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การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทําให้ผู้คนทั�วโลกตระหนักในความสาํคัญของผลิตภัณฑ์ดแูลตนเอง ไมว่า่จะ
เป�นสบู ่แชมพู ผลิตภัณฑ์ประทินผิว และเครื�องสาํอางต่างๆ ผู้บรโิภคจาํนวนมากใสใ่จในสว่นประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี� ซึ�งทําให้กระแส Clean Beauty ได้รบัความสนใจเพิ�มขึ�นในอินเดีย และคาดวา่จะยงัคง
อยูต่่อไปแมก้ระทั�งยุคหลัง COVID-19

Clean Beauty

Clean Beauty คือผลิตภัณฑ์ความงามที�ผา่นความพถีิพถัินในการผลิต โดยไมม่สีารเคมหีรอืสารพษิเป�นสว่นประกอบ ใสใ่จ
ในความยั�งยนืและความรบัผดิชอบต่อสิ�งแวดล้อม และมคีวามโปรง่ใสในการระบุสว่นประกอบลงบนฉลาก ทําใหม้ั �นใจไดว้า่
ผลิตภัณฑ์เหล่านี�ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผวิ

ดร. Jyotsana Makker แพทยป์ระจาํ Kama Ayurveda แบรนดผ์ลิตภัณฑ์อายุรเวทของอินเดีย กล่าววา่ผูค้นเริ�มหนัมา
สนใจในผลิตภัณฑ์ที�มสีว่นประกอบจากพชืเป�นหลักมากขึ�น เชน่เดยีวกับ นาง Shivani Prabhakar หวัหนา้ฝ�ายการตลาด
ของ SoulTree แบรนด์เครื�องสาํอางออรแ์กนคิ ที�พบวา่ผูบ้รโิภคมองหาวธิใีนการดแูลตนเองแบบยั�งยนืมากขึ�น และ
ต้องการทั�งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม

มใิชแ่ค่ต้องมสีว่นผสมจากธรรมชาติ

นาง Rajni Ohri เจา้ของแบรนด์เครื�องสาํอางอยุรเวท Ohria Ayurveda กล่าววา่ แมจ้ะขึ�นชื�อวา่เป�นผลิตภัณฑ์ออรแ์กนคิ
ผลิตภัณฑ์รกัษ์โลก หรอืผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่มไิดห้มายความวา่ผลิตภัณฑ์เหล่านี�จะปราศจากสารพษิเสมอไป
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็อาจจะมสีารเคมไีด ้เชน่ แชมพูมะขามป�อมและสม้ป�อย อาจจะมสีว่นผสมของมะขามป�อมและ
สม้ป�อยเพยีงนิดหนอ่ย แต่กลับมซีลิิโคน และอ้างวา่ “ปราศจากซลัเฟต” แทน ซึ�ง Rajni เหน็วา่แชมพูทกุสตูรควรปราศจาก
ทั�งซลิิโคนและซลัเฟต

Rajni กล่าววา่ผลิตภัณฑ์ความงามยงัควรหลีกเลี�ยงการใชส้ารกันเสยีที�ม ีmethyl, propyl, butyl, quaternium-15

และ imidazolidine รวมถึงไมค่วรใชผ้ลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม เชน่ พาราฟ�น และนํ�ามนัแร ่(mineral oil) รวมถึงนํ�าหอม
สงัเคราะห ์และสารลดแรงตึงผวิ เชน่ SLS, SLES, ALS และ ALES ซึ�งทั�งหมดนี�อยูใ่นรายชื�อสารที�อาจก่อมะเรง็ของ
องค์การอาหารและยา และควรหลีกเลี�ยงการใชผ้ลิตภัณฑ์จากสตัว ์ตะกั�ว และฟอรม์ลัดไีฮด ์ที�มสีารพษิ
 

การฟอกเขยีว (Greenwashing)

การฟอกเขยีวคือการทําใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิวา่สนิค้าหรอืบรกิารของตนเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม สามารถสงัเกตได้จาก
การตรวจสอบสว่นผสมบนฉลากสนิค้า หรอืมองหาเครื�องหมายรบัรอง เชน่ PETA เป�นต้น หรอือาจเปรยีบเทียบสดัสว่น
ราคาวา่สนิค้าที�อวดอ้างสรรพคณุดังกล่าวนั�นมรีาคาเหมาะสมหรอืไม่

ความโปรง่ใสของฉลาก

ดร. Jyotsana กล่าววา่สว่นประกอบจากธรรมชาติจะคงกลิ�นหอมไดไ้มน่าน กลิ�นหอมยาวนานในผลิตภัณฑ์ทั�วไปนั�นมาจาก
สารเคม ีและบอ่ยครั�งที�กลิ�นหอมในเครื�องสาํอางทํามาจากสว่นผสมที�มพีษิ ซึ�งอาจสง่ผลขา้งเคียงต่อผูใ้ชไ้ด้ในระยะยาวได้ 

ผูบ้รโิภคจงึควรตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนทกุครั�ง

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



Bio Spectrum นิตยสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพของอินเดีย ระบุว่าตลาดเวชสาํอางอินเดียคาดว่ามีมูลค่าราว 

6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในป� 2563 และจะเติบโตป�ละ 22% ภายในป� 2568 อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และกระแสความงามจากภายใน เป�นเหตุผลหลักในการขับเคลื� อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค [*1]

ส่วนอุตสาหกรรมความงามและดูแลร่างกาย (Beauty and Personal Care: BPC) ของอินเดียคาดว่ามีมูลค่า
ราว 8 พันล้านเหรียญในป� 2560 เติบโตป�ละประมาณ 5-6% และคาดว่าจะมีมูลค่าราว 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในป� 2564 ซึ�งเติบโตเร็วกว่าตลาดโลกเกือบสองเท่า และแม้ว่าอินเดียจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายไปกับสินค้าและ
บริการความงามและการดูแลร่างกายต่อหัวตํ�ากว่าประเทศอื� น แต่มีแนวโน้มที�จะสูงขึ�นตามการเติบโตของ GDP

ของประเทศ [*2]

นาง Naina Ruhail ผู้ร ่วมก่อตั�ง Vanity Wagon เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสาํหรับผลิตภัณฑ์ Clean Beauty 

โดยเฉพาะแห่งแรกในอินเดีย กล่าวว่าอุตสาหกรรมความงามของอินเดียมีแนวโน้มที�น่าสนใจหลายประการ แต่
แนวโน้มที�สาํคัญอันดับแรกคือความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที�จาํหน่ายบนเว็บไซต์จึงเป�นผลิตภัณฑ์ที�มี
ส่วนผสมธรรมชาติตามที�ระบุไว้บนฉลากเท่านั�น เพื� อให้ผู้บริโภคไว้วางใจเว็บไซต์และตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี� 
กระแสความยั�งยืนยังทําให้เกิดความนิยมในบรรจุภัณฑ์แบบ zero-waste มากขึ�น ซึ�ง Vanity Wagon ใส่ใจใน
ความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี� และทําให้เว็บไซต์เป�น one-stop service สาํหรับ Clean Beauty มากที�สุด
โดยแบรนด์ดังที�จาํหน่ายบน Vanity Wagon ได้แก่ Juicy Chemistry, Vivah Store, Indulgeo, Mama

Earth, Concious Chemist เป�นต้น และกําลังมองหาแบรนด์ Clean Beauty จากต่างประเทศที�ตรงกับ
หลักการของบริษัท [*3]

ผู้ประกอบการไทยในสินค้าหมวดเครื�องสาํอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที�ต้องการขยายตลาดมายังอินเดีย ควรให้
ความสาํคัญกับแนวโน้มผู้บริโภคที�เปลี�ยนไป โดยใส่ใจอนามัยและความปลอดภัยเป�นหลัก ทั�งในเรื�องของวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ที�คุ้มค่า อายุผลิตภัณฑ์ที�นานขึ�น ปราศจากส่วนผสมของสารมีพิษ และฉลากที�มี
ความโปร่งใส โดยเฉพาะตลาดเครื�องสาํอาง Clean Beauty ซึ�งเป�นตลาดใหม่ที�น่าจับตามองสาํหรับ
ผู้ประกอบการไทย
 

อ้างอิง:

[*1] Bio Spectrum, January 2, 2020. Top trends for beauty and wellness for 2020.

[*2] Nielsen RMS, Euromonitor, A.T. Kearney, June 2017. Demystifying the future of Beauty and

Personal Care.

[*3] Your Story,August 31, 2019. Get Gorgeous: How Vanity Wagon is taking the organic beauty

marketplace by storm
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ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ประกอบการไทย


