
  
 

 

 

ญี่ปุ่นเปิดเกมรุกขยายห่วงโซ่อุปทานในอาเซียนหวังเป็นสะพานเช่ือมโยงสู่ตลาดเติบโตเร็วในเอเชียและแอฟริกา 
ธุรกิจไทยควรมีย่างก้าวอย่างไรตอบรับกับกระแสโลกในปัจจุบันนับเป็นความท้าทายที่น่าจับตามอง 

อาเซียนเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ในเอเชียทั้งในแง่ของประชากร (รองจากจีนและอินเดีย) และ GDP (รอง
จากจีนและญี่ปุ่น) อาเซียนมีการเติบโตของคนช้ันกลางและผู้มีรายได้สูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ
ส านักวิจัยเศรษฐกิจหลายแห่งที่ระบุว่าคนช้ันกลางในเอเชียจะมีขนาด 1.75 พันล้านคนภายในปี  2563 โดยมีแรงขับเคลื่อน
อย่างส าคัญจากการเติบโตของเศรษฐกิจใหญ่ๆ อย่างจีน อินเดีย และอาเซียน  

ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับโดย ในปัจจุบันได้มีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ซึ่งได้เริ่มลดภาษีระหว่างกันตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา ส่งผลให้การค้าสองฝ่ายในปี 2556มี
ขนาด 228,812 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้ให้ความส าคัญต่อการเติบโตของ
อาเซียนเป็นพิเศษอันจะเห็นได้จากนโยบายเศรษฐกิจ  “อาเบะโนมิกส์” ของนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นที่ได้เน้นย้ าเป็น
พิเศษในด้านการกระชับความพันธ์กับอาเซียนให้ใกล้ชิดมากขึ้นท้ังด้านการค้าการลงทุนและการช่วยเหลือและพัฒนาด้านต่างๆ 
อย่างเต็มที่  ญี่ปุ่นเป็นคู่เจรจาที่เก่าแก่และส าคัญของอาเซียน และยังเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับ 2 ของอาเซียน (รองจากจีน: 
442,621.01 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยในปี 2556มีมูลค่าการค้ารวม 228,812.24 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในด้านการลงทุนญี่ปุ่น
กลับเป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 ในอาเซียนการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 1.22 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2555) คิด
เป็น 12% ของการลงทุนของญี่ปุ่นทั่วโลก สูงกว่าการลงทุนในจีนท่ีมีมูลค่า 93 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการลงทุนในไทย
มากที่สุด (32%) รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ (24%) และมาเลเซีย (12%) ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากกว่า 
5,000 บริษัท อาเซียนเป็นแหล่งผลิตและส่งออกที่ส าคัญของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานสินค้า และแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของญี่ปุ่น อย่างเช่น ยางพารา ก๊าซ และน้ ามัน เป็นต้น อาเซียนมีความส าคัญต่อญี่ปุ่นทั้งยังเป็น
ฐานการผลิตให้ป้อนสู่สายการผลิตสินค้าและบริการของบริษัทญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงอินเดีย จีน
และแอฟริกาด้วย อาทิเช่น บริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นมีฐานการผลิตรถยนต์และช้ินส่วนกระจายอยู่หลายประเทศในอาเซียน 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายการลงทุนภายใต้แนวคิด Thailand Plus One 
อีกทั้งยังใช้ไทยเป็นฐานในการเปิดตลาดนอกอาเซียน อาทิเช่น โตโยตาส่งช้ินส่วนป้อนสายการผลิตในบังกะลอว์ของอินเดียโดย
ใช้ประโยชน์ภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย ขณะที่มิตซูบิชิซึ่งมียอดการผลิตในไทย 2 ล้านคันต่อปี ในจ านวนนี้ 13% เป็นการ
ส่งไปขายแอฟริกา 

 นายมาซาฮิโร คาวาอิ กรรมการผู้จัดการของสถาบันวัจัยแห่ง ADB กล่าวว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียนมี
ความส าคัญต่อญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเองก็เห็นความส าคัญในการสนับสนุนเป้าหมาย AEC ปี 2558 ความท้าทายที่ส าคัญของอาเซียน
ในปัจจุบันคือความเหลื่อมล้ าในระดับการพัฒนาระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อความเข้มแข็ง
ของ AEC อาทิเช่น GDP สิงคโปร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนถึง 14 เท่า และสูงกว่าพม่า 87 เท่า ในด้านประชากร อินโดนเซีย
มีประชากรถึง 245 ล้านคนหรือราว 40% ของอาเซียนซึ่งมากกว่าบรูไน 570 เท่า และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิการ

อาเซียน-ญี่ปุ่น : ปรับกระบวนทัพจับกระแสโลก  
โดย นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธรุกิจบริการ 

 
 



กระจายรายได้ (GINI Coefficient) ของอินโดนีเซียและลาวก็สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าของรายได้ในประเทศสูงมาก บ่งช้ี
ว่าอาเซียนจะต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการลดความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศสมาชิกอย่างจริงจังมากขึ้น ญี่ปุ่นมีความ
มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ าดังกล่าว อาทิเช่น แนวคิด Thailand plus one ของญี่ปุ่นที่จะใช้ไทยเป็นฐานใน
การขยายการค้า/การลงทุนสู่ประเทศในอาเซียน และการช่วยเหลือเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตาม แนวคิด Thailand Plus One จะส่งผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ อุตสาหกรรม low tech และ
อุตสาหกรรมปลายน้ าบางส่วนจะถูกผ่องถ่ายไปสู่ประเทศอ่ืนๆ (เช่น พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ที่แรงงานยังราคาถูกกว่า
ไทย เช่น เสื้อผ้า อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนไทยก็จะได้รับอานิสงค์ด้านอุตสาหกรรม
สนับสนุน/ต่อเนื่อง เช่น การส่งออกช้ินส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันธุรกิจไทยก็ต้องหันไปท าอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีสูง มีนวัตกรรมและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การมีศูนย์วิจัยพัฒนารถยนต์ต้นแบบและศูนย์ทดสอบเป็นของ
ตนเอง หรือ การน าซีฟู๊ดจากเวียดนามและพม่ามาแปรรูปส่งออกซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า  ส่วนภาคบริการก็ต้องใช้เทคโนโลยี
ช้ันสูง ให้การบริการที่เช่ือถือได้ ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เข้มงวดและไฮเทคที่สร้างความ
มั่นใจว่าผู้โดยสารจะได้รับความปลอดภัย 100% ตลอดการเดินทาง นอกจากน้ัน ปัจจุบันหลายประเทศของอาเซียนก็เข้าสู่ยุค 
4 G แล้ว ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการบริการผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น 

 การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ขณะที่ไทย
เข้มแข็งด้านการเป็น Kitchen of the World ส่วนบรูไนมีความเข้มแข็งด้านการมีเงินน้ ามันล้นคลังต้องผ่องถ่ายไปลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ไปท าธุรกิจด้านปศุสัตว์ในออสเตรเลียเพื่อส่งกลับไปเลี้ยงคนในบรูไนเอง ขณะที่บรูไนมีการขายบริการ
เครื่องหมาย “ฮาลาล” ของบรูไนซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในกลุ่ม GCC ดังนั้นหากธุรกิจอาหารของไทยมีการร่วมทุนกับ
บรูไนก็จะได้ประโยชน์ 2 ต่อ คือนอกจากจะสามารถเจาะตลาดบรูไนได้แล้วยังจะสามารถเจาะตลาด GCC ที่มีก าลังซื้อสูงได้
ด้วยในเวลาเดียวกัน  ส่วนการสร้างแบรนด์ระดับโลกซึ่งส าคัญมากก็อาจใช้วิธีลัดโดยผ่านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้
เช่นกัน ดังเช่น กระทิงแดง และมิสทีนที่สามารถเป็นแบรนด์ระดับโลกในเวลารวดเร็วด้วยการสร้างพันธมิตรฯ ในต่างประเทศ 

 สิ่งส าคัญที่มองข้ามไม่ได้เป็นอย่างยิ่งเห็นจะเป็นธุรกิจบริการด้านต่างๆ ที่จะได้รับอานิสงค์อย่างมากจากการหลั่งไหล
เข้ามาของการลงทุนและนักลงทุนของญี่ปุ่นและจีน อาทิเช่น ลอจิสติกส์ แฟรนไชส์ การท่องเที่ยว ร้านอาหาร การท่องเที่ยว 
ลองสเตย์ การบริการการแพทย์ สุขภาพและความงาม การศึกษานานาชาติ  การฝึกอบรม MICS ดิจิตอลคอนเทนส์ การ
โฆษณาและการพิมพ์ ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทต่างชาติและนักลงทุนจะต้องการบริการดังกล่าวมากขึ้นเป็นเงาตามตัว 


