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- ภาวะเศรษฐกิจ – 
 

ดชันีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ม.ค. 2016 เพิ่มขึ้น 3.7% 
เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่ผ่านมากระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ได้ประกาศรายงาน

ด่วนดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจ าเดือน ม.ค. 2016 (ปี 2010 เท่ากับ 100 ตัวเลขปรับตามฤดูกาลแล้ว) อยู่
ที่ 99.8 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ธ.ค. ร้อยละ 3.7 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากมีการผลิตเพ่ิมขึ้น
เป็นพิเศษเพ่ือการส่งออก ก่อนที่หยุดโรงงานในจีน/เอเชียตะวันออกช่วงตรุษจีน โดยการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับรถยนต์ สมาร์ทโฟน เพ่ิมข้ึน 

ส าหรับดัชนีคาดการณ์ของเดือน ก.พ. ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเดือน มี.ค. 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1 โดยMETI ได้คงการประเมินพ้ืนฐานไว้ที่ “ทรงๆ ทรุดๆ” เท่ากับเดือนที่แล้ว 

ด้านดัชนีการส่งสินค้าออกสู่ตลาด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็น 97.9 ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ดัชนีสินค้าคงคลัง ลดลงร้อยละ 0.3 เป็น 112.0 ซึ่งเป็น
การลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน 

จากดัชนีข้างต้นจะสังเกตุได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นได้หันมาเน้นการส่งออกและให้ความส าคัญกับรายได้จาก
นอกประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการน ารายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ การพยายามจะ
เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารในปี 2020 โดยนายกชินโซะ อาเบะ ตั้งเป้าว่าจะส่งออกอาหารให้ได้ 1 ล้านล้านเยน 
ดังนั้น ในอนาคต ประเทศไทยอาจจะต้องปรับกลยุทธ์จากการส่ งออกสินค้าส าเร็จไปยังประเทศญี่ปุ่น เป็นการ
ส่งออกในรูปวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนเพ่ือป้อนให้ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งสินค้าอาหาร หรือสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆได้มาก
ขึ้น 

จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับบ่ายประจ าวันจันทร์ที ่29 กุมภาพันธ์ 2559 

 
ยอดขายธุรกิจค้าปลีก ม.ค. ลดลง 0.1% 
 จากรายงานด่วนสถิติการพาณิชย์ (Current Survey of Commerce) ประจ าเดือน ม.ค. 2016 ซึ่ง
ประกาศโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า มูลค่า
การจ าหน่ายของธุรกิจค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เครือร้านค้า ฯลฯ อยู่ที่ 
11.479 ล้านล้านเยน (ประมาณ 3.58 ล้านล้านบาท) ซึ่งลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2015 และเป็น
การลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อนหน้า 3 เดือนติดต่อกัน 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากโอซากา 
(Weekly News from Osaka) 

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา 
27 กุมภาพันธ ์– 4 มีนาคม 2559 
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 เมื่อดูตามประเภทธุรกิจพบว่า ร้านขายปลีกขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต มี
ยอดขาย 1.6915 ล้านล้านเยน (ประมาณ 5.27 แสนล้านบาท) ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 เทียบกับเดือน ม.ค. 2015 
ส าหรับร้านสะดวกซ้ือมียอดขาย 8.849 แสนล้านเยน (ประมาณ 2.76 แสนล้านเยน) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 
 ด้านธุรกิจค้าปลีกเชื้อเพลิง ตกลงถึงร้อยละ 11.4 เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบของราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกตกต่ า ในทางกลับกัน การจ าหน่ายรถยนต์ สินค้าอาหาร/เครื่องดื่มที่เพ่ิมข้ึน เข้ามาเป็นตัวค้ าจุนยอดขาย
ปลีก 

  จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับออนไลน์ประจ าวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 

 
ยอดขาย/ก าไรรรริษัญี่ีปุ่นไรตรมาส ต.ค.-ธ.ค. 2015 ตกลงครั้งแรกในรอร 4 ปี 
 จากสถิติบริษัท (Corporation Statistics) ประจ าไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2015 ที่จัดท าข้ึนโดย
กระทรวงการคลังพบว่า ก าไรปกติ (Ordinary Profit) รวมทุกอุตสาหกรรมมีมูลค่า 17.763 ล้านล้านเยน 
(ประมาณ 5.54 ล้านล้านบาท) ซึ่งลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2014 ด้านยอดขายก็ลดลง
ร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011 ที่ทั้งก าไรปกติและยอดขายลดลง 
 เมื่อดูก าไรปกติแยกตามประเภทแล้ว อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 แต่อุตสาหกรรม
การผลิตลดลงถึงร้อยละ 21.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจีนและประเทศพัฒนาใหม่เริ่มชะลอตัว อุตสาหกรรมการ
ผลิตได้รับกระทบมากท่ีสุดคือ เครื่องจักรเพ่ือการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยการจ าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นั้น ย่ าแย่ลง  
 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ก็มีก าไรน้อยลงด้วย โดยแม้ว่าจะท ายอดขายได้ดีในอเมริกาเหนือ 
แต่ต้นทุน เช่น ค่าแรง ก็ส่งผลกระทบถึงก าไรด้วย 
 ส าหรับยอดขายนั้น อุตสาหกรรมการผลิตลดลงร้อยละ 1.4 อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การผลิตลดลงร้อยละ 3.2 
โดยราคาน้ ามันที่ตกลง ท าให้ธุรกิจปิโตรเลียม/ถ่านหินในอุตฯ การผลิต และธุรกิจขายส่งในอุตฯ ที่ไม่ใช่การผลิต มี
รายได้ลดลง ประกอบกับอากาศอบอุ่นในฤดูหนาว ก็ส่งผลให้ยอดขายปลีกสินค้าเสื้อผ้าตกลงด้วย 
 ด้านการลงทุนเครื่องจักร/อุปกรณ์ท่ีแม้ว่าจะเพ่ิมขึ้น 11 ไตรมาสติดต่อกัน แต่อัตราการขยายตัวลดลง 
จากการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.2 ในไตรมาสเดือน ก.ค.-ก.ย. มาอยู่ที่ร้อยละ 8.5 
 แผนการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่วางไว้คือ ภาคธุรกิจมีก าไรเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่น ส่งผลให้การจ้างงานฟื้นตัว 
ค่าแรงเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้การบริโภคขยายตัว แต่ผลของสถิติในครั้งนี้ แสดงว่าก าไรของภาคธุรกิจเริ่มหดหาย ส่งผล
ให้เกิดความกังวลต่อทิศทางในอนาคต 

จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับออนไลน์ประจ าวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 

 

ค่าจ้างแรงงานเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอร 3 เดือน 
 จากรายงานด่วนผลการส ารวจด้านแรงงานในภาคธุรกิจที่มีการจ้างงานเกิน 5 คนขึ้ นไป ซึ่งรวบรวมโดย
กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการและแรงงาน ประจ าเดือน ม.ค. 2016 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า
ดัชนีค่าจ้างแรงงานที่แท้จริง (Real Wage) ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากความผันผวนของค่าครองชีพ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
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0.4 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2015 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากรายได้พิเศษ เช่น โบนัส 
เพ่ิมข้ึน ท าให้ค่าแรงโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ ค่าครองชีพไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าค่าแรงที่แท้จริงเพิ่มข้ึน 
 ค่าจ้างโดยรวมที่ เป็นเงินสด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2015 อยู่ที่ 269,725 เยน 
(ประมาณ 84,056 บาท) ซึ่งเมื่อดูแยกประเภทแล้ว เป็นเงินเดือนพ้ืนฐาน 237,309 เยน (ประมาณ 73,954 บาท) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 รายได้พิเศษ เช่น โบนัส 13,114 เยน (ประมาณ 4,086 บาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 ในทาง
กลับกัน ค่าท างานล่วงเวลาลดลงร้อยละ 1.3 อยู่ที่ 19,302 เยน (ประมาณ 6,015 บาท) 

จาก: หนังสือพิมพ์ Nikkei ฉบับออนไลน์ประจ าวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 
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