
ตลาดสินค้าเคร่ืองดื่มในญ่ีปุ่ น 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

ขนาดตลาดสินค้าเคร่ืองดื่มในญ่ีปุ่ นในปัจจุบันและแนวโน้ม 

ในปี 2019 ตลาดสินคา้เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลในประเทศ1  มีมลูค่า 5.10 ลา้นลา้นเยน (1.5 ลา้น
ลา้นบาท) โดยตัง้แต่ปี 2013 เป็นตนัมามีแนวโนม้คงตวั (กราฟ 1)  โดยปกติการบริโภคเครื่องดื่มจะเพิ่มหรือลด
มกัขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในช่วงนัน้ๆ  ในช่วงฤดรูอ้นของปี 2018 อากาศรอ้นจดัท าใหก้ารจ าหน่ายสินคา้
เครื่องด่ืมพุ่งสงูขึน้ แต่พอในปี 2019 สภาพอากาศแปรปรวน อีกทัง้ตัง้แต่ฤดใูบไมผ้ลิไปจนถึงตน้ฤดรูอ้นไดม้ีการ
ขึน้ราคาค่าบรรจภุณัฑแ์ละค่าขนสง่ ท าใหบ้รษิัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มต่างขึน้ราคาสินคา้ที่บรรจขุวด PET ขนาดใหญ่
ซึ่งน าไปสูก่ารลดลงของการจ าหน่าย  ส าหรบัปี 2020 คาดการว่า จะมีมลูค่า 4.97 ลา้นลา้นเยน โดยลดลงจากปี 
2019 อนัเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการการระบาดของโรค COVID-19 

ส าหรบัเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ในปี 2018  2 มีมลูค่าตลาด 3.51 ลา้นลา้นเยน (1.0 ลา้นลา้นบาท) โดย
ที่ผ่านมา กล่าวไดว้่าตลาดมีแนวโนม้ค่อยๆหดตวัลง (กราฟ 2)  ซึ่งนอกจากมีสาเหตมุาจากการลดลงของจ านวน
ประชากรญ่ีปุ่ น และแนวโนม้ที่ลดลงของการด่ืมสรุาในกลุ่มคนเยาวว์ยัแลว้ ยงัไดร้บัผลจากการขึน้ภาษีบริโภค
เป็นรอ้ยละ 10 เมื่อตลุาคม 2019 ซึ่งสินคา้เครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่ไดอ้ยู่ในข่ายการลดอตัราภาษีเป็นพิเศษ
ดงัเช่นสินคา้อาหาร ท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งประหยดัโดยลดการด่ืมสรุาลง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวในกลุม่
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล เบียรน์่าจะเป็นสินคา้ที่น่าจบัตามองมากที่สดุ เนื่องจากการแกก้ฎหมายภาษีสรุาเมื่อ

 
1 จากรายงาน”Research and Marketing on Beverage Market Y2020” (เป็นภาษาญ่ีปุ่ น) โดย  Yano Research Institute 
เป็นยอดรวมมลูคา่สินคา้ออกสู่ตลาด (Value of Shipment) ที่รวบรวมไดจ้ากการส ารวจบรษิัทผูผ้ลิต เมื่อ มค.- มยิ 2020  โดย
ค าจ ากดัความของ “เครื่องดืม่” ในรายงานนี ้หมายถึงเครื่องดื่มประเภท Carbonated  drinks, Ready to drink coffee, 
Mineral water, Fruit juices, Tea (Black tea, green tea, Oo-long tea etc) Sport & Functional Drinks, Supplemental 
Drinks (including energy drinks), Milk and other milk drinks,  Lactic acid bacteria drinks, Drink yogurt, Soy milk   
(https://www.yano.o.jp/press-release/show/press_id/2466)  

2 จากรายงาน “Research on Alcoholic Beverage Y2019 (เป็นภาษาญ่ีปุ่ น) โดย  Yano Research Institute 
(https://wwww.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2171)  

เทียบปีก่อนหน้า 

หมายเหตุ : ปี 2020 เป็นตัวเลขประมาณการ   /   ทีม่า: Yano Research Institute 
 

ล้านเยน 
กราฟ 2 :ขนาดตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นญี่ปุ่ น 

 
กราฟ 1 : ขนาดตลาดเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอลใ์นญี่ปุ่ น 
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เมษายน 2018 ท าใหอ้ตัราภาษีของเบียรล์ดลง โดยจะค่อยๆลดลงเป็นขัน้บนัไดตัง้แต่ปี 2018 ไปจนกระทั่งปี 
2026  ท าใหม้องกนัว่าผูผ้ลิตสรุาคงจะใหค้วามส าคญักบัสินคา้เบียรม์ากขึน้ ซึ่งรวมถึงประเภท Craft beer ดว้ย 
แนวโน้มตลาดส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม Soft Drink  

สินคา้ Soft Drink แบ่ง 
เป็นเคร่ืองดื่มน า้อดัลม 
(Carbonated drink)  น า้แร ่
(Mineral water)  เครื่องด่ืม
ประเภทกาแฟพรอ้มด่ืม  ชา
ประเภทต่างๆ (Black tea, green 
tea, other tea) เครื่องดื่มประเภท
น า้ผลไม ้เครื่องดื่มประเภทเกลือ
แร ่(Sport drink) และเครื่องด่ืม
ประเภทนม (Dairy beverages) 

สินคา้ที่มีปรมิาณการผลิต
สงูสดุ คือ เคร่ืองดื่มน ้าอัดลมซึ่ง
มีแนวโนม้เพิ่มขึน้เรื่อยมาในช่วง 
20 ปีที่ผ่านมา (กราฟ 1)  อย่างไร
ก็ตาม จากกระแสแนวโนม้ความ
สนใจสขุภาพ และความกงัวลใน
การบริโภคน า้ตาลหรือสารปรุงแต่ง
สงัเคราะห ์(Artificial additives)  
ท าใหค้าดว่า ในระยะยาวการ
บรโิภคน า้อดัลมจะมีแนวโนม้ความตอ้งการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตเครื่องดื่มน า้อดัลมก็ไดม้ีการพฒันา
สินคา้ที่มีสว่นผสมน า้ตาลนอ้ย หรือ ไม่มีน า้ตาล ซึ่งเริ่มไดร้บัความนิยมค่อนขา้งสงูในกลุม่ผูบ้รโิภคที่ยงัชอบด่ืม
น า้อดัลม  ในขณะเดียวกนัน ้าแร่บรรจุขวดก็มีแนวโนม้ขยายตวัที่ดี สว่นเครื่องดื่มประเภทชาด า Black tea มี
ช่วงหนึ่งที่แนวโนม้ลดลงแต่ค่อยๆกลบัมาไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้จากการพฒันาออกจ าหน่ายสินคา้ใหม่ๆของ
บรษิัทผูผ้ลิตแต่ละราย  นอกจากนัน้จะเห็นไดว้่า เครื่องด่ืมประเภทน า้ผลไมแ้ละเครื่องด่ืมประเภท Sport drink มี
แนวโนม้ลดลง  เช่นเดียวกบั Oo-long tea (ชาอลุอง)ซึ่งเคยไดร้บัความนิยมสงูแต่ไดล้ดลงอย่างเด่นชดั โดยเป็น
เพราะผูบ้รโิภคอาจรูส้กึจ าเจในรสชาติ  ซึ่งเป็นเหตผุลส าคญัหนึ่งที่ท าใหบ้ริษัทผูผ้ลิตในญ่ีปุ่ นตอ้งพยายาม
พฒันาสินคา้เครื่องด่ืมใหม่ๆออกสู่ตลาด 

กราฟ 3  แนวโน้มการผลติ Soft Drinks ในญ่ีปุ่ นแยกตามประเภท 
1,000 กิโลลิตร 

Oo-long Tea 

Carbonated 
Drink 
Mineral Water 

Coffee drinks etc. 

Green Tea 

Other Tea 

Juice Drinks etc 
Sport Drinks 

Black Tea 
Others drinks 

Dairy Beverages 
(Straight) 

Dairy Beverages 
(Dilution) 

ทีม่า: Japan Soft Drink Association http://j-sda.or.jp/statistically-information/stati04.php 
 

ปี 00  01   02  03   04   05  06   07  08   09   10   11  12   13  14   15   16  17   18   19 
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 สินค้าเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล ์

 เครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลใ์นญ่ีปุ่ นมี
ปรมิาณการจ าหน่ายรวม 9.54 ลา้นกิโลลิตร     
(ปี 2016) 3 โดยแยกตามประเภทได ้ดงันี ้

(1) เบียรท์ุกประเภท มีปรมิาณรวม 5.31 ลา้น
กิโลลิตร คิดเป็นรอ้ยละ 55.6 ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์โดยแยกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 

(ก) เบียรป์กติ (มีอตัราสว่นมอลต>์50%) ซึ่งมี
สดัสว่นสงูสดุ คือ รอ้ยละ 28.5 

(ข) “Happoshu” 4(Low-malt Beer)รอ้ยละ 7.6 
(ค) เคร่ืองดื่มเลียนแบบเบียร ์ซึ่งในญ่ีปุ่ น

เรียกว่า “Shin Janru” 5  รอ้ยละ 19.5  
(2) Liqueur และ Spirits โดยรวม ปรมิาณ 2.28 ลา้น กล.สดัสว่นรอ้ยละ 23.9 แยกเป็น 2 ประเภทย่อยคือ 

(ก) Liqueurs และ Spirits6 สดัสว่นรอ้ยละ 13.7 
(ข) Ready-To-Drinks(RTDs) เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลต์ ่า(<9%) เช่น Cocktails, Chu-hi 7  รอ้ยละ 10.2    

(3) Shochu (เหล้าโชจ)ู8 สดัสว่นรอ้ยละ 9.1 
(4) Sake (Seishu หรือ เหล้าสาเก) สดัสว่นรอ้ยละ 5.7 

(5) Wine สดัสว่นรอ้ยละ 3.9 

 
3 จากรายงาน “Trend of Domestic Alcoholic Drinks Market” โดย  Mitsuisumitomo Bank  มิถนุายน 2018  
4  Happoshu (発泡酒) หรือ Low Malt Beer เป็นประเภทสรุาประเภทหนึ่งที่จ  าแนกภายใตก้ฎหมายภาษีสรุาของญ่ีปุ่ น  โดย
กฎหมายญ่ีปุ่ นก าหนดว่า เบียรจ์ะตอ้งมีอตัราส่วนของมอลตเ์กินกว่ารอ้ยละ 50 และมีการก าหนดประเภทวตัถดุิบที่จะน ามาใช้
เป็นองคป์ระกอบรองเช่น ผลไม ้สมนุไพร ฯลฯ โดยน า้หนกัรวมขององคป์ระกอบรองจะตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของน า้หนกัมอลต ์
ส่วน Happoshu มีอตัราส่วนของมอลตต์ ่ากวา่รอ้ยละ 50 หรือใชว้ตัถดุิบอื่นๆท่ีนอกเหนือที่ก าหนดเป็นองคป์ระกอบรอง  

5  Shin-Janru (新ジャンル) ซึง่แปลตรงตวัว่า New Genre เป็นศพัทบ์ญัญัติในญ่ีปุ่ นส าหรบัสรุาประเภทใหม่ หมายถงึประเภท
สรุาที่เลียนแบบคลา้ยเบียร ์โดยไม่ใช่ทัง้เบยีรห์รือ Happoshu จงึมกัมีการเรียกในอกีชื่อหน่ึงวา่ เบยีรป์ระเภทท่ีสาม (The third 
kind of beer) โดยมีองคป์ระกอบหลกัที่ไม่ใช่มอลต ์เช่น ขา้วสาลี ขา้วโพด หรือถั่วเหลือง หรือน าสรุาประเภทอื่นมาผสมกบั 
Happoshu  เริ่มมีการผลิตจ าหน่ายหลงัจากมีการแกไ้ขกฎหมายภาษีสรุาเมื่อปี 2003 ซึง่ไดข้ึน้อตัราภาษีส าหรบั Happoshu ที่
เคยต ่ากว่าเบียร ์ท าใหผู้ผ้ลิตเริ่มใชว้ตัถดุิบอื่นๆท่ีไมใ่ช่มอลตม์าเป็นองคป์ระกอบหลกั  

6 Spirits สปิริต คือ  เครื่องดืม่แอลกอฮอลไ์ดจ้ากการหมกัใหเ้กดิแอลกอฮอลด์ว้ยยีสต ์ซึง่เปล่ียนน า้ตาลในวตัถดุิบ เช่น ธัญพชื 
มอลต ์หรือผลไมใ้หเ้ป็นแอลกอฮอลก์่อน แลว้จึงไปผ่านการกลั่น (distillation) แตกต่างจาก Liqueurs ตรงที่ spirit ไม่มีการเติม
น า้ตาลหลงัการหมกั มีแอลกอฮอลโ์ดยปรมิาตร 20% (alcohol by volume ,ABV) ตวัอย่างของ spirits ไดแ้ก่ บรั่นดี วิสกี ้

7 Chu-Hi (チューハイ) ชื่อเรียกยอ่มาจาก Shochu Highball เป็นเครื่องดื่มที่ผสสมระหว่าง Shochu หรือ Vodka และน า้อดัลม/
โซดา มกัมีการใส่รสมะนาว หรือผลไมอ้ื่น  

8 Shochu (焼酎) เป็นสรุาท าจากขา้วโดยวิธีกลั่น ในขณะท่ี เหล้าสาเก (Sake) หรือ Seishu(清酒) ไดจ้ากการหมกั 

Beer 
2.72 ล้าน kl 

Happoshu 
0.73 ล้าน kl 

New Genre 
(Shin Janru) 
1.86 ล้าน kl 

Liqueur & 
Spirits 

1.31 ล้าน kl 

RTD 
0.97 ล้าน kl 

Shochu 
0.87 ล้าน kl 

Seishu 
(Sake) 

0.54 ล้าน kl 

Wine 
0.37 ล้าน kl 

Whisky 
0.15 ล้าน kl 

Others 
0.02 ล้าน kl 

28.5% 

7.6% 

19.5% 
13.7% 

10.2% 

9.1% 

5.7% 3.9% 
1.6% 
0.2% 

55.6% 

รวม
ประเภท

Beer 
5.31 ล้าน kl 

รวมประเภท  
Liqueurs & Spirits 

2.28 ล้าน kl 
23.9% 

ปริมาณรวม* 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

9.54 ล้านกิโลลิตร 
(ปี 2016) (* เป็นปริมาณจาก

การเก็บภาษีสุรา) 
 

กราฟ 4  สัดสว่นประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นญ่ีปุ่ น 
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(6) Whisky สดัสว่นรอ้ยละ 1.6 
(7) เคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอลอ์ื่นๆ เช่น ไวนผ์ลไม ้(sweet fruit wine) ฯลฯ สดัสว่นรอ้ยละ 0.2 

แนวโน้มตลาดสินค้าเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล ์

 ดงัที่กลา่วขา้งตน้ ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นญ่ีปุ่ นมีแนวโนม้หดตวั เนื่องจากการประหยดัการใชจ้่าย 
รวมทัง้ความใสใ่จต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลด์ัง้เดิมของญ่ีปุ่ นเช่น Shochu ไม่ค่อยไดร้บั
ความนิยมนกัในกลุม่ผูด่ื้มเยาวว์ยั อย่างไรก็ตาม มีแนวโนม้ในแต่ละประเภทที่น่าสงัเกต คือ 

(1) เครื่องด่ืมแอลกอฮอลบางประเภทเช่น RTDs (Ready-To-Drinks) เช่น ค็อกเทล (Cocktail) Chu-Hi ฯลฯ 
นบัว่าเป็นกลุม่ดาวรุง่ไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้ มีรายงานว่าในปี 2018 มีอตัราการขยายตวัถึงรอ้ยละ 9 9 กลุม่ที่
มีสดัสว่นมากที่สดุคือ Spirit-based RTDs หรือ RTDsที่ใชส้ปิรติ ซึ่งมีแยกเป็น RTDs ที่มีแอลกอฮอลส์งู 
>8% เป็นที่นิยมในกลุม่ผูช้ายวยั 30-60 ปี   RTDsที่แอลกอฮอลต์ ่า <3% นิยมในกลุ่มวยัรุน่ซึ่งเริ่มดื่มสรุาและ
ผูห้ญิง   High Ball ซึ่งเป็นวิสกีค๊้อกเทลผสมน า้โซดา  และ RTDsที่มี
สว่นผสมของผลไมม้ากซึ่งนิยมกนัในกลุม่วยั 20-50 ปีและผูห้ญิงที่มกัเลือก
ด่ืมเฉพาะรสชาติที่ชอบ   ผูผ้ลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ายใหญ่ต่างพฒันา
สินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อดงึดดูผูบ้ริโภค แมแ้ต่บริษัท Coca Cola ก็ยงั
เขา้สูต่ลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ นและในโลก โดยเมื่อปี 
2018 โดยออกจ าหน่าย Lemon-Do ซึ่งเป็น Shochu ผสม
มะนาวพรอ้มรสชาติเช่น Honey Lemon, Salt Lemon  

(2) เบียรท์ี่ท าจากมอลตแ์ละเหลา้สาเกคาดว่าจะไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัมากขึน้ในอนาคต เนื่องจากการปรบัอตัราภาษีใหม่จะ
ท าใหร้าคาลดลง  โดยที่ผ่านมา(กราฟ 5 ) เบียร ์New Genre 
และ Happoshu ไดแ้ย่งสว่นแบ่งตลาดเบียรไ์ปเนื่องจากอตัรา
ภาษีที่ต  ่ากว่าเบียรป์กติมาก ไวนก์็อาจจะไดร้บักระทบจาก
ความเสียเปรียบดา้นภาษีเช่นกนั  

(3) ชาวญ่ีปุ่ นเริ่มนิยมการด่ืมที่บา้นกนัมากขึน้ เนื่องจากการ
ประหยดัและกฎหมายควบคมุการด่ืมสรุาที่เขม้งวดขึน้เพื่อลดการด่ืมแลว้ขบั รวมทัง้ผูบ้รโิภคสงูวยัที่มีสดัส่วน
เพิ่มขึน้ การซือ้หาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นญ่ีปุ่ นก็ง่ายเพราะมีจ าหน่ายทั่วไปในรา้นซุปเปอรม์ารเ์กตและรา้น
สะดวกซือ้ อีกทัง้ไม่มีการจ ากดัเวลาจ าหน่าย ดงันัน้ คาดว่าจะเป็นช่องทางจ าหน่ายที่เพิ่มความส าคญัมากขึน้ 
เมื่อเทียบกบัช่องทางจ าหน่ายผ่านรา้นอาหาร-รา้นเหลา้ ซึ่งเคยมียอดจ าหน่ายสงูกว่า 
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Coca Cola  LEMON-DO 

ล้านตัน 
เบียร์ 
New 

Genre 
Happoshu

ร์ %Change 

กราฟ 5  แนวโน้มการจ าหน่ายเบียรใ์นญ่ีปุ่ น 
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การพัฒนาสินค้าใหม่ของตลาดเคร่ืองดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอล ์
 การพฒันาสินคา้ใหม่ ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัขึน้เรื่อยๆในธุรกิจสินคา้เครื่องดื่มในตลาดญ่ีปุ่ นซึ่งมี
แนวโนม้จ านวนประชากรท่ีลดลง บริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มในญ่ีปุ่ น ที่ผ่านมามีการศึกษาวิเคราะหต์ลาดเพื่อพฒันา
สินคา้ใหม่ ตอบสนองความตอ้งการของตลาด รวมทัง้เพื่อสรา้งความตอ้งการใหม่ๆดึงดดูผูบ้รโิภคญ่ีปุ่ น ซึ่งใสใ่จ
ในสขุภาพและมีไลฟ์สไตรท์ี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ในกลุม่เคร่ืองดื่มน ้าอัดลม (Carbonated drinks)  จากแนวโนม้ความใสใ่จสขุภาพของผูบ้รโิภคที่
ค่อยๆเพิ่มขึน้ ในขณะที่ความนิยมดื่มน า้อดัลมที่มีรสหวานก็ยงัมีอยู่โดยเฉพาะผูบ้รโิภคที่เติบโตมาในยคุน า้อดัลม
เป็นที่นิยมสงู บรษิัทผูผ้ลิตจึงพยายามจบักลุม่ผูบ้รโิภคกลุ่มวยักลางคนดงักล่าวที่ยงัติด
อยู่กบัการด่ืมน า้อดัลม โดยการพฒันาสินคา้ใหม้ีรสชาติแปลกใหม่ เช่น ผสมน า้ผลไม้
ต่างๆ และใชบ้รรจภุณัฑเ์ป็นขวด PET ใสท าใหไ้ม่รูส้กึว่าเป็นน า้อดัลม  เช่น บรษิัท 
Suntory Food International https://www.suntory.co.jp/softdrink/ company/) ได้
เปิดตวัเครื่องดื่ม ORANGINA 100 ซึ่งเป็นน า้อดัลมที่ไม่มีน า้ตาลเลยและมีสว่นผสม
น า้สม้100% ซึ่งเป็นรายแรกในโลกส าหรบัสินคา้ลกัษณะดงักลา่ว สว่นบรษิัท Asahi Soft 

Drink (https://www.asahiinryo.co.jp/index.psp.html) ไดอ้อกจ าหน่าย MITSUYA 
LEMONADE ซึ่งเป็นเครื่องด่ืมกึ่งน า้อดัลมกึ่งน า้โซดารสชาติมะนาว โดยมุ่งเปา้กลุม่
ผูบ้รโิภคสตรีวยั 30-40 ปีที่ตอ้งการเครื่องด่ืมที่ท าใหส้ดชื่นแมจ้ะมนี า้ตาลแต่ไม่หวานมาก   

 บรษิัท Coca Cola (Japan) ตน้ต าหรบัผูผ้ลิตน า้อดัลมและเป็นบรษิัท Soft 
drink รายใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นก็ไดพ้ฒันาสินคา้ใหม่ Coca Cola ENERGY แหวกแนว
สินคา้ดัง้เดิม โดยเป็นเครื่องด่ืมบ ารุงก าลงัตวัแรกของบริษัทฯ มีสว่นผสมของคาเฟอีน วิตามินB6 Guarana 
extract และ Niacin  แต่ยงัคงรสชาติเดิมของ Coca 
Cola  พรอ้มกนันัน้ยงัม ีCoca Cola Clear Lime ซึ่ง
เป็นเคร่ืองดื่มใสรสมะนาว ใหค้วามสดชื่น จ าหน่าย
เฉพาะช่วงฤดรูอ้น 
 ส าหรบัเคร่ืองดื่มประเภท Black tea (ชา

ด า) ก็มีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ หลากหลายออกสู่
ตลาด โดยบรษิัทผูผ้ลิตแต่ละรายต่างมุ่ง เนน้สินคา้
ประเภทที่ไม่มีน า้ตาลหรือมีน า้ตาลนอ้ย ท าใหย้อดการจ าหน่ายของเครื่องดื่มกลุม่ไดก้ลบัมามีแนวโนม้เพิ่มขึน้ 
โดย เฉพาะในปี 2019 เพิ่มขึน้สงูถึงรอ้ยละ 15 จากปีก่อนหนา้10 (กราฟ 6) 

 
10 จากรายงานของหนงัสือพิมพ ์Shokuhin Sangyou วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2020  (https://www.ssnp.co.jp/news/beverage 

/2020/02/2020-0130-1630-14.html)  

กราฟ 6  แนวโน้มปริมาณการผลิต Black Tea ในญ่ีปุ่ น 
1,000 กิโลลิตร 

ORANGIN
A100 

MITSUYA 
LEMONADE 

Coca Cola 
ENERGY 

Coca Cola 
Clear Lime 

https://www.suntory.co.jp/softdrink/%20company/
https://www.asahiinryo.co.jp/index.psp.html)%20ได้
https://www.ssnp.co.jp/news/beverage%20/2020/02/2020-0130-1630-14.html
https://www.ssnp.co.jp/news/beverage%20/2020/02/2020-0130-1630-14.html
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  สินคา้ใหม่ในกลุม่ชาด านี ้ไดแ้ก่ ชาที่มีสว่นผสมน า้ผลไม ้หรือ Fruit tea ซึ่งใหค้วามหวานโดยไม่ใส่
น า้ตาล นอกจากนัน้ ยงัใชบ้รรจภุณัฑแ์บบขวด PET ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่ากระป๋องแบบเดิม เนื่องจากมีฝาปิด
เปิดได ้สามารถด่ืมต่อเนื่องไดใ้นช่วงท างาน เช่น Craft Boss Tea Non-Sugar และ Craft Boss Milk Tea ของ
บรษิัท Santory Food International  ที่บรรจใุนขวด 
PET  สว่นบรษิัท Ito En  (http://www.teastea.jp/) ก็
ไดอ้อกจ าหน่าย TEAs’ TEA ซึ่งเป็นชาด าผสมน า้สม้
สด ไม่ใสส่ารเพิ่มกลิ่นใดๆ แต่ใหก้ลิ่นรสเหมือนชาที่ชง
ในโถชา  ไดร้บัความนิยมสงูในกลุม่หญิงสาว  และใน
ปีนีไ้ดอ้อกสินคา้ใหม่ คือ New Authentic Fresh 
Apple Tea  เป็นชาด าผสมน า้แอปเปิลสด   ในขณะที่บริษัท KIRIN (https://www.kirin.co.jp/ ) ออกจ าหน่ายชา
ในซีรีย ์Gogo-no-kocha THE MEISTERS’S มีสองประเภทใหม่คือ Orange Tea และ Milk Tea  ซึ่งใชเ้ทคนิค 
Refreshing Brew เป็นเทคนิคการผลิตพิเศษของบรษิัทเอง มีสว่นผสมน า้ตาลนอ้ยมาก รสชาติจึงไม่หวาน  
ในขณะที่บรษิัท Asahi Soft Drink ไดอ้อกจ าหน่าย PLANT TIME Soy Milk Tea ซึ่งเป็นชาผสมน า้นมถั่วเหลือง 
มีกลุม่เปา้หมายคือสตรีวยั 30-40 ปี บรรจใุนภาชนะรูปเพรียว
สามารถพกใสใ่นกระเป๋าถือสตรีได ้ 

ไดม้ีการวิเคราะหก์นัว่า11 ในตลาดที่ความใสใ่จ
สขุภาพของผูบ้รโิภคนบัว่ามีแต่จะเพิ่มสงูขึน้เช่นในญ่ีปุ่ นนี ้
สินคา้ที่มีแนวโนม้ความนิยมจะเพิ่มขึน้ต่อไป ไดแ้ก่ น า้บรรจุ
ขวด (Bottled water) ชาพรอ้มดื่ม (Ready-to-drink tea) 
และ เครื่องด่ืมจากเอเชีย หรือ Asian speciality drinks   

ในกลุม่ Asian Speciality Drinks ที่ไดร้บัความนิยมสงู ไดแ้ก่ Black Vinegar และ Lactobacillus 
drinks หรือ เครื่องดื่มกรดแลคติก12   ส าหรบั Black vinegar drink13  หรือ “Kurozu”  ไดเ้ริ่มเป็นที่รูจ้กัในตลาด
ญ่ีปุ่ นมากว่า 10 ปี และไดร้บัความนิยมเนื่องจากมีผลการศกึษาว่า Black vinegar มีประโยชนต่์อสขุภาพหลาย
ประการ เช่น ลดระดบัความดนัโลหิตและช่วยบรรเทาความอ่อนเพลียของรา่งกาย ปัจจบุนัมีการพฒันาสินคา้
เป็นหลายหลากชนิด เช่น ผสมน า้ผลไมต่้างๆ อาทิ แอปเปิล องุ่น ฯลฯ ท าใหด่ื้มง่ายย่ิงขึน้ 

สว่นเครื่องดื่มประเภทกรดแลกติค ทีไดร้บัความนิยมในญ่ีปุ่ นมายาวนาน คือ Calpis  ซึ่งมีประวติัมา
นานรว่ม 100 ปี ท าจากนมขาดมนัเนย หมกัยีสตแ์ละแบคทีเรียกรดแลกติค ไดม้ีการพฒันาสินคา้ชนิดใหม่ๆมา

 
11 จากรายงานโดย Euromonitor International   “Soft Drinks in Japan”  ธันวาคม 2019 
12 เครื่องดืม่ที่ไดจ้ากการหมกักบัแบคทีเรียแลคโตบาซิลลสั (Lactobacillus)  
13 Black Vinegar ของญ่ีปุ่ น ผลิตจากขา้วเหนียวและขา้วมอลต ์(Malted rice) ซึง่ ต่างกบั Black Vinegar ของจีน(จิก๊โฉ่ว) ซึง่ใช้
ขา้วฟ่างหรือขา้วบารเ์ล่ย ์  

Bottled Black Tea 

Black Vinegar Drink Calpis ชนิดต่างๆ 

http://www.teastea.jp/
https://www.kirin.co.jp/
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โดยตลอด เดิม Calpis เป็นเครื่องด่ืมที่ตอ้งน ามาผสมก่อนด่ืมเนื่องจากมีความเขม้ขน้มาก จึงไดม้ีการพฒันาเป็น 
Calpis Soda ที่ผสมเสรจ็พรอ้มดื่ม ต่อมายงัมีชนิดผสมน า้นมถั่วเหลือง และ น า้ผลไม ้เช่น มะม่วง ฯลฯ  
 ส าหรบัสินคา้ใหม่ที่เขา้สูต่ลาดญ่ีปุ่ นจากไทยตัง้แต่เมื่อ 7-8 ปีก่อนหนา้นีแ้ละไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้
เรื่อยมา คือ น า้ผลไมใ้สเ่ม็ดแมงลกั หรือที่รูจ้กัในนาม Basil Seed Drink ซึ่งมี
รสชาติหลากหลาย  เช่น องุ่น มะม่วง มะขาม น า้ผึง้ ฯลฯ  โดยมีจดุเด่นดงึดดู
ลกูคา้โดยเฉพาะกลุม่สตรีเนื่องจากมรูีปลกัษณท์ี่แตกต่างจากเครื่องดื่มที่ชาว
ญ่ีปุ่ นคุน้เคย อีกทัง้ ประโยชนข์องเม็ดแมงลกัซึ่งมีเสน้ใยสงูและช่วยในการลด
น า้หนกั  นอกจากนัน้ สินคา้เครื่องด่ืมของเอเชียอ่ืนๆ ที่จ  าหน่ายไดดี้ยงัมี น า้
มะพรา้ว(Young Coconut Drink) และ  Kombucha หรือ ชาหมกั    

การน าเข้าของญ่ีปุ่ นส าหรับสินค้าเคร่ืองดื่ม 

    ในปี 2019 ญ่ีปุ่ นน าเขา้สินคา้ประเภทเครื่องด่ืม(Beverages: HS 22) (โดยยงัไม่รวมกลุม่น า้ผลไม)้ เป็น
ปรมิาณ 1,810.8  ลา้นลิตร คิดเป็นมลูค่า 3,662.5 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (ตาราง 1) ประเภทสินคา้ที่มีมลูค่าสงูสดุ
ไดแ้ก่ ไวน ์(HS 2204) มีมลูค่า 1,811.0 ลา้นเหรียญฯ รองลงมา คือ สรุาประเภทบรั่นดี วิสกี ้ฯลฯ (HS 2208)  
มลูค่า 817.1 ลา้นเหรียญฯ ตามดว้ยเอทีลแอลกอฮอลท์ี่ไม่ไดแ้ปลงสภาพซึ่งมีแอลกอฮอลเ์กินกว่า 80% (HS 
2207) 449.1 ลา้นเหรียญฯ (ซึ่งน าเขา้เพื่อไปใชเ้ป็นวตัถดิุบผลิตสรุาต่างๆ) และ เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลต่์างๆ 
(HS 2202) 214.3 ลา้นเหรียญฯ สว่นประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจากนี ้มีมลูค่าต ่ากว่า100 ลา้นเหรียญฯ     

ส าหรบัสินคา้ประเภทน า้ผลไม(้HS 2009) ญ่ีปุ่ นมีการน าเขา้รวม 692.9 ลา้นเหรียญฯ ปรมิาณ 256.7 ลา้นลิตร  

Basil Seed Drink Kombucha 

% Change % Change

2017 2018 2019 2017 2018 2019 19/18 2017 2019 2019 19/18

22 Beverages 3,414.11 3,490.43 3,662.57 100 100 100 4.93 1,890,783,994 1,803,629,261 1,810,807,014 0.40

 2201 Water,Naturl;Ice,Snow 183.79    182.51    184.78    5.38 5.23 5.05 1.24 397,824,736    383,644,361    386,550,013    0.76

 2202 Nonalcoholic Beverage 203.64    198.16    214.26    5.97 5.68 5.85 8.12 91,467,163       90,120,765       99,980,716       10.94

 2203 Beer Made From Malt 60.39      55.24      66.05      1.77 1.58 1.8 19.56 36,921,332       33,588,184       43,888,454       30.67

 2204 Wine Of Fresh Grapes 1,617.16 1,687.81 1,811.00 47.37 48.36 49.45 7.30 283,842,081    266,763,712    285,462,941    7.01

 2205 Flavr Wine,Vermouth 9.37         9.07         9.47         0.28 0.26 0.26 4.45 3,849,213         3,623,175         3,578,630         -1.23 

 2206 Other Fermented Bvrg 173.11    131.80    100.74    5.07 3.78 2.75 -23.57 201,049,486    140,473,271    96,291,178       -31.45 

 2207 Ethyl Alco Etc>80%Alc 460.11    452.99    449.13    13.48 12.98 12.26 -0.85 723,848,085    730,223,421    738,598,666    1.15

 2208 Ethl Alc,Undnat<80Alc 698.38    762.79    817.11    20.46 21.85 22.31 7.12 149,260,246    151,909,431    153,225,686    0.87

 2209 Vinegar F Acetic Acid 8.15         10.06      10.03      0.24 0.29 0.27 -0.26 2,721,652         3,282,941         3,230,730         -1.59 

2009 Fruit juices 653.82    779.00    692.93    - - - -11.05 243,993,845    275,055,168    256,695,861    -6.67 

Source: World Trade Atlas / Japan Customs

Japan Import of Beverages 

Value(Million US$) % Share by products
HS Products

Volume (Litre)

ตาราง 1 การน าเข้าของญ่ีปุ่ นส าหรับเคร่ืองดื่ม แยกตามประเภท 

หมายเหต ุ รายละเอยีดระหสัพกิดัศลุกากร ในตาราง 2 
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ส าหรบัการน าเข้า
จากไทย (ตาราง 3) กลุม่
เครื่องด่ืม(Beverages HS 
22)ในปี 2019  มีปรมิาณ 
15.0 ลา้นลิตร คิดเป็น
มลูค่า 18.6 ลา้นเหรียญฯ  

ประเภทที่มีมลูค่า
สงูสดุ ไดแ้ก่ ประเภทเอทีล
แอลกอฮอลท์ี่ยงัไม่ไดแ้ปร
สภาพ มีแอลอฮอลโ์ดย
ปรมิาตรต ่ากว่า80% (พิกดั 
ศลุกากร HS 2208)  ซึ่งน าเขา้เพื่อใชใ้นอตุสาหกรรมการผลิตสรุาในญ่ีปุ่ นเช่นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลห์รือผสมกบั
สรุาอ่ืนๆ โดยที่น าเขา้จากไทยคือ ประเภทที่มีน า้ผลไมเ้ป็นหลกัและมีแอลกฮอลไม่เกินรอ้ยละ 1 พิกดั 22089024 
มีแหลง่น าเขา้จากไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง(สดัสว่นน าเขา้รอ้ยละ 57.8)ตามดว้ยเวียดนาม (รอ้ยละ 35.8) และจีน 
(รอ้ยละ 7.4)   

เครื่องด่ืมที่น าเขา้จากไทยมากเป็นอนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เคร่ืองดื่มทีไ่ม่มีแอลกอฮอลอ์ื่นๆ (พิกดัฯ 

HS 

2017 2018 2019 2017 2018 2019

22  Beverages #### 17.03 18.58 14,936,233  14,343,156  15,004,518  0.83 -  

 2208 Ethl Alc,Undnat<80Alc 8.05   8.38   9.65   7,263,747    7,335,203    8,027,052    5.24 5
S.Korea(34.4%)UK(26.3%)USA (11.4%) 

Vietnam(8.2%) Thailand(5.2%)

 2202 Nonalcoholic Beverage 5.07   4.15   4.80   3,101,773    2,772,093    3,326,010    3.33 6

Swizerland(48.3% ) USA(12.3%) 

S.Korea(9.5) Austria(5.3%) 

Germany(4.6)

 2206
Other fermented 

beverages
2.90   2.85   2.14   3,155,703    3,094,820    2,209,070    2.29 7

S.Korea(64.6%) Vietnam(10.4%) 

Belgium (6.1%)China (6.0%) 

Netherland(2.8%)

 2203 Beer Made From Malt 1.86   1.50   1.83   1,347,384    1,088,105    1,372,313    3.13 7

USA(29.0%) 

Mexico(21.0%)Ireland(8.8%) 

Germany(7.7%) Belgium (7.1%)

 2204 Wine Of Fresh Grapes 0.14   0.14   0.13   28,638          26,415          25,785          0.01 29
Chile(27.9%)France(23.2%)Italy(16.7%) 

 Spain (14.4%) Australia (6.0%)

 2209 Vinegar F Acetic Acid 0.02   0.01   0.02   19,602          20,280          31,044          0.96 8

Italy(32.0%) China(28.5%) 

France(13.3%) USA(11.6%) 

Philippine(5.3%)

 2201 Water,Naturl;Ice,Snow 0.04   0.01   0.01   19,386          6,240            13,244          0.003 21
France(34.8%) USA(55.0%) Italy(4.4%) 

UK(2.8%) Germany(1.1%)

 2207 Ethyl Alco Etc>80%Alc -     -     -     -                 -                 -                 - -
Brazil(68.0%) USA(16.6%) Pakistan 

(13.1%) S.Africa(1.0%) Indonesia(0.4%)

2009 Fruit Juices 6.34   6.95   8.26   3,641,325    5,167,936    6,361,297    2.48 13
China (16.0%) Brazil (15.1%) USA 

(12.0%) Argentina(7.5%)Islael (6.6%)

Source: World Trade Atlas / Japan Customs

Japan Import of Beverage Products from Thailand

DescriptionHS

Thailand's 

share (%) 

by Volume 

Thailand's 

Rank by 

Volume 

Top 5 Sources of Import
Value(Million US$) Volume (Litre)

ตาราง 3 การน าเข้าของญ่ีปุ่ นจากไทย ส าหรับสนิค้าเคร่ืองดื่ม แยกตามประเภท 

HS Descriptions รายละเอยีด

2201
Waters, including natural or artificial mineral waters 

and aerated waters, not containing added sugar or 

other sweetening matter nor flavoured; ice and snow

น ้ำ รวมถงึน ้ำแร่ธรรมชำตหิรอืน ้ำแร่เทยีม และน ้ำอัดลม ทีไ่ม่

เตมิน ้ำตำล หรอืสำรท ำใหห้วำนอืน่ ๆ  และไม่ปรุงกลิน่รส รวมทัง้

น ้ำแข็งและหมิะ

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, 

containing added sugar or other sweetening matter or 

flavoured, and other non-alcoholic beverages, not 

including fruit or vegetable juices of heading 20.09

น ้ำ รวมถงึน ้ำแร่และน ้ำอัดลม ทีเ่ตมิน ้ำตำลหรอืสำรท ำใหห้วำน

อืน่ ๆ  หรอืทีป่รุงกลิน่รส และเครือ่งดืม่อืน่ ๆ  ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์
แตไ่ม่รวมถงึน ้ำผลไมห้รอืพชืผักตำมประเภทที ่20.09

2203 Beer made from malt. เบยีรท์ีท่ ำจำกมอลต์

2204 Wine of fresh grapes, including forified wines; grape 

must other than that of heading 20.09.

ไวน์ทีท่ ำจำกองุน่สด รวมถงึไวน์ทีเ่ตมิแอลกอฮอล ์เกรปมัสต์

นอกจำกเกรปมัสตต์ำมประเภทที ่20.09

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured 

with plants or aromatic substances

เวอรม์ุทและไวน์อืน่ ๆ  ทีท่ ำจำกองุน่สด ปรุงกลิน่รสดว้ยพชืหรอื

สำรหอม

2206

Other fermented beverages (for example, cider, perry, 

mead); mixtures of fermented beverages and mixtures 

of fermented beverages and non-alcoholic beverages, 

not elsewhere specified or including

เครือ่งดืม่อืน่ ๆ  ทีไ่ดจ้ำกกำรหมัก (เชน่ ไซเดอร ์เพอรร์ีแ่ละมีด้) 

รวมทัง้ของผสมของเครือ่งดืม่ทีไ่ดจ้ำกกำรหมัก และของผสม

ของเครือ่งดืม่ทีไ่ดจ้ำกกำรหมักผสมกบัเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มี

แอลกอฮอลท์ีไ่ม่ไดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

2207
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 

volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other 

spirits, denatured, of any strength

เอทลิแอลกอฮอลท์ีไ่ม่ไดแ้ปลงสภำพ มคีวำมแรงแอลกอฮอล์

โดยปรมิำตรตัง้แตร่อ้ยละ 80 ขึน้ไป รวมทัง้เอทลิแอลกอฮอล์

และสรุำอืน่ ๆ  ทีแ่ปลงสภำพแลว้ จะมคีวำมแรงแอลกอฮอล์

เทำ่ใดก็ตำม

2208
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by 

volume of les than 80% vol; spirits, liqueurs and other 

spirituous beverages

เอทลิแอลกอฮอลท์ีไ่ม่ไดแ้ปลงสภำพ มคีวำมแรงแอลกอฮอล์

โดยปรมิำตรนอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 สรุำ ลเิคยีวรแ์ละเครือ่งดืม่อืน่ ๆ

 ทีเ่ป็นสรุำ (เชน่บร่ันด ีวสิกี ้ฯลฯ)

2209
Vinegar and substitues for vinegar obtained from 

acetic acid
น ้ำสม้สำยชแูละของทีใ่ชแ้ทนน ้ำสม้สำยชทูีไ่ดจ้ำกรดอะซติกิ

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable 

juices, unfermented and not containgin added spirit, 

whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter

น ้ำผลไม  ้(รวมถงึเกรปมัสต)์ และน ้ำพชืผักทีไ่ม่ไดห้มักและไม่

เตมิสรุำ จะเตมิน ้ำตำลหรอืสำรท ำใหห้วำนอืน่  ๆ  หรอืไม่ก็ตำม

ตาราง 2  รายละเอียดระหัสพกิัดศุลกากรของสนิค้าเคร่ืองดืม่ 
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2002)ปรมิาณ 3.3 ลา้นลิตร มลูค่า 4.8 ลา้นเหรียญฯ ไทยมีสดัสว่นน าเขา้เป็นอนัดบั 6 หรือ รอ้ยละ 3.3  โดย
สว่นใหญ่ไดแ้ก่ เครื่องดื่มชูก าลงั (Energy drink)และเครื่องดื่มน า้แมงลกั  แหลง่น าเขา้อ่ืนๆของสินคา้ภายใต้
พิกดันีท้ี่มีสดัสว่นสงูอนัดบั 1-5  ไดแ้ก่ สวิสเซอรแ์ลนด ์ (รอ้ยละ 48.3) สหรฐัฯ (รอ้ยละ 12.3) เกาหลีใต ้(รอ้ยละ 
6.1) จีน (รอ้ยละ 6.0) และ เนเธอรแ์ลนด ์(รอ้ยละ 2.8) อย่างไรก็ตามภายใตพ้ิกดัดงักลา่วนี ้มีสินคา้หลากหลาย
ชนิดซึ่งมีทัง้ที่แข่งขนักบัสินคา้ไทยและมิไดเ้ป็นคู่แข่ง 

เครื่องด่ืมที่ญ่ีปุ่ นน าเขา้จากไทยอนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เหล้าหมักอื่นๆ ภายใตพ้ิกดัฯ HS 2206 มลูค่า
รวม 2.1 ลา้นเหรียญฯ ปรมิาณ 2.2 ลา้นลิตร โดยเป็นประเภท Happoshu (Low-malt beer) ซึ่งเป็นสินคา้ผลิต
โดยผูผ้ลิตไทยที่เป็น OEM รวมทัง้เครื่องด่ืมประเภท ไวนค์ูเลอร ์(Wine Cooler) ซึ่งไดร้บัความนิยมมากในกลุม่
ผูบ้รโิภคสตรี  ทัง้นี ้ ภายใตพ้ิกดั HS 2008 นีม้ีสินคา้สรุาประเภทอ่ืนๆ เช่น บรั่นดี วิสกี รมั วอคกา้ ฯลฯ ซึ่งมิได้
แข่งขนักนัโดยตรง  นอกจากนัน้ เครื่องดื่มที่น าเขา้จากไทย ยงัมีเบียรภ์ายใตพ้ิกดัฯ HS 2203  มลูค่ารวม 1.8 
ลา้นเหรียญฯ ปรมิาณ 1.4 ลา้นลิตร โดยเบียรไ์ทยเป็นที่รูจ้กักนัดีในญ่ีปุ่ นซึ่งควบคู่กันไปกบัความนิยมอาหารไทย 

ส าหรบัน ้าผลไม้ (พิกดัฯ HS 2009) ญ่ีปุ่ นน าเขา้จากไทยเป็นปรมิาณรวม 6.4 ลา้นลิตร มลูค่า 8.3 ลา้น
เหรียญฯ โดยไทยมีสดัสว่นน าเขา้รอ้ยละ 2.5  เป็นอนัดบัที่ 11   แหลง่น าเขา้ใหญ่ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ จีน (รอ้ยละ 
16.0) บราซิล(รอ้ยละ 15.1) สหรฐัฯ (รอ้ยละ 12.0) อารเ์ยนตินา (รอ้ยละ 7.5) และ อิสราเอล (รอ้ยละ 6.6)  
บทสรุปและค าแนะน าส าหรับผู้ส่งออกไทย 

1. ตลาดสินคา้เครื่องดื่มในญ่ีปุ่ นแมว้่าในระยะยาวจะมีปัจจยัจ ากดัหลายอย่างที่ท าใหต้ลาดอาจไม่ขยายตวัหรือ
หดตวั แต่ยงัเป็นตลาดที่มีมลูค่าสงูและมีก าลงัซือ้เมื่อเทียบกบัตลาดอ่ืนๆในเอเชีย  ผูผ้ลิตในญ่ีปุ่ นต่างให้
ความส าคญัสงูสดุกบันวตักรรม (Innovation)เพื่อพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ใหเ้หมาะกบัการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและรสนิยมผูบ้รโิภค และสรา้งความตอ้งการใหม่ รวมทัง้เพื่อช่วงชิงสว่นแบ่งตลาด
จากคู่แข่งอ่ืน ซึ่งจะเห็นการพฒันาสินคา้ใหม่ๆในประเภท Soft drinks  โดยเฉพาะน า้อดัลมและชาด า  เบียร ์
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภท Ready-to-Drinks  หากผูผ้ลิตผูส้ง่ออกไทยมุ่งที่จะขยายตลาดในญ่ีปุ่ น 
ควรตอ้งพยายามท าการศึกษาวิจยัและพฒันาสินคา้ใหม่ๆ   โดยเฉพาะในกลุม่สินคา้ที่เป็น Asian Speciality 
Drink ซึ่งดงึดดูผูบ้รโิภคญ่ีปุ่ นได ้โดยเนน้จุดขายดา้นประโยชนต่์อสขุภาพและความแปลกใหม่ ซึ่งไทยมีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นวตัถุดิบที่เป็นผลผลิตการเกษตรต่างๆ รวมทัง้พืชสมนุไพร ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างของน า้
เม็ดแมงลกัของไทยซึ่งไดส้รา้งกระแสความนิยมไม่นอ้ยในญ่ีปุ่ น  ทัง้นี ้จะตอ้งระวงัในการโฆษณาสรรพคณุ
ระบปุระโยชนท์างโภชนาการต่อสขุภาพ ซึ่งญ่ีปุ่ นมีกฏหมายควบคมุดแูลสินคา้อาหารเพื่อสขุภาพ (ดขูอ้มลู
เพิ่มเติมไดจ้ากรายงาน สตท.ฮิโรชิมา เรื่อง “แนวทางการสง่ออกสินคา้อาหารเพื่อสขุภาพไปยงัตลาดญ่ีปุ่ น”  
สิงหาคม 2561) 
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2. ผูผ้ลิตผูส้ง่ออกไทยควรตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจรสนิยมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคในญ่ีปุ่ น เช่น 
ความนิยมเครื่องดื่มที่ไม่มีหรือลดน า้ตาล  ภาชนะบรรจทุี่เหมาะสมกบัไลฟ์สไตล ์เช่น ขนาด สีสนั ไปจนถึง
การค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม  

3. นอกจากนัน้ มีการวิเคราะหก์นัว่าตลาดผูบ้รโิภคในญ่ีปุ่ นโดยรวมไดเ้ปลี่ยนไปจากการซือ้เพื่อ “การบริโภค”
สินคา้หรือ “Consumption” ไปเป็นเพื่อ “การสรา้งประสบการณ”์ดว้ยสินคา้หรือ “Experience”   ยกตวัอย่าง
ในกรณีของสินคา้เครื่องด่ืม เช่น ผูบ้รโิภคไม่ไดเ้พียงตอ้งการเพลิดเพลินกบัรสชาติเท่านัน้ แต่ตอ้งการที่จะด่ืม
เครื่องด่ืมในบรรยากาศที่เขา้กนักบัเครื่องดื่มนัน้ หรืออาจด่ืมที่แหลง่ผลิต หรือด่ืมไปพรอ้มกบัการท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ  ดงันัน้ เครื่องดื่มต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นเอกลกัษณข์องไทย เช่น น า้ผลไม ้หรือ
แมก้ระทั่งเบียรแ์ละไวนข์องไทย ก็อาจจะดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคญ่ีปุ่ นไดจ้ากการท าการตลาดที่
สง่เสรมิการสรา้งประสบการณด์ว้ยเครื่องด่ืมไทย เช่น ในรา้นอาหารไทย หรืออาจเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรม 
อาทิ เทศกาลสงกรานตซ์ึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดีในหมู่คนญ่ีปุ่ น โดยสอดแทรกการประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิการบรโิภค
เครื่องด่ืมไทย เป็นตน้ 

--------------------------------- 
กรกฏาคม 2563 

ทีม่าขอ้มูล 
(1) Ministry of Health, Labor and Welfare http://www.mhlw.go.jp/    
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(3) Euromonitor International   https://www.euromonitor.com/  
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