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มุมมองจากการสำ�รวจข้อมูลในโครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโน้ม

การย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติ
ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

สมบัติ วรินทรนุวัตร

ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ตาม

ทีส่ ถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ (TNI) ได้ดำ� เนินการส�ำรวจ
ข้อมูลเชิงลึกและได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
บริษทั สัญชาติญปี่ นุ่ มายังประเทศไทย จากการว่าจ้างของส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ในหลายพื้นที่ใน
ช่วงปลายปี 2554 ได้พบลักษณะที่จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่คิดว่าเป็น
ปัจจัยดึงดูด นักลงทุน ในการย้ายฐานธุรกิจของบริษทั สัญชาติญปี่ นุ่
มายังประเทศไทย และส่งผลกระทบกับการลงทุนในดังนี้
1. ลักษณะโดยรวมของคนไทย ที่น่าจะท�ำให้เป็นที่สนใจใน
การลงทุน คือ ส่วนใหญ่ของประชากร มีลักษณะ บุคลิกภาพ ที่เรียก
ว่ามีมนุษย์สมั พันธ์สงู คือ การเข้ากับบุคคลอืน่ ได้งา่ ย รักพวกพ้อง อยู่
ง่าย กินง่าย สบายๆ ยิ้มง่าย หรือที่ชาวต่างชาติ ให้สมญาณนาม
“สยามเมืองยิ้ม” ขี้เกรงใจ อ่อนโยน อ่อนหวาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส
อารมณ์ดี สร้างความรู้สึกเป็นกันเองสูงสนุกสนาน อ่อนน้อมถ่อมตัว
นับถือผู้ใหญ่ มีมุมมองในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมอง
เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้ (ความคิดเชิงบวกและ simplicity) มีสติ
ปัญญาและไหวพริบดี รักสงบ ชอบให้อภัยเสมอ มีการปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย ประนีประนอม มีความรักศิลปะ หรือ
โดยรวมของคนไทย จัดได้วา่ เป็นชนชาติทมี่ ใี จดี มีนำ�้ ใจ ช่วยเหลือซึง่
กันและกัน (ส่วนมากจริงใจ รักครอบครัว) ชอบให้ความช่วยเหลือ ไม่
คิดมาก แต่ไม่เคยมองข้ามความเดือนร้อนคนอื่น จะเห็นได้จาก
“น�้ำใจคนไทย” เลื่องลือไปไกลทั่วโลก หากมีทุกข์ที่ใด คนไทยจะ
ร่วมใจลุยไปทั่ว เช่น เหตุการณ์สึนามิที่มีอาสาสมัครเดินทางไปโดย
ไม่ตอ้ งถามใครก่อน แต่ไปด้วยหัวใจและน�้ำใจและปัญหาอุทกภัยใน
ปี 2554 ของประเทศไทยเอง ร่วมทั้งมีความกตัญญู รักชาติ ความ
ภูมิใจในชาติและพระมหากษัตริย์ มีการปรับใช้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ลักษณะโดยรวมของสังคมประเทศไทย มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ มีภาษาประจ�ำชาติ วัฒนธรรมทีส่ วยงาม
ของตนเองทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการแต่งกาย มีค�ำขวัญ
ประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัด มีการคิดค้นการใช้ภาษาทีไ่ พเราะ เช่น กาพย์
โคลงกลอนทีเ่ พราะ ยอมรับ หรือมีความเชือ่ ว่าศาสนาทุกศาสนาสอน
ให้ทุกคนเป็นคนดี มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติที่ดี จึงท�ำให้
ไม่มปี ญ
ั หาแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ท�ำให้เป็นการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมา
ลงทุน มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ มีการประกอบอาหารที่มี
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รสชาติอร่อย ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของไทย ซึ่งจะเห็นได้
จากการท�ำขนมส�ำหรับงานบุญ งานมงคล ขนมชาววังและขนมไทย
เพือ่ ใช้ในประเพณีวนั ส�ำคัญต่างๆ รวมถึงมีการตัง้ ชือ่ เรียกอาหารคาว
และอาหารหวาน ท�ำให้มีเสน่ห์ มีความหมาย ส่งผลให้ชาวต่างชาติ
รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเอง อยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือพ�ำนัก
อาศั ย รวมทั้ ง การย้ า ยฐานธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท สั ญ ชาติ ญี่ ปุ ่ น มายั ง
ประเทศไทย
3. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย มีภมู อิ ากาศ ทีร่ อ้ น
ชื้น เย็นสบายและภูมิประเทศ ที่ตั้งอยู่ในเกณฑ์ดี มีค�ำกล่าวว่า
ประเทศไทยดินด�ำน�้ำชุ่ม มีข้าวในนา มีปลาในน�้ำ ผืนดินของเรามี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติทงั้ ภูเขา น�ำ้ ตก ป่าไม้ ฯลฯ ทีส่ วยงามดึงดูดนักท่องเทีย่ วและ
นักลงทนจ�ำนวนมาก
4. ปัจจัยเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การลงทุนของประเทศไทย คือ มี
บุคลากรทีม่ คี วามช�ำนาญในหลายๆด้าน เช่น ทางการแพทย์ทมี่ คี วาม
สามรถในระดับโลก มีลกั ษณะการประยุกต์เก่งมีการแบ่งปัน มีความ
รู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข สามารถให้เกิดการแข่งขันการลงทุนได้ง่าย หรือในภาพรวม
ของตลาดอาเซียนในปี 2558 ที่จะมีการวมกลุ่มอาเซียนที่จะกลาย
เป็นตลาดเดียวและตลาดใหญ่ในปี 2558 และชาวญี่ปุ่นก็ยังที่จะ
เลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตเพือ่ การส่งออกสินค้าในภูมภิ าค
นี้ เพราะบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยในปัจจุบันก็จะสามารถขยาย
การค้ า กั บ กั บ ประเทศในอาเซี ย นได้ ง ่ า ย เช่ น ประเทศอิ น เดี ย
ประเทศไทยก็มีข้อตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียและมีหลายสนธิ
สัญญาทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นการค้าได้มากและท�ำให้กระบวนการต่างๆ
ในการส่งเสริมการลงทุนได้งา่ ยขึน้ ตลอดจนการสร้างสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก เช่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกอล์ฟ ที่ออกก�ำลังกาย
เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น รวมทั้งค่าครองชีพไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ
รายได้ของชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศ

สั ญ ชาติ ญี่ ปุ ่ น มายั ง ประเทศไทย มุ ม มองส่ ว นใหญ่ ยั ง เห็ น ว่ า
ประเทศไทยยังคงเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ทีมนักวิจยั เห็นว่าเป็นปัจจัยทีค่ ดิ ว่าเป็น ปัจจัยผลักดัน นักลงทุนต่างชาติให้มีการย้ายฐานธุรกิจเกิดขึ้น อาจจะพิจารณาเริ่มจาก ค่าเงิน
ของประเทศญีป่ นุ่ หรือทีเ่ ราเรียกว่าค่าเงินเยนของประเทศญีป่ นุ่ มีคา่
แข็งขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงและสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งจะท�ำให้ภาคเอกชนตัดสินใจย้ายฐานไปต่างประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยและเอเชียจะได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินเยน
ในการแข็งค่าของเงินเยนที่พบได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ ปี 2528
ค่าเงินเยนแข็งค่า ท�ำให้เกิดยุคเศรษฐกิจเจริญอย่างมากในประเทศไทย
จากการลงทุนของประเทศญีป่ นุ่ ในประเทศไทยและเอเซียมาแล้ว โดย
บริษทั ญีป่ นุ่ ทีย่ า้ ยออกนอกประเทศในครัง้ นัน้ ล้วนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
และพบอีกครัง้ ในปี 2540 เป็นการย้ายฐานของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางขนาดเล็กที่ต้องการเข้ามาผลิตสินค้าป้อนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทเี่ ข้ามาท�ำธุรกิจในประเทศไทยอยูแ่ ล้ว และอีกครัง้ ทีม่ กี าร
ย้ายฐานการผลิต การลงทุน ในช่วงหลังวิกฤตเลห์แมนบราเธอร์ส ที่
มีลักษณะแตกต่างเป็นบริษัทและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่
ไม่เคยมีธรุ กรรมกับต่างประเทศและไม่เคยสนใจทีจ่ ะไปลงทุนในต่าง
ประเทศมาก่อน มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนมาสนใจในประเทศไทย
และประเทศเอเชีย รวมทั้งภาวะและวิกฤตครั้งล่าสุด ภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ (สึนามิ) ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2554 ท�ำให้บริษัทขนาดใหญ่ที่
ลงทุนในไทยอยู่แล้ว ก็มีแนวโน้มขยายความต้องการของธุรกิจมาก
ขึ้น อีกทั้งจะมีบริษัทขนาดเล็กเข้ามาลงทุนใหม่ด้วย
นอกจากนีย้ งั มีอกี 2 ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้ยา้ ยฐานการผลิต คือ
1. พบว่าจ�ำนวนแรงงานของประเทศญี่ปุ่นมีจ�ำนวนลดลง
ขณะที่ค่าจ้างแรงงานภายในประเทศญี่ปุ่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ มากขึ้น
ตลาดเติบโตขึ้น
นอกจากนี้ พบว่าอุตสาหกรรมทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สนใจมาลงทุน
ในประเทศไทย (ผ่านข้อมูลการลงทุนของ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน BOI และเจโทร) พบว่ามีบริษัทจ�ำนวนมากของ

ประเทศญี่ปุ่นติดต่อมาว่ามีความต้องการมาลงทุนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล ตลอดจนชิน้ ส่วนต่างๆ ที่
ใช้ในเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ ในโรงสีขา้ ว เตาอบขนม
ก่อสร้าง เครือ่ งทุน่ แรง โดยลักษณะสินค้าจะใกล้เคียงกับสินค้าปลาย
น�้ำ (downstream) มากกว่าเป็นสินค้าต้นน�้ำ (upstream) หากมอง
ในแง่ของขนาดบริษัท
สิ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ ่ น ยั ง กั ง วลมากที่ สุ ด ในการลงทุ น ใน
ประเทศไทย คือ นักลงทุนกังวลเรือ่ งกฎข้อบังคับ ระบบภาษีทถี่ กู ปรับ
เปลี่ยนฉับพลัน นอกจากนี้ยังกังวลว่าไทยมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่
และภาวะต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เพราะ
ประเทศญีป่ นุ่ มีแนวโน้มขยายการลงทุนในไทย และอาจมีทนุ ใหม่เข้า
มาอีก ขณะทีโ่ ครงสร้างค่าแรงในไทยก็สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ จึงต้องหันมา
ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย แรงงานฝี มื อ ซึ่ ง
ประเทศไทยจะสามารถเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันได้ โดยคนไทย
จะต้องพัฒนาแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกระดับการผลิต
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่คนไทยจะต้องท�ำ คือ ในด้านการ
พัฒนาความสามารถของแรงงานให้สงู ขึน้ ส�ำหรับเรือ่ งนีท้ างญีป่ นุ่ ได้
ช่วยฝึกอบรมวิทยากร (trainer) ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ
การผลิต การวางระบบการผลิต ซึง่ บุคลากรเหล่านีส้ ามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่คนอื่นๆ ต่อไปและรัฐบาลควรด�ำเนินการ คือ การน�ำ
วิทยากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรมเหล่านีไ้ ปสอนแรงงานในบริษทั ขนาดเล็ก
ของไทย ต่อไป
นอกจากนี้รัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ควรที่จะมี
การศึกษาข้อมูลเพื่อการท�ำวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันประเทศไทยเริ่ม
กลายเป็นส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำภูมิภาคของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง
และบริษัทมุ่งหวังให้ส�ำนักงานในไทยคิดค้นพัฒนาสินค้า หรือเป็น
แหล่งทดสอบสินค้า ซึ่งจะต้องอาศัยช่างเทคนิค นักวิจัยที่มีความ
สามารถเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปคุณภาพ
ดีต้องอาศัยชิ้นส่วนที่ดีทุกขั้นตอน ดังนั้น วิศวกรที่อยู่ในบริษัทต่างๆ
ในสายการผลิต (Supply chain) ต้องสามารถติดต่อกันและท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาสินค้าขึ้นใหม่ได้ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” TPA
news

ปัจจัยที่ส่งให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย

นักลงทุนญี่ปุ่นยังให้ความส�ำคัญกับประเทศไทยอย่างมาก
ส�ำหรับในเรื่องการพิจารณาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัท
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