Marketing Report From Tokyo December 2020
โดย สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว

แนวโน้มกลุ่มสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น

ภำพรวมตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น

ภำพรวมตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นเทียบกับตลำดโลก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิคในญี่ปุ่นนั้นได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตลอดมา และด้วยวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารที่เน้นความปลอดภัยทาให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวขึ้นมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขยายตัวอย่าง
กะทันหันแต่แนวโน้มการใส่ใจในสุขภาพ การทานอาหารเพื่อสุขภาพ ทาให้ความต้องการของผู้บริโภคในญี่ปุ่นที่มี
ต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานสรุป สถานการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น
(Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries: MAFF) โดยอ้างอิงข้อมูลตลาดโลกจาก The World of
Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends ปี 2563 ที่จัดทาโดยสถาบันวิจัยเกษตรกรรมอินทรีย์
(The Research Institute of Organic Agriculture: FiBL) และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของตลาดโลกมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยมา และในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.1
ล้านล้านบาท) และเมื่อดูภาพรวมยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์เทียบรายประเทศ (ปริมาณการบริโภคภายในแต่
ละประเทศ) พบว่าสหรัฐเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก มียอดขายประมาณ 5.2 ล้านล้านเยน
(ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท) ตามมาด้วยเยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ซึ่งมียอดขายในแต่ละประเทศเกินกว่า 1 ล้าน
ล้านเยน (หรือ ประมาณ 2.9 แสนล้านบาท) ส่วนญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มียอดขายเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากจีน
นับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก มียอดขายอยู่ที่ประมาณ 1.8 แสนล้านเยน (ประมาณ 5 หมื่น
ล้านบาท) และมีอัตราค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์รายปีต่อคนอยู่ที่ประมาณ 1,408 เยน (ประมาณ 410
บาท) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 1,638 เยน (ประมาณ 480 บาท) โดยค่าเฉลี่ยต่อคนที่สูงสุดปี 2561 เป็นของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ประมาณ 39,936 เยน (ประมาณ 11,580 บาท) หากเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแล้วญี่ปุ่นถือเป็น
ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อคนมากที่สุดในเอเชีย ตามมาด้วยเกาหลีและจีนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
896 เยน (ประมาณ 260 บาท) และ 768 เยน (ประมาณ 223 บาท) ตามลาดับ

แผนภูมิแสดงยอดขายสินค้าเกษตรอินทรียเ์ ทียบรายประเทศ ปี 2561
(ที่มา: รายงานสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29 กันยายน 2563 ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปนุ่ (MAFF)) หน้าที่ 1/8
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มูลค่ำตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น
จากรายงานผลการศึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ของ MAFF ในปี 2563 ซึ่งทาการสารวจผู้บริโภคพบว่ามูลค่า
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นในปี 2560 มีมูลค่า 185 พันล้านเยน (ประมาณ 5.4 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากมูลค่าตลาดที่ประเมินไว้ในปี 2552 ที่มูลค่า 130 พันล้านเยน (ประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท) แสดงให้เห็นว่า
ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ในเวลา 9 ปี
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น
รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ได้ป ระกาศใช้มาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ โดยอ้า งอิงกฎหมายมาตรฐานเกษตรญี่ปุ่น (Japan
Agricultural Standards: JAS) ซึ่ง MAFF เป็นผู้กาหนดมาตรฐานสาหรับพืชผลเกษตรอินทรีย์ สินค้าพืชผลเกษตร
อินทรีย์แปรรูป และ สิ นค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ในส่วนที่ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบและเมล็ดพันธุ์ สารที่ใช้
ควบคุมโรค การเก็บรักษา การระบุข้อความในฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีพื้นฐานจาก Codex กล่าวคือ ห้ามมี
การปะปนจากวัส ดุของพื้นที่โดยรอบ ห้ ามใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
สารเคมีทางการเกษตรเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไปก่อนหว่าน
เมล็ดหรือเพาะพันธุ์ ห้ามใช้เทคโนโลยีปรับแต่งพันธุกรรม
หรือฉายกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น และเมื่อผ่านการรับรอง
สัญลักษณ์สินค้าที่ผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Organic JAS)
จากหน่ ว ยงานรั บ รองแล้ ว จึ ง จะสามารถใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ (ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF):
Organic JAS Mark บนผลิตภัณฑ์ได้ โดย MAFF ได้มีการ https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html)
กาหนดไว้ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จาหน่ายในญี่ปุ่นนั้น หากจะใช้คาว่า “เกษตรอินทรีย์” หรือ “ออร์แกนิค” บน
บรรจุภัณฑ์ ต้องผ่านการรับ รอง Organic JAS จากหน่ว ยงานตรวจรับรอง (Registered Certification
Organization หรือ RCOs) ที่ขึ้นทะเบียนกับ MAFF ก่อนเท่านั้น
กำรทำกำรเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น
อ้างอิงข้อมูลตลาดโลกจาก The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends ปี
2563 และสถิติของ MAFF การทาการเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น (เฉพาะที่ได้รับรอง Organic JAS) ในปี 2561 มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 11,000 เฮคเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมา
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2561 พื้นที่ทาการเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง Organic JAS เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และใน
ปี 2560 เมื่อพิจารณาสัดส่วนพื้นที่ทาการเกษตรอินทรีย์จะพบว่าเป็นพื้นที่นาร้อยละ 27 พื้นที่ไร่ทาเกษตรทั่วไปร้อย
ละ 47 ไร่ชาร้อยละ 13 พื้นที่ทาปศุสัตว์ร้อยละ 8 สวนผลไม้ร้อยละ 4 และพื้นที่ทาการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 2 ซึ่ง
พื้นที่ของการทาไร่ชามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีนี้ นอกจากนี้ MAFF ก็ได้มีการสนับสนุนให้
เกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรหันมาทาการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นด้วย แต่ก็ยังพบปัญหาหลายประการทั้งเรื่อง
พื้นที่ที่จากัดและต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป ในส่วนของพืชเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกในญี่ปุ่น ส่วนมากเกษตรกร
จะทาการจาหน่ายและขายตรงต่อร้านค้าปลีก -ส่งด้วยตัวเอง และในปัจจุบันก็ยังมีซุปเปอร์ มาร์เก็ตหลายแห่งที่
ร่วมกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อนาผลผลิตสินค้าเกษตร อาทิเช่น ผักสดอินทรีย์ เข้าไปวางจาหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความ
หน้าที่ 2/8
ต้องการของผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ
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ปริมำณกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น
ประเภท
สินค้า

ปริมาณผลิตรวม
(พันตัน)

ปริมาณสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ผลิตใน
ญี่ปุ่น (ตัน)

สัดส่วนสินค้า
เกษตรอินทรีย์เทียบ
กับปริมาณการผลิต
รวม (ร้อยละ)

ผัก

11,306

45,839

0.41

ผลไม้

2,833

2,805

0.10

ข้าว

8,208

8,635

0.11

ข้าวสาลี

940

766

0.08

ถั่วเหลือง

211

1,143

0.54

ชาเขียว

81.5

4,970

6.10

ตารางแสดงการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น ปี 2561 และร้อยละของผลผลิตรวม
(ที่มา: รายงานสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29 กันยายน 2563 ของ MAFF
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/meguji-full.pdf)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการปลูกพืชอินทรีย์* ปี 2561 และ แนวโน้มตั้งแต่ปี 2556 - 2561

แผนภูมิแสดงสัดส่วนการนาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 และ แนวโน้มตั้งแต่ปี 2556 - 2561
*การปลูกพืชอินทรีย์ หมายถึง สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic JAS

ในปี 2561 ญี่ปุ่ น มี การผลิ ต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
Organic JAS ทั้งหมด 66,824 ตัน โดย
ส่วนมากเป็นผักร้อยละ 66.1 และ ข้าว
เ ป็ น อั น ดั บ ส อ ง ที่ ร้ อ ย ล ะ 12.4
นอกจากนี้ เ มื่ อ เที ย บสั ด ส่ ว นสิ น ค้ า
เกษตรอินทรีย์กับปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตรรวมทั้ งหมด ผั กคิ ดเป็ นร้อ ยละ
0.41 ถั่ ว เหลื อ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.54
ในขณะที่ ผ ลไม้ ข้ า ว และข้ า วสาลี คิ ด
เป็นร้อยละประมาณ 0.1 เท่านั้น แต่ชา
เขียวคิดเป็นร้อยละ 6.1 ซึ่งสูงที่สุดใน
กลุ่ ม สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ และจาก
แนวโน้มสัดส่วนการผลิตตั้งแต่ปี 2556
ถึง 2561 จะเห็นได้ชัดว่าชาเขียวมี
ปริ ม าณ เพิ่ มขึ้ นทุ ก ปี ขณ ะที่ ผั ก มี
ปริมาณเพิ่มและลดลงบ้างในแต่ละปี
ในส่ ว นข้ อ มู ล การน าเข้ า สิ น ค้ า
เกษตรอิ น ทรี ย์ นั้ น ไม่ มี ก ารแยกข้ อ มู ล
การนาเข้าว่าสินค้าประเภทใดนาเข้ามา
จากประเทศใดบ้ า ง แต่ ใ นปี 2561
ญี่ปุ่นนาเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด
ประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละประมาณ 70 เมื่อ
เทียบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
Organic JAS ในญี่ปุ่น โดย
ส่ ว นมากจะเป็ น การน าเข้ า
ผลไม้และถั่วเหลืองที่ร้อยละ
45.9 และ 26.4 ตามลาดับ
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กำรส่งออกสินค้ำเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่วนมากไปสหรัฐ และ ยุโรป นอกจากนี้ก็ยังมีส่งออกไปแคนาดาและ
สวิสเซอร์แลนด์ด้วย โดยปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ในปี 2561 เป็นชา 754 ตัน บุกคอนยักคุ 99 ตัน
บ๊วยแปรรูป 48 ตัน มิโสะ 84 ตัน และ โชยุ (ซีอิ๊วญี่ปุ่น) 1,109 ตัน ปริมาณการส่งออกทั้งหมด 2,278 ตัน โดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาทุกปี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ส่งออกทั้งหมด 1,244 ตัน มีมูลค่าการส่งออก 1,750
ล้านเยน (ประมาณ 510 ล้านบาท) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2561 ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

สินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่จำหน่ำยในญี่ปุ่น
ช่องทำงจำหน่ำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นและลักษณะสินค้ำที่จำหน่ำย
จากการสารวจช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น พบว่า มีช่องทางหลักๆ คือ ซุปเปอร์ มาร์เก็ต
ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าเพื่อสุขภาพ และ ร้านค้าออนไลน์
สาหรับการสารวจสินค้าซุปเปอร์ มาร์เก็ตในโตเกียวในเดือนธันวาคม 2563 พบว่าหากเป็นซุปเปอร์ มาร์เก็ต
ทั่วไป มีสินค้าเกษตรอินทรีย์จาพวกชา กาแฟ ผักสด เครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่มจาพวกชาสมุนไพร น้าผักรวม เป็น
ต้น โดยในบรรดาสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่วางจาหน่ายนั้นเป็นสินค้าไพรเวทแบรนด์ (Private brand) ของซุปเปอร์
มาร์เก็ตนั้นๆ เกือบครึ่ งหนึ่ง ผักสดกับชาเขียวจะเป็นสินค้าที่ผลิตเองในประเทศ ส่วนสิ นค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆ
ส่วนมากจะเป็นสินค้านาเข้า เช่น ชาสมุนไพรจากอินเดีย หรือศรีลังกา ชารอยบอสจากแอฟริกาใต้ เกาลัดจากจีน
ถั่วและธัญพืชจากสหรัฐหรือออสเตรเลีย เป็นต้น
สาหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาที่จาหน่ายสินค้าระดับพรีเมี่ยมและส่วนมากเป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ
จะมีสินค้าเกษตรอินทรีย์วางจาหน่ายมากกว่าซุปเปอร์ มาร์เก็ตทั่วไป เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีราคาสูงกว่า
สินค้าปกติอยู่พอสมควร ตัวอย่างร้านที่ทาการสารวจ คือ Seijo Ishii เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สามารถพบได้ตาม
สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ รวมถึงร้านค้าทั่วไปในภูมิภาคตะวันออก(คันโต) และ ตะวันตก(คันไซ) โดยส่วน
ใหญ่แล้วร้านจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่นาเข้าสินค้าชั้น
ชาเขียวออร์แกนิค
ปลูกในญี่ปุ่น
นาจากหลายประเทศ ซึ่งจากการสารวจสินค้าเกษตร
อินทรีย์ภายในร้านที่สาขา Yotsuya ในห้างสรรพสินค้า
Atre ที่ติดกับ สถานี ร ถไฟ Yotsuya พบว่าในแต่ ล ะ
หมวดหมู่ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะมี สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ ห้
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ เช่น น้ามันมะกอกอินทรีย์
จากสเปน ขนมขบเคี้ยวทาจากมันฝรั่งอินทรีย์ที่ผลิตใน
สหรัฐ ผลิตภัณฑ์จ าพวกถั่ว และธัญพืชก็น าเข้ามาจาก
หลายประเทศ เช่ น ถั่ ว อั ล มอนต์ อ อร์ แ กนิ ค จาก
ออสเตรเลีย วอลนัทออร์แกนิคจากสหรัฐ เม็ดมะม่วงหิม
น้ามันมะกอกออร์แกนิคจากสเปน
พานต์จากอินเดีย ถั่วแมคคาเดเมียจากออสเตรเลีย เป็น
ต้น ผลิตภัณฑ์ใบชาออร์แกนิคจากศรีลังกา อินเดีย และ
นมถั่วเหลืองออร์แกนิค
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
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แอฟริกาใต้ ก็มีวางจาหน่ายเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น นมถั่วเหลืองหรือเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของถั่วเหลืองออร์แกนิค เครื่องดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่มจาพวกชาสมุนไพรออร์แกนิคแบบต่างๆ นอกจากนี้ยัง
มีผลไม้นาเข้า เช่น อินทผาลัมออร์แกนิคจากสหรัฐ เครื่องเทศออร์แกนิคจากหลายประเทศ เช่น กรีก เวียดนาม ศรี
ลังกา เป็นต้น สินค้าจาพวกซีเรียล มูสลี่ ข้าวโอ๊ตออร์แกนิคจากฝรั่งเศส มะเขือเทศออร์แกนิคกระป๋องจากอิตาลีก็มี
วางจาหน่ายในจุดที่เห็นได้ชัด โดยรวมแล้วมีสินค้าเกษตรอินทรีย์นาเข้าจากประเทศต่างๆ ร้อยละประมาณ 20-30
แต่มีข้อสังเกตว่าภายในร้านมีข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยจาหน่ายอยู่ด้วย แต่ไม่พบข้าวออร์แกนิคไม่ว่าจะเป็นข้าว
นาเข้าหรือข้าวญี่ปุ่นก็ตาม

ถั่วและธัญพืชออร์แกนิคจากสหรัฐ ออสเตรเลีย

เครื่องเทศออร์แกนิคจากประเทศต่างๆ

ชาสมุนไพรออร์แกนิคพร้อมดื่ม สินค้า Private brand

อีกร้านหนึ่งที่ส่วนใหญ่ขายสินค้าเป็นสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ คือ ร้าน Kaldi Coffee Farm มีตั้งแต่
เมล็ดกาแฟจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงอาหาร ไวน์ และอีกหลายผลิตภัณฑ์ มีสาขาทั่วประเทศ
ญี่ปุ่นกว่า 400 สาขา จากการสารวจในร้านสาขา Ookayama ซึ่งอยู่ในถนนช้อปปิ้งที่มีผู้คนสัญจรเป็นจานวนมาก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่พบในร้านมีหลากหลาย เช่น เกาลัด ออร์แกนิคจากจีน น้ามันมะกอกออร์แกนิคจากสเปน
น้ามันมะพร้าวออร์แกนิคจากไทย กะทิออร์แกนิคจากไทย มัสตาร์ดออร์แกนิคจากสหรัฐ เมล็ดกาแฟออร์แกนิคจาก
โคลัมเบีย น้าตาลมะพร้าวออร์แกนิคจากอินโดนีเซีย มะเขือเทศออร์แกนิคบรรจุขวดจากอิตาลี เป็นต้น นอกจากที่
ร้านนี้มีสาขาอยู่ทั่วญี่ปุ่นแล้ว ทางร้านก็ยังมีช่องทางจาหน่ายทางออนไลน์อีกด้วย จึงทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
สินค้าได้ง่าย แม้จะไม่ได้ไปซื้อสินค้าที่ร้านเอง

Kaldi Coffee Farm ร้านขายสินค้าแปรรูปนาเข้าจากต่างประเทศ เมล็ดกาแฟออร์แกนิคจากโคลัมเบีย

น้ามันมะพร้าวออร์แกนิคจากไทย

จากการสารวจข้างต้นจะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์มีวางจาหน่ายอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
ช่องทางร้านค้าที่เน้นขายแต่สินค้านาเข้า มีแนวโน้มจะจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์นาเข้ามากกว่าร้านค้าทั่วไปอย่าง
เห็นได้ชัด สาหรับสินค้าไทยยังมีเพียงสินค้าแปรรูป เช่น น้ามันมะพร้าวและกะทิเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น หน้าที่ 5/8
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อีกช่องทางที่จ าหน่ ายสิ น ค้าเกษตรอิน ทรี ย์ ในญี่ปุ่น คือ ร้านขายสิ นค้า ออร์ แกนิคและสิ นค้าเพื่อ สุ ขภาพ
โดยเฉพาะ หนึ่งในร้านที่มีชื่อเสียง คือ Natural House ซึ่งเป็นร้านที่มีหลายสาขาในโตเกียว โกเบ โอซาก้า และ
ชิซุโอกะ รวม 12 สาขา นอกจากของสดที่เป็น
สิ น ค้ า หลั ก แล้ ว ทางร้ า นยั ง ขายอาหาร
สาเร็จ รูปแบบแพ็คและกระป๋ องที่นาเข้า
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงมีอาหาร
ที่ ท าขายรายวั น อย่ า งแซนด์ วิ ช หรื อ ข้ า ว
กล่ อ งเบนโตะวางจ าหน่ า ยด้ ว ยเช่ น กั น
สาหรับ ผลิตภัณฑ์เกษตรอิน ทรี ย์ ที่พบใน
ร้านจะเป็ น จ าพวกผั กสดอิ น ทรี ย์ ป ลู กใน
มุมจาหน่ายผักสดออร์แกนิคปลูกในญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น และเครื่ องดื่มพร้ อมดื่มจ าพวกชา
สมุนไพร ชาถั่วแดง ชารอยบอสและน้าผัก
(บน) ร้าน Natural House สาขา Hibiya
ผลไม้ออร์แกนิค เป็นต้น
(ล่าง) เครื่องดื่มชาสมุนไพรเกษตรอินทรีย์

ซุปเปอร์มาร์เก็ต Bio c’ Bon ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตสาหรับสินค้า
เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ ณ ตอนปลายเดือนธันวาคม 2563 มี 14 สาขาใน
โตเกียว และ 7 สาขาในคานากาวา นับเป็นหนึ่งในช่องทางจาหน่ายที่ขยายตัว
ได้เร็วอย่างเห็นได้ชัด ร้านนี้เป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงปารีส ฝรั่งเศส มา
เปิดสาขาแรกที่อะซาบุจูบังในโตเกียวตอนเดือนธันวาคม ปี 2559 ซึ่งใช้เวลา
เพียง 4 ปีก็สามารถเปิดสาขาได้มากถึง 21 สาขา โดยหลักแล้วจะจาหน่าย
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าเกษตรอินทรีย์ Bio c’ Bon
สินค้าเกษตรอินทรีย์นาเข้าจากฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
อีกช่องทางสาคัญของการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ญี่ปุ่น ก็คือ การบริการส่งบ้าน (Home Delivery) บริษัท Bio
Market เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้บริการส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่าน
การรับรองของ Organic JAS ในพื้นที่แถบตะวันตก (คันไซ)
ทั้งนี้ยังทาธุรกิจขายส่ง และ เปิดขายออนไลน์ด้วย นอกจากนั้น
ยังเป็น ผู้ รั บผิ ดชอบการจั ดการอาหารในโรงเรี ย นในแถบเคฮัง
เพื่อเพิ่ มยอดขายสิ น ค้าเกษตรอิน ทรี ย์ อีกด้ ว ย ซึ่ งยอดขายก็ มี
แนวโน้มของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2558
อีกช่องทางของการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร คือ การหาคู่ค้าทางธุรกิจ
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Online Matching FarmO เป็นเว็บไซต์ที่บริหารงานโดยบริษัท SAKA
NO TOCHU ซึ่งให้ผู้ผลิตและผู้ซื้อสามารถลงทะเบียนและแจ้งความต้องการได้ ผู้ผลิตสามารถ
ประกาศขายสินค้าการเกษตรอินทรีย์ที่ตนปลูก ในขณะเดียวกันผู้ซื้อก็สามารถประกาศคาสั่งซื้อ
เพื่อหาผู้ที่จะมาเสนอสินค้าให้ได้เช่นกัน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ผลิตลงทะเบียน 470
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สินค้ำเกษตรอินทรีย์ไทยในญี่ปุ่น
จากการสารวจสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยที่จาหน่ายในตลาดญี่ปุ่นนั้นยังมีปริมาณไม่มาก ตามร้านค้าออฟไลน์มี
เพียงสินค้าแปรรูป เช่น น้ามันมะพร้าวเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ช่องทางที่สามารถซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ไทยได้นอกจากร้านค้าเฉพาะทางคือ การซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ หรือ
เว็บไซต์แพลตฟอร์ม E-commerce เช่น Amazon หรือ Rakuten เป็นต้น
ชาหญ้าหวานเกษตรอินทรียจ์ ากเชียงใหม่
บนแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ Creema
ที่มา: https://www.creema.jp/

มะม่วงเกษตรอินทรีย์อบแห้ง (มหาชนก) บนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์
ที่มา: www.rakuten.co.jp (ซ้าย), https://shopping.dmkt-sp.jp (ขวา)

สินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์ไทย lumlum บน
เว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ CINAGRO
ที่มา: https://biocle.jp/

น้ามันมะพร้าวเกษตรอินทรียท์ ี่ขายบนเว็บไซต์
ขายสินค้าจากธรรมชาติและสินค้าเกษตรอินทรีย์
ที่มา: https://nfoods-t.jp

สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยที่ขายออนไลน์อยู่บนหลากหลายแพลตฟอร์ม ส่วนใหญ่จะเป็น
มะม่วงมหาชนกเกษตรอินทรีย์อบแห้ง สัปปะรดหรือลิ้นจี่อบแห้ง น้ามันมะพร้าวเกษตรอินทรีย์
และกะทิเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะพบได้จากหลายเว็บไซต์ และหลายยี่ห้อ นอกจากนั้นก็ยังมีชาหญ้า
หวานเกษตรอินทรีย์จากเชียงใหม่ที่มีขายออนไลน์อีกด้วย
นอกจากนั้นบนเว็บไซต์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ CINAGRO ก็ยังมีสินค้า
แบรนด์ไทยชื่อ lumlum และ CIVGIS ของบริษัท Dynaworth International ซึ่งเป็นบริษัท
Trading ในไทยที่คัดสรรและแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทยและ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งออกมายังญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
โดยสินค้าที่มีจาหน่ายในญี่ปุ่นเป็นจาพวกพริกแกงเกษตรอินทรีย์ทั้งแกง
เขียวหวาน แกงแดง แกงเหลื อง มัสมั่น ต้มย า ต้มข่าไก่ ข้าวซอย ซึ่ง
เพียงเติมกะทิและน้ากับเนื้อสัตว์ก็พร้อมรับประทาน นอกจากนี้ยังมีซอส
สาหรับผัดเป็นซอสกระเพราออร์แกนิค ซอสผัดไทยออร์แกนิคอีกด้วย
ซอสจิ้มก็มีซอสพริกศรีราชาออร์แกนิค และ น้าจิ้มหวานออร์แกนิค ส่วน
สินค้าเกษตรอินทรีย์แบรนด์ lumlum
สิ น ค้ า แปรรู ป มะพร้ า วเกษตรอิ น ทรี ย์ ก็ มี กะทิ ก ระป๋ อ งออร์ แ กนิ ค ที่มา: https://eco-pro.biz/files/EP6545/4-201809281656140822.pdf
จาหน่ายอยู่
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ข้อคิดเห็นสำหรับผู้ประกอบกำรไทย
จากผลการสารวจแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นปี 2562 ของ
MAFF แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในญี่ปุ่นรู้จักสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี เนื่องจากเทรนด์
การทานอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น และผู้บริโภคให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นเมื่อเทียบกับในสมัยก่อน ผู้บริโภคจานวนมากจึง
ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งที่บางสินค้าอาจจะมีราคา
สูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันแบบทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ในตอนเย็นของซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทั่วไปที่ไปทาการสารวจสินค้า พบว่าบนชั้นวางสินค้าประเภทผักสด สินค้าเกษตรอินทรีย์
หมดก่อนสินค้าประเภทเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์หมดก่อนสินค้ำ
จากผู้บริโภค จึงกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ
ประเภทเดียวกันในชั้นจัดวำงเดียวกัน
และคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าในญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจในการนาสินค้า
เกษตรอินทรีย์เข้ามาจาหน่ายมากขึ้น ทั้งยังมีการทาไพรเวทแบรนด์ (Private brand) ขึ้นมา
โดยเฉพาะ เช่น ห้างสรรพสินค้า AEON ก็มีการทาแบรนด์ “Green Eye Organic” ซึง่ เป็นสินค้า Green Eye Organic
ของ Topvalu (AEON)
เกษตรอินทรีย์ที่ทาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มนี้และจัดจาหน่ายตามซุปเปอร์
มาร์เก็ตในเครือทั่วประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มจะขยายประเภทสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย รวมถึงร้านค้าอื่นๆ ที่มีแนวคิดใน
ลักษณะเดียวกัน จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยในลักษณะการรับจ้างผลิตแบบ OEM แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ
จะส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์มาญี่ปุ่นได้ ผู้ประกอบการจาเป็นต้องได้รับรอง Organic JAS ก่อน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาขั้นตอนการส่งออกและรายละเอียดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่นให้ละเอียด ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ์
2563 มีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรอง Organic JAS อยู่ 52 ราย
สาหรับช่องทางการจาหน่าย แพลตฟอร์มออนไลน์และร้านขายสินค้าออร์แกนิคเฉพาะทางน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการทาตลาดใหม่ เพราะ ช่องทางเหล่านี้มีลูกค้าประจาที่ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว รวมถึงการให้
ข้อมูลก็สามรถทาได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
ที่มาข้อมูล
(1) รายงานสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วันที่ 29 กันยายน 2563 ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF)
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/meguji-full.pdf
(2) แบบสารวจแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF)
https://www.maff.go.jp/j/finding/mind/attach/pdf/index-17.pdf
(3) รายงานปัจจัยในการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2562 ของธนาคารกลางของสหกรณ์ การเกษตร การป่าไม้ และประมง (Norinchukin Bank)
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1907re1.pdf
(4) บทวิเคราะห์สาเหตุที่การทาเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่นยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Toyo Keizai ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
https://toyokeizai.net/articles/-/327990
(5) ภาพรวมปัจจุบันของการนาเข้าและส่งออกของญี่ปุ่น ปี 2563 ของ Japan Foreign Trade Council, Inc. (JFTC)
https://www.jftc.or.jp/research/pdf/ForeignTrade2020/ForeignTrade2020.pdf
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