ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 4-10 พฤศจิกำยน 2560

ญี่ปุ่นนิยมสินค้าที่มีสีขาว/ดามากขึ้น
รสนิยมพ้องตามของตกแต่งบ้านหรูหรา
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนสีโทนเดียวมียอดขำยเพิ่มขึ้น
9
สียอดนิยม (%) ใน
7
ต่อเนื่อง โดยครึ่งแรกของปี 2560 เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัว
11
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว
7
สีขำวได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่สมำร์ทโฟน
13
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ครึ่งแรกปี 2017
43 45 47
สีดำกำลังมำแรง คำดว่ำเป็นเพรำะผู้บริโภคนิยมควำม
11
12
หรูหรำทั้งสี สัมผัส ควำมเงำ และลักษณะพื้นผิวของสินค้ำ
13
ครึ่งแรกปี 2016
12
12 12
บริษัทสำรวจกำรตลำด GfK Japan เปิดเผยผล
14
ครึ่งแรกปี 2015
สำรวจร้ำนจำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำกว่ำ 4,000 ร้ำนในญี่ปุ่น
14
พบว่ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัว เช่น ตู้เย็น หม้อหุงข้ำว ที่
ได้รับควำมนิยมในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จะเป็นสีขำว คิดเป็นสัดส่วนกว่ำ 47% ของสินค้ำกลุ่มเดียวกัน โดย
สัดส่วนดังกล่ำวขยำยตัวต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้ำสำหรับทำควำมสะอำดด้วย อนึ่ง
แม้สีขำวจะเป็นสีสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำของญี่ปุ่น แต่สีขำวที่ได้รับควำมนิยมในปัจ จุบันจะเป็นสีขำวมีเงำวำว ส่วนสี
อื่นที่ได้รับควำมนิยมรองลงมำคือ สีน้ำตำลคมลึกที่ดู หรูหรำ และสีเทำ โดยแนวโน้มรสนิยมสีในเครื่องใช้ไฟฟ้ำของ
ญี่ปุ่นจะนิยมควำมหรูห รำ มีควำมพิถีพิถัน และมีกำร
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24
ตกแต่งขั้นสุดท้ำยอย่ำงดี สีโทนเดียวเช่น สีขำวจึงมีควำม
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25
น่ำดึงดูดและแสดงลั กษณะพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่ำ
20
29
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ประกอบกั บ สี โ ทนเดี ย วก ำลั ง ได้ รั บ ควำมนิ ย มในกำร
10
11
7
ตกแต่งภำยในอำคำร ช่วยให้เฟอร์นิเจอร์อื่นโดดเด่นมำก
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ครึ่งแรกปี 2016
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16
11
ขึ้น ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัวซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่ง
9
15
ครึ่งแรกปี 2015
18
ในห้ อง Living Dining Kitchen มักจะนิยมสี โ ทนเดียว
10
ตำมไปด้วย
ในขณะที่สมำร์โฟนสีดำกลับได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นจนเป็นอันดับหนึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำ สีที่ได้รับควำมนิยม
รองลงมำคือสีชมพูและสีเทำ สำหรับสำเหตุสำคัญที่สีดำได้รับควำมนิยมในสมำร์ทโฟนน่ำจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำนที่มำจำกรสนิยมควำมหรูหรำของผู้บริโภค ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้ำแบบพกพำอื่น ๆ (กล้องดิจิตอล
และเครื่องเล่นเพลงพกพำ) รุ่นที่มีสีดำได้รับควำมนิยมมำกขึ้นตำมไปด้วย
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ ที่ผ่ำนมำ หำกเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นจะส่งผลให้สินค้ำที่ใช้สีโทน
เดียวได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบัน ควำมนิยมสีโทนเดียวไม่ได้สะท้อนสภำพเศรษฐกิจญี่ปุ่นชัดเจนดังเช่น

 นโยบำยภำครัฐ
Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

 เศรษฐกิจกำรลงทุน
 แนวโน้มกำรตลำด
 รำยงำนสินค้ำและบริกำร  อื่น ๆ
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ Office of Commercial Affairs, TEL : +81-3-3221-9482
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบำงกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000

Royal Thai Embassy, Tokyo JAPAN
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ
ณ กรุงโตเกียว

FAX : +81-3-3221-9484
E-Mail : thaitctokyo@thaitrade.jp
Website : www.thaitrade.jp
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ที่ เคยเกิ ดขึ้ นก่ อนหน้ ำนี้ จึ งน่ ำจะเป็ นผลจำกรสนิ ยมที่
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เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคญี่ปุ่นมำกกว่ำ ทั้งนี้ ผู้บริโภค
25
13
25
ญี่ปุ่นมีแนวโน้มนิยมสีเรียบง่ำยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำใน
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บ้ำนที่สำมำรถนำมำตกแต่งเป็นเครื่องประดับได้ด้วย เพื่อ
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สร้ำงสีสันและควำมหรูหรำให้กับที่อยู่อำศัย ในขณะที่
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อุปกรณ์พกพำมักจะเน้นสีสันทีส่ ร้ำงควำมหรูหรำมำกกว่ำ
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2015
13
สีเรียบง่ำย และมักจะใช้สีควบคู่ไปกับกำรออกแบบรูปทรง
14
และพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภค
ซึ่งแนวโน้มดังกล่ำวย่อมจะส่งผลต่อกำรจำหน่ำยสินค้ำไทยในประเทศญี่ปุ่น หำกไม่สำมำรถเลือกใช้สีสัน หรือมีกำร
ออกแบบลักษณะภำยนอกให้ตรงกับควำมนิยมของผู้บริโภคญี่ปุ่นได้
สียอดนิยม (%) ใน
สมาร์ทโฟน/มือถือ

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
รสนิยมด้ำนสีในเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์พกพำ
17
สียอดนิยม (%) ใน
ต่ำง ๆ สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับกำรเลือกสีเพื่อผลิต
18
เครื่องใช้ไฟฟ้าพกพา
สินค้ำและให้บริกำรแก่ผู้บริโภคญี่ปุ่นได้เช่นกัน โดยเฉพำะ 7
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ครึ่งแรกปี 2017
กรณี ก ำรออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต กแต่ ง ภำยในบ้ ำ นหรื อ
9
เครื่ อ งประดั บ ร่ ำ งกำยที่ ต้ อ งเลื อ กใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ 9 9 10 15 17
ครึ่งแรกปี 2016
รสนิยมของคนญี่ปุ่น โดยอำจพิจำรณำเลือกใช้สีสันควบคู่
11
18
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ครึ่งแรกปี 2015
กับกำรออกแบบผิวผลิตภัณฑ์ให้ดูเรียบง่ำยแต่หรูหรำใน
19
กำรผลิตสินค้ำตกแต่งบ้ำน ในขณะที่ อำจเลือกใช้สีสันที่
โดดเด่นมำกขึ้นกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ประดับร่ำงกำย ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรจำเป็นต้องติดตำมแนวโน้มและรสนิยมกำร
บริโภคของผู้บริโภคญี่ปุ่นอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งในด้ำนกำรใช้งำนและกำรออกแบบ
รูปร่ำง/สีสันให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคญี่ปุ่นได้อย่ำงทันท่วงที
อ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560

คาดการณ์สินค้ายอดฮิตปี 2561
ปัจจัยหลักจากเทคโนโลยีเพื่อความสบาย สุขภาพ และการใช้ชีวิต
นิตยสำร NIKKEI Trendy ฉบับเดือนธันวำคม 2560 ลงบทควำมพิเศษเรื่องคำดกำรณ์
สินค้ำที่น่ำจะได้รับควำมนิยมในปี 2561 นำเสนอสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ จำนวน 20 รำยกำร
ประกอบด้วยสินค้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ สถำนประกอบกำร และอำหำรต่ำง ๆ โดยปัจจัยสำคัญ
คือเทคโนโลยีให้ควำมสบำย สุขภำพ และรูปแบบใช้ชีวิต
สินค้ำที่นิตยสำรดังกล่ำวคำดว่ำจะได้รับควำมนิยมเป็นอันดับหนึ่งคือลำโพงอัจฉริยะ (Multi AI Speaker)
ที่มีกำรผสมผสำนระหว่ำงปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ำกับลำโพงที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งำน
สำมำรถสั่งกำรด้วยเสียงและมีกำรโต้ตอบอย่ำงชำญฉลำด หำกเชื่อมต่อเป็นระบบก็สำมำรถสั่งกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ต่ำง ๆ ภำยในบ้ำนได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่งเป็นกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับกำรใช้ชีวิต
แนวใหม่ และคำดว่ำจะส่งผลให้สินค้ำเกี่ยวเนื่อง ทั้งที่ใช้ IoT และ AI สำมำรถขยำยยอดจำหน่ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง
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สิ นค้ำและบริกำรที่คำดว่ำจะได้รับควำมนิยมในปีหน้ำเป็น
อันดับสองคือกำรโฆษณำสด (Live Commercial) ซึ่งเป็นสื่อโฆษณำ
ออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูงในประเทศจีน และคำดว่ำจะ
สร้ำงกระแสนิยมโดยเป็นเครื่องมือส่งเสริมกำรค้ำขำยได้อย่ำงดีในญี่ปุ่น
เช่นเดียวกัน เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงควำมบันเทิงในรูปแบบใหม่และสำมำรถสื่อสำรโต้ตอบได้ในเวลำเดียวกันด้วย
สำหรับสินค้ำยอดนิยมอันดับสำมคำดว่ำจะเป็นยิมผ่อนคลำย (Relax Gyms) ที่เน้นกำรผ่อนคลำย ควำมเครียด
และเหนื่อยล้ำจำกกำรทำงำน ทดแทนบริกำรยิมรูปแบบเดิมที่เน้นกำร สร้ำงกล้ำมเนื้อ เพื่อดึงดูดคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่
กว่ำ 97% ที่ไม่ชอบขยับ
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สินค้า
คาดการณ์ความนิยม
Multi AI Speaker ลำโพงอัจฉริยะจำกอเมซอนและกูเกิ้ลเริ่มวำงจำหน่ำยในญี่ปุ่น และคำด
ว่ำจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในครอบครัวญี่ปุ่นปีหน้ำ
Live
สื่อส่งเสริมกำรขำยแบบใหม่ผ่ำนกำรถ่ำยทอดสดด้วยสมำร์ทโฟน นอกจำก
Commercial
เป็นโฆษณำแล้ว ยังเป็นควำมบันเทิงให้กับผู้ชมด้วย
Relax Gyms
โรงยิมกำลังเปลี่ยนจำกสถำนที่ฝึกฝนเป็นที่ผ่อนคลำยควำมเหนื่อยล้ำ จับ
ตลำดคนรุ่นใหม่ที่ไม่ออกกำลังถึง 97%
Grocerant
ซุปเปอร์มำร์เก็ตลูกผสมกับร้ำนอำหำรกำลังขยำยตัวในญี่ปุ่น พันธมิตร
กับครอบครัวทำงำนทั้งสำมี-ภรรยำและครอบครัวสูงวัย
Hyd [AgTiO2]
เทคโนโลยีวัตถุดิบใหม่ที่ช่วยขจั ดสำรก่ออำกำรแพ้ต่ำง ๆ เอกชนญี่ ปุ่ น
หลำกหลำยบริษัทร่วมกันพัฒนำเป็นสินค้ำจำนวนมำก
เครื่องประกอบ
อุ ปกรณ์ประกอบอำหำรด้วยอุ ณหภูมิ ต่ำ ไม่ปล่อยให้ ควำมอร่อ ยของ
อำหำร UMAMI เนื้อสัตว์ต้องสูญเสียไป
รองเท้ำเด็ก
รองเท้ำกีฬำสำหรับเด็กที่ทำงำนควบคู่กับแอพมือถือ Wearable สำหรับ
เด็กที่ช่วยพัฒนำกำรและกระตุ้นกำรเล่นนอกบ้ำนแทนกำรหมกตัวกับเกมส์
แว่นสำยตำสั้น/
แว่ น ตำ Progressive ยุ ค ใหม่ เพี ย งปุ่ ม สั ม ผั ส สำมำรถปรั บ เป็ น แว่ น
ยำวอัตโนมัติ
สำยตำสั้นและแว่นสำยตำยำวได้ทันท่วงที
บะหมี่สำเร็จรูป
บะหมี่สำเร็จรูปที่เพียบพร้อมด้วยสำรอำหำร แต่โลว์คำร์บ และยังปรุงได้
รวดเร็ว ตอบรับควำมต้องกำรคนรุ่นใหม่
Food Sharing
กระแสสังคมลดปริมำณ Food loss สร้ำงโอกำสธุรกิจบริกำรรูปแบบ
ใหม่ เช่น บริกำรหำลูกค้ำใหม่แทนกำรยกเลิกกำรจอง หรือบริกำรลด
รำคำอำหำรเหลือในร้ำนค้ำต่ำง ๆ
Tokyo Midtown Hibiya ศูนย์กลำงสำนักงำนของญี่ปุ่นเตรียมเปิดตัวอำคำรอเนกประสงค์
Hibiya
ที่มีทั้งร้ำนอำหำรและแหล่งบันเทิง หวังเป็นแหล่งวัฒนธรรมรุ่นใหม่
บ้ำนทั่วไปสำหรับ กฎหมำยที่พักอำศัยอนุญำตให้ใช้บ้ำนพักเป็นโรงแรมของนักท่องเที่ยว
พักแรม
เสริมกำรท่องเที่ยวของต่ำงชำติในญี่ปุ่นมำกขึ้น
AR Park
สวนสนุกประเทืองปัญญำรูปแบบใหม่ ผสมผสำนกำรเล่นแบบเดิมกับ
เทคโนโลยีล้ำยุค หวังจับตลำดเด็กและครอบครัว
ประกันภัยแบบ
FinTech สร้ำงโอกำสธุรกิจหน้ำใหม่ โดยวงกำรประกันชีวิตเริ่มประกัน
Real-time
ชีวิตรูปแบบใหม่ ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยด้วยกำรลดค่ำประกัน
อำหำรนักกีฬำ
อำหำรโปรตีนเพื่อสุขภำพที่อำจทดแทน Super Food โดยกำรใช้โปรตีน
ไข่ขำวหรือโปรตีนปลำ สร้ำงควำมสนใจให้กับสำว ๆ และคนสูงวัย
อำหำร/ยำบำรุง อำหำร/ยำบำรุง (supplement) ที่ไม่ต้องทำน เพียงแต่แปะกับผิวหนัง
แบบแผ่นประคบ ช่วยเสริมวิตำมินได้โดยตรง สร้ำงควำมสวยงำมได้ทันใจ
สมำร์ทโฟนพับได้ สมำร์ทโฟนทรงใหม่ที่สร้ำงสรรค์ด้ว ยเทคโนโลยีจอ Organic EL อำจ
ทดแทน table หรือ Notebook ได้
ยำกันแดดทนทำน ยำกันแดดคุณสมบัติพิเศษรุ่นใหม่ ที่คงทน ไม่ถูกล้ำงออกด้วยเหงื่อและ
น้ำ แถมด้วยกำรป้องกันรังสี UV ที่ดีกว่ำเดิม
แอพถำม-ตอบ
แอพถำม-ตอบยอดนิยมจำกจีนแผ่นดินใหญ่สร้ำงกระแสในญี่ปุ่น ผู้ถำม/
สร้ำงรำยได้
ผู้ตอบมีโอกำสได้ค่ำตอบแทนร่วมกัน
กำรลำวงกำรของ นักร้องชื่อดัง “Amuro Namie”ประกำศลำวงกำรในปีหน้ำ ช่วยผลักดัน
Amuro
ยอดจำหน่ำยเพลงและสินค้ำเกี่ยวเนื่อง
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นิ ตยสำร NIKKEI Trendy สรุ ป ปั จ จัยส ำคัญที่จะสร้ำงกระแสนิย ม
สำหรับสินค้ำและบริกำรในปีหน้ำประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีสมัยใหม่ทสี่ ร้ำง
ควำมสะดวกสบำยอย่ำงแท้จริง ผู้ใช้งำนสำมำรถไว้วำงใจได้ เช่น Multi AI
Speaker หรือเครื่องประกอบอำหำร UMAI (2) กำรดูแลสุขภำพของคนรุ่น
ใหม่ที่ต้องกำรควำมรวดเร็วและตรงจุด เช่น บะหมี่สำเร็จรูปที่เน้นสุขภำพ หรืออำหำรเสริมแบบประคบ และ (3)
ตอบรับรูปแบบกำรใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ต้องกำรกำรผ่อนคลำย สนุกสนำน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น Relax
Gyms แหล่งบันเทิงใน Tokyo Midtown Hibiya และกระแสนิยม Food Sharing เป็นต้น
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและรูปแบบกำรใช้
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคย่อมส่งผลต่อยอดจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ
รวมทั้งบริษัทที่ผลิตหรือให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมนิยมโทรทัศน์ LCD ส่งผลให้
ผู้ผลิตโทรทัศน์ของญี่ปุ่นต้องสูญเสียส่วนแบ่งกำรตลำดให้กับค่ำยเกำหลีใต้ ซึ่งกระแสนิยมของผู้บริโภคญี่ปุ่นในปี
2561 จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่เพิ่มควำมสะดวกสบำยให้กับกำรใช้ชีวิตมำกขึ้น และเน้นสินค้ำ/บริกำรที่ส่งผลดีต่อ
ตัวตนของผู้บริโภคทั้งสุขภำพกำยและจิตใจ กำรผลิตหรือให้บริกำรกับ
ผู้บริโภคญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องพิจำรณำปัจจัยและกระแสนิยมดังกล่ำวควบคู่
กันไปด้วย โดยเฉพำะกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง AI และ IoT มำประยุกต์
กับกำรผลิตหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จึงมีควำมสำคัญในกำรขยำยตลำด
สู่ผู้บริโภคญี่ปุ่นมำกขึ้น
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
แม้สินค้ำ/บริกำรที่คำดว่ำจะได้รับควำมนิยมในปีหน้ำจะค่อนข้ำงมีแนวโน้ม
ไกลตัวจำกผู้ผลิตคนไทย แต่ก็มีสินค้ำ/บริกำรหลำยรำยกำรที่อำจเป็นช่องทำงขยำย
ตลำดในกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่นให้มำกขึ้นได้ด้วยเช่นกัน เช่น กระแสนิยมร้ำน Grocerant
อำจเป็นช่องทำงในกำรพัฒนำเมนูหรือวิธีประกอบอำหำรไทยใหม่เพื่อส่งเสริมกำรขำย
หรือกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นในกำรนำเทคโนโลยีวัตถุดิบตัวใหม่ (Hyd [AgTiO2]) มำผลิตเป็น
สินค้ำที่ลดอำกำรแพ้ต่ำง ๆ และกำรสรรหำตัวยำสมุนไพรไทยเพื่อ
ประยุกต์เป็นอำหำร/ยำบำรุงแบบแผ่นประคบเพื่อเสริมควำมงำม
รวมทั้งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและประกันภัยแบบใหม่
โดยอำศัย FinTech หรือแอพจำกสมำร์ทโฟน เป็นต้น
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