
การขยายตัวของตลาดเคร่ืองสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยในเปรู 

 

จากขอมูลของสมาคมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยของเปรู (COPECOH) ภายใตหอการคาลิมา 
(Lima Chamber of Commerce: CCL) ตลาดเครื่องเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยในเปรูมีมูลคาประมาณ 
2,000 ลานเหรียญสหรัฐ การจัดเก็บภาษีคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.4 ของการเก็บภาษีท้ังหมด หรือมีสัดสวนรอยละ 
0.32 ของ GDP มีการสรางงานมากกวา 650,000 ตำแหนงตอป ท้ังนี้ COPECOH คาดการณตลาดเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑสุขอนามัยในเปรูจะมีการขยายตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.5 หรือคิดเปนมูลคา 2,170 ลานเหรียญสหรัฐ ใน
ป 2565 โดยปจจัยสำคัญในการประกอบการคาดการณดังกลาว ประกอบดวย ปริมาณการบริโภคจำนวนมาก และ
อัตราเงินเฟอ ซ่ึงท้ัง 2 ปจจัยดังกลาว ท่ีมีทิศทางบวกคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 และ 3 ตามลำดับ 
 หมวดสินคาท่ีจะมีการขยายตัวสูงท่ีสุดในป 2565  ไดแก ผลิตภัณฑแตงหนา (makeup) (ขยายตัวรอยละ 11)  
และน้ำหอม (ขยายตัวรอยละ 9) อยางไรก็ดี อัตราการขยายตัวดังกลาวยังถือวาต่ำกวาชวงกอนสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในป 2562  

สถานการณตลาดในป 2564 
 ในชวงป 2564 เปนปท่ีถือวาตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยมีการขยายตัวท่ีดี โดยมีการขยายตัว
คิดเปนสัดสวนรอยละ 11 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา กลุมผลิตภัณฑท่ีมีการขยายตัวสูงท่ีสุด
ไดแก ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ขยายตัวรอยละ 10 (คิดเปนมูลคา 443,000 เหรียญสหรัฐ)  ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา 
ขยายตัวรอยละ 16 (คิดเปนมูลคา 198,000 เหรียญสหรัฐ) และผลิตภัณฑบำรุงผิวกาย (คิดเปนมูลคา 194,000 
เหรียญสหรัฐ) ซ่ึงการขยายตัวดังกลาวสูงข้ึนท้ังในดานสัดสวนและมูลคา เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
ในขณะท่ีสินคาผลิตภัณฑสุขอนามัยมีการขยายตัวลดลง คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 (คิดเปนมูลคา 557,000 เหรยีญสหรัฐ) 
เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 และมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 
2562  ท้ังนี้ ในสวนของผลิตภัณฑในกลุมน้ำหอม และแตงหนา (makeup) มีการหดตัวคิดเปนสัดสวนรอยละ 19 – 25 
ในชวงสถานการณโควิด-19 ในป 2563 เนื่องจากกลุมสินคาดังกลาวถือเปนสินคาฟุมเฟอยและผูบริโภคใหความสนใจ
กับกลุมผลิตภัณฑสุขอนามัยมากกวา 

ชองทางการจำหนาย 
 สินคาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยในเปรูสวนใหญจัดจำหนายทางชองทางคาปลีก หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 54 ของชองทางการจัดจำหนายท้ังหมด และการขายตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 45 นอกจากนี้ 
ผูบริโภคเริ่มใหความนิยมในการสั่งซ้ือสินคาทางออนไลนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เปนโอกาสใหผูผลิตภายในประเทศมี
โอกาสในการขายสินคาเครื่องสำอางคและผลิตภัณฑสุขอนามัยทางออนไลน โดยปจจุบันมีสัดสวนรอยละ 1 ของ
ชองทางการจัดจำหนายท้ังหมด 
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แบรนดจากตางประเทศ 
 จากการขยายตัวของความตองการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยในเปรู ทำใหผูผลิตจากหลาย
ประเทศใหความสนใจในการขยายและเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด โดยแบรนดจากตางประเทศท่ีไดรับความนิยม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องสูงท่ีสุดในเปรู ไดแก Natura (บราซิล) และ Oriflame (สวีเดน)  

Natura เปนผูผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยจากประเทศบราซิล มีสาขา
จัดจำหนายสินคาในหลายประเทศ ไดแก อารเจนตินา โบลิเวีย ชิลี เม็กซิโก โคลอมเบีย 
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และมีสาขาหลัก 2 แหงใน
หางสรรพสินคาชั้นนำของเปรู คือ หาง del Sur และหาง Plaza Norte ซ่ึงนอกจาก
การมีหนารานเพ่ือจำหนายสินคาแลว บริษัทฯ ยังดำเนินการขายตรงใหกับสมาชิก 

และการขายทางชองทางออนไลน สินคาจากบริษัทฯ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเปนสวนประกอบหลัก และใช
บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยคำขวัญบริษัทฯ ท่ีสมาชิกและผูใชผลิตภัณฑทราบ คือ “Every Person 
Matters and More Beauty Less Waste” ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการดานการใหคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ
แกผูประกอบการท่ีตองการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ  

Oriflame เปนผูผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยจากประเทศสวีเดน มีสาขา
จัดจำหนายในกวา 50 ประเทศท่ัวโลก ในภูมิภาคลาตินอเมริกาประกอบดวย เม็กซิโก 
ชิลี โคลอมเบีย เอกวาดอร และเปรู ซ่ึงยอดการจัดจำหนายของบริษัทฯ ในเปรูเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ในป 2563 มีการขยายตัวของยอดการจำหนายคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 
และรอยละ 30 ในป 2564 ซ่ึงถือวาเปนตลาดท่ีมีการขยายตัวสูงท่ีสุดในภูมิภาคลาติน

อเมริกา0

1 ท้ังนี้ บริษัทฯ เนนใหความสำคัญกับชองทางการจัดจำหนายทางออนไลนและทางโทรศัพท  

บทวิเคราะหและผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย 
 การฟนตัวของตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยจากสถานการณโควิด-19 ของแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน เปรูถือวามีการฟนตัวท่ีคอนขางเร็ว โดยปจจัยสนับสนุนจากการผอนคลายมาตรการดานสาธารณสุข 
ชาวเปรูสวนใหญใหความสำคัญตอความสวยงาม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเดือนของประชาชน
ท่ีเพ่ิมข้ึนทำใหผูบริโภคมีกำลังซ้ือเพ่ิมข้ึนดวย โดยจากขอมูลของสมาคมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยของเปรู 
(COPECOH) ประชากรเปรูมีการใชจายดานผลิตภัณฑความงามและเครื่องสำอางประมาณ 270 เหรียญสหรัฐตอคน1

2 
นอกจากนี้ ขอมูลของ Statista คาดการณวาตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยของเปรูในชวงป 2565 – 2568 
จะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน คิดเปนมูลคาระหวาง 110.03 – 166.95 ลานเหรียญสหรัฐ2

3  
 ท้ังนี้ ตลาดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยครอบคลุมถึงผลิตภัณฑสำหรับผูชายดวย ซ่ึงเครื่องสำอางฯ 
ท่ีไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคชายชาวเปรู โดยเฉพาะกลุมอายุ 25-30 ป ไดแก ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาและผิวกาย  
ครีมกันแดด ผลิตภัณฑบำรุงผม (แชมพูและน้ำยาปองกันการหลุดรวงของเสนผม) และผลิตภัณฑบำรุงหนวดเครา  

 

 
1 Magazine about global business in Latin America - https://www.americaeconomia.com/oriflame-musca-mas-mercado-latinoamerica 
2 https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-tendencias-que-siguen-los-peruanos-en-productos-de-cuidado-personal-
noticia/#:~:text=La%20cosm%C3%A9tica%20natural%20es%20una,de%20frutos%20aut%C3%B3ctonos%20del%20Per%C3%BA. 
3 https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/beauty-care/peru 

https://www.americaeconomia.com/oriflame-musca-mas-mercado-latinoamerica
https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-tendencias-que-siguen-los-peruanos-en-productos-de-cuidado-personal-noticia/#:%7E:text=La%20cosm%C3%A9tica%20natural%20es%20una,de%20frutos%20aut%C3%B3ctonos%20del%20Per%C3%BA
https://gestion.pe/economia/empresas/ocho-tendencias-que-siguen-los-peruanos-en-productos-de-cuidado-personal-noticia/#:%7E:text=La%20cosm%C3%A9tica%20natural%20es%20una,de%20frutos%20aut%C3%B3ctonos%20del%20Per%C3%BA
https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/beauty-health-personal-household-care/beauty-care/peru
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สถานการณโควิด-19 สงผลตอการพัฒนาเครื่องสำอางโดยรวมของผูผลิต โดยเนนผลิตภัณฑเครื่องสำอางใหม ๆ 
ท่ีสามารถปรับใชในชีวิตประจำวันท้ังท่ีบานและท่ีทำงาน เชน ผลิตภัณฑสำหรับแตงหนาใหดูดีสำหรับพบปะทาง
ออนไลนหรือการประชุมทางออนไลน  ครีมกันแดดท่ีเนนปองกันแสงสีฟาจากจอคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนี้ 
กระแส Clean Beauty หรือผลิตภัณฑความงามท่ีสะอาดและปลอดภัยตอสุขภาพของผูใช (ไมมีสารเคมีท่ีเปนอันตราย
เปนสวนประกอบ)3

4 และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ก็ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากผูบริโภค ซ่ึงปจจุบัน   
Clean Beauty ในตลาดโลกมีมูลคากวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ  และคาดวาภายในป 2570 จะมีมูลคาถึง 11,558.5 
ลานเหรียญสหรัฐ ดวยอัตราการขยายตัวรอยละ 12.07 ตอป45 

สคต. ณ กรุงซันติอาโกเห็นวาจากขอมูลแนวโนมการขยายตัวของตลาดเครื่องสำอางฯ และความตองการ
ของผูบริโภคในเปรูสำหรับเครื่องสำอางฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการขยายการสงออก
สินคาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขอนามัยในตลาดเปรู โดยเฉพาะผลิตภัณฑสินคา Clean Beauty เนื่องจาก
ประเทศไทยมีสมุนไพรท่ีมีชื่อเสียง มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ทำใหไทยไดเปรียบในเรื่องของสวนผสม สาร
ออกฤทธิ์ตาง ๆ สำหรับเครื่องสำอาง Clean Beauty อยางไรก็ดี ผูประกอบการไทยอาจตองพิจารณาเลือกผลิต
สินคาท่ีเหมาะสมกับความตองการของตลาดในปจจุบัน อาทิ ผลิตภัณฑบำรุงผม ผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาและผิวกาย 
นอกจากนี้ ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงการกำหนดราคาท่ีสามารถแขงขันได เนื่องจากผูบริโภคชาเปรูยังคงให
ความสำคัญกับราคาของสินคา โดยเลือกซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูกกวาหากสินคานั้นมีมาตรฐานระดับเดียวกัน 

_________________________ 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก 
กรกฎาคม 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 อาทิ สารปรอท สารไฮโดรควิโนน สเตียรอยด โซดียมซัลเฟต พาราเบน และกรดเรติโนอกิ เปนตน 
5 Brand Essence Research (2022) https://brandessenceresearch.com/consumer-goods/clean-beauty-market-size 
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