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ผลิตภัณฑ์กรูมมิ�งขายดี 
ชาวอินเดียดูแลตัวเองที�บ้าน
เพิ�มขึ�นช่วง COVID-19
ที�มา: Financial Express, June 14, 2020

สาํนกังานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุนวิเดลี
ข่ า ว เ ด่ น ร า ย สั ป ด า ห์



ตั�งแต่ COVID-19 แพร่ระบาด ยอดขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื�อและสินค้าจาํเป�นต่างๆ เพิ�มขึ�นอย่างเห็น
ได้ชัด แต่สินค้าอีกประเภทหนึ�งที�มียอดขายเพิ�มขึ�นเช่นกันคือผลิตภัณฑ์กรูมมิ�ง เนื�องจากผลของ
การล็อคดาวน์และการป�ดตัวชั�วคราวของซาลอนและร้านเสริมสวยต่างๆ ในช่วงกว่าสองเดือนที�ผ่าน
มา ชาวอินเดียจึงต้องหัดดูแลตัวเองที�บ้าน จนกลายเป�นอีกหนึ�ง New Normal ในป�จจุบัน
 

ตลาดอีคอมเมิร์ซยอดนิยมของอินเดียอย่าง Amazon และ Flipkart มียอดซื�อสินค้ากรูมมิ�งเพิ�มขึ�น
กว่า 2 เท่าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะสินค้าดูแลผม ผิวหน้า เล็บมือ และเล็บเท้า
 

Amazon India กล่าวว่าแนวโน้มที�น่าสนใจคืออุปกรณ์ตัดผม โดยมียอดขายเพิ�มขึ�นมากกว่า 7 เท่าใน
ช่วงสถานการณ์นี� ซึ�งแทบจะถือว่าเป�นเรื�องใหม่ของอินเดียที�ผู้คนตัดผมเองที�บ้าน
 

Flipkart เผยว่าแนวโน้มในการซื�อสินค้ากรูมมิ�งเพิ�มขึ�นทั�วอินเดีย มิเพียงเฉพาะเมืองใหญ่เท่านั�น แต่
เมืองรอง เช่น อินดอร์ อาห์มดาบัด และดิสปูร์ ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เห็นได้จากการค้นหา
สินค้าเหล่านี�เพิ�มขึ�นมากกว่า 2 เท่า
 

บริษัทอีคอมเมิร์ซเหล่านี�ยังรายงานว่าผู้บริโภคซื�อสินค้ากรูมมิ�งในทุกระดับราคา และสนใจคุณสมบัติของ
สินค้ามากกว่าแบรนด์ แนวโน้มการซื�อสินค้ากรูมมิ�งมิได้เพิ�มขึ�นเฉพาะบนร้านค้าออนไลน์เท่านั�น แต่ในร้าน
ค้าออฟไลน์เช่นกัน โดยเฉพาะในระยะแรกของการล็อคดาวน์ ที�ร ้านค้าอีคอมเมิร์ซได้รับอนุญาตให้จัดส่ง
เฉพาะสินค้าจาํเป�นเท่านั�น ผู้คนจึงต้องหันมาพึ�งพิงร้านค้าทั�วไปเป�นหลัก
 

นาย Ravindra Singh Negi ประธานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ Havelles India กล่าวว่าปกติบริษัทได้
รับคําสั�งซื�อราว 45% จากบริษัทอีคอมเมิร์ซ แต่ในเดือนพฤษภาคม บริษัทกลับได้รับความสนใจจากร้าน
ออฟไลน์มากกว่า โดยบริษัทมียอดขายเครื�องตัดแต่งขน (trimmer) เพิ�มขึ�นมากกว่า 5 เท่าเมื� อเทียบกับ
ช่วงก่อน COVID-19 ส่วน Phillips มียอดขายสินค้ากรูมมิ�งสาํหรับผู้หญิงและผู้ชายเพิ�มขึ�น 45-50%

ทั�งสองบริษัทยังวางแผนที�จะเป�ดตัวสินค้าใหม่เพื� อตอบสนองอุปสงค์ที�สูงขึ�นด้วย
 

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี�ยวชาญบางรายกลับมองว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจจะไม่ยั�งยืน และผู้คนน่าจะกลับไปใช้
บริการซาลอนเช่นเดิมในที�สุด ผู้บริโภคเพียงแค่จาํเป�นต้องใช้สินค้าดูแลตนเองในช่วงนี�เท่านั�น นอกจากนี�
สินค้าค้ากรูมมิ�งมียอดขายเพิ�มขึ�นมาตลอดในช่วงไม่กี�ป�ที�ผ่านมานี� ซึ�งเป�นเพราะผู้บริโภคต้องการเสริม
ตนเองให้ดูดีเมื� อมีโอกาสสังสรรค์ แต่เมื� อโอกาสการเข้าสังคมลดลงอย่างมากในช่วงนี� สินค้าในตลาด
เหล่านี�ย่อมได้รับผลกระทบด้านยอดขายไปด้วย



Nielsen รายงานว่าตลาดสินค้าดูแลตัวเองในอินเดียมีมูลค่าประมาณ 604,000 ล้านรูป� ซึ�งมีอัตราเติบโต
ราว 12-14% มาตั�งแต่ก่อนช่วง COVID-19 และคาดว่าสินค้ากรูมมิ�งสาํหรับผู้ชายในป� 2563 จะมีมูลค่าราว
50,000 ล้านรูป� โดยคํานวณจากการเติบโต 12.3% ในป� 2562 เมื� อเทียบกับป�ก่อนหน้า ทั�งนี� ข้อมูลไม่ได้รวม
อุปกรณ์ดูแลตัวเอง เช่น เครื�องโกน เครื�องกําจัดขน และตัดแต่งขน เนื� องจากรายงานระบุว่าสินค้าเหล่านี�มี
ส่วนแบ่งในตลาดสินค้าเครื�องใช้ไฟฟ�า (consumer electronics) ไม่มากนัก [*1]

 

อีกหนึ�งแนวโน้มที�น่าสนใจในช่วง COVID-19 คือสินค้าดูแลผิวได้รับความสนใจมากกว่าเครื�องสาํอาง ซึ�งเป�น
เพราะผู้คนมีเวลาอยู่ที�บ้านและดูแลตัวเองมากขึ�น โดยพบว่าผู้คนจากอินเดียเหนือ ตะวันตก และใต้ สนใจ
สินค้าดูแลผิวมากที�สุด ส่วนผู้บริโภคจากอินเดียตะวันออกนั�นสนใจสินค้าดูแลผมมากกว่า สาํหรับเครื�องสาํอาง
นั�นพบว่าเครื�องสาํอางแต่งตา เช่น มาสคารา อายไลเนอร์ และอายแชโดว์ มียอดขายเพิ�มขึ�นเมื� อเทียบกับ
เดือนมิถุนายนป�ที�แล้ว ส่วนลิปสติกน่าจะมีแนวโน้มลดลงเพียงชั�วคราว เพราะผู้หญิงที�คุ้นเคยกับการทา
ลิปสติกก็จะยังคงใช้ลิปสติกต่อไป แม้จะสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ โดยอาจจะสนใจลิปสติกเนื� อติดทนนาน
(transfer-proof) มากขึ�น นาย Vivek Bali ซีอีโอของ Sephora India กล่าว [*2]

 

ในป� 2562 ไทยส่งออกเครื�องสาํอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวไปอินเดียรวมมูลค่า 118.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัว 75.48% จากป�ก่อนหน้า โดยกลุ่มสินค้าเครื�องสาํอาง มีการเติบโตสูง สินค้าที�อินเดียนาํเข้าจากไทย
มากที�สุด คือ ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าหรือบาํรุงผิว หัวนํ�าหอมและนํ�าหอม ผลิตภัณฑ์บาํรุงเส้นผม ผลิตภัณฑ์
อาบนํ�า ดับกลิ�นตัวและที�โกนหนวด สบู่ และผลิตภัณฑ์สาํหรับช่องปาก เป�นต้น แต่เนื� องจากผลกระทบจาก
COVID-19 การส่งออกดังกล่าวในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 ลดลง 76% จากช่วงเดียวกันของป�
ก่อนหน้า เหลือเพียง 18.9 ล้านเหรียญสหรัฐ [*3]

 

อย่างไรก็ตาม ตลาดสินค้าความงามและผลิตภัณฑ์กรูมมิ�งในอินเดียมีแนวโน้มที�จะเติบโตสูงขึ�นอย่างต่อเนื� อง
แม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที�หลายอุตสาหกรรมประสบป�ญหา แต่ยอดขายสินค้าบางประเภท เช่น
สินค้าดูแลความงามด้วยตัวเองที�บ้าน ยังมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ�น ส่วนสินค้าที�มียอดขายลดลง เช่น
ลิปสติก ก็เป�นเพียงแนวโน้มชั�วคราวเท่านั�น ตลาดอินเดียจึงถือเป�นตลาดที�น่าสนใจสาํหรับสินค้าความงามและ
ผลิตภัณฑ์กรูมมิ�ง ผู้ประกอบการที�ต้องการขยายสินค้ากลุ่มดังกล่าวมายังตลาดอินเดียควรศึกษาข้อมูล
พฤติกรรมผู้บริโภคทั�งชายและหญิงที�เปลี�ยนไป เพื� อปรับปรุงสินค้าของตนให้เข้ากับการใช้งานของผู้บริโภค
มากขึ�น โดยอาจติดตามแนวโน้มสินค้าที�เป�นที�นิยมได้จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านสินค้าดูแลตัวเองของ
อินเดีย เช่น Nykaa, Purplle และ NewU เป�นต้น 

 

อีกวิธีการหนึ�งที�มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคอินเดีย ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้าน
ความงามที�จะจัดขึ�นในประเทศภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี�คลายแล้ว โดยสามารถติดตามราย
ละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ 10times.com/india/cosmetics/tradeshows ผู้สนใจเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าสามารถสอบถามไปยังกรมฯ สาํหรับเงื� อนไขในการขอรับการสนับสนุนเพื� อเข้าร่วมงานที�สนใจได้
 

อ้างอิง:

[*1] Financial Express. [2020]. Covid impact: DIY products a hit in these home grooming times.

[Retrieved from financialexpress.com].

[*2] LiveMint. [2020]. Lipstick—and night cream—under your mask. [Retrieved from

livemint.com].

[*3] การค้าไทยใ [2020]. ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายสินค้าเครื�องสาํอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว.

[Retrieved from tradereport.moc.go.th].

ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ประกอบการไทย

Call Center 1169

www.ditp.go.th

www.thaitrade.com

สาํนักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี | Thai Trade Center-New Delhi 

78 (Ground Floor), Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, India 110057

    : +91 1143268888         : thaitcnewdelhi@gmail.com       : @thaitcnewdelhi


