
 แปรงสฟีนัไฟฟ้าราคาสงู ไดร้บัความนยิมอยา่งมากในประเทศญีปุ่่น 
- กระแสตืน่ตวัรักสขุภาพ ดันแปรงสฟีนัไฟฟา้ราคาสงู ยอดจ าหน่ายเพิม่สูง สวนกระแส COVID-19 - 

 --------------------------- 
ข้อเท็จจริง 
 

แปรงสีฟันไฟฟ้าได้รับความ
นิยมอย่างสูง โดยสินค้า รุ่นใหม่  ๆ ใน
ตลาดญ่ีปุ่ น มกัเนน้ฟังก์ชั่นการใช้งานที่
หลากหลายมากขึ้น แม้ว่าราคาเฉลี่ยของ
สิ น ค้ า  ที่ จ า ห น่ า ย ที่ ร้ า น ค้ า ป ลี ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าก็
ตาม โดยสาเหตุของราคาที่ เพ่ิมขึ้น มี
ที่มาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ซึ่งท าให้ผู้บริโภคว่า "พวกเขาเริ่มกังวล
เกี่ยวกับกลิ่นปาก ภายหลังท าการใส่
หน้ากากอนามัย" เช่นเดียวกับ "โอกาสที่ไปหาหมอฟันลดลง" จึงมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ราคาสูง มาจ าหน่าย
หลายรายการ ในยุคปัจจบุนัที่ผูค้นใชช้ีวิตภายใตก้ารใส่หน้ากากอนามัยที่ปกคลุมฟันและปากจะเป็นเรื่องปกติ
ก็ตาม แต่ก็ท าให้คนตระหนักถึงกลิ่นปากและสุขภาพช่องปากและฟันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้ตลาดสินค้าดูแล
ตัวเอง (Self-care product) คึกคักขึ้นทันใด  

ในเดือนมิถุนายน บริษัท Philips Japan ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชื่อ "Sonic Care 9900 Prestige" 
ซึ่งเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้ารุ่นทอปโมเดล ราคาจ าหน่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ของร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่
ประมาณ 45,540 เยน (ประมาณ 13,800 บาท) " ซึ่งเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวแรกของ Philips ที่มีราคาในช่วง 
40,000 เยน แต่กลับจ าหน่ายได้ดีกว่าที่คาดไว้" Kayoko Maebashi จากแผนกสุขภาพกล่าวว่า จุดเด่นของ
สินค้า คือ มีเซ็นเซอร์ถูกติดตั้งบนส่วนที่จับด้วยมือเพื่อวัดแรงกดและการเคลื่อนไหวของแปรงที่กระทบฟัน หาก
มีแรงเกินไป หลอดไฟจะสว่างขึ้น เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้ ว่ากันว่าใช้งานได้กับแอปสมาร์ทโฟน จะท าให้มีมีพลังขจัด
คราบพลัคมากกว่าการแปรงฟันด้วยมือถึง 20 เท่า 

Procter & Gamble Japan (P & G Japan) ได้เปิดตัวแปรงสีฟันไฟฟ้าแบบชาร์จไฟ "Oral B iO" รุ่น ทอปจาก
แบรนด์ดูแลช่องปาก "Oral B by Brown" ในเดือนตุลาคม 2020 ราคาจ าหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ของ "Oral-B 
iO9" อยู่ที่ประมาณ 35,820 ถึง 43,780 เยน ผู้อ านวยการอาวุโสของ Oral Care Asia.นาย มาซากิ โอกาวะ 
กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างานของรุน่นี ้ดีเหมือนท าความสะอาดฟันโดนทันตแพทย์ จากที่บ้าน แม้ว่าราคา
ของเครื่องจะเป็นช่วงราคาท่ีสูงมากเกิน 30,000 เยนก็ตาม แต่ก็มียอดขายน่าประทับใจ"  

 



นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Bic Camera ราคาซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าเฉลี่ยที่ร้านของบริษัท ในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2019 อยู่ที่ 6,000 เยน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 สินค้าราคาถูกได้รับความนิยมและลดลง
เหลือระดับ 5,000 เยน แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ช่วงราคาเพ่ิมขึ้นเป็น 8,000 - 9,000 เยน แม้ว่าจะขาด
แรงซือ้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือ Inbound ก็ตาม 

Kazumi Tamagawa ผู้ดูแลอุปกรณ์ความงามที่ร้าน Bic Camera สาขา Yurakucho กล่าวว่า "ผู้ที่
ไม่ได้ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า ให้ความสนใจและซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าใหม่หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นประสิทธิภาพ
สูงขึ้น" ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า จิตส านึกด้านสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยจาก COVID-19 ได้เพ่ิมความสนใจใน
สุขภาพช่องปากด้วยเช่นกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 20,000 เยน ก าลังเป็นที่นิยม  

บริษัท INTAGE ได้ท าวิจัยตลาดและส ารวจราคาซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้า โดยเฉลี่ยราคาที่ร้านค้าปลีก 
(ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านขายของตกแต่งบ้าน) พบว่าราคา ในปี 2020 อยู่ที่ 1,756 เยน 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.4 จากปีก่อนหน้า ส าหรับยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและราคาสูงมีผลยอดจ าหน่ายที่
ดีขึ้น ใน ปี 2020 มีราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 359 เยน เพ่ิมขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าผลิตภัณฑ์ส าหรับโรค      
ปริทันต์เป็นที่สนใจมานานแล้ว แต่ก็ผู้คนจ านวนไม่น้อยที่ ต่างก็ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หลังเกิดภาวการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 เนื่องจาก ความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลกลิ่นปากเพ่ิมขึ้น ในช่วงใช่ชีวิตภายใต้หน้ากาก
อนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ นาย โทชิมิตสึ คิจิ นักวิเคราะห์จาก INTAGE ยังกล่าวว่า จ านวนเงินที่ใช้ไปเกี่ยวกับ
การแปรงฟันนั้น มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยไม่ค านึงถึงช่วงวัยหรือเพศ 

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น จ านวนรายรับจากทันตก
รรม (กองทุนจ่าย / สหพันธ์ประกันชาติ) ในเดือนเมษายน 2020 ภายหลังมาตรการขอความร่วมมืองดออกนอก
เคหะสถาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่ายอดลดลงร้อยละ 20 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน. 
หลังจากเมษายน 2020 ยกเว้นตุลาคม 2020 สถิติก็ยังคงต ่ากว่าปีก่อนหน้าจนถึงกุมภาพันธ์ 2021 จากนั้น ใน
เดือนมีนาคม 2021 ตัวเลขเริ่มกลับมาเฉกเช่นเดียวกับ สถานการณ์ก่อนการแพร่ของ COVID-19  อย่างไรก็ตาม 
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ แปรงสีฟันไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น  จากการให้ความส าคัญกับการ
ดูแลตนเอง ภายหลังที่ได้รับการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรม 

Megumi Ushikubo นักวิจารณ์เกี่ยวกับช่วงอายุและเทรนด์วิเคราะห์ว่า "เนื่องจากวิกฤตที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นตัว
ด้านสุขภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบ
จาก “การงดเว้นการเดินทางท าให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง และแทนที่ด้วยการใช้เงินไปกับการ
ซ้ือเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้าน รวมถึงการบริโภคเครื่องใช้เพ่ือความงามและสุขภาพเพ่ิมขึ้น” ซึ่งคาดว่าจะ
ท าให้ตลาดสินค้าดูแลสุขภาพขยายตัวต่อไป 

 

 



ที่มาข่าวและรูปภาพ : เข้าถึง วันที่  10 สิงหาคม 2564  

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC20AVP0Q1A720C2000000/ 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา 
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