
ต้ังแต่ปี 2563 ที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ญี่ปุ่นเองก็มีการใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือยับย้ัง
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสสายพันธ์ุใหม่โคโรนาน้ี ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่ึงฉุกเฉิน รวมถึง
ข้อจํากัดด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่นกลายเป็น 0 จนถึงปัจจุบัน 
และการที่ผู้บริโภคในญี่ปุ่นเองก็มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป การทํางานที่บ้านมากข้ึน และหลีกเลี่ยงการ
ออกนอกบ้าน ส่งผลให้ยอดขายเครื่องสําอางในญี่ปุ่นหดตัวลงอย่างมาก
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ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางในญี่ปุ่น
สถานการณ์ตลาดเครือ่งสําอางในญีปุ่น่
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แนวโน้มมูลค่าตลาดเคร่ืองสําอางในญี่ปุ่นเทียบปี 2015
(ท่ีมา: https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20220105hitokoto.html)

แม้ว่าจะมีการยกเลิก
ภาวะฉุกเฉินต้ังแต่ตุลาคม 
2564 แต่ช่วงปลายเดือน
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 4 
มาตรการจํากัดการเข้าเมือง
ของชาวต่างชาติ เช่น นัก
ธุร กิจ  นักเ รียนนักศึกษา 
กลับมีการยกระดับขึ้นอีก
ครั้ง ส่งผลในสถานการณ์
ตลาดเครื่องสําอางในญี่ปุ่น
อยู่ในภาวะถดถอยเรื่อยมา

มู ล ค่ า ต ล า ด
เครื่ อ งสํ า อ า ง ในญี่ ปุ่ น ปี 
2563 (ดัชนีการผลิตในภาค

อุตสาหกรรม) ลดลงตํ่ากว่าปี 2562 อย่าง
มาก กลับไปเกือบเทียบเท่ากับระดับตํ่าสุดใน
ปี 2557 ทั้งน้ีดัชนีที่ปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว
ของปี 2564 เองก็ยังคาดว่าจะตํ่ากว่าระดับปี 
2563 

หากพิจารณาข้อมูลรายเดือนของปี 
2564 จะพบว่าในเดือนกรกฎาคม ดัชนีจะอยู่
ในระดับเทียบเท่ากับปีก่อนหน้า ส่วนเดือน
พฤศจิกายนดัชนีปรับตัวขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
ประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่เดือนอ่ืนๆ ดัชนี
อยู่ในระดับตํ่ากว่าปี  2563 ทั้ ง น้ี ในช่วง
ปลายปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มความ

สัดส่วนโครงสร้างตลาดเคร่ืองสําอางของแต่ละประเทศในปี 2562
(ท่ีมา: https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20220105hitokoto.html)



มู ล ค่ า ก า ร นํ า เ ข้ า
เครื่องสําอาง (ไม่รวมยาสีฟัน 
และสบู่ )  ปี  2564 อยู่ที่  2 .7 
แสนล้านเยน (ประมาณ 7.3 
หมื่นล้าน) ขยายตัวร้อยละ 11 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าซึ่งอยู่ที่ 2.5 แสนล้านเยน 
(ประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาท) 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟ้ืน
ตัวของตลาดเคร่ืองสําอางนําเข้า
ในญี่ปุ่น หากเทียบรายประเทศ
พบว่า เครื่องสําอางนําเข้าจาก
เกาหลีมี
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ต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น เน่ืองด้วยความต้องการจากอีเวนต์ช่วงสิ้นปีต่างๆ ก็ตาม แต่ดัชนีตลอดของปี 2564 
โดยรวมก็ยังคงตํ่ากว่าของปี 2563 อยู่ดี แต่ก็มีแนวโน้มจะฟ้ืนตัวขึ้นอย่างต่อเน่ือง

หากพิจารณาถึงข้อมูลของโครงสร้างของตลาดเคร่ืองสําอางในแต่ละประเทศต้ังแต่ก่อนสถานการณ์โควิด-19 
ประเทศในเอเชียมีแนวโน้มจะใช้จ่ายกับสินค้าเครื่องสําอางจําพวกสกินแคร์ (เก่ียวกับผิวหนัง) มากเป็นพิเศษ ซึ่ง
สอดคล้องกับเทรนด์ของญี่ปุ่นเช่นกัน ทั้งน้ีจากผลการสํารวจในเดือนตุลาคม 2564 พบว่าแนวโน้มการใช้จ่าย
เก่ียวกับเคร่ืองสําอางจําพวกสกินแคร์ (รวมครีมกันแดด) ก็ขยายตัวขึ้น ทั้งในญี่ปุ่น และเอเชียอีกด้วย

จากข้อมูลทางสถิติการผลิตเครื่องสําอางในญี่ปุ่นปี 2564 สํารวจโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่าการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศทั้งหมดต้ังแต่
เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2564 อยู่ที่ 1.35 ล้านล้านเยน (ประมาณ 3.57 แสนล้านบาท) หดตัวประมาณร้อยละ 9 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

หากพิจารณาข้อมูลโดยภาพรวมเทียบกับปี 2562 (ก่อนสถานการณ์โควิด-19) จะพบว่าในปี 2564 มูลค่า
ตลาดหดตัวประมาณ 23.5 ทั้งน้ีหากพิจารณารายหมวดหมู่ สําหรับเคร่ืองสําอางจําพวกนํ้าหอม มูลค่าอยู่ที่ 4.7 
พันล้านเยน (ประมาณ 1.2 พันล้านบาท) ขยายตัวประมาณร้อยละ 7 / เครื่องสําอางสําหรับผม มูลค่าอยู่ที่ 3.6 
แสนล้านเยน (ประมาณ 9.7 หมื่นล้านบาท) หดตัวร้อยละ 1.6 / เครื่องสําอางบํารุงผิว (สกินแคร์) มูลค่าอยู่ที่ 6.8 
แสนล้านเยน (ประมาณ 1.8 แสนล้านบาท) หดตัวร้อยละ 11.4 / เครื่องสําอางจําพวกเมคอัพ มูลค่าอยู่ที่ 2.2 แสน
ล้านเยน (ประมาณ 5.8 หมื่นล้านบาท) หดตัวร้อยละ 11.2 / เครื่องสําอางสําหรับวัตถุประสงค์พิเศษ มูลค่าอยู่ที่ 
7.6 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท) หดตัวร้อยละ 11.9 แสดงให้เห็นว่านอกจากเครื่องสําอางจําพวก
นํ้าหอมแล้วต่างอยู่ในสภาวะหดตัว สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการใส่
หน้ากากมากข้ึน ทําให้การซื้อเคร่ืองสําอางจําพวกเมคอัพ เช่น ลิปสติก เครื่องสําอางแต่งหน้า ลดลง 

แนวโน้มมูลค่าการนําเขา้เคร่ืองสําอางจากประเทศต่างๆ 
เข้ามาญ่ีปุน่ต้ังแต่ปี 2541 - 2563

(ท่ีมา: https://www.jcia.org/user/statistics/trade)

แนวโน้มการนาํเข้าเครือ่งสําอางเข้ามาจําหน่ายในญีปุ่น่
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เคร่ืองสําอางจากไทย (ผลิตในไทย) ท่ีวางจําหน่ายท่ัวไปในญี่ปุ่น 
เช่น แชมพู และครีมนวดผม PANTENE (P&G) / 

สเปรย์ดับกล่ินกาย AXE (Uniliver)

การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2564 มีมูลค่าอยู่ที่ 6.2 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท / ส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 22.5) ขยายตัวร้อยละ 28 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่เครื่องสําอางนําเข้าจาก
ฝรั่งเศสมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 6.3 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท / ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 23.0) 
ขยายตัวเพียงร้อยละ 4.1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เยน (ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท) โดยมูลค่าเครื่องสําอางสําหรับผมที่นําเข้าจากไทยอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้านเยน 
(ประมาณ 6.5 พันล้านบาท) หดตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 1.2 แต่ก็ถือว่าครอง
ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องสําอางกลุ่มน้ีถึงร้อยละ 48.9 มากกว่าประเทศอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะแชมพู ครีม
นวดผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม 

ไทยเองก็เป็นหน่ึงในประเทศคู่ค้าที่สําคัญที่ญี่ปุ่นมี
การนําเข้าเคร่ืองสําอางมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 4 (รองจาก
ฝรั่งเศส เกาหลี และสหรัฐ) ทั้งน้ีเคร่ืองสําอางจากไทยน้ี
ส่วนมากเป็นเคร่ืองสําอางสําหรับผม โดยตลาดกลุ่มน้ีในปี 
2564 มูลค่าการนําเข้าทั้งหมดอยู่ที่ 5.0 หมื่นล้านเยน 
(ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 5.0 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 4.8 หมื่นล้าน

แบรนดเ์ครือ่งสําอางไทยในตลาดญีปุ่น่
          ก่อนหน้าน้ีในหมู่วัยรุ่นสาวใน
ญี่ปุ่น เครื่องสําอางเกาหลี และจีน 
ได้รับความนิยมเรื่อยมา อย่างไรก็ตาม
ในปี 2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด-
1 9  ที่ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ
เคร่ืองสําอางของผู้บริโภควัยรุ่น (Z 
เจเนเรชัน) เปลี่ยนไป เครื่องสําอาง
ไทยได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ราคาที่ย่อมเยา 
สีสันหลากหลาย และติดทนนาน ซึ่ง
ผู้บริโภคในญี่ปุ่นก็ให้การตอบรับเป็น
อย่างดี 

          ในปี 2564 เครื่องสําอางไทยหลายแบรนด์ เช่น ศรีจันทร์ (SRICHAND) / Cathy Doll / idolo / MISTINE 
และอ่ืนๆ ทยอยเข้ามาวางจําหน่ายในญี่ปุ่นกันมากขึ้น ร้านขายเคร่ืองสําอางนําเข้าช่ือดังในเขตชิบุย่า กรุงโตเกียว 
"Cosmelabo" ในอาคารขายสินค้าแฟช่ันที่ได้รับความนิยมในหมู่สาวญี่ปุ่น "Laforet Harajuku" ขายเคร่ืองสําอาง
ไทยหลากหลายแบรนด์ เช่น Cathy Doll  ศรีจันทร์ (SRICHAND) และ Beauty Cottage ซึ่งมีผลการตอบรับจาก
ผู้บริโภคญี่ปุ่นดีมาก 

ตัวอย่างแบรนด์เคร่ืองสําอางไทยทีว่างจําหน่ายในญี่ปุน่
(ท่ีมา: https://fortune-girl.com/makecosme/fZOiB#item1040029)
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สาเหตุความนยิมของเครื่องสําอางไทยในญีปุ่่น

เคร่ืองสําอางแบรนด์ไทยทีไ่ด้รับความนยิมในญี่ปุน่
(ท่ีมา: https://fortune-girl.com/makecosme/fZOiB#item1040044

          บรรจุภัณฑ์ที่น่ารัก ดึงดูดตา ทั้งยังมีราคาย่อมเยา เป็น
สาเหตุหลักๆ ที่ทําให้วัยรุ่นญี่ปุ่นสนใจอยากลองเครื่องสําอางไทย 
และพอได้ลองแล้ว ด้วยคุณสมบัติเฉพาะก็ทําให้ได้รับความนิยมเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อยมา ไม่ว่าจะด้วยคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดสิว ทนต่อเหง่ือ 
ไม่ทําให้หน้ามัน เป็นต้น นอกจากน้ี ซีรีส์ไทย โดยเฉพาะซีรีส์วาย
เองก็เป็นอีกหน่ึงกระแสความนิยมที่ทําให้สินค้าไทยหลายอย่าง
ได้รับความสนใจ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซีรีส์ "เพราะเราคู่กัน" ที่
ออกอากาศท่ีเมืองไทย และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามท่ัวโลก 
ญี่ปุ่นเองก็มีการออกอากาศเช่นกัน ทําให้เครื่องสําอางที่นักแสดงนํา 
"ไบร์ท" (วชิรวิชญ์ ชีวอารี) และ "วิน" (เมธวิน โอภาสเอ่ียมขจร) 
ได้รับความสนใจในหมู่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

ธรรมชาติ หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และเน่ืองจากเครื่องสําอางออร์แกนิคทั่วไปในญี่ปุ่นมีราคาสูงมาก 
ขณะที่เครื่องสําอางออร์แกนิคของไทยมีราคาที่ตํ่ากว่า ทําให้วัยรุ่นที่สนใจสามารถลองใช้ได้ง่ายน่ันเอง
3. มีกลิ่นหอม

เน่ืองจากไทยดังเรื่องสมุนไพร และดอกไม้ ด้วยกลิ่นหอมที่มีลักษณะเฉพาะแบบไทย ทําให้มีสินค้าออกมา
มากมาย เช่น นํ้าหอม นํ้าหอมสําหรับห้อง กลิ่นอโรมา โลช่ันทาผิว เป็นต้น
4. ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องผิวได้ดี

ประเทศไทยเองอยู่ในเขตร้อนช้ืน และร้อนกว่าญี่ปุ่น ดังน้ันเครื่องสําอางของไทยเอง ได้มีการพัฒนาข้ึนมา
โดยคํานึงถึงสภาวะแวดล้อมที่จะใช้งานเป็นอย่างดี ทําให้ทนกับความร้อนสูงกับความช้ืนสูงได้ดี ทั้งน้ีถึงแม้จะใส่
หน้ากากอนามัย เครื่องสําอางก็จะไม่ค่อยหลุด ติดทนนาน ทั้งยังทําให้เกิดสิวยากอีกด้วย
5. ดีไซน์น่ารัก

ความน่ารักของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญ การออกแบบที่สะดุดตา สีสันที่สดสวยทั้งแบบหลาก
สีสัน หรือแบบธรรมชาติก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคญี่ปุ่นช่ืนชอบ และสามารถซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

1. ราคาย่อมเยา
หากเทียบราคาเคร่ืองสําอางไทยท่ีจําหน่ายในญี่ปุ่น กับ

เครื่องสําอางเกาหลี และจีน จะพบว่า สินค้าไทยมีราคาไม่แพงนัก 
ผู้บริโภคส่วนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นก็จะให้ความเห็นว่า คุ้ม
ราคามาก เป็นส่วนใหญ่
2. มีเครื่องสําอางทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ หรือออร์แกนิคมาก

มีเครื่องสําอางไทยหลายแบรนด์มีส่วนผสมของสมุนไพร 
หรือส่วนผสมจากพืชซึ่งมาจากธรรมชาติ ทั้งน้ีในปัจจุบันมี
ผู้บริโภคท่ีให้ความใส่ใจกับการเลือกสินค้าที่ได้มาจากวัตถุดิบจาก

idolo อีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่ได้รับความนยิมในปทีี่ผ่านมา
(ท่ีมา: https://fortune-girl.com/makecosme/fZOiB#item1040044



6. มีสกินแคร์ cruelty-free มาก
เครื่องสําอางไทยส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์ ถือว่าเป็นเป็นอีกความ

เคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจในหมู่วัยรุ่นสาวชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ
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หน้าที่ 5/5

        ในงานแสดงสินค้าเก่ียวกับเคร่ืองสําอางในญี่ปุ่น "COSME Week Tokyo 2022" ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม 
2565 ที่ผ่านมาน้ัน มี Keyword ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 3 คํา ได้แก่ "บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(SDGs)" "เครื่องสําอางเอเชีย" และ "CBD“
1. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก็มีความสําคัญ แต่ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันความสนใจเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ทําให้การพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้วัสดุจาก
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก หรือทําออกมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนท้องตลาดทั่วไป เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่
บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ และรายย่อยต่างให้ความสําคัญ
2. เครื่องสําอางเอเชีย
        เครื่องสําอางต่างประเทศท่ีได้รับความนิยมในญี่ปุ่นในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาน้ี คงไม่พ้นเครื่องสําอางเกาหลี 
โดยเฉพาะความนิยมในหมู่วัยรุ่น และในปีก่อนหน้า เครื่องสําอางไทย กับจีน ก็มีแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาทําตลาดใน
ญี่ปุ่นกันมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการเปิดตลาดใหม่ๆ ในอนาคตอันใกล้
3. CBD (Cannabidiol) หรือ สารสกัดจากกัญชง
        ในญี่ปุ่นเอง เทรนด์ความสนใจ CBD ในหลากหลายอุตสาหกรรมถูกจับตามองอย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการ
วิจัยว่า นํ้ามัน CBD สามารถนํามาใช้บํารุงผิวได้ กระแสความนิยมการนํา CBD มาใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางก็มี
มากขึ้นในญี่ปุ่น

        ทางสคต. มีความเห็นว่า จากเทรนด์ความนิยม SDGs เครื่องสําอางเอเชีย และการต่อยอดการนํา CBD มา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเครื่องสําอาง เป็นโอกาสสําหรับเครื่องสําอางไทยท่ีจะสามารถเจาะตลาดในญี่ปุ่นได้ ด้วย
คุณสมบัติที่มีเอกลักษณ์ หากมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภคญี่ปุ่น ก็มีโอกาสที่จะทําให้
เครื่องสําอางไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในญี่ปุ่นมากขึ้นอย่างแน่นอน

โอกาสสาํหรบัสนิค้าไทย และ ข้อคิดเห็นสําหรบัผู้ประกอบการไทย

สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
เมษายน 2565
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