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ชื่อทางการ ：ญีป่ ุ่ น ( 日本 )

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ญี่ปุ่นตั้งอยูด่ า้ นฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรื อทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้าน
ตะวันออกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทิศเหนือ ติดกับ
ประเทศรัสเซีย มีทะเลโอฮอล์คเป็ นเส้นแบ่งแดน หมู่เกาะญี่ปุ่นทอดตัวเป็ นรู ปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ ยว จาก
ทางตอนเหนือที่ละติจูด 45 องศา 33 ลิปดาเหนือ มาทางใต้ที่ละติจูด 20 องศา 25 ลิปดาเหนือ โดยมีความยาว
ทั้งสิ้ น 3,800 กิโลเมตร
พืน้ ที่
ประมาณ 377,835 ตารางกิโลเมตร1 เป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 60 ของโลก (ขนาด
0.76 เท่าของไทย) ประกอบด้วยพื้นดิน 374,744 ตารางกิโลเมตร และผืนนํ้า 3,091 ตาราง
กิโลเมตร ส่ วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 29,751 กิโลเมตร
1

CIA-The World Factbook – Japan (http://www.cia.gov/library/publications/the-worldfacebook/print/ja.html)
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ภูมิประเทศ เป็ นประเทศหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะใหญ่นอ้ ยประมาณ 3,900 เกาะ โดยมีเกาะใหญ่ที่สาํ คัญ
4 เกาะ คือ (1) ฮอกไกโด มีพ้นื ที่ 83,517 ตารางกิโลเมตร (2) ฮอนชู มีพ้นื ที่ 231,012 ตาราง
กิโลเมตร (3) ชิโกกุ มีพ้นื ที่ 18,800 ตารางกิโลเมตร และ (4) คิวชู มีพ้นื ที่ 44,379 ตาราง
กิโลเมตร โดยร้อยละ 71 ของพื้นที่ท้ งั หมดของญี่ปุ่นเป็ นภูเขาซึ่งไม่สามารถอาศัยหรื อทําการ
เพาะปลูกได้ ในขณะที่มีพ้นื ที่ราบเพียงร้อยละ 25 ซึ่งใช้เป็ นพื้นที่ทางการเกษตรได้เพียงร้อยละ
11 เท่านั้น ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟมากประมาณ 1 ใน 10 ของทั้งโลก โดยมีภูเขาฟูจิเป็ นภูเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศ (3,776 เมตร) และเป็ นภูเขาไฟที่สงบอยูแ่ ต่ยงั ไม่ดบั และจากการที่ญี่ปุ่นอยูใ่ นเขตที่
มีภูเขาไฟมาก และตั้งอยูบ่ นวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งมีรอยเลื่อนต่างๆ มากมาย ทําให้มี
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเสมอ
ภูมิอากาศ มี 4 ฤดูหลัก ดังนี้
ฤดูใบไม้ ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) : อากาศอบอุ่น
ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิ งหาคม)
: อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้นๆ ประมาณ
1 เดือน ในช่วงต้นฤดู และร้อนจัดในช่วง
สิ งหาคม-กันยายน
ฤดูใบไม้ ร่วง (ตุลาคม-พฤศจิกายน) : อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝนมากในช่
ุ่
วง
เดือนกันยายน
ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) : อากาศหนาว มีหิมะตกโดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่ วนทาง
ใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่น
เขตของภูมิอากาศมี 6 เขต คือ
ฮอกไกโด : เหนือสุ ดของประเทศ มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยูช่ ายฝั่งทะเลทางฟากตะวันตกของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูหนาวมีหิมะตก
มาก และในช่วงฤดูร้อนอากาศจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหว่างฤดูและกลางวันกลางคืนมีความแตกต่างมาก
ทะเลเซะโตะ: มีอากาศชื้นตลอดทั้งปี
ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก: ตั้งอยูช่ ายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดู
หนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมี
อากาศร้อนและชื้น
หมู่เกาะตะวันตกเฉี ยงใต้: หมู่เกาะริ วกิวมีอุณหภูมิก่ ึงเขตร้อน คืออุ่นในฤดูหนาวและ
ร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกมากและมีไต้ฝนผ่
ุ่ านมาในช่วง
เปลี่ยนฤดู
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ฤดูฝนหลักเริ่ มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อยๆ ไล่ข้ ึนไปจนถึงฮอกไกโดใน
ปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮอนชูฤดูฝนจะเริ่ มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือน
ครึ่ ง ส่ วนอีกช่วงที่มีฝนตกคือช่วงเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูใบไม้ผลิเป็ นฤดูร้อน และฤดูร้อนเป็ นฤดูใบไม้ร่วง
เมืองหลวง กรุ งโตเกียว (Tokyo) ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประชากรพํานักอยูม่ ากที่สุดในประเทศ ประมาณ12.58
ล้านคน2
เมืองสํ าคัญ โตเกียว โยโกฮามา โอซากา นาโกยา โกเบ ฟูกโู อกะ คาวาซากิ ฮิโรชิมา

เมืองหลวง
โตเกียว

เมืองเศรษฐกิจสํ าคัญ / สิ นค้าสํ าคัญในแต่ ละเมือง
สิ นค้ า/บริการ
เมืองท่ า
สิ นค้ า/บริการ เมืองเศรษฐกิจ
สํ าคัญอืน่ ๆ
- เป็ นที่ต้ งั ของ
โอซากา
- สิ่ งทอ เครื่ อง เขตชูบุ
แต่งกาย
หน่วยงานรัฐบาล
กลาง ศูนย์กลาง
ส่ วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจ การศึกษา
- ศูนย์กระจาย
ระดับสูง และการ
โยโกฮามา
เขตคิวชู
สื่ อสารโทรคมนาคม
สิ นค้า
- ศูนย์กระจาย
ของประเทศ
โกเบ
สิ นค้า

สิ นค้ า/บริการ
- ฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหนัก เช่น
รถยนต์ เหล็ก และ
ศูนย์กลางเทคโนโลยี
- ฐานการผลิต Semiconductor เหล็กกล้า ยาน
ยนต์ การต่อเรื อ และการ
วิจยั และพัฒนาในด้าน
Nuclear fusion, Robotics,

เขตฮอกไกโด
และโตโฮกุ

และCeramic materials
- ฐานการเกษตรสําคัญ เช่น
นํ้าตาลจากหัวบีต
ผลิตภัณฑ์จากนมและข้าว
การประมง

เวลาท้ องถิ่น GMT + 7 (เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาํ คัญของประเทศ ได้แก่ แร่ ธาตุ (เช่น ทองคํา เงิน ตะกัว่ ทองแดง ซีเมนต์) ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิ น และพลังงานจากนํ้า (Hydropower) เป็ นต้น
ระบบคมนาคม
มีท่าเรื อสําคัญที่บริ การด้านการเดินเรื อรวมทั้งสิ้ น 21 แห่ง กระจายอยูต่ ามเมืองต่างๆ
ทางนํ้า
ทัว่ ประเทศ และมีหน่วยงานด้านศุลกากรประจําอยู่ ท่าเรื อที่สาํ คัญ คือ Tokyo,
Yokohama, Chiba, Kawasaki, Nagoya, Osaka, Kobe และ Kita Kyushu
ทางบก
ทางหลวงสายสําคัญ
2

“Statistical Handbook of Japan” by Statistics Bureau, Japan
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ทางรถไฟ
ทางอากาศ

- National Express Way
4,869.4 กิโลเมตร
- National Way
47,000 กิโลเมตร
ระยะทางของรถไฟทัว่ ประเทศ รวมทั้งสิ้ น 26,973.8 กิโลเมตร
มีท่าอากาศยานนานาชาติทวั่ ประเทศ 15 แห่ง ที่สาํ คัญ คือ ท่าอากาศยาน Narita
(Tokyo), Nagoya, Fukuoka, Sendai, Sapporo และ Osaka รวมทั้งมีท่าอากาศยาน
ภายในประเทศจํานวน 32 แห่ง
Flight Time Table

From Bangkok (Suvarnabhumi Airport)
Day
Departure
Daily
01:00
To FUKUOKA
Daily
00:10
Daily
23:59

Arrival
08:00
10:25
14:05+1

Flight
TG 648
TG 644/ TG 6042
TG 672/ TG 6906

Via
Nonstop
NGO
KIX

To OSAKA

Daily
Daily
Daily
Daily

09:10
23:00
23:55
23:59

19:00
06:10+1
07:05+1
07:10+1

TG 620
TG 622
TG 6934
TG 672

1
Nonstop
Nonstop
Nonstop

To TOKYO

Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

08:20
08:40
22:35
23:50
23:55
01:00
09:10
23:59

16:00
16:20
06:15+1
07:30+1
07:35+1
11:30
22:30
11:05+1

TG 676
TG 6004
TG 640
TG 642
TG 6002
TG 648/ TG 6028
TG 620/ TG 6034
TG 672/ TG 6032

Nonstop
Nonstop
Nonstop
Nonstop
Nonstop
FUK
KIX
KIX

To NAGOYA

Daily

00:10

07:30

TG 644

Nonstop

To SENDAI

Daily
Daily

00:10
01:00

11:05
12:10

TG 644/ TG 6048
TG 648/ TG 6056

NGO
FUK

To SAPPORO

Daily
Daily
Daily
Daily

00:10
01:00
08:20
23:00

10:40
13:05
19:45
09:50+1

TG 644/ TG 6914
TG 648/ TG 6926
TG 676/ TG 6044
TG 622/ TG 6047

NGO
FUK
NRT
KIX

Day
Daily
Daily
Daily

Departure
11:45
07:05
08:00

Arrival
15:35
15:40
15:15

Flight
TG 649
TG 6905/ TG 623
TG 6043/ TG 645

Via
Nonstop
KIX
NGO

Day
Daily
Daily
Daily
Daily

Departure
01:25
10:00
11:10
18:15

Arrival
05:55
16:35
15:40
22:35

Flight
TG 673
TG 621
TG 623
TG 6935

Via
Nonstop
1
Nonstop
Nonstop

From FUKUOKA
To BANGKOK

From OSAKA
To BANGKOK
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From TOKYO
To BANGKOK

Day
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Departure
09:45
10:45
10:50
17:15
17:30
07:25
07:30
11:55

Arrival
14:45
15:45
16:05
22:15
22:50
15:40
15:35
22:35

Via
Nonstop
Nonstop
Nonstop
Nonstop
Nonstop
KIX
FUK
KIX

05:55+1

Flight
TG 643
TG 641
TG 6003
TG 677
TG 6005
TG 6033/ TG 623
TG 6029/ TG 649
TG 6037/
TG 6935
TG 6035/ TG 673

Daily

21:40

Day
Daily
Daily

Departure
10:30
14:45

Arrival
15:15
19:20

Flight
TG 645
TG 6945

Via
Nonstop
Nonstop

Day
Daily

Departure
08:00

Arrival
15:15

Flight
TG 6049/ TG 645

Via
NGO

Day
Daily
Daily

Departure
07:45
07:50

Arrival
15:45
19:20

Via
NRT
NGO

Daily

19:00

05:55+1

Flight
TG 6045/ TG 641
TG 6039/
TG 6945
TG 6046/ TG 673

KIX

From NAGOYA
To BANGKOK
From SENDAI
To BANGKOK
From SAPPORO
To BANGKOK

KIX

หมายเหตุ: +1 (Arrival Next Day)

1.2 ประชาชน
จํานวนประชากร

ประมาณ 127.3 ล้านคน (25513) คิดเป็ นร้อยละ 2 ของประชากรโลก เป็ นประเทศที่มี
ประชากรมากที่สุดเป็ นอันดับ 10 ของโลก ความหนาแน่นของประชากรมากเป็ น
อันดับ 5 ของโลก เท่ากับประมาณ 343 คน ต่อ
ตารางกิโลเมตร
อัตราการขยายตัวของประชากร คือ -0.139 %4
เชื้อชาติ
ญี่ปุ่น 99% อื่นๆ 1%5 ในทางประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าโดยทัว่ ไป บรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่น
ได้แก่ กลุ่มเผ่าพันธ์หนึ่งที่เรี ยกในปัจจุบนั ว่า เผ่าพันธุ์ยามาโตะ ผสมกับคนที่อพยพมาจาก
แผ่นดินใหญ่ ได้แก่ จีนและเกาหลี ปัจจุบนั คนต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่อยูใ่ นญี่ปุ่น ได้แก่ ชาว
เกาหลีและชาวจีน รวมทั้งเผ่าไอนุ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นไม่ถือว่าประเทศของตนมีชนกลุ่มน้อย
ศาสนา
ศาสนาใหญ่ๆ มี 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและชินโต (ร้อยละ 84) นอกจากนั้น ได้แก่
ศาสนาคริ สต์และลัทธิขงจื้อ
3

Economist Intelligence Unit (EIU), 2009
Source: CIA World Factbook, 2009
5
Thai Embassy in Japan (http://www.thaiembassy.jp/TJcommunity-t/aboutJP.htm )
4
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ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาราชการ
โครงสร้ างอายุ ญี่ปุ่นเป็ นสังคมคนสูงอายุ (Aging society) เป็ นประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปี ขึ้นไป)
จํานวน 26.82 ล้านคน หรื อเท่ากับร้อยละ21 ของประชากรทั้งหมด
0-14 ปี :

13.7% (ชาย 8,926,439/ หญิง 8,460,629)

15-64 ปี :

64.7% (ชาย 41,513,061/ หญิง 40,894,057)

65 ปี ขึ้นไป: 21.6% (ชาย 11,643,845/ หญิง 15,850,388)
สั ดส่ วนประชากร

แรกเกิด:

(ข้อมูล ปี 2551)

1.06 ชาย / หญิง

น้อยกว่า 15 ปี : 1.055 ชาย / หญิง
15-64 ปี :

1.014 ชาย/ หญิง

65 ปี ขึ้นไป: 0.732 ชาย / หญิง
ประชากรทั้งหมด: 0.95 ชาย / หญิง (ข้อมูล ปี 2549)
การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี (ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี )
อัตราการรู้หนังสื อ
ร้อยละ 99.9
1.3 รัฐบาล
วันชาติ 23 ธันวาคม ของทุกปี
ประเภทของรัฐบาล
ระบอบเสรี ประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภาเป็ นสถาบันสูงสุ ดของรัฐ และมี
นายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้ารัฐบาล (นายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภา)
นอกจากนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั ได้มีการบัญญัติไว้วา่ สมเด็จพระจักรพรรดิ
ทรงเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ มิใช่องค์ประมุขและไม่มีอาํ นาจในการบริ หาร
ประเทศ
การแบ่ งส่ วนบริหาร

ญี่ปุ่นแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็ น 47 จังหวัด (Prefecture) ซึ่งรวม
กรุ งโตเกียว (Tokyo Metropolis) ด้วย การปกครองส่ วนท้องถิ่นภายในจังหวัดแยก
ออกเป็ น นคร เมือง และหมู่บา้ น ยกเว้นกรุ งโตเกียวที่มีเขตการปกครอง เฉพาะใน
ส่ วนใจกลาง 23 เขต นอกเหนือไปจากเขตชานกรุ ง ซึ่งประกอบด้วย 27 นคร 5 เมือง
และ 8 หมู่บา้ น รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ทอ้ งถิ่น โดย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ของนครขนาดใหญ่ ของเมืองและของหมู่บา้ น
ตลอดจนสมาชิกสภาส่ วนท้องถิ่นทุกระดับมาจากการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญ

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2490 (ค.ศ. 1947)

ระบบการเมือง

ระบบการเมืองของญี่ปุ่น ยึดหลักการแยกอํานาจนิติบญั ญัติ อํานาจบริ หาร และ
อํานาจตุลาการออกจากกัน
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อํานาจบริหาร

กลุ่มบุคคลที่มีอาํ นาจสูงสุ ดในการบริ หารประเทศ คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งจัดตั้งโดย
นายกรัฐมนตรี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้กฎหมายในการบริ หาร การเสนอร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ และร่ างพระราชบัญญัติอื่นๆ และการรายงานทั้งเรื่ อง
ภายในและภายนอกประเทศ ต่อสภาไดเอท รัฐมนตรี มีหน้าที่บงั คับบัญชา และ
ควบคุมดูแลกระทรวงต่างๆ ทั้ง 12 กระทรวง

อํานาจตุลาการ

ประกอบด้วย ศาลฎีกา และศาลล่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ นศาลภาค มีท้ งั หมด 8 แห่งศาล
จังหวัด มีท้ งั หมด 50 แห่ ง ศาลแขวง มีท้ งั หมด 575 แห่ ง และศาลครอบครัว การ
ดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และการพิจารณาคดีตามกฎหมายอื่นๆ เป็ น
หน้าที่ของข้าราชการอัยการ ซึ่งอยูภ่ ายใต้การบังคับของอธิบดีกรมอัยการ

รัฐสภา

เรี ยกชื่อว่า “สภาไดเอท” ซึ่งเป็ นสภาสูงสุ ดในการบริ หารประเทศ และทําหน้าที่เป็ น
ตัวแทนของประชาชนญี่ปุ่นทั้งหมด ประกอบด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎร (House of
Representatives) หรื อสภาล่าง ซึ่ งมีสมาชิก 480 คน มาจากการเลือกตั้งทัว่ ประเทศมี
วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ยกเว้นในกรณี ที่มีการยุบสภาไดเอทก่อนหมดวาระ และ
วุฒิสภา (House of Councillors) หรื อสภาสู ง ซึ่งมีสมาชิก 242 คน มีวาระในการ
ดํารงตําแหน่ง 6 ปี โดยจะมีการเลือกตั้งจํานวนครึ่ งหนึ่ง สลับกันไปทุก 3 ปี อํานาจ
หลักของสภาไดเอท คือ การออกเสี ยงลงคะแนนร่ างพระราชบัญญัติต่างๆ มีอาํ นาจ
ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี หรื อลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

- ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (Speaker of the House of Representatives)
นายโยเฮ โคโนะ (Yohei KONO, ณ วันที่ 4 กันยายน 2550)
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- ประธานวุฒิสภา (President of the House of Councillors)
นายซัตสึ กิ เอดะ (Satsuki Eda, ณ วันที่ 27 สิ งหาคม 2550)
ระบบการเลือกของทั้ง 2 สภา เป็ นการผสมผสานระหว่างระบบแบ่งเขต (District) จาก 47 จังหวัดของ
ญี่ปุ่น กับระบบสัดส่ วน (Proportional representation) จากเขตเลือกตั้ง 11 เขต
การเลือกตั้ง

สภาผูแ้ ทนราษฎรมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2552 และวุฒิสภามีการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุ ด ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 โดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกครึ่ งหนึ่งใน
ทุก 3 ปี (ครั้งต่อไปจะมีข้ ึนในเดือนกรกฎาคม 2553)

ประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (His Majesty Emperor AKIHITO) เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์
ในปี 2532 เป็ นจักรพรรดิองค์ที่ 125 ในราชวงศ์ ใช้ชื่อรัชสมัยว่า เฮเซ (Heisei) จักรพรรดิของ
ญี่ปุ่นสื บเชื้อสายมาจากจักรพรรดิจิมมุ เมื่อ 660 ปี ก่อนคริ สตกาล

นายกรัฐมนตรี นายยูคิโอะ ฮาโตยามา (Yukio HATOYAMA) ได้รับแต่งตั้งเป็ นนายกฯ ญี่ปุ่น คนที่ 60
เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2552 (รัฐบาลพรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น: ดีพเี จ) และเริ่ มดํารง
ตําแหน่งในวันที่ 16 กันยายน 2552
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้ าและอุตสาหกรรม
นายมาซายูกิ นาโอชิมา (Masayuki NAOSHIMA) (พรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น: ดีพีเจ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ
นายคัตซึยา โอกาดะ (Katsuya OKADA) (พรรคประชาธิปไตยแห่งญี่ปุ่น: ดีพีเจ)
1.4 การเป็ นสมาชิกองค์กรระหว่ างประเทศ (ทีม่ ีบทบาทต่ อนโยบายระหว่ างประเทศ)
AfDB, APEC, APT, ARF, AsDB, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, CE
(observer), CERN (observer), CP, EAS, EBRD, FAO, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD,
ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU,
ISO, ITU, ITUC, LAIA, MIGA, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE (partner), Paris
Club, PCA, PIF (partner), SAARC (observer), SECI (observer), UN, UN Security Council (temporary),
UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMOVIC, UNRWA, UNWTO, UPU,
WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
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1.5 การจัดทําข้ อตกลงทางการค้ า
ปัจจุบนั ญี่ปุ่นได้จดั ทําและอยูร่ ะหว่างการจัดทําความตกลงการค้าเสรี จํานวนทั้งสิ้ น 18 ฉบับ6
ประกอบด้วย
สรุ ปผลการเจรจาแล้ ว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Japan-Singapore Economic Agreement for a New-Age Partnership (2002)
Japan-Mexico Economic Partnership Agreement (2005)
Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement (2006)
Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (2006)
Japan-Chile Economic Partnership Agreement (2007)
Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (2007)
Japan-Brunei Economic Partnership Agreement (2007)
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (2008)
Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (2007)

อยู่ระหว่ างการเจรจา
10. Japan-Korea Economic Partnership Agreement (2003)
11. Japan-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (2006)
12. Japan-India Economic Partnership Agreement (2007)
13. Japan-Australia Economic Partnership Agreement (2007)
14. Japan-Switzerland Economic Partnership Agreement (2007)

อยู่ระหว่ างการศึกษา
15. Japan-PRC-Korea Economic Partnership Agreement (2003)
16. East Asia Free Trade Agreement (ASEAN+3) (2004)
17. Japan-Canada Economic Partnership Agreement (2005)
18. Comprehensive Economic Partnership in East Asia (ASEAN+6) (2007)

2. ข้ อมูลเศรษฐกิจพืน้ ฐาน
2.1 สภาวะทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่ มฟื้ นตัวจากสภาวะการถดถอยโดย GDP ในช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ของปี 2552 ได้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปี เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวครั้งแรกตั้งแต่ตน้ ปี 2551 หลังจากที่มี
ค่าติดลบร้อยละ 11.7 ในช่วงไตรมาส 1 ปี นี้ และดิ่งลงร้อยละ 13.1 ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 และ
เมื่อพิจารณาอัตราขยายตัวต่อรายไตรมาส ปรากฎว่า เศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2552 นี้
ขยายตัวจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.9 เนื่องจากการส่ งออกเริ่ มฟื้ นตัวและผลจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
รัฐบาล สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่น แม้หลายฝ่ ายเห็นพ้องว่าเศรษฐกิจผ่านจุดตํ่าสุ ดแล้ว แต่นกั
เศรษฐศาสตร์และนักวิชาการภาคเอกชนหลายรายเห็นว่ายังต้องใช้เวลากว่าเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวอย่างแท้จริ ง
6

Asia Regional Integration Center of ADB (http://www.aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php )
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สถาบันวิจยั เอกชน 28 สถาบันประเมินว่า GDP ของญี่ปุ่นทั้งปี จะหดตัวร้อยละ 3 ในปี งบประมาณ 2552
(เมษายน 2552-มีนาคม 2553) และเชื่อว่าในปี งบประมาณ 2553 การฟื้ นตัวยังไม่เต็มที่นกั จะมีค่าเป็ นบวกร้อย
ละ 1.1 เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญ คือ ภาวะการจ้างงาน ที่อตั ราการว่างงานยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าจ้าง
เฉลี่ยยังคงลดลง โดยค่าจ้างรวมโบนัสและค่าล่าวงเวลาในเดือนมิถุนายน 2552 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 7.1 ที่
จะส่ งผลต่อการใช้จ่ายของครัวเรื อน และดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคไม่รวมอาหารสดและพลังงานลดลงร้อยละ 0.7 ซึ่ง
เป็ นสัญญาญว่าญี่ปุ่นอาจประสบปั ญหาภาวะเงินฝื ด
จากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั มีปัจจัยเสี่ ยง ผูบ้ ริ โภคญี่ปุ่นจึงจะยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย สิ นค้าที่มีโอกาส
ขยายตัวได้ จึงเป็ นสิ นค้าที่ราคาไม่สูงนัก เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน และที่สาํ คัญ คือ ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจใน
คุณภาพ และความปลอดภัย
ผลผลิต
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศหนึ่งที่พฒั นาสู งสุ ดในโลก ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (มูลค่าของสิ นค้าที่ผลิตและ
การบริ การในญี่ปุ่นใน 1 ปี ) สู งเป็ นลําดับที่ 2 ในโลก และยีห่ อ้ สิ นค้าญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า โซนี่ ฟูจิฟิล์ม และพานา
โซนิค ก็มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
การส่ งออกและการนําเข้ า
ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2552 นี้ มูลค่านําเข้าสูงกว่ามูลค่าส่ งออกเล็กน้อย ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 631.5 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ โดยส่ งออกมูลค่า 250,922.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2551 ร้อยละ 37.3
นําเข้ามูลค่า 251,553.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากครึ่ งแรกของปี 2551 ร้อยละ 32.3
การส่ งออกในช่วงไตรมาสที่ 2 เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นโดยมีสาเหตุสาํ คัญจากการฟื้ นตัวในตลาดเอเชียโดยเฉพาะ
ความต้องการสิ นค้าในตลาดจีนที่ปรับตัวขึ้น เนื่องจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลจีน จนทําให้จีนเป็ น
ตลาดส่ งออกสําคัญอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้นมา แทนสหรัฐฯ ที่เคยเป็ นตลาด
สําคัญอันดับ 1 ของญี่ปุ่นมาโดยตลอด
มูลค่านําเข้าของญี่ปุ่นที่ลดลงร้อยละ 32.3 เนื่องจากสิ นค้าเชื้อเพลิงซึ่งมีสดั ส่ วนประมาณ 1 ใน 4 ของ
มูลค่านําเข้าลดลงถึงร้อยละ 47.6 และสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปเพื่อป้ อนอุตสาหกรรมส่ งออกส่ วนใหญ่มูลค่าลดลง
ขณะที่การนําเข้าสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ นบางอย่าง และสิ นค้าแฟชัน่ คุณภาพปานกลางที่ราคาไม่แพงได้รับ
ความนิยมมากขึ้นในญี่ปุ่นมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น เช่น เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.1 รองเท้าและส่ วนประกอบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมเพิม่ ขึ้นร้อยละ 21.9 เป็ นต้น
จีนยังคงเป็ นแหล่งนําเข้าสําคัญอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นครองสัดส่ วนการนําเข้าร้อยละ 22.3 มูลค่านําเข้า
จากประเทศจีนลดลงจากครึ่ งแรกของปี ที่แล้วร้อยละ 18.4 ลดน้อยกว่าแหล่งนําเข้าสําคัญอื่นๆ แหล่งนําเข้าอื่นที่
การนําเข้าลดลงน้อยกว่าอัตราการลดโดยเฉลี่ยจากทุกแหล่ง ทําให้มีสดั ส่ วนการนําเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่
- ออสเตรเลีย มีสดั ส่ วนร้อยละ 6.93 มูลค่านําเข้าครึ่ งแรกปี นี้ลดลงเพียงร้อยละ 11.6 เนื่องจากญี่ปุ่น
นําเข้าถ่านหิ นจากออสเตรเลียเพิม่ ขึ้น
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- มาเลเซีย มูลค่าลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 26.5 สัดส่ วนการนําเข้าเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 3.20 โดยมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงในอัตราตํ่ากว่าแหล่งนําเข้าสําคัญอื่น ขณะที่เฟอร์นิเจอร์และ
ส่ วนประกอบ รวมทั้งต้นไม้และดอกไม้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- บราซิล มีสดั ส่ วนนําเข้าร้อยละ 1.26 มูลค่านําเข้าลดลงเพียงร้อยละ7.2 ญี่ปุ่นนําเข้าไก่สดแช่เย็น/แช่
แข็ง และกาแฟ จากบราซิลเพิ่มขึ้น
- เวียดนามมีสดั ส่ วนนําเข้าร้อยละ 1.26 มูลค่านําเข้าลดลงร้อยละ 26.9 เวียดนามมีสินค้าหลาย
ประเภทที่มูลค่าสูงขึ้น เช่น เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า และเครื่ องหนัง เป็ นต้น
- สําหรับประเทศไทย มีสดั ส่ วนนําเข้าร้อยละ 2.87 สู งขึ้นเล็กน้อยจากครึ่ งแรกปี 2551 ที่มีสดั ส่ วน
ร้อยละ 2.74 มูลค่านําเข้าจากไทยครึ่ งแรกของปี นี้ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 29.1
การเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรหลักของญี่ปุ่น คือ ข้าว ข้าวส่ วนใหญ่ที่บริ โภคกันในญี่ปุ่นนั้นเป็ นข้าวที่ปลูกใน
ประเทศ เนื่องจากญี่ปุ่นมีที่ดินที่สามารถทําการเพาะปลูกได้นอ้ ย เมื่อเทียบกับความหนาแน่นของประชากร จึง
ทําให้ไม่สามารถปลูกข้าวสาลี ถัว่ เหลือง หรื อพืชผลหลักอื่นๆ ได้เพียงพอสําหรับประชากรทั้งหมดของประเทศ
ญี่ปุ่นจึงมีอตั ราการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองที่ต่าํ ที่สุดประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมนัน่ หมายความ
ว่าญี่ปุ่นต้องนําเข้าอาหารจากต่างประเทศในสัดส่ วนที่สูง อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดม
สมบูรณ์ ปลาเป็ นอาหารสําคัญของญี่ปุ่น และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปลาของญี่ปุ่นนั้นเป็ นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง
2.2 โครงสร้ างเศรษฐกิจ
โครงสร้ างการผลิตภายในประเทศ (ตามสัดส่ วนของ GDP)
ภาคการเกษตร (1.7%) ภาคอุตสาหกรรม (25.8%) และภาคบริ การ (72.5%)
กําลังแรงงาน
66.44 ล้านคน (ปี 2549) สาขาเกษตรร้อยละ 4.6 สาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 27.8
และสาขาบริ การร้อยละ 67.7
สิ นค้ าส่ งออกทีส่ ํ าคัญ ได้แก่ รถยนต์และยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้ า ส่ วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ สิ นค้าอุตสาหกรรม เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก และพลาสติก
ตลาดส่ งออกทีส่ ํ าคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริ กา เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และไทยเป็ นตลาดส่ งออก
อันดับที่ 6 ของญี่ปุ่น สัดส่ วนร้อยละ 3.35
สิ นค้ านําเข้ าทีส่ ํ าคัญ
ตลาดนําเข้ าทีส่ ํ าคัญ

ได้แก่ นํ้ามันปิ โตรเลียม นํ้ามันดิบ ก๊าซปิ โตรเลียม เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์และยานยนต์ สิ นค้าอุตสาหกรรม อาหาร และนํ้ามันสําเร็ จรู ป
ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เกาหลีใต้ และไทย
ปั จจุบนั ญี่ปุ่นนําเข้าจากไทยเป็ นอันดับที่ 11 สัดส่ วนร้อยละ 2.83
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2.3 ดัชนีเศรษฐกิจ7
ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
GDP
(Billion
US $)

ปี

Real
GDP
Growth
(% ∆)

GDP per
Cap
(US $)

Private

Consumption
(% ∆)

จํานวน อัตรา
ประชากร เงิน
(Million) เฟ้อ
(% ∆)

2548
2549
2550
2551
2552

4,554
4,363
4,377
4,908
4,981

1.9
2.0
2.3
-0.7
-7.0

35,701
34,212
34,351
38,558
39,198

1.3
1.5
0.7
0.7
-0.6

127.50
127.50
127.40
127.30
127.10

0.0
-0.3
0.2
1.4
-7.0

อัตรา อัตรา
การ ดอกเบีย้
(% of
ว่ างงาน GDP)
(% ∆)

4.40
4.10
3.80
4.00
5.90

อัตรา
แลกเปลีย่
น (เยนต่ อ
ดอลล่าร์ )

0.8
0.6
0.7
0.7
0.4

Source: The Economisy Intelligence Unit, 2009
Main exports 2008
Machinery
Electrical Machinery
Vehicles, not railway
Iron and Steel
Chemical

% of total
19.47
17.50
15.18
5.09
3.46

Main imports 2008
Mineral Fuels
Electrical Machinery
Machinery
Medical instruments
Vehicles, not railways

% of total
27.49
10.37
8.89
3.36
1.84

Leading markets 2008
China
USA
South Korea
Taiwan
Hong Kong

% of total
17.65
15.92
8.40
5.77
5.08

Leading suppliers 2008
China
USA
Australia
UAE
South Korea

% of total
22.43
11.19
7.43
4.53
3.82

Source: Economist Intelligence Unit 2009

การลงทุน (Outflow FDI) ในปี 2551 FDI Outflow ของสหรัฐอเมริ กา ยังคงเป็ นอันดับที่ 1 (ประมาณ 313.8
พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ) โดยมีสหราชอาณาจักร (ประมาณ 265.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ) เป็ นลําดับ 2
ในขณะที่ญี่ปุ่น เป็ นอันดับที่ 7 โดยในปี 2551 FDI มี Outflow เท่ากับ 73.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ที่น่าสังเกตุก็
คือ เริ่ มมีประเทศที่มี FDI Outflows ใหม่ๆ เข้ามาในกลุ่ม Top 20 ได้แก่ ฮ่องกง รัสเซีย และจีน

7

EIU Forecast 2009

110.2
116.3
117.8
103.4
96.2

14
FDI Outflows in Billion US$

Year 2007 (2551)

ฮ่ องกง
รัสเซีย
จีน
ญี่ปนุ่

53.2
45.7
22.5
73.5

(ข้อมูล: UNCTAD, World Investment Report 2008)
การลงทุน (Inflow FDI) ในปี 2551 มี FDI Inflows ทัว่ โลก เท่ากับ 1,833 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยแบ่งตาม
กลุ่มประเทศได้ ดังนี้
Europe
Africa
South and
East Asia

43.9% North
18.6%
America
2.9% Latin America and Caribbean 6.9%
13.5% West Asia
3.9%

* CIS = Commonwealth of Independent States (formerly the USSR)

Other developed
3.6%
countries
Middle East
4.6%
South East Europe 5.3%
and CIS*
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2.3 ข้ อมูลการค้ าระหว่ างประเทศของญีป่ ุ่ น8
ในช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2552 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 84,237.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
โดยส่ งออกมูลค่า 119,326.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปี 2551 ร้อยละ 40.6 นําเข้ามูลค่า
128,939.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 29.0 อํานาจซื้อในตลาดโลกลดลงมาก
ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะความต้องการ รถยนต์ เครื่ องจักร และสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นสิ นค้าส่ งออกสําคัญ
ของญี่ปุ่น และค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น ทําให้มลู ค่าการส่ งออกของญี่ปุ่นลดลงมากตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551
ส่ งผลให้การค้าของญี่ปุ่นปี งบประมาณ 2551 (เมษายน 2551 – มีนาคม 2552) ขาดดุล 8,427.8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ หรื อ 725.3 พันล้านเยน ขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ 28 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2523
การค้ าระหว่ างประเทศของญีป่ ุ่ น
มูลค่า: ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

ปี
2547
2548
2549
8

มูลค่ าส่ งออก
566,191.36
595,269.23
646,441.07

มูลค่ านําเข้ า
455,661.44
516,201.57
578,783.10

ดุลการค้ า

การเปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน (%)
การส่ งออก การนําเข้ า ดุลการค้ า
110,529.92
20.0
18.9
24.8
5.1
13.3
-28.5
79,067.66
8.6
12.1
-14.4
67,657.97

ข้อมูลจากสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งโตเกียว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
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714,126.01
622,072.50
2550
782,241.99
761,883.11
2551
181,679.57
2551 (ม.ค.-มี.ค.) 200,853.14
128,939.54
2552 (ม.ค.-มี.ค.) 119,326.39
ที่มา: Japan Tariff Association, Ministry of Finance

92,053.51
20,358.88
19,173.56
(9,613.16)

10.5
9.5
-40.6%

7.5
22.5

36.1
-77.9

-29.0% -150.1%

การส่ งออกของญี่ปุ่นลดลงในทุกภูมิภาค ตลาดส่ งออกสําคัญที่มีมูลค่าส่ งออกลดลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสแรกของปี ก่อน ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย และรัสเซีย เป็ นต้น
ในส่ วนของการนําเข้า สิ นค้าที่ญี่ปุ่นนําเข้าลดลง คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนประกอบยานยนต์ ขณะที่ ถ่านหิ น ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่ องนุ่งห่ม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ญี่ปุ่นนําเข้าลดลงจากเกือบ
ทุกแหล่งยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศที่นาํ เข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ออสเตรเลีย เนื่องจากมูลค่านําเข้า
ถ่านหิ นเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนมาก และบราซิลซึ่งมูลค่าไก่สดแช่เย็น/แช่แข็งเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
ประเทศคู่ค้าสํ าคัญ

สิ นค้ าส่ งออกหลัก
1. รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ

2. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3. ส่ วนประกอบรถยนต์
4. ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์
5. เครื่ องจักรกลและ
ส่ วนประกอบ

1. จีน 2. สหรัฐฯ 3. สหภาพยุโรป 4. เกาหลีใต้ 5. ไต้หวัน
สิ นค้ าส่ งออก/ สิ นค้ านําเข้ าหลัก ของประเทศญีป่ ุ่ น
ส่ งออกไปยังประเทศ
สิ นค้ านําเข้ าหลัก
นําเข้ าจากประเทศ
สหรัฐฯ รัสเซีย
1. นํ้ามันดิบ
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ
ออสเตรเลีย แคนาดา
เอมิเรต อิหร่ าน กาตาร์ คูเวต
อังกฤษ
จีน ฮ่องกง ไต้หวัน
2. ก๊าซปิ โตรเลียม
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้ สิ งคโปร์
มาเลเซีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรต
สหรัฐฯ จีน ไทย
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ จีน สหรัฐฯ ไทย สิ งคโปร์
เม็กซิโก แคนาดา
และอุปกรณ์
ฟิ ลิปปิ นส์
สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ 4. แผงวงจร
ไต้หวัน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ จีน
จีน เยอรมนี สิ งคโปร์ อิเล็กทรอนิกส์
ฟิ ลิปปิ นส์
จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ 5. นํ้ามันปิ โตรเลียม
เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐฯ ฮ่องกง
และนํ้ามันที่ได้จากแร่ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับ
บิทูมินสั
เอมิเรต คูเวต
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2.4 ข้ อมูลทางการค้ ากับประเทศไทย
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552 ญี่ปุ่นนําเข้าจากไทย มูลค่า 3,641.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2551 ร้อยละ 28.5 ส่ งออกมาไทยมูลค่า 4,070.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 43.9 ญี่ปุ่นได้
ดุลการค้าไทย 429.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 80.1
การค้ าระหว่ างไทยกับญีป่ ุ่ น
มูลค่า: ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

ปี

มูลค่ าส่ งออก

มูลค่ านําเข้ า

20,293.73
14,118.39
2547
22,490.01
15,589.95
2548
22,891.80
16,878.07
2549
25,603.42
18,307.10
2550
29,493.96
20,801.97
2551
5,092.94
2551 (ม.ค.-มี.ค.) 7,253.81
3,641.18
2552 (ม.ค.-มี.ค.) 4,070.90
ที่มา: Japan Tariff Association, Ministry of Finance

ดุลการค้ า
6,175.34
6,900.06
6,013.73
7,296.32
8,691.99
2,160.86
429.72

การเปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน (%)
การส่ งออก การนําเข้ า ดุลการค้ า
26.8%
18.7% 50.3%
10.8%
10.4% 11.7%
1.8%
8.3% -12.8%
11.8%
8.5% 21.3%
15.2%
13.6% 19.1%
-43.9%

-28.5%

-80.1%

การค้ ารวม : ญี่ปุ่นเป็ นประเทศคู่คา้ สําคัญอันดับแรกของไทย โดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (2547-2551) มี
มูลค่าการค้าเฉลี่ยปี ละ 41,293.68 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และในปี 2552 (ม.ค.-มี.ค.) การค้ารวมระหว่างไทยกับ
ญี่ปุ่นมีมูลค่า 7,712.09 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตลดลงจากปี 2551 (ม.ค.-มี.ค.) คิดเป็ นร้อยละ -37.5
ไทยเป็ นแหล่งนําเข้าลําดับที่ 11 ของญี่ปุ่น สิ นค้าที่นาํ เข้าจากไทยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรม
(ประมาณร้อยละ 70) สิ นค้าอาหารประมาณร้อยละ 20 ไทยเป็ นตลาดส่งออกลําดับที่ 6 ของญี่ปุ่น สิ นค้าที่ญี่ปุ่น
ส่ งออกมาไทยกว่าร้อยละ 80 เป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
การส่ งออก : สิ นค้าที่ญี่ปุ่นส่ งออกมาไทย 3 เดือนแรก ของปี 2552 มีมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนถึงร้อยละ 43.9 การส่ งออกเริ่ มลดลงมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ตามสถานการณ์การส่ งออก และ
ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย สิ นค้าสําคัญลดลงเกือบทุกชนิด เช่น แผงวงจรไฟฟ้ า เหล็ก และ
เหล็กกล้า เครื่ องยนต์ เครื่ องจักร เป็ นต้น
สิ นค้าส่ งออกสําคัญของไทยไปญี่ปุ่น ได้แก่ ยางพารา นํ้ามันสําเร็ จรู ป เนื้อสัตว์ปรุ งแต่ง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่ องพิมพ์ เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบของเครื่ องจักรกล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์
และส่ วนประกอบเครื่ องรับ-ส่ งโทรทัศน์และวิทยุ
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สถิติการส่ งออกสิ นค้ าของไทยไปญีป่ ุ่ น
มูลค่ า : ล้ านเหรียญสหรัฐฯ

2550

2551

2551
(ม.ค-มี.ค.)

905.97
584.23
513.39
770.06

1,135.47
1,050.21
834.53
796.85

262.12
190.52
147.09
196.70

5. พลาสติกและผลิตภัณฑ์
541.91
720.87
6. รถยนต์/จักรยานยนต์
526.96
660.23
7. เครื่ องพิมพ์ รวมทั้งเครื่ องจักรฯ
438.48
431.68
8. เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ า
436.60
409.97
9. เคมีภณั ฑ์
311.01
403.30
10. ส่ วนประกอบเครื่ องรับ-ส่ งโทรทัศน์
และวิทยุ
458.72
395.69
รวมสิ นค้ า 10 รายการ
5,487.33
6,838.80
อืน่ ๆ
12,819.77
13,963.17
มูลค่ ารวม
18,307.10
20,801.97
ที่มา : Japan Tariff Association and World Trade Atlas

160.85
183.33
104.09
101.53
109.15

รายการ
1. ยางพารา
2. นํ้ามันสําเร็ จรู ป
3. เนื้อสัตว์ปรุ งแต่ง
4. เครื่ องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์

116.70
1,572.08
3,520.86
5,092.94

2552
(ม.ค-มี.ค.)
187.09
10.17
216.80
149.44
145.33
89.18
58.55
93.05
36.50
46.68
1,032.79
2,609.01
3,641.18

Growth Rate %

52/51
-28.62%
-94.66%
47.39%
-24.02%
-9.65%
-51.35%
-43.75%
-8.35
-66.55%
-60.00%

สิ นค้ าหลักทีไ่ ทยส่ งออกไปยังประเทศญีป่ ุ่ น และสิ นค้ าหลักทีไ่ ทยนําเข้ าจากประเทศญีป่ ุ่ น
(5 อันดับแรก)
สิ นค้ าหลักทีไ่ ทยส่ งออก
ประเทศคู่แข่ ง
สิ นค้ าหลักทีไ่ ทยนําเข้ า
แหล่งนําเข้ า
1. แผงวงจรไฟฟ้ า
ไต้หวัน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ 1. แผงวงจรไฟฟ้ า
ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ไต้หวัน เกาหลี
จีน ฟิ ลิปปิ นส์
ใต้ สิ งคโปร์
2. ยางพารา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
2. ส่ วนประกอบและ
ญี่ปุ่น ฟิ ลิปปิ นส์ เยอรมนี
เวียดนาม ศรี ลงั กา
อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์และ
จีน สหรัฐฯ สิ งคโปร์
3.ผลิตภัณฑ์เหล็กและ
ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้
อุปกรณ์
ฟิ ลิปปิ นส์
เหล็กกล้ารี ดร้อน
ออสเตรเลีย ไต้หวัน
4. เนื้อสัตว์ปรุ งแต่ง
จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 4. ผลิตภัณฑ์เหล็กและ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน
แคนาดา
เหล็กกล้าชุบหรื อเคลือบ เนเธอร์แลนด์
5. ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ จีน สหรัฐฯ เยอรมนี
5. ส่ วนประกอบ
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน
ประกอบยานยนต์
เกาหลีใต้
เครื่ องยนต์
สหรัฐฯ ฟิ ลิปปิ นส์
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สิ นค้ าและบริการทีม่ ีศักยภาพของไทยในประเทศญีป่ ุ่ น
สิ นค้ า/ บริการ ศักยภาพ
ประเทศคู่แข่ ง
1. รถยนต์/ จักรยานยนต์
เยอรมนี สหรัฐฯ อังกฤษ อิตาลี
2. ตูเ้ ย็น ตู่แช่แข็ง
จีน สหรัฐฯ เกาหลีใต้
3. อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล จีน สหรัฐฯ
4. เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
จีน อิตาลี เกาหลีใต้ สหรัฐฯ เวียดนาม
5. สายไฟฟ้ าและสายเคเบิ้ล จีน ฟิ ลิปปิ นส์ สหรัฐฯ
การนําเข้ า : การนําเข้าจากไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2552 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 28.5 โดยได้
เริ่ มลดลงมากตั้งแต่เดือนมกราคม โดยเฉพาะสิ นค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า สิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ นค้าที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดังกล่าว
สิ นค้านําเข้าสําคัญของไทยจากญี่ปุ่น ได้แก่ ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์
แผ่นเหล็กรี ดร้อน ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่ องจักรกล รถสําหรับส่ งของ และรถแทรกเตอร์
สถิติการนําเข้ าสิ นค้ าจากญีป่ ุ่ น
มูลค่ า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ

2550

2551

1. ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
1,704.84
2,033.81
2. แผงวงจรไฟฟ้ า
1,672.70
1,684.34
3. ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้อน ไม่เคลือบ
1,044.82
1,464.01
4. ผลิตภัณฑ์แผ่นรี ดร้อน เคลือบ
680.64
958.71
5. ส่ วนประกอบเครื่ องยนต์สันดาป
ภายในแบบลูกสู บ
627.62
756.19
6. ไดโอท/ ทรานซิ สเตอร์/ อุปกรณ์
846.69
596.41
7. เครื่ องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
ชนิดจุดระเบิด
454.29
524.54
8. รถสําหรับขนส่ งของ
454.29
524.54
9. เครื่ องจักรกลที่ทาํ งานเป็ นเอกเทศ
449.91
502.07
10. รถแทรกเตอร์
235.63
497.41
รวมสิ นค้ า 10 รายการ
8,171.43
9,542.03
อืน่ ๆ
17,431.99
19,951.93
มูลค่ ารวม
25,603.42
29,493.96
ที่มา : Japan Tariff Association and World Trade Atlas

2552
(ม.ค-มี.ค.)

Growth
Rate %

504.77
427.15
285.59
183.01

232.55
230.26
122.03
98.63

51/50
-53.98%
-46.09%
-57.27%
-46.11%

186.75
176.66

88.69

135.25
50.77
116.23
81.56
2,147.74
5,106.07
7,253.81

61.18

2551
(ม.ค-มี.ค.)

63.78

16.34
80.21
76.76
1,070.43
3,000.47
4,070.90

-52.51%
-63.90%
-54.77%
-67.81%
-30.99%
-5.88%
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ดุลการค้ า ไทยเป็ นฝ่ ายขาดดุลการค้ามาโดยตลอด โดยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2549-2551) ขาดดุลการค้า
เฉลี่ยปี ละ 10,994.93 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2551 ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นคิดเป็ นมูลค่า 13,440.61 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ สําหรับปี 2552 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยขาดดุลการค้าคิดเป็ นมูลค่า 2, 306.57 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
2.5 ข้ อมูลอืน่ ๆ
ปี งบประมาณ 1 เมษายน - 31 มีนาคม
งบประมาณ

Revenues: $1.411 trillion, expenditures: $1.639 trillion; including capital
expenditures (public works only) of about $71 billion (2006)

เงินทุนสํ ารองระหว่ างประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เพิม่ ขึ้นถึงระดับ 905.05 พันล้านเหรี ยญ สหรัฐฯ
เทียบกับจํานวน 900 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในเดือนก่อนหน้าเป็ นผลมาจากผลตอบแทน
จากการถือหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
สกุลเงินตรา (รหัสย่ อ) เยน (YEN: JPY)
อัตราแลกเปลีย่ น

YEN per US dollar:

96.154 (มิ.ย. 2552), 103.41 (2551), 108.81 (2550),

116.18 (ปี 2549), 110.22 (ปี 2548), 108.19 (ปี 2547), 115.93 (ปี 2546),
125.39 (ปี 2545)
3. การเมืองและสั งคม

ในเดือนสิ งหาคม ค.ศ.1945 ญี่ปุ่นซึ่งเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าจากสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ยอมรับ
ข้อตกลงยอมแพ้สงครามของฝ่ ายสัมพันธมิตร และประชาชนได้วางอาวุธตามพระราชโองการของสมเด็จพระ
จักรพรรดิ เป็ นเวลานานกว่า 6 ปี หลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นตกอยูใ่ ต้การควบคุมของฝ่ ายสัมพันธมิตร ส่ วน
ใหญ่ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ภายใต้อาํ นาจของฝ่ ายยึดครองซึ่งนําโดย พลเอกดักลาส แม็คอาเธอร์ ได้มีการดําเนินการปฏิรูปทาง
สังคมและการเมือง ที่ดินที่ใช้ในการเกษตรถูกนํามาแบ่งสรรใหม่โดยอํานวยประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ครอบครองที่ดิน
มาก่อน กรรมกรได้รับการยืนยันสิ ทธิในการจัดตั้งสหภาพและการประท้วงนัดหยุดงาน มีการยุบไซบัทสุ ราย
ใหญ่หรื อบริ ษทั คุมหุ น้ ที่มีรากฐานจากความสัมพันธ์ในครอบครัว สตรี มีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งและยังได้สิทธิ
อื่นๆ อีกด้วย มีการประกันเสรี ภาพในการชุมนุม การพูด และศาสนา ในปี ค.ศ.1947 มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความเสรี
ในปี ค.ศ.1951 ญี่ปุ่นลงนามในสนธิสญ
ั ญาสันติภาพ ซานฟรานซิสโก ซึ่งแสดงว่าญี่ปุ่นได้กลับคืนสู่
ประชาคมนานาชาติในฐานะที่เป็ นรัฐปฏิรูป จากการลงนามในสนธิสญ
ั ญาดังกล่าว ญี่ปุ่นได้สิทธิในการ
บริ หารกิจการต่างประเทศคืนมาหลังจากที่ได้ถูกตัดสิ ทธิไประหว่างการถูกยึดครอง
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งานเร่ งด่วนที่สุดประการหนึ่งที่จะต้องดําเนินการหลังสงครามโลก ได้แก่ การฟื้ นฟูสภาพเศรษฐกิจ
ด้วยความสนับสนุนและเห็นอกเห็นใจจากสหรัฐอเมริ กาและชาติอื่นๆ ญี่ปุ่นได้เข้าเป็ นสมาชิกขององค์การ
ระหว่างประเทศหลายแห่ ง ซึ่งทําให้ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการค้าเสรี หลายฝ่ ายระหว่างประเทศ ในช่วง
กลางทศวรรษที่ 1960 ญี่ปุ่นกลายเป็ นประเทศที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดเสรี ของโลก
ได้เป็ นอย่างดี
พร้อมๆ กับการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ญี่ปุ่นใช้ความพยายามในการปรับปรุ งสถานะทางการทูต
ระหว่างประเทศ เริ่ มต้นด้วยเมื่อญี่ปุ่นได้เข้าเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติใน ค.ศ.1956 ญี่ปุ่นได้มี
ส่ วนร่ วมอย่างแข็งขันในการประชุมอภิปรายระหว่างประเทศทางด้านการเมืองตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม
ในปี ค.ศ.1960 ได้มีการทบทวนสนธิสญ
ั ญาทางด้านความมัน่ คงที่ทาํ ไว้กบั สหรัฐอเมริ กาตั้งแต่ปี ค.ศ.1951
เพื่อจะได้อาํ นวยประโยชน์ต่อกันและกันยิง่ ขึ้น ญี่ปุ่นได้ชาํ ระเงินค่าปฏิกรรมสงครามจนครบภายในกลาง
ทศวรรษที่ 1960 หลังจากการเจรจาหลายครั้งที่ยดื เยื้อ ญี่ปุ่นได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการกับ
สาธารณรัฐเกาหลีในปี ค.ศ.1965 เพียง 20 ปี หลังจากแพ้สงคราม ญี่ปุ่นก็ฟ้ื นตัวจากความพินาศอันเกิดจาก
สงครามได้เกือบจะสมบูรณ์ มหกรรมกีฬาโอลิมปิ ค
เมื่อปี ค.ศ.1964 ที่โตเกียว เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมัน่ ใหม่ของชาวญี่ปุ่น และบทบาทของประเทศก็
เพิ่มขึ้นในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1945 ญี่ปุ่นมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศอย่างเห็นได้ชดั พรรคอนุรักษ์นิยมมี
เสี ยงข้างมากในสภาไดเอ็ต ยกเว้นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ญี่ปุ่นมีรัฐบาลสังคมนิยมในปี ค.ศ.1947 และ 1948
หลังจากช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ญี่ปุ่นเริ่ มประสบปัญหาใหม่ๆ หลายประเภททั้งภายในและ
ภายนอก เมื่อมีความพอใจในปั จจัยจําเป็ นในชีวิตแล้ว ประชาชนเริ่ มจะแสวงหาเป้ าหมายอื่นๆ โดยเฉพาะการ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวิต นักเรี ยนนิสิตนักศึกษาแสดงความไม่พอใจต่อโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย ประชาชน
หลายกลุ่มเรี ยกร้องให้มีการปรับปรุ งแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และปัญหามลพิษซึ่งเกิดจากการที่
ประเทศมุ่งพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นปั ญหาที่ประชาชนให้ความสนใจเพิม่ ขึ้น
เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีอตั ราการเติบโตตํ่า ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่ทรุ ดหนักลงเรื่ อยๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของชาวญี่ปุ่น โดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด และการดําเนินชีวติ ชาวญี่ปุ่นมีค่านิยมที่ต่างกันไปมากขึ้น และชาวญี่ปุ่นจํานวนมากให้ความสําคัญ
กับการแสดงออกและการแสวงหาเป้ าหมายส่ วนบุคคล การที่สหรัฐอเมริ กาคืนโอกินาวา (เกาะริ วกิว และเกาะ
ไดโตะ) ให้ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1972 และการฟื้ นสัมพันธไมตรี กบั ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี เดียวกัน
จัดว่าเป็ นเหตุการณ์สาํ คัญสองเหตุการณ์ในช่วงทศวรรษที่ 1970 สําหรับบทบาทของญี่ปุ่นในเศรษฐกิจโลก
ญี่ปุ่นดําเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อเปิ ดตลาดการค้าของตน ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของความตกลงทัว่ ไป
เกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade) และองค์การเพือ่ ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่งมุ่งที่
จะรักษาการค้าเสรี ทําให้ในปั จจุบนั ญี่ปุ่นมีบทบาทสําคัญในด้านการค้า การเงิน และความช่วยเหลือด้าน
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เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 ญี่ปุ่นเป็ นสมาชิกของการประชุมสุ ดยอดประจําปี ระหว่าง 7
ประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งได้เคยจัดขึ้นที่กรุ งโตเกียว ในปี ค.ศ.1979 และ 1986
เมื่อพิจารณาถึงกําลังของประเทศ และความคาดหวังของประเทศอื่นๆ ต่อบทบาทระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้ ดังนั้นจากช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีท่าทีที่แน่ชดั ในการขยายความ
ช่วยเหลือแก่ประชาคมโลก
4. นโยบายเศรษฐกิจ
4.1 นโยบายการเงิน (Monetary Policy)
4.1.1 นโยบายอัตราดอกเบี้ย

ญี่ปุ่นได้ดาํ เนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพือ่ สนับสนุนการส่ งออกเพื่อแข่งขันกับตลาดโลก
ได้มากขึ้นมาตลอด อันเป็ นกลไกสําคัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเจริ ญเติบโต อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดวิกฤต
การเงินในสหรัฐฯและยุโรป ญี่ปุ่นได้ร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการเงินกับธนาคารกลางหลายแห่งทัว่ โลกโดย
ร่ วมกันประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 BOJ ได้ประกาศลด
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงจากร้อยละ 0.5 เหลือร้อยละ 0.3
4.1.2 อัตราแลกเปลี่ยน
สถานการณ์ Yen Carry Trade ได้ลดลง จากวิกฤตการเงินในสหรัฐฯ ทํานักลงทุนญี่ปุ่นซื้อเงินเยน
เพิ่ม เพื่อนําเงินกลับประเทศมากขึ้น ประกอบกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนตัวลง โดยเฉพาะในเดือน ต.ค.ที่
ผ่านมา อัตราเเลกเปลี่ยนเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แข็งตัวขึ้นถึงระดับ 90 เยน ซึ่งเป็ นอัตราที่แข็งที่สุดใน
รอบ 13 ปี จนเป็ นความกังวลต่อธุรกิจญี่ปุ่น ที่ทาํ ให้ความสามารถในการแข่งขันการส่ งออกสิ นค้าลดลง และ
ยิง่ เป็ นการซํ้าเติมภาคการส่ งออกของญี่ปุ่นที่กาํ ลังประสบปัญหาการลดลง
อย่างมาก
4.1.3 สถานการณ์ธนาคารพาณิ ชย์

ธนาคารพาณิ ชย์ญี่ปุ่นได้เสี ยเวลาไปนับ 10 ปี เพื่อแก้ปัญหา NPLs จากวิกฤตการเงินในช่วง 10 กว่าปี
ที่ผา่ นมา ทําให้ธุรกิจธนาคารญี่ปุ่นมีความล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก ในช่วง 2- 3 ปี ที่ผา่ นมาได้ถูก
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศเข้าซื้อกิจการอยูเ่ นืองๆ อย่างไรก็ดี ปัจจัยดังกล่าวได้กลายเป็ นข้อดีของธนาคาร
ญี่ปุ่นในภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ไม่ได้รับความเสี ยหายจากการลงทุนใน Subprime มากนัก นอกจากนี้
ก่อนวิกฤตการเงิน ธนาคารต่างประเทศในญี่ปุ่นได้ให้บริ การคําปรึ กษาการ
ลงทุนแก่นกั ลงทุนญี่ปุ่นเพื่อลงทุนในต่างประเทศให้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุน
ในญี่ปุ่นตํ่า หรื อที่เรี ยกว่า Yen carry Trade ซึ่งประสบผลสําเร็ จอย่างมาก พร้อมๆกับการขยายธุรกิจของ
ธนาคารต่างประเทศในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม วิกฤตการเงินมีผลให้การขยายกิจการของธนาคาร
ต่างประเทศในญี่ปุ่นชะลอตัวลงอย่างมาก ในทางกลับกันได้มีธนาคารญี่ปุ่นจะเข้าไปช่วยซื้อหุน้ เพิ่มทุนของ
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ประสบการขาดทุน เช่น ธนาคาร Mitsubishi UFJ Financial Group Inc เข้าถือ
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หุน้ ร้อยละ 20 ใน Morgan Stanley และ Mizuho ญี่ปุ่นเข้าซื้อหุน้ ของ Merrill Lynch & Co. เป็ นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม วิกฤตการเงินได้ทาํ ให้ผลกําไรของธนาคารพาณิ ชย์ญี่ปุ่นรายใหญ่ 6 อันดับแรกหรื อ Mega
Banks ลดลงถึงร้อยละ 58 ในครึ่ งปี แรกของปี งบประมาณ (1 เม.ย.-30 ก.ย.51) และต้องเพิ่มทุนกันเป็ น
จํานวนมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นถดถอย
4.1.4 สัดส่ วน NPLs ในระบบธนาคารพาณิ ชย์
หน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจการเงินของญี่ปุ่นได้เปิ ดเผยว่า NPLs
ในระบบธนาคารพาณิ ชย์ญี่ปุ่นรายใหญ่ 11 แห่ง ณ ก.ย. 51 อยูท่ ี่ระดับร้อยละ1.52 เพิ่มขึ้นจาก มี.ค.51 อยูท่ ี่
ระดับร้อยละ 1.38 สัดส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ เดือน
ก.ย. 51 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 11.73 สู งกว่ามาตรฐานสากลที่กาํ หนดไว้ร้อยละ 8 แสดงว่าระบบธนาคารพาณิ ชย์
ญี่ปุ่นโดยรวมยังแข็งแกร่ งอยู่
อย่างไรก็ตาม NPLs ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 NPLs ของธนาคารพาณิ ชย์ราย
ใหญ่ จํานวน 6 แห่ง เเละธนาคารท้องถิ่นในญี่ปุ่น (Regional Bank) ประจําจังหวัดใหญ่ๆ รวมกันแล้ว เพิ่มขึ้น
เป็ นจํานวนมาก เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน เป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในญี่ปุ่น ทําให้สถาบัน
การเงินระมัดระวังการปล่อยเงินกูม้ ากขึ้น
Financial Services Agency: FSA

4.1.5 สถานการณ์ตลาดทุน

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ทาํ ให้มูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ลดลงถึง 7,162 เยน เมื่อ
เดือน ต.ค. 51 ระดับตํ่าที่สุดในรอบ 26 ปี เปรี ยบเทียบกับ เมื่อเดือน มี.ค. 43 ที่มีมูลค่าสูงสุ ดถึง 20,081 เยน
ในส่ วนของตลาดตราสารหนี้ญี่ปุ่น โดยเฉพาะตราสารหนี้ของเอกชน (Corporate Bond) ยังล้าหลังอยู่ และมี
จํานวนน้อย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตํ่าทําให้เอกชนนิยมระดมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์แทน ส่ วนใหญ่เป็ น
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) จากการที่รัฐบาลมีหนี้สาธารณะที่อยูใ่ นรู ปของพันธบัตรรัฐบาลเป็ น
จํานวนมาก โดยในปี 2550 พันธบัตรรัฐบาลมีจาํ นวนร้อยละ 83.3 ในขณะที่ Corporate Bond มีเพียงร้อยละ
3.3 ของการออกพันธบัตรในญี่ปุ่นทั้งหมด
4.2 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)
ฐานะการคลังของญี่ปุ่นอยูใ่ นขั้นวิกฤต
ด้วยภาระหนี้ในรู ปของพันธบัตรรัฐบาลในประเทศสู งถึง
ประมาณร้อยละ 180 ของ GDP หรื อประมาณเกือบ 8,000 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นเป็ น
เศรษฐกิจที่มีคนแก่มากขึ้น (Aging Economy) ปัจจุบนั ประชากรร้อยละ 21 อายุมากกว่า 65 ปี ในขณะที่
ประชากรในวัยทํางานของประเทศมีแนวโน้มจะลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง แต่คนมีอายุยนื ขึ้น ทําให้
รัฐบาลมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและประกันสังคมมากขึ้น ซึ่งกําลังเป็ นปัญหาสําคัญของรัฐบาล ที่
จะต้องหารายได้ให้เพียงพอสําหรับรายจ่ายในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลได้พยายามปรับปรุ งฐานะการคลัง
โดยมีเป้ าหมายการจัดทํางบประมาณเกินดุลใน ปี 2554 จากที่ปัจจุบนั ขาดดุลอยูร่ ้อยละ 2.7 ต่อ GDP รวมทั้ง
ได้กาํ หนดเพดานไว้วา่ จะไม่ออกพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายของงบประมาณปี ละไม่เกิน 30 ล้าน
ล้านเยน ซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปั จจุบนั ทําให้มีการคาดการณ์วา่ เป้ าหมายการคลังดังกล่าวจะต้องเลื่อน
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ออกไป เพราะปั จจุบนั รายได้จากการจัดเก็บภาษีในปี 2551 ตํ่ากว่าเป้ าหมายมาก ในขณะที่รัฐบาลออกมีภาระ
งบประมาณเพิม่ เติมเพื่อใช้ในมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลมากขึ้น
สําหรับงบประมาณปี 2551 ซึ่งได้ใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย.51 ซึ่งเป็ นวันเริ่ มต้นปี งบประมาณของญี่ปุ่น มี
จํานวนประมาณ 83 ล้านล้านเยน (รวมงบประมาณรายจ่ายบัญชีทวั่ ไป (General Account Budget) และ
งบประมาณบัญชีพิเศษ (Supplementary Budget) มีการจัดสรรดังนี้ ประกันสังคมร้อยละ 25 ชําระหนี้รัฐบาล
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ 24 จัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นร้อยละ 18 จัดสรรสําหรับ Official Development
Assistance (ODA) สําหรับช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาร้อยละ 8 (ลดลงต่อเนื่องเป็ นเวลา 9 ปี แล้ว) จะเห็นได้
ว่างบประมาณส่ วนใหญ่ของญี่ปุ่นใช้ไปในภาคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคการผลิต ดังนั้น การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไม่เกิดจากการใช้จ่ายภาครัฐ แต่จะเป็ นภาคเอกชนแทน อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจถดถอยปัจจุบนั
รัฐบาลอาจต้องทบทวนเพิม่ บทบาทของรัฐบาลในการกระตุน้ เศรษฐกิจแทน ซึ่งคาดว่านอกจากไม่สามารถลด
หนี้ได้แล้ว ยังจะทําให้ภาระหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ปั จจุบนั กระทรวงการคลังญี่ปุ่นกําลังอยูใ่ นระหว่างการจัดทําร่ างกฎหมายงบประมาณปี 2552
เพื่อเสนอต่อรัฐสภา คาดว่าจะมีงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป (General Account Budget) ประมาณ 47.8 ล้านล้าน
เยน เพิ่มจากปี งบประมาณ 2551 จํานวน 600 พันล้านเยน (จากเดิม 47.3 ล้านล้านเยน) โดยจะให้ความสําคัญ
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กับการดูแลความเพียงพอด้านอาหาร (ญี่ปุ่นผลิตอาหารไม่เพียงพอบริ โภคในประเทศต้องนําเข้าผลิตอาหาร
จากต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 60) นอกจากนี้ จะเน้นการใช้จ่ายเพือ่ สร้างเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
ประกันสังคม และส่ งเสริ มสังคมที่เป็ น Low-carbon ที่ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ทั้งนี้ จะมีการลด
งบประมาณด้านอื่นเช่น การลงทุนของภาครัฐ (Public Works Spending) เป็ นต้น
4.3 นโยบายการค้ า
มาตรการด้ านภาษี
อัตราภาษีสินค้าเกษตรและอาหารอยูใ่ นระดับสูง เช่น ข้าว แป้ งมันสําปะหลัง นํ้าตาล
สับปะรดกระป๋ อง ปลากระป๋ อง เนื่องจากทางการญี่ปุ่นให้การปกป้ องเกษตรกรในประเทศ รวมทั้งการควบคุม
ปริ มาณการนําเข้าด้วย เช่น ข้าว แป้ งมันสําปะหลัง สับปะรด
ญี่ปุ่นมีอตั ราภาษีนาํ เข้าอยู่ 4 อัตรา ดังนี้
1. อัตราทัว่ ไป (General Rate) เป็ นอัตราปกติสาํ หรับสิ นค้านําเข้าจากประเทศทัว่ ไป เป็ นอัตราสู งสุ ด
2. อัตราภายใต้สิทธิพิเศษ (Preferential Rate) สําหรับสิ นค้านําเข้าจากประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาน้อย
โดยอัตราภาษีภายใต้สิทธิ GSP มีต้ งั แต่ลดหย่อนจนถึงการยกเว้นภาษีท้ งั หมด
3. อัตราที่ผกู พันไว้กบั องค์การการค้าโลก (WTO Rate) สําหรับสิ นค้านําเข้าจากประเทศสมาชิก
WTO ซึ่ งส่ วนใหญ่จะตํ่ากว่าอัตราทัว่ ไป แต่สูงกว่าอัตราภายใต้สิทธิ พิเศษ
4. อัตราชัว่ คราว (Temporary Rate) เป็ นอัตราที่กาํ หนดขึ้นเป็ นการชัว่ คราวและสามารถเปลี่ยนแปลง
หรื อยกเลิกได้ในเวลาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ หากอัตราที่ผกู พันไว้กบั WTO สูงกว่าอัตราชัว่ คราวจะใช้อตั ราชัว่ คราว แต่หากตํ่ากว่า
อัตราชัว่ คราว จะใช้อตั ราที่ผกู พันไว้กบั WTO
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มาตรการทีม่ ิใช่ ภาษี/ มาตรการอืน่ ๆ เช่ น การอุดหนุนการผลิต การค้าและการลงทุน
1. มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชและสัตว์
2. มาตรการอุปสรรคทางเทคนิค
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ link ข้อมูล
เรื่ องมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชและสัตว์ และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิค โดยตรงที่
(http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/SPS_JP_0803.pdf&level4=1335)
และ (http://www.dft.moc.go.th/level4Frame.asp?sPage=the_files/$$11/level4/Japan
18.3.51.pdf&level4=1336) ตามลําดับ
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4.4 ปัญหาและอุปสรรค/ ประเด็นทางการค้ าและการลงทุนกับไทย
สิ นค้ าเกษตร
1) อัตราภาษีนาํ เข้าสูง
ญี่ปุ่นกําหนดอัตราภาษีนาํ เข้าสิ นค้าเกษตรสูง เช่น
- ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง: อัตราภาษีไก่ถอดกระดูก 12% สูงกว่าไก่ติดกระดูกอัตราภาษี 8.5%
2) การควบคุมปริ มาณนําเข้า
- โควตาภาษี (Tariff Quota) เช่น แป้ งมันสําปะหลัง (native starch) ญี่ปุ่น กําหนดโควตารวมปี ละ
157,000 ตัน โดยเสี ยภาษีนาํ เข้าในโควตาร้อยละ 25 หากเกินกว่านั้นต้องเสี ยภาษีนาํ เข้าในอัตรา 119
เยน / กก. ข้าว กําหนดปริ มาณนําเข้า 693,039 ตัน อัตราภาษี 0 หากเกินโควตาเสี ยภาษีในอัตรา 341
เยน / กก. สับประรดกระป๋ อง ปริ มาณ 49,800 ตัน ภาษี 0 ส่ วนที่เกินโควตาเสี ยภาษีอตั ราภาษี 33
เยน / กก. หรื อ 25.5-46.8 %
- โควตานําเข้าสิ นค้าประมง ได้แก่ ปลาแมคคาเรล ซาร์ดีน คอด ปลาหมึก เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
ควบคุมการนําเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรบางรายการ เช่น ใบโกโก้ สาหร่ าย และซอสปรุ งรส
เป็ นต้น
3) มาตรการสุ ขอนามัย (ข้ อมูล : กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/onestop )
ญี่ปุ่นเข้มงวดและจํากัดการนําเข้าสิ นค้าเกษตร ทําให้การขยายการส่ งออกสิ นค้าเกษตรไปยังญี่ปุ่นมี
ข้อจํากัดมากขึ้น โดยกําหนดพืช จํานวน 12 ชนิด และผัก จํานวน 21 ชนิด ที่ตอ้ งตรวจสารพิษตกค้างจากกรม
วิชาการเกษตรก่อนส่ งออกไปประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
พืช 12 ชนิด ได้แก่ มังคุด ทุเรี ยน มะม่วงดิบ มะขาม ลิ้นจี่ ลําไย ส้มโอ ข้าวโพด กระเจียบเขียว
หน่อไม้ฝรั่ง ขิง และพริ ก
ผัก 21 ชนิด ได้แก่ ผักขึ้นฉ่าย ผักคะน้า ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ใบโหระพา ผักชี ใบกระเพรา ผักคะแยง
ยีห่ ร่ า ใบแมงลัก ใบสะระแหน่ ผักแพ้ว ใบบัวบก ถัว่ ลันเตา กะหลํ่าปลี ส้มป่ อย/ชะอม ใบมะกรู ด ผัก
กระเฉด ตะไคร้ ผักเป็ ด และกระเจียบเขียว
สิ นค้ าอุตสาหกรรม
1) โครงการสิ ทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ระยะที่ 4 (วันที่เริ่ มให้สิทธิ 1 เมษายน 2544- 31 มีนาคม 2554) ญี่ปุ่นลด
การให้สิทธิพิเศษน้อยลง ทําให้สินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการต้องเสี ยภาษี GSP เพิม่ ขึ้น เช่น ลวดหุม้
ฉนวนไฟฟ้ า อัญมณี พลาสติก glutamic acid เครื่ องหนัง ของเล่น sorbitol dextrin ไม้ตกแต่งบ้าน และเส้นใย
ประดิษฐ์ เป็ นต้น
2) การควบคุมปริ มาณนําเข้า ได้แก่ ยางสังเคราะห์ ผ้าทอจากไหม รองเท้า เป็ นต้น
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ลู่ทางทางการค้ าและการลงทุน
ความร่ วมมือระหว่างภาคธุรกิจญี่ปุ่นกับบริ ษทั ต่างชาติเพือ่ พัฒนาสิ นค้าและบริ การ และสร้างสรร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั โดยญี่ปุ่นเป็ นแหล่งลงทุนที่มีความสนใจ โดย
นอกเหนือไปจากตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกและผูบ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื้อสูง ทางการญี่ปุ่นยังได้
ดําเนินการปรับ Cooperate Law เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 เพื่อที่การเข้ามาลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ในญี่ปุ่นจะเป็ นไป
ได้ง่ายขึ้น โดยยกเลิกเงื่อนไขในการกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า และ
ได้ปรับกฎเกณฑ์ในการบริ หารจัดการบริ ษทั และการควบรวมกิจการให้มีความยืดหยุน่ มากขึ้น นอกจากนี้ การ
เดินทางเข้าประเทศและระยะเวลาการพักอาศัยในญี่ปุ่นได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้มีความยืดหยุน่ มากขึ้น
โดยที่การขยายตัวของประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 65 ขึ้นไป คิดเป็ นสัดส่ วนถึงร้อยละ 20 ของประชากร
ในประเทศ และในปี 2550 ประชากรในยุค Baby boom จะเกษียณอายุประมาณ 6.9 ล้านคน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
คาดว่าจะได้รับบํานาญรวมกันปี ละประมาณ 15 ล้านล้านเยน ส่ งผลให้ตลาดสําหรับสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ เช่น ยารักษาโรค อาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารเสริ ม การรักษาพยาบาล และธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มีล่ทู างที่ดี
4.5 ความสั มพันธ์ ระหว่ างญีป่ ุ่ นกับประเทศไทย
ความสั มพันธ์ กบั ไทย ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2430
เอกอัครราชทูตไทยประจําญีป่ ุ่ น นายสุ วทิ ย์ สิ มะสกุล (10 กรกฎาคม 2547- ปัจจุบนั )
เอกอัครราชทูตญีป่ ุ่ นประจําไทย นายฮิเดอะกิ โคบายาชิ (H.E. Mr. Hideaki Kobayashi)
(พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบนั )
กลไกความสั มพันธ์
1) การประชุมหุน้ ส่ วนทางการเมืองไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Political Partnership
Consultations – JTPPC)

2) การประชุมประจําปี ทวิภาคีดา้ นการเมืองและการทหารทวิภาคีระหว่าง กระทรวงกลาโหม
และกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น (Bilateral Political and Military Meeting)
3) การประชุมความร่ วมมือทางวิชาการประจําปี ไทย-ญี่ปุ่น
ความร่ วมมือทางการค้ า กับประเทศไทย
ภาครัฐบาล
- ข้อตกลงทางการค้า เมื่อปี 2500
- คณะกรรมการร่ วมทางการค้าไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2511 สําหรับการประชุมครั้งสุ ดท้าย
คือ การประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 7-10 ตุลาคม 2530 ณ กรุ งโตเกียว
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- การประชุมในกรอบ Policy Dialogue ระดับอธิบดีมาแล้ว 5 ครั้ง ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ณ
กรุ งโตเกียว
- โครงการสิ ทธิ พิเศษทางภาษี GSP เริ่ มตั้งแต่ปี 2514 ล่าสุ ดอยูใ่ นระยะที่ 4 วันที่เริ่ มให้สิทธิ 1 เมษายน
2544- 31 มีนาคม 2554
- การประชุม ASEAN-Japan Summit ในระดับผูน้ าํ ประเทศ จัดขึ้นปี ละครั้ง
- การจัดทําความตกลงหุ น้ ส่ วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ได้มีผลบังคับใช้แล้ว
- การจัดทําความตกลงหุ น้ ส่ วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ปัจจุบนั ไทยได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่
11 เมษายน 2551
ภาคเอกชน
- คณะกรรมการร่ วมทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Trade and Economic
Committee) ระหว่างสมาพันธ์องค์กรเศรษฐกิจแห่ งญี่ปุ่น (Keidanren) กับ 3 สถาบันภาคเอกชนของ
ไทย (กกร.) ล่าสุ ดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้นเมื่อปี 2549 ที่ภูเก็ต และประมาณเดือนตุลาคม ปี
2551 นี้ จะจัดที่กรุ งโตเกียว เป็ นครั้งที่ 21
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