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“คอสเมติกแบบใดครองใจชาวอิตาเลียน”  

ในชLวงปVท่ีผLานๆ มาความใสLใจของชาวอิตาเลียนตLอเร่ืองการท้ิงของเหลือจากอาหาร น้ำ และการแยกขยะเพ่ิม
สูงขึ้น โดยเฉพาะสถานการณbการแพรLระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่ทำให8ชาวอิตาเลียนตระหนักถึงความสัมพันธb
ระหวLางธรรมชาติและมนุษยbมากขึ้น ได8สLงผลตLอชีวิตประจำวันของชาวอิตาเลียนในทุกด8าน รวมถึงอุตสาหกรรมความ
งาม โดยจากการศึกษาของ Treatwell ซ่ึงเปjนพอรbทัลเฉพาะทางด8านการจองการบริการด8านความงามและ wellness 

ออนไลนb จากกลุLมตัวอยLาง 500 รายทั่วประเทศ แสดงให8เห็นวLา หากเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆ (สเปน ฝรั่งเศส 
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี) ชาวอิตาเลียนถึง 76% ซื้อผลิตภัณฑbด8านความงามที่เปjนมิตรตLอสิ่งแวดล8อม ซ่ึง
ตามหลังเพียงชาวอังกฤษเทLานั้น (78%) และนำหน8าประเทศอื่นๆ อยLาง ฝรั่งเศสและสเปน (69%) และชาวเยอรมัน 
(63%) ขณะท่ี 67% ของขาวอิตาเลียนเลือกไปร8านค8าท่ีจำหนLายผลิตภัณฑbเปjนมิตรตLอส่ิงแวดล8อม  

นอกจากน้ี การศึกษายังแสดงให8เห็นวLา การอLานสLวนประกอบ
เปjนปxจจัยหลักในการประเมินระดับความยั่งยืนของผลิตภัณฑbสำหรับ

ชาวอิตาเลียนเกือบครึ่งหนึ่ง (44%) รวมถึงการให8ความสนใจตLอปริมาณ
เปอรbเซ็นตbของสLวนผสมจากธรรมชาติของผลิตภัณฑb(40%) และบรรจุ
ภัณฑb (39%) ผลิตภัณฑbที่มีตรา cruelty free หรือผลิตภัณฑbดูแลผิวท่ี
ปราศจากการทดลองกับสัตวb (ซึ่ง 33% ของชาวอิตาเลียนพิจารณาวLา
เปjนส่ิงสำคัญ) ผลิตภัณฑbคอสเมติกแบบแทLง/ก8อน (solid cosmetics) และผลิตภัณฑbสูตร vegan (10%)  

ด8านราคา 21% ของชาวอิตาเลียนพิจารณาวLา ราคาเปjนปxจจัยแรกตLอการเข8าใจผลิตภัณฑbที่เปjนมิตรตLอ

สิ่งแวดล8อม ยิ่งราคาสูงเทLาไหรL โอกาสที่ผลิตภัณฑbจะเปjนมิตรตLอส่ิงแวดล8อมยิ่งมากขึ้นเทLานั้น โดย 72% มองวLา
ผลิตภัณฑbท่ียั่งยืนมีราคาสูง และ 61% ของชาวอิตาเลียนเต็มใจท่ีจะจLายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑbที่เปjนมิตรตLอ
สิ่งแวดล8อม ซึ่งแนวโน8มหลัก (macro trend) นี้จะนำทางให8 micro trend (หรือแนวโน8มที่เกี่ยวข8องกับภาคเฉพาะ
ของตลาดและมีแนวโน8มที ่จะเกี ่ยวข8องกับกิจกรรมที่เกิดขึ ้นเพียงเล็กน8อยเทLานั ้น) ขยายตัวเชLนกัน อยLางเชLน 
skinimalism หรือการเลือกสินค8าเคร่ืองสำอางท่ี minimal ท่ีสุดแตLคงไว8ซ่ึงคุณภาพ  
 นอกจากนี้ ดังที่กลLาวในข8างต8นวLา สถานการณbการแพรLระบาดทำให8ชาวอิตาเลียนให8ความสำคัญตLอธรรมชาติ

มากขึ้น สLงผลให8ความสัมพันธbระหวLางอาหารและเครื่องสำอางนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอีกหนึ่งแนวโน8มท่ี
สำคัญและกำลังขยายตัวในตลาดอิตาลี ได8แกL Agribeauty และ Upcycling  
 Agribeauty หมายถึงผลิตภัณฑbด8านความงามและคอสเมติกที ่มีสLวนผสมจากธรรมชาติที ่เปjนมิตรตLอ
สิ ่งแวดล8อมที ่ได8จากฟารbมหรือสวนได8รับการจัดการอยLางยั ่งยืน โดยเฉพาะพืช superfood เชLน มะเขือเทศ  
บลูเบอรbร่ี เมล็ดถั่วตLางๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ เชLน เนย โยเกิรbต โกโก8 โดยปxจจุบันหลายบริษัทได8หันมา
สLงเสริมแนวคิด Farm to Beauty ให8ฟารbมเปjนแหลLงทรัพยากรด8านความงาม และสามารถควบคุมหLวงโซLการผลิต  

สLวนผสมจากธรรมชาติท่ีย่ังยืนได8 
 

รายงานข;าวเด;นประจำสัปดาหA ระหว;างวันท่ี 2 – 8 พฤษภาคม 2565 
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 ในบรรดา Agribeauty แนวโน8มที ่มาแรงและยั ่งยืน คือ Upcycling หรือ circular beauty (ความงาม
หมุนเวียน) จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กลLาวคือ การใช8ของเหลือท่ี
ได8จากอุตสาหกรรมผักและผลไม8เพ่ือนำมาสกัดเปjนสLวนประกอบของ
ผลิตภัณฑbคอสเมติก โดยที่ได8รับความนิยมและกำลังขยายตัวอยLางมากใน
อุตสาหกรรมของอิตาลี ได8แกL เศษผลไม8แห8งจากอุตสาหกรรมน้ำผลไม8
และแยมท่ีสามารถนำมาสกัดเย็นเปjนน้ำมันเพื่อใช8เปjนสLวนประกอบใน
เครื่องสำอางออรbแกนิก เชLน น้ำมันจากเมล็ดลูกพีชสำหรับสูตรบำรุง
ผิวหน8าและกาย กากที่ได8จากบีทรูทน้ำตาลที่ให8สารให8ความชุLมช้ืน การ
สกัดผิวองุLนที่ได8จากอุตสาหกรรมการผลิตไวนbเพื่อให8ได8สารต8านอนุมูลอิสระเพื่อป�องกันสิว และสีธรรมชาติสำหรับการ
ย8อมผม หรือแม8แตLกากกาแฟ ชา และเมล็ดผลไม8ที่สามารถนำมาใช8แทนไมโครพลาสติกในเครื่องสำอางสครับผิวที่ถูก
ห8ามนับต้ังแตLปV 2563  

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑbเครื่องสำอางอีกหน่ึงประเภทที่นLาสนใจคือ ผลิตภัณฑbปราศจากน้ำ (waterless) โดย
การปรับผลิตภัณฑbในรูปแบบของแข็ง (แทLงหรือก8อน) หรือแทนท่ีน้ำด8วยของเหลวที่ได8จากการรีไซเคิล เชLน จากผลไม8
อยLางทับทิมและแอปเป��ล ซึ่งมีข8อได8เปรียบสองเทLาคือ ไมLเพียงแตLชLวยประหยัดน้ำ แตLยังถูกแทนที่ด8วยของเหลวที่อุดม
ไปด8วยสLวนประกอบท่ีมีประโยชนbตLอรLางกาย   

ความคิดเห็นของ สคต.  
การตระหนักถึงความยั ่งยืนตLอสิ ่งแวดล8อมได8สLงผล

โดยตรงตLอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค8าของชาวอิตาเลียนมากข้ึน

เรื่อยๆ รวมถึงสินค8าด8านความงามและคอสเมติก โดยผู8บริโภคมี

แนวโน8มเลือกซื้อสินค8าท่ีมีกระบวนการผลิตที่ยั ่งยืนทั้งหLวงโซL

อุปทาน นับตั้งแตLการใช8สLวนประกอบจากธรรมชาติจากกระบวนการท่ีเปjนมิตรตLอสิ่งแวดล8อม ไปจนถึงบรรจุภัณฑb 

ทั้งนี้ สินค8าด8านความงามและคอสเมติกเปjนสินค8าสLงออกที่สำคัญอยLางหนึ่งของไทย และเปjนสินค8าที่มีแนวโน8มเติบโต

ขึ้นในอิตาลี เนื่องจากเปjนสินค8าจำเปjนที่ผู8บริโภคต8องใช8 อยLางไรก็ตาม การนำเข8าสินค8าดังกลLาว ในสหภาพยุโรปมี

กฎระเบียบที่เข8มงวดมากเพราะสLงผลโดยตรงตLอสุขภาพของผู8บริโภค ดังนั้น เพื่อเปjนการเข8าถึงตลาดอิตาลีและขยาย

ตลาดการสLงออกสินค8า ผู8ประกอบการไทยควรให8ความสำคัญกับแนวโน8มด8านความยั่งยืนในหLวงโซLอุปทานที่จะทวี

ความสำคัญในการเลือกซ้ือสินค8าของชาวอิตาเลียนมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร8อมด8านเอกสาร

ที่แสดงสLวนผสมของผลิตภัณฑbที่ชัดเจน การใช8ตราสัญลักษณbที่แสดงถึงคุณสมบัติท่ีเปjนมิตรตLอสิ่งแวดล8อม เพื่อเปjน

การเพิ่มมูลคLาให8กับผลิตภัณฑbและสร8างความมั่นใจแกLผู8บริโภค การผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและธรรมชาติซึ่งเปjน

สินค8าศักยภาพของไทยสำหรับใช8เปjนสLวนประกอบในเครื่องสำอาง ตลอดจนการใช8บรรจุภัณฑbจากวัสดุที่ยั่งยืน เพื่อให8

สามารถตอบสนองตLอความต8องการ สามารถแขLงขันกับผู8ผลิตท8องถ่ิน และขยายตลาดในอิตาลีได8มากข้ึน   

------------------------------------------------------------------- 
แหลLงท่ีมา:  www.repubblica.it 
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