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รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

E-mail: orbusiness@hotmail.com

คนรวยของญี่ปุ่นอยู่ที่ไหน

ใช้ชีวิตอย่�งไร

จำก
สถิติของกระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น ผู้ที่มีรายได้สูงที่เกิน
กว่า 15 ล้านเยน (ประมาณ 3 ล้านบาท) ต่อปี มีการใช้

จ่ายที่ลดลงอย่างมาก จากยอดรวม 20 ล้านล้านเยน ในปี 2000 โดย
ลดลงเหลือเพียง 12 ล้านๆ เยนในปี 2011 ในขณะที่ การใช้จ่ายโดย
รวมอยู่ที่ประมาณ 230 ล้านล้านเยน แสดงว่ากลุ่มผู้ท่ีมีรายได้สูง มี
ความประหยัดในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือยท้ังหลาย เม่ือเปรียบเทียบตัวเลข ตลาดสินค้าระดับสูงของ
โลกมีอัตราการเติบโตที่ ประมาณ 10% ในปี 2012 ปรากฏว่า ตลาด
ญี่ปุ่นมีการเติบโตที่ 0%

กลุ่มผู้มีรายได้สูงไม่ได้ลดจ�านวนลง ที่จริงแล้วเพิ่มขึ้น จาก
การส�ารวจปรากฏว่าในปี 2004 คนญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์มากกว่า 1 ล้าน
ดอลล่าร์ มี 1.34 ล้านคน ในขณะที่ ปี 2011 มีมากกว่า 1.8 ล้านคน 
จึงได้มีการส�ารวจว่ากลุ่มคนรวยที่มีรายได้สูง มีสินทรัพย์มากคือใคร 
อยู่ที่ไหนและมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร

กลุ่มแรก คือ กลุม่เจ้าของกจิการ SME ธรุกจินัน้ถงึแม้
จะไม่ใช่ขนาดใหญ่ แต่ก็เป็นธุรกิจการผลิตที่เป็น niche 
market ในขณะที่ตลาดที่เกี่ยวข้องกับ IT ก�าลังเติบโต 
เป็นต้นว่า เป็นกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ที่มีลักษณะการใช้
พิเศษ เครื่องจักรอาหาร สินค้าป้องกันภัยและเครื่องจักร
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายนั้น 
เนื่องจากธุรกิจบีบรัดท�าให้ไม่มีเวลามากนัก จึงใช้ชีวิต

เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปก็มีมาก พยายามท�าตัว
ให้ไม่เป็นที่โด่งดัง เพราะต้องการปกปิดความลับ
ทางธุรกิจต่างๆ ส่วนสภาพของสินทรัพย์เป็นแบบ 

Flow-Stock balance คนกลุม่นี ้มกัเป็นเจ้าของธุรกจิ
ทีไ่ม่โดดเด่น เป็นโรงงานทีดู่เหมอืนเก่าๆ เช่น โรงงานหนึง่

ที่ผลิตสินค้าประเภทวงจรอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะอย่างที่ใช้
ในอปุกรณ์ป้องกนัภยั ซึง่เป็นตลาดทีผ่กูขาดมาเป็นเวลานาน ต้นทนุ

สินค้าเพียง 3 หมื่นเยน แต่ขายได้ถึง 3 แสนเยน แต่เจ้าของกลับใช้
ชีวิตอย่างธรรมดาๆ เพราะ 1. ต้องการปิดตัวเองจากสังคมเพื่อไม่เห็น
เหน็ความโดดเด่นของธรุกจิ 2. เพือ่ป้องกนัการต่อราคาของลกูค้า และ 
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3. นโยบายประหยัดภาษี คนกลุ่มน้ีอยู่บ้านธรรมดาไม่ใช่คฤหาสน์
ขนาดใหญ่ บางครั้งอาจจะไปทานข้าวกับลูกค้าในภัตตาคารหรู แต่
ปกติกินข้าวหน้าเนื้อง่ายๆ ถูกๆ สบายๆ เสื้อผ้าที่ใช้ ก็ไม่เน้นแบรนด์
ตะวนัตก ใช้สนิค้าราคาไม่แพงอย่าง Uniqlo เครดติการ์ดไม่เคยใช้ พก
เงินสดครั้งละล้านเยน เผื่อเหนียว แต่หนสุดท้าย ที่จ่ายมากที่สุดก็คือ
ค่าสาเก เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น คนกลุ่มนี้มีประมาณ 6 แสนคนคิดเป็น 
33.6%

อีกกลุ่มหนึ่ง คือ การเปิดกิจการทางด้านการแพทย์ เช่น 
ศัลยกรรมเสริมสวย หรือจักษุแพทย์ ทันตแพทย์ โดยเฉพาะหากมี 
สาขาหลายๆ สาขา โดยที่ตัวเองเป็นทั้งแพทย์และเจ้าของคลินิก 
พฤติกรรมการบริโภคนั้น มักจะเน้นรถยนต์ นาฬิกาข้อมือแบบหรูๆ มี
การบรโิภคในระดบัสงู แต่เนือ่งจากมงีานมากขึน้ ไม่ค่อยได้ Entertain 
ให้กับตัวเองมากนัก การใช้ชีวิตส่วนใหญ่จึงเหมือนคนธรรมดาทั่วไป 
นอกจากรถยนต์ที่หรูแล้ว มักจะไม่เน้นสินค้าแบรนด์เนมมากนัก มัก
จะใช้แบรนด์ Uniqlo เช่นเดยีวกัน รปูแบบของสนิทรพัย์ คอื แบบ Flow 
เน้นการลงทุนและขยายตัวต่อๆ ไป มากกว่ามีเงินมากๆ แล้ว ใช้จ่าย
เงินอย่างฟุ่มเฟือย คนกลุ่มน้ีโดยรวมจะมีประมาณ 1.8 แสนคน คิด
เป็น 9.5%

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเจ้าของที่ดิน คนกลุ่มนี้มีประมาณ 1.3 แสน
คน คิดเป็น 7.1% ส่วนใหญ่จะมีมรดกที่ดินตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ยิ่งหากอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ยิ่งมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาก ส่วนใหญ่มักจะ
เอาที่ดินไปสร้างเป็นคอนโด หรือแมนชั่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ไป

เรือ่ยๆ พฤตกิรรมการบรโิภคนัน้ คนกลุม่นี ้บางส่วนไม่ค่อยมเีวลามาก 
แต่ส่วนใหญ่มกัจะเอาสนิทรพัย์ให้มอือาชพีบรหิาร แล้วตนเองกใ็ช้ชีวติ
อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เน้นการรักษาสินทรัพย์ให้อยู่ได้
นานๆ ไม่ปล่อยออกไปง่ายๆ เป็นแบบ Stock คนกลุ่มนี้ยังมีที่ดินใน
มือได้นั้นมาจากช่องว่างการปฏิรูปที่ดินหลังสงคราม ซึ่งท�าให้มีการ 
กระจายที่นาให้เสมอภาคกัน แต่ยกเว้นที่ดินที่เป็นป่าในขณะนั้น เมื่อ
มีการพัฒนามากขึ้นก็ท�าให้ที่ดินที่เคยเป็นป่าก็ได้รับการพัฒนาจนมี
มูลค่าสูงขึ้น  

พอจะสรุปได้ว่า คุณลักษณะของคนรวยญี่ปุ่นนั้น มี 4 อย่าง
ด้วยกัน 

1.  มีประวัติการเป็นคนรวยมาไม่นาน ส่วนใหญ่ร�่ารวยหลัง
จากญี่ปุ่นมีการเติบโตในระดับสูงประมาณปี 1961 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น
ช่วงที่รัฐบาลด�าเนินนโยบายเพิ่มรายได้เป็น 2 เท่า

2.  ไม่ชอบมีความโดดเด่น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ 
หรือเจ้าของที่ดิน เพราะหากเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นคนรวยแล้ว อาจจะถูก
คนต่อต้านจากสังคม หรือมีคนชอบมาหลอกเรื่องธุรกิจ

3. มีงานมาก โดยเฉพาะเจ้าของกิจการและแพทย์ ไม่ยอม 
Early retire ง่ายๆ อย่างคนอเมริกา (ที่ร�่ารวยแล้วจะเลิกท�างาน ไป 
พักผ่อนท่องเที่ยว) บ่อยๆ ที่แทนที่จะรับประทานอาหารที่หรูๆ กลับ
ประหยัดเวลาโดยการรับประทาน Fast food แทน

4. ไม่ยอมเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสด ส่วนใหญ่จะเป็น เจ้าของ
ทีดิ่น หรอื ผูท้ีเ่กษยีณอายุ หลายๆ ครัง้ ท�าให้ขาดแคลนเงนิสดกม็ี TPA
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