
สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครโอซากา 

ปที่ 2 เลมท่ี 2              

25 กุมภาพันธ 2557 
วารสาร โอซากาพาณิชย 

สาระในเลมนี้  :  

 Real GDP ของญีปุ่นใน

ไตรมาสสุดทายป 2013 

เพิ่มขึ้น 1.0% 

Real GDP ของญี่ปุนในไตรมาสสุดทายป 2013 เพิ่มขึ้น 1.0% 
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศรายงาน
ดวน GDP ประจําไตรมาสเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2013 
(ปรับตามฤดูกาลแลว) โดยคาที่แทจริงของ GDP 
(Real GDP) ที่ไมรวมความผันผวนของคาครอง-
ชีพไดเ เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
หนา ซึ่งเมื่อคํานวณเปนรายปแลว จะเปนการ
เพิ่มขึ้น 1.0% โดยเปนการเพิ่มขึ้น 4 ไตรมาส
ติดตอกัน เปรียบกับไตรมาส

กอนซึ่งคํานวณเปนรายปที่ไดแสดงการเพิ่มขึ้น
1.1% แลว แสดงวาอัตราการขยายตัวไดลดลง 
ทั้งนี้ แมจะคาดกันวา การบริโภคสวนบุคคลและ
การลงทุนเครื่องจักรอุปกรณเร่ิมหยุดการหดตัว
ลง แตความตองการจากตางประเทศที่ตกลงและ
ทําใหการสงออกของญี่ปุนไมคอยขยายตัว เปน
สาเหตุสําคัญส   ของญี่ปุนต่ําลง GDP งผลให

อยางไรก็ตามหาก

 ญี่ปุนขาดดุลการคามากเปน

ประวัติการณและยังคงขาดดุล

อยางตอเนื่อง 

 รัฐบาลญี่ปุนตั้งงบประมาณ

เตรียมการรับโอลิมปค 2020 

 รักษามะเร็งดวยเซลล iPS 

 ผลิตเซลลอเนกประสงคตัว

ใหมไดสําเร็จ 

 วิเคราะหผลกระทบการนําเขา

สินตาจากไทยภายหลังการขึ้น

ภาษีบริโภคในญี่ปุน 

ญี่ปุนขาดดลุการคามากเปนประวัติการณและยังคงขาดดุลอยางตอเนื่อง 
      กระทรวงการคลังญี่ปุนประกาศสถิติการคา
ระหวางประเทศประจําป 2013 โดยญี่ปุนสงออก
เปนมูลคารวม 69.7 ลานลานเยน (22.4 ลานลาน
บาท) เพิ่มขึ้น 9.5% เม่ือเทียบกับป 2012 ซึ่งเปน
การเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 ป ในขณะที่มีการ
นําเขา 81.1 ลานลานเยน (26.1 ลานลานบาท) 
เพิ่มขึ้น 15% ทําใหญี่ปุนขาดดุลการคาเปนมูลคา 
11.5 ลานลานเยน (3.7 แสนลานบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น
รอยละ 65.3 และเปนมูลคาขาดดุลที่สูงที่สุดเปน
ประวัติการณอีกดวย 
   สาเหตุหลักที่ทําใหญี่ปุนขาดดุลการคา คือ การ
นําเขาที่เพิ่มขึ้น 4 ปติดตอกัน โดยนอกจากกาซ
ธรรมชาติ LNG ที่นํามาใชผลิตไฟฟาแลว การ
นําเขาแผงโซลารและชิ้นสวนสําหรับใชกับสมาร
ทโฟนก็เพิ่มขึ้นดวย ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินเยนอยูในระดับ 96.91 เยน ตอ 1  ดอลลารซึ่งมี
คาออนลง 21.8% เมื่อเทียบกับป 2012 ทําให

มูลคาการนําเขาที่แปลงเปนเงินเยน เพิ่มสูงขึ้น 
     จากรายงานดวนประจําเดือน ม.ค. 2014 ระบุ
วาญี่ปุนขาดดุลการคาเปนมูลคา 2.9 ลานลาน
เยน (8.8 แสนลานบาท) เปนการขาดดุล 19 
เดือนติดตอกันและเปนมูลคาการขาดดุลที่มาก
ที่สุดของญี่ปุน โดยเปนผลจากการนําเขาที่ยังคง
ขยายตัวขึ้น มีมูลคา 8.0 ลานลานเยน เพิ่มขึ้น 
25.0% เมื่อเทียบกับ ม.ค. 2013 เปนการ
ขยายตัวขึ้น  ญี่ปุนเปดนําเขาเนื้อไกสดจาก

ไทยอีกครั้งหลังจากหามนําเขา

มา 10 ป 

15 เดือนติดตอกัน ในดานปริมาณ
นําเขาก็เพิ่มขึ้น 8.0% โดยการนําเขากาซ
ธรรมชาติ LNG เพิ่มขึ้น 21.4% ซึ่งเปนการนําเขา
เพื่อใชในการผลิตไฟฟาแทนโรงไฟฟานิวเคลียรที่
ปดไป ธุรกิจประมงเปดประมูลทาง

อินเตอรเนท 

 โซนีปรับโครงสรางกิจการครั้ง

ใหญ ขายธุรกิจคอมพิวเตอร 

แยกธุรกิจโทรทัศน 

 การคาญี่ปุน-จีน ลดลง 

 ภาวะเศรษฐกิจฟนตัวในญี่ปุน

กระตุนใหผูบริโภคอยากซื้อ

ของ “ราคาแพงขึ้นอีกนิด” 

 สวนน้ํามันดิบนําเขาเพิ่มขึ้น 28.1% และ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสก็เพิ่มขึ้น 57.3% สวนการ
สงออกมีมูลคา 5.2 ลานลานเยน เพิ่มขึ้น 9.5% 
โดยเปนการเพิ่มขึ้น 11 เดือนติดตอกัน แตในดาน
ปริมาณลดลง 0.2% เปนการลดลงครั้งแรกใน

ืสถิติการคาระหวางประเทศของญี่ปุน ป 2013 
หนวย  รอยลานเยน  ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเพิ่ม หรือ ลดเมื่อเทียบกับป 2012 

 มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา ดุลการคา 
มูลคารวมทั้งสิ้น 697,876 (+9.5%) 812,621 (+15.0%) -114,745 (+65.3%) 
สหรัฐอเมริกา 129,310 (+15.6%) 68,112 (+12.0%) 61,197 (+19.8%) 
EU 70,006 (+7.7%) 76,494 (+15.2%) -6,487 (+360.5) 

 Exploring NIPPON                  
-- Setsubun & Valentine -- 

เอเชีย 378,758 (+8.7%) 378,758 (+8.7%) 19,103 (-46.2%) 
จีน 126,286 (-10.8%) 176,502 (+17.4%) 50,215 (+42.3%) 
ตะวันออกกลาง 24,777 (+9.5%) 156,665 (+15.7%) -131,887 (+16.9 %) 



 

 

หนา 2
โอซากาพาณิชย 

      รัฐบาลญี่ปุนเปดเผยรายละเอียดรางงบประมาณ 5 ลานลานเยน
สําหรับกระตุนเศรษฐกิจ  โดยมีเนื้อหาสําคัญ ไดแก การเรงปองกัน
และเตรียมรับมือภัยพิบัติ 1 ลานลานเยน การเรงฟนฟูภาค
ตะวันออกหลังประสบแผนดินไหวครั้งใหญ 1.1 ลานลานเยน และ
การปรับปรุงสาธารณูปโภคในกรุงโตเกียวและเขตปริมณฑล 1 ลาน
ลานเยน เพื่อเตรียมพรอมรับโอลิมปคที่จะมีขึ้นในป ค.ศ.2020 (พ.ศ. 
2563) เชน  การซอมแซมถนนวงแหวนและทางดวน   การขยายเวลา
ทําการของสนามบินฮาเนดะเปน 24 ชั่วโมงฯลฯ ซึ่งการตัดสินใจ
ลงทุนดังกลาวเปนผลมาจากตองการเรงการลงทุนกอนที่จะมีการขึ้น
ภาษีบริโภคในเดือน เม.ย. 57 

รัฐบาลญ่ีปุนต้ังงบประมาณเตรียมการรับโอลิมปค 2020 

    ในสวนของการเรงฟนฟูและใหความชวยเหลือผูประสบภัยใน
ภาคตะวันออกนั้น ประกอบดวยงบประมาณสําหรับแกไขปญหา
โรงงานไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมาประมาณ 2-3 หมื่นลานเยน และการ
ฟนฟูที่อยูอาศัยของประชาชนในจังหวัดฟูกูชิมาประมาณ 5 หมื่น
ลานเยน  
    อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางไดแสดงความ
กังวลวาจํานวนแรงงานและวัสดุกอ-สรางอาจไมเพียงพอ ตอความ
ตองการลงทุนดัง กลาว จึงเนนใหรัฐบาลพิจารณาเพิ่มอัตราคาจาง
แรงงานและหาวิธีปองกันการขึ้นราคาวัสดุกอสราง 
 

รักษามะเร็งดวยเซลล iPS 

มากขึ้นแลว ก็จะเลี้ยงใหเปน Killer T Cell อีกครั้ง โดย Killer T 
Cell

บริษัทเกิดใหม (Startup Company)       ที่กอตั้งขึ้นโดยนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกียวโต จะพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งแบบใหมที่ใช
เซลล

 ที่ออนตัวลงจะกลับมาแข็งแรง ซึ่งเมื่อใสกลับไปเขาใน
รางกายผูปวยแลว ก็จะทําใหสามารถตานทานเซลลมะเร็งไดดีขึ้น 
ทางบริษัท

 iPS โดยจะเก็บ Killer T Cell ซึ่งเปนเซลลตานทาน
เซลลมะเร็งจากผูปวยนําไปผลิตเซลล ฯ จะทําการทดลองกับสัตวและตั้งเปาทําการทดลอง

กับผูปวยจริงในอีก 5 ปขางหนา
 iPS หลังจากเพิ่มจํานวนให

    สถาบันวิจัย Riken มหาวิทยาลัย Harward และมหาวิทยาลัย 
Yamanashi ของญี่ปุนไดประกาศความสําเร็จในการสรางเซลล 
STAP (Stimulus-triggered acquisition of pluripotency) กับหนู
ทดลอง โดยเซลลดังกลาวสามารถสรางขึ้นไดงายกวาเซลล iPS ที่
ตองใชยีนหลายตัวมาประกอบกัน ทั้งยังใชเวลาในการสรางสั้นกวา 

ผลิตเซลลเอนกประสงคตัวใหมไดสําเรจ็ 

นอกจากนี้ ยังคาดกันวาเทคนิคใหมนี้ จะชวยลดความเสี่ยงที่
เซลลจะกลายเปนมะเร็งไดดวย ซึ่งหากประสบความสําเร็จกับ
เซลลของมนุษย ก็จะสามารถนําไปใชกับเวชศาสตรฟนฟูสุขภาพ
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและโรคตางๆ ได 

 

Exploring 

Setsubun & Valentine   
   ในญี่ปุน เดือนกุมภาพันธ ถือวาเปนชวงเปลี่ยน
ฤดูกาล โดยวันที่ 3 ก.พ. เรียกวา Setsubun หรือ 
เสนแบงฤดู และวันถัดไป คือ  4 ก.พ. ถือวาเปน
วันเริ่มแรกของฤดูใบไมผลิ ตามประเพณีด้ังเดิม
ของญี่ปุน ในวัน Setsubun ชาวญีjปุนจะมี
ประเพณีโปรยถั่วโดยหันเขาในบานพรอมเอยวา 
Fuku wa uchi (โชคลาภจงเขามา) และโปรยถั่ว
หันออกนอกบานพรอมเอยวา Oni wa soto (ภูต
ภัยจงออกไป)ซ่ึงเชื่อวาจะเปนการขับไลสิ่งช่ัวราย
ออกไปจากบานและเรียกโชคลาภเขาบาน จากนั้น
จะรับประทานถั่วจํานวนเทากับอายุของตนบวก 1 

 สวนในแถบโอซากาจะมีประเพณีของทองถิ่นอีกอยาง
ในวันดังกลาว คือ การกิน “Eho maki” ช่ึงเปนขาวมวน
เปนทอนกลมยาวหอดวยสาหรายและยัดใสดวย
อาหารที่ถือวาเปนมงคล 7 ชนิด และเวลารับประทาน
จะตองหันหนาไปยังทิศที่ถือวาเปนมงคลของปนั้นๆ
โดยตองไมปริปากพูดอะไรจนกวาจะรับประทานจน
หมดทั้งทอน ซ่ึงหามไมใหหั่นเปนช้ิน กลาวกันวาจริงๆ
แลวธรรมเนียมดังกลาวเกิดจากกลยุทธเชิงการคาของ
พอคาที่ปลุกปนกระแสโดยประโคมขาวประชาสัมพันธ
ชักชวนใหผูคนรับประทาน “Eho maki” 
          กลยุทธเชิงการคาที่ประสบผลสําเร็จอยางสูงอีก
อยางในญี่ปุนคือ เทศกาล Valentine ซ่ึงกลายเปน
เหมือนประเพณีทองถิ่นของญี่ปุน แตก็ยังมีความเปน
เอกลักษณของญี่ปุน คือ ในญี่ปุนวันวาเลนไทยเปน

วันที่ผูหญิงบอกรักแกผูชายโดยการมอบช็อกโกแลต
ให ซ่ึงอาจเปนเพราะปกติในญี่ปุน ผูหญิงเปนเพศที่มี
ขอจํากัดในสังคมมากมาย เชน ไมสามารถจะบอกตอ
ผูชายไดโดยตรงวามีความรัก ดังนั้น วันวาเลนไทยจึง
เปนวันเดียวของปที่ฝายหญิงจะสามารถแสดงออกถึง
ความในใจใหฝายชายไดทราบ  
   ยิ่งไปกวานั้น ยังเกิดเปนเทศกาลตอเนื่องที่มีเฉพาะ
ในญี่ปุน กลาวคือ ในวันที่ 14 ของเดือนถัดไป หรือ
เดือน มีนาคม เปนวันที่เรียกวา White day ซ่ึงเปน
วันที่ฝายชายตอบรับความรักที่ฝายหญิงแสดงใหเมื่อ
วันวาเลนไทยโดยการมอบช็อกโกแลตสีขาว หรือ milk 
chocolate กลับใหฝายผูหญิง  ธรรมเนียมทั้งสอง
ดังกลาวนับวาเปนกลยุทธเชิงการคาของบริษัทผูผลิต
ช็อกโกแลตในญี่ปุน ซ่ึงทําใหช็อกโกแลตในญี่ปุนขาย
ดิบขายดีเปนพิเศษ โดยใน 
วันวาเลนไทยมียอดจําหนาย 
คิดเปน 20% ของปริมาณ 
จําหนายในญี่ปุนทัง้ป  
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http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=OZx6YgAc6u2oDM:&imgrefurl=http://www.sakura-hostel.co.jp/blog/current_staff/agu_anpanman/&docid=7fzi6f2qeySImM&imgurl=http://www.sakura-hostel.co.jp/blog/%25E7%25AF%2580%25E5%2588%2586%25EF%25BC%2593-thumb.jpg&w=350&h=350&ei=-CMMU7r5BcLAlQXUsoD4CQ&zoom=1&ved=0CKQBEIQcMBg&iact=rc&dur=544&page=2&start=15&ndsp=20
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=uZ9uegvpjJJRnM:&imgrefurl=http://kyotofoodie.com/setsubun-ehomaki-mame-maki-and-grilled-sardine/&docid=NE0LDPdDb9um2M&imgurl=http://kyotofoodie.com/wp-content/uploads/2009/02/setsubun-mamemaki-ehomaki-grilled-sardine-2.jpg&w=480&h=320&ei=-CMMU7r5BcLAlQXUsoD4CQ&zoom=1
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  วิเคราะหผลกระทบตอการนําเขาสินคาจากไทยภายหลังการขึน้ภาษีบรโิภคในญี่ปุน 
     รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศจะขึ้นภาษีบริโภค 
(Consumption Tax) จาก 5% เปน 8% 
ตั้งแต 1 เมษายน 2014 ซึ่งแมวาภาษีที่สูงขึ้น
เพียง 3% แตเม่ือคํานวณเปนอัตราการเพิ่ม 
จะเทากับเพิ่มขึ้น 60% รวมทั้ง เนื่องจาก
อัตราภาษี 5% ไดใชมาตั้งแตป 1997ทําให
การประกาศขึ้นภาษีฯมีผลทางจิตใจสําหรับ
ผูบริโภค รวมทั้งรัฐบาลยังมีแผนที่จะขึ้นภาษี
เปน 10% ตั้งแต 1 ตุลาคม ปหนา (2015) จึง
มีความวิตกกันวา การขึ้นภาษีฯดังกลาวอาจ
สงผลตอเศรษฐกิจญี่ปุน 
    การขึ้นภาษีบริโภคจะทําใหราคาจําหนาย
ของสินคาและบริการเพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีฯ
ที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ปรากฏวาภาคเอกชน
ของญี่ปุนบางสวนมีแผนที่จะจําหนายสินคา
ในราคาเดิมเพื่อบรรเทาผลที่อาจกระทบตอ
การจับจายใชสอยของผูบริโภค ทั้งนี้ที่ผานมา 
ผูคาปลีกมีความลังเลวาหลังจากขึ้นภาษีฯ
แลว ควรจะระบุราคาจําหนายบนฉลากดวย
ราคาที่รวมภาษี หรือไมรวมภาษี ซึ่งหากระบุ
ราคารวมภาษีก็จะทําใหผูบริโภครูสึกวาราคา

สินคาแพงขึ้น แตหากระบุราคาโดยไมรวม
ภาษี ผูบริโภคก็จะไมคอยรูสึกวาราคาสินคา
สูงขึ้น แตจะยุงยากกับผูบริโภคเนื่องจากจะ
ไมรูทันทีวาเมื่อรวมภาษีแลวสินคานั้นจะเปน
ราคาเทาไร มีบริษัทดังเชน Ryohin Keikaku 
เจาของรานคาปลีกชื่อดังของแบรนด MUJI 
ไดเลือกวิธีแรกคือระบุราคาสินคาที่รวมภาษีฯ
ไวดวย แตเพื่อไมใหผูบริโภครูสึกวาราคาสิน-
คาแพงขึ้น จึงจะยังคงจําหนายสินคาในราคา
เดิมแมวาจะรวมภาษีใหม8% ดวยแลว ซึ่ง
เทากับวาจริงๆแลวราคาสินคาจะลดลง 3% 
โดยราคาสวนที่ตองลดลงนั้น บริษัทฯจะใชวิธี
ยายการวาจางผลิตสินคาจากจีนไปยังกลุม
อาเซียน และปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส
เพื่อลดตนทุนลง3%ใหได  
    จากการสํารวจความเห็นผูบริโภคโดย
บริษัท Nomura Research Institute  ปรากฏ
วา 64% ตอบวา “ไมไดซี้อหรือไมมีแผนที่จะ
ซื้อของกอนการขึ้นภาษี”  สวนผูที่ตอบวาได
ซื้อของตุนไวกอนขึ้นภาษี ประมาณ 9% เปน
ประเภทสินคาอาหารและขาวของเครื่องใชใน

ชีวิตประจําวัน ประมาณ 8% เปนรถยนต 
สวนสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา พบวาสวน
ใหญไดซื้อเปล่ียนของใหมไปแลวตั้งแตเมื่อ
ชวงป 2009-11 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนไดนํา
มาตรการ Eco Point มาใชกระตุนให
ผูบริโภคใหซื้อสินคาที่ประหยัดพลังงานและ
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  สวนภายหลังที่ขึ้น
ภาษีแลว ผูบริโภค 45% คิดวาจะเลือกซื้อ
สินคาที่ถูกและประหยัด ในขณะที่ 38% คิด
จะไปหาซื้อชวงลดราคา ซึ่งแสดงวาผูบริโภค
ไมนอยที่มีแนวโนมวาจะประหยัดการใชจาย
ขึ้นภายหลังการขึ้นภาษีบริโภค 
    สวนในภาคธุรกิจไดมีการประมาณการวา
สภาวะเศรษฐกิจในชวงไตรมาสแรกจนถึง
เดือน มี.ค.2014 เศรษฐกิจ(Real GDP) จะ
เติบโต 4.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอนหนา แตหลังจากการขึ้นภาษีบริโภค ณ 
1 เม.ย. การเติบโตฯชวง เม.ย. ถึง มิ.ย.จะ
ลดลง 4.6% ซึ่งแสดงวาภาคธุรกิจเองมองวา
การจับจายใชสอยอาจจะลดลงเนื่องจากการ
ขึ้นภาษีฯ 

ผลกระทบตอผูผลิตผูสงออกไทย 
(1) เนื่องจากภาษีบริโภคเปนภาษีที่จัดเก็บสําหรับสินคาที่จําหนายในญี่ปุนทุกประเภท ทั้งสินคาผลิตในประเทศ และสินคาที่นําเขาจากทุกแหลง ไมวาจะมี 

FTA กับญี่ปุนหรือไม ดังนั้น ผลกระทบทางตรงสําหรับสินคาทุกประเภทเหลานี้จะไมมีความแตกตางกัน   
(2) จากผลสํารวจขางตน คาดวาการซื้อสินคาเอาไวกอนที่ภาษีฯจะขึ้น (ภายในชวงไตรมาสแรกของป 2014)นั้น คาดวาจะมีไมมากนัก สินคานําเขาสําคัญ

จากไทยเชน อาหาร ยานยนต เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ คงจะไมมีการนําเขาเพิ่มขึ้นเปนพิเศษจากการซื้อไวกอนขึ้นภาษี  ในขณะที่ภายหลังการขึ้นภาษีฯ 
ผูบริโภคจะมีแนวโนมที่จะเลือกซ้ือสินคาอยางประหยัดมากขึ้น ก็อาจทําใหความตองการสินคาลดลงหรือไมขยายตัวไประยะหนึ่งในชวงแรกๆภายหลังขึ้น
ภาษีฯ แตจากสภาพเศรษฐกิจที่แสดงแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตั้งแตการใชมาตรการอาเบโนมิก ซ่ึงจะชวยใหความตองการผูบริโภคไมลดลงมากนัก  

(3) ผลกระทบทางออมที่จะมีกับสินคานําเขาจากไทย คือ ผูนําเขาญี่ปุนอาจกดดันหรือขอใหผูสงออกสินคาไทยลดราคาลง 1-3% หักลบกับภาษีที่จะขึ้น เพื่อ
ไมขึ้นราคาจําหนายปลีกของสินคา ดังนั้น ผูผลิตผูสงออกฝายไทยอาจตองวางแผนรับมือกับสภาพการณดังกลาว   

(4) อยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน อาจเปนโอกาสของผูผลิตไทย จากการที่ผูนําเขาญี่ปุนตองการหาแหลงผลิตอื่นเพื่อลดตนทุนการนําเขา ดังเชนกรณีของ
บริษัท Ryohin Keikaku ที่กลาวขางตน สําหรับสินคาไทยที่มีความไดเปรียบเชิงแขงขัน หรือใชวิธีการลดตนทุนธุรกิจดานอื่นๆ เชน โลจิสตติก หรือ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ฯลฯ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอผูซ้ือผูนําเขาญี่ปุนดังกลาวได 

     เมื่อปลายป 2013 ที่ผานมา รัฐบาล
ญี่ปุนไดประกาศยกเลิกการหามนําเขาเนื้อ
ไกสดจากประเทศไทย หลังจากหามนําเขา
มาเปนเวลา 10 ป เนื่องจากโรคไขหวัดนก 
โดยบริษัทการคา/นําเขา ธุรกิจรานอาหาร
คาดวาจะเปนตัวแปรทําใหราคาเนื้อไก
ลดลง เนื่องจากจะเกิดการแขงขันกับเนื้อไก
สดบราซิลซ่ึงมีสัดสวนตลาดเนื้อไกนําเขา

มากกวา 90%  
      อยางไรก็ตาม ราคาเนื้อไกสดที่ผูผลิตไทย
เสนอใหญี่ปุนนั้น สูงกวาที่คาดเอาไว โดยอยูที่
3,100 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (ประมาณ 1.01 
แสนบาท) ซึ่งสูงกวาราคาไกบราซิล คือ 2,800 
เหรียญฯ (ประมาณ 9.19 หมื่นบาท) ตอตัน 
ในวงการมีการวิเคราะหวาสาเหตุที่ทําใหราคา
ไกไทยแพง คือ ชวงที่ญี่ปุนหามนําเขาเนื้อไก

สดจากไทย ผูผลิตไทยไดเปล่ียนไปผลิตเนื้อ
ไกแปรรูป เชน ไกทอด ไกยาง ฯลฯ ที่มีมูลคา
สูงกวาแทน ดังนั้น การหันกลับไปผลิตเนื้อ
ไกสดซึ่งมีมูลคาต่ํากวาจึงไมนาสนใจสําหรับ
ผูผลิตไทย ทั้งนี้ เมื่อป 2012 ไทยสงออกเนื้อ
ไกแปรรูปมายังญี่ปุน 2.2 แสนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากป 2010 ถึง 2 เทา 

ญี่ปุนเปดนําเขาเนื้อไกสดจากไทยอีกครั้งหลังหามนําเขามา 10 ป 
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ธุรกิจประมงเปดประมูลทางอินเตอรเนท 

     ทาเรือประมงใหญ 280 แหงทั่วประเทศ
ญี่ปุน จัดตั้งสมาคม Shikishunsen เพื่อ
สรางระบบออนไลนซื้อขายสินคาประมง ให 
กับธุรกิจคาปลีกโดยตรง คาดวาจะเปดให 
บริการไดในเดือนมิ.ย.ศกนี้ โดยชาวประมง
จะลงรายละเอียดสินคา เชน รูปภาพ 
ปริมาณ วิธีการทําประมง ฯลฯ ซึ่งจะทําให
ธุรกิจคาปลีกและอื่นๆสามารถหาขอมูลและ
กําหนดปริมาณ/ราคาซื้อได หากตกลงซื้อ
ขายกันได ก็จะจัดสงใหถึงในวันนั้นเลยเปน
อยางเร็วที่สุด 
      นอกจากนั้น ยังจะพิจารณาการคาแบบ 

Double Auction ซึ่งฝายผูซื้อและฝายผูขาย
สามารถประมูลราคา/ปริมาณไดเหมือนการ
ซื้อขายในตลาดหุน โดยจะมีขอดีในหลายดาน 
เชน สามารถจัดหาสินคาในราคาถูกกวาและมี
ความสดใหมกวาใหกับผูบริโภคได รวมถึงยัง
สามารถซื้อสินคาประมงหายากในปริมาณ
นอยได เปนตน ทั้งนี้ จะเริ่มการทดสอบระบบ
ออนไลนแบบ Double Auction ในพื้นที่ที่
ไดรับภัยธรรมชาติในญี่ปุนตะวันออก ตั้งแต
เดือน ก.พ. 2014 
     จากการสรุปผลของกระทรวงเกษตร ปาไม
และการประมง พบวา จนถึงป 2000 การซื้อ

ขายสินคาประมงผานตลาดกลางคาสงมี
ปริมาณรอยละ 70 ของปริมาณที่ออกสู
ตลาดทั้งหมด แตชวงหลังมานี้ลดลง
เหลือต่ํากวารอยละ 60 เนื่องจากการ
สินคาประมงเริ่มเปล่ียนจากการจําหนาย
ในรานขายปลาในเมืองไปเปนจําหนาย
ในซุปเปอรมารเก็ตมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิด
การจัดหาสินคาจากชาวประมงหรือ
แหลงผลิตโดยตรง และการสั่งซื้อสินคา
นําเขา/แชแข็งที่ไมผานตลาดกลาง
เพิ่มขึ้น 
 

โซนีปรับโครงสรางกิจการครั้งใหญ ขายธุรกิจคอมพิวเตอร แยกธุรกิจโทรทศัน 
   บริษัท Sony Corp. ไดตกลงขายธุรกิจ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลใหกับบริษัทJapan 
Industrial Partners, Inc. (JIP) ซึ่งเปน
บริษัทกองทุนเพื่อการลงทุน โซนี่เร่ิมธุรกิจ
คอมพิวเตอรเมื่อป 1996 โดยใชชื่อแบรนด 
VAIO ซึ่งในชวงสูงสุดทํายอดขายไดถึง 8.7 
ลานเครื่อง แตคาดวาจะลดลงเหลือเพียง 
5.8 ลานเครื่องในปงบประมาณ 2013 มี
สวนแบงตลาดโลกในชวง ม.ค.-ก.ย. 2013 
อยูที่ 1.9% เปนอันดับที่ 9 ทั้งนี้ โซนี่ไมได
ประกาศผลประกอบการของธุรกิจ PC แต
คาดกันวายังคงอยูในสภาวะขาดทุน
   JIP จะตั้งบริษัทใหม โดยมีผูบริหารและ
พนักงานโซนี่ประมาณ 1,000 คนยายไปยัง
บริษัทใหมนี้ซึ่งจะยังคงจําหนาย VAIO 

รวมถึงการใหบริการหลังการขายแกลูกคา
ตอไป  แตจะเนนธุรกิจในญี่ปุนและเปด
ธุรกิจในประเทศที่แบรนด VAIO เปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย เชน สหรัฐฯ แมวาจะถอน
ตัวออกจากธุรกิจในตาง ประเทศสวนใหญ
  สําหรับธุรกิจโทรทัศนซึ่งโซนี่ไดคาดวาจะ
กลับ มาทํากําไรอีก แตจากยอดขายที่ไม
คอยดีในประเทศพัฒนาใหม ทําใหบริษัท
ขาดทุนมาเปนเวลา 10 ปติดตอกัน จึงมี
แผนแยกออกไปเปนบริษัทใหมในประมาณ
เดือน ก.ค. 2014 โดยจะลดจํานวนพนักงาน
และทบทวนคาแรง อีกทั้งจะจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมที่เหมาะกับตลาดในแตละ
ประเทศพัฒนาใหม โดยตั้งเปาใหกลับมาทํา
กําไรอีกครั้ง  ณ ส้ินมี.ค. 2015

   ปจจุบันโซนี่มีพนักงานทั่วโลก 1.5 แสน
คนแตจะลดพนักงานในประเทศ 1,500 คน 
และในตางประเทศ 3,500 คน โดยเปดรับผู
ที่ตองการเกษียณอายุลวงหนา เปนตน
   ในปงบฯ 2013 จะลดมูลคาการขาดทุน
ได 8.2 พันลานเยน(ประมาณ 2.6 พันลาน
บาท) จากการขายเครื่องจักร/อุปกรณที่
เปนผลจากการขายธุรกิจคอมพิวเตอร และ 
1 หมื่นลานเยน (ประมาณ 3.21 พันลาน
บาท) จากการลดจํานวนพนักงาน และ
แมวาบริษัทฯ จะไดกําไรจากธุรกิจเพลง
และธุรกิจการเงิน แตไมสามารถชดเชยการ
ขาดทุนของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาได 
โดยประมาณวาจะขาดทุน รวม 1.1 แสน
ลานเยน (ประมาณ 3.5 หมื่นลานบาท) ณ 
ปลายเดือน มี.ค. 2014 

      เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผานมา JETRO ได
ประกาศมูลคาการคาระหวางญี่ปุน-จีน ใน
รูปแบบเงินดอลลารสหรัฐฯ ประจําป 2013 
โดยอยูที่ 3.1 แสนลานเหรียญ (ประมาณ 
10.1 ลานลานบาท) ซึ่งลดลง 6.5% เมื่อ
เทียบกับป 2012 และเปนการลดลง 2 ป
ติดตอกัน 
.  การสงออกมีมูลคา 1.3 แสนลานเหรียญ 
(ประมาณ 4.2 ลานลานบาท) ลดลง 
10.2% เนื่องจากความตองการ
ภายในประเทศจีนลดลง ทําใหเครื่องจักร

การคาญี่ปุน-จีนลดลง 

ยนตเพื่อการกอสราง/เหมืองแรลดลงครึ่งหนึ่ง 
นอกจากนี้ การลงทุนดานเครื่องจักร/อุปกรณ
เพื่อผลิตสมารทโฟนเริ่มอิ่มตัว เครื่องจักร
ยนตเพื่อการแปรรูปโลหะก็ลดลงครึ่งหนึ่ง
เชนกัน ทั้งนี้ อัตราสวนการสงออกของญี่ปุน
ไปยังจีนอยูที่ 18.1% ของการสงออกทั้งหมด
ของญี่ปุน และตกลงไปเปนอันดับที่ 2 รอง
จากสหรัฐฯ โดยเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป
    สําหรับการนําเขามีมูลคา 1.8 แสนลาน
เหรียญ (ประมาณ 
3.7%

5.9 ลานลานบาท) ลดลง
 ป 

เนื่องจากการจําหนายโทรทัศนจอแบน
ตกต่ํา และอุปกรณดานเสียง/ภาพลดลง 
20% 
   การลดลงของการคาระหวางสองประเทศ
ดังกลาว เปนผลจากปญหาความสัมพันธ
ทางการเมืองที่ยังคงไมดีขึ้น ทําใหภาค
ธุรกิจญี่ปุนพยายามที่จะลดการพึ่งพาจีน
และเสาะหาแหลงคูคาหรือแหลงที่จะใช
เปนฐานการผลิตเพื่อทดแทนสวนที่ลดลง
ในจีน ซึ่งเปนแนวโนมที่เรียกกันวา “China 
Plus One” 4 ซึ่งเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 
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  ญี่ปุนไดชื่อวาเปนตลาดที่มีกําลังซื้อและมุง 
เนนคุณภาพสูง อยางไรก็ตามในชวงประ- 
มาณ 10 กวาปที่ผานมา จากสภาวะเศรษฐ-
กิจตกต่ําอยางตอเนื่องภายใตภาวะเงินฝด
ในญี่ปุน การจับจายใชสอยของผูบริโภคได
ชะลอลง ในขณะที่มีการแขงขันดานราคา
กันมากขึ้น รานคาปลีกจํานวนมากจําหนาย
สินคาที่มีระดับราคาต่ําลง แตปรากฏวาหลัง 
จากที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบไดเร่ิม
ใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ Abenomics 
ตั้งแตปลายป 2012 ซึ่งไดสงผลใหเศรษฐกิจ
ญี่ปุนเริ่มแสดงการฟนตัว ราคาหุนขยับตัว
สูงขึ้น การบริโภคเริ่มขยายตัว พบวาบริษัท
ญี่ปุนไดเร่ิมเบนเข็มมุงเนนไปที่สินคาที่มี
ระดับราคาสูงเพื่อจับกลุมผูบริโภคที่เร่ิมรูสึก
อยากจายมากขึ้น 
   จากผลสํารวจผูบริโภคเมื่อ ธ.ค. 2013 
โดยบริษัท Nomura Research Institute 
พบวาผูบริโภค 17.2% ไดซื้อสินคาที่ “ราคา
สูงขึ้นหนอย”กวาที่เคยซื้อปกติ โดยใน
จํานวนนี้ 9.4% ซื้อสินคาที่แพงขึ้นประเภท
ยานยนต และ 6.0% ซื้อสินคาที่แพงขึ้น
ประเภทสินคาคงทนราคาสูง เชน โทรทัศน 
อัญญมณี ฯลฯ  
  หลังจากที่ระดับราคาหุนในญี่ปุนสูงขึ้น
และเงินโบนัสเมื่อปลายปของบริษัทสวน
ใหญไดสูงขึ้น สินคาอัญญมณีเครื่องประดับ
ซึ่งเปนสินคาฟุมเฟอยไดมีแนวโนมจําหนาย
ดีขึ้น บริษัท FDC Products เจาของรานคา
ปลีกอัญญมณี “４ ” ของญี่ปุนไดเร่ิมวาง

ภาวะเศรษฐกิจฟนตวัในญี่ปุนกระตุนใหผูบริโภคอยากซื้อของ “ราคาแพงขึ้นอีกนิด” 
จําหนายเครื่องเพชรแบรนด 4  Pregence 
ตั้งแตเมื่อ เม.ย. 2012 โดยเปนสินคาที่อยูใน
ระดับราคา 7 หมื่นถึง 1 แสนเยนซึ่งสูงกวา
ราคาสินคาแบรนดหลักของบริษัทฯประมาณ 
2-3 เทา แตปรากฏวา ตั้งแตประมาณ เม.ย. 
2013 เปนตนมา ยอดจําหนายของแบรนด
ดังกลาวไดเร่ิมขยายตัว โดยเมื่อ ธ.ค. 2013 
ยอดจําหนายไดเพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอนหนา 
     ไมเพียงแตสินคาฟุมเฟอย สินคาอื่นๆก็มี
แนวโนมเชนกัน ในกลุมสินคาเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย บริษัท AOKI ซึ่งผลิตและจําหนาย
เส้ือผาบุรุษรายใหญที่สุดของญี่ปุนไดออก 
จําหนายเสื้อผาสําหรับวัยรุนภายใตแบรนด 
Orihika ซึ่งมีระดับราคาสูงกวาสินคาปกติ
ประมาณ 20% โดยเนนการใชวัสดุที่ยืดหยุน
ใสสบายและไมเปยกน้ํา ทั้งนี้ เนื่องจากขน
แกะซึ่งเปนวัตถุดิบไดมีราคาสูงขึ้น ทําให
บริษัทฯใชวิธีจําหนายโดยยกระดับคุณสมบัติ
ของสินคาเพื่อที่จะสามารถจําหนายในราคา
ที่สูงขึ้นได เชนเดียวกับบริษัท Sanyoshokai 
ซึ่งเปนผูจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปรายใหญก็
ไดเปล่ียนจากการใชวัสดุใยสังเคราะหไปเปน
ใชใยธรรมชาติสําหรับเส้ือแจ็กเกตแบรนด  
Mackintosh Philosophy และตั้งราคา
จําหนายสูงกวาสินคาเดิมถึง 2 เทา  
     ดานสินคารองเทา สําหรับบริษัท ABC 
Mart ผูคาปลีกรองเทารายใหญของญี่ปุนซึ่ง
มีสัดสวนสินคา Private Brand (PB) 
ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดจําหนายของ

บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิลดลงในชวง 3ไตรมาส
สุดทายของป 2013 เนื่องจากวัตถุดิบและ
ตนทุนของสินคาสูงขึ้นที่เปนผลจากเงินเยน
ออนคา ดังนั้น บริษัทฯจึงไดเร่ิมพัฒนาสินคา
ที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นทั้งในดานดีไซนและคุณ-
สมบัติในการใชงาน และขยายการจําหนาย
สินคาประเภทรองเทาหนังมากขึ้น จากที่เคย
จําหนายรองเทากีฬาเกินกวาครึ่งหนึ่งของ
ยอดจําหนายของบริษัทฯ อีกทั้งไดตั้งระดับ
ราคาสินคาใหสูงขึ้น เชน แบรนด Compass 
ไดตั้งราคาสูงขึ้น 5% แตเนนที่ความเปน
เอกลักษณเนื่องจากเปนสินคาที่หาซี้อไดที่
เฉพาะในรานของ ABC Mart เทานั้น  
    จิตวิทยาผูบริโภคที่มีแนวโนมเปล่ียนไปดัง 
กลาว ปรากฏผลอยางชัดเจนเมื่อดูจากยอด
จําหนายของหางสรรพสินคา ซึ่งปรากฏวา 
ยอดจําหนายสินคาบริเวณที่เปนการลดราคา
พิเศษหรือ Sale corner นั้น กลับต่ํากวายอด
จําหนายสินคาที่จําหนายในราคาปกติ อาทิ 
เชน ที่หางสรรพสินคา Takashimaya ในชวง
เทศกาลลดราคาในชวง 1-23 ม.ค.ที่ผานมา
สัดสวนของยอดจําหนายเสื้อผาและสินคา
จุกจิกในบริเวณลดราคา คิดเปน 65.9% ซึ่ง
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา คือ 
66.8% ในขณะที่สัดสวนยอดจําหนายของ
แผนกสินคาราคาปกติกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงจิตวิทยาของผูบริโภคในชวง
เศรษฐกิจฟนตัวในระยะนี้ซึ่งตองการซื้อของ
ที่เปนของดีและใชไดนานกวา แมวา “ราคา
จะแพงขึ้นอีกนิด”  

ขอสังเกตและขอแนะนําสําหรับผูผลิตผูสงออกไทย 
(1) เศรษฐกิจของญี่ปุนที่กําลังฟนตัวเปนลําดับ คาดวาจะชวยเพิ่มการจําหนาย และสงผลไปถึงการขยายการนําเขาสินคาจากไทยดวยเชนกัน อยางไรก็

ตาม จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจิตวิทยาผูบริโภคดังกลาวขางตน ผูผลิตผูสงออกไทยควรมุงเนนไปยังสินคาที่มีระดับราคา “แพงขึ้นอีกนิด” แต
จะตองเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นในดานของคุณภาพ ดีไซน หรือ คุณสมบัติแปลกใหมที่ไดมีการพัฒนาขึ้นกวาสินคาเดิม  ดังนั้น จึงอาจเปนโอกาสดี
สําหรับผูผลิตผูสงออกไทยรายใหมๆ ที่จะเริ่มเขาไปบุกตลาดญี่ปุน โดยมุงเนนสินคาลักษณะดังกลาว มากกวาการแขงขันในดานราคา 

(2) บริษัทไทยซึ่งมีแผนที่จะเขารวมงานแสดงสินคาในญี่ปุนที่กําลังจะจัดในปนี้ อาทิ เชน งาน 77th Tokyo International Gift Show Spring 2014 (5-7 
ก.พ. 2014), 18th International Jewellery Kobe 2014 (14-16 พ.ค. 2014), JJF : Japan Jewellery Fair 2014 (26-28 ส.ค. 2014)  ฯลฯ ควรศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาประเภทเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสินคาที่ตนผลิต-สงออกที่จําหนายอยูในญี่ปุน และคัดเลือกสินคาโดยมุงเนนสินคาที่มี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยอาจเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง ดีไซนเก หรือ มีคุณสมบัติแปลกใหม ฯลฯ เพื่อนําไปออกแสดงในงานตางๆดังกลาว ซ่ึงแมวาระดับ
ราคาจะสูงกวาปกติ แตก็นาที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูนําเขา/ผูซ้ือของญี่ปุนในปจจุบันได 
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      (ตอจากฉบับที่แลว) ในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุน ยังมีวัสดุอุตสาหกรรมที่สําคัญอีกประเภท ไดแก สี 
โดยบริษัทผูผลิตสีรายใหญอันดับหนึ่งและสองของญี่ปุนโดยตางเปนคูแขงที่สําคัญซึ่งกันและกันและตั้งอยูใน
เขตคันไซทั้งคู ไดแก Kansai Paint (www.kansai.co.jp ยอดจําหนาย 2.6 แสนลานเยน )และ  Nippon Paint 
(www.nipponpaint.co.jp 2.2 แสนลานเยน) โดยสวนใหญเปนสีสําหรับรถยนต  โดย Kansai Paint ไดขยาย
ตลาดไปยังอินเดีย อัฟริกาใตและอินโดนีเซีย ในขณะที่ Nippon Paint เปนผูครองตลาดสีแบรนดสําคัญในจีน  
นอกจากสองรายใหญดังกลาว ยังมีบริษัทสีอีกจํานวนมากที่อยูในเขตคันไซ ไดแก Dainihontoryou 
(www.dnt.co.jp  7.0 หมื่นลานเยน ) ใหญเปนอันดับสามของญี่ปุนผลิตสีประเภทสําหับอุตสาหกรรมและ
ครัวเรือน โดยมีบริษัทมิตซุบิชิมีสวนถือหุนอยู  บริษัท SK Kaken (www.sk-kaken.co.jp 7.8 หมื่นลานเยน )
ซึ่งผลิตสีสําหรับการกอสราง  บริษัท Shintopaint (www.shintopaint.co.jp 2.2 หมื่นลานเยน) เปนรายใหญ
อันดับ 4 ของญี่ปุนในวงการผูผลิตสี โดยผลิตสีสําหรับรถยนตและอุตสาหกรรมซึ่งอยูในเครือของ Sumitomo 
และรวมหุนอยูกับบริษัท Dupont บริษัท Kawakami (www.kawakami-paint.co.jp 5.8 พันลานเยน) ซึ่งถือหุน
โดยบริษัท Mitsui และเชี่ยวชาญในดานสีผง  บริษัท Asahi Paint (www.asahai-paint.net 1.5 หมื่นลานเยน)
ซึ่งเปนรายใหญที่สุดของญี่ปุนสําหรับสีทาบานเรือน  บริษัท SK Kaken (www.sk-kaken.co.jp 7.8 หมื่นลาน
เยน) ผลิตสีสําหรับการกอสรางโดยเฉพาะ รวมทั้งผลิตจําหนายวัสดุกอสรางดวย และบริษัท Rock Paint 
(www.rockpaint.co.jp 2.1 หมื่นลานเยน) ซึ่งเปนรายใหญที่สุดของญี่ปุนสําหรับสีที่ใชในการพนซอมรถยนต 
แตก็มีผลิตสีสําหรับกอสรางในโรงงงานที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูทั้งที่โอซากาและ
โตเกียว 

อุตสาหกรรมและธุรกิจสําคัญเขตคันไซ 

ขาวประชาสมัพันธกิจกรรมของ สคร.โอซากา  (ชมภาพกิจกรรมไดใน Facebook)

โครงการสรางกลุมผูบริโภคอาหารไทยอยางยั่งยืนในตลาดญี่ปุน ชวงพฤษภาคม-สิงหาคม 2014 (อยูระหวางรอการอนุมัติงบประมาณ)  

 โครงการสรางกลุมผูบริโภคอยางยั่งยืนในตลาดญี่ปุน เพื่อทําใหอาหารไทยกลายเปนหนึ่งในอาหารปกติของครัวเรือนญี่ปุน  โดยจัดกิจกรรมสอนทําอาหารไทยใหกลุมแมบาน
และลูกเพื่อปลูกฝงความคุนเคยชื่นชอบอาหารไทยใหกับเด็กท่ีจะเปนกลุมผูบริโภคในอนาคต และในชวงเดียวกันจะมีการจัด In-store promotion ในซุปเปอรมารเกตในทองท่ี
น้ันๆดวยเพื่อใหแมบานที่ไดเรียนการทําอาหารไทยมาแลว สามารถแวะซื้อหาเครื่องปรุงอาหารไทยไดในยานที่อยูอาศัยน้ันๆดวย ซึ่งจะชวยสงเสริมและกระตุนการจําหนายไป
ในขณะเดียวกัน ในสวนของพอบานญี่ปุนซึ่งปกติมีธรรมเนียมไปด่ืมสุราสังสรรคกับเพื่อนรวมงานหลังเลิกงาน ก็จะดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคยอาหารไทยใหกับกลุม
พอบาน โดยรวมกับบารสไตลใหมชื่อ “mr.kanso” ซึ่งมีสาขารวม 40 สาขาทั่วญี่ปุนและกําลังเปนท่ีนิยม เน่ืองจากเสริพเครื่องดื่มพรอมอาหารกลับแกลมเฉพาะที่เปนอาหาร
กระปองตามท่ีลูกคาเลือก โดยสคร.โอซากาไดแนะนําอาหารกระปองหลายหลากประเภทของไทย รวมท้ังเครื่องดื่มสุรา ไวนและเบียรเพื่อสงเสริมการจําหนายในชวงกิจกรรมฯ 

ผูสงออกสินคาไมตัดดอก/เมล็ดพันธุดอกไมที่สนใจจะลงโฆษณาฟรีในวารสารทองถิ่นของญี่ปุน  Kaki Engei Shimbun  
ซ่ึง เปนวารสารเกี่ยวกับไมดอก - ไมประดับ  มีกลุมผูอานเปนผูประกอบธุรกิจดานนี้โดยเฉพาะ (http://www.kakiengei.jp/

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครโอซากา (สคร .โอซากา) 

เปนหนวยงานในสังกัดกรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศ 

(Department of International 

Trade Promotion : DITP) 

ภายใตกระทรวงพาณิชย 

สคร. โอซากา ใหการสงเสริม

สนับสนุนการคาระหวางไทยกับ

ญี่ปุน โดยใหคําแนะนําและขอมูล

ทางการคา การตลาด การแนะนํา 

จับคูธุรกิจสําหรับผูสงออกไทยและ

ผูนําเขาญี่ปุน การจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาดตางๆสําหรับสินคา

ไทย ในพื้นที่ทีอ่ยูในเขตดูแล ไดแก 

คันไซ จูบุ และชิโกกุ  

“โอซากาพาณิชย” เปนวารสารราย

เดือน ออกในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนสําหรับผูประกอบการ ผู

สงออกไทย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่

สนใจเกี่ยวกับตลาดญี่ปุน  

ติดตอ เรา  :   

สํานั กงานส ง เสริมการค าฯ   

ณ  นครโอซากา  

Bangkok Bank Bldg.8F 
1-9-16 Kyutaromachi 

Chuo-ku, Osaka 
541-0056  JAPAN 

Tel  : +81(0)6 6262 4418 
Fax : +81(0)6 6271 1053 
Email : 
ttcosaka@thaitrade.jp

Web Site : 
http://www.thaitrade.jp
http://www.ditp.go.th
Facebook : 
Thai Trade Center, Osaka 

ผูอํานวยการ สุภัฒ สงวนดีกุล 
ผูชวย ผอ. วรวุฒิ สมหวังประเสรฐิ 
ผูชวย ผอ. ทิพยวรรณ ยามาโมโตะ 

โปรดแจงใหเราทราบ หากทานตองการรับ
เอกสารนี้เปนประจํา หรือไมตองการรับตอไป 

)  ตีพิมพเดือนละ 2 ครั้ง   
โดยเปนสินคาประเภทดอกไมสด/แหง เมล็ดพันธุดอกไม หรือ ประเภทอุปกรณจัดชอดอกไม เชน กระดาษหอ เปนตน โดยตองเปนสินคาใหมที่ยังไมเคยเขาสู
ตลาดญี่ปุนมากอน    ทั้งนี้ ขอมูลทีต่องใช คือ  (1) ช่ือสินคาและประเภทสินคา (2) ช่ือบริษัท พรอมที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร  ช่ือผูติดตอ  เว็บไซต  (3) 

โดยขอใหสงขอมูลไปยังสคร.โอซากา จุดขายของสินคา (4) รูปถายสินคา ภายในวันที่ 10 มี.ค. 2557 เพื่อทาง สคร.โอซากาจะจัดแปลและสงใหวารสาร
ดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่โฆษณาที่ไดรับจัดสรรใหมีจํากัด จึงขอใชวิธี first come first serve  

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://blogs.trb.com/features/consumer/shopping/blog/2010/04/free_exterior_house_paint_for.html&ei=144NU9WoL863kAWzl4DoCg&usg=AFQjCNFQJUSWUrsJPmsOR1a9L6SNRQFfQQ&sig2=5XA_QgV3Vp8fhOIXIvM14A
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DJWIqAFEdNXwrM&tbnid=LJIEFFYYBTJ6rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.accuratepaintingnwfl.com/oil-acrylic-and-latex-paints-the-difference-between-them/&ei=BY8NU4vVDMyHkQXw4IGIBw&bvm=bv.61965928,d.dGI&psig=AFQjCNEEQaBGxTo9sfr_mMwhdlgK_3bFng&ust=1393483864167515
http://www.nipponpaint.co.jp/index_e.html
http://www.sk-kaken.co.jp/
http://www.kansai.co.jp/
http://www.nipponpaint.co.jp/
http://www.dnt.co.jp/
http://www.sk-kaken.co.jp/
http://www.shintopaint.co.jp/
http://www.kawakami-paint.co.jp/
http://www.asahai-paint.net/
http://www.sk-kaken.co.jp/
http://www.rockpaint.co.jp/
http://www.kakiengei.jp/

