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ชาวญี ่ปุ นส วนใหญนิยมบริ โภคขาว พันธุ เมล็ดสั ้น 

(Japonica) ท่ีมีคุณภาพสูง โดยญี่ปุนรับประทานขาวเปน

อาหารหลักของมือ้ นอกจากขาวหุงสุกแลวก็นิยมใชขาว

เปนวัตถุดิบในการทําอาหาร และเครื่องดื่ม เชน ขาวปน 

ซูชิ โมจิ ขนมอบกรอบ และสาเก เปนตน อยางไรก็ตาม

จากอัตราการเกิดลดลงและสังคมผูสูงวัยในญี่ปุนสงผล

ใหอุปสงคการบริโภคขาวในครัวเรือนกลับมีแนวโนม

ลดลงปละกวา 1 แสนตัน ในป 1962 ปริมาณบริโภค

ขาวของชาวญี่ปุนเฉลี่ยสูงสุดอยูท่ี 118.3 ก.ก. ตอคนตอป 

แตในป 2017 หดตัวเหลือเพียง 54.2 ก.ก. ตอคนตอป 

ในขณะที่ ญี่ปุ นผลิตขาวสําหรับบริโภคในครัวเรือนได 

7.7782 ลานตนในป 2018 

  ญีปุ่นเปดใหมีการนําเขาขาวภายใตระบบ Minimum Access (MA) ซึง่เปนระบบโควตาภาษี การนําเขา

ภายใตโควตาไมตองเสียภาษี โดยกระทรวงเกษตร ปาไม และประมงญี่ปุน (Ministry of Agriculture, Forest 

and Fisheries: MAFF) ทําการประมูลการนําเขา ซึ่งกําหนดโควตานําเขาไวปละ 770,000 ตัน การนําเขานอก

โควตาตองเสียภาษีมากท่ีสุด 341 เยนตอกิโลกรัม (ปจจุบันเสียภาษีอยูท่ี 49 เยน/กก.)  วิธีการประมูลนําเขาขาว

แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  

ระบบ Ordinary Import 

 

 

 

 

 

 

 

       1) Ordinary Import - ระบบการนําเขาขาวเพื่อใชในการอุตสาหกรรม เชน การแปรรูปและอาหารสัตว 

โดยหนวยงานภายใตกระทรวงฯเกษตรญี่ปุนเปนผูกําหนดปริมาณและชนิดของขาวที่จะประมูลดวยการสํารวจ
ความตองการของผูใชขาวในอุตสาหกรรม เชน การผลิตสาเก มิโซะ ขนมอบกรอบ ชิโอะโคจิ (เคร่ืองปรุงรส

ดัง้เดมิของญ่ีปุ่ นชนิดหนึง่โดยมีข้าวมอลต์และเกลือเป็นส่วนประกอบในการผลิต) รวมทัง้ใชเปนสวนหนึง่ของ

ขาวสํารองและเก็บไวเพ่ือบริจาคขาว รัฐบาลญี่ปุนกําหนดโควตานําเขาขาวภายใตระบบนี้ไว 670,000 ตันตอป  

แนวโน้มการบริโภคข้าวของชาวญ่ีปุ่ นระหว่างปี 1960 ถึง ปี 2017  

(ปริมาณบริโภคตอ่คนตอ่ปี)  

ระบบการนําเขาและจําหนายขาวตางประเทศ 

ผู้ นําเข้า รับซือ้โดย  รัฐบาลญ่ีปุ่ น จดัประมลูและ 

จําหน่ายให้ 
ผู้ ใช้ข้าว  

(สญัญาการมอบให้ผู้ นําเข้าเป็นตวัแทนจดัซือ้) 

หนว่ย : กิโลกรัม 

54.2 
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 2) Simultaneous Buy & Sale (SBS) – ระบบการนําเขาขาวเพื่อใชในการบริโภคครัวเรือนและ

รานอาหาร (Table Use) ภายใตระบบนีผู้ทีต่องการใชขาวแจงความตองการตอผูนําเขาวาประสงคจะนําเขาขาว

ประเภทใด จากแหลงใด และผูตองการใชขาวกับผูนําเขารวมกันประมูลขอนําเขา คูที่ประมูลไดคือคูที่เสนอคา 

mark up (ผลตางของราคาท่ีเสนอขายใหกระทรวงเกษตรฯกับราคาซ้ือคืน) สูงสุด ปริมาณการนําเขาภายใต SBS 

กําหนดไว 100,000 ตันตอป   

 

 ทัง้นี ้ผูที่เขารวมประมูลแตละแบบขางตนตองเปนผูไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับ Grain Trade Division  

(ชือ่เดิมคือ Food Agency : FA) ซึง่เปนหนวยงานภายใต MAFF และมีใบอนุญาต (license) นําเขาขาวจํานวน 

25 บริษัท สวนใหญเปนบริษัท trading firm เชน Itochu Corporation, Kanematsu Corporation เปนตน 

  

กฎระเบียบการนําเขา / โควตา 

 รัฐบาลญีปุ่นเขมงวดกับการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพสินคาอาหารรวมทัง้ขาว กอนการสงออกขาวไป

ญีปุ่นตองผานการตรวจคุณภาพ โดยบริษัทตรวจสอบขาวทีร่ับรองโดยรัฐบาลญีปุ่น คือ OMIC หรือ Overseas 

Merchandise Inspection Co., Ltd ซ่ึงมีสาขาอยูท่ีประเทศไทยดวย 

ผู้ นําเข้า 

(รับซือ้โดย)  รัฐบาลญ่ีปุ่ น 
(จําหน่ายให้)  

ผู้ ใช้ข้าว 

(สญัญาการซือ้ขายแบบพิเศษ) 

สองฝ่ายซือ้ขายโดยตรง 

ระบบ Simultaneous Buy & Sales 
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  ในแตละปปริมาณนําเขาขาวสหรัฐฯหรือออสเตรเลียไมเสถียรเนื่องจากเปนขาวพันธุเมล็ดสั้นถึงกลาง 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทนการบริโภคขาวญี่ปุน ตางกับขาวไทยโดยเฉพาะขาวหอมมะลิมีเอกลักษณโดดเดน

และเปนท่ีตองการของผูบริโภคกลุมชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูในญี่ปุนซ่ึงนิยมบริโภคขาวเมล็ดยาวมากกวา สําหรับ

ตลาดขาวเมล็ดยาวนั้นขาวไทยเปนท่ีตองการมากท่ีสุด  

 ปริมาณการนําเขาขาวตางประเทศในแตละปมีความผันผวนเนือ่งจากปจจัยหลายดาน เชน 1) ปริมาณ

ผลผลิตของขาวญี่ปุ น หากมีผลผลิตจํานวนมากจะทําใหราคาขาวญี่ปุ นถูกลง สงผลใหปริมาณนําเขาขาว

ตางประเทศลดลงเชนกัน 2) ภัยพิบัติอยางเชนแผนดินไหวครั้งใหญคันโตในป 2011 ซ่ึงสงผลกระทบตอปริมาณ

ผลิตขาวในญี่ปุนไมเพียงพอตอความตองการ 3) ปญหาประชากรญี่ปุนลดลงและสังคมผูสูงวัยซึ่งสงผลตอ

ปริมาณบริโภคท้ังขาวญี่ปุนและขาวตางประเทศมีแนวโนมลดลงในชวงหลายปท่ีผานมา 

ปริมาณนําเข้าภายใต้ระบบ Ordinary Import ปริมาณนําเข้าภายใต้ระบบ SBS 

สถิติการนําเขา 

 วัตถุประสงคการบริโภคขาวนําเขาจากตางประเทศสามารถจําแนกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1) บริโภคในครัวเรือนและรานอาหาร เฉลี่ยปละราว 10,000 - 100,000 ตัน (ระบบ SBS)  

2) นํามาแปรรูป เฉลี่ยปละราว 150,000 - 300,000 ตัน  

3) นํามาทําเปนอาหารเลี้ยงสัตว เฉลี่ยปละราว 300,000 - 400,000 ตัน  

4) ขาวสําหรับบริจาคเพ่ือใหความชวยเหลือตางประเทศ เฉลี่ยปละราว 50,000 - 200,000 ตัน    

 โดยรัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายสต็อกขาวปละ 210,000 ตัน โดยจะเก็บไวเปนเวลา 5 ป หลังจากนัน้จะถูก

ระบายออกเพ่ือนําไปจําหนายในทองตลาด 

 ในปงบประมาณญี่ปุน 2018 (1 เม.ย 61–31 มี.ค 62) ญี่ปุนมีสถิตินําเขาขาวจากประเทศตางๆดังนี้  

59% 

13% 

1% 

23% 

4% 

สหรัฐฯ ไทย จีน ออสเตรเลีย อ่ืนๆ 

740 ตัน 
46% 

44% 

10% 

สหรัฐฯ ไทย จีน ออสเตรเลีย อ่ืนๆ 

273,616 ตัน 

60,000 ตัน 

286,000 ตัน 
13,203 ตัน 

33,936 ตัน 

2,423 ตัน 

7,614 ตัน 
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 การบริโภคขาวไทยสําหรับภาคครัวเรือน (table use) ในญีปุ่นนัน้ยังคงจํากัดเพียงตามรานอาหารไทย

ในญีปุ่ นสวนใหญและสินคาเมนูอาหารไทยแปรรูปบางสวน เนือ่งจากผูบริโภคญี่ปุ นไมนิยมซื้อขาวสารไทย  

เพื่อหุงทานเองที่บาน โดยผูบริโภคญี่ปุนนิยมขาวพันธุ Japonica ทีมี่ลักษณะใกลเคียงขาวญี่ปุ นมากกวา

อยางเชน ขาวสหรัฐฯและขาวออสเตรเลีย ซึง่เปนขาวเมล็ดสัน้ถึงกลางและสามารถตอบโจทยความตองการ

ผูบริโภคญีปุ่นไดดีกวาขาวหอมมะลิไทยซึ่งเปนพันธุเมล็ดยาว (Indica) นอกจากนี้ รานอาหารญี่ปุนก็นิยมนํา

ขาวสหรัฐมาใชเพ่ือทดแทนขาวญี่ปุนหรือนํามาผสมกันเพ่ือลดตนทุน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับขาวท่ีนําเขาภายใตระบบ SBS นอกจากนําไปใชบริโภคในครัวเรือน (table use) แลวบางสวนก็

นํามาใชในอุตสาหกรรมแปรรูปเชนเดียวกับขาวทีน่ําเขาในระบบ Ordinary Import ซึ่งสวนใหญนํามาใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตอาหารและเครื่องดืม่หลายประเภท อาทิ เหลาสาเก เหลาโซจู ขาวอบกรอบ แปงขาว และ 

ชิโอะโคจิ เปนตน โดยพบวาขาวอบกรอบ (rice cracker) และมิโซะมีสัดสวนการใชขาวเปนวัตถุดิบในการผลิต

มากท่ีสุด บริษัทผูผลิตรายใหญหลายรายนําเขาขาวท้ังในระบบ Ordinary Import และ SBS โดยขาว SBS จะ

มีราคาโดยเฉลี่ยสูงกวาเนื่องจากเปนขาวที่ผูนําเขาและบริษัทผูผลิตเขารวมประมูลดวยกันโดยระบุประเภท

สินคาที่ตองการในการประมูล ซึ่งนํามาใชในการผลิตสินคาทีมี่คุณภาพมากกวา ทัง้นี ้ขาวที่ใชเปนวัตถุดิบใน

ข้ันตอนการผลิตมิโซะนั้นใชเวลาการดูดซับน้ําระหวางการนึ่งตางกันตามพันธุขาว โดยขาวไทยซ่ึงเปนขาวเมล็ด

ยาวใชเวลาดูดซับน้าํนานกวาขาวเมล็ดสัน้อยางขาวญี่ปุนหรือขาวสหรัฐ ซึง่เปนขอเสียเปรียบสําหรับขาวไทย 

ในดานประสิทธิภาพการผลิต และสงผลตอความตองการขาวไทยนอยกวาสหรัฐฯในอุตสาหกรรมผลิตมิโซะ 
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สถานการณขาวไทยในญีปุ่น 
 

 

ตารางเปรียบเทยีบสถานการณ์ข้าวญ่ีปุ่นและไทย 

  ญ่ีปุ่น ไทย 

พนัธุ์ข้าว เมลด็ สัน้ (Japonica) เมล็ดยาว (Indica) 

ปริมาณผลผลิตตอ่ปีโดยเฉลี่ย 7.8 - 9 ล้านตนั 20 - 22 ล้านตนั 

ราคาขายปลีกข้าว/5 กก. ใน

ซปุเปอร์มาร์เก็ตญ่ีปุ่ น 
530 - 980 บาท 532 - 840 บาท 
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ขาวไทยที่จําหนายตามรานขายปลีกทัว่ไป อาทิ รานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต สามารถแบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 

ขาวสารบรรจุถุง และขาวแพ็คกลองพรอมทาน (rice pack)  
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ขาวแพ็คกลองพรอมทาน 

Rice pack แบบอุนไมโครเวฟเปนทีน่ิยมในญีปุ่นเนือ่งจากสามารถตอบโจทยพฤติกรรมผูบริโภคญี่ปุนในปจจุบันทีใ่ช

ชีวิตเรงรีบมากข้ึน โดยเฉพาะคนวัยทํางานท่ีใชเวลาไปกับท่ีทํางานมากกวาและปรุงอาหารเองท่ีบานนอยลง Rice 

pack ท่ีจําหนายสวนใหญมีปริมาณบรรจุ 200 กรัม โดยมีหลากหลายแบรนดสินคาใหเลือกราคาตั้งแต 90 – 200 เยน 

ปจจุบันมีผูผลิตญี่ปุนท่ีนําขาวไทยเพ่ือมาแปรรูปเปน rice pack เชนกัน ซึ่งมีทั้งขาวหอมมะลิและขาวเหนียวนึ่ง 

จําหนายราคาตั้งแต 260 – 290 เยน 

ขาวสารบรรจถุงุ  

ขาวสารท่ีนําเขาจากไทยโดยท่ัวไปบรรจุถุงปริมาณ 5 กก. 

มีราคาจําหนายระหวาง 1,900 – 3,000 เยน สูงกวา

ราคาขาวญีปุ่นทัว่ไปทีจ่ําหนายระหวาง 1,900 – 2,400 

เยน ในขณะท่ีขาวญี่ปุนเกรดดีจะมีราคาจําหนายสูงกวา

ตั้งแต 3,500 เยน ข้ึนไป นอกจากนี ้ขาวสารญีปุ่นมีบรรจุ

ภัณฑหลายรูปแบบ 2, 5 และ 10 กก. เพ่ือรองรับความ

ตองการของลูกคาท่ีแตกตางกัน  

ข้าวสารไทย 5 กิโลฯในซุปเปอร์ฯญ่ีปุ่น 

ตัวอย่างแพค็ข้าวเหนียวไทย 200 กรัม 

ราคา 260 เยน 
ตัวอย่างแพค็ข้าวหอมมะล ิ200 กรัม 

ราคา 290 เยน ชัน้จาํหน่ายแพค็ข้าวญ่ีปุ่น 200 กรัม 
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 เมื่อเดือนมีนาคม 2019 ที่ผานมา บริษัท Yokoo Daily Foods ไดออกผลิตภัณฑ "ขาวปนดื่มได" วาง

จําหนายใหกับผูบริโภคทั่วไป โดยผลิตภัณฑนีเ้ปนผลิตภัณฑบรรจุถุงพรอมดื่ม (ตามรูป) ไดรับเสียงตอบรับจาก

ผูบริโภคดีเกินคาดหมาย และดวยเสียงเรียกรองของผูบริโภค บริษัทจึงไดออกผลิตภัณฑ "ขาวปนดื่มได" ชนิดลด

เกลือ 75% ออกวางจําหนายตามมาเม่ือเดือนกันยายนท่ีผานมา  

บริษัทวิเคราะหปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคตอบรับสินคาชนิดนี้วาอาจ 

เปนเพราะท่ีผานมา"ขาวปน"เปนผลิตภัณฑท่ีนําขาวมาปนและมี 

ลักษณะเปนของแข็ง เม่ือบริษัทนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบท่ี 

แตกตางออกไปจากเดิมจึงเปนท่ีสนใจของผูบริโภค นอกจากนี้  

ผลิตภัณฑท่ีบรรจุถุงพรอมดื่มลักษณะนี้ท่ีจําหนายในทองตลาด 

มักมีรสชาติเดิมๆ การท่ีมีรสชาติ“ขาวปน”ซ่ึงเปนรสชาติท่ีแปลก 

ใหม  อีกทั้งยังรับประทานไดสะดวกและรวดเร็วจึงทําใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค "ขาวปนดื่มได" 1 ถุงให

พลังงานเทากับ 200 กิโลแคลอรี่ และสามารถเก็บรักษาไดเปนเวลา 1 ป ทําใหเปนท่ีชื่นชอบของผูบริโภคและผูซ้ือ 

ในวงกวาง ซ่ึงมีความคิดเห็นตอผลิตภัณฑ เชน "สามารถกินไดตอน ไมมีเวลาหรือจะเก็บไวเปนอาหารสําหรับยาม

ฉุกเฉินก็ได" "เอาไวสําหรับกินตอนไมสบาย" "อยากไดผลิตภัณฑบรรจุถุงลักษณะนีที้่มีรสเค็มไมใชรสหวานแบบ

เยลลี่ท่ีขายอยูท่ัวไป" เปนตน 

  ผลิตภัณฑ "ขาวปนดื่มได" เคยเขาชิงรางวัลประเภท "กับขาวและอาหารกลอง ป 2019" ทีจ่ัดขึ้นโดย

หนังสือพิมพ The Japan Food Journal เปนรางวัลสําหรับผลิตภัณฑประเภทกับขาวและขาวกลองที่มีความ

โดดเดนของสินคา รวมถึงความโดดเดนดานการจําหนายและไอเดียซึ ่งคัดเลือกจากผลิตภัณฑทัว่ประเทศ       

การจําหนาย "ขาวปนดื่มได" ชนิดลดเกลือ 75% ซึ่งเปนสินคาออกใหมของบริษัทในครั้งนีไ้ดรับการตอบรับอยางดี

โดยเฉพาะผูบริโภคในกลุมพยาบาลและผูดูแล ดวยผลิตภัณฑทีล่ดเกลือลง 75% และยังคงความอรอย จําหนาย

ในราคา 200 เยน (หรือประมาณ 55 บาท) (ไมรวมภาษีบริโภค) ปริมาณ 130 กรมั   

 ผลิตภัณฑ "ขาวปนดื่มได" นอกจากความแปลกใหมแลว ยังมีฟงกชัน่อืน่ๆ ที่ทําใหผูบริโภคยอมรับไมวาจะ

เปนความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานที่ตอบโจทยคนรุนใหมและวัยทํางานที่ตองใชชีวิตอยางเรงรีบ การที่ 

"ขาวปนดื่มได" สามารถเปนอาหารไวสําหรับรับประทานในยามฉุกเฉินจึงยิ่งไดรับการยอมรับในกลุมผูบริโภคที่

กวางขึ้น เพราะประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ตองเผชิญกับภัยพิบัติแทบทุกป นอกจากนี้ บริษัทยังออกผลิตภัณฑ

ชนิดลดเกลือ 75% เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคสูงอายุท่ีตองระวังเรื่องสุขภาพและผูดูแลผูปวยตางๆ 

เพ่ือขยายกลุมเปาหมายออกไปไดมากข้ึนอีกดวย  
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ตัวอยางสินคาแปรรูปขาวของญี่ปุน 

ท่ีมา : เว็บไซต์บริษัท Yokoo Daily Foods 
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  ขาวท่ีนําเขาภายใตระบบ SBS เปนขาวทีผู่นําเขากําหนดมาตรฐานสินคาทีต่องการรวมถึงแหลงผูผลิต ซึ่งตาง

กับขาวในระบบ Ordinary Import ท่ีใชในอุตสาหกรรมแปรรูปและมีการแขงขันในดานราคาประมูลคอนขางสูง 

ปจจุบันขาวไทยท่ีนําเขาภายใตระบบ SBS ยังมีสัดสวนไมสูง โดยยังเปนรองประเทศคูแขงอยางสหรัฐฯและออสเตรเลีย

อยูมาก ซ่ึงลวนแตเปนประเทศผูสงออกขาวเมล็ดสั้นถึงกลางท่ีเหมาะกับการบริโภคของชาวญี่ปน จึงนับเปนโอกาส

สําหรับผูประกอบการขาวไทยในการนําเสนอขาวท่ีสามารถตอบโจทยการบริโภคในภาคครัวเรือนของชาวญี่ปุนได โดย

ผูสงออกขาวไทยอาจพิจารณากลยุทธท่ีตางออกไปดวยการนําเสนอขาวเชื้อสายไทยท่ีตรงกับพฤติกรรมผูบริโภคญี่ปุน 

เชน functional food ขาวกลองไรซเบอรี่ ขาวออรแกนิค เนื่องจากเทรนดผูสูงวัยและผูรักสุขภาพขยายตัวเพิม่ขึ้น 

รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผลผลิตขาวเมล็ดสั้นเพ่ือรองรับความตองการของประเทศท่ีมีการบริโภคขาวเมล็ดสั้นโดยเฉพาะ 

ประเทศญี่ปุน เปนตน  

 

 อยางไรก็ดี ภาคเอกชนตองสรางความรวมมือกับภาครัฐในการสรางการรับรูสินคาใหมๆเปนอันดับแรกเนือ่งจาก

ชาวญีปุ่ นเปดรับสินคาใหมๆโดยเฉพาะสินคาตางประเทศคอนขางยากหากไมมีการใหความรูแกผู บริโภคกอนใน

เบื้องตน ชองทางหลักในการประชาสัมพันธขาวไทย คือ รานอาหารไทย เนื่องจากชาวญี่ปุนนิยมทานอาหารไทยตาม

รานอาหารมากกวาและไมนิยมซือ้ขาวไทยเพื่อมาหุงทานเองทีบ่าน  นอกจากนี้ อาจพิจารณากลยุทธอื่นๆเพิม่เติมใน

การสรางแรงดึงดูดใหชาวญี่ปุนหันมาสนใจบริโภคขาวไทยมากข้ึนโดยการ   

1) นําเสนอและประชาสัมพันธเมนูอาหารไทยใหมๆที่ประกอบดวยขาวไทยเปนหลัก อาทิ ขาวอบสับปะรด      

ขาวคลุกกะป ตามงานนิทรรศการหรือซุปเปอรมารเก็ต เปนตน 

2) นําเสนอขาวพันธุใหมๆรวมถึงวิธีนํามาใชแปรรูปตอผูผลิตหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสินคาขาว  

3) สงเสริมผูนําเขาหรือผูผลิตอาหารแปรรูปไทยใหพิจารณาใชขาวเปนสวนผสมเพ่ิมเติมในการผลิต โดยเฉพาะ

สินคาแบบพรอมทานเนื่องจากมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนในญี่ปุนอยางตอเนื่อง 
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