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ภาวะเงินเฟอกระทบราคาสินคาชุดช้ันในสตรีในสหรัฐฯ 

 
เนื้อหาสาระขาว ปจจัยดานภาวะเงินเฟอในตลาดสงผลที่ทำใหราคาวัสดุการผลิตสินคาชุดชั้นใน

สตรีในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ ้นกระทบตอผู ประกอบการในตลาด รวมถึงแบรนด Journelle The Natalia 
Underwire Bra ผูประกอบการผลิตและจำหนายสินคาชุดชั้นในคุณภาพสูงทำใหตองตัดสินใจปรับเพิ่มราคา
จำหนายสินคาจากเดิม 68 ดอลลารสหรัฐตอชิ้นเปน 98 ดอลลารสหรัฐตอชิ้น แมจะตระหนักดีวาการตัดสินใจ
ดังกลาวอาจจะสงผลกระทบตอยอดจำหนายสินคาของบริษัทไดในอนาคต 

 Mr. Guido Campello เจาของแบรนด Journelle ท่ีเริ่มดำเนินกิจการผลิตและจำหนายสินคา
ชุดชั้นในสตรีตั้งแตป 2559 ทราบดีวาการปรับเพิ่มขึ้นของราคาจำหนายสินคาในปจจุบันจะไมสงผลดีตอกิจการ

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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อยางแนนอน แตบริษัทก็ไมสามารถแบกรับภาระตนทุนการผลิตสินคาท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องได โดยในชวง
ที่ผานมาราคาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตสินคาของบริษัทหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 
2562 ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากปญหาระบบหวงโซอุปทานในตลาดโลก (Supply Disruption) จากภาวะการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และปจจัยดานภาวะเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงมาก โดยเม่ือเดือน
มีนาคมที่ผานมาอัตราเงินเฟอในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5 ซึ่งเปนระดับอัตราเงินเฟอท่ีสูงท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรสหรัฐฯ ในรอบ 40 ป 

โดยปจจ ัยด ังกล าวย ังเป นสาเหตุท ี ่ทำใหส ินค าแบรนด  Lively ภายใต บร ิษ ัท Wacoal 
International Corp. ผูประกอบการผลิตและจำหนายสินคาชุดชั้นในสตรีรายใหญตัดสินใจปรับราคาสินคาเพ่ิมข้ึน
เปนครั้งแรกในรอบหลายปจากเดิม 35 ดอลลารสหรัฐตอชิ้นเปน 45 ดอลลารสหรัฐตอชิ้นเม่ือปลายปท่ีผานมาดวย 
ปญหาเชนเดียวกันกับบริษัท Victoria’s Secret & Co. ที่ประสบปญหาตนทุนคาขนสงปรับตัวสูงขึ ้นมากจน
กระทบผลประกอบการบริษัทในชวงปลายปที่ผานมาทำใหบริษัทตัดสินใจปรับเพิ่มราคาสินคาชุดชั้นในแบบใส
ประจำจากเดิมหอละ 2 ชิ้นราคา 52 ดอลลารสหรัฐเปน 54 ดอลลารสหรัฐดวย โดย Mr. Martin Waters ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารบริษัท Victoria Secret’s Co. กลาววา ปญหาดานภาวะเงินเฟอ ราคาวัตถุดิบการผลิต 
คาระวางเรือ คาแรงงาน และคาขนสง ลวนสงผลกระทบตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ัวโลก  

Ms. Sharon Leighton ตำแหนงประธานบริษัท PVH Corp. บริษัทแมของชุดชั ้นในแบรนด 
Calvin Klein แบรนด Warner’s และแบรนด True & Co. กลาววา ปจจัยดังกลาวอาจจะไมสงผลกระทบรุนแรง
ตอผูประกอบการบางรายท่ีอาศัยวัตถุดิบการผลิตสินคาเพียงไมก่ีรายการ เชน ชุดชั้นในแบบปราศจากโครงดันทรง 
(Wirefree) และชุดชั้นในแบบเสื้อกลามครึ่งตัว (Bralettes) เปนตน ซึ่งชุดชั้นในเหลานี้ยังมีตนทุนการผลิตไมสูง
มากนักเม่ือเทียบกับกลุมสินคาจากผาลูกไมหรือสินคาท่ีตองใชวัสดุการผลิตหลายชนิด 

อยางไรก็ตาม แนวโนมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีบรรเทาลง สงผลให
ชาวอเมริกันออกไปใชชีวิตและทำกิจกรรมนอกที่พักอาศัยไดแทบจะเปนปกติ ทำใหผูหญิงชาวอเมริกันตองการซ้ือ
สินคาชุดชั้นในแบบที่มีโครงสรางดันทรงเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพของตนในการเขาสังคมมากขึ้นดวย ขอมูลจาก 
NPD Group รายงานมูลคาตลาดสินคาชุดชั้นในสตรีสหรัฐฯ ในป 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนมูลคาทั้งสิ้น 1.02 
หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 36 เม่ือเทียบกับป 2563 และขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 24 เม่ือเทียบ
กับป 2562  

ในป 2564 ราคาสินคาชุดชั้นในแบบมีโครงดันทรงในสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17 
ดอลลารสหรัฐตอชิ้น หรือคิดเปนรอยละ 13 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของราคาสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมสตรีในตลาดสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ผูบริโภคในตลาดสวนใหญยังไมรูสึก
ถึงแนวโนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินคามากนักเนื่องจากสินคาชุดชั้นในสตรี ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อเปนครั้ง
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คราวจึงทำใหไมรู สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะท่ีสินคาอุปโภคบริโภค ผูบริโภคมักจะรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอยางรวดเร็วเนื่องจากเปนสินคาท่ีตองซ้ืออยูเปนประจำ 

ทั้งนี้ ปจจัยการปรับเพิ่มขึ้นของราคาตนทุนพลังงานในตลาดโลกอันเนื่องมาจากสงครามการเขา
รุกรานยูเครนของรัสเซียสงผลกระทบสำคัญตอผูประกอบการในตลาดเนื่องจากสงผลกระทบตอการนำเขาวัตถุดิบ
คุณภาพสูง เชน ลูกไม ยางยืด ตะขอเก่ียว และโครงดันทรงจากประเทศในทวีปยุโรป ทำใหตนทุนการนำเขาสินคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 20 - 40 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อีกทั้ง ตนทุนการยอมสีผาลูกไมที่ตองใชความ
รอนในการยอมในกระบวนการผลิตก็มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากจากปจจัยการเพิ่มขึ้นของตนทุนพลังงานใน
ตลาดจนผูประกอบการบางรายในยุโรปถึงข้ันปฏิเสธท่ีจะจำหนายสินคาใหผูนำเขาเนื่องจากไมคุมทุน 

นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณสำหรับบรรจุภัณฑและหีบหอ เชน กลองกระดาษ ถุงกระดาษก็ลวนแตมี
แนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนและเปนอุปสรรคสำคัญในการคำนวนตนทุนสำหรับผูประกอบการดวย โดยในชวง 3 เดือน
ที่ผานมาราคาสินคากระดาษปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 30 ผูสงออกสินคาบางรายขาดแคลนกลองกระดาษ
สำหรับบรรจุสินคาทำใหตองหันไปเลือกใชวัสดุอ่ืนทดแทนเพ่ือบรรจุสินคา เชน ถุงผากระสอบ เปนตน   

ปจจัยดานคาขนสงส ินคาถ ือเป นอุปสรรคสำคัญตอผู ส งออกสินคาในทว ีปเอเช ีย โดย
ผูประกอบการในสหรัฐฯ บางรายตัดสินใจลดการนำเขาสินคาจากประเทศในแถบเอเชียลงเกือบทั้งหมดและหันไป
เลือกนำเขาสินคาจากยุโรปเปนหลักแทนแมวาราคาสินคาในยุโรปจะแพงกวาแตเม่ือพิจารณารวมกับราคาคาขนสง
แลวยังถือวาประหยัดกวามาก 

บทวิเคราะห: แมวาปจจัยดานภาวะเงินเฟอและตนทุนคาขนสงสินคาทั้งในและนอกประเทศจะ
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในตลาดสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากปจจัยดานการปรับตัวเพื่อขึ้นของราคาพลังงานจะสงผลกระทบ
ตอตลาดสินคาชุดชั้นในสตรีก็ตาม แตในภาพรวมตลาดยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในปนี้เนื่องจากผูบริโภคท่ี
ชะลอการซื้อในชวง 2 ปที่ผานมานับตั้งแตที่เกิดภาวะการแพรระบาดยังมีความตองการท่ีจะซื้อสินคาเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ปริมาณสินคาในตลาดยังคงมีจำนวนคอนขางจำกัด ซึ่งนาจะสงผลทำใหในปนี้สหรัฐฯ ยังคงมีความตองการ
นำเขาสินคาท้ังในรูปของวัตถุดิบการผลิตและสินคาสำเร็จรูปเพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดตอเนื่องจากปท่ีผานมา 

ในป 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคาชุดชั้นในสตรีเปนมูลคาทั้งสิ้น 3 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 46.24 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา โดยจีนเปนแหลงนำเขาสินคาชุดชั้นในสตรีหลักของสหรัฐฯ 
มีสัดสวนการนำเขาทั้งสิ้นรอยละ 33.76 รองลงมา ไดแก เวียดนาม (รอยละ 18.80) อินโดนีเซีย (รอยละ 9.08)   
ศรีลังกา (รอยละ 8.99) และบังคลาเทศ (รอยละ 5.62) ตามลำดับ  

สวนการนำเขาจากไทยนั้นมีมูลคาทั้งสิ้น 107.14 ลานดอลลารสหรัฐ (อันดับที่ 6) หดตัวลงรอยละ 
16.02 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อันเนื่องมาจากปจจัยดานตนทุนการผลิตทั้งคาวัตถุดิบและคาแรงงานในตลาดท่ี

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


 
 

 
 

4 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปญหาหวงโซอุปทานในตลาดโลก รวมถึงปจจัยคาขนสงสินคาและคาระวางสินคาที่ปรับตัว
เพ่ิมข้ีนสูงมาโดยตลอดอีกดวย นอกจากนี้ ปจจัยดานอัตราภาษีนำเขาสินคา (พิกัดศุลกากร 6212) ซ่ึงสินคานำเขา
จากไทยไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ทำใหสินคานำเขาจากไทยตองชำระภาษีในอัตราท่ี
คอนขางสูงระหวางรอยละ 2.70 – 23.50 จึงทำใหสินคาไทยแขงขันกับคูแขงในตลาดไดคอนขางลำบาก  

ทั้งนี้ ผู ประกอบการไทยบางสวนยังตองอาศัยการนำเขาวัตถุดิบคุณภาพสูงจากตางประเทศ
โดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาดานราคาวัตถุดิบสินคาและคาขนสงสินคาที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน
และจากภาวะสงครามยูเครน – รัสเซีย เชนเดียวกันและอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตและการ
สงออกโดยรวมของไทยดวย อยางไรก็ตาม หากผูประกอบการไทยสามารถวางแผนบริหารจัดการตนทุนคาวัตถุดิบ 
คาแรงงาน และคาขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพก็ยังจะสามารถรักษาตลาดสงออกสินคาชุดชั้นในสตรีในสหรัฐฯ ได
ในอนาคต 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในภาพรวมแมวาสินคาชุดชั้นในสตรีไทยจะไดรับผลกระทบจากท้ัง
นอกและในตลาดหลายปจจัยซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดโดยเฉพาะประเทศ
คูแขงในภูมิภาคเอเชีย แตโดยภาพรวมไทยก็ยังมีสวนแบงตลาดพอสมควร ดังนั้น หากผูประกอบการไทยสามารถ
ปรับกลยุทธในการทำตลาดทั้งการลดตนทุนการผลิตรวมถึงการปรับปรุงสินคาใหมีความนาสนใจตอบโจทยความ
ตองการของผูบริโภคในตลาดปจจุบันท่ีสนใจเลือกซ้ือสินคาตามลักษณะการใชชีวิตท่ีเปลี่ยนไปท้ังแบบท่ีมีโครงสราง
ดันทรง และแบบชุดชั้นในสำหรับกีฬา (Sport Bra) ที่ยังคงเปนทีนิยมของผูบริโภคชาวอเมริกันในปจจุบันก็นาจะ
เพ่ิมโอกาสของสินคาไทยในตลาดไดมากข้ึน  

นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยยังควรคำนึงถึงปจจัยดานลักษณะโครงสรางทางดานรางกายสตรี
ชาวอเมริกันที่แตกตางจากผูหญิงชาวเอเชียอยางสิ้นเชิง เพื่อใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทย
ความตองการทางสรีระของผูบริโภคในตลาดซึ่งจะชวยใหสินคาเปนที่ยอมรับในตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ การ
เลือกใชวัสดุอุปกรณการผลิตนที่มีนวัตกรรมขั้นสูง เชน เนื้อผาที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
หรือเนื้อผาจากวัสดุพลาสติกนำกลับมาใช เปนตน นาจะชวยเพิ่มความนาสนใจของสินคาไทยไดอีกทางหนึ่งดวย 
อีกทั้ง การสงเสริมการสรางแบรนดสินคาไทยและการสนับสนุนดีไซนเนอรไทยรุนใหมใหเขาใจความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดสหรัฐฯ ใหมากข้ึนจะสามารถชวยเพ่ิมสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ ไดในระยะยาว  

 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมรวมถึงชุดชั้นในเปนอุตสาหกรรมที่สหรัฐฯ ให
ความสำคัญและจับตามองเปนพิเศษในมิติดานการใชแรงงานเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเปนหลัก 
(Labor Intensive sector) และมักจะมีความเกี่ยวพันธกับการลักลอบใชแรงงานผิดกฎหมาย ทั้งในรูปแบบของ
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยูเปนประจำ โดยเฉพาะในประเทศผูผลิตในเอเชีย
และอเมริกาใต ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรระมัดระวังในประเด็นดังกลาวและใหความสำคัญในการดูแลดาน
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

สวัสดิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอยางเทาเทียม เหมาะสมและเปนธรรมตามมาตรฐานสากลเพื่อลดโอกาสท่ี
สหรัฐฯ จะใชเปนประเด็นในการกีดกันการนำเขาสินคาจากไทย 

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