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ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเลิกจำหน่ายสินค้าปรับผิวขาว 

 

เนื้อหาสาระข่าว: จากกรณีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติที่ลุกลามในสหรัฐฯ จากกรณีการเสียชีวิต
ของนายจอร์จ ฟลอย์ดจากการจับกุมของตำรวจเมืองมินิอาโปลิส รัฐมินนิโซตา ส่งผลทำให้หลายแบรนด์สินค้าซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติหรือใช้ชาวผิวสีเป็นภาพโลโก้ที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ เช่น แบรนด์ Aunt 
Jemima (สินค้าผงแพนเค้กสำเร็จรูปและน้ำเชื ่อมสำหรับแพนเค้ก) และ แบรนด์ Land O’ Lakes (สินค้าเนย) 
ตัดสินใจปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับทำตลาด เพ่ือลดกระแสแรงกดดันจากกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ 
กระแสการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติดังกล่าวยังได้ขยายตัวไปสู่กลุ่มสินค้าเครื่องสำอางและ
สินค้าเพ่ือสุขอนามัยส่วนบุคคลในตลาดอีกด้วย 

โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางรายใหญ่ในสหรัฐฯ หลาย
ราย ได้แก่ บริษัท Unilever บริษัท Johnson & Johnson และ บริษัท L’Oreal ได้ประกาศแผนในการยกเลิก

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสหรัฐอเมริกา 
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จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางสำหรับปรับผิวขาว (Skin-Lightening) หรือปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง
โดยลบคำที่อาจจะมีผลกระทบทางด้านความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น “Whitening” “Lightening” และ “Fair” ออก
จากบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการต่อต้านสินค้าของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากกระแสการ
เรียกร้องความเท่าเทียมกันของชาวผิวสี หรือ “Black Lives Matter” ที่กระจายตัวไปยังหลายอุตสาหกรรมในขณะนี้  

ทั้งนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในสหรัฐฯ เริ่มมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมาแล้วบางส่วน
ก่อนหน้านี้ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเว็บไซต์ Amazon ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลกได้
ประกาศถอนสินค้าเครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวออกจากการจำหน่าย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวล
ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในผลิตภัณฑ์รวมถึงประเด็นการเหยียดสีผิวด้วย โดยอุตสาหกรรมเครื่องสำอางใน
สหรัฐฯ ถูกเป็นเป้าโจมตีว่ามีการเหยียดสีผิวในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด เนื่องจากกลุ่มสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด
ส่วนมากมักจะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภคผิวขาวเป็นหลัก 

Mr. Ben Parr ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Octane Al ผู้ให้บริการด้านการตลาดกล่าวว่า เขาไม่แปลกใจเลย
ที่ผู้ประกอบการในตลาดสหรัฐฯ เริ่มมีการเคลื่อนไหวและมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าสำหรับปรับผิวขาว 
นอกจากนี้ Mr. Parr ยังคาดว่า การเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในครั้ งนี้จะมีอิทธิพลทำให้แนวโน้ม
ดังกล่าวกระจายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลกมากขึ ้น และน่าจะทำให้แนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้า
เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติปรับสีผิวขาวในตลาดทั่วโลกปรับตัวลดลงตามไปด้วย 

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวและปรับตัวของผู้ประกอบการเครื่องสำอางรายใหญ่ในตลาดสามารถสรุปได้ 
ดังนี้  

- บริษัท Unilever เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ประกาศที่จะเปลี่ยนชื่อแบรนด์  “Fair & 
Lovely” สินค้าเครื่องสำอางปรับผิวขาว รวมถึงการยกเลิกการใช้คำบางคำที่อาจจะกระทบต่อความรู้สึกของ
ผู้บริโภค เช่น Fair/Fairness White/Whitening และ Light/Lightening บนผลิตภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อ
ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกการแสดงรูปภาพตัวอย่างแสดงก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้ว รวมถึง
การเปลี่ยนการแสดงสรรพคุณที่แสดงถึงสุขภาพของผิวแทน เช่น Glow (ผิวสว่าง) Even tone (สีผิวสม่ำเสมอ) 
Skin Clarity (ผิวสะอาดบริสุทธิ์) และ Radiance (ผิวกระจ่าง) โดย Mr. Sunny Jain ประธานสินค้าเครื่องสำอาง
และสินค้าสุขอนามัยส่วนบุคคลบริษัท Unilever กล่าวว่า บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงสินค้า
ดังกล่าวเพ่ือให้เหมาะกับตลาดมากขึ้น โดยสินค้าแบรนด์ให้จะให้ความสำคัญกับสุขภาพและความกระจ่างใสของผิว
แทนทีจ่ะเป็นโทนสีผิว 
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- บริษัท Johnson & Johnson ประกาศท่ีจะยกเลิกการผลิตและจำหน่ายสินค้าปรับผิวขาวของ
บริษัท ได้แก่ สินค้า Fine Fairness แบรนด์ Neutrogena และสินค้า Clear Fairness แบรนด์ Clean & Clear 
และจะให้ความสำคัญกับสินค้าบำรุงสุขภาพผิวมากกว่าโทนสีผิวเช่นเดียวกัน 

- บริษัท Amazon ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางปรับสีผิวขาว
แล้วหลังจากที่ผู้บริโภคกว่า 23,000 ราย ภายใต้โครงการ the Beauty Well Project และ the Sierra Club ได้
ลงชื่อร้องเรียนให้บริษัทดำเนินการถอดถอนสินค้าดังกล่าวออกจากเว็บไซต์  เนื่องจากความกังวลด้านผลกระทบ
ของสารฟอกสีที่มักจะมีสารปรอทในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคในระยะยาวได้ 

- บริษัท L'Oreal ผู้ประกอบการรายใหญ่ล่าสุดที่ได้ประกาศจะยกเลิกการใช้คำที่มีความอ่อนไหว
และอาจจะกระทบต่อความรู้สึกผู ้บริโภค เช่น Fair/Fairness White/Whitening และ Light/Lightening บน
บรรจุภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง  

นอกจากนี้ Mr. Parr ยังได้กล่าวว่า ผู้บริโภคในตลาดมีแนวโน้มที่จะไม่อดทนต่อการเหยียดสีผิว
และชนชั ้นในสังคมอีกต่อไป ดังนั ้นจึงคาดว่า จะมีผู ้ประกอบการเครื ่องสำอางในตลาดอีกหลายรายทยอย
เปลี่ยนแปลงสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อรองรับกับกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ 

บทวิเคราะห์ : กระแสการเร ียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมแฝงตัวอย ู ่ในแทบจะทุก
อุตสาหกรรมในสหรัฐฯ อยู่ก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นและความสวยงามด้วย ที่ในระยะหลังมักจะมี
การออกมาแสดงตัวของการยอมรับความแตกต่างมากขึ้น เช่น การใช้นางแบบรูปร่างอวบ หรือการใช้นางแบบต่าง
เชื ้อชาติและผิวสีมากขึ้น ทั ้งนี ้ กรณีการตายของนายจอร์จ ฟลอย์ด ที ่เพิ ่งเกิดขึ้นนั้นถือเป็นตัวจุดประกาย 
(Stressor) ทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันในสังคมเริ่มตระหนักและต้องการจะแสดงออกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าเครื่องสำอางด้วย เนื่องจากมีสินค้าใน
อุตสาหกรรมเครื่องสำอางหลายรายการโดยเฉพาะกลุ่มที่ช่วยปรับผิวขาวมีนัยแสดงให้เห็นถึงความเหลือมล้ำ
ระหว่างสีผิวขาวและสีผิวเข้มในสังคม  

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากมูลค่าตลาดสินค้าเครื่องสำอางสหรัฐฯ ถือว่าเป็นตลาดสินค้าศักยภาพที่มี
ขนาดใหญ่ โดยในปี 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1.70 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีแนวโน้มขยายตัวเป็นเกือบ 2 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2566 อีกด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบการในตลาดไม่ปรับเร่งตัวตามกระแสความ
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ต้องการของผู้บริโภคในตลาด อาจจะทำให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทได้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากกระแสนิยมดังกล่าวต่อผู้ประกอบการไทยนั้นอาจจะยังไม่มีผลมาก
นัก เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางจากไทยไปตลาดสหรัฐฯ ยังถือเป็นส่วนน้อยเท่านั้น โดยล่าสุดใน
ระหว่างเดือนม.ค. – เม.ย. ที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางไปยังสหรัฐเป็นมูลค่าเพียง 5.19 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางไทยไปสหรัฐฯ มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 62.73 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าครีมบำรุง
ผิว ซึ่งมีสัดส่วนส่งออกมากที่สุดราวร้อยละ 55.72 นอกจากนี้ หากกระแสดังกล่าวยังคงอยู่และขยายตัวไปสู่กลุ่ม
ผู้บริโภคในเอเชียรวมถึงไทย อาจจะทำให้ความนิยมในกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางปรับผิวขาวในตลาดภายในประเทศ
ลดลงตามไปด้วยในอนาคต  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ตลาดผู้บริโภคสินค้าในแต่ละภูมิภาคมีความเชื่อ และความนิยมที่
แตกต่างกันรวมถึงกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง โดยเฉพาะความเชื่อด้านสีผิวขาวที่ผู้บริโภคในชาวอเมริกันให้ความ
ความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคในเอเชีย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
จึงควรศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอย่างลึกซึ้งเพ่ือนำข้อมูลไปพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เช่น สินค้า
ชิ้นเดียวแต่มีฟังก์ชั ่นหลากหลาย บรรจุภัณฑ์แบบ Zero waste เป็นต้น นอกจากนี้ การศึกษารากเหง้าทาง
วัฒนธรรมรวมถึงประเด็นอ่อนไหวในประเทศเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เช่น ประเด็นด้านการเหยียดสีผิวและเชื้อชาติ 
จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำตลาดมากข้ึนด้วย 

ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดสินค้าเครื่องสำอางในสหรัฐฯ มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงการเข้าตลาด
ของผู้ประกอบการไทยซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในตลาดสหรัฐฯ อาจจะทำได้
ค่อนข้างลำบาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสหรัฐฯ อาจจะพิจารณาเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) เช่น เครื่องสำอางธรรมชาติ และเครื่องสำอางสมุนไพร โดยอาศัยจุดแข็งในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
ธรรมชาติ เช่น น้ำมันมะพร้าว และสมุนไพรต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อทำตลาดกลุ่มประชากร Millennials ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีกำลังการซื้อสูงและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาก 

นอกจากนี้ ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยควรที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องสำอางไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสหรัฐฯ และตลาดโลกในลักษณะ “T-Beauty” 
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเปน็ข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล
แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนกั งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บคุคลนำขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว่าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

หรือ “Made In Thailand” ดังเช่นสินค้าเครื่องสำอางจากเกาหลี (K-Beauty) และญี่ปุ่น (J-Beauty) ที่ประสบ
ความสำเร็จและเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันในปัจจุบัน  

********************************************************* 

ที่มา: Business Insider  
เรื่อง: “Companies are Pulling Skin-Lightening Items are Reckoning with Racism” 

โดย: Bethany Biron 
สคต. ไมอามี /วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
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