
จากรำาข้าวสู่ลินกอนเบอร์ร่ี 
ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ช้ันเย่ียมของบริษัท
โอริซ่าคือ น้ำามันรำาข้าวจากธรรมชาติ – 
ซ่ึงเป็นแหล่งของวิตามินอีจากธรรมชาติ
มีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์ – คุณ
มูไรได้อธิบายว่าโภชนเภสัชน้ันเปรียบ
เสมือนกับ “เลือดแห่งชีวิตของบริษัท” 
โดยส่วนมากโภชนเภสัชมักจะถูกจัด
อยู่ในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม อาหารท่ีใช้เป็นยา หรืออาหารเพ่ือ
สุขภาพ – ซ่ึงกลุ่มอาหารท่ีประกอบไป
ด้วยอาหารเดิมท่ีไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง 
และอาหารท่ีผ่านการปรุงแต่งให้มีส่วน
ผสมออกฤทธ์ิทางยาน้ันอาจจะไปช่วย
ลดความเส่ียงของการเกิดโรคเร้ือรัง 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากกว่าสารอาหารท่ีมีอยู่เดิม

”มีผลิตภัณฑ์อาหารเกิดข้ึนมากมาย
ตามธรรมชาติ และจากการคิดค้นข้ึน
เองท่ีมีศักยภาพอย่างมากต่อมนุษย์ท่ี
ยังไม่ได้ถูกค้นพบในระดับสากลและ
น่ีจึงเป็นเหตุผลท่ีเรามุ่งม่ันท่ีจะค้นพบ
ให้มากข้ึน“ คุณมูไรอธิบาย “หลายส่ิง
หลายอย่าง เช่น ผลไม้มาก้ีเบอร์ร่ีและ
ลินกอนเบอร์ร่ีของกลุ่มนอร์ดิกท่ีไม่
สามารถปลูกได้ในประเทศญุ่ปุ่น ดังน้ัน 
เพ่ือส่งมอบส่วนผสมจากท่ัวโลก เราในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา มีความ

ต้องการในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น
เพ่ิมข้ึนท่ัวโลก และดูเหมือนว่าจะมีแนว
โน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และแนวโน้มดังกล่าว
สามารถคาดเดาได้อย่างง่ายดาย เพราะ
อาหารญ่ีปุ่นท่ัวไปน้ันไม่เพียงแต่จะข้ึน
ช่ือเร่ืองรสชาติอันแสนพิเศษเท่าน้ัน 
แต่ยังช่วยในเร่ืองของการมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงอีกด้วย ความนิยมรับประทาน
อาหารญ่ีปุ่นท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างไม่น่าเช่ือน้ัน
ไม่ใช่เร่ืองแปลก โดยหากคุณพิจารณา
การเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือไม่นาน
น้ีจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับยุค
สมัยท่ีถูกกำาหนดโดยการเปล่ียนรสนิยม
ไปสู่พฤติกรรมการกินท่ีใส่ใจต่อสุขภาพ
มากข้ึน และเช่นเดียวกัน แนวโน้มของ
การรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
น้ีก็ได้ขยายวงกว้างออกไปท่ัวทวีป
เน่ืองจากประชากรมีฐานะดีข้ึน จึงทำาให้
ภาพลักษณ์ของอาหารญ่ีปุ่นกลายมา
เป็น “อาหารสุขภาพ” และได้รับความ
นิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

อย่างไรก็ตาม ในญ่ีปุ่น การเห็นคุณค่า
และการช่ืนชมในอาหารตามคุณสมบัติ
ท่ีดีต่อสุขภาพในตัวอาหารเองน้ันไม่ใช่
แฟช่ันท่ีเข้ามาและจากไปอย่างรวดเร็ว
แต่อย่างใด แต่มันเป็นปรัชญาอันเก่าแก่
ท่ีได้ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของคนในชาติ 
“ญ่ีปุ่นมีมุมมองและทัศนคติท่ีเก่ียวข้อง
กับอาหารแตกต่างไปจากชาวตะวัน
ตก” ฮิโรมิจิ มูไร ผู้ดำารงตำาแหน่งประธาน
บริษัทของโอริซ่าได้กล่าวไว้ โดยสาย
ธุรกิจท่ีมีการผลิตอาหารปรุงสำาเร็จ และ
อาหารท่ีผลิตข้ึนในจำานวนท่ีจำากัดต่าง
ก็ได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทอาหารโภชน
เภสัช – ซ่ึงเป็นคำาท่ีใช้ในการอธิบาย

จึงร่วมมือกันกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีและ
ค้นหาแหล่งส่วนผสมท่ีผู้คนในท้องถ่ิน
ไม่สามารถเข้าถึงได้เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของเรา แค็ตตาล็อกของ
เราแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่อุปทานท่ี
สามารถเข้าถึงได้ท่ัวโลกท่ีมีส่วนผสม
ของอาหารและเคร่ืองสำาอางหลาก
หลายจำานวน 300 ชนิดเพ่ือสรรสร้าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุด”

แต่กระบวนการน้ียังสามารถเกิดการ
ส่งผ่านจากประเทศญ่ีปุ่นออกไปยัง
ประเทศอ่ืนอีกด้วย เขากล่าว: “เราได้
แนะนำาส่ิงต่างๆ เช่น สารสกัดซากุระ 
(สารสกัดจากดอกซากุระญ่ีปุ่น) และ
ฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) (สาร
สกัดจากสาหร่ายคมบุ [konbu] และ
สาหร่ายวากาเมะ [wakame] ของ
ญ่ีปุ่น) ไปยังท่ัวโลก ซ่ึงเราไม่เพียงแต่
แนะนำาเท่าน้ัน แต่เรายังคำานึงถึงวิธีการ
ท่ีจะทำาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจใน
ต่างประเทศอีกด้วย”

“นับต้ังแต่น้ีเป็นต้นไป ความฝันของ
ผม คือ การทำาให้บริษัทโอริซ่าเป็นผู้
ผลิตอันดับต้นๆของโลก โดยท่ีบริษัท
สามารถจัดหาส่วนผสมโภชนเภสัชได้
จำานวนมากและหลากหลายตามหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร์”

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากแหล่งอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

“สำาหรับเราแล้ว อาหารเป็นส่วนท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ ตัวอย่าง
เช่น ในยุโรป เม่ือคุณรู้สึกป่วยคุณจะไปท่ี
โรงพยาบาล หลังจากน้ัน คุณจะได้รับยา
ทาน และได้รับการรักษาตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเป็นไปตามข้ันตอน แต่ในญ่ีปุ่น
น้ัน เราจะมีทัศนะคติพิเศษต่อส่ิงท่ีบริโภค 
น่ันก็คือ เราจะบริโภคอาหารเพ่ือเป็นการ
ป้องกันโดยการทำาให้ตัวเราเองมีสุขภาพ
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง” 

“ในทางตะวันตกน้ัน อาหารก็คือ
อาหาร และยาก็คือยา ท้ังสองอย่างจะ
ไม่นำามาใช้ร่วมกันเพ่ือการรักษา” ท่าน
ประธานของบริษัทโอริซ่ากล่าว โดยเน้น
ย้ำาถึงความแตกต่างของแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ “แต่บริษัทของเรา และในประเทศ
ญ่ีปุ่น พวกเขาใช้ท้ังสองอย่างร่วมกัน ยา
ของเราคือผลิตภัณฑ์อาหารของเรา”

โอกาสทางด้านสุขภาพท่ีดีในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
จากปรัชญาดังกล่าวจึงทำาให้ญ่ีปุ่น
กลายเป็นผู้นำาระดับโลกของตลาด
โภชนเภสัชท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว 
โดยคาดว่าอุตสาหกรรมจะขยายตัว
และมีรายได้ถึง 723 พันล้านดอลลาร์
ภายในปี พ.ศ. 2570 แนวโน้มของ
การเติบโตท่ีสำาคัญน้ีสามารถเพ่ิมความ
ตระหนักถึงการรับประทานอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย
จากจำานวนประชากรและการมีรายได้ท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ันก็ยังสามารถส่งผลโดยตรง
ต่อประชากรให้เกิดความต้องการและ
มีความสามารถในการใช้จ่ายเพ่ือการ
ดำารงชีวิตท่ีมีสุขภาพดีข้ึน

“โดยถึงแม้ว่าตลาดญ่ีปุ่นจะไม่
สามารถเติบโตไปได้มากกว่าจุดสูงสุด
เม่ือปี พ.ศ. 2548 อันเน่ืองมาจากปัญหา
ด้านประชากรศาสตร์ แต่ตลาดก็ยังมี
ช่องว่างสำาหรับการเติบโตในท่ีอ่ืน” คุณ
มูไรกล่าว “การบริโภคและความสนใจ
ในอาหารเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีมีต้นกำาเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น
น้ันมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมากในประเทศจีน 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน่ืองจาก
วัฒนธรรมของประเทศเหล่าน้ีมีความ
คล้ายคลังกันกับประเทศญ่ีปุ่น และพวก
เขาช่ืนชอบในคุณภาพของชาวญ่ีปุ่น”

ด้วยเหตุผลน้ี บริษัทจึงได้เปิด
สาขาในประเทศไทยข้ึนเม่ือไม่นาน
มาน้ี โดยคุณมูไรถือว่าการเปิดสาขา
ในประเทศไทยสามารถเป็นสะพาน
เช่ือมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ “เราเลือก
เปิดสาขาข้ึนในประเทศไทยเพราะไม่
เพียงแต่อยู่ใกล้กับประเทศญ่ีปุ่นเท่าน้ัน 
แต่ประเทศไทยยังเป็นมิตรกับประเทศ
มาเลเซีย จีน และอินโดนีเซียอีกด้วย ซ่ึง
ประเทศดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีประชากร
จำานวนมาก และมีตลาดท่ีมีศักยภาพ
รองรับผลิตภัณฑ์ของเรา” คุณมูไรกล่าว

“เราได้นำาเสนอสิ่งต่างๆ 
เช่น สารสกัดซากุระ 
(สารสกดัจากดอกซากรุะ
ญี่ปุ่น) และฟูโคแซนทิน 
(Fucoxanthin) (สาร
สกัดจากสาหร่ายคมบุ 
[konbu] และสาหร่ายวา
กาเมะ [wakame] ของ
ญี่ปุ่น) ไปทั่วโลก”  
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โอริซ่าได้มีการวางแผนการเติบโตที่ดีในตลาดโภชนเภสัช
อาหารญี่ปุ่นมีความเกี่ยวพันกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาอย่างยาวนาน เนื่องจากมีการใช้ส่วนผสมจาก
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