
เมื�อผู้ชายอินเดีย
รักสวยรักงาม
มากขึ�น!
ที�มา : FINANCIAL EXPRESS, JANUARY 17, 2020 

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

Thai Trade Center-New Delhi, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110057
Phone : +91 11 4326 8888  e-mail : thaitcnewdelhi@gmail.com

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com



     ผลการศึกษาของ ASSOCHAM
หอการค้าและอุตสาหกรรมที�เก่าแก่
และใหญ่ที�สุดของอินเดีย รายงานว่า
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชาย
ในอินเดียจะมีอัตราเติบโตต่อป�สูงถึง
45% และอีกไม่นานจะมีมูลค่าสูงถึง
350,000 ล้านรูป� (ประมาณ 5.5
พันล้านเหรียญสหรัฐ) จากป�จจุบันที�
มีมูลค่า 168,000 ล้านรูป� ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
มหาศาลของตลาดผลิตภัณฑ์สําหรับ
ผู้ชายในอินเดีย และดูเหมือนจะเป�น
เรื�องปกติสําหรับไลฟ�สไตล์ของผู้ชาย
อินเดียในป�จจุบัน
 

     และจากรายงานการศึกษาของ
Mintel บริษัทผู้เชี�ยวชาญด้านการ
วิจัยตลาดชั�นนําของโลกกล่าวถึง
ผู้ชายอินเดียเฉลี�ยแล้วใช้เวลา 16
นาทีสําหรับการแต่งกาย 14 นาที
สําหรับการจัดแต่งทรงผม และ 
12 นาทีสําหรับการดูแลใบหน้า 
โดยเฉพาะผู้ชายในเมืองใหญ่ที�
ต้องการให้ตัวเองเป�นที�น่าสนใจ

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางสําหรับ
ผู้ชายในอินเดียจะมีมูลค่ากว่า 5.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงศักยภาพมหาศาล
ของกลุ่มผู้บริโภคชายและเป�นโอกาสส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื�องสําอางไทย เจาะตลาด
ไลฟ�สไตล์ของผู้ชายอินเดีย



การเปลี�ยนแปลงไปของไลฟ�สไตล์ผู้ชายอินเดีย

     ก่อนหน้านี�ผู้ชายอินเดียส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจในการดูแลตัวเองน้อยมาก เช่น การใช้
ครีมชนิดเดียวสําหรับทั�งใบหน้าและลําตัว และ
นํ�ามันใส่ผมที�หาได้ทั�วไปตามท้องตลาด แต่ใน
ป�จจุบันเทรนด์การดูแลตัวเองและใส่ใจสุขภาพ
ของผู้ชายกําลังจะดําเนินรอยตามผู้หญิง
 

     จะเห็นได้จากร้านตัดผมใต้ต้นไม้ริมข้าง

ทางดูเหมือนจะไม่เป�นที�นิยมอีกต่อไปแล้ว 

เมื�อผู้ชายต้องการที�จะสร้างจุดสนใจให้คน

รอบข้างด้วยการมีรสนิยมที�สื�อออกมาให้เป�น

ที�ยอมรับ

     ทุกวันนี�ชายชาวอินเดียมีสไตล์การแต่งตัว
ในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยอิทธิพลของ
กระแสต้นแบบที�ได้รับความนิยม อย่าง 
 Aamir Khan ซูเปอร์สตาร์บอลลีวูด หรือ
Virat kohli นักคริกเก็ตชาวอินเดีย ซึ�งเป�น
ไอดอลและแบบอย่างที�คนรุ่นใหม่ชื�นชอบ



กระแสดูแลตัวเองของผู้ชาย
อินเดียได้รับอิทธิพลจากแฟชั�นใน
ป� จจุบัน
     การไว้หนวดเครามีหลากหลายรูปแบบมากขึ�น มากไป
กว่านั�นผู้ชายเริ�มให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ไม่ว่าจะเป�น แชมพู ครีมนวดผม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแล
และบํารุงผิวหน้า ทั�งนี� เพื�อให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื�น แม้ว่าจะ
ใช้เวลาอยู่ในร้านเสริมสวยหลายชั�วโมงก็ตาม
 

     การดูแลตัวเองของผู้ชายจึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพื�อให้ดู
เรียบร้อยและเหมาะสมเท่านั�น แต่ต้องดูดีและตามแฟชั�น
ด้วย ดังนั�น การตลาดของผู้ชายสําอางจึงต้องมีความ
ละเอียดมากขึ�นเช่นเดียวกันกับผู้หญิง

ตลาดของผู้ชายดูแลตัวเองใน
อินเดีย : ธุรกิจใหม่ที�มาแรง

     การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดช่องว่าง
ทางการตลาดอย่างมาก จากข้อมูลป�จจุบันชี�ให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงมีมากกว่า 5,000 แบรนด์ ในขณะ
ที�สําหรับผู้ชายมีให้เห็นน้อยมากจนสามารถนับได้



อุปสงค์และอุปทานที�เพิ�มขึ�น
ของผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชาย

     ผู้ชายไม่เพียงแต่แข่งขันเพื�อให้ดูดีกว่าเพศ
เดียวกันเท่านั�น แต่ยังรวมถึงเพศตรงข้ามด้วย
ในอดีตคําว่า "หล่อ" ถูกใช้กับผู้ชาย และคําว่า
"สวยงาม" ใช้กับผู้หญิง แต่ป�จจุบันผู้ชายก็
ต้องการที�จะใช้คําว่า "สวยงาม" เพื�อให้ตัวเอง
ดูดีขึ�นเช่นกัน ทําให้อุปสงค์และอุปทานของ
ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายมีเพิ�มสูงขึ�นตามไปด้วย
แต่เนื�องจากตลาดผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชาย
ในป�จจุบันไม่ได้มีความหลากหลาย และหลาย
แบรนด์ในตลาดไม่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตอบโจทย์ความสวยงามที�ผู้ชายต้องการ 
 

     ผู้เชี�ยวชาญในอุตสาหกรรมนี�ต่างให้ความ
เห็นว่าแทนที�ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าที�มีหลากหลาย
ออกมาสู่ท้องตลาดนั�น ควรจะทําการศึกษาและ
วิจัยเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ชายให้ตรงจุดจะดีกว่า จึงจะเป�น
หนทางประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมนี�
อย่างแท้จริง...
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     ป�จจบุนักระแสการดแูลตวัเองของผูช้าย หรอื เมนส์
กรมูมิ�ง (Men's Grooming) เป�นเทรนดใ์หมท่ี�เกดิขึ�น
พรอ้มกบักระแสใส่ใจสุขภาพ และไดร้บัการยอมรบัไป
ทั�วโลก อยา่งที�เหน็ไดช้ดัคอืประเทศในแถบเอเชยีอยา่ง
เกาหล ีจนี และไทย ส่วนหนึ�งมาจากอทิธพิลของไอดอล
ชาย จนนํามาสู่การเกดิแบรนดค์วามงามของเครื�อง
สําอางและสกนิแครสํ์าหรบัผูช้ายมากมาย และดเูหมอืน
วา่อนิเดยีกเ็ริ�มที�จะมแีนวโนม้ไปในทศิทางนี�เชน่เดยีวกนั     
 

     จากขอ้มลูเพิ�มเตมิของ ASSOCHAM หอการคา้ที�เกา่
แกแ่ละใหญท่ี�สุดของอนิเดยี รายงานวา่ ผูช้ายอนิเดยีใน
เขตเมอืงที�มกีารบรโิภคสินคา้ไปกบัการดแูลตวัเองมอีายุ
ตั�งแต ่25-45 ป� และมจีํานวนมากกวา่ผูห้ญงิ เนื�องจาก
คา่นยิมในการใชช้วีติเปลี�ยนแปลงไป และการเขา้ถงึสื�อ
โฆษณาที�เพิ�มขึ�น ส่งผลใหอ้ปุสงคเ์พิ�มขึ�นตามไปดว้ย
 

     โดยผลติภณัฑท์ี�ไดร้บัความนยิมในหมูผู่ช้ายมากที�สุด
นั�นคอื ผลติภณัฑป์รบัสีผวิและสีผม ในขณะที�ผลติภณัฑ์
ชําระลา้งผวิและเส้นผมนั�นยงัมส่ีวนแบง่การตลาดที�นอ้ย
 

     นอกจากนี�ยงัพบวา่ หลายป�ที�ผา่นมาธรุกจิสปาและ
รา้นเสรมิสวยเพิ�มขึ�นอยา่งมาก ซึ�งรายไดม้าจากกลุม่
ผูช้ายถงึ 45% (*1)
 

     และจากการวเิคราะหข์อง PGA Labs ตลาดของ
เมนส์กรมูมิ�งในอนิเดยีอยูท่ี� 1.28 พันลา้นเหรยีญสหรฐั
ในป� 2559 และคาดวา่จะมมีลูคา่ 2.6 พันลา้นเหรยีญ
สหรฐัในป� 2561 ซึ�งจากอตัราเตบิโตเฉลี�ยแบบทบตน้
36% คาดวา่ภายในป� 2564 จะมมีลูคา่ถงึ 5.5 พันลา้น
เหรยีญสหรฐั (*2)     
 

     สอดคลอ้งกบัรายงานการวจิยัของ TechSci ถงึ
ตลาดผลติภณัฑข์องผูช้ายในอนิเดยี (*3) กลา่ววา่ สถติิ
ของตลาดผลติภณัฑสํ์าหรบัผูช้ายมแีนวโนม้เตบิโตเพิ�ม
ขึ�นทกุป� จากป� 2559 มมีลูคา่ 1.4 พันลา้นเหรยีญสหรฐั
และคาดการณว์า่จะมมีลูคา่เพิ�มสูงขึ�นถงึ 3.3 พันลา้น
เหรยีญสหรฐัในป� 2565 คดิเป�นอตัราการเตบิโตเฉลี�ย
(CAGR) อยูท่ี� 15% 

OCA PERSPECTIVE



(*1) Fashion Network. (2020). India’s male grooming industry to       
      grow at 45%, touch Rs 35000 crore by 2021. (Retrieved from 
      https://in.fashionnetwork.com/).
(*2) The Hindu Business Line. (2019). Men's grooming market grows 
      beyond hair and beard products. (Retrieved from 
      https://www.thehindubusinessline.com).
(*3) Techsci Research. (2019). Male Grooming Market In India. 
      (Retrieved from https://www.techsciresearch.com/blog/male-
      grooming-market-in-india/106.html).
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     นอกจากนี�ยังมีข้อมูลแสดงถึงการเติบโตของ
ประชากรเพศชายที�อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-34 ป�
ซึ�งเป�นช่วงวัยที�ใส่ใจตัวเองเป�นพิเศษ พบว่า มีแนว
โน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง คาดการณ์ว่าในป� 2564 
จะมีจํานวนผู้ชายสูงขึ�นกว่า 251 ล้านคน (จากกราฟ)

ไดน้ําขอ้มลูเหลา่นี�สําหรบัเป�นแนวทางในการพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หต้อบโจทยข์องผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่ได้
ตรงจดุ โดยผลติภณัฑสํ์าหรบักลุม่ตลาดผูบ้รโิภคระดบั
ชนชั�นกลางที�มกีําลงัซื�อสูงของอนิเดยี จะตอ้งคํานงึ
ถงึป�จจยัตา่งๆ อาท ิการพัฒนารปูแบบผลติภณัฑใ์ห้
สอดคลอ้งกบัไลฟ�สไตลข์องผูบ้รโิภค มคีวามปลอดภยั
และเป�นผลติภณัฑท์ี�เฉพาะเจาะจง (Personalization)
การแกไ้ขป�ญหาไดต้รงจดุ และปรบัขนาดบรรจภุณัฑ์
เพื�อใหม้กีารทดลองคณุภาพสินคา้ รวมทั�งกําหนดราคา
ที�เหมาะสมเพื�อใหแ้ขง่ขนัในตลาดได ้เป�นตน้ 
 

     นอกจากนี� ผูส่้งออกไทยอาจใชแ้ตม้ตอ่จากการ
ลดภาษีของอนิเดยีภายใตข้อ้ตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-
อนิเดยี ซึ�งมภีาษี 0-5% ประกอบการขยายโอกาสส่ง
ออกของไทย

     จากขอ้มลูที�กลา่วมาขา้งตน้ ทําใหเ้ราเหน็ถงึแนวโนม้
การตลาดของการบรโิภคสําหรบัเพศชาย (Segment)
ในอนิเดยี เพื�อใหผู้ป้ระกอบการรายใหม ่รวมไปถงึ
ผูป้ระกอบการที�มผีลติภณัฑเ์กี�ยวกบัการดแูลตวัเอง 


