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อุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวออร์แกนิกในประเทศออสเตรีย 

 

 
ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม 

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา สินค้าความงามและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลใต้วงแขน 
ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด ครีมบ ารุงผิว ผลิตภัณฑ์ขจัดขน เครื่องส าอาง น้ าหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก 
มีมูลค่าการค้าตลอดปีถึง 1.6 พันล้านยูโร และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป  เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศออสเตรียซึ่งให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์และผิวพรรณที่อ่อนเยาว์มี
ชีวิตชีวามากขึ้น รวมทั้งมีความคิดที่เปิดกว้างโดยไม่มองว่าความต้องการดังกล่าวเป็นเรื่องผิวเผินอีกต่อไป แต่คือ
สิ่งจ าเป็นในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดแีละสุขภาพแข็งแรงให้ตนเอง  

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  

ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าความต้องการในตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีมานานแล้วในประเทศ
ออสเตรียจะมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีตรารับรองเป็นผลิตภัณฑ์วีแกนหรือออร์
แกนิกนั้นมีแนวโน้มดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ผิวพรรณ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กระบวนการผลิตที่โปร่งใส การ
ใช้วัตถุดิบออร์แกนิกล้วน ๆ ที่ปราศจากส่วนผสมวัตถุดิบจาก
สัตว์ และการไม่ใช้สัตว์ในการทดลองจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้ผลิต
ควรค านึงถึงในการน าเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาด  

ในปี 2014 เว็บไซต์ Kosmetik transparent ซึ่ง
เป็นแพลทฟอร์มออนไลน์ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องส าอาง ได้ท า
การส ารวจตลาดผลิตภัณฑ์ความงามร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศออสเตรีย (Bundesministerium für 
Gesundheit) โดยผลการส ารวจเผยว่าประชากรในประเทศ
ออสเตรียให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงามอย่างกว้างขวาง โดยร้อยละ 80 ของผู้บริโภคใช้
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เครื่องส าอางทุกวัน  ในขณะที่ร้อยละ13 ใช้เครื่องส าอางหลายวันในหนึ่งสัปดาห์ ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติโดยรวมนั้นมีมูลค่าประมาณ 11 ล้านยูโร และมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 3 ถึงร้อย
ละ 4 โดยประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม เช่น สบู่อาบน้ า มีอัตราการเติบโตในตลาดโดยรวมถึงประมาณร้อยละ 10 ต่อปี 
เมื่อเทียบกับปี 2009 ที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5 นับว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด 

 ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้หญิงคือกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องส าอางจากธรรมชาติ 
จากการสอบถามผู้ร่วมการส ารวจทั้งหมด 500 คน (หญิง 255 คน และชาย 245 คน) พบว่าร้อยละ 44 ของผู้บริโภค

ที่เป็นผู้หญิงใช้เครื่องส าอางที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นประจ าทุกวัน 
ในขณะที่สัดส่วนของผู้บริโภคชายอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม 
ผู้เชียวชาญด้านการตลาดคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับผู้ชาย
จะมีส่วนแบ่งตลาดที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากรายได้โดยรวมในปี 2015 ที่
มีมูลค่าสูงถึง 86 ล้านยูโร โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคผู้ชาย 
ได้แก่ อาฟเตอร์เชฟ สบู่อาบน้ า ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและดูแลใต้วงแขน 
รวมถึงผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเส้นผม 

ทิศทางการผลิตเครื่องส าอางจากธรรมชาติที่น่าสนใจ 

1. การใช้ส่วนผสมของถ่านคาร์บอน (Charcoal) ในผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และน้ ายาล้าง
เครื่องส าอางที่ใช้นวัตกรรมไมเซลล่าร์ ที่ขจัดคราบเครื่องส าอางได้อย่างง่ายดาย และไม่ระคายเคืองผิว 

2. การใช้แนวคิด Zero-waste ในการผลิตเครื่องส าอาง เพ่ือลดขยะพลาสติก เป็นการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

3. การลดปริมาณส่วนผสมของน้ าหอมและแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการเกิด
อาการแพ้หรือการระคายเคืองของผิวหนังส าหรับผู้บริโภคท่ีมีผิวบอบบางและแพ้ง่าย 

4. ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณในการปกป้องผู้บริโภคจากมลภาวะทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง  เช่น ฝุ่นและ
ควันพิษ 

5. การใช้ food ingredient คือ ส่วนผสมจากอาหาร เช่น เม็ด
ข้าว พืชผักผลไม้ หรือ น้ าตาลข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งพัฒนามา
จากความนิยมอาหารเสริมจากธรรมชาติในตลาด แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตเพ่ือให้ประโยชน์ต่อผิวพรรณ 

6 ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นต่อผิวก าลังเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคตั้ งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทมาสก์หน้า และผลิตภัณฑ์ที่บ ารุง
ผิวหน้าเป็นพิเศษ เช่น มอยส์เจอไรเซอร์ และโทนเนอร์ 
ส าหรับผู้บริโภคหญิงและชายที่หันมาให้ความส าคัญกับผิว
ใบหน้าที่เนียนและไร้ริ้วร้อย 
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โอกาสและการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

 ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวสินค้าความงามและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวใหม่เป็นจ านวนมากในประเทศ
ออสเตรีย ส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการหลักของตลาดที่นิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์วี
แกน และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอ่อนโยนเหมาะแก่การดูแลผิวบอบบางและแพ้ง่าย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีผู้แข่งขัน
จ านวนมากในตลาดสินค้าดังกล่าว ผู้ผลิตรายใหญ่ชื่อดังต่าง ๆ โดยเฉพาะ L’Oréal Austria และ Beiersdorf ยังคง
ครองต าแหน่งผู้น าทางตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวต่อไป ในขณะที่ผู้ผลิตอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จจากการลงทุนในโฆษณา
และประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น Nivea Clinique Biotherm และ Vichy 

 นอกจากผู้ผลิตรายใหญ่แล้ว Ringana ยังคงเป็นแบรนด์ท้องถิ่นได้รับความนิยมในประเทศออสเตรียที่มีจุด
ดึงดูดผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีความสดใหม่ด้วยวัสดุจากธรรมชาติและปราศจากสารเคมี รวมทั้งผลิตภัณฑ์วีแกน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นในอนาคต เปิดโอกาสการเจาะตลาดให้กับธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
ท้องถิ่น และมีคุณภาพ 

Bio Österreich, Wieselburg: เวทีแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

 Bio Österreich เป็นงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น
ทุกปีในเมือง Wieselburg และมีมากกว่า 160 ผู้ประกอบการจากทั้งในออสเตรียและทั่วโลกมาจัดแสดงสินค้า เพ่ือ
เสริมสร้างการเปิดช่องทางตลาด และโอกาสในการซื้อชายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือ
ท ามาจากวัสดุทางธรรมชาติ เช่น อาหารสด อาหารส าเร็จรูป ผักผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องนุ่มห่ม และเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ความงามและบ ารุงผิวออร์แกนิกอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

แหลง่ที่มา: Euromonitor (https://www.euromonitor.com/skin-care-in-austria/report) 

              Kosmetik transparent (https://www.kosmetik-transparent.at) 

              WKO (https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/chemische-gewerbe/kosmetikhersteller.html) 


