
นโยบาย Cool Japan 

Cool Japan คืออะไร 

 คําวา “Cool Japan” ไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจน เปนคําเรียกโดยรวมถึงสินคาและบริการของญี่ปุน

ที่คิดวามีความ “Cool” เริ่มแรก สินคาและบริการสวนใหญเปนสินคาในกลุมอุตสาหกรรมคอนเทนต เชน  

มังงะ(การตนู) ภาพยนตร ดนตรี เกม เปนตน แตปจจุบัน เริ่มขยายวงกวางสูกลุมอุตสาหกรรมอื่น เชน อาหาร 

แฟช่ัน ดีไซน วัฒนธรรม ผลิตภัณฑทองถ่ิน ทองเที่ยว เปนตน  

ความเปนมาและวัตถุประสงค 

 ปจจุบัน จํานวนประชากรของญี่ปุนลดลงอยางตอเน่ืองและอุตสาหกรรมที่เคยรุงเรืองในอดีตถดถอย

ลงทาํใหการบรโิภคภายในประเทศลดลง ดวยการเติบโตของเศรษฐกจิทีพ่ึง่อตุสาหกรรมยานยนตและ

เครื่องใชไฟฟาที่กําลังประสบปญหา ทําใหรัฐบาลตองเปลี่ยนทิศทางดวยการเจาะตลาดที่กําลังเติบโตเชนใน

กลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ดวยการนําเสนอสินคาและบริการของญี่ปุนที่ไดรับความนิยมจากตางประเทศ 

เชน คอนเทนต แฟช่ัน ผลิตภัณฑทองถ่ิน และบริการ บุกตลาดตางประเทศซึ่งจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจของ

ญี่ปุนใหเติบโตข้ึน การสงเสริมของรัฐบาลญี่ปุนดวยการนําเสนอสินคาและบริการที่ “ Cool” ของญี่ปุนสู

ตางประเทศ ( Outbound) และการเช้ือเชิญชาวตางชาติทองเที่ยวประเทศญี่ปุนเพื่อเกิดการบริโภคข้ึนใน

ประเทศ (Inbound) จะนําสูการเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มการจางงานในประเทศญี่ปุนตอไป  

การแบงหนาท่ีของแตละกระทรวง 

 เมื่อเดือนธันวาคม ป 2555 รัฐบาลอาเบะไดแตงต้ัง รัฐมนตรียุทธศาสตร Cool Japan (Minister in 

charge of “Cool Japan” Strategy) เปนนโยบายการนําทีมโดยรัฐบาลซึ่งหนวยงานและกระทรวงตางๆทุก

ภาคสวนรวมมือกันแบบ All Japan โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ที่มุงมั่นที่จะ

เช่ือมโยงนโยบาย Cool Japan กับธุรกิจของเอกชนเพื่อขยายการบริโภคสินคาและบริการของญี่ปุน 

 

ตารางแสดงการแบงหนาทีข่องแตละหนวยงาน 

 

 

 

 

 

สํานักงานกิจการวัฒนธรรม 

กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม 

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

กระทรวงเกษตรปาไมและประมง 

กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม

กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

กระทรวงเกษตรปาไมและประมง 

กรมการทองเท่ียวญี่ปุน 

กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม 

การเตรียมความพรอมพื้นฐานภายในประเทศญี่ปุน 
-การจัดประชุมดานศิลปะ และการสนับสนุนการจัดกิจกรรม (สนง. วัฒนธรรม) 
-การดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุนใหมดานศิลปวัฒนธรรม (สนง. 
วัฒนธรรม) 
-การสงเสริมการประกอบธุรกิจของอาชีพ Creator (ก. เศรษฐกิจการคาฯ) 
-การสรางระบบการกระจายและออกอากาศดิจิตอลคอนเทนต และการสรางสื่อใหม 
(ก. กิจการภายในฯ) 

การเผยแพรคอนเทนตและขอมูลขาวสารสูตางประเทศ 
-การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ Cool Japan ผานสถานทูตและสถานกงสุลใน
ตางประเทศ และ Japan Foundation (ก. ตางประเทศ) 
-การนํารายการโทรทัศนและภาพยนตรท่ีรวมผลิตในญี่ปุนเพื่อออกอากาศในตางประเทศ 
(ก. กิจการภายในฯ) 
การสงเสรมิการหาชองทางการจําหนายในตางประเทศ 
-การสงเสริมการหาชองทางการจําหนายสินคาแฟชั่น อาหาร ไลฟสไตลและธุรกิจบันเทิง
ในตางประเทศ (ก. เศรษฐกิจฯ และ ก. เกษตรฯ) 
-การขจัดอุปสรรคดานการคา ดวยการวางมาตรการในการปองกันสินคาปลอมแปลงและ
การเจรจาการคาระหวางภาครฐัฯ (ก. เศรษฐกิจการคาฯ และ ก. ตางประเทศ ) 

การเชิญชวนนักทองเท่ียวและ Creator ตางชาติเดินทางมาญี่ปุน 
-การจัดโครงการสงเสริมการทองเท่ียว Visit Japan (กรมการทองเท่ียวญี่ปุน และ 
ก. ตางประเทศ) 
-การพจิารณาเง่ือนไขสถานภาพการพาํนกัของ Creator ชาวตางประเทศในญี่ปุน 
(ก. เศรษฐกิจการคาฯ และ ก. ยุติธรรม) 

2. เผยแพรเสนห
ของญี่ปุนสูท่ัวโลก

3. เรยีกความ
สนใจและเชญิ

ชวนผูคนจากท่ัว
โลกเดินทางมา

ญี่ปุน

1. เพิ่มเสนหของ
ญี่ปุนใหมากขึน้



 

ภาพรวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

1 โครงการเพื่อสรางกระแสนิยมญี่ปุน 

(1) Japan Contents Localization and Promotion (J-LOP) 

สนับสนุนเงินชวยเหลือเพื่อประชาสัมพันธรายการ การปรับคอนเทนตใหเขากับทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อ

เพิม่คอนเทนตทีส่ามารถออกอากาศไดในตางประเทศ (งบประมาณ 15,000 ลานเยน หรือราว 3,000 

ลานบาท) 

(2) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของในญี่ปุนและเผยแพรขาวสารสูตางประเทศ 

• CoFesta : เปนโครงการเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธคอนเทนต เชน เกม แอนิเมชัน  

มังงะ(การตนู) คาแรคเตอร ดนตรี ภาพยนตร สูตางประเทศ นอกจากน้ี ยังรวมถึง

อุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธกับคอนเทนต เชน แฟช่ัน ดีไซน ฯลฯ ป 2558 มีงานอีเวนตที่

รวมโครงการ CoFesta รวมทั้งหมด 15 งาน 

• การเผยแพรขอมูลผาน  KOL (Key Opinion Leader) ตางชาติ  : เชิญ KOL ( เชน มีเดีย 

บายเออร บล็อกเกอร ฯลฯ) มารวมงานจัดแสดงสินคาและบริการ รวมทั้งเย่ียมชม

ศูนยการคาที่นาสนใจของญี่ปุน เพื่อรายงานขาวและเผยแพรสูประเทศของตนเอง 

(3) การรณรงคเรื่องมาตรการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

1. สรางกระแสนิยมญี่ปุน 2. สรางรายไดในตางประเทศ 3. สงเสริมการบริโภคในญี่ปุน 

ประชาสัมพันธเสนหของญี่ปุนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สราง Platform เพ่ือทํารายไดใน

ตางประเทศ 

เชิญชวนนักทองเที่ยวตางชาติและ

สงเสริมการบริโภคในญี่ปุน 

การสรางโอกาสเพ่ือเพ่ิมความสนใจ

เก่ียวกับญี่ปุน 

(1) สงเสริมการเผยแพรคอนเทนตสู

ตางประเทศและการทํา Localize ของ

คอนเทนต 

(2) จัดกิจกรรมที่เก่ียวของในญี่ปุนและ

เผยแพรขาวสารสูตางประเทศ 

(3) มาตรการการปองกันการละเมิด

ลิขสิทธิ ์

 

การสรางชองทางสําหรับคอนเทนตญี่ปุน

โดยเฉพาะ และการจําหนายผลิตภัณฑที่

เก่ียวของในศูนยการคา 

(1) พัฒนาผลิตภัณฑและสรางทีมงาน 

(2) จับคูธุรกิจกับผูประกอบการใน

ตางประเทศ 

(3) ทดสอบการตลาด 

(4) ปอนเงินทุนที่มีความเส่ียง (Risk 

Capital) 

การเชิญชวนทั้งนักทองเที่ยวและนัก

ธุรกิจชาวตางชาติภายใตโครงการ Visit 

Japan เยือนญี่ปุน 

- จัดกิจกรรมที่เก่ียวของในญี่ปุนและ

เผยแพรขาวสารสูตางประเทศ 



2 โครงการเพื่อสรางรายไดในตางประเทศ 

(1) พัฒนาผลิตภัณฑและสรางทีมงาน  

เชน “โครงการสนับสนุน Japan Brand Produce” เปนโครงการที่ชวยผูประกอบการ SMEบุกเบิก

ชองทางการคาในตางประเทศ ดวยการสรางทมีโดยม ี“โปรดิวเซอร” ผูเขาใจความตองการของตลาด

และไลฟสไตลของคนทองถ่ินรวมกับผูประกอบการ SME ซึ่งรัฐบาลจะชวยเหลือในเรื่องคาใชจาย เชน คา

เครื่องบิน คาจางโปรดิวเซอร เปนตน นอกจากน้ี รัฐบาลยังชวยสนับสนุนดานการกระจายขอมูลขาวสาร

และบุกเบิกชองทางการคาอีกดวย “โครงการ Cool Japan Matching Grand Prix” เปนโครงการที่ให

ผูประกอบการ SMEที่ตองการขยายธุรกิจสูตางประเทศนําเสนอในรูปแบบพรีเซนเทชันใหกับกลุม

ผูประกอบการหลายกลุม เพื่อเกิดการรวมมือกันระหวางผูประกอบการตางอุตสาหกรรม 

(2) จับคูธุรกิจกับผูประกอบการในตางประเทศ   

ใหการสนับสนุนผูประกอบการที่จําหนายสินคาหรือบริการเขารวมงานจัดแสดงสินคาในตางประเทศ 

(ชวยเหลือคาคูหา) นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนา การจัดงานเจราจาจับคูธุรกิจ และการชวยเหลือ

ดานการประชาสัมพันธ เปนตน รัฐบาลจะใหการสนับสนุนในแตละประเทศทั่วโลก โดยใหความสําคัญกับ

ตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (ทีผ่านมาเคยใหการสนับสนุนในประเทศ เชน อนิโดนีเซยี เวียดนาม ไทย 

มาเลเซีย อินเดีย จีน แม็กซิโก รัสเซีย ตุรกี ฝรั่งเศส อิตาลี เปนตน) 

(3) ทดสอบการตลาด  

สําหรับผูประกอบการที่จําหนายสินคาหรือบริการที่เปนเอกลักษณของญี่ปุน เชน แอนิเมชัน แฟช่ัน 

อาหาร สินคาทองถ่ิน ที่ตองการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ดวย

การรวมมือกับบริษัทในทองถ่ินน้ันๆ รัฐบาลจะชวยเหลือคาใชจายสวนหน่ึงเพื่อสนับสนุนการสรางชอง

ทางการจาํหนายดวยการทดสอบการตลาด (ทีผ่านมาเคยใหการสนับสนุนในประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน ไตหวัน ฮองกง รัสเซีย ฝรั่งเศส อเมริกา เปนตน) 

(4) ปอนเงนิทนุ Risk Capital1

Cool Japan Fund คือ กองทุนที่รัฐบาลรวมกับเอกชนกอต้ังข้ึนเพื่อสนับสนุนดานการเงิน การ

สนับสนุนน้ีจะมีรูปแบบการสนับสนุนที่แตกตางจากการสนับสนุนเงินชวยเหลือแบบใหเปลา เพราะรัฐบาล

รวมลงทุนในธุรกิจดวย เชน เมื่อไดกําไรก็ตองปนผลใหรัฐบาล กองทุน Cool Japan จงึเปนไฮไลทของ

นโยบาย Cool Japan 

  

                                                   

1 หมายถึง เงินทุนที่ลงทุนไปแลวมองเห็นผลตอบแทนในอนาคตไมชัดเจน  

ความเปนมาของการกอต้ังกองทุน Cool Japan (Cool Japan Fund) 

 ทุกฝายเห็นพองกันวา ทางรอดของเศรษฐกิจญี่ปุนอยูที่การขยายตลาดสูตางประเทศเทาน้ัน แตมี

ปญหาในการขยายตลาดของบรษัิทญีปุ่นหลายประเด็น (โดยเฉพาะบรษัิท SME) ซึ่งสรุปประเด็นหลักไดดังน้ี 



• ขาดเงนิทนุ : เน่ืองจากผูประกอบการไมมีประสบการณในการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ 

ทําใหเปนเรื่องยากที่จะลงทุนดวยตนเอง อีกทั้ง สถาบันการเงิน หรือนักลงทุนมักจะไมกลา

ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง 

• ขาดฐานธุรกจิ : เปนเรื่องยากที่จะหาพื้นที่ในการทําการคา หรือมีฐานเพื่อการทําธุรกิจภายใน

ทองถ่ินน้ัน 

• ขาดกลยุทธ : ขาดขอมูลและโนวฮาว ไมสามารถสรางแบรนดใหเขาถึงผูบริโภคทองถ่ินได  

ดวยปญหาน้ี รัฐบาลจึงไดต้ังกองทุน  Cool Japan รวมระหวางรัฐบาลและเอกชนข้ึนเมื่อป 2013 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆดังกลาว ปจจุบัน (เดือนเมษายน 2016) กองทุน  Cool 

Japan มีเงินทั้งหมด 52,300 ลานเยน (ราว 17,400 ลานบาท) เปนเงินจากรัฐบาล 41,600 ลานเยน (ราว 

13,900 ลานบาท) และเอกชนจาก 21 บริษัทรวม 10,700 ลานเยน (ราว 3,500 ลานบาท)  

รูปแบบกองทุน Cool Japan 

กองทนุ Cool Japan ชวยผูประกอบการดานเงนิทนุ โดยเนน “การเติมเต็มธุรกิจของเอกชน” 

(ชวยเหลือในสวนที่เอกชนไมสามารถทําได) โครงการที่เอกชนตัดสินใจที่จะลงทุนไดยากและเปนโครงการที่ตรง

กบันโยบาย Cool Japan กองทนุ Cool Japan ชวยปอนเงินทุนที่มีความเสี่ยง ( Risk Capital) เพื่อเปนผูนํา

เอกชนในการรวมลงทุนตอไป กลุมอุตสาหกรรมที่กองทุน Cool Japan สนับสนุนเปนหลัก ไดแก 1) สื่อมีเดีย, 

คอนเทนต 2) อาหารและเซอรวิส 3) แฟช่ันและไลฟสไตล สินคาและบริการที่มีเสนหของญี่ปุนซึ่งเปนที่

ตองการของตลาดตางประเทศ ประเทศเปาหมายไดแก กลุมประเทศในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและตะวันออก

กลาง โดยพิจารณาจาก ขนาดเศรษฐกิจ จํานวนประชากรที่มีรายไดระดับกลางถึงสูงซึ่งจะเปนกลุมผูซื้อสินคา

และบริการ ความชอบในสินคาและบริการของญี่ปุน 

 

โครงสรางกองทุน Cool Japan 

 

 

 

 

 
กองทุนจาก

รฐับาล 
41,600 ลานเยน 

กองทุนจาก

ภาคเอกชน 

10,700 ลานเยน 

 

 ยอดรวมกองทุน

52,300ลานเยน ณ 
เดือนเมษายน 2559 

 

ลงทนุ 

Cool Japan Fund

กอตั้งเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2556 

 

ปอนเงินทุนท่ีมีความ

เสี่ยง (Risk Capital) 

 

*ระยะเวลาของกองทุน 

Cool Japan Fund 

กําหนดไวไมเกิน 20 ป 

 
บริษัทผูดําเนิน

โครงการ 

บริษัทเอกชน 

หรือ

Consortium 

 
ลงทนุ 

ลงทนุ 

โครงการตาง  ๆ

การจัดต้ังจุดเผยแพรคอนเทนตญี่ปุนและ
จุดกระจายสินคาในสื่อออนไลน 

การสงเสริมผูประกอบการใน
ทองถิ่น (Local Cool Japan) 

การจัดต้ังจุดกระจายสินคาในสถานท่ีตางๆ 

เชน ศูนยการคาและหางสรรพสินคา 

ในตางประเทศ 

 

ลงทนุ 



 โครงการจัดต้ัง Japan Channel โดยบริษัท SKY Perfect JSAT Corporation 

ตัวอยางโครงการภายใตกองทุน Cool Japan 

 

ภาพรวมและวัตถุประสงคของโครงการ 

> ออกอากาศรายการโทรทัศนของญี่ปุนในตางประเทศ เชน แอนิเมชัน ละครเรื่องฮีโร ละครซีรี่ย กีฬา ดนตรี

และภาพยนตร เปนตน ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันดวยภาษาทองถ่ินของแตละประเทศ โดยออกอากาศผาน 

''WAKU WAKU JAPAN'' ซึ่งเปนชองโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (มีคาบริการ) ในตางประเทศของบริษัท SKY 

Perfect JSAT Corporation สามารถรับชมไดโดยผานทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี 

> ภายในป 2020 ต้ังเปาขยายการออกอากาศไปยังตางประเทศ 22 ประเทศรวมถึงสหรัฐฯและยุโรป 

คาดการณจํานวนครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศนประมาณ 41 ลานครวัเรอืน มากกวาประมาณ 150 ลาน

คน (ปจจุบัน สามารถรับชมไดในประเทศอินโดนีเซีย พมาและสิงคโปร) 

> การออกอากาศรายการโทรทศันสามารถเลง็เหน็ผลประโยชนในหลายดาน ดังน้ี 1.เพิ่มรายไดใหกับเจาของ

ลิขสิทธ์ิในประเทศญี่ปุน 2.ประชาสัมพันธและสงเสริมการจําหนายสินคาทองถ่ินของผูประกอบการ SME  

3.ประชาสัมพันธการทองเที่ยวญี่ปุน นอกจากน้ี ยังเปนการสงเสริมการสงออกคอนเทนตของประเทศญี่ปุน อีก

ทั้ง ทําใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการกลายเปนวงจรที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 โครงการจําหนายสินคาคอนเทนตญ่ีปุนทางไปรษณีย (Mail-order) โดยบริษัท Tokyo Otaku 

Mode Inc. 

> Tokyo Otaku Mode Inc. เปนบริษัท Start up ดําเนินธุรกิจการเผยแพรคอนเทนตการตูนและแอนิเมชัน

เปนภาษาองักฤษใหผูชมในตางประเทศจาํนวน 18 ลานคนผาน Facebook 

ภาพรวมและวัตถุประสงคของโครงการ 

* บริษัทฯ เคยไดรับการจัดอันดับจํานวนผูถูกใจเพจสูงสุดใน Facebook ดานธุรกิจ E-Commerce เปนอันดับ

ที่ 3 ของโลก 

> สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําการตลาดและขยายธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑคาแรคเตอรใน

ลงทุน 
4400ลานเยน 

ลงทนุ 
6600ล้านเยน 
มอบหมาย
กิจการส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ประเทศท่ีใหบริการ

ออกอากาศแลว 

 

ภายในป 2563 

- อินโดนีเซีย 

- พมา 

- สิงคโปร 

ขยายบริการไปยังประเทศในเอเชีย

รวมถึง สหรัฐฯ และยุโรป 
(22 ประเทศ / 41 ลานครัวเรือน) 

ขยาย 

Cool Japan Fund 
(40%) 

SKY Perfect JSAT 
(60%) 

กอต้ังบริษัทใหม 
WAKU WAKU JAPAN 

 ขยาย 

WAKU WAKU JAPAN เปนชองโทรทัศนท่ี

ออกอากาศรายการโทรทัศนของ SKY 

Perfect JSAT ตลอด 24 ชั่วโมงดวยภาษา

ทองถิ่นของแตละประเทศ กอต้ังขึ้นเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ 2557 ปจจุบนัออกอากาศ

ในประเทศอินโดนีเซีย พมาและสิงคโปร 



สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย 

> วางแผนสราง Platform เพื่อให Creator ที่ถายทอดแนวคิด Cool Japan ออกมาอยางเปนรูปธรรม  

สามารถเปดตัวและจําหนายผลงานที่สรางสรรคข้ึน (ผลงาน original) ออกสูตลาดตางประเทศโดยตรง  

> การจําหนายสินคาที่ไดรับลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง อาจเปนชองทางหน่ึงที่ชวยขจัดสินคาปลอมแปลงที่ละเมิด

ลิขสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 โครงการจัดต้ังฐานการขยายธุรกิจรานอาหารและวัตถุดิบอาหารญ่ีปุน 

 

ภาพรวมและวัตถุประสงคของโครงการ 

> รานอาหารญี่ปุนในยุโรปและอเมริกาเหนือสวนใหญผูบริหารไมใชคนญี่ปุน เน่ืองจากเรื่องการขอใบอนุญาต

ประกอบรานอาหารมีขอจํากัดและเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอาหารญี่ปุนมีความเสี่ยง จึงทําใหการขยายธุรกิจ

รานอาหารของคนญี่ปุนลาชา โครงการฯน้ี จะสนับสนุนธุรกิจรานอาหารที่บริษัทญี่ปุนเปนเจาของ เพื่อจัดต้ัง

ฐานการขยายธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในตางประเทศที่บริษัทญี่ปุนเปนเจาของ เพื่อสงเสริมการจําหนายสาเก

ญี่ปุนและการจัดหาวัตถุดิบหายาก  

> รายละเอยีดโครงการฯ ไดแก การสนับสนุนการเปดรานอาหารในเมอืงใหญของบรษัิท  Chikara no 

Minamoto Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทผูบริหารจัดการรานอาหารญี่ปุน Ippudo เพื่อวัตถุประสงคดังน้ี 1.) 

จําหนายเหลาสาเกและเหลาขาวญี่ปุน (Shochu) โดยรวมมือกับหนวยงานที่สงเสริมการจําหนายเหลาดังกลาว

ในตางประเทศ 2. จําหนายวัตถุดิบอาหารญี่ปุนที่นําเขายากเน่ืองจากกฎระเบียบการนําเขาของประเทศน้ันๆ 

หรือผลิตวัตถุดิบดังกลาวในประเทศน้ันเพื่อสงใหรานอาหารญี่ปุนในทองถ่ินและทําหนาที่เปน Platform ใน

การขยายธุรกิจจําหนายเหลาสาเกและธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในตางประเทศ 

 

 

ลงทุน 
700 ลานเยน 

Chikara no 

minamoto 

Holdings 

 

(นําเงินทุนฯ มาใช

เฉพาะสําหรับ

ธุรกิจตางประเทศ
เทานั้น) 

ขยายลงทุนไดถึง 
1,300 ลานเยน

ตามความ
เหมาะสม 

กลุมบริษัทเอกชน 

Cool Japan Fund 

ลงทุน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
อาหารญี่ปุนและเหลาสาเก 

ใหความรวมมือในการเผยแพร
อาหาร เชน จัดกิจกรรม 

 

1. เผยแพรรานอาหารญี่ปุนรูปแบบ Dining โดยการขยายการเปด
รานฯ ในยุโรป สหรัฐฯ และออสเตเรีย 

ขยายการเปดรานอาหารญีปุ่น Ippudo ในกรุงลอสแอนเจลิส ปารีส 
และซิดนีย เปนตน เพื่อจําหนายเหลาสาเกและเหลาขาวญี่ปุน 
(Shochu) เปนการตอยอดจากกระแสนยิมของรานราเมนในรปูแบบ 
Dining โดยรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเหลาสาเก 

2. การจัดหาวัตถุดิบอาหารจากโรงงานผลิตในแตละทองถ่ิน 
(Central kitchen) 

ผลิตและจัดสงวัตถุดิบอาหารท่ีนําเขาจากญี่ปุนยากเนื่องจาก
กฎระเบียบการนําเขา ใหบริษัทญี่ปุนท่ีบริหารจัดการรานอาหาร
ในตางประเทศ เชน ซุปกระดูกหมู 

ลงทุน 
1,500 ลานเยน

ภายในระยะเวลา 
3 ป 

 
กองทุนรวมลงทุน 

Facebook 
เว็บไซตของบริษัทฯ 

ซ่ึงจําหนายผลิตภัณฑในเว็บดวย 

ชักชวนผูใชบริการ 
Facebook เขาชม

เว็บไซตของบริษัทฯ ตอไป 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํา
การตลาด เชน หาสมาชกิ
ใหมเพิ่มและประชาสัมพันธ
สินคา 

2. เตรียมการจัดต้ังระบบขนสงระหวางประเทศ
เพื่อสนับสนุนการจําหนายสินคา 
3. ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบออนไลน 
4. แปลคอนเทนตเปนภาษาตางประเทศ 

Cool Japan Fund 

Tokyo Otaku Mode 
Inc. (TOM) 

Itochu Technology 
Venture, Mitsubishi 

UFJ Capital, YJ 
Capital เปนตน 



 

3 โครงการเพ่ือกระตุนการบริโภคภายในประเทศญ่ีปุน  

• การเชิญชวนทั้งนักทองเที่ยวและนักธุรกิจภายใตโครงการ Visit Japan เยือนญี่ปุน เปนตน 

 

มถุินายน 2010 รัฐบาลสมัยนายนาโอโตะ คัน ลงมติเห็นชอบกลยุทธเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ครั้งใหมและไดนํานโยบาย Cool Japan เปน1 ในโครงการแหงชาติ 21 โครงการ  

การดําเนินนโยบาย Cool Japan ท่ีผานมา 

มีนาคม 2011 Intellectual Property Strategy Headquarters เปนหนวยงานหลักที่จะดําเนิน

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ “การผลกัดัน Cool Japan” และมีเปาหมายเพื่อ

ขยายมูลคาตลาดที่เกี่ยวของกับ Cool Japan จาก 4.5 ลานลานเยน (ป 2009) เปน 

17 ลานลานเยน (ป 2020) และคนหา สราง เผยแพร เสริมสรางความนิยม เตรียม

ความพรอมพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ Cool Japan อยางเปนรูปธรรม 

ธันวาคม 2012 แตงต้ัง รัฐมนตรียุทธศาสตร Cool Japan (Minister in Charge of “Cool 

Japan” Strategy) ในสมยัรฐับาลอาเบะ 

พฤศจกิายน 2013 กอต้ังกองทุน Cool Japan  

 

สาํนักงานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรงุโตเกยีว 

มถุินายน 2559 

 

 


