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 หนังสือพิมพ์ Beijing Youth Daily เผยแพร่รายงานผลการส ารวจวิจัยทางการตลาด พบว่าผู้ชายจีนยุค
ใหม่มีความยินดีที่จะจ่ายเงินด้านความสวยความงามมากขึ้น โดยมีค่าใช้จ่าเฉลี่ยเป็น 2.75 เท่า  ของผู้หญิงจีนซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานอุตสาหกรรมความงามทางการแพทย์ปี ค.ศ.2018 ของบริษัทซินหยาง แพลตฟอร์มให้
ค าปรึกษาด้านความงามทางการแพทย์ของจีน ที่ได้เปิดเผยแนวโน้มการพัฒนาความงามทางการแพทย์จีน 7 
ประการโดยหนึ่งในแนวโน้มที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคความงามทางการแพทย์เพศชายชาวจีนมีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 11.12 ของผู้บริโภคทั้งหมด ซึ่งถึงแม้จะยังเป็นสัดส่วนที่ต่ ากว่าจ านวนผู้บริโภคเพศชายของ
ต่างประเทศ แต่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการบริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 7 ,025 หยวนต่อคนต่อปีหรือ
ประมาณ 32,315 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกับรายงานการส ารวจพฤติกรรมชาวออฟฟิศจีนปี ค.ศ.2020 ของ
บริษัท iResearch บริษัทวิจัยการตลาดของจีน เปิดเผยว่ากลุ่มผู้บริโภคความงามทางการแพทย์จีนเป็นเพศชาย
ร้อยละ 30 ของผู้บริโภคทั้งหมดและมีการบริโภคเกี่ยวกับความงามทางการแพทย์มากกว่า 1 ,000 หยวนต่อเดือน 
หรือประมาณ 4,600 บาทต่อเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายระดับเดียวกับผู้บริโภคเพศหญิง แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน
ประเทศจีนมีผู้บริโภคความงามทางการแพทย์เพศชายขยายตัวเพ่ิมขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคมีแนวโน้ม
ระดับเดียวกับผู้บริโภคเพศหญิง จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ชายจีนยุคใหม่มีความรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น (อัตรา
แลกเปลี่ยน 1 หยวนเท่ากับ 4.6 บาท) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชายที่บริโภคเกี่ยวกับความงามส่วนใหญ่เป็นหนุ่ม
ออฟฟิศที่มีค่าใช้จ่ายหลักคือ การปลูกผม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายการทั่วไป ผู้ชายจีนชนชั้นกลาง-บน มักประสบ
ปัญหาผมร่วง ท าให้ตลาดความงามทางการแพทย์ประเภทการปลูกผมเป็นตลาดในใหญ่มากในตลาดจีน เนื่องจาก 
1 ใน 4 ของผู้ชายจีนมักมีปัญหาผมร่วงจากความเครียดและพันธุกรรมเป็นส าคัญ เมื่อพิจารณาด้านจ านวน
ผู้รับบริการความงามทางการแพทย์ พบว่าเพศชายมีจ านวนน้อยกว่าผู้หญิง อาจเป็นเพราะแรงกดดันต่อรูปลักษณ์
ภายนอกน้อยกว่าผู้หญิงโดยมีรายการส ารวจฉบับหนึ่งพบว่า นักศึกษาเพศชายในกรุงปักกิ่ง ร้อยละ 32.7 และเพศ
หญิงร้อยละ 36.1 รู้สึกไม่พอใจกับรูปลักษณ์ภายนอกของตนซึ่งปัจจัยที่ท าให้ผู้ชายตัดสินใจใช้บริการความงามทาง
การแพทย์ โดยเฉพาะการศัลยกรรมคือ ฐานะครอบครัวดีและมีความสามารถในการจ่าย ขณะที่ปัจจัยที่ท าให้
ผู้หญิงตัดสินใจใช้บริการความงามทางการแพทย์โดยการท าศัลยกรรมคือการถูกหัวเราะเยาะและดูถูกจากสังคมถึง
รูปลักษณ์ภายนอกเป็นส าคัญ 
 เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริโภคความงามทางการแพทย์ส าหรับผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ที่เป็นชาว
ออฟฟิศแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 1,000 หยวน หรือประมาณ 4,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
ส าหรับชาวออฟฟิศโดยทั่วไป เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางและมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
สูงส าหรับผู้บริโภคที่ไม่มีรายได้อย่างนักศึกษา มีการสุ่มส ารวจพบว่านักศึกษาวิทยาลัย 4 แห่ง ในมหานครเซี่ยงไฮ้
และนครซีอานพบว่า นักศึกษาทั่วไปมีปัญหาการบริโภคที่ไม่มีเหตุผล เช่น การบริโภคที่เกิดจากการกระตุ้นและ
บริโภคที่ถูกบังคับ โดยที่นี่การบริโภคเกี่ยวกับร่างกายเป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 2 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
ผู้ชายจีนยุคใหม่แม้จะไม่มีรายได้หรือมีรายได้ปานกลาง แต่ยังคงมีความต้องการในการบริโภคความงามทาง
การแพทย์หรือรักสวยรักงามไม่แพ้ผู้หญิงและถึงแม้ปัจจุบันยังคงมีจ านวนไม่มากนัก แต่กลับมีศักยภาพที่การ
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บริโภคที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ผู้บริโภคชายชาวจีนยุคใหม่จึงถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ภาคธุรกิจไม่อาจ
มองข้ามได้เช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะความเห็น สคต.  
 จากสถานการณ์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจและบริการความงามทางการแพทย์ของผู้ชายเริ่มขยายตัว
เพ่ิมขึ้น คาดว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการสถานให้บริการความงามทางการแพทย์ รวมทั้ง
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ความงามทางการแพทย์ของไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีคุณภาพดี 
และได้รับมาตรฐานสากลอยู่เสมอเพ่ือสามารถรักษาความนิยมและดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ที่มีศักยภาพในการใช้
บริการความงามทางการแพทย์ของไทยให้มากขึ้น โดยในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีนในระยะสั้นสามารถใช้
ช่องทางออนไลน์หรือโซเชี่ยลมิเดียต่าง ๆ ในการสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการความงามทางการแพทย์ของ
ไทย ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งสร้างโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ช่องทางออฟไลน์มากขึ้น  เนื่องจากตลาดจีนมี
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามเป็นจ านวนมาก ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่มักเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและ
เป็นที่รู้จักมากกว่าแบรนด์ใหม่ๆ  ดังนั้น การสร้างการรับรู้การใช้ KOL ในการประชาสัมพันธ์การสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ความงามและบริการทางหารแพทย์ของไทยสามารถขยายตลาดและเจาะตลาดผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามทางการแพทย์ของไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในตลาดจีน 
ตลอดจนสามารถขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

 กลุ่มสินค้าซีอ๊ิวในจีน ข้อมูลจากเว็ปไซด์ Sins Finace รายงานตัวเลขขนาดตลาดสินค้าซีอ๊ิวระดับ      
ไฮเอนด์ของจีนในปี 2561 มีมูลค้าประมาณ 20 ,000 ล้านหยวน และคาดว่าในปี 2568 ขนาดตลาดสินค้าซีอ๊ิว
ระดับไฮเอนด์ของจีนจะมีมูลค่าสูงถึง 35,980 ล้านหยวน ในปัจจุบัน แบรนด์สินค้าซีอ๊ิวระดับไฮเอนด์ที่ไม่มีสารเติม
แต่ง อาทิ แบรนด์ Qianhe, Haitian, Lijinji, Taitaile, Chubang เป็นต้น 
 กลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส/ซอสผสมอาหารในจีน ข้อมูลสถิติจาก Frost & Sullivan ระบุว่าในปี 2563 
ขนาดตลาดสินค้าเครื่องปรุงรส/ซอสผสมอาหารของจีน ผักกาดดองสไตน์เสฉวน น้ าพริกถั่วโต้ว ปั้นเจี้ยง เป็นต้น   
มีมูลค่า 150,000 ล้านหยวน และคาดว่าในปี 2564 ขนาดตลาดสินค้าเครื่องปรุงรสผสมของจีน จะมีมูลค่า
ประมาณ 165,800 ล้านหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 ข้อมูลจากสมาคมเครื่องปรุงรสของจีน เปิดเผยว่า จากกลุ่ม 
Top 100 ของบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสของจีนในปี 2562 พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ผลิตเครื่องปรุงรสผสม 
 จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มนิยมรับประทานเครื่องปรุงรส
เพ่ิมมากข้ึนจึงส่งผลให้ตลาดสินค้าเครื่องปรุงรสในจีนขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น 
 1. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชาวจีน (คนโสด) และ Scene การรับประทานอาหาร ในปี 2561 
ประชากร/คนโสดในจีนมีจ านวนมากกว่า 200 ล้านคน และประชากรที่อาศัยอยู่คนเดียวจ านวนมากกว่า 77 ล้าน
คน กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวท าให้ Scene การรับประทานอาหารคนเดียวเป็นเทรนด์ใหม่ในจีน ตลอดจนผู้บริโภค
กลุ่มนี้ไม่ถนัดในการท าอาหาร จึงพึ่งพาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสมากขึ้นเพ่ิมเสริมรสชาติอาหารให้อร่อย 

ตลาดเครื่องปรุงรสของจีนฮ็อตฮิต 

สคต.นครเฉิงต ู สาธารณรัฐประชาชนจีน   
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 2. ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่หลากหลาย ผู้บริโภควัยรุ่นต้องการสินค้าเครื่ องปรุงรสที่
หลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสชนิดใหม่ๆหรือที่มีนวัตกรรม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นมากขึ้น 
 3. การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ผู้บริโภคจีนให้ความส าคัญด้านสุขภาพมากข้ึน 
 จากสถิติของ Nielsen ระบุว่า ร้อยละ 86 ของผู้บริโภคชาวจีนต้องการรับประทานอาหาร (ปรุงเอง) ที่
บ้านมากกว่าการสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์ เนื่องจากเหตุการณ์ของโรคระบาดฯ ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวจีนให้
ความส าคัญด้านสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอาหารด้วยเช่นกัน ท าให้ผู้ผลิต
เครื่องปรุงรสคิดค้นและพัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการและเน้นวัตถุดิบ/
ส่วนประกอบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะความเห็น สคต.  
 ผลจากกระแสความนิยมในการใช้เครื่องปรุง/ซอสผสมอาหารในหารท าอาหารรับประทานเองที่บ้านเพ่ิม
มากขึ้นและขนาดของตลาดสินค้าประเภทดังกล่าวในจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นโอกาส
ทางการค้าและหลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสจ านวนมาก จึงเกิดการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในตลาดจีน 
 ในขณะนี้ ก็ยังไม่มีแบรนด์ของเครื่องปรุง/ซอสผสมอาหารรายใดที่นับเป็นรายยักษ์ใหญ่ที่ครอบครอง
ตลาดจีน ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติระบุว่าในปี 2562 สัดส่วนตลาด (Market Share) ของแบรนด์เครื่องปรุง 3 อันดับ
แรกในจีนได้แก่แบรนด์ Yihai Inter อยู่ที่ร้อยละ 10.8 Hongjiujiu อยู่ที่ร้อยละ 6.21 และแบรนด์ Tianwei Food 
อยู่ที่ร้อยละ 3.53 ซึ่งยอดรวมสัดส่วนตลาดของทั้ง 3 แบรนด์ คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนยอดการบริโภคเครื่องปรุง
รส/ซอสผสมอาหารของประชากรจีน เฉลี่ยที่ 9 เหรียญสหรัฐ/คน (ซึ่งนับว่ายังต่ ากว่าค่อยข้างมากทีเดียว เมื่อ
เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบอดการบริโภคฯเฉลี่ยที่ 86 เหรียญสหรัฐ/คน และ
ญี่ปุ่นมียอดการบริโภคฯเฉลี่ยที่ 89 เหรียญสหรัฐ/หัว) 
 ด้วยประชากรจีน/ขนาดของตลาดที่ใหญ่มาก ประกอบกับการเติบโตของตลาดเครื่องปรุงรส/ซอสผสม
อาหารในจีนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงและซอสปรุงรสของไทย ปัจจุบันเครื่องปรุงรสของไทยที่ได้รับความนิยมในตลาดจีน เช่น ซอส
ต้มย ากุ้ง แกงเขียวหวานพร้อมปรุง แกงเผ็ดพร้อมปรุง แกงหระหรี่พร้อมปรุง น้ าจิ้มไก่ น้ าปลา เป็นต้น 
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