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จะถอนทัพจากไทยหรือไม่

ญี่ปุ่น

เมื่อ
เข้าใกล้เดือนตุลาคม เริ่มจะถามกันว่าปีนี้น�้าจะท่วม
ใหญ่อีกหรือไม่ ก็ได้ค�าตอบเชิงปลอบใจว่า คงท่วมใน

จุดที่เคยท่วมบ่อยๆ แต่ไม่น่าจะรุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา 
ในปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ ่นที่อยู ่ใน 

นคิมอตุสาหกรรมทัง้หลาย สูญเสยีไปเป็นจ�านวนเงนิมหาศาลกนัถ้วน
หน้า (จ�านวนบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มีดังนี้ สหรัตนนคร  
35 บริษัท  ไฮเท็ค 100 บริษัท นวนคร 104  บริษัท โรจนะ 147 บริษัท 
แฟคตอรี่แลนด์ 7 บริษัท บางปะอิน 30 บริษัท บางกระดี 28 บริษัท 
รวม 451 บริษัท) ในจ�านวนนี้ บริษัทฮอนด้า สูญเสียหนักที่สุด คือ  
1.1 แสนล้านเยน (ประมาณ 3.3 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเป็นการสูญเสีย
ทัง้โดยตรงจากเครือ่งจกัร สนิค้า สตอ็กวตัถดุบิและการสญูเสยีโอกาส
ทางการขายเนื่องจากการหยุดการผลิต ท�าให้ก�าไรลดลง 65% เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน โซนีก่ส็ญูเสยีไปน้อย โดยเฉพาะธรุกจิกล้องวดิโีอ รวม
แล้วสูญเสียประมาณ 7 หมื่นล้านเยน

ต่อค�าถามที่ว่า จะมีบริษัทใดบ้างที่จะถอนตัวออกไปจาก
ประเทศไทยบ้างหรือไม่ ที่ๆ มีปัญหาที่สุดคือ สหรัตนนคร มีบริษัท
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก จากการส�ารวจพบว่าในจ�านวนบริษัททั้งหมด
มีประมาณ 14 แห่ง จะย้าย หรือถอนตัวออกไปเลย บางรายต้องย้าย 
หรือถอนออกไป เพราะได้รับค�าเตือนจากบริษัทใหญ่ที่เป็นลูกค้าว่า 
หากไม่ย้ายออกไปจะเลิกท�าธุรกิจด้วย แต่บริษัทก็ไม่สามารถหยุด
การผลิตได้ เพราะเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่ป้อนชิ้นส่วนบางอย่าง
ในโลก จึงต้องรีบย้ายไปเริ่มท�าการผลิตที่อื่น ซึ่งอาจจะไม่ใช่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม แต่เป็นที่อิสระที่สามารถจะท�าการป้องกันตนเอง
ได้ แต่บางบรษิทัก็ไม่สามารถถอนตัวออกไปได้ หากไม่ใช่บรษิทัขนาด
ใหญ่ทีจ่ะเจรจาของความร่วมมอืจากภาครฐัของไทยได้ อย่างไรกต็าม 
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ไทยเปรยีบเสมอืนสวนหลงับ้านของการผลติของญีปุ่น่ ทีญ่ีปุ่น่ไม่อาจ
จะสลัดทิ้งไปได้

ในขณะเดียวกัน ภาครัฐของไทยได้ให้สัญญาว่าจะท�าการ
ป้องกันน�้าท่วมอย่างเต็มท่ี ด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาล แต่
แท้จริงแล้วก็ยังไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หาก
มองในมุมมองของ Global supply chain ที่หลายๆ บริษัทได้ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตประกอบ อาจจะต้องมา 
ทบทวนเครือข่ายอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ที่เกิดข้ึนทุกวัน ไม่มีอะไรรับประกันว่าน�้าจะไม่ท่วมอีก ประกอบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองก็ยังไม่ราบรื่นดีพอ มาตรการของรัฐบาลก็
ค่อนข้างล่าช้า จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างยิ่งส�าหรับรัฐบาลญี่ปุ่นและ
บริษัทญี่ปุ่น

แต่ทว่า จะหาที่อื่นที่ปลอดภัยแทนประเทศไทยก็คงหาได ้
ไม่ง่ายนัก ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการรายย่อยบางส่วนต้องถอนตัวออก
ไปเพราะพิษภัยน�้าท่วมก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่า “ไทย คือ ฐำน
กำรผลิตที่มีอุตสำหกรรมสนับสนุนอย่ำงดี ในกลุ่มประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนำด้วยกันเอง” การที่จะปล่อยประเทศไทยไป ย่อมจะต้องสร้าง
ผลกระทบต่อการบริหารอย่างแน่นอน บริษัทออมรอน ท่ีมีฐานการ
ผลิตชิ้นส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โรงงานและเครื่องจักรถูกน�้า
ท่วมเกือบทั้งหมด ต้องประสบกับภาวะวิกฤติจากการหยุดการผลิต 
แต่หลังจากนั้น ก็ได้ประกาศนโยบายที่ชัดเจนว่า “จะไม่หนีไปจาก
ประเทศไทย” สามารถน�าเอาชิน้ส่วนรถยนต์ทีเ่กบ็ไว้ในชัน้ 2 ส่งไปให้
โรงงานที่ญี่ปุ่น โดยทางฝ่ายญี่ปุ่นเอง ก็ต้องเตรียมพร้อมในการสร้าง
แหล่งผลิตเป็นการทดแทนภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ เช่น การ
ออกแบบและการรับประกันคุณภาพสินค้า ท�าการผลิตในสายการ
ผลติทีจ่งัหวดันางาโน่ เน่ืองจากเป็นชิน้ส่วนท่ีคล้ายกัน ใช้วตัถดุบิและ

แม่พิมพ์เหมือนกัน จึงสามารถท�าการผลิตในญี่ปุ่น จีน หรืออื่นๆ ได้ 
เป็นการทดแทนและเมือ่น�า้ลดแล้ว ในต้นปีทีผ่่านมา กไ็ด้ท�าการผลติ
ทีโ่รงงานทีเ่พิง่จะก่อสร้างเสรจ็ โดยการประกาศว่าเป็นจดุเริม่ต้นใหม่
ของธุรกิจ จะท�าให้ได้เป็น 3 เท่า ภายใน 10 ปี  

ทางหน่วยงานภาครฐัญีปุ่น่อย่างเจโทรเอง กป็ระเมนิว่า ไทย
ยังมีความส�าคัญมากต่อเศรษฐกิจของโลกในอนาคต  ถ้าดูภาพรวม
ทางด้านมหภาคแล้ว น่าจะดีกว่าญี่ปุ ่นและใน 2558 ที่จะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยน่าจะมีบทบาทในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศรอบๆ ได้ และจากการประกาศของคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2554 อัตราการ
เติบโตของ GDP ของไทย เป็น 7.7 ลดลงจากปีก่อน 0.1% หรือไม่
เติบโตก็ว่าได้ แต่ในปี 2555 น่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 5.5-6.5% 

หากว่าญีปุ่น่ไม่สามารถเอาไทยออกจาก supply chain ออก
ไปได้แล้ว ทางเลอืกของบรษิทัญีปุ่น่กจ็ะมเีพยีงทางเดยีว นัน่คอื การ
ใช้เครือข่ายการจัดซื้อ จัดหา หรือ Supply เดิมเป็นฐาน ในการ
วเิคราะห์เพือ่ลดความเสีย่งให้ได้มากทีส่ดุ ซึง่แท้จรงิแล้วได้สรปุแล้ว
ว่า ไม่เป็นผลดีเลยถ้าจะหาที่อื่น “มาแทนไทย” เพราะว่าในขณะนี้ 
ทั่วโลกเกิดความวิปริตแปรปรวนในเรื่องดินฟ้าอากาศ ดังน้ัน ไม่ว่า
จะเป็นที่แห่งใด ก็ไม่สามารถจัดสร้าง Supply chain ที่มีความ
ปลอดภัย 100% ได้ เพราะหากดูจากปรากฏการณ์ทั่วโลกแล้ว ทุก 
10 เดือนจะมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้น คงจะหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้น ดังนั้น 
เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะมีที่ส�ารองเอาไว้ ที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤติแล้วมี
ผลกระทบสูงเพราะว่า ได้รวมศูนย์การผลิตไว้ที่ใดที่หนึ่งมากจนเกิน
ไป ดังนั้น โครงสร้างใหม่ก็จะต้องเป็นรูปแบบที่ว่า ถึงแม้ว่าจะถูกปิด
กั้นจากแหล่ง Supply chain ที่ส�าคัญ ก็จะต้องไม่ท�าให้การด�าเนิน
งานที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเกิดปัญหา นั่นคือนโยบายกระจายความ
เสีย่ง ซึง่แน่นอนนโยบายนีจ้ะต้องขดัแย้งกบันโยบาย “ประสทิธภิำพ” 
ที่มาจากการรวมศูนย์และท�าให้เกิดความเสี่ยงใหม่ขึ้นคือ การสร้าง
มาตรฐานคุณภาพเดียวกันระดับโลก ทางออกของญี่ปุ่นก็ท�าได้ไม่
ง่ายนัก

     


