
กลยุทธ์การจ าหน่ายสินค้าต้อนรับยุค Reiwa ของประเทศญ่ีปุ่น 
-การใช้กลยุทธ์ด้านช่วงเวลาส าคัญในการเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินค้าและบริการในประเทศญี่ปุ่น - 

 --------------------------- 
ข้อเท็จจริง 

จากกระแสการเตรียมพร้อมส าหรับการขึ้น
ครองราชย์ ของจั กรพรรดิ องค์ ใหม่  ในวันที่  1 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่รัชศกใหม่ 
คือ “ยุคเรวะ” นี้เอง ท าให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ใน
เมืองนาโกย่าได้สร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีชื่อเรียกว่า 
“Reiwa Shozen” (การออกจ าหน่ายสินค้ายุคเรวะ) 
โดยห้างสรรพสินค้าหวังว่าการออกสินค้านี้ จะน าไปสู่
การดึงดูดให้ผู้บริโภคมีชีวิตชีวา เช่นเดียวกับการก้าว
เข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศ คาดการณ์ว่าแนวโน้มของการจับจ่ายใช้สอยมากจะเพ่ิมมากข้ึนอีก โดยกลยุทธ์ในครั้ง
นี้มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มครอบครัวและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะออกมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 วัน 

 ทั้งนี้ การหยุดติดต่อกัน 10 วันในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาในอดีต ส่งผลให้การ
คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นไปอย่างอย่างล าบาก ถึงกระนั้นก็ตาม กลยุทธ์การจ าหน่ายในครั้งนี้ ได้เริ่มต้น
ที่ห้างสรรพสินค้าในนาโกย่าในวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีแบนเนอร์และสื่อโฆษณาที่ระบุข้อความแสดง
ความอ าลาต่อยุค Heisei เช่น “สัปดาห์แห่งการอ าลายุค Heisei” “Thank You Heisei”  พร้อมด้วยป้าย
แสดงความยินดีต้อนรับยุค Reiwa อย่างเช่น "สวัสดีรัชศกใหม่ Reiwa" นอกจากแบนเนอร์ตกแต่งแล้ว ยังมี
การจ าหน่ายของที่ระลึก ยุค Reiwa เช่น ขนมอบ, เสื้อยืด, พัตเตอร์กอล์ฟและสินค้าอ่ืนๆ ที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งก็มีการ
ก าหนดกลยุทธ์แตกต่างกันออกไป เช่น ห้าง สรรพสินค้า 
Nagoya Takashimaya ก็ได้จัดงานแนะน าและจ าหน่าย
สินค้าเกี่ยวกับงานแต่งงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 
ถึง 21 พฤษภาคม ภายในงานมีการลดราคาแหวนแต่งงาน 
ซึ่ งทุกๆวง สามารถสลักตัวอักษร "Reiwa" โดยไม่คิด
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง "การแต่งงานใหม่" ให้แก่
คู่สมรสเที่ท าการจดทะเบียนสมรสในยุคใหม่ที่เริ่มขึ้น โดย 

Kana Miyamoto ผู้รับผิดชอบการวางแผนของบริษัท กล่าวว่า "เธอต้องการให้กิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม
พิเศษที่หลงเหลืออยู่ในช่วงชีวิตของบุคคลๆ หนึ่ง ที่จะคงอยู่ตลอดไป" พร้อมยังกล่าวด้วยว่าตัวเธอเองก็
แต่งงานในวันที่ 1 พฤษภาคม เช่นเดียวกัน  



ห้างสรรพสินค้า Matsuzakaya สาขา Nagoya ก็มีกลยุทธ์ในการน าเอาสินค้ายอดนิยมของยุค Heisei 
มาจ าหน่ายซ้ า เช่น เกมฝึกสัตว์เลี้ยงพกพา "Tamagotchi", "เค้กทีรามิสุ" และ "น้ ามันรา(น้ ามันรสเผ็ดยอด
นิยม" ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดระยะเวลา 30 ปี ของยุค  
Heisei นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้า Nagoya Mitsukoshi สาขา Hoshigaoka ก็จะเปลี่ยนเพลง BGM ใน
ห้างสรรพสินค้าให้เป็นเพลงยอดนิยมจากยุค Heisei และเล่นเพลงที่แต่งแต้มพร้อมให้หวลถึงยุค Heisei เช่น 
'Love is a win' ของวง KAN's และ เพลง 'Princess Princess' ของวง Diamond เป็นต้น 

ไม่เพียงแต่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้นที่เล็งเห็นถึงกลยุทธ์การค้านี้   
ร้านจ าหน่ายข้าวเกรียบกุ้ง Katsura Shindo (เมืองนาโกย่า) ที่ก่อตั้งมา
อย่างยาวนาน ก็ได้เปิดตัวข้าวเกรียบพิเศษที่มีจ านวนจ ากัด โดยท าการ
พิมพ์ค าว่า "Umehana no Ue" ซึ่งเป็นบทต้นก าเนิดของชื่อรัชศกใหม่
หรือ “Reiwa” จากหนังสือรวมค ากลอน Manyoshu นั่นเอง ทางด้าน 
Nagoya Railway ก็ได้จ าหน่ายสมุดรวมภาพพร้อมตั๋วโดยสารในชื่อชุด 
"Miracle of Heisei" ที่รวบรวมภาพของขบวนรถไฟทั้ง 31 แบบ ตาม
จ านวนของปี Heisei ที่ยาวนานถึง 31 ปี โดยมีจ านวนจ ากัดเพียง 
3,100 ชุด และจ าหน่ายในราคาชุดละ 3,100 เยน รวมภาษี (ประมาณ 900 บาท)  

ส่วนหนึ่งที่ท าให้การเปลี่ยนรัชศกของประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอ่ืนๆ ก็คือ ในช่วงของการ
เปลี่ยนรัชศกจาก "Showa" เป็น "Heisei" นั้นอบอวลไปด้วยความเศร้าจากการที่จักรพรรดิ Showa สวรรคต 
แต่ในครั้งนี้ ตามประวัติศาสาตร์ญี่ปุ่นการที่มีการสละราชสมบัติครั้งล่าสุดเกิดขึ้นนั้น ผ่านมาถึง 202 ปี ชาว
ญี่ปุ่นจึงมองการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัชศก “Reiwa” ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เหมาะแก่การจับจ่ายใช้สอย ซึ่งอาจจะ
เป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น เพราะเป็นช่วงก่อนที่อัตราภาษีบริโภคจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10 
ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองที่น่าสงสัยเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของการบริโภคสินค้าในครัวเรือน โดยใน
ปี 2562 พบว่ามีหลากหลายบริษัทที่มีผลประกอบการน้อยกว่าในปีที่ผ่านมาติดต่อกัน ด้าน นาย Hiroaki 
Tsukada จาก บริษัท Mitsubishi UFJ Research & Consulting ได้เปิดเผยการวิเคราะห์ว่า “แม้ว่าการ
บริโภคเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก จะเพ่ิมข้ึน แต่การบริโภคสิ่งของกลับอยู่ใน
จุดอิ่มตัว อันมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะประหยัดต่อไป” 

จากการส ารวจเศรษฐกิจของส านักงานคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม ดัชนีที่แสดงความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจในปัจจุบันของพ้ืนที่ในภูมิภาค Tokai ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชิสุโอกะ กิฟุ ไอจิ และมิเอะนั้น ลดลง 
1.9 คะแนน จากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นดัชนที่ต่ าที่สุดในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ในทางกลับกันดัชนีบ่งชี้ภาวะ
เศรษฐกิจใน 2-3 เดือนข้างหน้ากลับเพ่ิมขึ้น 2.6 จุด การเพ่ิมขึ้นนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้จิตวิทยาเพ่ือ
กระตุ้นผู้บริโภค ผ่านสถานการณ์พิเศษคือยุคเรวะ ให้สนใจสินค้ายุคใหม่ไปพร้อมกับช่วงวันหยุดยาว ที่อาจจะ
เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ก็เป็นได้ 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา 
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม2562 
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