
เทรนด์ชายจีนยุคใหม่ห่วงหล่อ และรักสวยรักงามมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ กำลังการบริโภคของผู้ชายชาวจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการบริโภคในด้านการดูแลผิว เครื่องสำอางแต่งหน้า และบริการด้านความงามทางการแพทย์  
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานคาดการณ์แนวโน้มการบริโภคใหม่ในช่วงเทศกาลลดราคา 11.11 ของแพลตฟอร์ม 
Tmall ที่จดัทำข้ึนเป็นประจำทุกปีทีแ่สดงให้เห็นว่า ระดับความสนใจต่อความสวยความงามของผู้ชายขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมาก สังเกตได้จากการเปิดขายสินค้าล่วงหน้าในช่วงเทศกาลลดราคา 11.11 ที่เริ่มขึ้นก่อน 1 
ชั่วโมง พบว่าปริมาณยอดขายสินค้าเครื่องสำอางแต่งหน้าสำหรับผู้ชายขยายตัวเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่า และสินค้า
เกี่ยวกับการดูแลความงามสำหรับผู้ชายขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า ทำให้เห็นว่าการบริโภคความงามบน
ใบหน้าไม่ใช่การบริโภคสำหรับผู้บริโภคเพศหญิงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 

นอกจากนี้ ยังพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่อปี และในปี ค.ศ. 
2020 ตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในจีนมีมูลค่า 16,700 ล้านหยวน หรือประมาณ 88,510 ล้านบาท และ
คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 106,000 ล้านบาท ในปี ค.ศ. 2023 สอดคล้องกับ
รายงานสำรวจการบริโภคของผู้ชายจีนปี ค.ศ. 2021 ที่เปิดเผยว่า การบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ชาย
จีนเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ชายจีนที่มีกำลังซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า 1,000 หยวน หรือ
มากกว่าประมาณ 5,300 บาท มีจำนวนมากถึง 122 ล้านคน นอกจากนี ้รายงานแนวโน้มการบริโภคความงาม
ของผู้ชาย Gen Z ยังปรากฎว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคด้านความงามผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ชาย Gen Z 
ก็ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยเช่นกัน (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 5.3 บาท) 
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เมื่อพิจารณาเทรนด์ของผู้ชายจีนยุคใหม่ในปัจจุบัน จะพบว่าผู้ชายจีนยุคใหม่ให้ความสำคัญ

ต่อความหล่อ หรือความสวยความงามในด้านหลักๆ ได้แก่ 
1. ด้านการดูแลผิวพรรณ พบว่า ผู้ชายกว่าร้อยละ 70 มีพฤติกรรมในการให้ความสำคัญต่อ

การดูแลผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ ผู้ชายจีนส่วนใหญ่เริ่มที่จะหันมาดูแลใบหน้า
ของตนเองมากกว่าการใช้เพียงโฟมล้างหน้า แต่ยังมีการใช้ครีมและโลชั่นเพื่อบำรุงดูแลผิวหน้าเพิ่มมากขึ้น  
โดยในที่นี้ พบว่ามีผู้ชายจีนกว่าร้อยละ 60 ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณด้วยตนเอง นอกจากการดูแล
ผิวพรรณแล้ว ผู้ชายจีนยังมักประสบกับปัญหาผิวหน้ามัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการเกิดสิว โดยเฉพาะหนุ่มวัย
แรกรุ่นที่มักพบปัญหาผิวหน้ามันและปัญหาสิวมากท่ีสุด จึงทำให้ในตลาดจีนมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับผู้ชายที่
มีปัญหาสิวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย  

2. ด้านการแต่งหน้า ผู้ชายจีนให้ความสนใจเรื่องการแต่งหน้ามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มานี้ สอดคล้องกับรายงานการบริโภคเครื่องสำอางแต่งหน้าของผู ้ชายทางออนไลน์ปี ค.ศ. 2021 พบว่า
ยอดขายเครื่องสำอางแต่งหน้าสำหรับผู้ชายในช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2020 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
75 และยังพบว่าประเภทของผลิตภัณฑ์การแต่งหน้าสำหรับผู้ชายของแต่ละแพลตฟอร์มก็มีการจัดหมวดหมู่
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการแต่งหน้า
สำหรับผู้ชายทีน่ับวันยิ่งได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

นอกเหนือจากเครื่องสำอางที่ใช้ในการแต่งหน้าแล้ว ครีมกันแดดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องสำอางก็ได้รับความนิยมจากผู้ชายจีนมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งพบว่าครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ควบคุม
ความมัน กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจหนุ่มๆ ชาวจีน โดยเฉพาะผู้ชายที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1995 – 1999  
(พ.ศ. 2538 – 2542) และผู้ชายที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2009 (พ.ศ. 2543 – 2552) ที่ให้ความสำคัญ
และเลือกใช้ครีมกันแดดมากข้ึน จนถือเป็นไอเทมสำคัญติดกระเป๋าชายหนุ่มชาวจีนทีต่้องใช้เป็นประจำทุกวัน 

3. ด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่และกิจกรรมที่เปลี่ยนไปทำ
ให้ผู้ชายจีนหลายคนประสบกับปัญหากลิ่นตัว จึงทำให้มีความต้องการในการบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิ่นกาย และน้ำหอมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ำหอมได้กลายเป็นไอเทมยอดนิยมของหนุ่มจีนเจ้า
สำอาง เนื่องจากจะแสดงถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ น้ำหอมบาง
กลิ่นยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพทำให้ดูเป็นผู้ใหญ่ มีความมั่นคง และดูเป็นผู้ชายที่มีรสนิยมสูงมากขึ้นด้วย 

4. ด้านความงามทางการแพทย์ ผู ้ชายจีนเริ ่มหันมาให้ความสนใจด้านความงามทาง
การแพทย์มากขึ้น สอดคล้องกับรายงานสำรวจการบริโภคของผู้ชายปี ค.ศ. 2021 ที่พบว่า ในช่วงไม่กี่ปทีี่ผ่าน
มานี ้สัดส่วนของผู้บริโภคเพศชายที่ใช้บริการความงามทางการแพทย์เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่าย
ด้านความงามทางการแพทย์ของผู้บริโภคเพศชายโดยเฉลี่ยยังสูงกว่าผู้บริโภคเพศหญิงอีกด้วย โดยความงาม
ทางการแพทย์ที่ผู้ชายจีนนิยมใช้บริการ ได้แก่ การปลูกผม การจัดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟัน และการกำจัด
ถุงใต้ตา เป็นต้น ซึ่งผู้ชายที่นิยมใช้บริการความงามทางการแพทย์มากที่สุด คือ ผู้บริโภคชายที่มีอายุ 25 – 34 
ปี นอกจากนี ้ผู้ชายกลุ่มนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้ที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์มาสกห์น้า และเครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้าอีกด้วย  

ปัจจุบันพบว่าชายจีนยุคใหม่ที่ห่วงหล่อ และรักสวยรักงามผู้ชายมักมีพฤติกรรมในการเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามโดยการรับฟังคำบอกต่อ (Reviews) การแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ และเครื่องสำอางจากเพื ่อนฝูง ซึ่งมีผลสำรวจพบว่าผู ้บริโภคชายจีนส่วนใหญ่ร้อยละ 48 รู้จัก
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากคำแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จัก ขณะที่ผู้ชายจีนที่มีความมั่นใจในตนเองมักนิยม
สืบค้นหาข้อมลูของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง  
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ปัจจุบันผู้ชายจีนให้ความสำคัญเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้น และยอมใช้จ่ายเพื่อการ
ดูแล และเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดูดีขึน้ โดยช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางยอดนิยมของชาวจีน
ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการ เปรียบเทียบราคา และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก 
โดยผู้ชายชาวจีนก็ถือเป็นผู้บริโภคหลักกลุ่มหนึ่งที่สำคัญ และกำลังกลายเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีบทบาทมากยิ่งขึ้นใน
ตลาดจีน ซึ่งปัจจุบันพบว่าจีนมีประชากรชายจีนจำนวน 715.27 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.09 ของ
ประชากรจีนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชายจีนมีจำนวนมากพอๆ กับผู้หญิง จึงถือเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการสินค้าและบริการสำหรับผู้ชาย ในการขยายตลาดส่งออกเข้าสู่ตลาดจีน โดยปัจจัยแรกๆ ที่ควร
ให้ความสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้บริโภคชายจีน โดยเฉพาะเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวพรรณ และการดูแล
ส่วนบุคคล ขณะเดียวกันยังต้องศึกษากฎระเบียบ และการจดทะเบียนธุรกิจการค้าสินค้าประเภทเครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลในตลาดจีนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเข้าสู่ตลาดจีน ได้รับ
มาตรฐาน ได้รับความเชื่อม่ัน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวจีนอย่างแพร่หลาย  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังต้องตระหนักถึงการเติบโตของเน็ตไอดอลหรือผู้ที่มีชื่อเสยีง
ในตลาดจีน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมีพฤติกรรมการเลียนแบบผู้ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการความงามทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนตามบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ โดยในปัจจุบันพบว่า
ประเทศที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมใช้บริการความงามทางการแพทย์มากที่สุด  ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย  
ซึ่งทำให้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการสถานให้บริการความงามทางการแพทย์ของไทย รวมทั้ง
ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ความงามทางการแพทย์ของไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์  และการให้บริการที่มี
คุณภาพสูง และได้รับมาตรฐานสากลอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อสามารถรักษาชื่อเสียง ความนิยม และสามารถดึงดูด
ผู้บริโภครายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการใช้บริการความงามทางการแพทย์ของไทยให้มากข้ึน  

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องอาศัยช่องทางออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ 
ในการสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง และบริการความงามทางการแพทย์ของไทย โดยการ
ร่วมมือกับ KOL/ KOC ในการประชาสัมพันธ์ สร้างเรื่องราว และสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบริการทางการแพทย์ของไทยเป็นที่รู้จัก 
และสามารถขยายตลาด รวมทั้งเจาะกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แหล่งที่มา: http://news.winshang.com/html/069/5391.html 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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