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รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในตลาดจีน 

โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
----------------------------------------------- 

 
1. ภาพรวมของผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 

1.1 ควำมหมำย  
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ในรำยงำนฉบับนี้จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้หญิงมีครรภ์และเด็กอำยุ 0-3 ปี 

ตั้งแตต่ั้งครรภ์ คลอดบุตร และกำรเติบโตของทำรกและเด็ก เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยในด้ำน
ต่ำงๆ อย่ำงเช่น เสื้อผ้ำ อำหำร ที่อยู่อำศัย กำรขนส่ง สินค้ำที่ใช้ กำรเล่น และกำรศึกษำเป็นต้น เน้นประเภท
สินค้ำนมผง อำหำรเสริม ผ้ำอ้อม และสินค้ำอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์สินค้ำ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ เนื่องจำกผู้หญิงมีครรภ์และเด็กร่ำงกำยมีควำมต้ำนทำนค่อนข้ำงต่ ำ มีควำมต้องกำร
พิเศษทำงรูปร่ำง ทำงร่ำงกำยและควำมต้องกำรทำงจิตใจ ดังนั้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงมีควำมต้องกำรสูงในแง่
ควำมปลอดภัยและคุณภำพของผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ซึ่งอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กจะต้องกำร
ผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงมำกข้ึนในอนำคต 

1.2 ประเภทสินค้ำ 
เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กที่หลำกหลำย หมวดหมู่ย่อยของ

ผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กจึงครอบคลุมสมบูรณ์มำกขึ้น ผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กครอบคลุมทุกด้ำนใน
ชีวิตประจ ำวันแม่และเด็ก ดังนี้  

ประเภทสินค้ำ อุตสำหกรรมย่อย รำยละเอียดข้อมูล 

อำหำร 

นมผง นมผงสูตรทีเ่หมำะส ำหรับผู้หญิงมคีรรภ์และเด็กอำยุ 0-3 ปี 

อำหำรเสริม 
เหมำะส ำหรับเด็กอำยุ 6 เดือนขึ้นไป เช่น แป้งข้ำวเจ้ำ ผกับด ผลไมบ้ด 
เนื้อบด บิสกิต เป็นต้น 

ผลิตภณัฑ์โภชนำกำร 
สำรอำหำรที่ส่งเสรมิกำรเติบโตของเด็ก เช่น น้ ำมันตับปลำ (cod liver 
oil) โปรไบโอติก วิตำมินดี แคลเซยีมเป็นต้น 

กำรแต่งกำย 

ชุดผู้หญิงตั้งครรภ์และ
เสื้อผ้ำเด็ก 

เหมำะส ำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ เครือ่งแต่งกำยของเด็กๆ เช่น ชุดเสื้อผ้ำ
ส ำหรับทำรก/เด็ก  

รองเท้ำผู้หญิงตั้งครรภ์
และเด็ก 

เหมำะส ำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ รองเท้ำของเด็กๆ เช่น รองเท้ำส ำหรับ
ทำรก/เด็ก 

วัสดุสิ้นเปลือง 
ผลิตภณัฑ์กระดำษ ทิชชู่เปียก กระดำษนุ่ม ผำ้อ้อม กำงเกงดึง ผ้ำอ้อมเป็นต้น 
เครื่องใช้ส ำหรักำร

อำบน้ ำและเครื่องมือ 
แชมพู ครีมอำบน้ ำ ครีมทำหน้ำเปน็ต้น กรรไกรตดัเล็บ กะละมังล้ำงหน้ำ 
ถังอบน้ ำเป็นต้น 
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สินค้ำคงทน 

อุปกรณ์รับประทำน
อำหำร 

แก้วน้ ำ จำน ขวดนม เครื่องอุ่นขวดนม เครื่องฆ่ำเชื้อ เก้ำอีส้ ำหรับเดก็
ทำนอำหำรเป็นต้น 

อุปกรณ์ส ำหรับกำร
เดินทำง 

รถเข็นเด็ก ที่น่ังเด็กเป็นต้น 

เครื่องนอน เฟอร์นิเจอรส์ ำหรับเด็ก เตียงส ำหรับเด็ก ถุงนอน ผ้ำห่ม เสื่อ หมอน 
ของเล่น ของเล่นส ำหรับเด็กทุกประเภท 

 
1.3 กำรพัฒนำของอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเริ่มพัฒนำตั้งแต่ยุค 90s (ปี ค.ศ.1990) ในช่วง 1990 -1999 

วัฒนธรรมกำรเลี้ยงบุตรของต่ำงประเทศและผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กได้เข้ำมำในตลำดจีน ในขณะเดียวกัน 
ผู้บริโภคเริ่มมีควำมรู้เกี่ยวกับสินค้ำแม่และเด็ก เช่น นมผงและผ้ำอ้อม ซึ่งสำมำรถเลือกซื้อได้จำกร้ำนค้ำ ตลำด
ขำยส่ง ห้ำงสรรพสินค้ำหรือซุปเปอร์มำร์เก็ต ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตที่ระดับเศรษฐกิจพัฒนำค่อนข้ำง
สูงและเปิดกว้ำง 

ช่วงปี ค.ศ. 2000 -2009 ผู้ปริโภคเริ่มมีควำมรู้กับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กมำกขึ้น แบรนด์สินค้ำและ
ประเภทสินค้ำหลำกหลำยมำกขึ้น ร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเปิดเป็นร้ำนเฉพำะเพ่ือเป็นช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยมำกข้ึน เช่น ไฮเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนสะดวกซ้ือ และร้ำนค้ำแฟรนไชส์ระดับภูมิภำค ในขณะเดียวกัน ช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนออนไลน์เริ่มพัฒนำ และไดเ้ติบโตอย่ำงรวดเร็ว 

ช่วงปี ค.ศ. 2010 -2017 รัฐบำลก ำกับดูแลคุณภำพของผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเข้มงวดมำกขึ้น 
ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องได้ให้ควำมสนใจกับควำมต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพ ร้ำนค้ำออฟไลน์ลูกโซ่แห่ง
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้แทนที่ซูเปอร์มำร์เก็ต เป็นช่องทำงอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก อนึ่ง 
แพลตฟอร์ม Taobao JD.com ได้เปิดช่องทำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ช่องทำงอีคอมเมิร์ซ O2O ซึ่ง
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีแนวโน้มเติบโตมำกขึ้น เนื่องจำกอีคอมเมิร์ซพัฒนำมำกขึ้น ตลำดผลิตภัณฑ์แม่และ
เด็กออนไลน์จึงเริ่มเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 

ช่วงปี ค.ศ. 2018 - ปัจจุบัน เนื่องจำกควำมคิดกำรเลี้ยงบุตรของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคโดยรวมยกระดับชั้น ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรส ำหรับกำรส่งสินค้ำจำกร้ำนถึงบ้ำน ช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยทั้งออนไลน์และออฟไลน์บูรณำกำรกันได้เป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลัก โซเชียลมีเดียอย่ำง WeChat 
Tiktok Weibo ก ำลังมำแรง ร้ำนค้ำออฟไลน์ได้ใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มออนไลน์พัฒนำผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
อย่ำงจริงจัง ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์แม่และเด็กใช้ข้อมูลขนำดใหญ่และปัญญำประดิษฐ์ ส ำรวจควำมต้องกำร
ของลูกค้ำอย่ำงลึกซึ้ง ด ำเนินธุรกิจอย่ำงละเอียดและด ำเนินกำรอย่ำงมีควำมแตกต่ำง  

1.4 ผู้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
ตำมข้อมูลสถิติจำก Tianyancha (แพลตฟอร์มที่ให้บริกำรข้อมูลกำรจดทะเบียนบริษัท) แสดงว่ำ 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดย
ตลอดป ี2563 มีบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กเพ่ิมขึ้น 930,000 รำย คิดเป็นอัตรำ
กำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยระหว่ำงเดือนมกรำคม – พฤษภำคม 2564 บริษัท
ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กที่จดทะเบียนใหม่ในจีนมีมำกกว่ำ 410,000 รำย คิดเป็นอัตรำกำร
ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2563 
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2. สถานการณ์การตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในจีน 
2.1 ประชำกรทำรกแรกเกิดของจีน 
เนื่องจำกผลิตภัณฑ์แม่และเด็กให้บริกำรกับผู้หญิงตั้งครรภ์และเด็กอำยุ 0-3 ขวบ ดังนั้น กำรพัฒนำ

ของอุตสำหกรรมค้ำปลีกผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจะมคีวำมสัมพันธ์กับจ ำนวนเด็กเล็ก ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2010 - 2014 
จ ำนวนทำรกแรกเกิดเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลำทองส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมค้ำปลีกผลิตภัณฑ์แม่
และเด็ก ปี ค.ศ.2016 หลังจำกที่นโยบำย “หนึ่งครอบครัวมีบุตรได้ 2 คน” ได้ประกำศใช้แล้ว จ ำนวนเด็กแรก
เกิดทีเ่กิดในปี ค.ศ.2016 คิดเป็น 17.86 ล้ำนคน ซ่ึงเป็นสถิติสูงสุดนับจำกปี ค.ศ. 2000 อนึ่ง หลังจำกปี 2016 
เป็นต้นมำ ประชำกรแรกเกิดลดลงเป็นเวลำสี่ปีติดตอ่กัน 

กำรฟแสดงประชำกรทำรกแรกเกิดของจีนในปี ค.ศ.2010-2020  

 
แหล่งที่มำข้อมูล: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติจีน 

 
เมื่อวันที่ 31 พฤศภำคม 2564 คณะกรรมกำรกลำงพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดกำรประชุม พิจำรณำ

มำตรกำรตอบสนองต่อประชำกรผู้สูงอำยุในช่วง "แผน 5 ปี ฉบับที่ 14" โดยมีกำรทบทวนกำรปรับนโยบำย
ภำวะเจริญพันธุ์เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำประชำกรในระยะยำวอย่ำงสมดุล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพนโยบำยกำร
เจริญพันธุ์ ด ำเนินนโยบำยคู่สมรสหนึ่งคู่สำมำรถมีบุตรได้สำมคนและมำตรกำรสนับสนุนต่ำงๆ โดยรัฐบำลคำด
ว่ำนโยบำยดังกล่ำวจะมีส่วนสนับสนุนห้จ ำนวนเด็กแรกเกิดกลับมำเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหำกประชำชนตอบรับ
นโยบำยดังกล่ำว จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะขับเคลื่อนตลำดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กโดยรวมให้เติบโตขึ้น 

2.2 ขนำดกำรตลำดผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 
ปี ค.ศ.2010 -2020 เนื่องจำกก ำลังซื้อของประชำชนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกำรด ำเนินนโยบำย หนึ่ง

ครอบครัวมีบุตรได้ 2 คน ได้ส่งเสริมตลำดอุตสำหกรรมแม่และเด็กพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ปี ค.ศ.2020 ขนำด
กำรตลำดผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 3.9 ล้ำนล้ำนหยวน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำเป็น 0.3505 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.82 YoY คำดว่ำขนำดกำรตลำดของปี ค.ศ.2021 จะเป็น 4.4 ล้ำนหยวน 
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กรำฟแสดงขนำดกำรตลำดและอัตรำขยำยตัวของผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 

 
ที่มำ: www.chyxx.com 

 
2.3 อุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตก ำลังเฟ่ืองฟู เป็นตัวเร่งกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่

และเด็กให้พัฒนำก้ำวขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมำ อุตสำหกรรมอินเทอร์เน็ตในจีนเฟ่ืองฟู ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ ำนวนสูงเป็น 904 ล้ำนคน ณ สิ้นเดือนมีนำคม ปี 2564 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ ำนวนสูงได้ส่งเสริมกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็กออนไลน์ เนื่องจำกตลำดออนไลน์ยังคงขยำยตัวมำกขึ้นแทนที่ตลำดออฟไลน์              
อีคอมเมิร์ซส ำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนจึงได้พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ปี 2563 ขนำดตลำดอีคอมเมิร์ซ
ส ำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนสูงถึง 1.0005 ล้ำนล้ำนหยวน ซึ่งเพ่ิมข้ึน 89,250 ล้ำนหยวนเมื่อเทียบกับปี 
2562 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 คำดว่ำขนำดตลำดอีคอมเมิร์ซส ำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนสูงเป็น 1.1 
ล้ำนล้ำนหยวน ซึ่งยังคงรักษำกำรเติบโตต่อเนื่อง 

กรำฟแสดงขนำดกำรตลำดอีคอมเมิร์ชส ำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีน 

 
ที่มำ: www.chyxx.com 

อนึ่ง ตำมข้อมูลสถิติจำก iiMedia Research ระบุ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ จ ำนวนผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์
ส ำหรับแม่และเด็กผ่ำนช่องทำงออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงรวดเร็ว จ ำนวนผู้ใช้อีคอมเมิร์ซในอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในจีนเป็น 149 ล้ำนคน ซึ่งเพ่ิมขึ้น 29 ล้ำนคน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 413.79) เมื่อเทียบกับปี 
2557 อัตรำกำรเติบโตต่อปีเป็นร้อยละ 50.56  
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กรำฟแสดงขนำดผู้ใช้อีคอมเมิร์ซอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กของจีน 

 
ที่มำ: www.iimedia.cn 

3. ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 

3.1 แพลตฟอร์มจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีน 
แพลตฟอร์มที่จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของจีนหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มที่จ ำหน่ำยสินค้ำทุก

ประเภท เช่น Pinduoduo, JD.com, Tmall, VIP.com, Taobao, kaola.com, Jumei.com, ymatou.com เป็นต้น 
แพลตฟอร์มขำยเฉพำะสินค้ำส ำหรับแม่และเด็ก Beibei, mia.com, redbaby, B&G, goodbaby, kidswant 
เป็นต้น แพลตฟอร์มที่จ ำหน่ำยสินค้ำและแบ่งประสบกำรณ์ meitun.com, lamabang, qbb6.com, 
mmbang, nicomama เป็นต้น 

แพลตฟอร์มขำยเฉพำะสินค้ำส ำหรับแม่และเด็กที่มีจ ำนวนผู้ใช้มำกสุด ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2563 
Beibei มีจ ำนวนผู้ใช้ 3.5279 ล้ำนคน  mia.com มี 1.5022 ล้ำนคน kidswant มี 0.6383 ล้ำนคน 

 

 
 

      
          แพลตฟอร์ม Beibei                   แพลตฟอร์ม mia.com            แพลตฟอร์ม kidswant 

http://www.iimedia.cn/
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เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ส่งเสริมผู้บริโภคคุ้นชินกับกำรสั่งซื้อสินค้ำออนไลน์ โดยเฉพำะ
คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ และกลุ่มคนในเมืองชั้นน ำและเมืองรองของจีน โดยอีคอมเมิร์ซแบบครอบคลุมสินค้ำทุก
ประเภทเป็นช่องทำงหลักส ำหรับกำรบริโภคออนไลน์  

 ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์แม่และเด็กทีจ่ ำหน่ำยแพลตฟอร์ม Tmall (ส ำรวจวันที่ 22 มิถุนำยน 2564) 
ประเภทสินค้า แบรนด์สินค้า สเปคสินค้า ราคา รูปภาพ 

นมผง 

aptamil 900g 
196.00 
หยวน 

 

Fei he 1.6 kg 
169.00 
หยวน 

 

PediaSure 900g 
179.00 
หยวน 

 

Friso 800g 
396.00 
หยวน 

 

อำหำรเสริม 

Little Freddie 
แป้งข้ำวจ้ำว
ส ำหรับเด็ก 

160g 
68.90  
หยวน 

 

Earth's best 
Rice Cereal 

175g 
68.00  
หยวน 

 
Qiutian 

Manman 
น้ ำมันส ำหรับเด็ก 

125 ml 
49.90-69.00 

หยวน 
 

Gerber 
แป้งข้ำวจ้ำว
ส ำหรับเด็ก 

250g 63.00 หยวน 
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ประเภทสินค้า แบรนด์สินค้า สเปคสินค้า ราคา รูปภาพ 

ผลิตภัณฑ์
โภชนำกำร 

Tuonai 
Milk Protein 

Powder 
320g 99.90 หยวน 

 

KEYLID 
วิตำมินดี 

45g 
119.90 
หยวน 

 
Oryx's 

โปรไบโอติกเม็ด
แคลเซียมนม 

72g 
69.90  
หยวน 

 

ผ้ำอ้อม 

YUBEST L16 ชิ้น 10.99 หยวน 

 

Pampers L6 ชิ้น 9.90 หยวน 

 

Huggies L6 ชิ้น 9.90 หยวน 

 

เครื่องใช้ส ำหรับ
กำรอำบน้ ำ 

Pigeon 
แชมพูครีมอำบน้ ำ 
(Two in one) 

500ml 61.00 หยวน 

 

YeeHoo 
แชมพูครีมอำบน้ ำ 

(Two in one) 
350ml 99.00 หยวน 

 

FROGPRINCE 
แชมพูครีมอำบน้ ำ 

(Two in one) 
2360ml 29.80 หยวน 

 
ที่มำ: www.tmall.com 

http://www.tmall.com/
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- ช่องทำงออฟไลน์ ในขณะที่ร้ำนค้ำเฉพำะจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็ก ไฮเปอร์มำร์เก็ตเป็น
ช่องทำงหลักส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แม่และเด็กแบบออฟไลน์ ตัวอย่ำงร้ำนค้ำเฉพำะ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็ก เช่น kidswant, Aiying Youpin,Beiyinmei,it’s U เป็นต้น 

 
อนึ่ง สินค้ำและผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็ก ที่วำงจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำน ำเข้ำ โดยแบรนด์ที่

เป็นที่รู้จักและยอมรับสำกล เช่น Huggies Pampers PediaSure Pigeon เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ภำยในประเทศจีนเอง ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจำกควำมเชื่อมั่นด้ำนคุณภำพ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่ำว
ต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพเป็นหลัก  

  
4. แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 

แนวโน้มกำรพัฒนำโดยรวมของอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์แม่และเด็กจะยกระดับสู่ระดับไฮเอนด์ ควำม
ต้องกำรละเอียดอ่อนมำกขึ้น มีควำมต้องกำรแบบเฉพำะอย่ำงในแต่ละปัจเจกชน (Niche) มำกขึ้น อย่ำงเช่น 
ควำมต้องกำรนมผงสูตรไฮเอนด์เพ่ิมขึ้น ควำมต้องกำรผ้ำอ้อมที่มีเทคโนโลยีใหม่และวัสดุใหม่เพ่ิมขึ้น ควำม
ต้องกำรผ้ำอ้อมที่เหมำะส ำหรับทำรกตำมเพศ คุณแม่ลูกอ่อนต้องกำรสินค้ำที่รูปลักษณ์ดีและกำรออกแบบ
สวยงำม เหมำะกับกำรใช้งำน อำทิ  

- นมผงส ำหรับเด็กแรกเกิด ทำรก จนถึงเด็กโต แต่ละวัยจะต้องกำรนมผงที่สูตรแตกต่ำงกันไป และ
ต้องกำรผลลัพท์ที่ต่ำงกันตำมแต่ละช่วงอำยุวัย นมผงสูตรพิเศษได้รับควำมต้องกำรจำกผู้บริโภค
มำกขึ้น เสริมภูมิต้ำนทำนให้ทำรกแรกเกิดและกำรพัฒนำสติปัญญำของทำรกเป็นควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคมำกข้ึน 

- ของใช้ของเด็ก คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่จะให้ควำมส ำคัญกับควำมสบำยของผ้ำอ้อมมำกขึ้น และให้
ควำมส ำคัญกับควำมสวยงำมของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งเมื่อหลำยปีที่ผ่ำนมำได้รับควำมยอมรับจำก
ผู้บริโคภมำกขึ้น 
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- เครื่องปรุงรส เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมที่หลำกหลำยมำกขึ้น นอกจำก
บะหมี่ แป้งข้ำวเจ้ำ ข้ำวบดส ำหรับทำรกที่ปกติรับประทำนแล้ว ยังต้องกำรสินค้ำเครื่องปรุง น้ ำมัน 
อำหำรบด ซอสเป็นต้น เครื่องปรุงส ำหรับเด็กจะมีตัวสินค้ำหลำกหลำยมำกขึ้น 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงส ำหรับเด็กที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมำกที่สุด ได้แก่ 
ประเภทสินค้ำ รำยละเอียดซื่อสินค้ำ 

บิบิมบัพ  ซอสบิบิมบัพ หมูหยอง สำหร่ำย 
ประเภทน้ ำมัน น้ ำมันวอลนัท น้ ำมันมะกอก น้ ำมันลินสีด 

สินค้ำบด ผลไม้บด ผักบด เนื้อปลำบด 
สินค้ำออร์แกนิค ข้ำวจมูกอินทรีย์ บะหมี่ออร์แกนิค - 

ประเภทแป้ง ผงตับหม ู ผงเห็ดหอม ผงกุ้งเล็ก 
เครื่องปรุงส ำหรับเด็ก เกลือปรุงรส ซีอ๊ิวส ำหรับเด็ก - 
ผลิตภัณฑ์ท ำด้วยงำ งำบด ซอสงำ น้ ำมันท ำจำกงำ 

ซอส ซอสมะเขือเทศ ซอสงำ ซอสผลไม้ 
ที่มำ: www.iresearch.com.cn 

- ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว  ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีควำมละเอียดมำกขึ้น เนื่องจำกเด็กโต
เร็ว โดยเฉพำะหลัง 3 ขวบ คุณพ่อคุณแม่จะให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลผิวของเด็กมำกขึ้น นอกจำก
เสรมิควำมชุ่มชื้นผิวแล้ว ยังมีควำมต้องกำรประเภทผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกขึ้น อย่ำงเช่น ครีม
กันแดดส ำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นต้น  

- ตลำดอำหำรส ำหรับเด็ก   
ข้อมูลจำก Euro Monitor ชี้ให้เห็นว่ำ ตลำดอำหำรส ำหรับเด็กในจีน ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นมำตั้งแต่ ปี 
2015 จำกมูลค่ำตลำด 141,779.80 ล้ำนหยวน เติบโตถึง 201,481.20 ล้ำนหยวนในปี 2020 
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี   
กรำฟแสดงมูลค่ำค้ำปลีกอำหำรส ำหรับเด็กในจีน  

 
ที่มำ : Euromonitor International 

   
ทั้งนี้ ช่องทำงในกำรกระจำยสินค้ำอำหำรส ำหรับเด็ก พบว่ำผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำฯ จำกอีคอมเมิร์ซ

สูงขึ้น ซึ่งผู้บริโภคเลือกซื้อจำกร้ำนออฟไลน์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์มำร์เก็ตมีแนวโน้มลดลง   
ตำรำงแสดง ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอำหำรส ำหรับเด็กในจีน 

http://www.iresearch.com.cn/
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-  ตลำดของเล่นและเกมส์  ข้อมูลจำก Euro Monitor แสดงว่ำขนำดตลำดขำยปลีกของของเล่นและ
เกมส์ในปี 2020 มีมูลค่ำ 361,127 ล้ำนหยวน และคำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวเพ่ิมขึ้นต่อไป ในขณะ
ที่ อัตรำกำรขยำยตัวคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรขยำยตัวหลังจำกปี 2020 – 2025 จะมีกำรขยำยตัวใน
อัตรำที่ลดลง จำกเหตุผลที่ว่ำ กำรแพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ท ำให้ประชำชนต้องกักตัวอยู่บ้ำน 
กำรเลื้อกซื้อของเล่นและเกมส์เพ่ือใช้เวลำกับบ้ำนจึงเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจำกสัดส่วน
ประเภทสินค้ำแล้วพบว่ำในมูลค่ำตลำด  361,127 ล้ำนหยวน แบ่งเป็น ของเล่นที่เป็นแบบดั้งเดิม 
มีมูลค่ำตลำด 78,616 ล้ำนหยวน ซึ่งน้อยกว่ำ ของเล่นในรูปแบบวีดีโอเกมส์ ที่มีมูลค่ำ 282,511 
ล้ำนหยวน  ซึ่งของเล่นในรูปแบบวีดีโอเกมส์ขยำยตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วงที่เกิดกำรแพร่ระบำด
ไวรัส และล๊อคดำว์นอยู่ภำยในบ้ำน  คำดกำรณ์ว่ำตลำดวีดีโอเกมส์ และ e-sport จะเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องมีแนวโน้มสดใส  ทั้งนี้  ส่วนแบ่งกำรตลำดของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของเล่นและเกมส์ใน
ตลำดจีน 5 อันดับแรก ได้แก่ Lego , PopMart, Yaoji, Poker, Nintendo Switch และ VTech 
ตำมล ำดับ 

-  ตลำดเสื้อผ้ำเด็กแรกเกิดและเด็กหัดเดิน ถึงแม้ว่ำ มูลค่ำตลำดเสื้อผ้ำส ำหรับเด็กมีมูลค่ำลดลงร้อยละ 
4.2 ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ คิดเป็นมูลค่ำ 229,196 ล้ำนหยวน (ข้อมูลจำก Euro 
Monitor) แต่ตลำดเสื้อผ้ำเด็กแรกเกิดและเด็กหัดเดิน มีมูลค่ำตลำดที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นในปี 2020 
เนื่องจำกเด็กแรกเกิดและหัดเดินเติบโตค่อนข้ำงรวดเร็ว พ่อแม่จ ำเป็นต้องซื้อชุดเสื้อผ้ำใหม่ให้ 
โดยเฉพำะในช่วงที่เกิดกำรล๊อคดำว์น พ่อแม่แห่กันไปซื้อชุดส ำหรับลูกเพ่ือมำตุนไว้ และอีกปัจจัย

Outlet Type 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Store-Based Retailing 82.2 81.2 78.7 76.9 75.6 70.6 
Grocery Retailers 41.4 36.6 30.0 25.3 21.7 18.7 

Modern Grocery Retailers 39.8 35.1 28.6 24.1 20.7 17.9 
Convenience Stores 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Discounters - - - - - - 
Forecourt Retailers - - - - - - 
Hypermarkets 19.9 18.7 17.6 16.2 15.1 13.3 
Supermarkets 19.9 16.3 11.0 7.9 5.5 4.5 

Traditional Grocery Retailers 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 
Food/drink/tobacco specialists - - - - - - 
Independent Small Grocers 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 
Other Grocery Retailers - - - - - - 

Non-Grocery Specialists 40.8 44.6 48.7 51.5 53.9 51.9 
Health and Beauty Specialist Retailers 2.2 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 
Other Foods Non-Grocery Specialists 38.6 42.5 46.6 49.6 52.2 50.4 

Mixed Retailers - - - - - - 
Non-Store Retailing 17.8 18.8 21.3 23.1 24.4 29.4 

Vending - - - - - - 
       Homeshopping - - - - - - 
E-Commerce 17.8 18.8 21.3 23.1 24.4 29.4 
Direct Selling - - - - - - 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มำ : Euromonitor International 
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คือ พ่อแม่เป็นยุคท่ีเกิดในปี 90s กลำยเป็นผู้บริโภคหลักทดแทนกลุ่มพ่อแม่ในยุค 80s ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ควำมต้องกำรเลือกซื้อที่หลำกหลำย โดยส่วนใหญ่ผ่ำนทำงช่องทำงอีคอมเมิร์ซ 
CBEC และ O2O ส่งผลให้อีคอมเมิร์ซในช่วงปี 2020 เติบโตอย่ำงมีนัยส ำคัญ รวมถึงผู้บริโภคยินดี
ที่จะซื้อสินค้ำท่ีดีที่สุดส ำหรับลูก ซึ่งจำกผลกำรศึกษำท่ีแสดงให้เห็นว่ำเสื้อผ้ำเด็กแรกเกิดและวัยหัด
เดินมีแนวโน้มพัฒนำมำกขึ้น  ท ำให้บริษัทต่ำงๆ หันมำผลิตเสื้อผ้ำส ำหรับเด็กที่มีวัตถุประสงค์
เฉพำะมำกขึ้น เช่น ชุด outdoor romper ส ำหรับเด็ก และ ชุดว่ำยน้ ำเด็ก เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม 
เสื้อผ้ำส ำหรับเด็ก มีมูลค่ำตลำดขยำยตัวเพ่ิมขึ้นสวนกระแสเสื้อผ้ำส ำหรับผู้ชำย และผู้หญิง ในปี 
ค.ศ. 2020 

    
 

5. กฎระเบียบการน าเข้าผลิตภัณฑ์เด็ก  
- นมและผลิตภัณฑ์นมเด็ก  

ประเทศจีนเข้มงวดกับกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็กอย่ำงมำก ผู้ประกอบกำรที่จะส่งออกสินค้ำ
ยังประเทศ ต้องลงทะเบียนในระบบศุลกำกรแห่งชำติจีนก่อน ทั้งนี้ สคต.เซี่ยเหมินพบว่ำ ประเทศ
ไทยยังไม่ ได้อยู่ ในรำยซื่อที่ ได้รับอนุมัติส่ งออกนมผงส ำหรับทำรกยังประเทศจีน ส่วน
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมเด็กของไทยที่ได้รับอนุมัติแล้วมีทั้งหมด 13 รำย (ณ วันที่ 21 
มิถุนำยน 2564) แตม่ี 2 รำยระงับกำรน ำเข้ำตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2564 

- อำหำรเด็ก 
ผู้ที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำรต้องลงทะเบียนกับศุลกำกรแห่งชำติจีนก่อน ผู้ประกอบกำรที่ได้รับ
อนุมัติส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำรยังประเทศจีนเท่ำนั้นที่สำมำรถส่งออกยังประเทศจีน นอกจำกนี้ 
กำรบรรจุภัณฑ์ ฉลำก และเครื่องหมำยของอำหำรที่น ำเข้ำควรตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของจีนและมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรของจีน  

- เสื้อผ้ำ 
เสื้อผ้ำมีสินค้ำทั่วไป ไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับศุลกำกรก่อน แต่ต้องมีฉลำกภำษำจีนและคุณภำพ
สินค้ำตำมมำตรฐำน GB31701-2015 (Safety technical code for infants and children 
textile products) อนึ่งเสื้อผ้ำเด็กเป็นประเภทสินค้ำท่ีต้องตรวจสอบตำมกฎหมำยก่อนเข้ำตลำด
จีน เฉพำะสินค้ำท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบเท่ำนั้น ที่สำมำรถเข้ำตลำดจีนได ้
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6. โอกาสและความท้าทายของผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของไทยไปยังตลาดจีน 
ตลำดจีนยังคงมีควำมต้องกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก

ผู้บริโภคจีนให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพและชีวิตควำมเป็นอยู่มำกขึ้น และผู้บริโภคมีก ำลังซื้อสูงขึ้น ประกอบกับ
กำรด ำเนินนโยบำยคู่สมรสหนึ่งคูส่ำมำรถมีบุตรได้สำมคน หำกรัฐบำลมีนโยบำยที่ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำร
มีบุตรคนที่ 3 เพ่ือแก้ปัญหำโครงสร้ำงประชำกรที่ชัดเจน และเป็นรูปร่ำง คำดว่ำจ ำนวนทำรกแรกเกิดอำจจะ
เพ่ิมข้ึนในช่วงอนำคต จึงถือเป็นโอกำสที่ดีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกำรเข้ำสู่ตลำดจีน 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกประเทศจีนมีมำตรกำรเข้มงวดส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภทอำหำรและ
ผลิตภัณฑ์ส ำหรับเด็ก ดังนั้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็กของไทยจะต้องรักษำคุณภำพและมำตรฐำน
อย่ำงเคร่งครัด นอกจำกผู้ประกอบกำรต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบตำมประกำศอนุญำตกำรน ำเข้ำฯอย่ำง
เคร่งครัดแล้ว กำรสร้ำงมูลค่ำสินค้ำให้แก่ผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้ำที่ตำมแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคจีน
เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เช่น กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ครองตลำดมำก่อน 

ที่มำ: http://www.199it.com/archives/1242223.html, 
https://new.qq.com/rain/a/20210608A0A0D800 

http://jckspj.customs.gov.cn/spj/2595652/index.html 
Euromonitor International 

https://www.chyxx.com/, https://36kr.com/p/1221224070745472 
https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3763&isfree=0 
ประมวลโดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 

มิถุนำยน 2564 

https://new.qq.com/rain/a/20210608A0A0D800
https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3763&isfree=0

