
ส่องตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ในต่างแดน 
 

 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจรอบด้าน ทั้งการตัดราคาขายจากประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต่่ากว่า มาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ิใช่ภาษี ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงจากการ
ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการเชื่อมโยงของโลกยุคดิจิทัลได้โดยง่าย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยยังสามารถสร้างรายได้จากการส่งออก
ไม่ต่่ากว่าปีละ 10,000 ล้านบาท ในขณะทีก่ารน่าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ในตลาดโลก ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าไม่ต่่ากว่าปีละ 
1.15 ล้านล้านบาท โดยมีทิศทางขยายตัวเพ่ิมขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ในตลาดโลกยังคงมีช่องทางขยายฐาน
การตลาดได้อีกจ่านวนไม่น้อย ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทย จึงควรเร่งศึกษาตลาดน่าเข้าและประเทศคู่แข่ง
ที่ส่าคัญ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ถือเป็นการสร้างโอกาส
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยบนเวทีโลกให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
  

 มูลค่าน่าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ในตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2556-2560* เฉลี่ยปีละ 1.31 ล้านล้านบาท และมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4.26 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ในตลาดโลกยังคงมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังกราฟท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

  

     อัตราการขยายตัว ร้อยละ 
2555-2556 1.02 
2556-2557 11.72 
2557-2558 0.82 
2558-2559 2.78 
2559-2560* 4.93 
ค่าเฉลี่ย 2556-2560* 4.26 
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ท่ีมา : Global Trade Atlas  
หมายเหตุ : ปี 2560* คือ มูลค่าคาดการณ์ 
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 สัดส่วนมูลค่าน่าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นตลาดโลก โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556-2560* (ภาพที่ 1) พบว่า ทวีปยุโรปมีสัดส่วน
น่าเข้าสูงสุด ร้อยละ 47.90 หรือ เกือบร้อยละ 50 รองลงมา คือ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และอ่ืนๆ มีสัดส่วน
ร้อยละ 34.73 13.18 1.46 และ 2.73 ตามล่าดับ ทั้งนี้เยอรมนี อังกฤษ และฝรั่งเศส ถือเป็นตลาดน่าเข้าที่ส่าคัญในทวีปยุโรป 
รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
 

 ไทยมีมูลค่าส่งออกเฟอร์นิเจอร์
ไม้ ตั้งแต่ปี 2556-2560 (ภาพที่ 2) เฉลี่ย
ปีละ 12 ,599.82 ล้ านบาท มีสั ดส่ วน
ส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพ
ยุโรป และจีน ร้อยละ 31.35 26.78 8.66 
และ 7.83  ตามล่าดับ คิดเป็นสัดส่วนรวม 
ร้อยละ 74.62 นอกนั้นเป็นประเทศอ่ืนๆ 
เช่น ออสเตรเลีย เยอรมนี เกาหลีใต้ และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.38 

 การส่ ง ออก เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ใ น
ตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2556-2560* ทั้งหมด 85 
ประเทศ มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1.50 ล้านล้าน
บาท โดยจีนมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเป็น
อันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.22 
รองลงมา คือ เยอรมนี อิตาลี  โปแลนด์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และอ่ืนๆ 
มีสัดส่วนร้อยละ 9.67 8.74 6.56 3.83 2.76 
2.66 และ 32.72 ตามล่าดับ ในขณะที่
ประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในอันดับ
ที่ 24 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลกเพียง 
ร้อยละ 0.84 เท่านั้น (ภาพที่ 3) 

 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ได้น่าการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาช่วย
พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่และยกระดับคุณภาพมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยเจาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก่าลังซื้อสูงและประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ ในขณะทีก่ลุ่มประเทศเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากอัตรา
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ค่าแรงต่่า มีวัตถุดิบไม้ปริมาณมาก และเน้นท่าการตลาดแบบมวลชน (mass market) หรือ การผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
ปริมาณมาก ซ่ึงท่าให้สินค้ามีราคาถูกกว่าสินค้าแบบเดียวกันในตลาด 
 

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ในปัจจุบันให้ความส่าคัญกับการออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการรับรองคุณภาพ 
มาตรฐาน และความปลอดภัยจากการใช้งาน ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และจีน เป็นตลาดน่าเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้รายใหญ่ในตลาดโลก เนื่องจากมีประชากรจ่านวนมาก เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ และมีก่าลังซื้อสูง ซ่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีดังนี้ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ผู้ประกอบการไทยควรวิเคราะห์ต่าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ของตนเอง โดยวางกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคให้ชัดเจนตาม
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละพ้ืนทีห่รือเน้นท่าการตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) เช่น เฟอร์นิเจอร์ส่าหรับ
เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้อยู่ในวัยท่างาน ในตลาดระดับบน ระดับกลาง หรือระดับล่าง ซึ่งแนวทางพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีดังนี้ 

 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในหลากหลายมิติ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น เพ่ือพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 ค่านึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้บริโภค เช่น การใช้วัสดุประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามหลักการยศาสตร์ 

 
  

 เน้นดีไซน์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์รสนิยมของ
ผู้บริโภค การน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
สินค้ า ให้ มีคุณภาพสู งขึ้ น และเริ่ มตระหนักถึ ง
กระบวนการผลิตที่ ไม่ส่ งผลกระทบในแง่ลบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ไม้ที่ผ่านมาตรฐานการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (มาตรฐาน FSC) 

 
  

 ให้ความส่าคัญกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีประโยชน์
ใช้สอยสูง สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ ได้ 
มีขนาดเหมาะสมกับที่พักอาศัย รูปร่างคนญี่ปุ่น และ
สอดคล้องกับวิถ ีช ีว ิตในปัจจุบ ัน  มีสไตล์ท ันสมัย 
เรียบง่ายผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมญี ่ปุ ่นและ
ตะวันตก 

 
  

 ผู้บริโภคเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เ พ่ือบ่งบอก
ฐานะทางสังคมเพ่ิมข้ึน นิยมดีไซน์ที่มกีารผสมผสาน 
ระหว่างอารยธรรมจีนและตะวันตก ประกอบกับมี
ทัศนคติตกแต่งบ้าน ที่ท่างาน เพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตามสภาพแวดล้อม และเสริมสร้างพัฒนาการของ
เด็ก จึงมีความนิยมเฟอร์นิเจอร์ไมม้ากขึ้น  

 
  

 มีค ่าน ิยมเปลี ่ยนเฟอร ์น ิเจอร ์บ ่อย  เน ้น
เฟอร์น ิเจอร์ที ่ม ีความโดดเด่น สะท้อนความเป็น
ตัวตน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานจากแบบเดิมๆ  
และม ีฟ ังก ์ชั ่นการใช ้งานเอนกประสงค ์ น ิยมสี
ธรรมชาต ิของไม ้ โ ดยสามารถใช ้งานร ่วมก ับ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่เดิมได้  
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 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เฟอร์นิเจอร์ไม ้

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับรองวัตถุดิบไม้ผ่าน
มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และมาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในแต่ละประเทศ เช่น มาตรฐาน
ก่าหนดปริมาณท่ียอมรับได้ของสารประกอบฟอร์มัลดีไฮด์ในสินค้าไม้  

 การตระหนักถึงกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถน่าเศษวัสดุมาใช้ประโยชน์
ได้ในทุกกระบวนการผลิต 

 การพัฒนาเว็บไซต์ ขยายช่องทางการตลาดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หรือ E-commerce เนื่องจากสื่อโซเชียล
เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพ่ิมข้ึน 

 การสร้างภาพลักษณ์เฟอร์นิเจอร์ไมไ้ทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยการให้บริการหลังการขาย การรับประกัน
สินค้า และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า 
 
 

 ผู้ประกอบการไทยควรต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยให้มี
เอกลักษณ์หรือการออกแบบบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ร่วมสมัยยากต่อ
การลอกเลียนแบบ หลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดระดับล่าง เพราะจะท่าให้ไทย
เสียเปรียบการแข่งขันด้านราคา พร้อมทั้งหาเครือข่าย ขยายช่องทางการวางจ่าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในร้านค้าหรือบริษัทชั้นน่าของผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ในต่างประเทศ เพ่ือ

ขยายฐานการตลาดเดิมและแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ เช่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ภาครัฐควรมีบทบาทในการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น 
การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล มาเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื่อนสถานประกอบการ ช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพทักษะแรงงานหรือบุคลากร ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่
ผู้ประกอบการไทย อันเป็นการช่วยยกระดับเฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน น่ามาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
และประเทศต่อไป 
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