
แนวโน้มตลาดสินค้าของเด็กเล่นในญี่ปุ่น 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

จากผลส ารวจโดยสมาคมของเด็กเลน่ญ่ีปุ่ น1 ในปี 2018 ขนาดตลาดสินคา้ของเลน่เด็กในญ่ีปุ่ นมีมลูค่า 
(ตามฐานราคาจ าหน่ายปลีกที่เสนอแนะโดยผูผ้ลิต หรือ Manufacturer’s suggested retail price)8.39 แสน
ลา้นเยน ( 2.4 แสนลา้นบาท) เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 4.98         

ทัง้นี ้มีขอ้สงัเกตว่าตลาดสินคา้ของเลน่เด็กในญ่ีปุ่ นไดแ้สดงแนวโนม้ลดลงตัง้แต่ปี 2001 จนถึงระดบั
ต ่าสดุเมื่อปี 2009 แต่หลงัจากนัน้ไดฟ้ื้นตวักลบัสงูขึน้ จนมลูค่าในปี 2018 กลบัขึน้มาอยู่ในระดบัไลเ่ลี่ยกบัปี 
2001 ซึ่งเป็นปีแรกที่ไดเ้ริ่มท าการส ารวจ 

นอกจากนัน้ เมื่อพิจารณาประกอบกบัจ านวนเด็กที่มีอายรุะหว่าง 0-15  ปีซึ่งมีแนวโนม้ลดลงมาโดย
ตลอด ในปี 2018 มีจ านวน 15.4 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 16 จากปี 2001 ซึ่งมีจ านวน 18.3 ลา้นคน   สมาคมฯ ได้
วิเคราะหว์่า การขยายตวัของตลาดสินคา้ของเด็กเลน่ที่มีแนวโนม้สวนทางกนักบัจ านวนเด็กนัน้ เป็นผลมาจาก
การพฒันาสินคา้ซึ่งสรา้งความตอ้งการใหม่ของตลาด และการขยายกรอบอายผุูบ้รโิภคของสินคา้ประเภท อาทิ
เช่น Plastic Model, Minicar ฯลฯ  ซึ่งเป็นสินคา้ส าหรบังานอดิเรกของกลุม่ผูใ้หญ่ดว้ย 

ในปี 2018  กลุม่สินคา้ของเลน่เด็กส าคญั 10 กลุม่มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 5.43 แสนลา้นเยน เพิ่มขึน้จากปี 
2017 รอ้ยละ 6.98 โดยนบัว่ามีมลูค่าสงูสดุในระยะ 18 ปีที่ผ่านมา กลุม่ที่มีมลูค่าสงู 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
Educational toys, Card game-trading card 2 และ Character toy for boys ประเภทที่มีการขยายตวัสงู ตัง้แต่
ปี 2009  ไดแ้ก่ ของเลน่เด็กผูห้ญิง, Pulsh toy, Card game/Trading card และ Cartoon & anime characters   
สว่นสินคา้ที่มีการขยายตวัในระดบัปานกลางไดแ้ก่ Block toy, Minicar และ Plastic Model  

 
1  รายงานสถานะตลาดสินคา้ของเล่นเด็ก ปี 2018 (https://www.toys.or.jp/toukei_siryou_data.html) 
2  Trading Card/ Collectable Card เป็นของเล่นท่ีมีลกัษณะเป็นการด์ส าหรบัสะสม ที่สรา้งมาจากเกมการต์นู แอนิเมชนัเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง โดยส่วนใหญ่มาจากการต์นูญ่ีปุ่ น ตวัอย่างเช่น การด์สะสม “โอเดงย่า ดรากอนบอล”  “โปเกมอน” ฯลฯ  
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สินค้าใหม่ในตลาดญ่ีปุ่ น          
 ประเภทสินคา้ของเลน่เด็กซึ่ง
เป็นสินคา้ท๊อปฮิตที่น่าจบัตามองใน
ตลาดญ่ีปุ่ นขณะนี ้  ไดแ้ก่ประเภทที่
เรียกว่า Surprised Toy ซึ่งเป็น
ของเด็กเลน่ที่สรา้งความประหลาดใจ
เมื่อเปิดกลอ่งหรือบรรจภุณัฑอ์อก โดย
ไม่รูว้่าภายในจะเป็นอะไรหรือมีรูปรา่ง
ลกัษณะใด โดยอยู่ในกลุม่สินคา้ส าหรบัเด็กผูห้ญิง สินคา้ประเภทนีไ้ดเ้ริ่มออกสู่ตลาดในต่างประเทศหลายปีก่อน
และบรษิัทญ่ีปุ่ น Takara Tomy 3   ไดเ้ริ่มผลิต  จ าหน่ายในญ่ีปุ่ นเป็นครัง้แรกเมื่อปี 2016 มีชื่อว่า Umarete 
Woomo (うまれて  ウーモ) ซึ่งมีภาชนะบรรจเุป็นรูปไข่ เมื่อใชม้ือลบูหรือประกอบใหอุ้่น  ไข่ก็จะแตกและฟักตวั
ออกเป็นสตัวต์วันอ้ยที่เป็นหุ่นยนตล์กัษณะรูปรา่งคลา้ยนกเพนกวิน ตุ๊กตาสตัวด์งักลา่วค่อยๆเติบโตขึน้ในสาม
ระดบัและสามารถพดูหรือเตน้ร  าได ้มีรูปลกัษณห์ลากประเภท ซึ่งลอ่ใจเด็กใหซ้ือ้สะสม     

 
3  บรษิัท Takara Tomy Co., Ltd.（https://www.takaratomy.co.jp/english/） 

Umarete Woomo 

หมายเหต ุ  (1) สถิติจดัเก็บตามปีงบประมาณญ่ีปุ่ น คือ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ปีถดัไป 

                  (2) มลูคา่ ใชฐ้านตวัเลข Manufacturer’s suggested price ของบรษิัทท่ีเป็นสมาชกิสมาคมของเด็กเล่นญ่ีปุ่ น 

ที่มา           การส ารวจประจ าปี โดยสมาคมของเดก็เล่นญ่ีปุ่ น 
 

มูลค่าตลาดสินค้าของเด็กเล่นในญ่ีปุ่ น แยกตามกลุ่มสินค้า ปี 2017-2018, 
%change

Y2017 Y2018 Y18/17

1 Educational toys 121,878    124,902  2.48

บล็อกตอ่ ของเลน่ท ำดว้ยไม ้ ของเลน่

เด็กทำรก เครือ่งดนตรีเด็กเลน่ ขำ้วของ

เครือ่งใชเ้ด็กเลน่(เชน่ โทรศัพท ์ ตัว

สัตวข์ยับได ้ ฯลฯ)

2 Card games/Trading Cards 87,611      108,580  23.93

3 Character toys for boys 74,304      75,928     2.19

4 Toys for girls 62,036      70,847     14.20
ตุก๊ตำ ของเลน่เครือ่งครัวเรือน 

เครือ่งประดับ-เครือ่งส ำอำงส ำหรับเด็ก 

ฯลฯ

5 Seasonal toys 51,635      51,493     -0.28

6 Toys for boys 50,230      50,550     0.64
Mini-car, Rail toy, RemoteControl Toy, 

Electrical toy ฯลฯ

7 Pulsh toys 24,999      26,269     5.08 ตุก๊ตำรูปสัตวแ์ละตัวกำร์ตนู ฯลฯ

8 games 18,209      17,782     -2.34 เกมสท่ั์วๆไป 3D Puzzle game ฯลฯ

9 Puzzle/Jigsaw 9,851        10,071     2.23

10 High Tech  Toys 7,374        7,162       -2.87
Inter-active toy, หุน่ยนต,์ กลอ้ง, 

แอปพลเิคชัน่ฯลฯ

Total 10 items 508,127    543,584  6.98

Others 291,888    296,261  1.50

Grand Total 800,015    839,845  4.98

Value :Million Yen
ExamplesGroup

https://www.takaratomy.co.jp/english/
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 Surprised Toy รุน่ที่จดัว่าไดร้บัความนิยม
สงูมียอดจ าหน่ายทั่วโลกถึง 500 ลา้นชิน้ ไดแ้ก่ 
“L.O.L Surprised” โดยเป็นตุ๊กตาบรรจอุยู่ในลกู
แคปซูลเล็กๆ มี 5 – 9 ลกูซึ่งภายในเป็นเสือ้ผา้
เครื่องประดบัต่างๆส าหรบัตุ๊กตาตวันัน้   

สว่นสินคา้ใหม่ของบรษิัท Takara Tomy ที่
ออกจ าหน่ายเมื่อปลายปี 2018 ไดแ้ก่ “Disney 
Doorables”  ซึ่งมีกลอ่งเป็นรูปประต ูเมื่อเปิดออก
จะมีตุ๊กตา character ต่างๆ ของดิสนีย ์

 บรษิัทใหญ่อีกบรษิัทของญ่ีปุ่ น คือ Seka 
Toys 4  ก็ไดอ้อกจ าหน่าย Surprised Toys ชื่อ 
“Who Are You” ซึ่งไดร้บัความนิยมมาก โดยเป็นเหมือนกอ้นไหมพรม เมื่อน าไปลา้งในน า้ก็จะกลายรูปเป็นสตัว์
ต่างๆ โดยบรษิัทฯ ไดน้ าไอเดียจากต่างประเทศมาเพิ่ม story เขา้ไปท าใหเ้ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของญ่ีปุ่ นว่า การ
ช่วยค่อยๆท าใหก้อ้นปรศินากลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึน้มานัน้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นฮีโรข่องเด็กที่มุ่งมั่นช่วย
คนที่อ่อนแอดว้ยความใสใ่จและการทุ่มเทเวลาของตน  

จากความนิยมของสินคา้ใหม่นี ้ ท าใหส้ินคา้กลุม่ของเลน่เด็กผูห้ญิงกลายเป็นตลาดที่มีการขยายตวัสงู 
โดยเมื่อปี 2009 เคยคิดเป็นรอ้ยละ 22.6 ของสินคา้กลุม่ของเลน่เด็กผูช้าย แต่ในปี 2018 ไดเ้พิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 
30.1   และเมื่อพิจารณาจ านวนเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงในปัจจบุนัของญ่ีปุ่ นที่มีระดบัใกลเ้คียงกนั ท าให้คาดการ
กนัว่าตลาดสินคา้ของเลน่เด็กผูห้ญิงน่าจะยงัสามารถขยายตวัต่อไปไดอี้ก 
 ส าหรบักลุม่ Card game ก็เป็นสินคา้ที่มีแนวโนม้ตลาดที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตัราการขยายตวัสงูถึง
รอ้ยละ24 เมื่อเทียบกบัปี 2017  สินคา้ที่ไดร้บัความนิยมอย่างสงูทัง้ในตลาดญ่ีปุ่ นเองและต่างประเทศ คือ การด์
เกม “Yugi-O OCG “(遊戯王 OCG )ซึ่งออกจ าหน่ายมาตัง้แต่ปี 1999  โดยไดร้บัการบนัทกึเป็นสถิติโลกของ 
Guinness book เมื่อมิถนุายน ปี 2011 ว่าเป็นการด์เกมที่มียอดจ าหน่ายสงูที่สดุคือ 25,170 ลา้นแผ่น  และยงัเป็น
สินคา้ยอดฮิตในปัจจบุนัเช่นเดียวกนักบั Pokemon card game  

 สินคา้ของเลน่ประเภทใหม่ส  าหรบัเด็กผูช้ายและรวมไปถึงกลุม่ผูใ้หญ่ดว้ย ไดแ้ก่ ประเภท High Tech 
Toys  ซึ่งแมว้่าปัจจบุนัยงัเป็นกลุม่ที่มีมลูค่านอ้ยที่สดุใน 10 กลุม่ส  าคญั แต่มีศกัยภาพที่จะขยายตวัเนื่องจากมี
การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอในระดบัที่กา้วกระโดด  และหากระดบัราคาสามารถลดต ่าลงไดก้็น่าจะท าให้
ความตอ้งการขยายตวัไดอี้กมาก  สินคา้ประเภท High Tech Toy ที่ไดร้บัความสนใจสงู ไดแ้ก่ โดรน และหุ่นยนต ์  

 
4 บรษิัท Sega Toys Co., Ltd.  https://www.segatoys.co.jp/  

Disney Doorables 
Surprised 

Who Are You 

L.O.L Surprised 

https://www.segatoys.co.jp/
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โดยหุ่นยนตท์ี่กระตุน้ความสนใจอย่างมากในตลาดของเด็กเลน่ในญ่ีปุ่ น 
ไดแ้ก่ COZMO ซึ่งพฒันาโดยบรษิัท Anki ของสหรฐัฯ และบรษิัท Takara 
Tomy เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายในญ่ีปุ่ น  COZMO เป็นหุ่นยนตข์นาดจิ๋วที่บรรจุ
ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) มีระบบ Sensor พิเศษ 
และเคลื่อนที่ไดค้ลา้ยยานยนต ์ สามารถท ากิจกรรมต่างๆได ้ โดยการฟังค าสั่ง
และการเรียนรูด้ว้ยตวัเอง มีการโตต้อบกบัเจา้ของ  

 บรษิัท Takara Tomy ยงัไดผ้ลิตจ าหน่ายหุ่นยนต ์Robi ขนาดเท่าฝ่า
มือซึ่งไดร้บัการพฒันามาจากหุ่นยนตใ์นยุคเริ่มแรก OMNIBOT ซึ่งเริ่มผลิตเมื่อ
ปี 1985   Robi สามารถสนทนาโตต้อบ เคลื่อนไหวในลกัษณะต่างๆรวมถึงการ
ออกก าลงักาย รอ้งเพลง ท าสิ่งต่างๆตามที่เจา้ของสั่ง เช่น เปิดโทรทศัน ์ฯลฯ 
และลา่สดุไดพ้ฒันาสินคา้ใหม่ ชื่อ Hallo QB ซึ่งเป็นหุ่นยนตรู์ปทรง
ลกูเต๋า ที่ไดเ้พิ่มการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Touch Sensor, Sensor 
for hand gesture ฯลฯ ท าใหส้ามารถท ากิจกรรมต่างๆไดม้ากยิ่งขึน้ 

ค าแนะน าส าหรับผู้ส่งออกไทย  
1. แมว้่าญ่ีปุ่ นจะเป็นประเทศที่ประสบปัญหาเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงอย่างมาก ท าใหอ้าจคิดกนัไปว่าสินคา้ของเลน่

เด็กก าลงัจะเป็น sunset industry  แต่จากแนวโนม้ที่ผ่านมายงัคงแสดงว่าตลาดยงัคงมีการขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง การพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายท าใหเ้กิดการกระตุน้ความตอ้งการ ในขณะที่ก าลงัซือ้ก็
มิไดล้ดลงเนื่องจากเมื่อครอบครวัมีบตุรไม่มาก ทัง้พ่อแม่และปู่ ย่าตายายต่างก็ใหค้วามส าคญักบัเด็กและ
พรอ้มที่จะจ่ายเงินเพื่อซือ้ของเลน่ใหล้กูหรือหลาน  

2. สินคา้ประเภท Educational toy มีขนาดตลาดสงูที่สดุในกลุม่สินคา้ของเลน่เด็ก ในขณะที่ไทยมีศกัยภาพ
โดยเฉพาะส าหรบัสินคา้ประเภทที่ผลิตจากไม ้  อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ตอ้งใหค้วามส าคญัมากที่สดุส าหรบั
สินคา้ประเภทนี ้ คือ มาตรฐานความปลอดภยั ซึ่งอาจเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุในการตดัสินใจเลือกซือ้โดย
ผูบ้รโิภคญ่ีปุ่ น  

3. การเขา้รว่มหรือเยือนงานแสดงสินคา้ของเด็กเลน่ของญ่ีปุ่ น International Tokyo Toy Show 5 ซึ่งจดัประมาณ
เดือนมิถุนายนของทกุปี จะเป็นประโยชนต่์อผูส้ง่ออกไทยในการศกึษารสนิยมและแนวโนม้ตลาด รวมทัง้ 
รบัทราบขอ้มลูสินคา้ใหม่ๆในตลาดญ่ีปุ่ นได ้

 
ตลุาคม 2562 

 
5 รายละเอียด Tokyo International Toy Show  https://www.toys.or.jp/toyshow/index_en.html  

COZMO 

Robi 
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