
 1 

 + 
 
 
 

- ภาวะเศรษฐกิจ – 
 
ยอดขายของห้างสรรพสินค้าทั่วญ่ีปุ่น เดือน ม.ค. ตกลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน 
 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2016 ที่ผ่านมา Japan Department Stores Association ได้ประกาศยอดขายของ
ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น ประจ าเดือน ม.ค. 2016 โดยใช้ฐานตัวเลขรวมทุกสาขา มีมูลค่า 5.309 แสนล้าน
เยน (ประมาณ 1.67 แสนล้านบาท) ซึ่งในฐานตัวเลขของสาขาที่มีอยู่แล้ว* ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือน 
ม.ค. 2015 โดยเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นตกและอากาศแปรปรวนใน
บางพ้ืนที่ ท าให้ยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ/อัญมณี ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนม รวมถึงสินค้าเสื้อผ้าฤดู
หนาวเป็นต้น ไดต้กลง 
 อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าปลอดภาษีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มรจ านวนมากในประเทศญี่ปุ่น 
ยังคงเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36 คิดเป็นมูลค่า 1.73 แสนล้านเยน (ประมาณ 5.46 หมื่นล้านเยน) แต่มูลค่า      
ต่อคนลดลงร้อยละ 3.5 
*สาขาที่มีอยู่แล้ว หมายถึง สาขาที่เปิดท าการเกิน 13 เดือนขึ้นไป ซ่ึงจะสามารถท าการเปรียบเทียบยอดขายในเดือนเดียวกันของปีปัจจุบันและปีก่อน

หน้าได ้

จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับประจ าวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

 
ญี่ปุ่นอาจจะเปิดรับชาวต่างชาติมาท างานบริการคนดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

 จากการเพ่ิมจ านวนขึ้นของผู้สูงอายุ ท าให้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น
เร่งจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถรับการรักษาพยาบาล ดูแลคนป่วย/สูงอายุที่บ้านได้ โดยเมื่อวันที่ 
19 ก.พ. 2016 ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ก าหนดแนวทางท่ีจะยอมให้ผู้ดูแลคนป่วย/ผู้สูงอายุจากประเทศอินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) มาท างานในธุรกิจดูแลคนป่วย/ผู้สูงอายุแบบ
ไปเยี่ยมถึงบ้าน จากที่จ ากัดให้ท างานได้ในสถานที่ เช่น ศูนย์ดูแล/บ้านพักคนชรา เป็นต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คน
ญี่ปุ่นท างานอยู่ร่วมกันเท่านั้น เนื่องจากความกังวลถึงปัญหาด้านการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้
ว่าจะเริ่มอนุญาตได้ในปีงบฯ 2017 (เม.ย. 2017-มี.ค. 2018) 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลคนป่วย/ผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่จะสามารถออกไปดูแลตามบ้านได้ จะต้องสอบได้
ใบรับรองความสามารถในฐานะผู้ดูแลฯ ของญี่ปุ่น เท่านั้น โดยตั้งแต่ปีงบฯ 2008 มีผู้ดูแลฯ เข้ามาท างานรวมกัน
มากกว่า 2,000 คน แต่มีผู้สอบผ่านเพียง 320 คนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุหรือสมาชิกครอบครัวที่ไม่ค่อย
อยากให้ผู้ดูแลฯ ชาวต่างชาติเข้ามาในบ้าน ซึ่งกระทรวงฯ มีนโยบายพิจารณาเปิดศูนย์ร้องเรียนเพ่ือรับมือในกรณีที่

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากโอซากา 
(Weekly News from Osaka) 
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เกิดปัญหาขึ้น แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า ผู้ประกอบการจะไม่ส่งผู้ดูแลฯ ชาวต่างชาติออกไปท างานตามบ้าน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหา 

  จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับประจ าวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ ์2559 

 
ม.ค. 2015 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 9% 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2016 ที่ผ่านมา The Japan Electrical Manufacturers’ Association (JEMA) ได้
ประกาศมูลค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ออกสู่ตลาดภายในประเทศญี่ปุ่น ประจ าเดือน ม.ค. 2016 ออกมา โดยคิด
เป็นมูลค่า 1.50554 แสนล้านเยน (ประมาณ 4.75 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 
2015 และเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า 8 เดือนติดต่อกัน 

เมื่อดูแยกตามประเภทสินค้าแล้ว ตู้เย็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.6 คิดเป็นมูลค่า 2.46 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 
7.77 พันล้านบาท) ด้านเครื่องซักผ้า จ านวนที่ขายได้ลดลง แต่มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.9 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
จ านวนลดลงร้อยละ 3.2 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน มูลค้าเองก็ลดลงร้อยละ 0.8 อยู่ที่ 3.48 หมื่น
ล้านเยน (ประมาณ 1.09 หมื่นล้านบาท) เนื่องจากอากาศอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว 

จาก: หนังสือพิมพ ์Nikkei ฉบับออนไลน์ประจ าวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ ์2559 

 

ยอดขายซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มข้ึนครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2016 ที่ผ่านมา Japan Chain Stores Association ได้ประกาศยอดขายของซุปเปอร์
มาร์เก็ตทั่วประเทศประจ าเดือน ม.ค. 2016 โดยยอดขายรวมในฐานที่รวมทุกสาขาคือ 1.1227 ล้านล้านเยน 
(ประมาณ 3.54 แสนล้านบาท) ซึ่งในฐานของสาขาที่มีอยู่แล้ว* เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2015 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากมีวันอาทิตย์
มากกว่าปีก่อนหน้า และอุณหภูมิช่วงกลางเดือนต่ าลง ท าให้สินค้าเสื้อผ้าท ายอดได้ดีขึ้น เมื่อดูแยกตามประเภท
สินค้าแล้ว สินค้าอาหารซึ่งครองสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของทั้งหมด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ด้านสินค้าเสื้อผ้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 
 ทั้งนี้ สมาคมฯ ชี้ว่า ยอดขายของเดือน ก.พ. ณ ขณะนี้ ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ตลาดการเงินที่แปรปรวน
อาจส่งผลทางอ้อมถึงการบริโภคส่วนบุคคล 
*สาขาที่มอียู่แลว้ หมายถึง สาขาที่เปิดท าการเกิน 13 เดือนไปแลว้ ซ่ึงจะสามารถท าการเปรียบเทยีบยอดขายในเดือนเดียวกันของปีปัจจบุันและปกี่อน
หน้าได ้
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