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ภาพรวมตลาด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลดีต่อตลาดผลิตภัณฑ์

ดูแลสุขอนามัยช่องปาก (Oral Care) และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพต่างๆ ประจำปี 

2563 ในฮังการี อย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ แม้ว่าผู้บริโภคต้องการรักษาความ

สะอาดของร่างกายมากขึ้น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ป้องกันการติดเชื้อไวรัส 

อีกทั้งในช่วงปีที่แล้ว สถานพยาบาลงดให้บริการทันตกรรมทั่วไป ยกเว้นกรณี

ฉุกเฉิน ทว่ายอดขายรวมตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ซึ่งรวมถึง  ไหมขัดฟัน 

ผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอม สเปรย์ดับกลิ่นปาก น้ำยาบ้วนปาก กลับหดตัวลง 0.2% 

โดยในปี 2563 มีมูลค่าของอุตสาหกรรมโดยรวม 3.27 หมื ่นล้านโฟรินท์ 

(ประมาณ 3.56 พันล้านบาท) มีเพียงกลุ่มสินค้าแปรงสีฟันไฟฟ้าที่มียอดขาย

เติบโตขึ้น 1.5% 

ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในฮังการี ล้วนปรับ   

กลยุทธ์การขายไปใช้ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น เห็นได้จากยอดขาย

ในช่องทาง E-Commerce เติบโต 2.4% ทั้งนี้ กระแสในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแล  

ช่องปากปัจจุบัน  มีแนวโน้มนิยมสินค้าที่ใช้ส่วนผสมที่ทำจากธรรมชาติมากขึ้น 

โดยเฉพาะยาสีฟัน อีกทั ้ง ต้องมีสรรพคุณหลากหลายครอบคลุม กล่าวคือ 

นอกจากการขจัดคราบ ลดกลิ่นปาก และช่วยให้ฟันขาวแล้ว จะต้องช่วยรักษา

โรค เช่น โรคเหงือกอักเสบ และลดอาการเสียวฟันอีกด้วย 
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บทวิเคราะห ์

ประเด็นสำคัญ: ปี 2563 ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากใน
ฮังการี หดตัวลงเล็กน้อย ทว่าผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายคาดการณ์
ว่ายอดขายจะกลับมาเติบโตในปี 2564 โดยสินค้าที่มีแนวโน้ม
เติบโตดี ได้แก่ แปรงสีฟันไฟฟ้า ยาสีฟันสูตรธรรมชาติ และ
น้ำยาบ้วนปากกลิ่นมิ้นต์ ผู้บริโภคในฮังการียังคงนิยมซื้อสินค้า
ที่ร้านค้าปลีกเป็นอันดับแรก 
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ข้อมูลจาก Euromonitor เผยว่า แบรนด์ยอดนิยมในฮังการีมากที่สุด 6 อันดับแรก  

ประจำปี 2563 คือ Sensodyne, Signal, Oral-B, Colgate, Aquafresh และ 

Paradontax ด้านผู ้เล่นสำคัญในตลาด ได้แก่ GlaxoSmithKline (GSK) Kft., 

Colgate-Palmolive Kft., Procter & Gamble (P&G) Magyarország Kft., 

Unilever Magyarország Kft., Johnson & Johnson Hungary Kft. แ ล ะ 

Naturprodukt Kft. ซึ่งครองยอดขายรวมกันถึง 73.6% จึงกล่าวได้ว่า ธุรกิจ           

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากในฮังการีมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะระหว่าง

บริษัท FMCG ชั้นนำระดับนานาชาติ ที่มีแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอหลากหลายยี่ห้อ 

 

ความเห็นจากผู้ประกอบการ 

Boglárka Hering ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) บริษัท GSK ให้ความเห็นว่า ตลาดในปี 2564 จะกลับมา

คึกคักและเติบโตอีกครั ้ง สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Euromonitor ที่คาดว่าตลาดปีนี ้จะเติบโต 6.4% 

นอกจากนี้ Boglárka Hering ยังกล่าวว่า ลูกค้าของบริษัทฯ นิยมซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ร้านขายยา รวมถึงร้าน

ขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Drugstore) ใกล้บ้าน เพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางออกไปไกลและเสี่ยงต่อการ   

ติดเชื้อไวรัสขณะเดินทาง รวมทั้ง มักเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า (ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต) น้อยลง 

ในทางตรงกันข้าม Tamás Fodor ผู้จัดการอาวุโส (Key Account Manager) บริษัท Naturprodukt Kft. อ้างว่า

สินค้าของบริษัท Naturprodukt กลับขายดีขึ้นในห้างสรรพสินค้าและ Drugstore ทว่ามียอดขายลดลงในร้านขายยา 
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เจาะลึกแต่ละหมวดสินค้า 

แปรงสีฟัน 

ข้อมูลจาก NielsenIQ Retail Index เปิดเผยว่า ยอดขายสินค้าในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 - 

พฤษภาคม 2564 มีมูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านโฟรินท์ (ประมาณ 6 ร้อยล้านบาท) เติบโต 3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

หน้า แสดงว่ายอดขายปรับตัวดีขึ้นจากการที่ผู้บริโภคเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และต้นปี 2564 ผู้เล่นหลัก

ในตลาดแปรงสีฟันยังคงเป็นผู้ผลิตสินค้า FMCG รายใหญ่ของโลก ด้านช่องทางการจำหน่าย ยอดขายสินค้ากว่า 60% มาจากร้าน 

Drugstore และห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ สินค้าราว 80% ที่จำหน่ายเป็นแปรงสีฟันสำหรับผู้ใหญ่ 

ยาสีฟัน 

สินค้ายาสีฟันมีปริมาณการขายกว่า 2 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.75 หมื่นล้านโฟรินท์ (ประมาณ 1.9 พันล้านบาท) เติบโต 

2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ผู้เล่นหลักในตลาดยาสีฟันยังคงเป็นผู้ผลิตสินค้า FMCG รายใหญ่ของโลก ครองยอดขาย

สูงถึง 98% สินค้าหมวดที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในฮังการี คือยาสีฟันที่เน้นการฟอกสีฟันให้ขาว ครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 

20% ขนาดปริมาณที่ขายดี คือยาสีฟันปริมาณ 50-75 มิลลิลิตร ครองส่วนแบ่งยอดขายราว 75% ยาสีฟันมียอดขายสูงสุดในร้าน 

Drugstore คิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายจากช่องทางการขายทั้งหมด 

น้ำยาบ้วนปาก 

สินค้าน้ำยาบ้วนปากมีปริมาณการขายกว่า 2 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 พันล้านโฟรินท์ (ประมาณ 5.4 ร้อยล้านบาท) 

เติบโต 7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านประเภทสินค้า สินค้ากึ ่งหนึ ่งเป็นสูตรมีแอลกอฮอล์ อีกกี ่งหนึ ่งเป็น             

สูตรปราศจากแอลกอฮอล์ ด้านความนิยมสินค้า น้ำยาบ้วนปากที่มีรสหรือกลิ่นมิ้นต์ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 67% และน้ำยา

บ้วนปากมยีอดขายสูงสุดในร้าน Drugstore 

 

ที่มาของข้อมูล: Trade Magazin, Euromonitor 
 

  

https://trademagazin.hu/en/lehetosegek-es-kihivasok-eve-a-szajapolasi-piacon/
https://www.portal.euromonitor.com/portal/magazine/homemain
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ข้อคิดเห็น/บทวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค และความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาดฮังการี 

โอกาส 

- กลุ่มผู้บริโภคชาวฮังการีอายุน้อย ได้หันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น ช่องทางจำหน่ายของ
ห้างสรรพสินค้า Drugstore และแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ เช่น Emag, Mediamarkt, Kifli และ Notino ทว่าปัจจุบันยัง   
ไม่มีการวางจำหน่ายสินค้าของไทย ทั้งในร้านค้าปลีกและแพลตฟอร์มออนไลน์ฮังการี อีกทั้งยังไม่มีการส่งออกสินค้าหมวดนี้
จากไทยไปยังฮังการี จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการแบรนด์ไทยที่จะเข้ามาศึกษาและเจาะตลาดฮังการีมากขึ้น 

- ผู้บริโภคชาวฮังการีจำนวนมากนิยมสินค้าที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ จึงเป็นจุดขายที่โดดเด่นของยาสีฟันแบรนด์ไทยที่
ใช้สมุนไพรไทย ช่องทางการเริ่มเข้าตลาดที่น่าสนใจ คือร้านค้าเฉพาะทาง เช่น ร้านค้าสินค้าเอเชีย และร้านค้าสินค้าออร์แกนิก  
ซึ่งผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิกมักเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และไม่เกี่ยงราคาหากสินค้ามีคุณภาพสมราคาจริง 

อุปสรรคและความท้าทาย 

- ตลาดสินค้ายาสีฟันในฮังการีมีการแข่งขันสูง ผู้เล่นสำคัญในตลาดเป็นบริษัท FMCG ชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีความได้เปรียบ 
ในการกำหนดราคาขายให้ต่ำ ส่งผลต่อการการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยอย่างมาก 

- ฐานการผลิตสินค้าของบริษัท FMCG รายใหญ่ในสหภาพยุโรป มักจะอยู่ในไอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส เช็ก โปแลนด์ และ
โรมาเนีย ด้านแบรนด์ที่มีโรงงานผลิตในฮังการี ได้แก่ P&G และ Unilever สินค้าหมวดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจึงมักจะ
นำเข้าจากประเทศใน EU เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านสิทธิพิเศษด้านภาษี และระยะเวลาในการขนส่ง หากผู้ประกอบการ
ไทยต้องการจะขายสินค้าในสหภาพยุโรป อาจต้องพิจารณาการสต็อกสินค้าในโกดังที่ตั้งในประเทศใน EU 

- การขนส่งสินค้าจากไทยไปฮังการี มักจะขนส่งทางเครื่องบินหรือเรือขนสินค้า ทว่าสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา 
ไดส้่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบโลจิสติกส์โลก ทำให้ต้นทุนการขนส่ง ด้านราคา และเวลาในการขนส่ง สูงขึ้นมาก 

- ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เช่นเดียวกับเครื่องสำอาง จัดเป็นสินค้าควบคุมพิเศษโดยสหภาพยุโรป เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
ร่างกายของผู้บริโภคโดยตรง ผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรป ควรศึกษารายละเอียดการนำเข้าสินค้า 
ปริมาณสารเคมีที ่อนุญาตให้ใช้ได้ และอัตราภาษี เช่น Regulation (EC) No 1223/2009 ว่าด้วยกฎระเบียบผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง 

 

 

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ 
ตุลาคม 2564        

 

https://www.emag.hu/
https://www.mediamarkt.hu/
https://www.kifli.hu/
https://www.notino.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1223



