แปรงสีฟนั ไฟฟ้าราคาสูง ได้รบั ความนิยมอย่างมากในประเทศญีป่ ุ่น
-

กระแสตืน่ ตัวรักสุขภาพ ดันแปรงสีฟนั ไฟฟ้าราคาสูง ยอดจาหน่ายเพิม่ สูง สวนกระแส COVID-19 -

---------------------------

ข้อเท็จจริง
แปรงสี ฟั น ไฟฟ้ า ได้ รั บ ความ
นิ ย มอย่ า งสู ง โดยสิ น ค้ า รุ่ น ใหม่ ๆ ใน
ตลาดญี่ ปนุ่ มักเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานที่
หลากหลายมากขึ้น แม้ว่าราคาเฉลี่ยของ
สิ น ค้ า ที่ จ า ห น่ า ย ที่ ร้ า น ค้ า ป ลี ก
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า จะเพิ่ ม ขึ้น เป็ น สองเท่ า ก็
ตาม โดยสาเหตุ ข องราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น มี
ที่มาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึ่งท าให้ ผู้ บ ริ โภคว่า "พวกเขาเริ่ม กังวล
เกี่ ย วกั บ กลิ่ น ปาก ภายหลั ง ท าการใส่
หน้ากากอนามัย" เช่นเดียวกับ "โอกาสที่ไปหาหมอฟันลดลง" จึงมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ราคาสูง มาจาหน่าย
หลายรายการ ในยุคปั จจุบนั ที่ผคู้ นใช้ชีวิตภายใต้การใส่หน้ากากอนามัยที่ปกคลุมฟันและปากจะเป็นเรื่องปกติ
ก็ตาม แต่ก็ทาให้คนตระหนักถึงกลิ่น ปากและสุ ขภาพช่องปากและฟันเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งทาให้ตลาดสินค้าดูแล
ตัวเอง (Self-care product) คึกคักขึ้นทันใด
ในเดือนมิถุนายน บริษัท Philips Japan ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อ "Sonic Care 9900 Prestige"
ซึ่งเป็ น แปรงสี ฟั น ไฟฟ้ ารุ่ น ทอปโมเดล ราคาจาหน่ายที่ห น้ าเคาน์ เตอร์ของร้านค้าปลี ก เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอยู่ที่
ประมาณ 45,540 เยน (ประมาณ 13,800 บาท) " ซึ่งเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวแรกของ Philips ที่มีราคาในช่วง
40,000 เยน แต่กลับจาหน่ายได้ดีกว่าที่คาดไว้" Kayoko Maebashi จากแผนกสุขภาพกล่าวว่า จุดเด่นของ
สินค้า คือ มีเซ็นเซอร์ถูกติดตั้งบนส่วนที่จับด้วยมือเพื่อวัดแรงกดและการเคลื่อนไหวของแปรงที่กระทบฟัน หาก
มีแรงเกินไป หลอดไฟจะสว่างขึ้น เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ ว่ากันว่าใช้งานได้กับแอปสมาร์ทโฟน จะทาให้มีมีพลังขจัด
คราบพลัคมากกว่าการแปรงฟันด้วยมือถึง 20 เท่า
Procter & Gamble Japan (P & G Japan) ได้เปิดตัวแปรงสีฟันไฟฟ้าแบบชาร์จไฟ "Oral B iO" รุ่น ทอปจาก
แบรนด์ดูแลช่องปาก "Oral B by Brown" ในเดือนตุลาคม 2020 ราคาจาหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ของ "Oral-B
iO9" อยู่ที่ประมาณ 35,820 ถึง 43,780 เยน ผู้อานวยการอาวุโสของ Oral Care Asia.นาย มาซากิ โอกาวะ
กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทางานของรุน่ นี ้ ดีเหมือนทาความสะอาดฟันโดนทันตแพทย์ จากที่บ้าน แม้ว่าราคา
ของเครื่องจะเป็นช่วงราคาที่สูงมากเกิน 30,000 เยนก็ตาม แต่ก็มยี อดขายน่าประทับใจ"

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Bic Camera ราคาซื้อแปรงสี ฟันไฟฟ้าเฉลี่ยที่ร้านของบริษั ท ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2019 อยู่ที่ 6,000 เยน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 สินค้าราคาถูกได้รับความนิยมและลดลง
เหลือระดับ 5,000 เยน แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ช่วงราคาเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 - 9,000 เยน แม้ว่าจะขาด
แรงซือ้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือ Inbound ก็ตาม
Kazumi Tamagawa ผู้ดูแลอุปกรณ์ความงามที่ร้าน Bic Camera สาขา Yurakucho กล่าวว่า "ผู้ที่
ไม่ได้ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า ให้ความสนใจและซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าใหม่หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ รุ่นประสิทธิภาพ
สูงขึ้น" ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า จิตสานึกด้านสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยจาก COVID-19 ได้เพิ่มความสนใจใน
สุขภาพช่องปากด้วยเช่นกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 20,000 เยน กาลังเป็นที่นิยม
บริษัท INTAGE ได้ทาวิจัยตลาดและสารวจราคาซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้า โดยเฉลี่ย ราคาที่ร้านค้าปลี ก
(ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านขายของตกแต่งบ้า น) พบว่าราคา ในปี 2020 อยู่ที่ 1,756 เยน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 จากปีก่อนหน้า สาหรับยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและราคาสูงมีผลยอดจาหน่ายที่
ดีขึ้น ใน ปี 2020 มี ร าคาซื้ อเฉลี่ ย อยู่ ที่ 359 เยน เพิ่ ม ขึ้น 5% จากปี ก่ อนหน้ า แม้ ว่าผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าหรับ โรค
ปริทันต์เป็นที่สนใจมานานแล้ว แต่ก็ผู้คนจานวนไม่น้อยที่ ต่างก็ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หลังเกิดภาวการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 เนื่ องจาก ความต้องการผลิ ตภัณ ฑ์ ดูแลกลิ่ นปากเพิ่มขึ้น ในช่ว งใช่ ชีวิต ภายใต้ ห น้ากาก
อนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ นาย โทชิมิตสึ คิจิ นักวิเคราะห์จาก INTAGE ยังกล่าวว่า จานวนเงินที่ใช้ไปเกี่ยวกับ
การแปรงฟันนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยไม่คานึงถึงช่วงวัยหรือเพศ
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น จานวนรายรับจากทันตก
รรม (กองทุนจ่าย / สหพันธ์ประกันชาติ) ในเดือนเมษายน 2020 ภายหลังมาตรการขอความร่วมมืองดออกนอก
เคหะสถาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่ายอดลดลงร้อยละ 20 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน.
หลังจากเมษายน 2020 ยกเว้นตุลาคม 2020 สถิติก็ยังคงต่ากว่าปีก่อนหน้าจนถึงกุมภาพันธ์ 2021 จากนั้น ใน
เดือนมีนาคม 2021 ตัวเลขเริ่มกลับมาเฉกเช่นเดียวกับ สถานการณ์ก่อนการแพร่ของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ แปรงสีฟันไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากการให้ความสาคัญกับการ
ดูแลตนเอง ภายหลังที่ได้รับการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรม
Megumi Ushikubo นักวิจารณ์เกี่ยวกับช่วงอายุและเทรนด์วิเคราะห์ว่า "เนื่องจากวิกฤตที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่ง ใหญ่ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัว
ด้านสุขภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบ
จาก “การงดเว้นการเดินทางทาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง และแทนที่ด้วยการใช้เงินไปกับการ
ซือ้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้าน รวมถึงการบริโภคเครื่องใช้เพื่อความงามและสุขภาพเพิ่มขึ้น” ซึ่งคาดว่าจะ
ทาให้ตลาดสินค้าดูแลสุขภาพขยายตัวต่อไป
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