
แนวโน้มความนิยมผลิตภัณฑ์กันแดดของชาวจีน 

 
 

ศูนย์ข้อมูล CBNData ร่วมกับเว็บไซต์ MEI.TMALL.COM ได้ศึกษาแนวโน้มความนิยมผลิตภัณฑ์กัน
แดดของตลาดจีนในปี 2562 โดยได้ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดบนโลก
การค้าออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 

ภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดในตลาดจีนมียอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไตร
มาสที่ 2 ปลายฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนที่สภาพอากาศเริ่มร้อนและมีแดดแรง จากการส ารวจข้อมูลพบว่า
ผู้บริโภคชาวจีนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ TMALL Global มากขึ้น โดยนิยมซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กันแดดแบรนด์จากจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์กันแดดของประเทศ
ญี่ปุ่นมียอดขายดีที่สุด ส าหรับแบรนด์ของจีนก็มียอดขายเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด โดยในปี 2561 แบรนด์ผลิตภัณฑ์กัน
แดดของจีนมียอดขายเติบโตเพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2559 

ตารางแสดงยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดแบรนด์ของจีนและต่างประเทศที่ขายด ี10 อันดับ 

ในช่วงปี 2559 - 2561 

Top 10 ปี2559 ปี 2560 ปี2561 
1 ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 
2 จีน จีน จีน 
3 สหรัฐอเมริกา เกาหลี เกาหลี 
4 เกาหลี สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 
5 ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ไทย 

 

Thai Trade Center-Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center,Shi 
Nan District,No.9 Xiang Gang 
Zhong Road,Qingdao,226071  

Mobile : +86-0532-68621206 

E-mail : qingdao@ditp.go.th 



 
 
 

Top 10 ปี2559 ปี 2560 ปี2561 
6 เยอรมนี เยอรมนี สเปน 
7 ไทย ไทย ฝรั่งเศส 
8 ออสเตรเลีย สเปน สวิตเซอร์แลนด์ 
9 สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 
10 สเปน ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 

 
ส าหรับตลาดจีนพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่าผู้ชายทั้งด้านจ านวน

ลูกค้าและยอดการสั่งซื้อ จากการศึกษาข้อมูลชาวจีนที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดดผ่านออนไลน์พบว่าผู้บริโภค
จีนที่เกิดระหว่างปี 1995 - 1999 เป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของ
กลุ่มลูกค้าทั้งหมด รองลงมาเป็นชาวจีนที่เกิดระหว่างปี 1990 – 1995 และเกิดระหว่างปี 1985 - 1989 
ตามล าดับ ส าหรับเมืองหรือมณฑลทีผู่้บริโภคจีนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดมากท่ีสุด ได้แก่ มณฑลไหหล า เขต
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลหูเป่ย มณฑลเสฉวน มณฑลหูหนาน เมืองฉงชิง มณฑลส่านซี มณฑลเจียงซี 
มณฑลอันฮุย และมณฑลซานตง มหานครเทียนจิน มณฑลฝู่เจี้ยน มณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลกุ้ยโจว และเขต
ปกครองตนเองมองโกเลียใน   

แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดด 
- ผลิตภัณฑ์กันแดดที่จะได้รับความนิยมมากข้ึนในตลาดจีนจะต้องเน้นคุณสมบัติสามารถกันน้ ากัน

เหงื่อได ้โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีคุณสมบัติกันน้ ากันเหงื่อเพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก ซ่ึงในปี 2561 มีจ านวนผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติกันน้ าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  

- ผลิตภัณฑ์กันแดดท่ีมีคุณสมบัติรักษาผิวพรรณด้วยมีแนวโน้มได้รับความนิยมจากลูกค้ามากขึ้น 
โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีเกิดก่อนปี 1970 และผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี 1970 – 1980 นิยมผลิตภัณฑ์กันแดดที่ท า
ให้ผิวขาวขึ้นและปกปิดริ้วรอย ส าหรับผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่างปี 1990 - 1999 นิยมผลิตภัณฑ์กันแดดที่ให้ผิวมี
ความชุ่มชื่น 

- รังสี UVA/UVB ท าให้ผิวเสียและแก่เร็ว จึงพบว่าในช่วง 3 ปีมานี้ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์
กันแดดท่ีมีคุณสมบัติป้องกันรังสี UVA/UVB เพ่ิมข้ึน ในปี 2561 ยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดที่ป้องกันรังสี 
UVA/UVB เพ่ิมขึ้น 1 เท่าจากปี 2559 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF 50 ขึ้นไปมีจ านวนผู้บริโภค
และยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 อย่างเห็นได้ชัด  
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- เนื้อครีมของผลิตภัณฑ์กันแดดมีส่วนส าคัญท่ีชาวจีนจะเลือกซ้ือ อาทิ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่หนา 

เบาบาง เป็นต้น รายงานพบว่าในปี 2561 มีจ านวนผู้บริโภคท่ีสั่งซื้อครีมกันแดดที่มีเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 และมีจ านวนผู้บริโภคท่ีสั่งซื้อซ้ าครีมกันแดดเนื้อบางเบานี้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปี 
2560 

- นอกจากผลิตภัณฑก์ันแดดส าหรับผิวหน้าแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการผลิตภัณฑ์กันแดดส าหรับผิวกาย
ด้วย ในปี 2561 สเปรย์กันแดดส าหรับผิวกายมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 661 จากปี 2559 นอกจากนี้ 
ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบแท่งสติ๊กได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ในปี 2561 มีจ านวนผู้บริโภคซื้อกันแดดแบบ
แท่งสติ๊กเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 513 เนื่องจากสามารถใช้ได้ท้ังตัวสะดวกและพกพาง่าย 

- ผลิตภัณฑ์กันแดดท่ีมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต อาทิ 
รอยด่างด า ริ้วรอย ความหย่อนคล้อยของผิว มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมในตลาดจีนมากข้ึน  
 

แหล่งที่มา  https://www.cbndata.com/report/1432/detail?isReading=report&page=1 
สคต.ชิงต่าว 
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