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สินคานมสำหรับเด็กขาดแคลนในสหรัฐฯ 

 
เนื้อหาสาระขาว สถานการณดานการขาดแคลนสินคานมสำหรับเด็กในตลาดสหรัฐฯ เริ่มรุนแรง

มากขึ้น ผูประกอบการคาปลีกรายใหญในตลาด เชน หางสรรพสินคา Walmart และ หางสรรพสินคา Target 
หลายสาขาไมมีสินคาวางจำหนาย เนื่องจากปญหาดานหวงโซอุปทานที่ไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด – 19 สายพันธุโอมิครอน สงผลทำใหผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดเริ่มกักตุนสินคา โดยผูบริโภค
ในพ้ืนที่ขาดแคลนบางรายจำเปนที่จะตองขับรถเปนระยะทางไกลเพ่ือหาซื้อนมสำหรับบุตรหลานของตน 

Mr. Krishnakumar Davey ตำแหน ง President of Strategic Analytics บร ิษ ัท IRi ผ ู ว ิจัย
ตลาดคาปลีก กลาววา ปญหาการขาดแคลนนมสำหรับเด็กยังคงจำกัดอยูเฉพาะในบางเขตพื้นที่ โดยหากพิจารณา

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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เปรียบเทียบปริมาณสำรองนมและอาหารสำหรับเด็กในตลาดสหรัฐฯ ปจจุบันยังคงถือวาอยูในเกณฑดีกวาคาเฉลี่ย
ของกลุมสินคาอาหารทั่วไป อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณายอดขาดแคลนสินคาในกลุมผูประกอบการรายใหญทั้งสิ้น 
10 รายในตลาดเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผานมากลับพบวากวารอยละ 20 ของจำนวนสาขาหางคาปลีกกลุมตัวอยาง
ประสบปญหาขาดแคลนสินคานมเด็กซึ่งถือวาอยูในระดับคอนขางนาเปนหวง   

ขอมูลสถิติบริษัท IRi รายงานวา ในป 2564 ชาวอเมริกันใชจายเงินเพื่อซื้อสินคานมเด็กมีมูลคา
ทั้งสิ้น 4.3 พันลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อันเน่ืองมาจากยอดจำหนาย
สินคาในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับระดับราคาจำหนายปลีกสินคานมเด็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโนม
อัตราเงินเฟอในตลาดดวย  

ในชวงที่ผานมาผูประกอบการคาปลีกประสบปญหาในการพยากรณความตองการสินคาในแตละ
พื้นที่คอนขางมาก เนื่องจากการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผูบริโภคในชวงที่เกิดภาวะแพรระบาด ในขณะที่ภาวะการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสยังคงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิต ทำใหขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในการ
ผลิตดวย สินคานมสำหรับเด็กที่จำหนายในสหรัฐฯ สวนมากมักจะมีแหลงผลิตภายในประเทศแตตองอาศัยการ
นำเขาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑสินคาจากตางประเทศ ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดทำใหไดรับสินคา
ลาชาและมีตนทุนสูงขึ้นเชนเดียวกันกับกลุมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

อยางไรก ็ตาม Mr. Robert Rankin ตำแหนง Executive Director หนวยงาน The Infant 
Nutrition Council of America กลาววา ปจจัยหลักที่กอใหเกิดการขาดแคลนสินคาในตลาด ไมไดเกิดขึ้นจากฝง
ของดานการผลิตแตเกิดจากฝงการขนสงสินคาโดยเฉพาะระบบโลจิสติกส รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคในตลาดที่ปจจุบันเริ่มกักตุนสินคามากขึ้น 

Ms. Laura Modi ตำแหนงผูรวมกอต้ังบริษัท Bobbie ผูจำหนายสินคานมสำหรับเด็กแบบเกษตร
อินทรียผานชองทางออนไลนกลาววา แนวโนมการขาดแคลนดังกลาวอาจจะสงผลใหกลุมผูปกครองเด็กตัดสินใจ
กักตุนสินคามากขึ้น ซึ ่งสำหรับบริษัทเองก็พบสัญญาณการกักตุนสินคาบางรายการในกลุมผู บริโภคเกิดขึ้น
เชนเดียวกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากขาวลือจากสื่อสังคมออนไลนในกลุมผูปกครองเด็ก 

ผูผลิตและจำหนายสินคานมสำหรับเด็กในสหรัฐฯ เชน บริษัท Reckitt Benckiser Group Plc 
(แบรนด Enfamil) และ บริษัท Abbott Laboratories (แบรนด Similac) ตางประสบปญหาในระบบหวงโซ
อุปทานเปนอุปสรรคในการจัดสงสินคาไปยังชองทางคาปลีก อยางไรก็ตาม ผูประกอบการเหลานี้ตางพยายามเรงที่
จะแกไขปญหาอยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถรองรับกับความตองการของผูบริโภค ซึ่งผูประกอบการในตลาดคาดวา 
สถานการณจะเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติไดภายในชวงปลายไตรมาสที่ 1  
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ทั้งนี้ การขาดแคลนนมสำหรับเด็กในตลาดอาจจะเปนปญหาสำหรับหลายครอบครัว เนื่องจาก
การเปลี่ยนไปใชนมสำหรับเด็กแบรนดอื่นอาจจะสงผลกระทบตอระบบการยอยอาหารของเด็กเล็กได อีกทั้ง เด็ก
บางรายอาจจะตองการสารอาหารบางอยางโดยเฉพาะ ทำใหการเปลี่ยนแปลงแบรนดสินคาทำไดคอนขางลำบาก 

บทวิเคราะห: การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบทำใหเกิดปญหาในระบบการ
ขนสงและหวงโซอุปทานในตลาดมาอยางตอเน่ือง โดยลาสุดการแพรระบาดของเช้ือสายพันธุโอมิครอนในปจจุบันมี
สวนกระทบตอการขนสงสินคา ทำใหสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดหลายรายการเริ่มขาดแคลน รวมถึงสินคาสำหรับ
เด็กเล็ก เชน นมสำหรับเด็ก และสินคาขาวของเครื่องใช เปนตน ซึ่งอาจจะมีสวนสงผลกระทบตอการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมคาปลีกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไดในอนาคต  

โดยในชวงระหวางเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ สินคานมเด็กมีมูลคานำเขา

ทั้งสิ้น 82.76 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 64.86 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา 

แหลงนำเขาหลัก ไดแก เม็กซิโก (รอยละ 58.14) ไอรแลนด (รอยละ 14.01) ชิลี (รอยละ 12.93) เนเธอรแลนด 

(รอยละ 8.61) และออสเตรีย (รอยละ 1.67) ตามลำดับ ทั้งน้ี แมวาประเทศไทยเองจะมีอุตสาหกรรมการผลิต

สินคานมสำหรับเด็กในประเทศขนาดใหญจากการลงทุนของผูประกอบการตางชาติ เชน บริษัท แอ็บบอต  

ลาบอแรตอรีส จำกัด บริษัท ดูเม็กซ จำกัด บริษัท มี้ด จอหนสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เนสท

เลย (ไทย) จำกัด และบริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จำกัด ก็ตามแตสวนใหญสินคาที่ผลิตไดในไทยจะ

ใชสำหรับทำตลาดในประเทศและประเทศใกลเคียงในทวีปเอเชียเปนหลัก โดยแทบจะไมมีมูลคาการสงออกไป

ยังตลาดสหรัฐฯ เลย เน่ืองจากสหรัฐฯ มีนโยบายหามนำเขาสินคาผลิตภัณฑนมวัวจากไทย  

อยางไรก็ตาม แนวโนมการขาดแคลนกลุมสินคานมและของใชสำหรับเด็กในตลาดสหรัฐฯ กลับ
นาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสงออกสินคาเกี่ยวของกับเด็กเล็ก เชน รถเข็น เสื้อผา 
รองเทา โตะเปลี่ยนผาออม เบาะรองนอน เตียงนอน มุง รวมถึงอุปกรณสันทนาการและของเลนสำหรับเด็กใน
อนาคต ซึ่งเปนกลุมสินคาที่ไทยมียอดสงออกในตลาดสหรัฐฯ อยูบางแลว  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ถึงแมวาสินคานมสำหรับเด็กที่ผลิตจากนมวัวของไทยจะไมสามารถ
สงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ได แตกระแสความนิยมของผูบริโภคในสหรัฐฯ ที่เริ่มหันไปเลือกบริโภคสินคาอาหารจาก
พืช (Plant-Based) รวมถึงขอจำกัดดานสุขภาพบางประการ เชน การแพสารแลคโตสในนมจากวัว ทำใหผูปกครอง
เด็กเล็กบางรายมีความตองการเลือกสินคานมสำหรับเด็กทำจากพืช (Plant-Based Baby Formula) มากขึ้น ซึ่ง
อาจจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพและสนใจทำตลาดสงออกในสหรัฐฯ โดยผูประกอบการ
ไทยเองก็มีความพรอมทั้งในดานของการเขาถึงแหลงวัตถุดิบ (ถั่วเหลือง) และเทคโนโลยีการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพ
ในระดับสากล  
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“ตัวอยางสินคานมสำหรับเด็กจากพืช (Plant-Based) ในตลาด” 

นอกจากนี้ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภูมิภาคประกอบกันนโยบายการรับมือการ
แพรระบาดตามกลยุทธโควิดเปนศูนย (Zero Covid) ของจีนที่จะดำเนินมาตรการปดเมืองตรวจพบผูติดเชื้อเพียง
เล็กนอยอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตและการสงออกสินคาสำหรับเด็กกลุมอื่น ๆ ที่สหรัฐฯ ตอง
พึ่งพิงจากจีน ทำใหเกิดการขาดแคลนในตลาดมากขึ้นในอนาคตอันใกล ซึ่งแนวโนมดังกลาวนาจะสงผลทำให
ผู ประกอบการในสหรัฐฯ หันไปเลือกนำเขาสินคาจากแหลงผลิตจากประเทศใกลเคียงทดแทน ดังนั ้น หาก
ผูประกอบการไทยสามารถหาชองทางเจาะตลาดสินคาทดแทนดังที่ไดกลาวขางตนและรักษามาตรฐานและกำลัง
การผลิตใหสินคามีพรอมจัดสงไดก็นาจะมีโอกาสในการขยายตลาดกลุมสินคาสำหรับเด็กรายการอื่นในสหรัฐฯ 
ทดแทนสินคาจากจีนได  

********************************************************* 

ที่มา: หนังสือพิมพ the Wall Street Journal 
เรื่อง: “Baby Formula is Hard to Find. Brand and Stores are Divided Over Why”  

โดย: Jennifer Maloney และ Sharon Terlep  
สคต. ไมอามี /วันที่ 13 มกราคม 2565 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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