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แปลโดย: รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

orbusiness@hotmail.com

เมื่อ
เงินเยนแข็งค่าอย่างปัจจุบัน อุตสาหกรรมญี่ปุ่นต่างก็ต้อง 
หนีตาย ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในต่างประเทศกันอีกระลอก

หนึ่ง อุตสาหกรรมที่ต้ังใจจะคงการผลิตไว้ภายในประเทศก็คงต้อง
เปลี่ยนใจ 

ประมาณปลายปีที่แล้ว โตโยต้าเองก็ตัดสินใจว่าจะย้ายฐาน
การผลิต “โคโรล่า” ไปอยู่ในต่างประเทศต่อจากนิสสัน ที่ย้ายการผลิต 
“March” มาไว้ที่ประเทศไทย พร้อมกับน�าเข้าไปขายในญี่ปุ่นเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว ปรากฏการณ์นีส้ร้างความสัน่สะเทอืนให้วงการการผลติ
ของญีปุ่น่เป็นอย่างมาก ถงึแม้ว่าโตโยต้ายงัปากแขง็ว่าจะยงัไม่ย้ายไป
ผลติทีไ่หน แต่กเ็ตรยีมปทูางไปส�ารวจทีอ่เมรกิาซึ่งเปน็ตลาดสง่ออกที่

ใหญ่ที่สุดเอาไว้แล้ว คาดว่าในปลายปีที่โรงงานมิสซิสซิปปี้ คงจะเริ่ม
ท�าการผลิตโคโรล่าปีละ 1.2 แสนคัน จากสภาวะเศรษฐกิจที่ย�่าแย่ของ

สหรฐัอเมรกิา การผลติในญีปุ่น่แล้วส่งออกไป จงึเป็นเรือ่งทีล่�าบากมาก โต
โยต้าเองก็ประสบสภาวะกลนืไม่เข้าคายไม่ออก ในขณะทีพ่ยายามรกัษาการ

ผลิตในประเทศ เพื่อรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 
ดอลลาร์เท่ากับ 90 เยน ก็ยังสามารถท�าก�าไรจากอัตราการผลิตที่

มีเพียง 70% แต่เมื่อ 1 ดอลลาร์เป็น 70 เยน สถานการณ์
ย่อมเปลี่ยนไป ในขณะนี้โตโยต้ายังรักษาระดับการ

ผลติในประเทศไว้ทีป่ระมาณ 50% ในขณะทีน่สิสนั 
หรอืฮอนด้าเหลอืในประเทศเพยีง 30-40% เท่านัน้

อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบต่อ 
เนื่องมา คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งจะต้องถูกผลักดัน
ให้ไปท�าการผลิตในต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง เป็นต้นว่า บริษัท 

ทามากาว่าเซกิ ผู้ผลิตเซ็นเซอร์ส�าหรับรถยนต์ไฮบริด เช่น 
PRIUS ของโตโยต้า หรอื INSITE ของฮอนด้า บรษิทันีม้ส่ีวน

แบ่งตลาดส�าหรับธุรกิจนี้ถึง 100%  ถึงแม้ว่าจะประกาศไว้ว่า
จะไม่ไปผลติในต่างประเทศกต็าม กย็งัต้องประกาศว่าจะไปผลติ

ในต่างประเทศ โดยโรงงานเริ่มแรก คือ ไปผลิตมอเตอร์ส�าหรับเครื่อง 
Factory Automation (FA) ที่ประเทศจีน โดยจะเริ่มท�าการผลิตในต้นปีนี้  
ตามความต้องการของผู้ผลิตเครื่อง FA และประกาศด้วยว่า หากมีความจ�าเป็นก็
จะไปผลิตในต่างประเทศส�าหรับรถยนต์ไฮบริดได้อีกด้วย

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นอยู่รอด

ได้อย่างไร

ในสภาวะ 1	ดอลลาร์เท่ากับ 70	เยน
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ทางด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก็ประสบสภาวะไม่แพ้กัน บริษัท  
อัลแบ็ค ที่มีส่วนแบ่งตลาดในโลกส�าหรับอุปกรณ์ผลิตจอคริสตัล ถึง 
90% เป็นบริษัทผู้ผลิตส�าคัญของทั้งชาร์ป ซัมซุง และบริษัทเครื่อง
ไฟฟ้าของไต้หวัน บริษัทนี้มีเทคโนโลยีที่สูง เน้นการผลิตภายใน
ประเทศเท่านั้น แต่ก็เริ่มที่จะปรับทิศทางของตนเองแล้ว ปัจจุบัน
มีอัตราการผลิตในต่างประเทศที่ 30% ก็ก�าลังปรับกลยุทธ์ให้เป็น
ผลิตในต่างประเทศที่ 60% ภายในปี 2015 เป้าหมายท่ีส�าคัญ คือ 
ต้องขยายการผลิตในขณะท่ีต้องตอบสนองการแข็งค่าของเงินเยน 
สามารถลดต้นทุนให้แข่งขันกันได้ในระดับ Global ให้ได้ ในเดือน
ตุลาคม ปี 2010 บริษัทเริ่มท�าการผลิตสินค้าที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะ
ต้องผลิตในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นการผลิตในประเทศจีน นั่นคือ 
ท�าการผลิตอุปกรณ์ผลิตจอคริสตัล นอกเหนือจากอุปกรณ์ผลิต LED 
ทีม่คีวามต้องการของตลาดสงูอยูแ่ล้วและคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ 
คงจะผลิตอุปกรณ์ส�าหรับผลิตแบตเตอรี่แสงแดดในต่างประเทศอีก

อย่างแน่นอน แต่เดิมอัลแบ็ค เน้นการ
ผลิตชิ้นส่วนที่ส�าคัญภายใน
ประเทศและท�าการประกอบ
ในต่างประเทศเท่านั้น แต่

บัดนี้  ยุทธ ์ศาสตร ์ก� าลั ง
เปลี่ยนไป

บริษัทแอดแวนติสท์ ซึ่งมี
ยอดขายครึ่งปี 2010 ที่ 5.3 แสน
ล้านเยน เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของช่วง 
เดยีวกันของปีก่อน เป็นยักษ์ใหญ่ใน
วงการผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอน- 
ดักเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�าคัญ
ของญี่ปุ่น บริษัทรับค�าส่ังผลิตแทบ

ไม่หวาดไม่ไหว เพราะอิทธิพลจากเงิน
เยนแข็งค่าน่ันเอง บริษัทน้ีมีการส่งออก

ไปต่างประเทศถึง 80% ส่วนใหญ่อยู่ในแถบ
เอเซีย การซื้อขายในฐานเงินเยน จึงมีความเสี่ยง

หลังจากรับค�าส่ังซื้อแล้ว เพราะลูกค้ามักจะเจรจา

ด้านราคาด้วยฐานเงินดอลลาร์ หรือเงินวอน (เกาหลี) จึงท�าให้เกิด
ความเสียเปรียบ เมื่อเงินเยนแข็งตัว ดังนั้น จึงต้องเริ่มที่จะท�าการ
ผลิตในต่างประเทศให้มากขึ้น 

บริษัทชาร์ป เองก็ได้ก่อสร้างโรงงานที่นานกิงในประเทศ
จีน โดยร่วมทุนกับธุรกิจท้องถิ่น เพื่อผลิตจอคริสตัล โดยการย้าย
เครื่องจักรจากโรงงานที่จังหวัดมิเอะไป ทั้งที่แต่เดิมบริษัทนี้เน้นการ
ผลิตจอคริสตัลภายในประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินธุรกิจการผลิตและขาย 
ทวีแีละจอไปพร้อมๆ กนั แต่เมือ่เงนิเยนแขง็ค่าเช่นนี ้ยทุธศาสตร์เดมิ
ก็เริม่พงัทลายลง ดังนัน้ การทีท่�าการผลติในแหล่งบรโิภค จงึเป็นการ
ลดความเสีย่งเรือ่งของอตัราแลกเปลีย่นลงได้ อย่างไรกต็าม กท็�าให้
ต้องน�าเทคโนโลยีส�าคัญออกไปสู่ต่างประเทศด้วย จึงเป็นทางเลือก
ที่ยากล�าบากอย่างมาก โรงงานผลิตจอทีวีที่นานกิงก็จะเริ่มท�าการ
ผลิตในเร็วๆ นี้ เพื่อผลิตจอ “รุ่นที่ 8”

อตุสาหกรรมการผลติของญีปุ่น่ทีต้่องย้ายฐานไปต่างประเทศ 
ราวกับหมิะพงัทลายนี ้ถึงแม้ว่าจะมเีหตุมาจากเงินเยนแขง็ค่ากต็าม 
แต่เหตุผลก็คงไม่ใช่เรื่องนี้เพียงอย่างเดียว การย้ายฐานไปต่าง
ประเทศนัน้ จะต้องมองในระยะกลางและระยะยาว ว่าตลาดในท้อง
ถิน่นัน้จะต้องมกีารเตบิโตมากน้อยเพยีงใด หรอืว่ารฐับาล องค์กรใน
ท้องถิ่นจะมีการสนับสนุนอย่างจริงจังอย่างไรบ้าง เป็นต้น เหตุผล
เหล่านี้จะเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น ย้ายฐาน
ไปผลิตในต่างประเทศเร็วยิ่งขึ้น หมายความว่า ไม่เพียงแต่ปัญหา 
เงนิเยนทีแ่ขง็ค่าเท่านัน้ แต่ความน่าลงทนุของท้องถิน่ ทัง้ในด้านการ
ผลิต การบริโภค เป็นปัจจัยส�าคัญไม่น้อยต่อการตัดสินใจ

ในช่วงหนึ่งที่บริษัทผู้ผลิตญี่ปุ ่นแห่กันไปลงทุนในต่าง-
ประเทศ เมื่อทศวรรษ 1990 เพราะเงินเยนแข็งค่า ท�าให้เกรงกันว่า
จะเกดิสภาวะสญุญากาศในการผลติเกดิขึน้ แต่ญีปุ่น่กร็อดพ้นได้ ยงั
ไม่สูญเสียสัญลักษณ์ของความเป็นประเทศผู้ผลิตไป ในครั้งนี้ญี่ปุ่น
ก็ก�าลังอยู่บนปากเหวแห่งทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง 

ที่มา: จากวารสาร Nikkei Business
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