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ส่วนในภาพรวมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยบ้างในระยะสั้น คือ หนึ่ง การลงทุนจากญี่ปุ่นอาจชะลอ 
การลงทุนในบางกิจการ เน่ืองจากมีความจําเป็นจะต้องนําเงินไปลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สอง เงินทุนเคลื่อนย้ายออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เน่ืองจาก (๑) ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายในการปิดงบบัญชี บริษัทญี่ปุ่นจะนําผลกําไรส่งกลับไป
ญี่ปุ่น ดังน้ัน การที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลกําไรที่ได้รับกลับไปฟ้ืนฟูประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น และ  
(๒) นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะขายสินทรัพย์เสี่ยงและให้ความสําคัญกับการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นมากขึ้น  
เพ่ือลดความเสี่ยง ประกอบกับรัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะขายสินทรัพย์บางส่วนในต่างประเทศ เพ่ือนําเงินกลับไป
แก้ปัญหาสภาพคล่องในประเทศ และ สาม นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นคาดว่าจะลดลงจากการคาดการณ์เดิม อย่างไรก็ดี 
ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังเหตุการณ์ครั้งน้ี อาจจะทําให้ญี่ปุ่นสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
จากไทยมากขึ้น เช่น ไก่เน้ือ อาหารทะเล ข้าวโพด มันสําปะหลัง และข้าว รวมทั้งกระตุ้นให้นักลงทุนญี่ปุ่นตัดสินใจ
ย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในประเทศ และมีความจําเป็นต้องฟ้ืนฟู
สิ่งก่อสร้างจากความเสียหายในคร้ังน้ี 

อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไทยที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น อุตสาหกรรมกล้วยไม้ ยานยนต์ ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และยางพารา รวมทั้งติดตามสถานการณ์การปนเป้ือนสารกัมมันตรังสี ตลอดจนแนวทางการฟื้นฟู
ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีความชัดเจนมากข้ึน  และการให้ความช่วยเหลือในระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนไทย 
ต่อประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นเวลานาน  
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