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ตลาดสินค้าน า้ผึง้ในญ่ีปุ่น 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

น ำ้ผึง้เป็นสินค้ำท่ีมีกำรบริโภคกนัอยำ่งแพร่หลำยมำนำนแล้วในญ่ีปุ่ น โดยจดัวำ่เป็นหนึง่ในสินค้ำเพ่ือ
สขุภำพซึง่ใช้บริโภคทดแทนน ำ้ตำล ตัง้แตป่ระมำณปลำยปี 2015 ได้เกิดกระแสนิยมน ำ้ผึง้เพิ่มมำกขึน้ภำยหลงั
ท่ีได้มีรำยกำรโทรทศัน์น ำเสนอประโยชน์ของน ำ้ผึง้วำ่มีคณุสมบตัิต้ำนแบคทีเรีย มีสำรต้ำนอนมุลูอิสระและชว่ย
ปรับสมดลุในกระเพำะอำหำร ฯลฯ  จำกนัน้ยงัได้มีนิตยสำรและเวปไซต์เก่ียวกบักำรบ ำรุงรักษำควำมงำมของ
สตรีจดัท ำรำยงำนพิเศษแนะน ำน ำ้ผึง้ Manuka ท ำให้เกิดควำมนิยมบริโภคน ำ้ผึง้กนัอยำ่งแพร่หลำยย่ิงขึน้ 

ขนาดตลาดสินค้าน า้ผึง้ในญ่ีปุ่น 

ในปี 2017 ควำมต้องกำรบริโภคน ำ้ผึง้ในตลำดญ่ีปุ่ นมีประมำณ 4.6 หม่ืนตนั ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) 
เป็นกำรน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศโดยในจ ำนวนนีป้ระมำณร้อยละ 70 เป็นน ำ้ผึง้จำกจีน   กำรผลิตน ำ้ผึง้ภำยใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นเองมีแนวโน้มคงตวั และมีอตัรำกำรพึง่พำตนเองต ่ำมำกคือเพียงร้อยละ 6    

น ำ้ผึง้น ำเข้ำร้อยละ 55 เป็นกำรใช้ส ำหรับบริโภคในครัวเรือน สว่นอีกร้อยละ 45 เป็นกำรใช้ในภำค 
อตุสำหกรรมและกำรแปรรูป เชน่ เพ่ือผลิตขนม ขนมปัง เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส ำอำง ฯลฯ 

ปริมาณ : ตนั 
ปริมาณ     /      ปี 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ผลิตในประเทศ 7,225 3,362 2,892 2,639 2,778 2,872 2,839 2,865 2,754 2,872 
น าเข้าทัง้สิน้ 28,047 39,200 43,162 39.950 36,823 39.030 37.870 36.222 48.445 42,821 
  น าเข้าจากจนี 18,143 35,138 39,023 32,386 28,763 30,006 28,204 26,411 35,466 29,818 
  ส่วนแบ่งตลาดจีน 64.7% 89.6% 90.4% 81.1% 78.1% 76.9% 74.5% 72.9% 73.2% 69.6% 

  ส่งออก - 77 135 33 18 38 29 29 33 21 
บริโภคในประเทศ 35,272 42,485 45,919 42,556 39,583 41,864 40,860 39,058 51,166 45,627 
สัดส่วนพ่ึงพาตนเอง 20.5% 7.9% 6.3% 6.2% 7.0% 6.8% 7.0% 7.3% 5.4% 6.2% 

ทีม่า : กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ญี่ปุ่ น 
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การน าเข้าจากต่างประเทศ 

      ญ่ีปุ่ นมีกำรน ำเข้ำน ำ้ผึง้จำกประเทศตำ่งๆกวำ่ 
50 ประเทศ โดยจีนเป็นแหล่งน ำเข้ำอนัดบัหนึง่ทัง้
ในด้ำนปริมำณและมลูคำ่   เม่ือพิจำรณำในด้ำน
ปริมาณ แหลง่น ำเข้ำ 4 อนัดบัรองลงมำ ได้แก่ 
อำร์เจนตนิำ แคนำดำ ฮงักำรี และโรมำเนีย 
ตำมล ำดบั แตใ่นด้ำนมูลค่า ได้แก่ นิวซีแลนด์ 
อำร์เจนตนิำ แคนำดำ และฮงักำรี  ทัง้นี ้เน่ืองจำก
น ำ้ผึง้จำกนิวซีแลนด์ซึง่สว่นใหญ่คือ น ำ้ผึง้มำนกู้ำ 
(Manuka Honey) 1 มีรำคำตอ่หนว่ยสงู และเป็นท่ี
นิยมอย่ำงมำกในตลำดญ่ีปุ่ น 

 ส ำหรับกำรน ำเข้ำน ำ้ผึง้จำกไทย ปี 2017  
มีปริมำณ 71 ตนั โดยเป็นอนัดบั 17 และ  มีมลูคำ่ 
28 ล้ำนเยน ซึง่คิดเป็นอนัดบั 18  ของแหลง่น ำเข้ำของญ่ีปุ่ น 

การแข่งขันในตลาดญ่ีปุ่น 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในตลำดญ่ีปุ่ นมกันิยมน ำ้ผึง้ท่ีผลิตในประเทศญ่ีปุ่ นเอง เน่ืองจำกมองวำ่มีคณุภำพดี
และปลอดภยั อยำ่งไรก็ตำม ได้มีกำรส ำรวจควำมเห็นผู้บริโภคญ่ีปุ่ น 2  พบวำ่สิ่งท่ีผู้บริโภคคดิวำ่เป็นปัญหำ
ส ำคญัท่ีสดุส ำหรับตลำดของสินค้ำนีใ้นญ่ีปุ่ น คือ รำคำ  จำกรำยงำนของกระทรวงเกษตร ประมงและป่ำไม้
ญ่ีปุ่ น 3 ระบวุำ่รำคำค้ำสง่โดยเฉล่ียของน ำ้ผึง้ท่ีผลิตในญ่ีปุ่ น คือ กิโลกรัมละ 1,300-3,000 เยน (370-850 บำท) 
ในขณะท่ีรำคำน ำ้ผึง้น ำเข้ำซึ่งรวมภำษีน ำเข้ำแล้ว(อตัรำร้อยละ 25.5) จะมีรำคำถกูกวำ่คืออยูใ่นระดบั 300 -
800 เยน ขึน้กบัแหลง่น ำเข้ำ ยกเว้นน ำ้ผึง้ท่ีน ำเข้ำจำกนิวซีแลนด์มีรำคำในระดบั 4,700 เยน ซึง่แพงกวำ่น ำ้ผึง้
ของญ่ีปุ่ นแตก็่ได้รับควำมนิยมด้วยภำพลกัษณ์และมีช่ือเสียงวำ่เป็นน ำ้ผึง้ดีท่ีสดุ ดงันัน้ อำจกลำ่วได้วำ่ ผู้บริโภค
ญ่ีปุ่ นให้ควำมส ำคญัอยำ่งมำกกบัคณุภำพและควำมปลอดภยัโดยหำกเป็นสินค้ำระดบัพรีเม่ียมก็พร้อมท่ีจะ
จำ่ยแม้วำ่มีรำคำสงู ในขณะท่ีหำกเป็นน ำ้ผึง้ทัว่ไป ผู้บริโภคก็ยงัหวงัท่ีจะซือ้หำน ำ้ผึง้ท่ีมีระดบัรำคำเหมำะสมกบั
คณุภำพ   

                                                           
1 Manuka Honey เป็นน ำ้ผึง้ที่ได้จำกผึง้ที่ผสมเกสรให้กบัต้นมำนกู้ำ และจดัวำ่เป็นน ำ้ผึง้ทีเ่ป็นประโยชน์ที่สดุของน ำ้ผึง้ในโลก 
ต้นมำนกู้ำ เป็นพืชที่เติบโตเองตำมธรรมชำติ โดยพบมำกในแถบตะวนัออกเฉียงใต้ของออสเตรเลยีและในประเทศนวิซีแลนด์ 

2 รำยงำนผลกำรสอบถำมควำมเห็นเก่ียวกบักำรซือ้และบริโภคน ำ้ผึง้ โดยนกัศกึษำมหำวิทยำลยั Kyoto Sangyou University 
ภำยใต้กำรดแูลของ Professor Mikihisa Nakano เดือนกมุภำพนัธ์ 2017  

3 จำกรำยงำนของกระทรวงเกษตร ประมงและป่ำไม้ของญ่ีปุ่ น หวัข้อ ” Situation on Beekeeping”  เดือน พฤศจิกำยน 2018 
(เป็นภำษำญ่ีปุ่ น) โดยเป็นรำคำทีส่ ำรวจโดยสมำคมผู้ เลีย้งผึง้ของญ่ีปุ่ น ในปี 2017 

การน าเข้าของญี่ปุ่นส าหรับสนิค้าน า้ผึง้ ปี 2017 
น ำเข้ำจำก ปริมำณ(กก.) % อนัดบั มลูคำ่(ล้ำนเยน) % อนัดบั

รวม 42,820,578     100.0 16,038          100.0 
จีน 29,817,554      69.6   1     7,922                49.4   1
นิวซีแลนด์ 677,288            1.6     6     2,567                16.0   2
อำร์เจนตินำ 4,389,171         10.3   2     1,362                8.5     3
แคนำดำ 3,197,602         7.5     3     1,293                8.1     4
ฮงักำรี 1,202,228         2.8     4     743                   4.6     5
โรมำเนีย 934,179            2.2     5     626                   3.9     6
เม็กซิโก 444,817            1.0     8     212                   1.3     7
เสปน 265,664            0.6     9     190                   1.2     8
ฝร่ังเศส 133,392            0.3     12   176                   1.1     9
อิตำลี 128,088            0.3     13   157                   1.0     10
ออสเตรเลีย 184,231            0.4     10   155                   1.0     11
เมียนมำ 630,689            1.5     7     125                   0.8     12
เยอรมัน 152,911            0.4     11   106                   0.7     13
บลกูำเรีย 80,732              0.2     15   58                      0.4     14
อินเดีย 75,188              0.2     16   53                      0.3     15
สหรัฐฯ 38,996              0.1     20   49                      0.3     16
ยูเครน 96,380              0.2     14   30                      0.2     17
ไทย 71,632          0.2    17   28                0.2    18
สวสิเซอร์แลนด์ 23,553              0.1     22   28                      0.2     19
บรำซิล 20,480              0.0     25   15                      0.1     20
อ่ืนๆ 255,803            0.6      143                   0.9      

ทีม่า :  กระทรวงการคลงั ญี่ปุ่ น 
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 น ำ้ผึง้น ำเข้ำจำกจีน มีภำพลกัษณ์ท่ีไมดี่นกัในสำยตำของผู้บริโภคญ่ีปุ่ น จงึมกัมีกำรน ำไปใช้ในภำค      
อตุสำหกรรมเพ่ือเป็นวตัถดุบิในกำรผลิตสินค้ำอำหำรเชน่ ขนม เคร่ืองดื่ม ฯลฯ เน่ืองจำกไมจ่ ำเป็นต้องระบแุหลง่
ผลิตบนฉลำกสินค้ำส ำหรับสินค้ำท่ีไมไ่ด้จ ำหนำ่ยส ำหรับกำรบริโภคโดยตรง 

ประเดน็ปัญหำอ่ืนๆ จำกควำมเห็นของผู้บริโภคญ่ีปุ่ น ได้แก่ ภำชนะบรรจท่ีุยำกตอ่กำรใช้, ควำม
ปลอดภยั, กำรท่ีน ำ้ผึง้ไมมี่ควำมหลำยหลำยในกำรน ำไปบริโภค และขนำดบรรจท่ีุใหญ่เกินไปท ำให้ใช้ไมห่มด
และต้องทิง้สว่นท่ีเหลือ  ส ำหรับประเภทของภำชนะท่ีบรรจนุ ำ้ผึง้ซึง่จ ำหนำ่ยในตลำดญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่เป็นขวด
โหลซึง่มีทัง้ขนำดเล็กไปถึงใหญ่ ขวดแก้ว และหลอดพลำสตกิ โดยผู้บริโภคมกัจะบน่เก่ียวกบัสินค้ำท่ีบรรจขุวด
โหลหรือขวดแก้วว่ำรู้สกึร ำคำญท่ีน ำ้ผึง้เหนียวติดปำกขวด หรือเทออกยำก หรือมกัแห้งแข็งเกำะฝำขวด  ดงันัน้ 
จงึมีควำมพยำยำมในฝ่ำยบริษัทผู้ผลิตหลำยรำยท่ีจะพฒันำภำชนะท่ีง่ำยและสะดวกตอ่กำรใช้ เพ่ือใช้เป็นจดุ
ขำยสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงแขง่ขนั 

ส ำหรับช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย จำกผลกำรส ำรวจเดียวกนันี ้ พบว่ำผู้บริโภคสว่นใหญ่เลือกหำซือ้จำก
ซุปเปอร์มำร์เกต และมีบ้ำงท่ีซือ้ตำมร้ำนค้ำปลีกท่ีจ ำหน่ำยน ำ้ผึง้โดยเฉพำะ กำรสัง่ซือ้ผำ่นทำงออนไลน์ยงัไม่
เป็นท่ีนิยมนกันอกจำกแบรนด์ท่ีซือ้อยูเ่ป็นประจ ำ เน่ืองจำกผู้บริโภคมกัต้องกำรเลือกดสีูและกลิ่น รวมทัง้
ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ของน ำ้ผึง้ก่อนตดัสินใจซือ้ 

  ทัง้นี ้ ประเภทของน ำ้ผึง้ท่ีผลิตในญ่ีปุ่ น สว่นใหญ่เป็นน ำ้ผึง้ท่ีได้จำกน ำ้หวำนของดอกไม้ตำ่งๆใน
ประเทศเชน่ โซบะ(Japanese Buckwheat) เกำลดั (Chestnut) ดอกบวั (Lotus flower) อำกำเซีย (Acacia) และ 
ไม้นำนำพนัธุ์ หรือท่ีเรียกในภำษำญ่ีปุ่ นวำ่“Hyakka” (Mixed flowers) เป็นต้น  นอกจำกนัน้ ท่ีวำงจ ำหนำ่ยใน
ตลำดมีน ำ้ผึง้จำกดอกไม้อ่ืนๆมำกมำยหลำยชนิดทัง้ท่ีเป็นสินค้ำน ำเข้ำและผลิตในญ่ีปุ่ น และยงัมีกำรเพิ่มควำม
หลำกหลำยโดยกำรผสมกบัสิ่งอ่ืนๆ เชน่ น ำ้ผึง้ผสมมะนำว น ำ้ผึง้ผสมช๊อคโกแลต ฯลฯ เป็นต้น 

มาตรการน าเข้าของญ่ีปุ่นส าหรับน า้ผึง้ 

 ภาษีน าเข้า อตัรำร้อยละ 25.5   สว่นกำรน ำเข้ำจำก 3 ประเทศซึง่เป็นภำคีภำยใต้ควำมตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจภำคพืน้แปซิฟิค(TPP) ได้รับอตัรำภำษีพิเศษภำยในโควต้ำ (Tariff Quota) ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 
13.9 ภำยในปริมำณโควต้ำ 112 ตนั)  เวียดนำม (ร้อยละ 12.8 ภำยในโควต้ำ 145 ตนั) และเม็กซิโก (ร้อยละ 0 
ภำยในปริมำณโควต้ำ 1,000 ตนั)  

 กฏระเบียบน าเข้า น ำ้ผึง้น ำเข้ำจะต้องเป็นไปข้อก ำหนดของกฏหมำยเหลำ่นี ้คือ  

(1) กฏหมำยสขุอนำมยัอำหำร (Food Sanitary Law) 4ก ำหนดให้ย่ืน “Import Notification” และเอกสำรท่ี
จ ำเป็นอ่ืน (เชน่ วตัถดุิบ สว่นผสม รำยละเอียดกระบวนกำรผลิต ฯลฯ ) 

(2) มีกำรก ำหนดวตัถเุจือปนอำหำร (Food Additives) 5  ซึง่ห้ำมใช้ และปริมำณมำตรฐำนสำรพิษตกค้ำง 
(Pesticide Residues)6 

                                                           
4 รำยละเอียด Food Sanitary Law ดไูด้ที่ http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re  
5 รำยละเอียดเก่ียวกบั Food Additives ดทูี่ https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/foodadditives/  
6 รำยละเอียดเก่ียวกบั Pesticide Residues ดทูี่ https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/  

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=12&vm=2&re
https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/foodadditives/
https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/
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(3) กฎหมำยปอ้งกนัโรคตดิตอ่สตัว์เลีย้ง (Domestic Animal Infectious Diseases Control Law)  ซึง่
ห้ำมมิให้มีสว่นของรังผึง้ (Honeycomp) อยู่ในน ำ้ผึง้  

(4) กฏหมำยฉลำกอำหำร (Food Label Law) 7 ซึง่ก ำหนดกำรระบขุ้อมลูบนฉลำกอำหำร 
(5) กฏหมำย Promoting Effective Use of Resources Law และ Containers and Packaging 

Recycling Law8 ซึง่ก ำหนดให้ระบปุระเภทวสัดขุองบรรจภุณัฑ์เพ่ือประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ใหม่ 

ตัวอย่างสินค้าที่จ าหน่ายในตลาดญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ข้อมลูเก่ียวกบั Food Labelling ดไูด้ที่ https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/  
8  Promoting Effective Use of Resources Law ดทูี่  https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/06.pdf   และ  Containers  

Packaging Recycling Law ดทูี ่http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/handbook2010-eng.pdf  

230ก.+280 ก./ 4800 เยน 
น ำ้ผึง้ดอกไม้นำนำพนัธุ์ “Megumi” 
และดอกอำกำเซียของญ่ีปุ่ นซึง่
ได้รับรำงวลัน ำ้ผึง้แหง่ปี 2018 

150ก./ 338 เยน 150ก./ 298 เยน 
Citron Honey Sun Flower Honey 

245ก./ 698 เยน 245ก./ 698 เยน 
น ำ้ผึง้อำร์เจนตินำ น ำ้ผึง้ดอกอำกำเซีย 

200ก./ 898 เยน 
Clover Honey 

200ก./ 998 เยน 
น ำ้ผึง้ดอกอำกำเซีย
จำกประเทศSerbia 

200ก./ 998 เยน 200ก./ 998 เยน 
Rosemary Honey European Blend 

200ก./ 1,380 เยน 
น ำ้ผึง้ดอกอำกำเซีย

จำกฝร่ังเศส 

500ก./ 1,986 เยน (2 หลอด) 
น ำ้ผึง้จำกอำร์เจนตินำ 

250ก. 1,620 เยน 
น ำ้ผึง้ดอกแอปเปิล้ 

500 ก.  4,968 เยน 
น ำ้ผึง้จำกดอกส้ม บรรจใุนภำชนะหลอดพำสติคทีใ่ช้ฝำประเภท 
Nozzle Cap ซึง่ได้รับกำรพฒันำให้สำมำรถดดูเศษตดิค้ำงของ

น ำ้ผึง้ที่ฝำขวดกลบัเข้ำในขวดได้ หลงัจำกเทใช้เสร็จ 

180ก./ 2,480 เยน 
น ำ้ผึง้จำกเกำะ  
ทสัมำเนียของ 
ออสเตรเลีย 

1กก./ 3,294 เยน 
น ำ้ผึง้จำกดอกไม้
นำนำพนัธุ์  
ผลิตในญ่ีปุ่ น 

1 กก. 8,856 เยน 
น ำ้ผึง้ดอกเกำลดั 

https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/
https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/06.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/handbook2010-eng.pdf
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ข้อแนะน าส าหรับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทย 

(1) คำดวำ่ควำมต้องกำรสินค้ำน ำ้ผึง้ยงัคงมีแนวโน้มท่ีดีตอ่เน่ืองตอ่ไป เน่ืองจำกควำมใสใ่จในสขุภำพของ
ผู้บริโภคญ่ีปุ่ นซึง่มีมำกขึน้พร้อมกบักำรเพิ่มขึน้ของกลุม่ผู้สงูวยั 

(2) ดงัท่ีกลำ่วในรำยงำนข้ำงต้น คณุภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับผู้บริโภคญ่ีปุ่ น
ในกำรเลือกซือ้สินค้ำน ำ้ผึง้ ในขณะเดียวกนั รำคำท่ีเหมำะสมก็เป็นปัจจยัแขง่ขนัท่ีส ำคญั   

(3) ส ำหรับสินค้ำของไทย ได้มีกำรน ำเข้ำน ำ้ผึง้จำกดอกล ำไยเร่ิมเข้ำไปจ ำหนำ่ยในตลำดญ่ีปุ่ นบ้ำงแล้วแตย่งัไม่
เป็นท่ีรู้จกัมำกนกั และผู้บริโภคบำงสว่นก็ยงัอำจไมคุ่้นเคยกบักลิ่น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรประชำสมัพนัธ์ซึง่ควร
ต้องเน้นภำพลกัษณ์ในด้ำนควำมสะอำด ควำมปลอดภยั รวมทัง้กำรสร้ำง “story” ท่ีนำ่สนใจเก่ียวกบั
ลกัษณะเฉพำะของน ำ้ผึง้จำกดอกล ำไยหรือดอกไม้อ่ืนๆท่ีเป็นพนัธุ์ท้องถ่ินของไทย ซึ่งอำจใช้เป็นจดุขำยของ
น ำ้ผึง้ไทยได้ นอกจำกนัน้ ควรมีกำรศกึษำและพฒันำบรรจภุณัฑ์ท่ีสะดวกกบักำรใช้ เพ่ือตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคญ่ีปุ่ น  จะเห็นได้จำกตวัอยำ่งสินค้ำข้ำงต้นวำ่ มีกำรน ำเข้ำสินค้ำแปลกใหมเ่ชน่ น ำ้ผึง้
จำกดอกผกัชีจำกประเทศโรมำเนีย โดยท่ีผกัชีเป็นพืชท่ีชำวญ่ีปุ่ นรู้จกัดีผำ่นกระแสนิยมอำหำรไทยจน
กลำยเป็นค ำศพัท์ในภำษำญ่ีปุ่ นท่ีใช้เรียกช่ือพืชนี ้กำรประชำสมัพนัธ์สินค้ำดงักลำ่ว9 จงึได้บรรยำยสรรพคณุ
ของผกัชีตอ่สขุภำพรวมทัง้แนะน ำแหลง่ปลกูเฉพำะท่ีในประเทศโรมำเนีย สร้ำงภำพลกัษณ์ของน ำ้ผึง้ท่ีมีหำ
ได้ยำกและมีประโยชน์ตอ่สขุภำพ 

(4) อยำ่งไรก็ตำม สินค้ำน ำ้ผึง้ของไทยอำจเสียเปรียบในกำรแขง่ขนัด้ำนรำคำ โดยเฉพำะกบัประเทศคูแ่ขง่บำง
รำย เชน่ เวียดนำม ซึง่ได้รับกำรจดัเก็บภำษีน ำเข้ำอตัรำพิเศษภำยใต้ควำมตกลง TPP มีอตัรำเพียงประมำณ
คร่ึงหนึง่ของอตัรำปกตซิึง่จดัเก็บกบัน ำ้ผึง้น ำเข้ำจำกไทย  ทัง้นีใ้นปี 2017 เวียดนำมเป็นแหลง่น ำเข้ำอนัดบั 
21 ของญ่ีปุ่ นในด้ำนปริมำณ (37 ตนั) และอนัดบั 28 ในด้ำนมลูคำ่ (8 ล้ำนเยน) 

มกราคม 2562 
หมายเหต ุ   อตัรำแลกเปลีย่น 100 เยนเทำ่กบัประมำณ 30 บำท 
ทีม่าข้อมูล 

1. Import Procedure for Honey, JETRO (www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010972.html) (เป็นภำษำญ่ีปุ่ น) 
2. ขำ่วในหนงัสอืพิมพ์ The Health Industry News วนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2017  
3. บทควำมจำกเวปไซต์ของบริษัท INEXIO (https://inexio.jp/ ) 
4. รำยงำนของกระทรวงเกษตร ประมงและป่ำไม้  “Situation on Beekeeping”  พฤศจิกำยน  2018 
5. ตวัอยำ่งสนิค้ำจำกเวปไซต์ทีม่ีจ ำหนำ่ยสนิค้ำน ำ้ผึง้ (www.amazon.co.jp) และจำกกำรส ำรวจตลำด 

                                                           
9  กำรประชำสมัพนัธ์แนะน ำน ำ้ผึง้ผกัชีน ำเข้ำโดยบริษัท Yamada Bee Farm (https://www.3838.com/honey/item/22237/) 

250ก./ 2,980 เยน 
น ำ้ผึง้ MANUKA นิวซีแลนด์ 

100 ก./ 756 เยน 
น ำ้ผึง้จำกดอกผกัชี น ำเข้ำ
จำกประเทศโรมำเนีย 

280ก./ 1,490 เยน 
น ำ้ผึง้ผสมช๊อคโกแลต 

300ก./ 972 เยน 
น ำ้ผึง้ผสมสำระแหน่(Mint) 

http://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010972.html
https://inexio.jp/
http://www.amazon.co.jp/
https://www.3838.com/honey/item/22237/

