามเขากับสถานที่ วิถี

การทำงาน และเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช อำนวยความสะดวกในการใชชีวิตมากขึ้น   

(5) ขนาดของเฟอรนิเจอรที่ผูบริโภคตองการ เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากร 

- จำนวนคนอเมริกันสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโนมจะลดพ้ืนที่อยูอาศัย จึงตองการสินคาที่มีขนาดเล็กลง  
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- คนอเมริกันวัยหนุมสาวจำนวนมากอาศัยอยูในอพารทเมนทที่มีขนาดเล็กกวาบาน และเปนกลุมคนที่นิยมความ

ทันสมัย แปลกใหม จึงนิยมเฟอรนิเจอรที่ออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนไดหลายรูปแบบตามลักษณะพ้ินที่ มี

ความเปนอเนกประสงคมากขึ้น สามารถใชงานไดหลายรูปแบบ และสามารถแยกออกจากกันได (versatile/ 

multi-purpose) เชน sectional sofa 

- รอยละ 40 ของคนอเมริกันที่เปนผูใหญ (adult หรือ อายุเกิน 18 ปขึ้นไป) เปนโรคอวน (obese) สงผลตอ

ขนาดและความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเฟอรนิเจอรที่ใช โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาอ้ี และโซฟา  

5. ผูบริโภคสนใจศึกษาขอมูลสินคาจากแหลงขอมูลทางออนไลนและสื่อสังคมมากขึ้น จึงมีความรูเกี่ยวกับสินคา และมี

ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น  

6. IBIS World ประมาณการณวา ในป 2022 สหรัฐฯ มีรานคาปลีกสินคาเฟอรนิเจอร 27,708 แหง Zippia Inc. บริษัท

วิจัยตลาดระบุชื ่อรานคาปลีกที่มียอดจำหนายสูงสุดในป 2019 เรียงตามลำดับ คือ Ashley Home Store, IKEA, 

Williams-Sonoma, Mattress Firm, Rooms to Go, Restoration Hardware, Berkshire Hathaway, Sleep 

Number, Big Lots และ Bob’s Discount Furniture รานเหลานี้ขายสินคาทั้งที่ผลิตเองในสหรัฐฯ และสินคานำเขา  

7. ในป 2022 สหรัฐฯมีโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรประมาณ  3,836 แหง รัฐที่มีโรงงานผลิตมากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ 

California, New York, และ North Carolina แตสินคาเฟอรนิเจอรที่วางจำหนายในสหรัฐฯ สวนใหญยังคงเปนสินคา

นำเขา Data Hoot Company บริษัทวิจัยตลาด ระบุรายชื่อผูนำเขาในเดือนกันยายน 2021 วามีประมาณ 5,058 ราย 

และระบุสถิติการนำเขาที่สำคัญ 10 รายแรก ในเดือนดังกลาวเรียงตามลำดับของจำนวนการจัดสงสินคา ไดแก (รายชื่อ

ทั้งหมดศึกษาที่ https://datahoot.com/f/top-us-furniture-importer-list-in-septemberv2021-with-contacts) 

(1) RTG Furniture Corp. (Rooms to Go), Seffner, FL www.roomstogo.com  

(2) Ikea Supply Ag, Perryville, MD (www.ikea.com)  

(3) American Furniture Warehouse, Englewood, CO (www.afw.com)  

(4) Man Wah USA Inc., High Point, NC (บริษัทผลิตของจีน www.manwahgroup.en.alibaba.com) 

(5) Coaster Co of America, Santa Fe Spring, CA (www.coasterfurniture.com 

(6) Arhaus LLC, Boston Heights, OH (www.arhaus.com)  

(7) Goplus Corp., Fontana, CA (www.goplusus.com)  
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(8) Steve Silver Co., Forney, TX (www.stevesilver.com)  

(9) Jofran Sales Inc., Norfolk, MA (www.jofran.com)  

(10) United Furniture Industries Inc., Victorville, CA (www.unitedfurnitureindustries.com)  

8. ในป 2021 สหรัฐฯนำเขาเฟอรนิเจอรและโคมไฟ (Furniture and Light Fixture) ประมาณ 73 พันลานเหรียญฯ (+21%) 

แหลงอุปทานสำคญัคอื จีน เวียดนาม และเม็กซิโก ทีม่ีสวนแบงในตลาดนำเขารวมกันประมาณรอยละ 69 

มูลคานำเขาจากไทย 935 ลานเหรียญฯ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 30.38 มีสวนแบงตลาดนำเขารอยละ 1.28                     

สินคาหลักที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยคือ สินคาเฟอรนิเจอรไม ที่สำคัญ 3 อันดับแรก คอื เฟอรนิเจอรไมทั่วไป 151.65 ลาน

เหรียญฯ (+12.12%) ตูไมสำหรับติดถาวรในครัว 100.12 ลานเหรียญฯ (+233.29%) และเกาอี้นั่งสำหรับใชในบานทำ

ดวยไม 68.03 ลานเหรียญฯ (+78.85%)  

                   เปนที ่นาสังเกตวา ในป 2021 การนำเขาสินคากลุมโคมไฟฟาจากประเทศไทยมีการเติบโตสูงมาก คือ 

Chandelier และ ceiling/wall lighting รห ั ส  HS9405.10.6020 ม ู ลค านำเข าจากไทย 28.48 ล านเหร ี ยญฯ                    

(+1,579.06%)  รหัส HS9405.10.8010 มูลคานำเขา 25.43 ลานเหรียญฯ (+489.08%) และ Electric Lamps รหัส 

HS9405.40.6000 มูลคานำเขา 17.78 ลานเหรียญฯ (+685.88%) 

9. ดวยปจจัยตางๆ คาดวา แนวโนมความตองการของตลาดเฟอรนิเจอรสำหรับที่พักอาศัย (Residential Market) ของสหรัฐฯ 

ในป 2022 อาจจะไมขยายตัวมากเทาในชวง 2 ปที่ผานมา แตคาดวาจะยังคงอยูในแดนบวก นอกจากนี้ ยังอาจไดรับอานิสงส

บางสวนจากตลาดกลุมโรงแรมและสถานบันเทิงที่มีการปรับปรุงสถานที่รองรบัการเปดตลาดภาคบริการที่กลับมาดำเนินการได

เกือบเปนปกติ 

 
           คลิกที่ลิงคนี้ https://forms.gle/URWH6Dv4hJgMpq7u9   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 


