
Page 1 of 6 
  

 

รายงานสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
“อนาคตสดใสของธุรกิจสินค้าเด็กในสหรัฐฯ” 

 
 

อัตราการเกิดของประชากรสหรัฐฯ ปี 2564 มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2557 อยู่ที่ 3.66 ล้านคน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 อัตราการเกิดได้ลดลงเฉลี่ยปีละ 2% และในช่วงแรกของการระบาดใหญ่ของ COVID 19 ตั้งแต่ป ี2562-
2563 อัตราการเกิดก็ลดลงไปอีก 4% 

 
อัตราการเกิดท่ีเจริญเติบโตนับเป็นข่าวดีในมุมมองทางเศรษฐกิจในระยะ

ยาว เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและการบริโภค ทั้งนี้หากแบ่งจำนวนการเกิดตามเชื้อชาติเทียบกับปี่
ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มผู้หญิงผิวขาวและกลุ่มผู้หญิงฮิสแปนิก มีอัตราการให้กำเนิด
เพ่ิมข้ึน 2% ในทางกลับกันกลุ่มผู้หญิงผิวสีและกลุ่มผู้หญิงชาวเอเชีย มีอัตราการ
ให้กำเนิดลดลง 3% อย่างไรก็ดี  หากพิจารณาแยกตามรัฐจะพบว่า รัฐที่มีจำนวน
เด็กเกิดใหม่มากท่ีสุด ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเท็กซัส รัฐฟอริดา รัฐนิวยอร์ก รัฐ
เพลซิเวเนีย รัฐอิลินอยส์ รัฐโอไฮโอ รัฐจอร์เจีย รัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐมิชิแกน 
ตามลำดับ 

การขยายตัวของเด็กเกิดใหม่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนของความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าเด็กและสินค้าที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจำหน่ายสินค้าสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาในปี 
2564  มีมูลค่าประมาณ 1,015 พันล้านบาท (29 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ: 1 เหรียญสหรฐั มีมูลค่าประมาณ 35 บาท) โดยสินค้าเด็กที่มี
มูลค่าการจำหน่ายมากที่สุด ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อาหาร เสื้อผ้า 
ของใช้และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก ของเล่นเสริมทักษะและเฟอร์นิเจอร์ 
ตามลำดับ 
 สินค้าศักยภาพที่ไทยน่าจะเข้ามาเจาะตลาดได้ มีดังนี้ 
 1.สินค้าอาหารและขนมทานเล่นสำหรับเด็ก  
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ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันให้ความระมัดระวังในการเลือกสินค้าสำหรับเด็กเพ่ิมมากข้ึน โดยผู้ปกครองยินดีที่จะซื้อสินค้า
ในระดับพรีเมียมเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ ซ่ึงแนวโน้มสินค้าอาหารและขนมทานเล่นที่มีการขยายตัวอย่างมาก 
ได้แก่ สินค้าอาหารจากและขนมทานเล่นธรรมชาติหรือออร์แกนิกที่มีการรับรองจาก USDA และผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีสาร 
GMO สินค้าอาหารและขนมทานเล่นที่ไม่เติมน้ำตาล สินค้าอาหารและขนมทานเล่นทีป่ราศจากสารกันบูดที่เป็นอันตราย สินค้า
อาหารและขนมทานเล่นทีป่ราศจาก Gluten (Gluten free คือ อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของกลูเต็นจากข้าวสาลี ข้าวบาร์
เล่ย์ ข้าวไรย)์ และสารก่อให้เกิดภูมิแพ้  
 

โดยช่องทางการจำหน่ายสินค้าอาหารและขนมทานเล่นเดก็ที่สำคัญ คือ ซูเปอร์มาร์เก็ตและ E-Commerce อนึ่ง
ในช่วงการระบาดของ COVID ที่ผ่านมาได้กระตุ้นการจำหน่ายสินค้าอาหารสำหรับเด็กผ่านช่องทาง E-Commerce ทำให้เกิด
การเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งและยังสร้างพฤติกรรมความคุ้นชินในการซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

ผู้ค้ารายสำคัญของตลาดสินค้าอาหารและขนมทานเล่นสำหรับเด็กสหรัฐฯ คือ Gerber, Plum Organics และ 
Beechnut Naturals อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีสินค้าอาหารเด็ก Private Brand และนำเข้าจากต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะ
สินค้าในกลุ่มของทานเล่น ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสอันดีกับผู้ส่งออกไทยในการขยายสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ต่อไปในอนาคต  

ทั้งนี้ผู้ส่งออกควรคำนึงถึงกฎและระเบียบในการส่งออกสินค้าอาหารมายังสหรัฐฯ โดยสินค้าอาหารที่จะเข้ามาจำหน่าย
ในสหรัฐฯ จำเป็นต้องผ่านหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 
US Food and Drug Administration (US FDA)  www.fda.gov    สินค้าอาหาร/เครื่องดื่ม  

                                          โดยเฉพาะเรื่องการจดทะเบียนโรงงาน  
                                          การแจ้งส่วนผสมและการจัดทำฉลาก 

US Department of Agriculture (USDA)  www.usda.gov  สินค้าอินทรีย์ สำหรับขอการรับรอง 
          สินค้าออร์แกนิก 
Customs and Border Protection (CBP)  www.cbp.gov   การอนุญาตให้นำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ 
 
งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ:  

 Natural Products Expo East   29 กันยายน- 1 ตุลาคม, 2565 
Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA 
https://www.expoeast.com/ 

http://www.ditp.go.th/
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 Kid Expo     3-5 พฤษภาคม, 2023 
       Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, CA 
       https://theabcshow.com/ 

2.สินค้าเสื้อผ้าสำหรับเด็ก  
เสื้อผ้าเด็กจะเน้นเรื่องการสวมใส่ที่สบาย สะดวกและปลอดภัย โดยทั่วไปจะทำจากผ้าฝ้าย ขนสัตว์ และผ้าไหม โดยมี

การออกแบบที่แตกต่างกันเพ่ือให้ดูน่าสนใจ ความต้องการเสื้อผ้าเด็กที่หลากหลายช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัวอย่าง
กว้างขวางในธุรกิจ E-commerce และยังสร้างโอกาสให้กับแบรนด์ใหม่ๆ ได้เข้าสู่ตลาด ในทางกลับกันแนวโน้มแฟชั่นที่
เปลี่ยนแปลงไปและรสนิยมความชอบของผู้บริโภค ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบของเสื้อผ้าเด็กมีราคาสูงขึ้น ถือเป็นความท้าทายที่
สำคัญสำหรับตลาด อย่างไรก็ดีเทรนสำหรับเสื้อผ้าเด็กในสหรัฐฯ ที่น่าสนใจ ได้แก่ เสื้อผ้าแนวสีธรรมชาติ เสื้อผ้าที่เป็นกลาง
ทางเพศ เสื้อผ้าเน้นความเรียบง่าย minimal style และเสือ้ผ้าที่ใช้วัสดุเป็นมิตรและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำหรับเด็กแบ่งออกเป็นออนไลน์และออฟไลน์ ช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะ

ขยายตัวอย่างมาก โดยปัจจัยที่นำไปสู่การเติบโตของตลาดเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ ได้แก ่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นการจำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก ช่วยให้มีการอัปเดตแฟชั่นล่าสุดที่รวดเร็วและง่ายขึ้นใน Social Media 
นอกจากนี้ กิจกรรมส่งเสริมการขายใน E-commerce ทีม่ีมากขึ้นอย่างรวดเร็วไดช้่วยกระตุ้นการซื้อ รวมทั้ง ยังทำให้ผู้ซื้อ
สามารถซื้อสินค้าได้จากท่ัวทุกมุมโลก ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด สำหรับช่องทางออฟไลน์ของเสื้อผ้าสำหรับเด็ก 
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้า Specialty Store 

ผู้ค้ารายสำคญัของตลาดเสื้อผ้าสำหรับเด็กในสหรัฐฯ คือ Carter’s, Children’s place, Old Navy และ H&M 
อย่างไรก็ดีการเข้ามาแข่งขันในตลาดเสื้อผ้าเด็กในสหรัฐฯ กลุ่มเด็กเกิดใหม่จนถึงกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน นั้นเป็นตลาดที่น่าสนใจ
และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองมีความเต็มใจและมีกำลังที่จะใช้จ่ายสำหรับกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซ่ึงปัจจัยที่
ช่วยขับเคลื่อนอุปสงค์ที่สำคัญ คือ การออกแบบและคุณภาพ ตลาดกลุ่มเด็กเกิดใหม่จนถึงกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนดังกล่าวน่าจะ
เป็นอีกหนึ่งตลาดศักยภาพที่มีศักยภาพและเหมาะกับผู้ส่งออกไทย นอกจากนี้แล้ว สินค้าแฟชั่นที่ใส่คู่แม่และเด็ก มีแนวโน้มที่
จะเติบโตอย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มชุดออกงาน ชุดกีฬาและชุดนอนน่าจะได้รับความนิยมอย่างมาก  

ทั้งนี้หน่วยงานทีม่ีบทบาทและเกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก คือ 
Consumer Product Safety Commission (CPSC)  www.cpsc.gov    ความปลอดภัยของสินค้า 
Customs and Border Protection (CBP)   www.cbp.gov     การอนุญาตให้นำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ 

http://www.ditp.go.th/
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งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ:  
NYNOW   14-17 สิงหาคม 2565 
    Jacob K Javits Center, New York City 

https://nynow.com/ 
 Kid Expo   3-5 พฤษภาคม, 2023 
     Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, CA 
     https://theabcshow.com/ 
 

3.สินค้าของใช้และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก 
ในสภาวะหลังวิกฤติผู้ปกครองส่วนใหญ่ระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก เน้นความปลอดภัย

และผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีทีไ่ม่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยผู้บริโภคยินดีที่จะลงทุนในสินค้าที่มีคุณภาพดีและเป็นสินค้าจาก
ธรรมชาติ โดยสินค้าในกลุ่มนี้รวมถึงสินค้าดูแลผิวและผม  และอุปกรณ์ของใช้ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของเด็ก เช่น 
อุปกรณ์สำหรับทานอาหาร อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด อุปกรณ์สำหรับการเดินทาง เป็นต้น  

 
 

 
 
 
 
 
ช่องทางการจัดจำหน่ายสำคัญ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ออนไลน์ ร้านค้าส่ง ร้าน Specialty Store ซ่ึงกลยุทธ์การกระตุ้น

การจำหน่ายที่ถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ได้แก ่การเปิด pop up shop ชั่วคราวเพ่ือให้ความรู้กับ
ลูกค้าและลูกค้าสามารถทดลองใช้สินค้าเพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วม ก่อนที่จะนำไปสู่การสั่งซื้อต่อไปในอนาคต นอกจากนี้การ
สร้างการรับรู้และกระตุ้นการจำหน่ายผ่านผู้ทรงอิทธิพลทาง Social Media และการทำ Testimonial เพ่ือเป็นการรับรอง
คุณภาพสินค้าจากบุคคลที่ใช้สินค้าจริงก็เป็นอีกวิธีที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งช่องทาง E-Commerce น่าจะมีโอกาส
ขยายตัวอย่างมากในอนาคต 

โอกาสของสินค้าไทยในตลาดดังกล่าว สินค้าในกลุ่มประทินผิวโดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิกและสินค้าจากธรรมชาติ
น่าจะมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีการรับรู้ว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ดังนั้นการเจาะตลาดโดยอาศัย
ฐานการรับรู้ของผู้บริโภคน่าจะช่วยต่อยอดให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับได้ง่ายขึ้น  

ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวข้องกับสินค้าของใช้และผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก คือ 
US Food and Drug Administration (US FDA)   www.fda.gov    สินค้าประทินผิว 

                                           โดยเฉพาะเรื่องการจดทะเบียนโรงงาน  
                                           การแจ้งส่วนผสมและการจัดทำฉลาก 

US Department of Agriculture (USDA)   www.usda.gov  สินค้าอินทรีย์ สำหรับขอการรับรอง 

http://www.ditp.go.th/
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           สินค้าออร์แกนิก 
Consumer Product Safety Commission (CPSC)  www.cpsc.gov  ความปลอดภัยของสินค้า 
Customs and Border Protection (CBP)   www.cbp.gov   การอนุญาตให้นำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ 
 
งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ:  
NYNOW   14-17 สิงหาคม 2565 
    Jacob K Javits Center, New York City 

https://nynow.com/ 
 Kid Expo   3-5 พฤษภาคม, 2023 
     Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, CA 
     https://theabcshow.com/ 
 

4.สินค้าของเล่นเสริมทักษะ 
ตลาดของเล่นเด็กในสหรัฐฯ คาดว่าน่าจะมีการขยายตัวอย่างมากในอนาคต โดยมีแรงหนุนจากอัตราการเด็กเกิดใหมท่ี่

เพ่ิมข้ึนและรายได้ของประชากรวัยหนุ่มสาวของประเทศที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้แล้ว ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะ
พัฒนาศักยภาพของลูกอย่างจริงจังทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ของเล่นสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และน่าจะส่งผลให้ของเล่นเพื่อการศึกษา ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ และของเล่นเสริมทักษะอ่ืนในตลาด
น่าจะมีการเติบโตตามไปด้วย แนวโน้มของสินค้าของเล่นเด็กในสหรัฐอเมริกานอกจะต้องเป็นสินค้าที่ช่วยเสริมทักษะแล้ว ของ
เล่นควรจะต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อเด็กและมีคุณภาพดี  

 
ผู้ค้ารายสำคัญของตลาดสินค้าของเล่นเสริมทักษะในสหรัฐฯ คือ Mattel Inc, Fisher Price, Tomy Corp และ 

Lamaze จากข้อมูลของ The Toy Association Inc ระบเุทรนของสินค้าของเล่นที่กำลังมาแรงในปี 2565 ต้องเป็นของเล่นที่
ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ สร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ผ่านจิตนาการและสามารถแบ่งปันให้คนอ่ืนรับรู้ได้ (นึกถึงเรื่องราว งานศิลปะ 
วิดีโอ และรูปภาพ) เพ่ือช่วยผลักดันให้เด็กเป็น “Next Gen Creators” และได้ปลดปล่อยจินตนาการ ตลอดจนสามารถ
ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นของตนเองไปตามจิตนาการ โอกาสของสินค้าไทยในกลุ่มนี้ สินค้าในกลุ่ม Wooden Toy ที่
เสริมสร้างทักษะน่าจะสามารถเข้ามาเจาะตลาดได้และน่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้น เพราะ ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันเริ่มหันกลับมา
ให้ลูกเล่นของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการและทักษะที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากและลดการส่งเสริมการเล่นของเล่นใน
กลุ่มเทคโนโลยีลง 

http://www.ditp.go.th/
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  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ditp.go.th/ 
 

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายสำคัญ คือ ออนไลน์ ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยช่องทาง E-Commerce มีการ
เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา โดยมี Amazon เป็นผู้นำตลาด รองลงมา ได้แก่ Walmart, Target และ 
Costco 

ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวข้องกับสินค้าของใช้และผลิตภัณฑ์ดูแลของเล่นเด็ก คือ 
Consumer Product Safety Commission (CPSC)  www.cpsc.gov  ความปลอดภัยของสินค้า 
Customs and Border Protection (CBP)   www.cbp.gov   การอนุญาตให้นำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ 
 
งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ:  
Kid Expo   3-5 พฤษภาคม 2566 

     Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas. CA 
     https://theabcshow.com/ 

Toy Fair   30 กันยายน-3 ตุลาคม 2566 
    Jacob K Javits Center, New York City 

https://toyfairny.com/  
 

ข้อมูลอ้างอิง: Bloomberg.com/CDC.gov/Euromonitor/Statista/PRNewswire/Marketwatch 

http://www.ditp.go.th/

