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ผูประกอบการสหรัฐฯ สนใจทำตลาดสนิคาของเลนที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 
เนื้อหาสาระขาว เมื่อสัปดาหที่ผานมาบริษัท Mattel Inc. ผูจำหนายสินคาของเลนรายใหญใน

สหรัฐฯ ประกาศแผนขยายกิจการกลุมสินคาของเลนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเปดตัวสินคาสายผลิตภัณฑ
ดังกลาวเพิ่มเติมภายใตแบรนด MEGA และแบรนด Matchbox ของบริษัท โดยบริษัทตั้งเปาที่จะขยายสัดสวน
สินคาและบรรจุภัณฑที่ผลิตดวยวัสดุนำกลับมาใช (Recycled) หรือวัสดุพลาสติกชีวภาพ (Bio-Based Plastics) 
ภายใตแบรนดดังกลาวใหไดทั้งหมดภายในป 2573  

โดยแบรนดสินคา MEGA ไดเปดตัวชุดของเลน MEGA BLOKS Green Town ชุดตัวตอสำหรับ
กลุ มเด็กเล็กอายุตั ้งแต 1 ปขึ ้นไปซึ ่งไดรับการรับรองเปนสินคาปราศจากการปลดปลอยกาซคารบอนใน
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กระบวนการผลิต (CarbonNeutral) ที่ผลิตจากจากพืช (Plant-based material) อยางนอยรอยละ 56 และวัสดุ
พลาสติกชีวภาพที่ไดรับการรับรองความยั่งยืนและคารบอนนานาชาติ (International Sustainability & Carbon 
Certification หรือ ISCC) อีกอยางนอยรอยละ 26 ซึ่งการจะไดรับการรับรองดังกลาวบริษัทไดจายเงินชดเชย
คารบอน (Carbon Offsets) เพื่อรักษาระดับการปลดปลอยกาซคารบอนออกสูชั ้นบรรยากาศไมใหเกิน 500 
เมตริกตันใหองคกรอนุรักษปา (The Darkwood Forests Conservation) ในประเทศแคนาดา นอกจากน้ี ในสวน
ของบรรจุภัณฑสินคายังใชวัสดุกระดาษและกลองกระดาษที่ไดรับการรับรองจากองคการจัดการดานปาไม (Forest 
Stewardship Council หรือ FSC) รวมถึงใชหมึกพิมพจากถั ่วเหลืองและสารเคลือบผิวสูตรน้ำเพื ่อชวยให
กระบวนการนำกลับมาใชสะดวกมากขึ้น อีกทั้ง ในสวนของรายละเอียดการใชงานของสินคาเองยังไดสอดแทรก
และปลูกฝงองคความรูในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหผูเลนดวย เชน การแยกสิ่งปฏิกูล การใชยานพาหนะพลังงาน
ไฟฟา การปกปองประชากรผึ้ง และการเลือกใชแหลงพลังงานหมุนเวียน เปนตน 

กอนหนาน้ีแบรนดสินคา Matchbox ไดประกาศแผนที่จะเลือกใชวัสดุนำกลับมาใชและพลาสติก
ชีวภาพสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑสำหรับสินคารถของเลนทั้งหมดภายในป 2573 ซึ่งเปนไปตามนโยบายหลักของ
บริษัทแม โดยไดเปดตัวสินคารถของเลน Tesla Roadster ซึ่งเปนสินคารุนแรกที่ผลิตจากวัสดุนำกลับมาใชเปน
สัดสวนสูงถึง 99% และไดรับการรับรอง CarbonNeutral เปนรุนแรกและไดเปดตัวสินคาเพิ่มมากขึ้นในปน้ี
โดยเฉพาะสินคารถยนตพลังงานไฟฟาของเลนแบรนด BMW แบรนด Nissan และแบรนด Honda เปนตน ซึ่งเปน
ที่นิยมในกลุมผูบริโภคในตลาด โดยสินคารถยนตของเลนใหมจะมีปริมาณวัสดุนำกลับมาใชที่ไดรับการรับรองจาก 
ISCC ระหวางรอยละ 40 – 80 อีกทั ้ง การออกแบบสินคายังคำนึงถึงความสะดวกในการคัดแยกวัสดุขยะ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหงายตอกระบวกการนำกลับมาใชดวย 

       
“ตัวอยางสินคาของเลนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมลาสุดของบริษัท” 

Ms. Pamela Gill-Alabaster ตำแหนง Head of Sustainability บริษัท Mattel Inc. ระบุวา 
บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและจะ
พิจารณาเลือกใชวัสดุในการผลิตสินคาที่ตอบโจทยความยั่งยืนเปนสำคัญ สายผลิตภัณฑสินคาที่บริษัทเพิ่งเปดตัวน้ี
เปนการแสดงใหเห็นวาบริษัทใหความสำคัญและจริงจังกับการบรรลุเปาหมายใชวัสดุนำกลับมาใชใหมในการผลิต
สินคาและบรรจุภัณฑทั้งหมดของบริษัทภายในป 2573 เพื่อสรางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมใน
อนาคต 
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดเลือกใชวัสดุโพลิเมอรนำกลับมาใชของบริษัท Sabic’s Trucircle ผูนำดาน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑระดับนานาชาติที่เปนผูผลิตรายแรกที่สามารถนำวัสดุพลาสติกใชแลวกลับมาแปรรูปเปนวัสดุ
พลาสติกคุณภาพสูงสำหรับการผลิตสินคาของเลนรุน MEGA Bloks Green Town และรุน Matchbox ดวย 

กอนหนานี้บริษัทไดเคยเปดตัวสินคาของเลนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
บริษัทที่จะใชวัสดุนำกลับมาใชในการสินคาทั้งหมดภายในป 2573 เชน สินคาของเลนรุน Barbie Loves Ocean 
ซึ่งเปนตุกตาบารบี้รุ นแรกที่ผลิตจากวัสดุขยะพลาสติกนำกลับมาใชจากทะเล สินคารุน Fisher-Price Rock-a-
Stack และ Fisher- Price Baby’s First Blocks ซึ่งผลิตมาจากวัสดุพลาสติกชีวภาพ สินคารุน UNO Nothing’ 
But Paper ซึ่งผลิตมาจากกระดาษนำกลับมาใชโดยปราศจากพลาสติกกระดาษแกวหรือเซลโลเฟน (Cellophane) 
รวมถึงสินคารุน MEGA Bloks 3 รุนที่เปดตัวกอนหนาน้ีซึ่งผลิตจากวัสดุพลาสติชีวภาพดวย 

           
“ตัวอยางสินคาของเลนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เคยเปดตัวไปกอนหนาน้ี” 

บทวิเคราะห: ในชวงที่ผานมาตลาดคาปลีกสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูบริโภคชาว
อเมริกันสนใจเลือกซื้อสินคาของเลนมากขึ้นเพ่ือสรางกิจกรรมใหบุตรหลานในระหวางเวลาวางในชวงที่เกิดการแพร
ระบาด โดยในป 2564 มูลคาการคาปลีกสินคาของเลนในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6 เปนมูลคาทั้งสิ้น 
2.87 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ อีกทั้ง ยังมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองเปนมูลคาทั้งสิ้น 3.53 หมื่นลานดอลลาร
สหรัฐในป 2568 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 4 ตอป  

สำหรับการนำเขานั้น ในป 2564 สหรัฐฯ มีมูลคานำเขาสินคาของเลน (HS Code 9503) เปน
มูลคาทั้งสิ้น 1.82 หมื่นลานดอลลารสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 33.76 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยจีนเปน
แหลงนำเขาสินคาหลักคิดเปนสัดสวนรอยละ 80.45 รองลงมา ไดแก เวียดนาม (รอยละ 6.46) เม็กซิโก (รอยละ 
3.99) อินโดนีเซีย (รอยละ 2.26) และไตหวัน (รอยละ 1.35) ตามลำดับ สวนประเทศไทยนั้นมีสัดสวนตลาดเปน
มูลคาทั้งสิ้น 128.78 ลานดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 0.71 (ลำดับที่ 6)  

ในภาพรวมสภาพตลาดคาปลีกสินคาของเลนในสหรัฐฯ มีสภาพการแขงขันคอนขางสูงพอสมควร
สัดสวนตลาดเกือบครึ่งหนึ่งผูกขาดอยูกับกลุมผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย ไดแก บริษัท Hasbro Inc. 
บริษัท Mattel Inc. บริษัท LEGO Group บริษัท MGA Entertainment Inc. บริษัท Spin Master Ltd. และ
บริษัท Crayola LLC. เปนตน ทำใหการเขาตลาดของผูประกอบการรายใหมอาจจะคอนขางยาก อยางไรก็ตาม 
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ผูประกอบการรายยอยยังคงมีโอกาสในการขยายตลาดสินคาของเลน โดยเฉพาะกลุมสินคาของเลนเฉพาะกลุม 
(Niche Market) ที่ยังไดรับความสนใจจากกลุมผูบริโภค เชน ของเลนที่ผลิตจากไมและของเลนเสริมทักษะตาง ๆ 
ซึ่งนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสงออกในสหรัฐฯ ดวย 

ทั้งนี ้ ในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบทำใหตนทุนวัตถุดิบ 
คาแรงงาน คาขนสง และคาจัดเก็บสินคาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำใหราคาสินคาในตลาดปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ
แนวโนมอัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะสงผลทางจิตวิทยาทำใหผูบริโภคชาวอเมริกันตัดสินใจลด
การใชจายเพื่อซื้อสินคาฟุมเฟอยลดลงและอาจจะทำใหมูลคาการคาปลีกสินคาของเลนในสหรัฐฯ ชะลอตัวลง
เล็กนอยในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 อยางไรก็ตาม คาดวาแนวโนมการคาปลีกจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ตามวัฏ
จักรผลิตภัณฑของเลนในตลาดสหรัฐฯ ที่ผูบริโภคมักจะมีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเปนของขวัญในชวง
เทศกาลปลายป 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ปจจุบันน้ี นอกจากผูบริโภคชาวอเมริกันจะใหความสำคัญกับการเลือก
ซื้อของเลนที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูใชงานและที่สามารถเสริมสรางทักษะสำหรับบุตรหลานไดแลว ยังให
ความสำคัญกับปจจัยความเทาเทียมทางสังคม ความเทาเทียมทางเพศ รวมถึงการรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสงออกสินคาของเลนไปยังสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาให
ความสำคัญนำประเด็นดังกลาวไปใชเปนขอมูลสำหรับการพัฒนาและสรางจุดขายใหกับสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ประเด็นดานการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนที่สนใจในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันเปนอันดับตน ๆ การ
เลือกใชวัสดุการผลิตสินคาจากพลาสติกนำกลับมาใช หรือการเลือกใชวัสดุธรรมชาตินาจะชวยใหผูประกอบการ
ไทยสามารถเจาะตลาดผูบริโภคในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น  

นอกจากนี้ ปจจุบันอุตสาหกรรมการขนสงสินคายังคงไดรับผลกระทบจากภาวะการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ราคาคาขนสงสินคาระหวางประเทศยังอยูในระดับสูงซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญตอการควบคุม
ราคาสินคาในตลาด ดังนั้น นอกจากการเลือกใชวัตถุดิบผลิตสินคาและบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจะชวย
ใหสินคามีความนาสนใจในมุมมองของผูบริโภคแลวหากผูประกอบการสามารถลดขนาดบรรจุภัณฑใหกระทัดรัด
จัดเก็บงายก็นาจะชวยใหสามารถลดตนทุนการขนสงและการจัดเก็บสินคาสำหรับผูคาปลีกในตลาดไดอีกดวย  

ทั้งน้ี สินคาของเลนมีความเกี่ยวพันใกลชิดกันกับกลุมประชากรเด็กเล็ก ซึ่งสหรัฐฯ ใหความสำคัญ
มากเปนพิเศษ ดังนั้น จึงมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมสินคาที่คอนขางเขมงวดรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของ
ผูใชงาน เชน มาตรฐานการทดสอบสินคา การทดสอบความแหลมคม มาตรฐานการใชสารเคมี มาตรฐานดานสาร
โลหะตกคางในสีเคลือบ และมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของสินคาของเลนที่มีแบตตารีเปนสวนประกอบ 
เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการผลิตสินคาจึงควรใหความสำคัญกับการออกแบบสินคาและเลือกใชวัสดุการผลิตให
ปลอดภัยตอการใชงานของผูบริโภคเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการหามนำเขาสินคาในอนาคต 

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


 
 

 
 

5 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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โดยทั่วไปผูนำเขาสินคาของเลนมักจะเริ่มเตรียมการสั่งซื้อสินคาของเลนลวงหนาอยางนอย 6 
เดือน เพ่ือใหมีสินคาพรอมจำหนายในชวงเทศกาลปลายป ซึ่งเปนชวงที่ผูบริโภคชาวอเมริกันมีความตองการบริโภค
สินคาของเลนสูงที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสงออกสินคาของเลนในสหรัฐฯ จึงควรวางแผน
เตรียมความพรอมเสนอขายสินคาใหกับผูนำเขาลวงหนาอยางเหมาะสมอยางชาที่สุดไมเกินไตรมาสที่ 2 เพื่อให
สามารถผลิตและจัดสงสินคาไดตามกำหนด 

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

ที่มา: Toy News  
เรื่อง: “Mattel Unveils First Mass-Retail Toy to be Certified CarbonNeutral”  

โดย: Tessa Clayton  
สคต. ไมอามี /วันที่ 15 เมษายน 2565 
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