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Highlight 

  ใน 5 ปีทีผ่่านมา ภาพรวมตลาดอาหารเสรมิความงามมอีตัราการเตบิโตสงู ซึง่ส่วนใหญ่มา
จากกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุต ่ากว่า 30 ปี อย่างไรกต็าม ในปจัจุบนั ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มปีรมิาณ
ลดลง และมศีกัยภาพในการใชจ้่ายอาหารเสรมิทีจ่ ากดั จงึท าใหต้ลาดอาหารเสรมิความงาม
ต้องเผชญิกบัความทา้ทายในการประกอบธุรกจิมากขึน้ ทัง้นี้ อไีอซแีนะผูป้ระกอบการควร
มองหาปจัจยัใหม่ๆ หรอืวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทีต่อบโจทยก์บัความต้องการของตลาดที่
มศีกัยภาพเพื่อรกัษาการเตบิโตทีด่ใีนอนาคต 

 

 

ตลาดอาหารเสริมความงามเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว หลังจากเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ทัง้นี้ ตลาดอาหารเสรมิประกอบไปดว้ย ตลาดอาหารเสรมิสุขภาพและรกัษาโรค ตลาดอาหารเสรมิความงาม และตลาดอาหาร
เสรมิเพิม่สมรรถภาพทางร่างกาย โดยปจัจุบนัตลาดอาหารเสรมิความงามในไทยมมีูลค่าราว 1.4 หมื่นลา้นบาท หรอืคดิเป็น
สดัสว่น 21% ของมลูค่าตลาดอาหารเสรมิทัง้หมด ทัง้นี้ ในช่วงปี 2011-2015 ตลาดนี้มกีารเตบิโตโดดเด่นซึง่มอีตัราเตบิโตเฉลีย่
สะสมสงูถงึ 12% ต่อปี โดยมสีนิคา้ขายดอียู่ในกลุ่มของผลติภณัฑบ์ ารุงผวิและผลติภณัฑล์ดน ้าหนกั อย่างไรกต็าม คาดการณ์ว่า
การเตบิโตเฉลีย่ของตลาดนี้มแีนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2016-2017 จะลดลงเหลอืเพยีง 8-9% ต่อปีเท่านัน้  

อีไอซีมองว่าธุรกิจอาหารเสริมความงามจะเผชิญกับความท้าทายมากข้ึน จากการที่สินค้าเริ่มอิ่มตัวใน
กลุ่มผู้บริโภคหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มต้นท างาน (อายุต่ ากว่า 30 ปี) โดยผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิความงามส าหรบับ ารุงผวิใส หรอืผวิขาวเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากในผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ ซึง่สาเหตุหลกัๆ มาจาก
การทีส่ือ่หรอืกระแสนิยมในปจัจุบนัทีมุ่่งเน้นส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของคนหนุ่มสาวทีหุ่่นด ีหรอืมผีวิพรรณขาวใส เป็นตวัแทนของ
คนที่มสีุขภาพด ีอกีทัง้พฤติกรรมการใชจ้่ายเพื่อซื้ออาหารเสรมิของผู้บรโิภคกลุ่มนี้ในปจัจุบนัไดใ้ช้จ่ายเกอืบเต็มเพดานของ
งบประมาณทีต่ัง้ไวซ้ึง่ไม่เกนิ 1,000 บาทต่อเดอืน เนื่องจากรายไดย้งัไม่สงูมาก ประกอบกบัสุขภาพที่ยงัแขง็แรงด ีท าใหไ้ม่มี
ความสนใจในอาหารเสรมิสุขภาพมากนัก อย่างไรกต็าม ปรมิาณผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากในปี 
2011 สดัส่วนอยู่ที ่40% ของโครงสรา้งประชากรของไทย แต่ในปี 2020 นัน้สดัส่วนจะเหลอืเพยีง 35% เท่านัน้ ดงันัน้ โอกาส
การเตบิโตของตลาดอาหารเสรมิความงามในอนาคตจงึอาจถูกจ ากดัลงดว้ยความตอ้งการทีน้่อยลงตามไปดว้ย 

ตลาดที่มีศักยภาพในการซื้ออาหารเสริมซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภควัยท างาน และวัยกลางคน (อายุมากกว่า 30 
ปีข้ึนไป) กลับให้ความสนใจในอาหารเสริมสุขภาพมากกว่าอาหารเสริมความงาม จากผลการส ารวจของอไีอซ ี
ซึง่วเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ และพชืสมุนไพรในยุคปจัจุบนั พบว่าพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกลุ่ม
ดงักล่าวนี้จะลดความต้องการอาหารเสรมิความงามลงในปริมาณที่ชดัเจนตามอายุที่เพิ่มขึ้น และหนัมาบริโภคอาหารเสริม
สุขภาพเพิม่ขึน้แทน โดยประเภทของอาหารเสรมิสุขภาพทีไ่ดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ อาหารเสรมิเพื่อบ ารุงร่างกาย บ ารุงสมอง 
และบ ารุงสายตา โดยสาเหตุสว่นใหญ่มาจากความเครยีดจากการท างาน การพกัผ่อนไม่เพยีงพอ และการใชส้ายตามากเกนิไป 
จากพฤติกรรมดงักล่าวสะทอ้นไดว้่าเมื่อผูบ้รโิภคมีอายุมากขึน้กจ็ะมคีวามกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพมากกว่าความสวยความงาม 
สอดคลอ้งกบัผลส ารวจทีพ่บว่าผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ทัง้เพศชายและเพศหญงิมแีนวโน้มออกก าลงักายเพื่อดแูลตวัเองมากขึน้ อกีทัง้ ยงั
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เจาะตลาดอาหารเสริมความงามกับความท้าทายในอนาคต  
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พบอกีว่าการใชจ้่ายเกีย่วกบัอาหารเสรมิในปจัจุบนัของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้กว่า 45% ใชจ้่ายไม่เกนิ 1,000 บาทต่อเดอืน ในขณะทีย่งั
สามารถใช้จ่ายในส่วนนี้เพิม่ขึน้ได้ถึง 7 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าตลาดอาหารเสริมในปจัจุบนัยงัไม่มสีนิค้าหรือผลติภณัฑ์ที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มนี้ได้เต็มที่  ดงันัน้ ทศิทางของตลาดอาหารเสรมิในอนาคตสามารถเติบโต
สงูขึน้ไดจ้ากการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ใหต้รงจุด  

อีไอซีมีมุมมองในระยะกลางและระยะยาวต่อผู้ประกอบการที่เน้นตลาดอาหารเสริมความงามควรปรับตัว 
และมองหาปัจจัยใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต โดยหากผู้ประกอบการยงัคงเน้นขายสนิค้า หรอืผลติภณัฑ์ในรูป
แบบเดมิๆ ต่อไป จะพบกบัสภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ ประกอบกบัการเตบิโตทีถ่ดถอยลง อนัมสีาเหตุจากพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคหลกัซึง่มอีายุต ่ากว่า 30 ปีเป็นผูท้ีช่อบการเปลีย่นแปลง การทดลองใชส้นิคา้ใหม่ๆ หรอืตามกระแสนิยมทีเ่ปลีย่นไป 
เช่น ในปจัจุบนัทีห่นัไปนิยมผลติภณัฑส์ารสกดัจากธรรมชาติ ดงันัน้ เพื่อการขยายตวัของธุรกจิทีด่ใีนระยะยาว ผูป้ระกอบการ
ควรเริม่หนัมาให้ความส าคญักบัการขยบัขยายไปยงักลุ่มผู้บรโิภคซึง่มอีายุมากกว่า 30 ปีทีม่ศีกัยภาพสงูในตลาดอาหารเสรมิ
สขุภาพ เพราะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ อกีทัง้มแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ต่ีอเนื่อง ตลอดจนมคีวามตอ้งการรองรบัชดัเจน 

Implication   

 

 

 

ผู้ประกอบการควรหันมาพัฒนาสินค้าที่มีราคาเหมาะสม และมองหาปัจจัยที่แปลก
ใหม่มาน าเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจในกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยโอกาสของธุรกจิอาหาร
เสรมิความงามนัน้ไม่ไดจ้ ากดัอยู่ทีต่วัสนิคา้ทีแ่ปลกใหม่เพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัรวมไปถงึการบรกิาร 
หรอืกจิกรรมทางการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บรโิภคอกีดว้ย ซึ่งเหน็ได้ชดัจากกระแสภาพลกัษณ์ความ
งามทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั   

   ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานลูกค้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้ง
ความงามและสุขภาพไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจากในปจัจุบนัเรื่องของความงาม และสุขภาพเริม่
ถูกมองเป็นเรื่องทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั ทัง้นี้ สนิคา้ในตลาดยงัไม่ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคทีม่ศีกัยภาพไดด้ี
เท่าที่ควร ดงันัน้ การเปิดตลาดสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ทัง้สองกลุ่มอาจจะเป็นกุญแจส าคญัในการต่อ
ยอดธุรกิจในอนาคต ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารสกดัจาก
ธรรมชาตคิวบคู่กนั เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
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รปูที ่1: มลูคา่ตลาดอาหารเสรมิทัง้หมดเตบิโตไดด้ ีในขณะทีส่ดัสว่นของตลาดอาหารเสรมิความงามลดลงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2011-2017  

 

        
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Euromonitor 

 

รปูที ่2: ผูบ้รโิภคทีม่อีายมุากกวา่ 30 ปีใชจ้า่ยอาหารเสรมิต ่ากวา่งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากสนิคา้ในปจัจบุนัยงัไมต่อบโจทย ์
 
  

                                                                               
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของผลส ารวจวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ และพชืสมนุไพรในยคุปจัจบุนั (สงิหาคม 2016) 

มลูคา่ตลาดอาหารเสรมิแตล่ะประเภท ปี 2016                           การเตบิโตของมลูคา่ตลาดอาหารเสรมิรวมในไทย ปี 2017 

หน่วย: % หน่วย: พนัลา้นบาท 

คา่ใชจ้า่ยในปจัจบุนั และงบคา่ใชจ้า่ยทีต่ ัง้ไว ้

หน่วย: % (จากผูส้ ารวจทัง้หมด 10,757 คน) 
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รปูที ่3: ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะค านึงถงึความปลอดภยัของผลติภณัฑเ์ป็นหลกั โดยสงัเกตไดจ้ากปจัจยัทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้ ไดแ้ก่ สารสกดัจาก
ธรรมชาต ิคณุคา่ทางโภชนาการ และมาตรฐานรบัรองระดบัสากล 
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พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเสรมิแตล่ะชว่งอายแุบง่ตามปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเลอืกซือ้อาหารเสรมิ 
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