
  ผลิตภณัฑเ์สริมความงามบางรายการในจีนขยายตวั แมย้งัมีการระบาดของ COVID-19 

 
นอนดึกทุกคืน ทาครีมบ ารุงรอบดวงตาหนาทุกวนั แมเ้ป็นแค่ค  าพูดเล่น แทจ้ริงแลว้เป็นการ

กระท าจริงของผูค้นในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 สองเดือนท่ีผ่านมา ผูบ้ริโภคจีน
สั่งซ้ือครีมบ ารุงรอบดวงตาเป็น 6 ลา้นค าสั่งซ้ือ  

แมใ้ส่หน้ากาก แต่ก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้ผูห้ญิงหยุดสวย จึงเกิดปรากฏการณ์ "การสวม
หน้ากาก แต่ทาลิปสติก" ซ่ึงเคยเป็นข่าวครึกโครมในโซเชียลมีเดียจีน โดยในช่วงเดือนมกราคม – 
กุมภาพนัธ์ 2563 ลิปสติกในTmall ขายทั้งหมด 11 ลา้นแท่ง 

ขอ้มูลสถิติจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระบุว่า มณฑล 5 อนัดบัแรกท่ีมีการสั่งซ้ือบริโภค
เคร่ืองส าอางมากอนัดบัตน้ เช่น มณฑลกวางตุง้ มณฑลเจียงซู มณฑลเหอหนาน มณฑลเจอ้เจียง
และมณฑลซานตง   

อน่ึง ในช่วงเวลาท่ีจดั Tmall Beauty Award (วนัท่ี 13-15 เมษายน 2563 ) บริษัท Kantar 
(บริษทัวิจยัตลาดท่ีมีช่ือเสียงในจีน) ไดป้ระกาศว่า เดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2563 ยอดขายรวม
ของสินค้าก ลุ่ม  Beauty Makeup (ทั้ ง ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ) ลดลง 13%  (YoY)                       
แต่ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มข้ึน 7%  (YoY) นอกจากน้ี Tmall ยงัเปิดเผยว่า ยอดขาย 
eyeliners และ eye shadows ของแบรนด์ต่างชาติใน Tmall  ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
เพิ่มข้ึน 40% (YoY) เน่ืองจาก แมว้่าผูห้ญิงสวมหน้ากากอนามยัแต่ ดวงตาท่ีอยู่ภายนอกหน้ากาก
อนามยัยงัคงตอ้งงดงามตลอดเวลา 

ส าหรับ L’Oreal เม่ือเร็วๆน้ี ได้เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกของ L’Oreal                  
ทัว่โลก ยอดขายลดลง  4.8 % (YoY) แต่ยอดขาย L’ Oreal ในจีนในช่วงเวลาดังกล่าวกับเพิ่มข้ึน 
6.4% (YoY) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าประหลาดใจอย่างมาก โดยเฉพาะในยามท่ีมีวิกฤตไวรัส COVID-19 
ระบาดเช่นน้ี กล่าวคือในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2563 ยอดขายของผลิตภณัฑ์แต่งหนา้บาง
รายการ เช่น eyeliners, eye shadows, mascara, eyebrow pencils ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
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 ท่ีผา่นมา L’Oreal ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ผูบ้ริโภคให้สั่งซ้ือสินคา้ โดยเม่ือช่วงเทศกาลวนัสตรีสากล หรือ Women’s 
Day (ตรงกับวนัท่ี 8 มีนาคมของทุกปี) ยอดขาย  L’Oreal จีน เพิ่มข้ึนอย่างท่วมท้น จึงคาดว่า
สัญญาณน้ียงัคงเป็นบวกอยา่งต่อเน่ืองในเดือนเมษายน 2563 คาดวา่ยอดขายจะเพิ่มประมาณ 5-10% 
(YoY)  

ความเห็น สคต ณ เมืองเซ่ียเหมิน : ขณะน้ี จีนสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19                
ได้ในระดับหน่ึง ประกอบกับการท่ีรัฐบาลจีนได้พยายามอย่างหนักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ                   
จึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจจีนค่อยๆฟ้ืนตวัโดยล าดบั  

แม้ว่าจะอยู่ในช่วงท่ีก าลงัเผชิญกบัการระบาดของ COVDID-19 โดยประชาชนยงัคงต้อง
สวมหน้ากากอนามัยและถือปฏิบัติ  Social distancing อย่างเคร่งครัด แต่ผู ้หญิงในจีนย ังคง                        
ไม่ยอมหยุดสวย ประกอบกบักระแสของผูบ้ริโภคเพศชายท่ีหนัมาใส่ใจดูแลภาพลกัษณ์ของตวัเอง
เพิ่มข้ึน ท าให้ยอดขายออนไลน์ของผลิตภณัฑ์เสริมความงามในจีนยงัคงเพิ่มข้ึน (แมว้า่ยอดขายจาก
ร้านค้าออฟไลน์ได้ลดลงอย่างมากก็ตาม) โดยเฉพาะ eyeliners, eye shadows, mascara, eyebrow 
pencils ผลิตภณัฑ์บ ารุงดวงตา เน่ืองจากดวงตา คิ้ว เป็นต าแหน่งท่ีไม่ได้ถูกบดบงัด้วยหน้ากาก
อนามยั 

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีสูงอนัเกิดจากค่าเช่าพื้นท่ีและค่าจา้งพนกังานในร้าน 
ผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมความงามในตลาดจีนซ่ึงครอบคลุมถึง ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว เคร่ืองส าอาง 
เวชส าอางค ์ เป็นตน้ จึงใหค้วามส าคญักบัร้านคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึน  และมุ่งเนน้การใชก้ลยทุธ์ Online 
Marketing เช่น การใช้ Net Idol, การ Live Streaming, การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมี เดีย                 
ยอดนิยมในจีน เป็นตน้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้ใหม้ากข้ึน 

  ปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามในจีนยงัขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นโอกาส
ส าหรับผลิตภณัฑ์เสริมความงามของไทย  แน่นอนวา่การบุกตลาดจีนไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่ใช่เร่ือง
ยากจนเกินไป โดยหัวใจส าคญัของการบุกตลาดจีน เช่น การศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ริโภค/
ภาพรวมตลาด/กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การหาคู่คา้จีนท่ีน่าเช่ือถือ การใชก้ลยุทธ์การตลาดออนไลน์                          
ท่ีเหมาะสม การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและน่าเช่ือถือ การตั้ งราคาขาย                    
ท่ีสมเหตุสมผล การเขา้ร่วมงานแฟร์ท่ีมีช่ือเสียงในจีน เป็นตน้ 

ท่ีมา:https://fashion.chinadaily.com.cn 
https://www.cosmeticsdesign-asia.com 

แปลและเรียบเรียงโดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมือง เซ่ียเหมิน 
24 เมษายน 2563 
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