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อุต
สาหกรรมหนักของญี่ปุ่นเป็นต้นว่า อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ต่อเรือต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาห-

กรรมเหล็กที่เป็นอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ท�าให้ญี่ปุ่นมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลกได้จนกระท่ังถึงทุกวนันี ้นอกจาก
ประสบกบัความต้องการภายในประเทศทีล่ดลง ยงัต้องเผชญิกบัภาวะ
การแข่งขันกับประเทศอย่างจีนและเกาหลีใต้

สาเหตุหลัก 2 ประการท่ีท�าให้อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ต้อง
ตกต�่าลงนั้น ประการส�าคัญแรก คือ ความตกต�่าของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง จากตัวเลขการก่อสร้างในปี 2010 พบว่าเป็นเพียง 54% ของ
ปี 1992 ซึ่งมียอดสูงสุด อีกประการหนึ่งคือเศษเหล็ก (Scrap iron) ซึ่ง
จะเป็นวตัถดุบิเอาไปใช้ใหม่ มรีาคาสงูขึน้อย่างมาก สาเหตสุ�าคญั คอื 
ความต้องการเศษเหล็กของประเทศในเอเชียรวมทั้งจีนนั้น เพิ่มขึ้น
อย่างมากและรวดเรว็ ปรมิาณทีญ่ีปุ่น่เคยส่งออกในปี 2000 เป็น 2.89 
ล้านตนั พอมาในปี 2009 เพิม่ขึน้เป็น 9.4 ล้านตนั เป็นสาเหตใุห้ภายใน
ญีปุ่น่เอง ขาดวตัถดุบิทีจ่ะน�าไปหลอมใช้ทรพัยากรเหล่านีญ่ี้ปุน่มมีาก 

เพราะมาจากสิ่งก่อสร้างและจากโรงงาน ยิ่งมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากเท่าไรก็จะมีทรัพยากรเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น แต่บัดนี้ได้ไหลออก
ไปสู่มือของต่างประเทศ  

อุตสาหกรรมหนักของญี่ปุ่น  
หนักหนาสาหัสจริงๆ
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ช็อคที่ว่านี้ ไม่ใช่เพียงแต่การผลิตในประเทศไทยแล้วย้อนน�าเข้าไป
ยงัญีปุ่น่เท่านัน้ วสัดหุลกัทีเ่ป็นเหลก็กลบัไม่ได้จดัซือ้จากบรษิทัเหลก็
ของญี่ปุ่น แหล่งซื้อหลักๆ กลับกลายเป็น อินเดีย เกาหลีใต้ หรือจีน 
ทั้งนี้ การพัฒนารถยนต์ในระยะหลัง ต้องเน้นการประหยัดการใช้
น�้ามัน ดังนั้น ต้องท�าให้ตัวถังรถมีน�้าหนักเบา ในขณะเดียวกันเพื่อให้
ความแขง็แรงของตัวถังรถยังคงอยู่ จงึต้องการเหลก็ทีม่คีวามบาง แขง็
และมีความยืดหยุ่นสูง (หรือ high tension) แต่ทว่า ส�าหรับ March 
นัน้ กลบัใช้เหลก็ประเภทนีใ้นอตัราทีล่ดลง นสิสนั ได้ปรบัปรงุใช้เหลก็
ส�าหรับตัวโครงสร้างรถให้มีน�้าหนักลดลง 20 กิโลกรัม ท�าให้ลดการ
ใช้น�า้มนัลงได้อย่างมาก ในขณะเดยีวกนัสามารถเพิม่ความแขง็แกร่ง
เพือ่ความสมดุลในการขบัขึน้อีก 10% ดังนัน้ หากนสิสันสามารถผลติ
ได้ปีละ 1 ล้านคัน ก็คงท�าให้บริษัทเหล็กญี่ปุ่นต้องหลุดจากวงโคจร
เลยทีเดียว หนทางรอดของอุตสาหกรรมเหล็กญี่ปุ่น คือ การเน้นขาย
เหล็กคุณภาพสูงให้แก่อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเครื่อง
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นเช่นจีนจะเลียนแบบได้ยาก 
รถยนต์ระดับสูงในญี่ปุ่นโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ายังได้รับการคาดว่า
เป็นแนวโน้มทีด่ ีในขณะเดยีวกนั ตลาดภายในประเทศมคีวามอิม่ตวั 
อุตสาหกรรมเหล็กจึงต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และการก่อสร้างที่ไปบุกตลาดในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามหากพจิารณาดูขดีความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาดระดับโลก ในปี 2000 Shinnittetsu ครองอันดับหนึ่งด้วย 
ยอดการผลิตที่ 29 ล้านตัน โดยมี NKK อยู่ในอันดับ 6 ที่ 20.6 ล้าน
ตัน แต่ในปี 2009  Shinnittetsu ตกลงมีที่อันดับ 6 ด้วยยอดการผลิต
ที่ 27.6 ล้านตัน ขณะที่บริษัทอัลเซโรล เมทอลสัญชาติลุกเซ็มเบอร์ก 
อยู่อันดับที่ 1 มียอดการผลิตที่ 73.2 ล้านตันในขณะที่อันดับ 2-4  
เป็นสัญชาติจีนและอันดับ 5 เป็นของเกาหลีใต้  ใน 10 อันดับมีญี่ปุ่น
เพียง 2 ราย และที่น่าสนใจคือ กลุ่ม TATA ของอินเดียก้าวขึ้นมาอยู่
ในอันดับที่ 10

 

ความอ่อนแอของอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นนั้น ส่วนหนึ่ง
และเป็นส่วนส�าคัญ มาจากการที่มีโรงหล่อเหล็กขนาดกลางและเล็ก
อยู่จ�านวนมาก ซึ่งท�าได้ครั้งละปริมาณน้อย ไม่มีโรงหล่อเหล็กขนาด
ใหญ่ทีม่ี scale merit ที่สูงกว่า ท�าให้ตอ้งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
10 ปีก่อน ซึ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างยังดีอยู่ มีอยู่ 38 บริษัท แต่ในขณะ
นี้ที่อุตสาหกรรมก่อสร้างซบเซา ซึ่งท�าให้ความต้องการลดลงเหลือ
เพียง 2 ใน 3 เท่านั้น แต่บริษัทยังคงเหลืออยู่ถึง 37 บริษัท ในปี 2009 
ยอดการผลติเหลก็ท่อนขนาดเลก็ส�าหรบัการก่อสร้าง มจี�านวน 7 ล้าน
ตนั เฉลีย่บริษทัละ 2 แสนตนัในขณะที ่บรษิทัขนาดใหญ่ของเกาหลใีต้ 
มีค่าเฉลี่ยการผลิตที่ 1.5 ล้านตันต่อบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่า
จะมีเหล็กราคาต�่าจากจีนและเกาหลีใต้ เข้ามาตีตลาดในประเทศอีก
ด้วย

อตุสาหกรรมเหลก็ของญีปุ่น่จะต้องปรบัโครงสร้างเพือ่ชยัชนะ 
หรอืถอยไปอย่างไร้อนาคต แน่นอนในวงการอุตสาหกรรมเองกร็บัรูก้บั
ภาวะวกิฤตนิี ้การปรบัโครงสร้างโดยการรวมตวักนัจงึเป็นเร่ืองทีเ่ร่งด่วน 
แต่ทว่ายังมีอุปสรรคอีกมาก บริษัทขนาดกลางยังไม่สามารถลลัดทิ้ง
ความเป็น “ธุรกิจครอบครัว” ได้ ดังนั้น จึงไม่ชอบใจนักที่หากรวมตัว
กันแล้ว ท�าให้ต้องสูญเสียอ�านาจการบริหาร ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลายๆ แห่งเข้าไปอยูภ่ายใต้ร่มเงาของบรษิทัการค้าซึง่ต่างมเีครอืข่าย
ของตนเองอย่างชัดเจน ย่ิงท�าให้การรวมตัวกันยากย่ิงขึ้น ในขณะ
เดียวกัน ถึงแม้มีการรวมตัวกันได้แต่ยังประสบกับปัญหาขัดกับ
กฎหมายป้องกันการผูกขาด หากรวมตัวกันแล้วการผลิตสินค้าบาง
อย่างมีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่า 80% ก็ท�าให้ไม่สามารถรวมตัวกันได้

ปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กยังไม่หมดเพียงเท่านี้ บริษัท
ญี่ปุ่นที่ผ่านมาใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงน�าเสนอสินค้าที่มี
มลูค่าเพิม่สงูเข้าสูต่ลาด การทีส่นิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่สงู เป็นเหตผุลหนึง่
ที่ท�าให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยราคาได้ แต่ทว่าจากนี้ไปสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง แต่ราคาสูง เริ่มพบกับทางตัน ตัวอย่างที่ดี คือ รถยนต์
นิสสัน “March” ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “March Shock” กล่าวคือ 
นสิสนั ได้พฒันารถยนต์ขนาดเลก็ขึน้มาดงัทีเ่รารูจ้กักนัคอื รุน่ “March” 
โดยรถรุ่นนี้ผลิตในประเทศไทยและบางส่วนส่งกลับไปขายยังญี่ปุ่น 
นิสสันตั้งเป้าหมายว่าในปี 2013 จะผลิตทั่วโลกให้ได้ 1 ล้านคันต่อปี 


