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ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับอาเซียนและไทย  

 

บทนำ 

 ญี่ปุ ่นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
ประเทศหนึ ่งท ี ่ม ีความสำคัญอย่างย ิ ่งต ่อระบบ
เศรษฐกิจโลก โดยเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังเป็นประเทศคู่
ค้าและเป็นประเทศนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
ทั ่วโลก ไม่ว ่าจะเป็นกุ ้งแช่แข็ง ไก่แช่แข็ง ข้าว 
ข้าวโพด กล้วย เมล็ดกาแฟ จนเกิดความสัมพันธ์ทาง
การค้าและเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่งภ ูม ิภาคอาเซ ียน เช ่น ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับ
ความสัมพันธ์ทุกระดับในมิติของการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ 
ทำให้เกิดเม็ดเงินระหว่างญี่ปุ ่นกับภูมิภาคอาเซียน
จำนวนมาก โดยการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยน
ทร ัพยากรมนุษย์ทำให ้เก ิดการแลกเปลี ่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับชาวญี่ปุ่น ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการค้าระหว่างกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการสินค้าทางวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การเปิดร้านขายสินค้าพื ้นเมืองของประเทศ
อาเซียนในญี ่ปุ ่น ทำให้เกิดการนำเข้าสินค้าจาก
ภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกัน การเปิดร้านขาย
สินค้าของญี่ปุ่นในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทำให้
เกิดการส่งออกสินค้าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับ
อาเซียนมีลักษณะอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร 
และอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ต้อง
พัฒนาเพื่อไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย จึงเป็น
สิ่งที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยหวังว่าบทความฉบับ 
จะช่วยให้ผู ้อ่านเกิดความเข้าใจและมองภาพของ
ความสัมพันธ์ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

ญี่ปุ่นกับภูมิภาคอาเซียน 

 ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อ
ตลาดสินค้าของญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยความสัมพันธ์
ระหว่างญี่ปุ ่นกับอาเซียนมีจุดเริ ่มต้นจากการร่วม
เจรจาเกี่ยวกับปัญหายางสังเคราะห์ในปี ๒๕๑๖ และ
มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระยะเวลายาวนานเกือบ 
๕๐ ปี เพื่อการพัฒนาความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง 
และสันติภาพในภูมิภาคเอเซียและแปซิกฟิก ต่อมา
ในปี ๒๕๒๐ นายกรัฐมนตรีฟุคุดะ ทาเคโอะได้เยือน
ฟิลิปปินส์อย่างเป็นการ และได้ประกาศหลักการฟุคุ
ดะ (Fukuda Doctrine) ซึ ่งเป็นแนวนโยบายการ
ต่างประเทศของประเทศที่มีต่ออาเซียน ได้แก่  

 ๑. ญี ่ปุ ่นจะไม่เป็นประเทศมหาอำนาจทาง
การทหาร  

 ๒. สร้างความสัมพันธ์แบบ “สานสัมพันธ์ด้วย
ใจต่อใจ” กับอาเซียน  

 ๓. ญี่ปุ ่นและอาเซียนต้องเป็นหุ ้นส่วนที ่เท่า
เทียมกัน  

 โดยในปีเดียวกันได้มีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำ
ญี่ปุ่นและอาเซียนเป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย และในปี ๒๕๒๑ ได้ม ีการจัด
ประชุมรัฐมนตรีด้านต่างประเทศของญี ่ป ุ ่นและ
อาเซียน จนกลายเป็นแนวปฏิบัติในการจัดประชุม
เรื่อยมา  

 นอกจากนี้ ในวาระครบรอบความสัมพันธ์ญี่ปุ่น
กับอาเซียน ๔๐ ปี ในปี ๒๕๕๖ รัฐบาลญี่ปุ ่นโดย
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ได้ประกาศนโยบายด้าน
ต่างประเทศต่ออาเซียน ได้แก่ 

 ๑. ญี่ปุ่นจะร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเพ่ือ
สร้างค่านิยมด้านเสรีภาพ หลักการประชาธิปไตย 
และสิทธิมนุษยธรรมขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. ญี่ปุ ่นจะร่วมมือกับประเทศในอาเซียนใน
การปกป้องน่านน้ำสากลด้วยกฎหมาย โดยปราศจาก
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กำล ั ง อาว ุ ธ  พร ้ อมการ ให ้ ค ว ามสำค ัญของ
สหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียน 

 ๓. ญี่ปุ ่นจะร่วมมือในการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนให้มีมากยิ่งขึ ้น อาทิ สินค้า เงิน คน การ
บริการ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ นำไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
และสร้างความเจริญรุ ่งเรืองพร้อมกับประเทศใน
อาเซียน 

 ๔. ญี่ปุ ่นจะรักษาและปลูกฝังวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหลากหลายของอาเซียน 

 ๕. ญี่ปุ ่นจะส่งเสริมการแลกเปลี ่ยนระหว่าง
เยาวชนซึ่งจะแบกรับอนาคตของประเทศและสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

      ท ั ้งน ี ้  ในการประชุมส ุดยอดผู ้นำญี ่ป ุ ่นกับ
อาเซียนนัดพิเศษในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ผู้นำ
ญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียน ได้รับรอง “วิสัยทัศน์
และถ้อยแถลงว่าด้วยความร่วมมือและมิตรภาพ
ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน” และแผนปฏิบัติการ โดย
ได้ประกาศที่จะร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการ
เป็นหุ้นส่วน ๔ ประการ ประกอบด้วย  

 ๑. ห ุ ้นส ่วนด้านส ันต ิภาพและสเถียรภาพ 
(การเมืองและการรักษาความมั่นคง) 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาค
อาเซียนระดับพหุภาคีถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก
เพื ่อรักษาสเถียรภาพ ความมั ่นคง และสันติภาพ
ภายในภูมิภาคและระดับโลก ซ่ึงญ่ีปุน่ได้ดำเนินความ
ร ่วมม ือก ับภ ูม ิภาคอาเซ ียนตลอดมาโดยได ้ให้
ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสุดยอด
ผู้นำเอเชียตะวันออก (EAS) เพ่ือใช้เป็นเวทีด้านความ
ร่วมมือและหารือระหว่างผู ้นำประเทศเกี ่ยวกับ
ประเด็นปัญหาการเมืองและความมั่นคงที่สำคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ภายในภูมิภาค นอกจากนี ้ย ังม ีการ
ส่งเสริมในการสร้างความเชื ่อมั ่นระหว่างกันผ่าน
ความร ่วมม ือเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ ในเวทีการประชุม
ร ัฐมนตร ีกลาโหมอาเซ ียนกับร ัฐมนตร ีกลาโหม
ประ เทศค ู ่ เ จ รจา  (ASEAN Defense Ministers' 
Meeting-Plus หร ื อ  ADMM - Plus)  และ  ก า ร
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง

และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN 
Regional Forum - ARF) ทั้งนี้ ญี่ปุ่นกับอาเซียนเน้น
ย้ำข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสันติภาพใน
กรณีพิพาทและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือ
รักษาความมั ่นคงทางทะเลโดยให้ความสำคัญกับ
น่านน้ำที่มั่นคงและเปิดกว้าง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้น
มา มีการจัดประชุมความร่วมมือทางทะเลระหว่าง
ประเทศสมาช ิกอาเซ ียนกับประเทศคู ่ เจรจา ๘ 
ประ เทศ  (Expanded ASEAN Maritime Forum-
EAMF) เพื ่อหารือเกี ่ยวกับความร่วมมือทางทะเล
ระหว่างผู ้นำประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมและภัยธรรมชาติ ความร่วมมือด้านการ
จัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย 
เป็นต้น 

 ๒. หุ้นส่วนด้านความเจริญรุ่งเรือง (ศักยภาพ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ) 

 ญี่ปุ่นกับอาเซียนมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน
ทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้น โดยมีการเดินทางข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศของผู ้คน การไหลของ
สินค้า เงิน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งญี่ปุ่นถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของ
อาเซียน ทั ้งนี ้  ม ีชาวญี ่ป ุ ่นอาศัยอยู ่ในอาเซ ียน
มากกว่า ๒ แสนคน ซึ่งสำหรับญี่ปุ่นแล้ว อาเซียนจะ
เป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย และ
ญี่ปุ ่นกับอาเซียนได้สร้างความสัมพันธ์ด้านความ
ร่วมมือต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่นในฐานะหุ้นส่วนทาง
ธ ุรก ิจ อาท ิ การลงนามความตกลงการค ้าเสรี
อาเซียน-ญี่ปุ ่น (AJCEP) เพื ่อส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน การแข่งขัน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
การแลกเปลี ่ยนทร ัพยากรบุคคล ซ ึ ่งถ ือว ่าเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม
ทั้งภูมิภาคกับญี่ปุ่น อีกทั้ง การที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการ
รวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประชาคม
อาเซียน โดยมุ่งหวังในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งระหว่างกัน พร้อมให้
การช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดมา อาทิ 
การให้ความช่วยเหลืออันเกี่ยวเนื่องกับอาเซียนเพ่ือ
ยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน
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ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคนและสินค้าผ่าน
การสร้างระบบร่วมกันด้านระบบภาษีศุลกากร การ
สร้างโครงข่ายทางรถไฟและถนนระหว่างประเทศ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนด้านความ
เจริญวัฒนาระหว่างอาเซียน รวมทั ้งดำเนินแผน
ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง (Free 
and Open Indo-Pacific-FOIP) เพ่ือรักษาสันติภาพ
และความเจริญรุ่งเรืองภายในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
และนำความรุ ่งเร ืองและสเถียรภาพไปสู ่แต ่ละ
ประเทศ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและครอบคลุมที่
ให้ความสำคัญทั้งระบบและการเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียนผ่านการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่าง
ประเทศโดยมีการใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที ่เหมาะสม 
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและ
เปิดกว้างนั้นถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของประชาคม
โลก” ล่าสุดในปี ๒๕๖๒ ญี่ปุ่นได้ประกาศยุทธศาสตร์
มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook 
on the Indo-Pacific : AOIP) โดยมีการจัดประชุม
ผู้นำที่เกี ่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งนายชินโซะ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้กล่าวเกี่ยวกับความต้อง
ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ทุกด้าน และต้องการ
แสวงหาว ิ ธ ี ก ารทำงานร ่ วมก ันระหว ่ า งสอง
ยุทธศาสตร์นี้ 

 ๓. หุ้นส่วนด้านความเป็นอยู่ที่ดี (เศรษฐกิจและ
ปัญหาสังคมแนวใหม่) 

 ในช ่วงหลายปีท ี ่ผ ่านมา หลายประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนประสบความสำเร็จในการสร้างการ
เจริญเติบทางเศรษฐกิจ แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้อง
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมายด้านสิ่งแวดล้อม การ
ขยายตัวของเขตเมือง สุขภาพ การรักษาพยาบาล 
การเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุ พลังงาน ภัยพิบัติ เป็นต้น 
ซ ึ ่งญี ่ป ุ ่นได ้ให ้ความร ่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ด ังกล ่าวด ้วยประสบการณ์ในการสร ้างระบบ
เศรษฐกิจที ่ประสบผลสำเร ็จและประสบปัญหา
เช่นเดียวกันมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนใน
ประเทศอาเซียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 สำหรับความร่วมมือด้านภัยพิบัติ ญี ่ปุ ่นและ
อาเซ ียนต่างประสบปัญหาภัยธรรมชาติต ่าง ๆ 
มากมายในแต่ละปี ซ ึ ่งถือว ่าเป็นปัญหาร่วมกัน

ระหว่างญี่ปุ ่นกับอาเซียน ด้วยเหตุนี ้ ญี ่ปุ ่นจึงได้
ดำเน ินความร ่วมมือมาเป็นระยะเวลานานเพ่ือ
ปกป้องชีวิตของผู้คนและทรัพย์สินจากภัยพิบัติโดย
สนับสนุนในการสร้างศักยภาพและความสามารถ
ของศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ  (ASEAN 
Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance on disaster management: AHA 
Center) เป็นต้น 

 ๔. หุ้นส่วนใจประสานใจ (การแลกเปลี่ยนคน) 

 รวมทั้งได้รับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยปัญหา
ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยได้แสดงเจตนารม
ร่วมกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและระดับโลก
จากมุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างญี ่ป ุ ่นกับ
อาเซียนที่มีต่อสังคมโลก  
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การจัดตั้งองค์กรด้านความร่วมมือ 

 จากความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ญี่ปุ่น-อาเซียน 
ขึ้น ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่ออย่าง
เป็นทางการว่า “ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
(สำนักงาน ณ กรุงโตเกียว)  โดยปัจจุบันมีสมาชิกภาคี
จาก ๑๐ ประเทศ ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการ
แลกเปลี ่ยนด้านทรัพยากรมนุษย์  รวมทั ้งดำเนิน
กิจกรรมด้านการปฏิรูปองค์กรเพื ่อตอบสนองต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ที่อาเซียนกำลังเผชิญอยู่จากการ
เปลี ่ยนแปลงของประชากรที ่ม ีการเคล ื ่อนย้าย
ระหว่างกัน และสภาพเศรษฐกิจ  
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 นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้จัดตั้ง “กองทุนญี่ปุ่น
และอาเซียน (Japan ASEAN Integration Fund - 
JAIF）ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีเงินกองทุน
ประมาณ ๗๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้สนับสนุน
ความร่วมมือของอาเซียนในการรวมตัวเป็นสมาคม
อาเซียน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชน การ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน การ
รับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ เป็นต้น 

  ในปัจจุบันญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัว
ของตลาดดิจิทัลทั่วโลก โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
นายโคอิจิ ฮางิอุดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของญี่ปุ ่นได้เยือนประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย 
ตามลำดับ โดยได้เข้าพบปะหารือกับข้าราชการ
ระดับสูงที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจและได้กำหนด
แนวทางในการสน ับสน ุนการจ ัดหางานให ้กับ
บ ุคลากรในกล ุ ่มประเทศสมาช ิกฯ ท ี ่ม ีความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล
ญี่ปุ่น จำนวน ๕ หมื่นคน ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ 
โดยจัดการปฐมนิเทศตามคำแนะนำของภาครัฐและ
สนับสนุนในการฝึกงานภายในบริษัทญี่ปุ่นผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท
ญี่ปุ่น ในขณะที่จีน กำลังขยายตัวสู่ภูมิภาคอาเซียนซึ่ง
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้
เกิดการแข่งขันในการจ้างแรงงาน นอกจากนี้ จากการ
เกิดปัญหาขาดแคลนอะไหล่หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เนื ่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้
รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้กำหนดเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน
ข ้อม ูลด ้านการซ ื ้อขายส ินค ้าร ่วมก ันและสร ้าง
กรณีศึกษาแนวใหม่จำนวน ๑๐๐ รายการ เพื ่อลด
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 สิ่งเหล่านี้ทั้งการประกาศนโยบายด้านต่างประเทศ
ต่ออาเซียน การจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ และการ
สน ับสนุนด ้านทร ัพยากรมนุษย์แสดงให ้ เห ็นถึง
ความสัมพันธ์อันดีและการให้ความสำคัญต่อภูมิภาค

อาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจาของญี่ปุ่นที่สำคัญใน
ระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที ่ยว
ตลอดมา 
 ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับอาเซียนด้านเศรษฐกิจ 
      การค้า 
 จากข้อมูลของศูนย์ญี่ปุ่นอาเซียนกล่าวเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งมีความลึกซ้ึง
ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าว่า ญี่ปุ่นกับ
อาเซียนเป็นหุ ้นส่วนทางธุรกิจที ่สำคัญ โดยมูลค่า
การค้า (ส ินค้าส ่งออกและนำเข ้า) ของญี ่ป ุ ่นกับ
อาเซียนมีสัดส่วนราวร้อยละ ๑๕ จากมูลค่าการค้า
ทั้งหมด หรือสูงมากกว่า ๒๕ ล้านล้านเยน (ปี ๒๕๖๑) 
ทั ้งนี ้ ญี ่ปุ ่นเป็นประเทศคู ่ค ้าที ่สำคัญรองจากจีน 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนมูลค่า
การค้าคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๘ ครั้งหนึ่งโครงสร้าง
ทางการค้าระหว่างญี่ปุ ่นกับอาเซียนเป็นในลักษณะ
ที่ว่า ญี่ปุ่นนำเข้าวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
และประมงจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมไปยังภูม ิภาคอาเซียน แต่ใน
ปัจจุบันแนวโน้มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 
อัตราการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากญี่ปุ ่นไปยัง
อาเซียนซึ่งมีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ จากมูลค่านำเข้าทั้งหมด
ในปี ๒๕๒๓ ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณร้อยละ ๖๗ ใน
กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าที่สูงมาก นอกจากนี้ 
ในส่วนของการส่งออกและนำเข้าสินค้า ไม่เพียงแต่
การซื้อขายสินค้าเท่านั้น แต่ธุรกิจการให้บริการก็เพ่ิม
สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี 
 การลงทุน 
 จากข้อมูลของศูนย์ญี่ปุ่นอาเซียน พบว่า สำหรับ
ธุรกิจญี่ปุ ่น ประเทศในอาเซียนเป็นแหล่งลงทุนที่
สำค ัญรองจากสหร ัฐอเมร ิกาและจ ีน  ญ ี ่ปุ่นกับ
ประเทศในอาเซียนได้บรรจุความตกลงหุ ้นส ่วน
เศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ ่น (AJCEP) ซึ่งเป็นการลง
นามกับประเทศต่าง ๆ ทั้งภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์
ในการยกระดับการส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้มี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีการจัดตั้งธุรกิจญี่ปุ่นใน
ประเทศอาเซียนมากกว่า ๑๓,๐๐๐ บริษัท และมี
ชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน 
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 นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ มีการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายคน สินค้า และเงิน ภายในภูมิภาค
ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ญี่ปุ่น
ให้ความสำคัญในการลงในประเทศในอาเซียนซึ่งไม่
เพียงแต่จะเป็นแหล่งผฺลิตสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็น
ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 
๖๕๐ ล้านคน 

 การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแลกด้านทรัพยากร
มนุษย์ 

 ศูนย์ญี่ปุ่นอาเซียนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแลกด้านทรัพยากรมนุษย์ว่า 
การท่องเที ่ยวถือเป ็นอุตสาหกรรมหลักในระบบ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอาเซียน ทั ้งนี ้ ในปี 
๒๕๖๑ คนญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า ๕ ล้านคนได้เดินทาง
มาท่องเที่ยวประเทศในอาเซียน โดยมองว่า มีแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย อยู่ไม่ไกลจากญี่ปุ่น และความต่าง
ของเวลาไม่มากนัก ในขณะเดียวกันมีในภูมิภาค
อาเซียนมีการเจริญเติบทางเศรษฐกิจระยะกลางและ
ระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศในอาเซียนเดินทางไปญี ่ปุ ่นเพิ ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว (ก่อนโควิด-๑๙) จำนวนประมาณ ๓.๔ ล้าน
คน ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเพิ่มเป็น ๕ เท่า เมื่อเปรียบเทียบ
ก ับป ี ๒๕๕๑ ท ั ้ งน ี ้  เน ื ่องจากความน ิยมในการ
ท่องเที่ยวในญี่ปุ ่นซึ่งมีผลมาจากจำนวนสายการบิน
ต้นทุนต่ำ (Low cost) มีจำนวนมากขึ้น และวิถีชีวิต
ของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ส่งผลให้
เกิดการเดินทางไปมาระหว่างญี่ปุ ่นกับอาเซียนเพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่นักศึกษาต่างชาติจาก
ประเทศในอาเซียนไปศึกษาต่อที ่ญี ่ปุ ่นเพิ ่มมากขึ้น
เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันวัยรุ่นชาวอาเซียนต่างมีความ
ชื่นชอบการ์ตูน เพลงเจป๊อบ (J-pop) วัฒนธรรม ซึ่ง
ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ ่นและไป
ศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

 ข้อเสนอแนวคิดริเริ่มในการลงทุนในอนาคต
ของเอเชีย 
 จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ
อุตสาหกรรมของญี ่ปุ ่นได้กล่าวว่า เมื ่อวันที ่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้าและอุตสาหกรรมได้แถลง “ข้อเสนอแนวคิด
ริเร ิ ่มในการลงทุนในอนาคตของเอเชีย” ซึ ่งเป็น
แนวคิดริเริ่มแนวใหม่ที่จะบ่งชี้ทิศทางความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในเอเชียหลังการแพร่ระบาดของโควิด-
๑๙ ซึ่งจะผลักดันการลงทุนแนวใหม่ตามทิศทางใน
อนาคตอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด ๓ ประการ โดย
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนซึ ่งให้
ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างชัดเจนในเขตเมือง
และส่วนภูมิภาคซึ่งมีปัญหาต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง
พื ้นฐานในการคมนาคมตามการขยายตัวของเขต
เมือง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และการปรับเปลี่ยนด้านนวัตกรรมอย่างรวดเร็วตาม
การพัฒนาด้านดิจิทัล ดังนี้ 
 ๑. เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไป
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง โดยให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงของแต่ละประเทศในอาเซียน 
 ๒. สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 
โดยใช้นวัตกรรมของเอกชนอย่างเต็มที่ 
 ๓. ญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนสร้างสรรค์
อนาคตของภูม ิภาคร ่วมก ันในฐานะห ุ ้นส ่วนทาง
เศรษฐกิจโดยทำงานร่วมกับภาคธุรกิจท้องถิ่น โดยมี
ภาพแห่งอนาคตที่จะเกิดร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นอาเซียน
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    ๓.๑ ยกระดับความน่าดึงดูดภายในภูมิภาค
ในฐานะศูนย์กลาง (Hub) ด้านห่วงโซ่อุปทาน
ระดับโลก ได้แก่ 
     - การให้ความช่วยเหลืออย่างหลากหลายมิติ
ด้านห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจญี่ปุ ่นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน 
  - การส่งเสริมปรับเปลี่ยนเป็นห่วงโซ่อุปทาน
ระดับส ูงและสร ้างแนวปฏิบ ัต ิท ี ่ เป ็นเล ิศ (Best 
Practice)  จำนวน ๑๐๐ รายการ ภายในระยะเวลา 
๕ ปีนับจากนี้ 
 



 ความสัมพันธ์ญี่ปุน่กับอาเซียนและไทย 

 

 | ๖ 

  - การให้ความช่วยเหลือในการมอบโอกาส
ในการทำงานในธุรกิจญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรศักยภาพ
สูงในภูมิภาคอาเซียนจำนวน ๕ หมื ่นคนภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี นับจากนี้ 
  - การส่งเสริมการทดลองสาธิตภายในพื้นที่
เพื ่อขยายตลาดรถยนต์แห่งอนาคต เช่น รถยนต์
พลังงานไฟฟ้า 
  - การใช้สถาบันการเงินของรัฐบาล (องค์กร
รับประกันการส่งออกและลงทุนแห่งประเทศญี่ปุ่น 
Nippon Export and Investment Insurance : 
NEXI ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ญี่ปุ่น Japan Bank for International Cooperation) 
   - การให้ความช่วยเหลือในการปรับเปลี ่ยน
ขั้นตอนทางการค้าให้เป็นดิจิทัลและการใช้ความตกลง
ห ุ ้นส ่วนทางเศรษฐก ิจระด ับภ ูม ิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership - RCEP) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๒ สร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งเชื่อมโยงถึงการ
แก้ไขปัญหาสังคมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน เช่น การ
สร้างนวัตกรรมการให้บริการตามสภาพความเป็น
จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IOT (Internet of 
Things) ดังนี้ 
  - การผลักดันการแก้ไขปัญหาทางสังคมใน
พื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือของ
บริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทต่างชาติ 
  - การดำเนินการช่วยเหลือการสอนงานแบบ
ลงมือปฏิบัติจริงและการจับคู่เจรจาทางธุรกิจเพ่ือ
สร้างแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ
ของบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทต่างชาติ (เช่น J-Bridge)๑ 
  - การช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับกองทุน
เอกชนเพื ่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่าง
บริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทร่วมทุนในภูมิภาคเอเชีย โดย
องค์การลงทุนเพ่ือการปฏิรูปด้านอุตสาหกรรม 
 

 
๑ J-Bridge (Japan Innovation Bridge) คือ “แพลตฟอร์มธุรกิจสำหรับการประสานงานและร่วมมือทำธุรกิจระหว่างองค์กรญี่ปุ่นและองค์กร
สร้างใหม่ในต่างประเทศโดยมีเอเชียเป็นหลัก” ก่อตั้งขึ้นในหน่วยงานบริหารอิสระ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) โดย
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมในปี ๒๕๖๔ (ที่มา https://www.jrit-ichi.com/cutting/2022/02/09/784/) 
๒ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) คือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (ที่มา https://gnews.apps.go.th 
/news?news=87592) 

    ๓.๓ เร่งสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 
(Energy Transition)  
  - การช ่วยเหล ือการสร ้ างแผนท ี ่นำทาง 
(Roadmap) เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
neutrality)๒ 
  - การช่วยเหลือทางการเงินจำนวน ๑ หมื่นล้าน
เยนในโครงการด้านพลังงาน เช่น พลังงานหมุนเวียน  
การประหยัดพลังงาน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
  - การช ่วยเหลือการนำอุปกรณ์มาใช ้ใน
โครงการสร้างการเจริญเติบโตด้านพลังงานสะอาด 
  - การสร ้างบ ุคลากรด ้านเทคโนโลยี ไร้
คาร์บอน เป้าหมายจำนวน ๑,๐๐๐ คน 
 ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งที่จะสร้างสังคมทางเศรษฐกิจ
อย่างยั ่งยืนร่วมกันด้วยแนวคิดริเริ ่มระดับภูมิภาค 
(Regional Initiative) โดยส ่ งเสร ิม “การลงท ุนใน
อนาคต” ในภูมิภาคเอเชียโดยภาคธุรกิจเอกชน  
 ภายใต้ความสัมพันธ์กับอาเซียนในระดับนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดใน
ทุก ๆ ด้าน โดยเห็นจากอาหารประจำชาติอาเซียนเช่น 
อาหารไทย หลอมรวมกับวัฒนธรรมการกินของชาว
ญี่ปุ ่น โดยผลิตภัณฑ์จากอาเซียน เช่น อาหารทะเล 
ผลไมก้ระป๋องที่สามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาเก็ต ครอง
สัดส่วนทางการตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ หลาย
ประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย 
เวียดนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นฐานการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
เครื ่องใช้ไฟฟ้า รวมทั ้ง อินโดนีเซียและบรูไนเป็น
ประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะประเทศผู้จ่าย
พลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 
 

 
การประชุมสดุยอดผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๔ 

https://www.jrit-ichi.com/cutting/2022/02/09/784/
https://gnews.apps.go.th/news?news=87592
https://gnews.apps.go.th/news?news=87592
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ญี่ปุ่นกับไทย 
 

 
 

 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทยในอนาคต 
 มุมมองด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ญี่ปุ่นและไทยในอนาคต เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ ในการสัมมนานโยบาย “ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้ามิติใหม่ ไทย – ญี่ปุ่น” (High-Level 
Policy Dialogue Forum on Thailand - Japan's 
New Dimension of Economic Cooperation) ใน
โอกาสฉลองครบรอบ ๑๓๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย – ญี ่ปุ่น ซึ ่งจ ัดขึ ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี ่ปุ่น
หรือเจโทร กรุงเทพฯ ได้จัดงาน นายสินิตย์ เลิศไกร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่า มี
ความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือดา้น
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศซึ่งการลงทุนของญี่ปุ่น
ถือเป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตทางสังคมเชิง
เศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน โดยเรียกร้องให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรี (FTA) เช่น RCEP กับ
ธุรกิจญี่ปุ ่นและไทย ในการนี ้ นายโคอิจิ ฮางิอูดะ 

 
๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อความรว่มมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ทีจ่ะขยายการค้าระหวา่งกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ 
เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรี รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าและความรว่มมือสาขาต่าง ๆ (ที่มา https://www.dft.go.th/th-th/DFT-
Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/20769/-JTEPA-HS-2017-1-
2565) 
 
๔ เป็นความตกลงเพื่อลดภาษีสินค้าและเปิดตลาดสินค้า โดยกรอบการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจฯ จะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้า
เสร ีโดยระบุว่า การเปิดเสร ี(การค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน) รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น
จะต้องเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๕ สำหรับอาเซียน ๖ ประเทศ และยืดหยุ่นอีก ๕ ป ีสำหรับประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซ่ึงจะ
ทำให้การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงฯ เพื่อส่งออกและนำเข้าสินค้า การค้าบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา การลงทุน ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ กฎถิ ่นกำเนิดสินค้า โดยมีการจัดตั ้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จำนวน ๖ คณะ ได้แก่ ROO, Services, Investment, 
Economic Cooperation, STRACAP, และSPS  ทั้งนี้ สินค้าไทยที่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับความตกลง JTEPA ซึ่งเป็นสินค้าที่ญี่ปุ่นเปิด
ตลาดเหลือร้อยละ 0 เพิ่มขึ้น จำนวน ๖๖ รายการ ได้แก่ นกมีชีวิต หินปะการัง มะเขือ ขิง พรรณไม้ที่ใช้ในการทำเครื่องหอม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ ่นได้ส่ง
ข้อความผ่านวิดีโอคลิป กล่าวว่า ไทยเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที ่สำคัญซึ ่งมีบริษัทญี ่ป ุ ่นอยู่ประมาณ 
๖,๐๐๐ ราย โดยการลงทุนโดยตรงในไทย ญี่ปุ่น
ครองอันด ับในเร ื ่องม ูลค ่าและจำนวนการลงทุน 
นอกจากนี้ นายคาซูยะ นาชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย ได้แสดงความคาดหวังในการ
สร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ธุรกิจกับประเทศที่สาม
ไม่เพียงแต่ไทยเท่านั ้น ผ่านความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจญี่ปุ่นและไทยด้วยเหตุผลที่ว่า การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน
จำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นของญี่ปุ่นและไทยให้มี
มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนายโนบูฮิโกะ ซาซากิ ประธาน
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจ
โทร ได้ส่งข้อความผ่านวิดีโอคลิปแสดงความคาดหวัง
เก ี ่ยวก ับร ูปแบบเศรษฐก ิจช ีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเว ียน และเศรษฐกิจสีเข ียว (BCG) ซึ ่งเป็น
รูปแบบเศรษฐกิจแนวใหมต่ามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
 ทั้งนี้ ในการเสวนามีการอภิปรายและแนะนำ
เกี ่ยวกับการดำเนินนโยบายในการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ ่นและไทย อาทิ 
ข้อเสนอแนวคิดริเร ิ ่มในการลงทุนในอนาคตของ
เอเชีย อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น (JETRO, 2022) 
 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย 
 ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
(2022) ระบุว่า ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่น 
จำนวน ๓ ความตกลง ประกอบด้วย ๑) ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)๓ ๒) ความตก
ลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น (AJCEP)๔ และ

https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/20769/-JTEPA-HS-2017-1-2565
https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/20769/-JTEPA-HS-2017-1-2565
https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/20769/-JTEPA-HS-2017-1-2565
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ความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(RCEP)๕ ซึ่งความตกลงเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยส่งผลให้การค้า
เติบโตเป็นอย่างมาก ทั ้งนี ้ ผู ้ส ่งออกไทยใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลง JTEPA และ AJCEP กว่า
ร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปจาก เนื้อไก่ กุ ้งปรุงแต่ง ปลา
ทะเลปรุงแต่ง และแป้งมันสำปะหลัง ส่วนความตก
ลง RCEP จะลดและยกเลิกภาษีเพ่ิมเติมจากข้อตกลง
การค้าเสรีที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งยังทำให้พิธีการศุลกากร
ยืดหยุ ่นขึ ้น และอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างไทยและญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไทยและ
ญี ่ป ุ ่นยังมีความร ่วมมือด้านการค้าหลากหลาย
รูปแบบ โดยในปี ๒๕๖๔  ญี่ปุ ่นเป็นคู่ค้าอันดับ ๒ 
ของไทย การค้าระหว่างกันมีมูลค่า ๖๐,๖๗๐.๖๓ 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ ของการค้า
ไทยกับทั ่วโลก โดยไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ ่นเป็น
อันดับ ๓ มูลค่า ๒๔,๙๘๕.๓๕ ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์
และส ่วนประกอบ ไก ่แปรร ูป เคม ีภ ัณฑ์ และ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
ส ่วนไทยนำเข ้ าจากญ ี ่ป ุ ่ นอ ันด ับ ๒ ม ีม ูลค่ า 
๓๕,๖๘๕.๒๘ ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ
จากญี ่ปุ ่น อาทิ เครื ่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้า 
ทั้งนี้ ความตกลงข้างต้นถือเป็นการส่งเสริมการเป็น
หุ้นส่วนในการร่วมธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ก ันตธร  วรรณวสุ  CEO ของบร ิษ ัท  Mediator 
(๒๕๖๕) ที่ว่า การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกันจะ
ทำให้ธุรกิจขยายตัวไปยังระดับโลกโดยไทยเป็นฐาน
การผลิตที ่สำคัญ ธ ุรก ิจไทยร ู ้ต ัวเองด ีว ่าย ังไม่
เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา แต่ก็กำลังมองหา
ธุรกิจที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ซึ่ง

 
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สารฟอกหนังเครื่องหอมหรือเครื่องสำอาง เครื่องหนัง ไม้ที่เลื่อยหนาเกิน ๖ มิลลิเมตร 
ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างฝ้าย เครื่องแต่งกาย เป็นต้น (ที่มา https://api.dtn.go.th/files/v3/60ed351bef414028f6708c46/download) 
๕ มีจุดมุ่งหมายในการขจัดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการลงทุน เพื่อช่วยให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก้าวทันประเทศอื่นในโลกได้ โดย RCEP 
พัฒนามาจากแนวคิด ASEAN+๓ / ASEAN+๖ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของอาเซียนภายใต้ AEC Blueprint ที่อาเซียนต้องการรักษาบทบาทในการเป็น
แกนกลาง (ASEAN Centrality) ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาค RCEP ใช้ระยะเวลาในการเจรจายาวนานถึง ๘ ปี (ที่มา 
https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-
privilege/ArticleId/20770/-Regional-Comprehensive-Economic-Partnership-RCEP) 
 

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดก๊าซคาร์บอน
หรือทำให้ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ตามเป้าหมายของ 
SDGs เทคโนโลย ีทาง เวชภ ัณฑ ์  อาหาร  และ
เกษตรกรรมที่มีการใช้แหล่งทรัพยากรของไทยอย่าง
เต็มศักยภาพเป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทของไทยต่างพากัน
สนใจลงทุน ไทยคาดหวังที่จะนำประสบการณ์อันมี
ค่าของญี่ปุ ่นในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื ่อ ให้
สามารถรับมือกับสภาพสังคมที่มีการปรับเปลี่ยน
ไปสู่งสังคมผู้สูงอายุหรือการแข่งขันทางการตลาดที่
ด ุ เด ือด ไม ่ว ่าจะเป ็นการว ิจ ัยและพัฒนา หรือ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีจากภาคธุรกิจญี่ปุ่น ซึ่ง
หากไม่มีการสร้างโอกาสในการหารือร่วมกันระหว่าง
ภาคธุรกิจญี่ปุ่นกับไทย จะทำให้การปฏิรูปทางธุรกิจ
ของทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในอนาคต 
นอกจากนี้ อำนาจอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์ (Soft 
power) ของญี่ปุ่น เช่น วิธีปฏิบัติ เทศกาล อาหาร
ญี่ปุ่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์การ์ตูน เกมส์ ซึ่งคน
ไทยชื่นชอบเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
นับจากนี้ต่อไป 
 

การประชุมระดับผู้นำระหว่างญี่ปุ่น-ไทย 
 เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบกับนายฟูมิโอะ  
คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพ่ือหารือข้อราชการ โดย 
ได้หารือและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นด้านความ
ร่วมมือเพื ่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั ้งสอง
ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ ้นในฐานะหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การผ่อนปรนมาตรการการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน หรือท่าเรือ การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า 
แนวคิดการสร้างประชาคมปล่อยก๊าซเร ือนกระจก
เท่ากับศูนย์ในเอเชีย การประชุมหารือด้านความตกลง
เกี ่ยวกับความมั ่นคงทางสังคมและโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย

https://api.dtn.go.th/files/v3/60ed351bef414028f6708c46/download
https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/20770/-Regional-Comprehensive-Economic-Partnership-RCEP
https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/20770/-Regional-Comprehensive-Economic-Partnership-RCEP
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นายฟูมิโอะ เน้นย้ำในการให้ความร่วมมือทุกด้าน 
พร้อมแสดงความยินดีกับไทยในการเป็นประเทศ
ศูนย์กลางการบริหารจัดการโรคโควิด-๑๙ แห่งเอเชีย 
（外務省、2022） 
 

 
 

 ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างญี่ปุ่น-ไทย 
 ถึงแมค้วามสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับอาเซียนจะเริ่มต้น
เมื่อ ๔๐ กว่าปีที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นและ
ไทยมีมายาวนานถึง ๑๓๕ ปี ในปี ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้
ลงทุนรายใหญ่สำหรับไทย และเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความตก
ลงระหว่างกัน จำนวน ๓ ความตกลง ได้แก่ JTEPA 
AJCEP และ RECEP ๒๕๖๕ อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือไทยในการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยการลงทุนต่าง ๆ  ในภาคธุรกิจและการสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ หรือ ODA (Official Development 
Assistance) ด้วยเงินมูลค่ามหาศาล （外務省）ซึ่ง
เป็นส่วนส่งเสริมความร่วมมือที่นำไปสู่ผลประโยชน์ของ
ทั้งสองประเทศภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ซึ ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทั ้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาที ่มีความ
สมดุลภายในลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคอาเซียน （外務
省、2020）สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศ
ไทยได้แสดงข้อมูลความช่วยเหลือและความช่วยเหลือ
ไทยในป ี๒๕๖๕ ( ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕) จำนวน 
๕ เรื่อง ดังนี้ 

๑. แผนการก่อสร้างศูนย์ส ่งเสริมผู ้ส ูงอายุ
ภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลอู ่ตะเภา อำเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

๒. โครงการจัดซื้อรถเพื่อเด็กเร่ร่อน ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

๓. โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
แบบให้เปล่าเพื่อกลุ่มคนพื้นฐานและความมั่นคงของ
มนุษย ์(จีจีพ)ี จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ 

   - โครงการจัดหารถโดยสารติดลิฟท์สำหรับ
ยกรถเข็นแก่ผู ้สูงอายุภาวะเปราะบางฯ ของอบต. 
พลูตาหลวงจังหวัดชลบุรี 

   - โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัด
บางทวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 - โครงการก่อสร้างโรงเพาะเห็ดที่ศูนย์ฝึก
อาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

๔. โครงการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ือ
กลุ่มคนพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่ม
เปราะบาง 

๕. การให้ความช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูชีวิต
ความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางทางสังคมผ่านการ
ฟ้ืนฟปู่าชายเลนในจังหวัดระนองโดยรัฐบาลญี่ปุ่น 
 

ญี่ปุ่นในเวท ีAPEC 2022 
 เมื ่อวันที ่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายโคอิจิ 
ฮางิอูดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรมญี่ปุ ่นได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปค โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพาณิชย์  เกี ่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยและความร่วมมือ
เพื่อความสำเร็จในการประชุมผู้แทนด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิกหลังโควิด-๑๙ 
การสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคี การเติบโต
อย่างยั่งยืนและการค้าการลงทุนหลังโควิด-๑๙ ซึ่ง
นายโคอิจิ ได้กล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในการสร้าง
สันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างรวดเร็วตาม
กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อลดกระทบต่อการฟ้ืน
ตัวทางเศรษฐกิจทั ่วโลกหลังโควิด-๑๙ จากราคา
ทรัพยากรและสินค้าอุปโภคที ่เพิ ่มสูงขึ ้น รวมทั้ง
กล่าวถึงความร่วมมือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั ่งย ืนและการฟื ้นฟูจากโควิด-๑๙ ภายใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้แนวคิดการสรรค์สร้าง
เอเชียร่วมกันตามข้อเสนอริเริ่มการลงทุนแห่งอนาคต
ในเอเชีย (AJIF) และการเปลี ่ยนผ่านด้านพลังงาน
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แห่งเอเชีย (AETI) ได้แก่ การเปลี่ยนพลังงานสะอาด
และการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านห่วงโชอุปทาน และการขจัด
ปัญหาทางสังคม 
 

 
 

 นอกจากนี้ นายโคอิจิฯ ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการ
ให้การสนับสนุนความสำเร็จขององค์การการค้าโลก
และ การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัย
สามัญครั ้งที่ ๑๒ (MC12) พร้อมเน้นย้ำการฟื ้นฟู
ศักยภาพขององค์การฯ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก 
และเน้นย้ำการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจและมาตรการบิดเบือนทางการตลาด 
เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเสรีภายใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
 ทั ้งนี ้ ระหว่างการหารือระดับทวิภาคีร ่วมกับ 
นายจุร ินทร์ฯ นายโคอิจิฯ ได้
แสดงการรับรู ้ร ่วมกันเกี ่ยวกับ
ความสำเร็จของการประชุมและ
การร่วมกลุ ่มเอเปค เพื ่อฟื ้นฟู
เศรษฐกิจให้ม ีความแข็งแกร่ง
และยั ่งยืนหลังโควิด-๑๙ และ

กล่าวถึงความร่วมมือด้านสร้างทรัพยากรบุคคลผ่านการ
ฝึกอบรมในโรงเรียนอาชีวะ การผลักดันความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและไทย และปัญหาการค้าภายใต้
ความตกลง RCEP กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) 
และการดำเนินการทางฝ่ายญี่ปุ่นตามข้อเสนอริเริ่มการ
ลงทุนแห่งอนาคตในเอเชีย (AJIF) 
  ในส่วนของการหารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับความ
มั ่นคงทางพลังงาน นายโคอิจิฯ ได้แลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน โดยมีความคิดเห็นร่วมกันในการ
ผลักดันส่งเสริมความร่วมมือ ซึ่งนายโคอิจิฯ ได้แสดง
ความต้องการในการร่วมมือเพื่อบรรลุแนวคิด “แนวคิด
การสร้างประชาคมปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ใน
เอเชีย” รวมทั้ง กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF) 
การเดินหน้าเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้าง
สังคมไร้คาร์บอนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ไปพร้อมกัน（経済産業省、2022) 

 
 

 

 

บทสรุป 
 จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียนสามารถกล่าวได้ว่า ญี่ปุ่น อาเซียน และไทย มีความสัมพันธ์กัน
อย่างแน่นแฟ้นในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนและสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ แบบให้เปล่ามา
เป็นระยะเวลายาวนาน โดยแนวโน้มความร่วมมือในอนาคตยังคงให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจและการ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลแบบยั่งยืนเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบโรงงานต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดการด้าน
พลังงานไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อสร้างสังคมไร้คาร์บอน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้าน
พลังงานอันเป็นผลจากสงครามยูเครนและรัสเซียซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดด้านพลังงานของญี่ปุ่นและประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก 
 ผู้เขียนยังเชื่อมั่นว่า ญี่ปุ่นจะยังคงเป็นมิตรแท้ในยามยากและเป็นคู่ค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งแน่นอนว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญกับญี่ปุ่นในทุกด้าน ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพ
แรงงานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจญี่ปุ่น การสร้างความเข้มแข็งในระบบกฎหมายไทย ในขณะเดียวกันการยืดหยุ่น
หรือปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติบางอย่างที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสะดุด ตลอดจนเสถียรภาพ
ทางการเมือง ถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือสร้างแรงดึงดูดในการลงทุนของญี่ปุ่นต่อไป 
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