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ถั่วแระญี่ปุ่นพันธุ์ใหม่ เมล็ดใหญ่กว่าเดิม 

สายพันธุ์ปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตผลและช่วยเกษตรสูงวัยญี่ปุ่น 
 
 ถั่วแระญี่ปุ่นจัดเป็นกับแกล้มยอดนิยมตลอดกำลของญี่ปุ่นหนึ่งเมนู ล่ำสุด 
ถั่วแระดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำสำยพันธุ์เพ่ือเพ่ิมขนำดเมล็ดและปริมำณกำรผลิต 
รวมทั้งควำมต้ำนทำนต่อภูมิอำกำศ และควำมเอ้ืออ ำนวยต่อกำรเก็บเกี่ยวใน
แปลงพันธุ์พืชของเกษตรกรสูงวัย 
 บริษัท Sakata Seed Corporation ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรำยใหญ่ของ
ญี่ปุ่นใช้เวลำกว่ำ 10 ปีในกำรพัฒนำถั่วแระญี่ปุ่นสำยพันธุ์ใหม่ “Tobikiri” ที่
สำมำรถให้ปริมำณผลผลิตได้มำกที่สุดเกือบ 130% เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ทั่วไป 
สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระหว่ำงช่วงกลำงเดือนมิถุนำยนถึงต้นเดือนกันยำยน 
หรือมีระยะเวลำเก็บเกี่ยวรวดเร็วกว่ำสำยพันธุ์ทั่วไป สำมำรถสร้ำงแต้มต่อด้ำน
รำคำให้กับเกษตรกรในช่วงที่ถั่วแระญี่ปุ่นทั่วไปยังไม่ออกสู่ตลำด  นอกจำกนี้ 
ถั่วแระ Tobikiri ยังมีใบน้อยกว่ำปกติ ท ำให้เก็บเกี่ยวง่ำย สะดวกต่อกำรใช้เครื่องจักร
เก็บเกี่ยวอีกด้วย ช่วยให้เกษตรกรสูงวัยของญี่ปุ่นได้รับควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น  ทั้งนี้ บริษัท Sakata มีก ำหนด
ลงพื้นทีใ่ห้ค ำแนะน ำแก่เกษตรกรในกำรเพำะปลูกถั่วแระพันธุ์ใหม่ เพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้สูงสุด 
 นอกจำกนี้ จังหวัดอำคิตะใช้เวลำกว่ำ 15 ปีในกำรพัฒนำถั่วแรกญี่ปุ่นสำยพันธุ์ใหม่ “Akitahonoka” ซึ่ง
ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์ทั่วไปที่เพำะปลูกในพ้ืนที่กว่ำ 10% โดยจังหวัดฯ คำดว่ำถั่วแระพันธุ์ใหม่ดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุน
ให้เกษตรกรญี่ปุ่นเลิกท ำนำและมำเพำะปลูกถ่ัวแระญี่ปุ่นที่มีเมล็ดขนำดใหญ่และมีรสชำติอร่อยมำกขึ้น 
 

 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 ญี่ปุ่นมีควำมต้องกำรบริโภคถั่วแระตลอดทั้งปี แต่
ภำคกำรผลิตมีผลผลิตป้อนตลำดได้เฉพำะในช่วงเดือนมิถุนำยน
ถึงเดือนกันยำยนเท่ำนั้น จึงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำจำกต่ำงชำติ
ทั้งในรูปแบบของถั่วแระสด (จำกไต้หวันและเวียดนำม) และ
ถั่วแระแช่แข็ง (จำกไต้หวัน ไทย และจีน เป็นต้น) โดยล่ำสุด

ในปี 2560 ญี่ปุ่นน ำเข้ำถั่วแระ (HS 0710.29.010) ปริมำณ 75,714 ตัน (เพ่ิมข้ึน 1.40%) แหล่งน ำเข้ำส ำคัญได้แก่ 
ไต้หวัน (31,346 ตัน) ไทย (20,414 ตัน) และจีน (19,762 ตัน)  ดังนั้น กำรพัฒนำสำยพันธุ์ถั่วแระของญี่ปุ่นให้
สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ในปริมำณสูงกว่ำเดิม และยังมีช่วงระยะเวลำเก็บเกี่ยวได้ยำวนำนขึ้น ย่อมส่งผลต่อควำมต้องกำร
กำรน ำเข้ำถั่วแระจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งไทย ที่อำจลดลงได้ในอนำคต  
 
 

Source: www.e-taneya.com 

Source: muryo-pop.blog.so-net.ne.jp 
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 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. 
 กำรพัฒนำสำยพันธุ์พืชและสัตว์ย่อมเป็นประโยชน์ต่อภำคเกษตรกรรมในกำรเพำะปลูกและเลี้ยงดูปศุสัตว์ 
เพ่ือให้สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปริมำณสูงภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  กำรปรับปรุงพันธุ์ทั้งกรณีพืชและสัตว์
ดังกล่ำวต้องใช้เวลำและงบประมำณในกำรด ำเนินกำร  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทยจึงควรร่วมมือกันในกำรเร่งรัด
กำรค้นคว้ำวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจของไทยให้สำมำรถเพำะเลี้ยงหรือดูแลได้ง่ำยและมีผลผลิตสูง 
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบเพำะเลี้ยงให้มีคุณภำพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สำมำรถตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีควำมละเอียดอ่อนทั้งในเรื่องสุขภำพ รำคำ และสิ่งแวดล้อม  อนึ่ง กำรปรับปรุงสำยพันธุ์
พืชและสัตว์ด้วยวิธีกำรตัดต่อพันธุกรรมอำจต้องใช้ควำมระมัดระวังต่อกำรเข้ำสู่ตลำดญี่ปุ่น เนื่องจำกผู้บริโภคญี่ปุ่น
ยังมีควำมอ่อนไหวต่อเรื่องดังกล่ำวและภำครัฐของญี่ปุ่นอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับฉลำกสินค้ำที่มี
ส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบตัดต่อพันธุกรรม 
 

อ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ ฉบับลงวันท่ี 30 เมษำยน 2561 
 
 

ข้าวญี่ปุ่นสร้างแบรนด์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
แข่งการตลาดเข้มข้น รุกกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ 

 
 ข้ำวแบรนด์ท้องถิ่นของญี่ปุ่นเน้นกำรตลำดในแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
มำกขึ้น  โดยกระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fishery: MAFF) เปิดเผยว่ำ ข้ำวแบรนด์ท้องถิ่นประจ ำปีกำร
เพำะปลูก 2561 มีจ ำนวน 795 แบรนด์ เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 42 แบรนด์ 
นับว่ำมีจ ำนวนข้ำวแบรนด์ท้องถิ่นมำกที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ  ซึ่งข้ำวแบรนด์
ท้องถิ่นเหล่ำนี้เน้นตลำดกลุ่มครอบครัวมำกขึ้นพร้อมกับเน้นกลุ่มอำหำรซูชิหรือ
ข้ำวกล่องร้ำนสะดวกซ้ือ รวมทัง้กลุ่มลูกค้ำรักษ์สุขภำพด้วยเช่นกัน 
 กำรขึ้นทะเบียนข้ำวแบรนด์ท้องถิ่นของญี่ปุ่นจะต้องก ำหนดชื่อสำยพันธุ์
ที่มีกำรเพำะปลูกพ้ืนที่นั้น ๆ และแสดงฉลำกบนถุงข้ำวเพ่ือจ ำหน่ำยด้วย (เช่น 
ข้ำวขำวจังหวัด …) ซึ่งข้ำวในฤดูกำลเพำะปลูกปี 2561 มีข้ำวแบรนด์ท้องถิ่นใหม่ ๆ เช่น ข้ำว “FuFuFu” ของ จ.โทยำมะ 

หรือข้ำว “YosaKoiBijin” ของ จ.โคจิ ที่เน้นขึ้นทะเบียนเป็นแบรนด์ข้ำวรสชำติดี
ส ำหรับกลุ่มครอบครัวและส ำหรับภำคอุตสำหกรรมด้วย  ในขณะที่ข้ำว “Yudai21” 
จำก จ.ฟุคุชิมะ จ.โทยำมะ และ จ.อิชิคำวะ ได้รับควำมนิยมน ำไปท ำเป็นข้ำวกล่อง
ร้ำนสะดวกซ้ือ เนื่องจำกข้ำวพันธุ์ดังกล่ำวอุ่นด้วยเตำไมโครเวฟแล้วยังคงควำม
นุ่มเหนียว  ส ำหรับข้ำว “HaiGokoro” ของ จ.อิบำรำกิ จ.ชิซึโอกะ จ.ไอจิ และ 
จ.โอคำยำมะ หรือข้ำว “KinnoIbuki” ของ 

จ.ยำมำกำตะ จ.ฮิโรชิมะ และ จ.ยำมำกุจิ มีลักษณะเด่นคือจมูกข้ำวใหญ่และมี
สำรกำบำ (GABA) ปริมำณสูงก็ได้รับควำมนิยมจำกลูกค้ำรักษ์สุขภำพที่ชอบ
บริโภคข้ำวกล้อง  นอกจำกนี้ ข้ำว “EnMusubi” ของ จ.มิเอะและ จ.ชิกะ ก็
สร้ำงจุดขำยจำกชื่อท่ีมีควำมหมำยดี สื่อถึงบุพเพสันนิวำสและสำยสัมพันธ์
  

การตลาดของข้าวแบรนดท์้องถิ่นของญี่ปุ่น 
ส าหรับครอบครัว 
 FuFuFu,  YosaKoiBijin 
ส าหรับซชู ิ
 Mutsunishiki 
ส าหรับข้าวกล่อง/ข้าวปั้น 
 Yudai21 
ส าหรับข้าวกล้อง 
 HaiGokoro,  KinnoIbuki 
เน้นชื่อผลิตภัณฑ ์
 EnMusubi 

Source: yo-san-chi.info 

Source: mainichi.jp 
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 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันวิจัยกำรเกษตรของญี่ปุ่น (The Nippon Agricultural 
Research Institute) ให้ควำมเห็นว่ำข้ำวญี่ปุ่นที่จ ำหน่ำยส ำหรับครอบครัวมี
กำรแข่งขันสูงควบคู่ไปกับควำมต้องกำรจำกภำคอุตสำหกรรม (ร้ำนอำหำรหรือ
ร้ำนสะดวกซื้อ) ส่งผลให้ข้ำวที่เพำะปลูกในแต่ละพ้ืนที่ของญี่ปุ่นเร่งสร้ำงแบรนด์
เฉพำะที่หลำกหลำยเพ่ือขยำยฐำนตลำดของตน  ทั้งนี้ นโยบำยยกเลิกกำรสนับสนุนให้เพำะปลูกข้ำวและนโยบำย
ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำเกษตรของรัฐบำลญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภำคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นมีกำร
ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน และเกษตรกรญี่ปุ่นก็เริ่มแข่งขันกันเพ่ือสร้ำงแบรนด์ของตนในกำรท ำตลำด
ทั้งในและต่ำงประเทศมำกขึ้นด้วย จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำเกษตรคุณภำพดีของไทยไปยังตลำดญี่ปุ่น
และต่ำงประเทศท่ีส ำคัญ เนื่องจำกสินค้ำเกษตรของไทยยังขำดกำรพัฒนำสำยพันธุ์ สร้ำงแบรนด์ที่หลำกหลำยให้มี
ชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองต่อตลำดกลุ่มต่ำง ๆ ได้ 
 

 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. 
 สินค้ำเกษตรเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ (commodities) ทีแ่ม้จะมีควำมส ำคัญ
ต่อกำรด ำรงชีวิต แต่ก็มีจุดอ่อนที่สำมำรถทดแทนกันได้ไม่ยำก จึงมักจะเสียเปรียบ
ในเรื่องรำคำซื้อขำย ผู้ผลิตจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรของ
ตนด้วยเครื่องมือต่ำง ๆ เช่น กำรน ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำเพ่ิม หรือ
กำรประชำสัมพันธ์ถึงสำรอำหำรและคุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ดีกว่ำ รวมทั้งกำร

พัฒนำสำยพันธุ์และสร้ำงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของตน  ซึ่งผู้ผลิตจะต้องลงทุนใน
เรื่องต่ำง ๆ ทั้งเรื่องกระบวนกำรผลิตเพ่ือให้ได้ข้ำวที่มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือ และเรื่องกำรค้นคว้ำวิจัยเพ่ือพัฒนำสำยพันธุ์
ให้ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของตนด้วย 
 

อ้ำงอิง เว็บไซต์ The Japan Agricultural News เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2561 

Source: http://blog.livedoor.jp 

Source: www.premium-miyagi.jp 


