
ตลาดสินคาเส้ือผาเด็กในญ่ีปุน 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

สถานะปจจุบันและแนวโนมตลาดเส้ือผาเด็กในญ่ีปุน 

 ญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งท่ีประสบปญหาการลดลงของอัตราการเกิดของเด็กและจํานวนประชากร จากสถิติ

จํานวนประชากรแยกตามระดับอายุ (กราฟ 1) เห็นไดวาจํานวนประชากรญี่ปุนเพ่ิมข้ึนถึงระดับสูงสุดเม่ือป 2010 

คือ 128.06 ลานคน แตหลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงตามลําดับ และเม่ือพิจารณากลุมประชากรท่ีเปนเด็ก คือ

ระดับอายุ 0-14 ป พบวามีสัดสวนลดลงเรื่อยมาตั้งแตป 1950 จากรอยละ 35.4 จนเหลือเพียงรอยละ 12.0 ในป 

2020  และคาดการวาจะยังคงลดลงตอไป 

  

 ภายใตสภาพสังคมญี่ปุนดังกลาว ชวงระยะท่ีผานมาตลาดเสื้อผาเด็กอยูในสถานะคงตัวหรือลดลงเล็กนอย  

(กราฟ 2) ในป 2019 การจําหนายเสื้อผาเด็กในตลาดญี่ปุนคิดเปนมูลคา 9.14 แสนลานเยน (ประมาณ 2.8 แสนลาน

บาท) ลดลงรอยละ 0.5 จากป 2018 

หรือรอยละ 0.9 จากป 2014 และ

ประมาณการวาในป 2020 มูลคาจะ

ลดลงเปน 8.24 ลานเยน  

 สาเหตุหลักของการลดลง คือ 

จํานวนเด็กเกิดใหมท่ีลดลงเรื่อยมาในแต

ละป รวมท้ังการข้ึนภาษีบริโภคเปน

ลําดับ คือ จาก 5% เปน 8% เม่ือป 

หม่ืนคน 

จาํนวนประชากรรวม 
(ตัวเลขเหนือแท่งกราฟ) 

ตัวเลขจริง ตัวเลขคาดการ 

แนวโน้มสัดส่วนของ 
ระดับอาย ุ0-14 ปี 

>75 ปี 65-74 ปี 15-64 ปี 0-14 ปี  

  ทีมา   White Paper on Measures for the Society with Declining Birth Rate Y2021  
          (令和３年版少子化社会対策白書）Cabinet Office Japan  

กราฟ 1  แนวโน้มจาํนวนประชากรญ่ีปุ่น แยกตามระดับอายุ 

   2014       2015         2016       2017        2018        2019     2020 
                                                              ประมาณการ        

100 ลานเยน 

  ที่มา          Yano Research Institute 

กราฟ 2  มูลคาจําหนายปลีกสินคาเสื้อผาเด็กและทารกในตลาดญ่ีปุน 

  หมายเหต ุ   เสื้อผาเด็กและทารก อายุตั้งแต 0 ถึง 14 ป  



2014 และเปน 10% ในป 2019  อีกท้ัง ในป 2020 ยังไดรับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 

ดวย  

 ในป 2020 ตั้งแตเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ตลาดญี่ปุนโดยรวมไดรับผลกระทบเชนเดียวกับประเทศ

อ่ืนๆท่ัวโลก การจําหนายสินคาสวนใหญรวมถึงเสื้อผาสําเร็จรูปมีมูลคาลดลง และเสื้อผาเด็กก็เชนเดียวกัน อยางไรก็

ตาม เนื่องจากเด็กมีการเจริญเติบโตอยูตลอดเวลาทําใหมีความจําเปนตองซ้ือหาเสื้อผาใหมอยูเสมอ ความตองการ

เสื้อผาเด็กจึงจัดวาไดรับผลกระทบนอยกวาเสื้อผาผูใหญ  และเปนท่ีนาสังเกตุวาในญี่ปุนแมวาจํานวนเด็กจะมี

แนวโนมลดลง แตยอดการใชจายเพ่ือเสื้อผาสําหรับเด็กเปนรายหัวแสดงแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการกลาวกันวา 

คาใชจายสําหรับเสื้อผาเด็กมาจาก “กระเปาสตางค 6 ใบ” กลาวคือ นอกจากพอแมจะซ้ือใหลูกแลว ปูยาตายายก็ยัง

มักจะซ้ือเปนของขวัญใหหลาน และยิ่งหากเปนครอบครัวท่ีมีลูกคนเดียวหรือมีนอย การใชจายสําหรับลูกแตละคนก็

มักจะมากข้ึน0

1  นอกจากนั้น ยังมีปจจัยท่ีสงผลทางบวกแกยอดจําหนายเสื้อผาเด็กในตลาดญี่ปุน คือ การเพ่ิมข้ึนของ

ครอบครัวซ่ึงสามีและภรรยาทํางานดวยกันท้ังคูทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน จึงสามารถใชจายเพ่ือลูกไดมากข้ึน และเม่ือ

ผูหญิงออกไปทํางาน ก็ตองนําลูกไปฝากเลี้ยงท่ีสถานรับเลี้ยงเด็ก ทําใหจําเปนตองมีเสื้อผามากข้ึนเพ่ือใหลูกเปลี่ยนใส

ไปสถานรับเลี้ยงเด็กทุกวัน  แมวาอาจตองเลือกสินคาท่ีมีราคาไมสูงนักเนื่องจากตองซ้ือจํานวนมากข้ึน แตใน

ขณะเดียวกันเสื้อผาเด็กท่ีซ้ือเพ่ือเปนของขวัญ หรือเสื้อผาเด็กแบรนดเนมซ่ึงมีระดับราคาสูงก็ยังคงมีความตองการใน

ตลาดอยูเชนเดิม 

 จากผลการสํารวจคาใชจายครัวเรือนเม่ือป 2019 โดยสํานักงานสถิติญี่ปุน  แสดงผลท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใช

จายสําหรับเสื้อผาเด็ก   (กราฟ 3) พบวา พอแมหรือผูปกครองในวัย 30 ป มียอดคาใชจายโดยรวมสําหรับเด็กสูงสุด 

และสัดสวนของคาใชจายเพ่ือเสื้อผาก็มีอัตราสูงสุดคือประมาณรอยละ 25  ท้ังนี้ เขาใจไดวาพอแมท่ีอยูในชวงวัย

ดังกลาวมีลูกอยูในวัยชั้นประถมถึงมัธยมตน ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีเด็กอยูในระยะเจริญเติบโตทางรางกายท่ีรวดเร็วทําให

จําเปนตองซ้ือหาเสื้อผาเปลี่ยนคอนขางบอย  

ยิ่งไปกวานั้น สื่อสังคมก็มีสวนชวยกระตุนความตองการเสื้อผาเด็ก โดยไดมีนิตยสารแฟชั่นสําหรับเด็กเพ่ิมมาก

ข้ึน เชน นิตยสาร NICOPUCHI สําหรับเด็กผูหญิงระดับประถม หรือ Gift LEON for Kids ซ่ึงเนนสินคาสําหรับเปน

ของขวัญใหเด็ก โดยแยกตัวจากนิตยสาร LEON ซ่ึงเปนนิตยสารแฟชั่นชายท่ีมีมานานในญี่ปุน ของบริษัทโรงพิมพ

เกาแก Shufu To Seikatsu  

1 อางอิงจากรายงาน “Children Wear in Japan” Euromonitor  กุมภาพันธ 2021  

เสื้อผาเด็ก  เสื้อผาเด็ก  

  ที่มา   สาํนักงานสถติิญ่ีปุ่น  https://www.stat.go.jp/data/kakei/family3/04.html  

กราฟ 3  ยอดคาใชจายสําหรับเด็กของครอบครัวในญ่ีปุน(ท่ีมีเกินกวา 2  คนข้ึนไป) ป 2019  

หมื่นเยน 

ผาออม  
นมผง  

เสื้อผาเด็ก  

คาใชจายการเลีย้งเด็กและการศึกษา  

Yen 

Yen 

Yen 

Yen 

เฉลี่ยทั่วประเทศ 
(ทุกระดับอายุ) 

ต่ํากวา 30 ป 

วัย 30 ป 

วัย 40 ป 
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จากสถิติรวบรวมโดย Ministry of Internal Affairs & Communications 2 ระบุวาสําหรับครัวเรือนญี่ปุน(ท่ีมี

จํานวนเกิน 2 คนข้ึนไป) ในชวงตั้งแตป 2000 จนถึงมกราคม 2020 สัดสวนคาใชจายเพ่ือซ้ือเสื้อผาในยอดคาใชจาย

โดยรวมไดลดลงจากรอยละ 5 เปนรอยละ 3 แตสําหรับเสื้อผาเด็กสัดสวนดังกลาวคงตัวอยูในระดับรอยละ 0.2 

เรื่อยมาแทบไมเปลี่ยนแปลง  และในชวงไตรมาสสุดทาย(ตค.- ธค.)ป 2020 การใชจายของครัวเรือนสําหรับเสื้อผา

เด็กกลับไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 อีกดวย 

แมจะเปนชวงการระบาดของโควิด 19 บริษัทผูผลิตรายใหญหลายบริษัทของญี่ปุน มีผลการจําหนายเสื้อผาเด็ก

เปนท่ีนาพอใจ เชน บริษัทเสื้อผาเด็ก Nishimatsuya มีผลกําไรเพ่ิมข้ึนถึง 4 เทาในชวง มีค.- พย. 2020   

เชนเดียวกับบริษัท Shimamura มีผลกําไรการจําหนายเสื้อผาเด็กและของเลนเด็กเพ่ิมข้ึนในชวงดังกลาวรอยละ 60 

การปรับตัวของบริษัทผูผลิตในญ่ีปุน 

 ภายใตสภาพตลาดเสื้อผาเด็กในญี่ปุนท่ีทําใหเกิดการแขงขันสูงดังกลาว บริษัทผูผลิตในญี่ปุนไดพยายามปรับตัว

เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมยอดจําหนายดวยกลยุทธตางๆ เชนการจับกลุมลูกคาในทุกระดับ 

 บริษัท Adastria Co., Ltd.3 เจาของเสื้อผาแบรนด Global 

Work  ไดออกแบรนดใหมสําหรับเสื้อผาเด็ก ชื่อ AND YUA ANY มุง

กลุมเปาหมายคือเด็กระดับประถมตนจนถึงมัธยมตน โดยมองวาเด็กใน

ระดับอายุนี้เริ่มท่ีจะตองการเลือกเสื้อผาตามความชอบของตัวเอง 

มากกวาท่ีจะใหพอแมเลือกให บริษัทฯจึงไดใสแนวรสนิยมผูใหญ (Adult 

Taste) และแฟชั่นในการออกแบบ  และยังใชสอดแทรกเทรนความนิยมสไตรเกาหลีของกลุมวัยรุน หรือ olchang 

fashion 4 เขาไปดวย แมจะมีระดับราคาท่ีสูงกวาเสื้อผาเด็กแบรนดอ่ืนๆของบริษัทฯ แตก็ไดความนิยมไมนอย และมี

การวางจําหนายออนไลนผานเวปไซต Dot ST (“.ST” (https://www.dot-st.com/)  

บริษัท Fast Retailing Co., Ltd.

ภายใตแบรนด UNIQLO U 5 ซ่ึงเปนแบรนด

ท่ีมีระดับราคาสูงกวาแบรนด UNIQLO และมี

ความเปนแฟชั่นเพ่ิมเขาไป ไดผลิตจําหนาย

เสื้อผาเด็กซ่ึงมุงเนนกลุมพอแมท่ีตองการ

เสื้อผาท่ีมีสไตรใหลูกสวมใสแมจะราคาสูงข้ึน

บาง  ในขณะเดียวกันอีกดานหนึ่ง บริษัทฯก็จับ

2 อางอิงจากรายงานขาวโดยหนังสอืพิมพ Nikkei เรื่อง Fast Retailing Co., Ltd. Pioneering the children wear market to 
target the family’s total purchasing (ファストリ、子供服開拓  家族層のまとめ買い狙う ) 8 กพ. 2021 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ252JV0V20C21A1000000/ 

3 Adastria Co., Ltd. https://www.adastria.co.jp/  เปนบริษัทผูผลิตจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีจดัอยูในประเภท SPA หรือ
Specialty Store Retailers of Private Label Apparel ของญี่ปุน ซึ่งดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแตการออกแบบ การผลติไป
จนถึงการตลาด โดยเปนสินคาท่ีใชแบรนดของตัวเองซึ่งมีหลากหลาย และยังเปนเจาของนิตยสารแฟช่ันท่ีไดรับความนิยมสูง  

4 เปนศัพทมาจากภาษาเกาหลี แปลวา คนท่ีนารักหรือเทหมาก นํามาใชเรียกความนิยมแฟช่ันสไตรวัยรุนเกาหลี  
5  แบรนด UNIQLO U เปนแบรนดลูกของ UNIQLO เปนสินคาท่ีออกแบบโดยกลุมดไีซนเนอรภายใตการนําของ Christophe 

Lemaire ดีไซนเนอรชาวฝรั่งเศสเจาของแบรนด Lemaire ในฝรั่งเศส โดยเปนเสื้อผาท่ีใสสบายๆและมีแฟช่ันมากกวาแบรนด 
UNIQLO ซึ่งเปนเสื้อผาแบบเรียบงาย (อางอิงจาก https://matome-fashion.com/how-to-uniqlo-u) 

AND YUA ANY 

UNIQLO U 
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กลุมลูกคาท่ีตองการ Mass Trending หรือสินคาตามกระแสนิยมและราคาไมสูงดวย ภายใตแบรนด GU ซ่ึงมีระดับ

ราคาต่ํากวาสินคา UNIQLO ประมาณรอยละ 30 โดยเปนเสื้อผาท่ีสวมใสอยูบานแบบงายๆสบายๆ ในป 2020 ได

เริ่มออกจําหนายสินคาสําหรับเด็กในวัยประถมตอนปลายถึงมัธยปลาย และตอมาในป 2021 ไดเริ่มผลิตจําหนาย

สินคาเสื้อผาสําหรับทารกอีกดวย  ในสวนของแบรนด UNIQLO เอง ในป 2021 ไดรวมมือกับบริษัท ALBION 

Co.,Ltd 5

6 ซ่ึงเปนบริษัทผลิตเครื่องสําอางคเกาแกของญี่ปุนใน

การพัฒนาเสื้อผาเด็กและทารกภายใตแบรนด Paul&Joe 

ซ่ึงท่ีผานมามีเฉพาะสินคาเสื้อผาสตรี ไดเล็งกลุมเปาหมายคือ

คุณแมท่ีมีลูก โดยมีเสื้อลวดลายเดียวกันสําหรับแมและลูก

เสื้อผา และเปนลายดอกไมสีออนหวานไมฉูดฉาด  

  นอกจากนั้น บริษัท Fast Retailing ยังใชกลยุทธการ

จําหนายแบบมุงเปา โดยตั้งแตในป 2017 ในรานแบรนด UNIQLO ไดเริ่มการใหบริการท่ีเรียกวา “My First 

Outfit” โดยมีการจัดพนักงานใหคําแนะนําแบบตัวตอตัวกับเด็กท่ีมาเลือกหาซ้ือเสื้อผา โดยเฉพาะกลุมเด็กเล็กซ่ึง

มักจะยังไมแนใจวาตนเองชอบเสื้อผาแบบใดสไตลใด เปนการ

บริการท่ีลูกคาไมเสียคาใชจายแตจะตองจองเวลามาลวงหนา 

พนักงานจะใชเวลากับเด็กแตละคน 50 นาที เพ่ือคอยสอบถาม

ความสนใจพรอมกับใหคําแนะนํา ทายท่ีสุดลูกคาไมจําเปนจะตอง

ซ้ือสินคาเลยก็ได  

  อีกกลยุทธหนึ่งในการจําหนายของ UNIQLO คือ การ

กระตุนใหลูกคาซ้ือสินคาจํานวนมากในแตละครั้งเม่ือมาซ้ือของท่ี

ราน เนื่องจากเวลาพอแมหรือปูยาตายายพาลูกหรือหลานมาซ้ือ

เสื้อผา ก็มักจะหาซ้ือเสื้อผาสําหรับตัวเองไปดวย โดยเฉพาะพอแม

ท่ีมีลูกเล็กๆมักชอบท่ีจะใหลูกแตงตัวในสไตลเดียวกันกับตน และยิ่งในยุคการระบาดของโรคไวรัสโควิด ทําให

สามารถซ้ือหาเสื้อผาของทุกคนในครอบครัวไดโดยไมตองตระเวนไป

หลายราน  UNIQLO ยังพยายามท่ีจะจับกลุมลูกคาสตรีมีครรภ โดย

วางจําหนายเสื้อผาทารกแรกเกิดในมุมเดียวกันนั้น เพ่ือดึงดูดใหคุณ

แมท่ีมาหาซ้ือเสื้อผาคลุมทองอยากท่ีจะซ้ือเสื้อผาทารกไปเตรียมไว

ดวยเลย  

การพัฒนาสินคาเส้ือผาเด็กและเทรนสินคาในญ่ีปุน 

บริษัท Shimamura Co.,Ltd. ไดออกจําหนายเสื้อผาเด็ก

ทารกภายใตแบรนดใหมชื่อ manina โดยมีดีไซนท่ีมีลักษณะท่ีเปน 

Total Coordination คือมีสีสรรในโทนใกลเคียงกัน ท้ังสวนบนและ

สวนลาง ทําใหสามารถเปลี่ยนสลับสวมใสผสมผสานกันไดหลายรูปแบบ    

6 บริษัท Albion ผูผลิตแบรนดเครือ่งสําอางคในญี่ปุน เชน ANNA SUI,  Elegance,  IGNIS และ  Paul & Joe เปนตน 

manina 

UNIQLO 

GU baby 

Paul & Joe 
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บริษัท Fast Retailing Co., Ltd.  ภายใตแบรนด UNIQLO ไดพัฒนาสินคาเสื้อชั้นในสําหรับเด็กและทารก 

โดยใชวัสดุ warm cotton  โดยท่ีผานมาเคยใชสําหรับเสื้อผาผูใหญเทานั้น  

บริษัท G.U. Co.,Ltd. ไดวางจําหนายเสื้อผาทารกแบบเสื้อและกางเกงติดกันท้ังชุด แตดูเหมือนเปนสองสวน

แยกกัน โดยเปดกระดุมตามแนวดานขางไดท้ังตัวเพ่ือใหสวมใสงาย  นอกจากนั้น ยังมีกางเกงสําหรับทารกท่ีตรงสวน

สะโพกใหญเพ่ือใหใสทับบนผาออมไดไมอืดอัด  

 

บริษัท Narumiya Internatonal Co.,Ltd. ไดออกจําหนาย

เสื้อผาภายใตแบรนด Melteen โดยเปนเสื้อผาสําหรับเด็กหญิงวัย

ประถมถึงมัธยมตนซ่ึงชอบแตงตัวตามกระแส เม่ือเห็นเพ่ือนๆสวมใสก็เกิดความตองการเสื้อผาแบบเดียวกัน และ

จําหนายผานรานออนไลน (https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/97)  

 

ตัวอยางเทรนความนิยมสําหรับเส้ือผาเด็กในตลาดญ่ีปุนปจจุบัน 

ไดมีผลการโหวดแบรนดยอดนิยม 5 อันดับแรกสําหรับเสื้อเด็กทารกท่ีซ้ือเพ่ือใหเปนของขวัญ ในเวปไซต 

Best Present (https://bestpresent.jp/babyclothes/)   ไดแก แบรนดตางๆตามลําดับ ดังนี้ (1) Ralph 

Lauren  (2) NEXT  (3) Armani Baby (4) Adidas (5) MIKI House  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melteen 

SEPAALL 
 

5,380Y 

2,680Y 

NEXT Smart Dress ARMANI BABY  17,710Y 

adidas  3,839Y 

MIKI HOUSE 

5,500Y 

กางเกงทารก 
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สําหรับเสื้อผาเด็กหญิงในวัยประถมตน ไดมีผลการสํารวจความตองการในเวปไซต Smartby 

(https://smarby.jp/articles/40705/) ของบริษัท STRIPE DEPARTMENT CO.,LTD. ระบุแบรนดยอดนิยม 5 

อันดับแรกของป  2021 ไดแก (1) pairmanon (https://pairmanon.com/)   (2) devirock 

(https://devirockstore.net/)  (3) riziere (https://riziere-online.jp/en)  (4) Bee (แบรนดของเกาหลีใต)

(https://www.rakuten.ne.jp/gold/kodomo-bee/)  (5) PINKHUNT 6
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บทสรุปและคําแนะนําสําหรับผูผลิตผูสงออกไทย 

  จากขอมูลขางตน เสื้อผาเด็กเปนสินคาในกลุมเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีมีแนวโนมตลาดท่ีดีเม่ือเทียบกับสินคา

เสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับผูใหญ  อยางไรก็ตาม เปนสินคาท่ีมีการแขงขันสูง แมการแขงขันดานราคาก็ยังมีอยูสําหรับ

สินคาเสื้อผาเด็ก แตอาจไมไดเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดสําหรับผูซ้ือท่ีเปนพอแมหรือปูยาตายาย ซ่ึงพรอมท่ีจะจายเพ่ือ

ลูกหลาน สิ่งสําคัญสําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันจึงไดแกการพัฒนาสินคาท่ีตอบสนองความตองการ

ไมวาจะเปนดานคุณสมบัติสําหรับการใช (functional) หรือดานแฟชั่นหรือกระแสนิยม ผูผลิตผูสงออกสินคาเสื้อผา

เด็กของไทยควรตองติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาเสื้อผาเด็กในตลาดญี่ปุนอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาสินคาของ

ตนใหสามารถแขงขันได  

-------------------------------- 
  กรกฎาคม 2564 
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