
รายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นและการค้าระหว่างญีปุ่่นกับไทย 
๒ เดือนแรกของปี ๒๕๕๖ (มกราคม-กุมภาพันธ)์ 

 

       โดยสํานักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงโตเกียว 
------------------------------------- 

 

การค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
 ในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๕๖ (มกราคม-กุมภาพันธ์) ญี่ปุ่นขาดดุลการค้ารวม ๒๖,๗๒๓.๕๕ ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ โดยการส่งออกมีมูลค่า ๑๑๐,๖๘๗.๙๙ ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปี 
๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๓.๕๓  ขณะที่การนําเข้ามีมูลค่า ๑๓๗,๔๑๑.๕๔ ล้านเหรียญสหรฐัฯ  ลดลงจากระยะ
เดียวกันของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๖.๕๕    
 มูลค่าการส่งออกและการนําเข้าของญี่ปุ่นลดลงเกือบจะทุกตลาดสําคัญ เช่น จีน สหรฐัฯ และอาเซียน
นําเข้าลดลง ร้อยละ ๒๑.๓๐ , ร้อยละ ๗.๘๗ และร้อยละ ๙.๗๐ ตามลําดับ   
 ประเทศคู่ค้าของญี่ปุ่นที่มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าทั้งการส่งออกและนําเข้าช่วง ๒ เดือน
แรก ได้แก่ ไลบีเรีย นิวซีแลนด์ ควาต้า รัสเซีย และอิตาลี 
 
การค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทย 
 การค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทย ๒ เดือนแรกของปีน้ี มีมูลค่าการค้ารวม ๙,๕๗๔.๒๘ ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
ลดลงจากระยะเดียวกันของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๓.๗๕  เป็นการส่งออกมาไทย ๖,๑๐๙.๘๑ ล้านเหรียญสหรฐัฯ    
ลดลงร้อยละ ๓.๗๗  ส่วนการนําเข้าจากไทย ๓,๔๖๔.๔๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ๓.๗๒  ญีปุ่่นได้
ดุลการค้าไทย ๒,๖๔๕.๓๕ ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลดลงจาก ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๓.๘๓  
 
สินค้าไทยภายใต้ JTEPA  
 สินค้าที่ญี่ปุ่นยกเลิกภาษีนําเข้าให้แก่ไทย ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ภายใต้ความตกลง 
JTEPA ได้แก่ สินค้าอาหารบางรายการ  ไม้  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  สารเคมีและเคมภัีณฑ์  ปิโตรเลยีม  
ผลิตภัณฑ์พลาสติก  และอัญมณี และเคร่ืองประดับ น้ัน  ในช่วงมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ญี่ปุ่นนําเข้า
สินค้าเหล่าน้ีจากไทยลดลง ยกเว้น โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ นํ้ามันสําเร็จรูป เสน้ใยนําแสง และ
เครื่องส่งสําหรับวิทยุโทรทัศน์ 
 สินค้าอาหาร  ญี่ปุ่นนําเข้าจากไทยลดลงจากระยะ 2 เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๘.๕๐  ส่วน
แบ่งตลาดสินค้าอาหารจากไทยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก ร้อยละ ๖.๔๙ เป็นร้อยละ ๖.๕๒  ทั้งน้ี ญี่ปุ่นนําเข้าสินค้า
อาหารจากไทยเพ่ิมขึ้นบางรายการ ดังน้ี  
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- อาหารแปรรูป เช่น เน้ือสัตว์ปรุงแต่ง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรปูและอาหารสาํเร็จรูปอ่ืนๆ ผลไม้กระป๋อง   
ญี่ปุ่นนําเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น นอกน้ันลดลง โดยมี จีน และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นแหล่งนําเข้าสําคัญ  ในช่วง 2 เดือน
แรกของปี ๒๕๕๖ จีนนําเข้าอาหารลดลงทุกรายการ ยกว้น สหรฐัฯ มีบางรายการ 

-ข้าว มูลค่าการนําเข้าข้าวไทยลดลงร้อยละ ๓๗.๘๕ เน่ืองจากข้าวไทยมีราคาแพงกว่าประเทศคู่
แข่งขันอ่ืนๆ คอื สหรัฐฯ เวียดนาม และออสเตรเลีย ที่นําเข้าเพ่ิมขึ้น ยกเว้น จีน การนําเข้าลดลงเล็กน้อย 
ทั้งน้ี ออสเตรเลีย มีมลูค่าการนําเข้าข้าวช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๗.๘๖ 

- นํ้าตาล ไทยถือว่าเป็นตลาดสําคัญทีญ่ี่ปุ่นนําเข้ามากที่สุด ช่วง 2 เดือนแรก ไทย และประเทศอ่ืนๆ 
นําเข้าลดลง โดยไทยนําเข้าลดลงร้อยละ ๒๑.๓๑   
 เสื้อผ้าสําเร็จรปู มูลค่าการนําเข้าจากไทยในช่วง ๒ เดือนแรกของปีน้ี เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕.๕๕ ขณะที่
การนําเข้าของญี่ปุ่นโดยรวมลดลงเล็กน้อย ขณะที่ จีน มูลคา่นําเข้าลดลงร้อยละ ๓.๑๓  แต่การนําเข้าจาก 
เวียตนาม อินโดนีเซีย และอิตาลีเพ่ิมขึ้น รอ้ยละ ๒๑.๗๗  ร้อยละ ๑๘.๗๓ และร้อยละ ๙.๓๓ ตามลาํดับ 

อัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าการนําเข้าโดยรวมลดลง ประเทศที่นําเข้าลดลงได้แก่ อินเดีย 
ฝรั่งเศส ฮ่องกง อิตาลี ไทย และเบลเยี่ยม ยกเว้น สหรัฐฯ ที่มีการนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕   
 สินค้าภายใต้  JTEPA รายการอ่ืนๆ ได้แก่ นํ้ามันสําเร็จรูปมูลค่าเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ ๓.๓๘ ไม้และของทํา
ด้วยไม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๓๕   เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดลดลงร้อยละ ๓๔.๖๒  พลาสติกและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 
๑.๘๓ 
 
สินค้ารายการสําคัญอ่ืนๆ ทีญ่ี่ปุ่นนําเข้าจากไทย  
 ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ น้ี  สนิค้าสําคัญอ่ืน ๆ ทีญ่ี่ปุ่นนําเขา้จากไทยเพ่ิมขึ้น   เช่น  
โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ  เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับโทรศัพท์  ส่วนประกอบเคร่ืองรับ-ส่งโทรทัศน์
และวิทยุ  เครือ่งส่งสําหรับวิทยุโทรทัศน์  และเส้นใยนําแสง  เป็นต้น   

โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ ความต้องการของญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นมากตามการขยายตัวในอุตสาหกรรม
ก่อสรา้ง  มูลคา่การนําเข้าจากไทย ๒ เดือนแรกของปีน้ี เพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันของปี ๒๕๕๕  ร้อยละ 
๑๖๙๗.๖๕  

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับโทรศัพท์  เดือน ม.ค.-ก.พ. น้ี ญี่ปุ่นนําเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒.๒๔  
โดยญี่ปุ่นนําเข้าเพ่ิมขึ้นเกือบทุกแหล่ง  ยกเว้น เกาหลีใต้ และ สหรัฐฯ 

ส่วนประกอบเคร่ืองรับ-ส่งโทรทัศน์และวิทยุ การส่งออกของไทยมาตลาดญี่ปุ่นขยายตัวเล็กน้อยจากปี
ก่อน นอกน้ันลดลง ยกเว้น เกาหลีใต้  อย่างไรก็ตาม แหล่งนําเข้าสําคัญของญี่ปุ่น คือ จนี สหรฐัฯ  และ  
มาเลเซีย 



 3 

เครื่องส่งสําหรับวิทยุโทรทัศน์ และเส้นใยนําแสง ในช่วง ๒ เดือนแรกของป้ีน้ี ญี่ปุ่นนําเขา้จากไทย
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๓๖.๙๑  และ ร้อย ๔๕.๔๓ ตามลําดับ 

สินค้าที่เก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์  เช่น แผงวงจรไฟฟ้า ตู้เย็นตู้แช่แข็ง เครื่องทํานํ้า
ร้อนด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์สําหรบัต่อภายในวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้า/สายเคเบ้ิล ลดลงทุกแหล่งนําเข้า ส่วนมูลค่า
การนําเข้า ไดโอด/ทรานซิสเตอร์/อุปกรณ์ เพ่ิมขึ้น นอกจาก ไทย และมาเลเซีย ทีล่ดลง เคร่ืองคอมพิวเตอร์/
อุปกรณ์ นําเข้าจากจีนเพ่ิมขึ้น แต่ลดลงทุกแหล่งนําเข้า  และของใช้ของตกแต่งบ้าน ญี่ปุ่นนําเข้าเพ่ิมขึ้น 
ยกเว้น ไทย และอินโดนีเซีย   สําหรับเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากจีน 
และเวียตนาม แต่การนําเข้าจากแหล่งอ่ืนรวมทั้งไทยลดลง  

 
แนวโน้มสินคา้ไทยในตลาดญ่ีปุ่น 

สินค้าประเภทอาหารของไทยในตลาดญี่ปุ่น มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากการชะลอตัวของการบริโภค 
ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกประเภท convenience store ซึ่งจําหน่ายสินค้าสําหรับชีวิตประวันยังมีผลกําไรทีดี่ 
อย่างไรก็ตาม  คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสําคัญและเคร่งครัดมาก 
 ผลจากราคาสนิค้าอาหารหลายชนิดลดลง ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังค่าใช้จ่าย   ส่งผลให้ยอดการ
จําหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของห้างสรรพสินค้าในญี่ปุ่น เช่น อัญมณ ีเครื่องประดับ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีแนวโน้ม
ลดลง  
  
แนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่น 
 ในช่วงคร่ึงแรกของปี ๒๕๕๖ น้ี การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย   เน่ืองจาก
ปัญหาสินเช่ือในสหรัฐฯ การสูงขึ้นของราคานํ้ามันในตลาดโลก  และค่าเงินเยนเริ่มอ่อนตัวลง  ขณะที่รัฐบาล
นายอาเบ ชินโซ ก็เน้นนโยบาย Abenomic เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เติบโต โดยเพ่ิมระดับเงินเฟ้อให้ถึง 
๒ %   อย่างไรก็ตาม บริษัทผูผ้ลิตยานยนต์  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  และสนิค้าอุตสาหกรรมสําคัญอ่ืนๆ พยายาม
บรรเทาผลกระทบโดยการลดต้นทุนการดําเนินงาน และขยายการส่งออกไปประเทศที่เป็น emerging 
markets เช่น จีน อินเดีย และประเทศในแถบอาเซียน เป็นต้น   หลายฝา่ยในญี่ปุ่น ทั้งผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม 
และผู้บริโภคก็เช่ือมั่นว่า ในช่วงคร่ึงหลังของปี ๒๕๕๖ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะดีขึ้น โดยรัฐบาลพยายามกระตุ้น
การบริโภค และลดการแข็งค่าของเงินเยน ด้วยการทํามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) 
เพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีการใช้จ่ายมากข้ึน 
 
 

--------------------------------------- 
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