
ตลาดสินค้าเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคและเคร่ืองสาํอางธรรมชาตใินญ่ีปุ่น  

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

ปัจจบุนั ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นมีความใสใ่จในสขุภาพและความปลอดภยักนัมากย่ิงขึน้ พร้อมกบักระแส ECO 

/Ecology หรือนิเวศวิทยา  และ LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)   ผู้บริโภคจงึมีความสนใจและ

ความต้องการสนิค้าประเภทออร์แกนิคและการใช้ชีวิตด้วยสินค้าออร์แกนิค ( Organic Life Style) เพิ่มขึน้เร่ือยมา

ตามลําดบั  จงึทําให้สินค้าออร์แกนิคเป็นท่ีนิยมและขยายขอบเขตกว้างขวางตัง้แตส่ินค้าอาหาร เสือ้ผ้า ข้าวของ

เคร่ืองใช้ รวมไปถึงสินค้าเคร่ืองสําอางด้วย  จะเห็นได้วา่บริเวณจําหนา่ยเคร่ืองสําอางในห้างสรรพสินค้าแทบทกุแห่ง

จะมีมมุเคร่ืองสําอางออร์แกนิคหรือเคร่ืองสําอางธรรมชาต ิ นอกจากนัน้ ยงัมีการจดัสมันา งานแสดง/จําหนา่ยสินค้า

เคร่ืองสําอางออร์แกนิคอยู่บอ่ยครัง้ย่ิงขึน้   เป็นท่ีคาดกนัวา่สินค้าเคร่ืองสําอางออร์แกนิคจะเป็นหนึง่ในสินค้าท่ีมี

แนวโน้มความต้องการของตลาดญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ในอนาคต  

อะไรคือเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค 

เคร่ืองสาํอางออร์แกนิค (Organic Cosmetics) หรือในภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า “organic-cosme” หมายถึง 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีมีสว่นผสมซึง่ได้จากวตัถดุบิท่ีเป็นอินทรีย์ หรือออร์แกนิค(Organic) โดยในกระบวนการทกุ

ขัน้ตอนตัง้แตก่ารเพาะปลกูไปจนถึงการการผลิตจะต้องปราศจากการใช้สารเคมีโดยสิน้เชิง  ในขณะท่ีเคร่ืองสาํอาง

ธรรมชาต ิ(Natural Cosmetics) เป็นเคร่ืองสําอางท่ีผลิตจากวตัถดุบิท่ีมาจากธรรมชาต ิซึง่อาจไมใ่ชอ่อร์แกนิคก็ได้ 

แตปั่จจบุนัเน่ืองจากภายในญ่ีปุ่ น  วตัถดุิบอินทรีย์หรือออร์แกนิคยงัมีไมม่าก การผลิตสินค้าเคร่ืองสําอางออร์แกนิค

ยงัมีข้อจํากดั  เคร่ืองสําอางธรรมชาตจิงึได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดบัใกล้เคียงกนักบัเคร่ืองสําอางออร์แกนิค  

 นอกจากนัน้ยงัมีคําเรียกสินค้าท่ีคล้ายคลงึกนัอ่ืนๆ ได้แก่ Botanical Cosmetics หมายถงึ เคร่ืองสาํอางท่ีมี

ส่วนผสมท่ีเป็นพืช โดยเป็นพืชอินทรีย์หรือไมก็่ตาม  และอาจมีสว่นผสมมาจากพืชทัง้หมด 100% หรือมีส่วนผสม

หลกับางสว่นท่ีมาจากพืชก็ได้  ความแตกตา่งกบั Natural Cosmetics คือ Natural 

Cosmetics อาจมีสว่นผสมท่ีไมใ่ชพื่ช เชน่ นํา้ผึง้ นํา้มนัม้า (horse oil) ฯลฯ ก็ได้ 

 สําหรับ Mineral Cosmetics เป็นเคร่ืองสําอางท่ีมีสว่นผสมทัง้หมดมาจากแร่

ธาตธุรรมชาต ิเชน่ Titanium Oxide, Zinc Oxide, Iron Oxide, แร่ไมก้า Mica1 ฯลฯ  

โดยมีคณุสมบตัพิิเศษคือสามารถล้างออกได้เพียงแคด้่วยสบู ่

การพัฒนาการของเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคในญ่ีปุ่น 

 แตเ่ดมิมา เคร่ืองสําอางท่ีผลิตจําหนา่ยในญ่ีปุ่ น ปกตมีิส่วนผสมท่ีเป็นสารเคมีไมม่ากก็น้อย ตอ่มาในชว่ง

ประมาณปี 1970 ได้เกิดกรณีท่ีผู้บริโภคประสบปัญหาผิวหนงัเสียเน่ืองจากสารเคมีในเคร่ืองสําอาง ผู้บริโภคจงึเร่ิมมี

ความต้องการเคร่ืองสําอางท่ีใช้สารเคมีน้อยหรือปราศจากสารเคมี   ในปี 1980 รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้กําหนดให้สินค้าท่ีมี

1  Mica หรือ แร่กลีบหิน เป็นแร่ท่ีประกอบหินสําคญัตวัหนึ่ง พบในหินอคันีจําพวกหินแกรนิต ไซอีไนต์ หินเพกมาไทต์ นอกจากนี ้ยงัพบในหินแปรพวก

ไนส์และชิสต์  

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Mineral Cosmetics 

                                                           



สว่นผสม 102 ประเภทซึง่อาจก่อให้เกิดภมูิแพ้จะต้องมีการระบบุนฉลาก แตส่ว่นผสมอ่ืนๆนอกเหนือจากนัน้ไม่

จําเป็นต้องระบ ุ  

ในปี 1998 ได้เร่ิมมีสินค้าท่ีเรียกวา่ เคร่ืองสาํอางปราศจากสารเตมิแต่ง (Non-additive cosmetics) 

ออกจําหนา่ย แตเ่น่ืองจากในกฎหมายของญ่ีปุ่ นยงัไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบัสารเตมิแตง่ในเคร่ืองสําอาง ดงันัน้ จงึทํา

ให้เกิดความเข้าใจผดิในกลุม่ผู้บริโภคกบัคําเรียกดงักล่าว เน่ืองจากบางสินค้าอาจมีสว่นผสมสงัเคราะห์ (synthetic 

ingredient)อยู่ด้วย และตอ่มาในปี 2001 ได้มีกฏหมายกําหนดให้สินค้าประเภทเคร่ืองสําอางต้องระบสุ่วนผสม

ทัง้หมดท่ีใช้    ในปีเดียวกนั องค์กร NGO ช่ือ ISISGAIANET ได้ออกจําหนา่ยหนงัสือเร่ือง “Organic Cosme” ซึง่

เป็นครัง้แรกท่ีได้มีการให้ข้อมลูท่ีละเอียดและชดัเจนเก่ียวกบัสินค้าเคร่ืองสําอางออร์แกนิคแก่ผู้บริโภค จากนัน้จงึเร่ิม

มีผู้สนใจและต้องการสินค้าเคร่ืองสําอางออร์แกนิคกนัมากขึน้เร่ือยมา      ในปี 2007 ได้มีการก่อตัง้ สมาคม

เคร่ืองสําอางออร์แกนิคญ่ีปุ่ น (Japan Organic Cosmetics Association : JOCA)2  ซึง่จดัวา่เป็นองค์กรท่ีเป็นแกน

หลกัของอตุสาหกรรมและธุรกิจเคร่ืองสําอางออร์แกนิคในญ่ีปุ่ น 

มาตรฐานสินค้าเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคในญ่ีปุ่น 

ในปัจจบุนั ยงัไมมี่มาตรฐานร่วมของทกุประเทศสําหรับเคร่ืองสําอางออร์แกนิค แตล่ะประเทศตา่งก็มีการ

กําหนดมาตรฐานของตนเอง ในโซนยโุรป ได้แก่ ECOCERT3 ของฝร่ังเศส  BDIH4 ของเยอรมนั  และมาตรฐานร่วม

ของยโุรป คือ COSMOS 5 และ NATRUE 6  ในขณะท่ีสหรัฐฯ มีมาตรฐาน USDA Organic    สําหรับในญ่ีปุ่ นแม้วา่

ยงัไมมี่มาตรฐานท่ีกําหนดตามกฎหมาย แตมี่มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมเคร่ืองสําอางออร์แกนิคญ่ีปุ่ น(JOCA)  

ซึง่ถือวา่เป็นองค์กรอิสระภาคเอกชนของญ่ีปุ่ นท่ีได้รับการยอมรับในอตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางออร์แกนิคและ

เคร่ืองสําอางธรรมชาต ิ ปัจจบุนั มีสินค้าท่ีได้รับเคร่ืองหมายรับรอง JOCA แล้ว 37 บริษัท (ณ มิถนุายน 2019)  

2 JOCA (http://joca.jp/ )  เป็นองค์กรประเภท General Incorporated Association จดัตัง้โดย NGO คือ ISISGAIANET ทําหน้าท่ี
กําหนดมาตรฐานเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค และยงัเป็นหนว่ยงานให้ใบอนญุาต Organic Cosmetics Advisor, Organic Cosmetics 
Therapist, Organic Cosmetics Instructor  

3  ECOCERT (https://www.ecocert.com/en/home) เป็นมาตรฐานสนิค้าเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค มีสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่นครปารีส 
ฝร่ังเศส  

4  BDIH เป็นองค์กรไมแ่สวงหากําไร ของกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมและผู้ ค้าสนิค้าเคร่ืองสาํอาง เภสชัภณัฑ์-เวชภณัฑ์ สนิค้าสขุภาพ-
สขุอนามยัและอาหารเสริม ตัง้อยูท่ี่ประเทศเยอรมนั มีการให้การรับรองสนิค้าเคร่ืองสาํอางธรรมชาติ(https://www.kontrollierte-
naturkosmetik.de/e/bdih.htm) 

5  COSMOS เป็นมาตรฐานท่ีกําหนดโดย COSMOS-standard AISBL ซึง่เป็นองค์กรจดัตัง้โดยองค์กรของประเทศตา่งๆในยโุรป คือ 
BDIH (เยอรมนั), Cosmebio และ Ecocert (ฝร่ังเศส) ICEA (อิตาล)ี และ Soil Association (สหราชอาณาจกัร) มีการกําหนด
มาตรฐานเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคและเคร่ืองสาํอางธรรมชาต ิ  (https://www.ecocert.com/en/certification-detail/natural-and-
organic-cosmetics-cosmos) 

6  NATRUE  https://www.natrue.jpn.com/en/  เป็นองค์กรท่ีไมแ่สวงผลกําไร ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยบริษัทเคร่ืองสาํอางแบรนด์ยโุรป 6 
บริษัท  (WALA, Weleda, Laverana, PRIMAVERA, LOGOCOS) สาํนกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม สว่นในญ่ีปุ่ นมี
ตวัแทนคือ General Foundation JAPAL (日本薬事法務学会)  

2 
 

                                                           

http://joca.jp/
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http://joca.jp/%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%20General%20Incorporated%20Association%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20NGO%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20ISISGAIANET%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://www.ecocert.com/en/home
https://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/bdih.htm
https://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/bdih.htm
https://www.ecocert.com/en/certification-detail/natural-and-organic-cosmetics-cosmos
https://www.ecocert.com/en/certification-detail/natural-and-organic-cosmetics-cosmos
https://www.natrue.jpn.com/en/


ตามมาตรฐาน Standards for JOCA Recommended Products  ได้มีการ

กําหนดเกณฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น “เคร่ืองสําอางออร์แกนิค” 7  ไว้ดงันี ้ 

 จะต้องไมมี่สว่นผสมของนํา้มนัหรือสว่นผสมท่ีสกดัจากนํา้มนั 

 สว่นผสมท่ีใช้ควรต้องสามารถยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาต ิ(Biodegradable) 

และต้องไมส่ง่ผลตอ่ความสมดลุของระบบนิเวศ (ecological balance) เชน พืช ดนิ แร่ธาต ุ

 ต้องไมใ่ช้สว่นผสมท่ีสร้างขึน้ใหมซ่ึง่ถกูดดัแปรจากสว่นประกอบดัง้เดมิท่ีมีในธรรมชาต ิและ/หรือไมเ่คยมีอยูใ่น

ธรรมชาต ิ

 พงึประสงค์ให้ใช้พืชท่ีเตบิโตเองในธรรมชาติ หรือ พืชท่ีปลกูโดยไมใ่ช้ยาฆา่ศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมี ไมว่่าจะมี

ใบรับรองหรือไมก็่ตาม 

 ไมใ่ช้สว่นผสมซึง่โครงสร้างดัง้เดมิถกูทําให้ยอ่ยสลายโดยใช้แรงดนั และ/หรือ อณุหภมูิสงู  รวมทัง้สว่นผสม

สงัเคราะห์ท่ีไมไ่ด้มีในธรรมชาต ิแม้ว่าจะสกดัได้จากพืชก็ตาม 

 สินค้าท่ีผลิตขึน้ขัน้สดุท้ายจะต้องผลิตจากสว่นผสมตามธรรมชาต ิ100% เทา่นัน้  

 การละลายให้เข้ากบันํา้(Emulsification) จะต้องทําโดยอาศยัสว่นผสมตามธรรมชาตเิทา่นัน้ โดยต้องไมใ่ช้สาร

ลดแรงดงึผิวสงัเคราะห์ (Synthetic surfactant) 

 สารทําความสะอาด (Cleaning agent) จะต้องผลิตโดยใช้สว่นผสมตามธรรมชาตเิทา่นัน้ โดยปราศจากสารลด

แรงดงึผิวสงัเคราะห์  

 จะต้องใช้สว่นผสมตามธรรมชาตเิทา่นัน้โดยปราศจากสารสงัเคราะห์ใดๆทัง้สิน้ ในการให้คณุสมบตัฆิา่เชือ้โรค 

(antiseptic) หรือ กนับดูเสีย(preservative property)  

 จะต้องใช้วิธีการสกดั ปรุงแตง่ ฟอกขาว และการสกดัสารสกดัจากพืช (extract) จะต้องไมใ่ช้ตวัทําละลาย

สงัเคราะห์ (Synthetic solvent) 

 ตวัทําละลายท่ีใช้ในการสกดัสารสกดัจากพืชจะต้องผลิตจากสว่นผสมตามธรรมชาติ เชน่ นํา้ นํา้มนัพืช กลีเซอ

รีน (glycerin) หรือ fermented brew ethanol) ห้ามไมใ่ห้ใช้นํา้มนั และ/หรือ สว่นผสมท่ีได้จากนํา้มนั (BG) 

 จะต้องไมพ่บสว่นผสมหลงเหลือ (Carryover ingredients) ในสารสกดัจากพืช ยกเว้นหากเป็นสารธรรมชาตโิดย

สมบรูณ์ 

  ทัง้นี ้ คําวา่ “ส่วนผสมตามธรรมชาต ิหรือ Natural ingredients” สําหรับเคร่ืองสําอาง หมายถึงสว่นผสมท่ี

ปลอดภยัและบริสทุธ์ิ ดงันัน้ จะต้องปราศจากสารใดๆท่ีเป็นพิษตอ่ร่างกายมนษุย์ เชน่ Aconite ฯลฯ  นอกจากนัน้ 

จะต้องไมใ่ชเ่พียงแตผ่ลิตจากพืชวตัถดุบิธรรมชาต ิแตจ่ะต้องคํานงึไปถึงโครงสร้างโมเลกลุดัง้เดมิของสว่นผสมนัน้วา่

จะต้องไมถ่กูทําลายไปโดยกระบวนการจดัการทางเคมี   และห้ามการใช้สว่นผสมตอ่ไปนีเ้น่ืองจากได้มาจากการฆ่า

สตัว์เพ่ือเอาจากกระดกูสนัหลงั เชน่ นํา้มนัปลาวาฬ(whale oil), นํา้มนัม้า (horse oil), กรดไฮยาลนิูค hyaluronic 

7 Standard  http://joca.jp/?page_id=1058  

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เคร่ืองสาํอางออร์แกนิคของ JOCA 
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acid ท่ีได้จากหงอนไก่(Rooster combs)และนํา้มนัตบัปลาฉลาม (squalene from sharks) แตสํ่าหรับ Lanolin ท่ีได้

จากขนแกะโดยไมไ่ด้มีการฆ่าสตัว์ อนญุาตให้ใช้ได้ตามมาตรฐานของ EU วา่ด้วยการคุ้มครองดแูลสวสัดกิารสตัว์  

 ในปี 2018 สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองสําอาง (Japan Cosmetics Industry Association: JCIA  ) ได้ออก

ประกาศ Industry’s Guidelines on the Indication of Organic and Natural Cosmetics โดยกําหนดการระบุ

ฉลากโดยใช้ดัชนีสาํหรับเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคและเคร่ืองสาํอาง

ธรรมชาตซิึง่ใช้การคํานวณตามมาตรฐาน ISO 16128  เพ่ือเป็นการให้

ข้อมลูท่ีเข้าใจง่ายแก่ผู้บริโภค  ทัง้นี ้ดชันีดงักลา่วมิได้เป็นสิ่งวดัคณุภาพ

หรือความปลอดภยัของเคร่ืองสําอางออร์แกนิคและเคร่ืองสําอาง

ธรรมชาต ิรวมทัง้มิได้เป็นข้อบงัคบัให้ต้องระบตุามกฎหมายแตอ่ยา่งใด 

 ดชันีท่ีกําหนดมี 4 ประเภท โดยแตล่ะประเภทระบแุยกได้อีก เป็นกรณีท่ีรวมสว่นผสมท่ีเป็นนํา้และไมร่วม

สว่นผสมท่ีเป็นนํา้ กลา่วคือ 

(1) Natural Index (自然指数) เป็นดชันีท่ีแสดงสดัส่วนร้อยละของวตัถดุิบธรรมชาตใินสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ 

(2) Naturally-Derived Index (自然由来指数) เป็นดชันีแสดงสดัสว่นร้อยละของวตัถดุิบธรรมชาตแิละวตัถดุบิท่ีสกดั

ได้จากธรรมชาตใินสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ 

(3) Organic Index (オーガニック指数) เป็นดชันีแสดงสดัสว่นร้อยละของวตัถดุิบท่ีเป็นออร์แกนิคในสว่นประกอบ

ของผลิตภณัฑ์ 

(4) Organic-Derived Index (オーガニック由来指数)เป็นดชันีแสดงสดัสว่นร้อยละของวตัถดุบิท่ีสกดัจากพืชออร์แก-

นิคในสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์  

  

วัตถุดบิธรรมชาต ิ

วัตถุดบิสกัดจากธรรมชาติ 
สว่นสกดัจาก 

ท่ีไม่ใช่ธรรมชาติ 
 

สว่นสกดัจาก
ธรรมชาติ 

 
วัตถุดบิที่ไม่ใช่ของธรรมชาต ิ

นํา้ 

ส่วนประกอบ 

การคาํนวณกรณีรวมนํา้ 

ผล 
รวม นํา้ 

นํา้ ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

การคาํนวณกรณีไม่รวมนํา้ 

ผล 
รวม 

ตามนํา้หนัก 

ตามนํา้หนัก 

ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

วิธีการคาํนวณ Natural Index วิธีการคาํนวณ Naturally-Derived Index 

สว่นสกดัจาก 
ท่ีไม่ใช่ธรรมชาติ 
 

ส่วนสกัดจาก
ธรรมชาต ิ

 

จากธรรมชาต ิวัตถุดบิสกัด 

วัตถุดบิธรรมชาต ิ

วัตถุดบิที่ไม่ใช่ของธรรมชาติ 

นํา้ 

ส่วนประกอบ 

การคาํนวณกรณีรวมนํา้ 

ผล 
รวม นํา้ 

นํา้ ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

การคาํนวณกรณีไม่รวมนํา้ 

ผล 
รวม 

ตามนํา้หนัก 

ตามนํา้หนัก 

ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

  ตัวอย่างการระบุฉลากของ Milky Lotion 
    Organic Index 20% 
 (Not including water) based on ISO16128 

 Naturally-Derived Index 92%  
 (Including water) based on ISO16128 

ตัวอย่างการระบุฉลากของ Skin Lotion 

4 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตลาดสินค้าเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคและ

เคร่ืองสาํอางธรรมชาตใินญ่ีปุ่น 

 จากสถิตลิ่าสดุท่ีได้มีการสํารวจโดยบริษัท Yano 

Research Institute เม่ือเดือนพฤศจิกายน 20188  ในปี 

2017 มลูคา่ตลาดสินค้าเคร่ืองสําอางออร์แกนิคและ

เคร่ืองสําอางธรรมชาต ิ1.29 แสนล้านเยน (ประมาณ   

3.87 หม่ืนล้านบาท) โดยมีแนวโน้มขยายตวัขึน้

ตามลําดบั (กราฟ 1) และในปี 2018 ประมาณการวา่

จะมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้เป็น 1.35 แสนล้านเยน 

บริษัทเคร่ืองสาํอางออร์แกนิค/เคร่ืองสาํอางธรรมชาตใินญ่ีปุ่น  

บริษัท / เวปไซต์ ชื่อแบรนด์ ประเภทสินค้า 
Newlogic Co., Ltd.  
https://shellista.com/en/  

SHELLISTA Deodorant  

8 รายงานเร่ือง  Overview of Organic Cosmetics and Natural Cosmetics Year 2018  โดยได้ทําการสาํรวจบริษัทผู้ผลติ
เคร่ืองสาํอางออร์แกนิค 127 แบรนด์ รวมทัง้ธุรกิจผู้ ค้าและสมาคมท่ีเก่ียวข้อง โดยสนิค้าท่ีอยูใ่นขา่ยการสาํรวจเป็นสนิค้าท่ีใช้
วตัถดุิบเป็นพืชอินทรีย์ท่ีปลกูโดยบริษัทเองหรือทําสญัญาวา่จ้างให้ปลกู และ/ หรือมีการใช้สว่นผสมสงัเคราะห์ในระดบัท่ีจํากดั และ
ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระ  กลุม่สนิค้าครอบคลมุประเภท skin care, body care, hair care, make-up ฯลฯ  

หมายเหต ุ: 1. เป็นมูลค่าการผลิตออกจําหนา่ยของผูผ้ลิตทีมี่แบรนด์ของตน  
               2. ปี 2018 เป็นตวัเลขประมาณการ 
ทีม่า Yano Research Institute. 
 

กราฟ 1 : แนวโน้มขนาดตลาดสินค้าเคร่ืองสาํอางออร์แกนิคในญ่ีปุ่น 
ล้านเยน 

ปีงบประมาณ

 

   ทีม่า  สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองสําอางญ่ีปุ่ น (JCIA) 

วิธีการคาํนวณ Organic-Derived Index 

ผล 
รวม นํา้ ผล 

รวม 

ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

รวม
ย่อย 

ผล 
รวม 

ตาม

นํา้หนัก 

ตาม

นํา้หนัก 

การคาํนวณกรณีรวมนํา้ 

การคาํนวณกรณีไม่รวมนํา้ 

ส่วนประกอบ 

วัตถุดบิออร์แกนิค 

ส่วนท่ีเป็นออร์แกนิค ไม่ใช่ออร์แกนิค 
วัตถุดิบสกัดจาก  ออร์แกนิค 

วัตถุดิบอ่ืนๆ 

นํา้ 

ผล 
รวม นํา้ ผล 

รวม 

ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

ผล 
รวม 

ตาม

นํา้หนัก 

ตาม

นํา้หนัก 

การคาํนวณกรณีรวมนํา้ 

การคาํนวณกรณีไม่รวมนํา้ 

ส่วนประกอบ 

วัตถุดบิออร์แกนิค 

วัตถุดิบสกัดจาก   ออร์แกร์นิค 
ส่วนท่ีเป็นออร์แกนิค ไม่ใช่ออร์แกนิค 

วัตถุดิบอ่ืนๆ 

นํา้ 

วิธีการคาํนวณ Organic Index 
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บริษัท / เวปไซต์ ชื่อแบรนด์ ประเภทสินค้า 
Amritara Inc. 
https://www.amritara.com/ 

AMRITARA Skin care products, Base make-up, Color 
make-up, Supplements etc 

Wing Forest Co., Ltd. 
https://wingforest.com /     

SPOON SPOON บริษัทตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าออนไลน์  cleansing 
oil, Lotion, soap, aroma hand cream ฯลฯ 

Artbeing Inc. 
https://artbeing.com/ 

AURO-SOMA, 
aeos, MAHARANI 

Body lotion, skin care, shampoo ฯลฯ 

Seikatsu Promode Co., Ltd. 
https://www.proro-kenbido.jp/beginner.html 

PURORO Face lotion, beeswax, soap ฯลฯ 

Es-Roots Co., Ltd. 
https://www.fruitsroots.com/company 

FRUITS ROOTS ผลติจําหนา่ย / OEM /ธุรกิจเสริมความงาม 
(Aesthetic) 

ARTE Co., Ltd.  
https://www.arte-cosmetics.com/html  
https://www.facebook.com/ArteCosmetics/  

ARTE Make-up products, lib stick,  

Promo Japan Ltd. 
https://www.oliple.com/ 

OLIPLE Soap, Olive oil 

Audrey International Co., Ltd.  
https://audrey-inter.com/index.html  

AUDREY 
INTERNATIONAL 

Face cream, body cream, soap, face lotion 
ฯลฯ  

Ghassoul Japan Co., Ltd. 
https://ghassoul.com/story/index.html  

GHASSOUL 
JAPAN 

ผลติภณัฑ์ทําจาก Ghassoul clay (โคลนลาวา) เช่น 
soap, body powder, shampoo ฯลฯ  ผลติภณัฑ์
ทําจาก  กหุลาบดามซัก์ (Damask rose) นํา้มนัท่ีได้
จากผลอาร์แกน (Argan oil)  

Kanpo Co., Ltd. 
http://www.kanpoo.co.jp/ 

KANPO Soap, conditioning, face lotion, body lotion  

Kyoto Chidoriya Co., Ltd. 
https://www.chidoriyaworld.com/ 

chidoriya Face care, hair care, body care, face powder  

Crecos Co., Ltd. 
https://www.crecos.co.jp/ 

CRECOS, QUON Skin care, hair care, body care, make-up, 
supplement, balm cream ฯลฯ 

Inochi Co., Ltd. 
https://www.inochi.co.jp/ 

HEARTY HEART Face lotion, hair lotion, skin lotion, shampoo 
ฯลฯ 

Herb Kenkyujo Co., Ltd. 
https://shop.herbkenkyujo.jp/  

SPUR Face lotion, beeswax cream, soap 

Saiseicha Co., Ltd. 
http://www.saiseisha.co.jp/ 

HIGH HERB 
PLANT 

Cleansing soap, hand cream, body cream ฯลฯ 

Biyobunkasha Co., Ltd. 
http://biyoubunkasha.info/  

BIYOBUNKASHA Face cream, moisture cream, skin lotion ฯลฯ 

Puamana Co., Ltd. 
http://puamana.jp/ 

PUAMANA Aroma cosmetics, body mist,  

Mother Earth Co., Ltd. 
http://www.mother-earth-
site.com/compinfo.html 

MOTHER EARTH Shea butter hand cream  

Mukti Co., Ltd. 
https://mukti-online.com/ 

MUKTI Skin hair, hair oil, essence oil ฯลฯ  
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บริษัท / เวปไซต์ ชื่อแบรนด์ ประเภทสินค้า 
OrganicStyleJAPAN 
https://www.organicstyle.co.jp/ 

- Cleansing, lip cream, cream ฯลฯ  

Matsuda Silk Farm Corporation 
http://nanofibroin.com/about.html 

-  สารสกดัโปรตีนจากไหม หรือไฟรโบอิน Fibroin  

Lima Natural Co., Ltd. 
https://limanatural.co.jp/ 

LIMA NATURAL Cleansing foam, cleansing gel, emulsion 
cream, beauty essence ฯลฯ 

Hechima Sangyou Co., Ltd. 
http://www.hechimaya.co.jp/  

WATASHI NO 
HEYA 

Face lotion, soap ฯลฯ  

 ทีม่า  สมาคมเคร่ืองสําอางออร์แกนิคญ่ีปุ่ น (JOCA) 

ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทย 

1. ตลาดสินค้าเคร่ืองสําอางออร์แกนิคและเคร่ืองสําอางธรรมชาตใินญ่ีปุ่ น คาดวา่จะเป็นตลาดท่ียงัคงขยายตวัตอ่ไป

ในอนาคต ในขณะท่ีไทยมีศกัยภาพในการพฒันาและผลิตสินค้าประเภทนี ้ ผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยท่ีมุง่เป้าสง่ออกไป

ยงัญ่ีปุ่ น ควรต้องศกึษามาตรฐานของเคร่ืองสําอางออร์แกนิคซึง่กําหนดโดย JOCA ดงัท่ีกลา่วข้างต้น ซึง่แม้วา่จะ

เป็นมาตรฐานท่ีมิได้บงัคบัใช้ทางกฎหมายแตเ่ป็นท่ียอมรับของอตุสาหกรรมดงักลา่วรวมทัง้จากผู้บริโภคในญ่ีปุ่ น  

หากสินค้าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสามารถขอเคร่ืองหมายรับรองได้ก็จะเป็นจดุขายท่ีดีเพ่ือนําเสนอผู้ นําเข้า ส่วนการ

ย่ืนขอเคร่ืองหมายรับรองนัน้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายผู้ นําเข้า  

2. ผู้ผลิตผู้สง่ออกไทยควรทําการวิจยัพฒันาสว่นผสมออร์แกนิค โดยเฉพาะท่ีเป็นพืชและสมนุไพรนานาชนิดซึง่มี

มากมายในไทยและอาจนํามาใช้เป็นสว่นผสมได้ นอกจากนัน้ ควรศกึษาตวัอย่างสินค้าของบริษัทเคร่ืองสําอางค์

ออร์แกนิคและเคร่ืองสําอางธรรมชาติตามรายการข้างต้นเพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการพฒันาสินค้า 

3. บรรจภุณัฑ์สําหรับเคร่ืองสําอางออร์แกนิคก็เป็นปัจจยัดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค จงึควรออกแบบให้เหมาะสม

กบั concept ของสินค้าออร์แกนิค 

-------------------------------- 
มีนาคม 2563 

ทีม่าข้อมูล 

(1) บทสรุปรายงานหมายเลช 2050 วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2017  “Expanding the Strength of both Organic Cosmetics and 
Natural Cosmetics Brand” โดยบริษัท Yano Research Institute  https://www.yano.co.jp/press-
release/show/press_id/2050  

(2) ข้อมลูจากเวปไซต์ของ Japan Organic Cosmetics Association (JOCA) 
(3) ข้อมลูจากเวปไซต์ของ Japan Cosmetics Industry Association (JCIA) https://www.jcia.org/user/public/organic  
(4) เวปไซต์ Mambino Dolci Bolle     https://www.dolcibolle.com/contents/492   
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http://nanofibroin.com/about.html
https://limanatural.co.jp/
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