
ผลิตภัณฑ์กันแดดฮอตฮิตถูกใจหนุ่มสาวชาวจีนยคุใหม ่

 
ผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่เป็นอย่างมาก 

เนื่องจากหนุ่มสาวชาวจีนเริ่มรักสวยรักงาม และต่างมองหาผลิตภัณฑ์สำหรับปกป้องผิวพรรณของตนเองอยู่
ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์กันแดดของจีนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา จึงยังมีโอกาสในการ
ขยายตัวอีกมาก โดยในปี ค.ศ. 2018 ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดของจีนมีมูลค่า 6,700 ล้านหยวน หรือประมาณ 
33,500 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 5 บาท)  และในปี ค.ศ.  2019 มีมูลค่า 12,300 ล้าน
หยวน หรือประมาณ 61,500 ล้านบาท และคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2022 จะมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 10 ล้านล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากมุมมองภาพรวมของธุรกิจความงามและดูแลผิวพรรณ พบว่า 
ผลิตภัณฑ์กันแดดถือเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีโอกาสในการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถิติในปี ค.ศ. 2020 พบว่า ยอดค้าปลีกเครื่องสำอางในจีนมีมูลค่า
สูงถึง 307,600 ล้านหยวน หรือประมาณ  1.54 ล้านล้านบาท และผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของตลาดผลิตภณัฑ์ความงามและดูแลผิวพรรณ 

ปัจจุบันหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่มีความรู้ในการดูแลผิวพรรณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการ
รับรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องและดูแลผิวพรรณจากแสงแดดมากขึ้น จึงทำให้มีผู ้บริโภครายใหม่ให้
ความสำคัญต่อตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น
ได้ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดมีแนวโน้ม
การพัฒนารูปแบบของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ในปี ค.ศ. 2019 ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดมีจำนวนผู้ซื ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ขณะที่
ราคาต่อหน่วยสูงขึ้นร้อยละ 29 โดยปัจจุบันผู้บริโภคมีความนิยมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อปกป้องผิวพรรณ
จากแสงแดดตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นในที่ร่มหรือกลางแจ้ง เนื่องจากในที่ร่มก็มีสารที่เกิดขึ้นจากแสงไฟ ที่สามารถ 
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ทำลายผิวหนัง ก่อให้เกิดริ้วรอย กระ ด่างดำ ได้เช่นกัน ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์กันแดดจากแสงไฟมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสถิติจากศูนยว์ิจัย CBNData ศูนยว์ิจัยข้อมูลการตลาดของจีน เปิดเผยว่าในปี  
ค.ศ. 2019 – 2020 ความต้องการผลิตภัณฑ์กันแดดปกป้องแสงไฟ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14 เท่า และมีแบรนด์
เครื่องสำอางผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงไฟ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ แบรนด์ Neutrogena แบรนด์ ISDIN 
เป็นต้น ขณะที่สถานที่กลางแจ้ง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการผลิตภัณฑ์กันแดดที่สามารถพกพาสะดวก ป้องกัน
เหงื่อไหลซึม และป้องกันแสงแดดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นสำคัญ ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับใช้ในชายหาด ผลิตภัณฑ์กันแดด
สำหรับใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือลมแรง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีประสิทธิภาพที่ป้องกันได้สูงขึ้นนาน
ขึ้น และใช้สบายไม่เหนียวเหนอะหนะ เช่นเดียวกับในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคต้อง
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จึงทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆ อย่างผลิตภัณฑ์กันแดดที่สามารถป้องกันการ
เสียดสีและลดการสัมผัสจากหน้ากากอนามัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยังคงมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากแสงแดด
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กันแดดในตลาดจีนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
มักจะเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดจาก SPF หรือคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดดเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังเลือก
จากรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแบบครีม โลชั่น เจล มูส สเปรย์ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดครีม
โลชั่นกันแดดมักพบเห็นบ่อยที่สุด ขณะที่เริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดดชนิด Brush On Block และแบบมูส
ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้แต่งหน้า และสามารถควบคุมความมันได้ในคราวเดียวกัน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กัน
แดดชนิดมูส ที่มีลักษณะเด่นตรงดูดซึมเร็ว จึงสามารถตอบสนองความต้องการใช้ของผู้บริโภคได้ในหลากหลาย
สถานการณ ์

สำหรับกลุ่มผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์กันแดด ได้แก่ ผู้บริโภคเพศหญิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
90 ขึ้นไป แต่ปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเพศชายเริ่มหันมาใช้
ผลิตภัณฑ์กันแดดมากขึ้น และก็มีแบรนด์ที่เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายออกมามากขึ้น อาทิ แบรนด์ 
NIVEA นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดดที่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น 
ผลิตภัณฑ์กนัแดดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และเด็กทารกเป็นต้น ซึ่งกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็กทารกเป็นกลุ่มที่
น่าสนใจมาก โดยในปี ค.ศ.2019 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มียอดขายขยายตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่า 
เมื่อเปรียบเทียบในตลาดผลิตภัณฑ์กันแดด และมีแบรนด์กว่าร้อยละ 45 ที่มีผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับคุณแม่
ตั้งครรภ์และเด็กทารกโดยเฉพาะ  

เมื่อพิจารณาตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดในประเทศและต่างประเทศพบว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กัน
แดดในตลาดจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าเป็นหลัก โดยสถิติจากศูนย์วิจัย CBNData เปิดเผยว่า ในปี ค.ศ. 
2020 ขนาดการบริโภคผลิตภัณฑ์กันแดดนำเข้าบนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 80 โดยแบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดด
ของสัญชาติญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มาจากภูมิภาคเอเชีย จึงคาด
ว่าจะมีคุณสมบัติปกป้องผิวพรรณผู้บรโิภคที่มลีักษณะที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี เริ่มมีจุดเปลี่ยนของผลิตภัณฑ์
กันแดดจากต่างประเทศที่ถูกร้องเรียนจากการใช้ส่วนผสม หรือการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทำให้แบรนด์ใน
ประเทศเริ่มได้รับความสนใจในตลาดจีนมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ WINONA (薇诺娜 เวยนั้วน่า) โดยแบรนด์ 
WINONA เน้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่าย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้บริโภคหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ โดยยอดขายในเดือนมีนาคม 2021 มีมูลค่า 118 ล้านหยวน หรือประมาณ 
590 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 225.07 นอกจากนี้ ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาด แบรนด์ WINONA ได้
เชิญหลัวหยุนซี (罗云熙) นักแสดงและนักร้องชาวจีนมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในซี่รีส์ผลิตภัณฑ์กันแดด 
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เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาว และใช้เสียงของแฟนคลับทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น แบรนด์ 
WINONA ยังใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนอย่างเวยป๋อ และเสี่ยวหงซู ในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้
เป็นที่รู้จักอยา่งกว้างขวางมากย่ิงขึ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้ประกอบการจีนจะพยายามผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กันแดดของจีนเป็นที่รู้จัก
และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่พบว่าผลิตภัณฑ์กันแดดแบรนด์จีนใดจะสามารถครองส่วนแบ่ง
ตลาดได้ยาวนานและยั่งยืนที่สุด ดังนั้น จึงยังถือว่าตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดของจีนเป็นตลาดที่แบรนด์ต่างประเทศ 
และแบรนด์ภายในประเทศที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการและครองใจ
ผู้บริโภคหนุ่มสาวชาวจีนยุคใหม่ได้อีกมาก โดยต้องเน้นการให้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ครบถ้วน
และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถพิชิตใจผู้บริโภค และครองส่วนแบ่ง
ตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ปัจจุบันชาวจีนหันมาใส่ใจเรื่องผิวพรรณและหาข้อมูลความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้น ทำให้
ผลิตภัณฑ์กันแดดนับวันจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดบนแพลตฟอร์ม Taobao 
และ Tmall ในปี ค.ศ. 2020 มีมูลค่าสูงถึง 6,720 ล้านหยวน หรือประมาณ 3.36 ล้านล้านบาท  นอกจากนี้ 
รายงานการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดของศูนย์วิจัย CBNData พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มหลักคือผู้บริโภควัย 
Gen Z (อายุระหว่าง 22 – 26 ปี) คิดเป็นร้อยละ 40 และจากการสำรวจความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดทุกวัน และมีการใช้สัปดาห์ละ 3 – 5 ครั้ง รวมถึงใช้
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง รวมกันเป็นร้อยละ 70 ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดด
มาจากการพกพาสะดวก คิดเป็นร้อยละ 50 การใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 25.93 รูปลักษณ์ภายนอกสวยงาม
คิดเป็นร้อยละ 16.66 และอะไรก็ได้ คิดเป็นร้อยละ 7.41 นอกจากนี ้จากรายงานแนวโน้มความนิยมผลิตภัณฑ์
กันแดดของชาวจีน ได้เปิดเผยยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดแบรนด์ของจีนและต่างประเทศที่ขายดี 10 อันดับ
ในช่วงปี ค.ศ. 2016 – 2018 พบว่าครีมกันแดดแบรนด์ไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนเพิ่มขึ้น โดยมียอดขาย
เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ในปี ค.ศ. 2018 ในขณะที่ข้อมูลการนำเข้าสิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือ
แต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากัน
แสงแดดหรือ ทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า (Hs Code: 3304) จากประเทศไทย  
ในเดือนมกราคม – เมษายน 2021 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.50 ดังนั้น ตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดจึงยังเป็นอีก
หนึ่งโอกาสของผู้ประกอบไทยที่จะเข้ามาขยายตลาดในจีน เนื่องจากตลาดยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันยังไม่พบแบรนด์จีนที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นแบรนด์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมและกระแสนิยมของชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็ว แบรนด์ผลิตภัณฑ์กันแดดของไทยที่ต้องการเข้ามาทำตลาดจีนจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและตอบโจทย์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ในทุกกิจกรรมและทุก
สถานที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งหาช่องทางการขยาย
ตลาดในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนและร่วมมือกับ KOL/KOC ในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักบน
สื่อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดในตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้น 

แหล่งที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701981688639195834&wfr=spider&for=pc 
https://www.sohu.com/a/457516033_163648 
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