
โลก
ทุกวันนี้ มีการปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

พม่า ซึ่งเคยเป็นประเทศปิด กลายมาเป็นจุดสนใจของ

นักลงทุนจากทุกประเทศ เที่ยวบินไปพม่าเต็มแน่นด้วยนักธุรกิจจาก

ทุกมุมโลก คนไทยไม่น้อย เริ่มถามกันว่า ไทยซึ่งเคยเป็นศูนย์กลาง

การลงทุนในภูมิภาค ก�าลังจะจบบทบาทลงหรือไม่ ? เวียดนาม พม่า 

ก�าลังจะเข้ามาทดแทนประเทศไทยหรืออย่างไร ผู้เขียนไปอ่านพบ

บทความหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เช่นว่านี้ของญ่ีปุ่น ใน

ฉบับนี้ จึงขอน�าแนวคิดของนักวิจัยอาวุโสชาวญี่ปุ่น ชื่อ Ooizumi 

Keiichirou มาเล่าสู่กันฟัง แนวคิดดังกล่าวที่ว่านี้ เขาเรียกว่า “Thai 

plus one” หรือ “ไทยบวกหนึ่ง” โดยเขามองว่าเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ส�าหรับญี่ปุ่น ที่จะสามารถเจาะเข้าไปในตลาดของประเทศพัฒนา

ใหม่และประเทศก�าลังพัฒนาได้ แนวคิดเช่นว่านี้ มีที่มาที่ไปและมี

เนื้อหาอย่างไร เชิญติดตามมาครับ

Thai Plus One กับ China Plus One

ก่อนหน้าทีจ่ะมาเป็น Thai Plus One นัน้ ในญีปุ่น่ มกีารกล่าว

ถงึยทุธศาสตร์ทีเ่รยีกว่า China plus one มาก่อน ยทุธศาสตร์ดงักล่าว 

มุ่งที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศจีน ทั้งนี้เป็น 

แนวโน้มการเคลือ่นย้ายฐานการผลติจากประเทศจนีไปยงัประเทศอืน่

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ

เพิ่มขึ้นของค่าแรงในประเทศจีนนั้น แต่ในกรณีของ Thai plus one 

เจ้าของแนวคิด คือ คุณ Ooizumi Keiichirou ชี้แจงว่ายุทธศาสตร์นี้ 

ยงัมุง่ทีจ่ะคงฐานการผลติไว้ในประเทศไทย เพยีงแต่มกีารเคลือ่นย้าย

ยทุธศ�สตร์เชิงรกุของก�รลงทนุจ�กญีปุ่น่ ?

ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Thai Plus One

ไทยบวกหนึง่
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ในด้านซพัพลายเออร์ ล�าดบัทีห่นึง่ ทีส่องและทีส่าม ซึง่บรษิทัในญีปุ่น่

ต่างกม็าลงทนุต่อเนือ่งกนั นอกจากนี ้อตุสาหกรรมบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง 

เช่น งานโลจิสติก งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักร ก็ติดตามมาลงทุนด้วย 

ดังนั้น สภาพการลงทุนของญี่ปุ ่นในไทยจึงมีสภาพโครงข่าย

อตุสาหกรรมทีแ่ทบไม่แตกต่างจากทีเ่ป็นอยูภ่ายในประเทศญีปุ่น่เลย

เป็นทีค่ำดกำรณ์กนัว่ำ ภำยในปี 2020 เศรษฐกจิของประเทศ

พัฒนำใหม่รวมกับประเทศก�ำลังพัฒนำ จะมีขนำดเท่ำกับประเทศที่

พัฒนำแล้ว ดังนั้น ตลำดของกลุ่มประเทศเหล่ำนี้ จึงมีควำมส�ำคัญ

เชิงยุทธศำสตร์เป็นอย่ำงสูง กำรที่ญี่ปุ ่นจะสำมำรถช่วงชิงตลำด 

ดังกล่ำวได้นั้น สินค้ำซึ่งผลิตจำกภำยในประเทศญี่ปุ่นมีรำคำสูงเกิน

ไปที่จะแข่งขันได้ อำจมีชิ้นส่วนจ�ำนวนหนึ่งเท่ำนั้นที่ญี่ปุ่นสำมำรถ 

ส่งออกไปแข่งขันได้ ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องลดต้นทุนลง ซึ่ง 

ไม่สำมำรถท�ำได้ภำยในประเทศญีปุ่น่ วิสำหกิจญีปุ่น่จงึมคีวำมจ�ำเป็น

ต้องใช้ประโยชน์จำกเขตอุตสำหกรรมที่กระจุกตัว ดังกล่ำวใน

ประเทศไทยนี้

ด้วยเหตุนี้ ทางเลือกที่ส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับญี่ปุ่น คือ 

ยุทธศาสตร์ Thai plus one นั่นเอง ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐาน

ผลิตส�าคัญส�าหรับการส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว หาก

สามารถเพิ่มกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว และ พม่า) ให้เป็นส่วน

หนึ่งของห่วงโซ่อุปทานได้ ย่อมช่วยท�าให้การลดต้นทุนด�าเนินไปได้

มากขึน้ ส่งผลให้การเจาะตลาดประเทศพฒันาใหม่ รวมไปถงึประเทศ

ก�าลังพัฒนาก็จะเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ต่อจากนี้ไปวิสาหกิจญ่ีปุ่น 

จ�าเป็นต้องพึง่พงิประเทศไทยและกลุม่ประเทศ CLM อย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้และจงึเป็นทีม่าของแนวคดิ Thai plus one ดงักล่าวมาแล้ว　

(ค�ำแปล...ด้ำนขวำบน: แนวโน้ม, เส้นประ: ประเทศพัฒนำแล้ว, 

เส้นทึบ: ประเทศพัฒนำใหม่ ประเทศก�ำลังพัฒนำ ด้ำนขวำล่ำง: (ปี)

รูปแสดงขนาดของเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว 

เทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาใหม่กับประเทศก�าลังพัฒนา

กระบวนการผลิตส่วนที่เน้นแรงงานสูงไปยังประเทศข้างเคียง

ในแนวคิดดังกล่าวนี้ คุณ Ooizumi Keiichirou ขยายความ

ว่า ประเทศที่คาดว่าจะเป็น plus one ก็คือสามประเทศข้างเคียงของ

ไทย อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า แนวคิดนี้ มุ่งที่จะเคลื่อนย้าย

กระบวนการผลิต ซึ่งเน้นแรงงานไปยังประเทศเหล่านี้ ขณะเดียวกัน

ก็พัฒนาไทยให้เป็นฐานของกระบวนการผลิตที่เน้นการลงทุน การ

ประสานสองส่วนดงักล่าวนีใ้ห้เป็นห่วงโซ่อปุสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ

ทีส่ดุ คอื เป้าหมายความส�าเรจ็ ดงันัน้ แนวคดินี ้จงึไม่ใช่กำรลดควำม

เสีย่งของกำรลงทนุในไทย แต่กลบัเป็นกำรเสรมิให้ไทยแขง็แกร่งและ

เป็นศูนย์กลำงของเครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภำคนี้

อย่างไรก็ตามคุณ Ooizumi Keiichirou ยอมรับว่า ในช่วง

แรกๆ ที่มีการกล่าวถึง thai plus one นั้น มีแนวโน้มที่จะคิดถึงการ 

ลดความเสี่ยงเช่นเดียวกับกรณีของ china plus one กล่าวคือ เมื่อ

ค่าแรงของประเทศไทยสูงขึ้น อุตสาหกรรมส่วนหนึ่ง ก็จะเคลื่อนย้าย

ฐานการผลติไปยงับงัคลาเทศ หรอืพม่า เป็นต้น อย่างไรกต็าม เขาย�า้

ว่า ญี่ปุ่นมีธุรกิจซึ่งลงทุนและประกอบการอยู่ในเมืองไทยกว่า 4,000 

แห่ง เฉพาะอตุสาหกรรมการผลติกม็มีากกว่า 2,000 บรษิทั การสะสม

การลงทนุในไทยทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพเช่นนี ้จงึเป็นสิง่ทีม่คีวาม

ส�าคัญ ซึ่งไม่สามารถละเลยไม่ได้

การลงทุนของญี่ปุ่นในไทย เมื่อเทียบกับจีน 

ปริมาณและคุณภาพ

โดยข้อเท็จจริงแล้ว การลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมการ

ผลิตในไทยนั้นมีมูลค่าประมาณ 2.4 ล้านล้านเยน เมื่อเทียบกับการ

ลงทุนเดียวกันในประเทศจีน ซึ่งมีค่าถึง 6 ล้านล้านเยน ขนาดการ

ลงทุนในไทยจึงเป็นเพียงร้อยละสี่สิบเมื่อเทียบกับในประเทศจีน แต่

การลงทุนในประเทศจีนนั้น มีการกระจายตัวไปในพื้นที่ต่างๆ ขณะที่

การลงทุนในไทย มีการกระจุกตัวอยู่รอบกรุงเทพฯ อย่างสูง

หากพิจารณาเป็นกรณีอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยาน-

ยนต์ คุณ Ooizumi Keiichirou ชี้ว่าการลงทุนไม่ได้จ�ากัดเพียงเฉพาะ

กระบวนการประกอบขัน้สดุท้ายเท่านัน้ ทัง้นี ้ยงัมกีารลงทนุจากญีปุ่น่ 
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ความส�าคัญของ Thai Plus One

คุณ Ooizumi Keiichirou ยังได้วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น มี

พัฒนาการของการสั่งสม ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน 

ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ไทยก็เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและ

ค่าแรงที่ถีบตัวสูงขึ้น หลายปีมานี้ ตัวเลขคนตกงานในเมืองไทย 

ต�่ากว่า 1% มาตลอด ด้วยเหตุนี้ ค่าแรงงานจึงมีการขยับตัวขึ้น ใน

อุตสาหกรรมการผลิตนั้น ค่าแรงต่อเดือน ณ เดือนมกราคม 2011 อยู่

ที่ 7,900 บาท ซึ่งมีการปรับขึ้นเป็น 10,400 บาทในเดือนเมษายน 

2013 อันเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 30% ภายในเวลาเพียง 15 เดือน 

ยิ่งกวานั้น รัฐบาลไทยยังมีนโยบายปรับค่าแรงขั้นต�่าให้เป็น

วันละ 300 บาทเท่ากันทั้งประเทศ ตั้งแต่มกราคม 2013 ความแตก

ต่างของค่าแรงในแต่ละท้องที่จึงหมดลง ท�าให้การย้ายฐานการผลิต

เพื่อใช้ประโยชน์จากค่าแรง หมดความหมายไป　
คุณ Ooizumi Keiichirou มองว่า ในอีกด้านหนึ่ง ค่าแรงใน

กลุม่ประเทศ CLM ยงัต�า่มากเมือ่เทยีบกบัของประเทศไทย รายได้ต่อ

เดือนของแรงงานไทยรอบๆ กรุงเทพ อยู่ที่ประมาณเดือนละ 345 

เหรยีญ เมือ่เทยีบกบักรณเีมอืงเวยีงจนัท์ของลาว ซึง่อยูท่ีเ่ดอืนละ 132 

เหรยีญ หรอืเมอืงพนมเปญของกมัพชูา เดอืนละ 74 เหรยีญ หรอืเมอืง

ย่างกุ้งของพม่าที่เดือนละ 53 เหรียญ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ค่าแรงของ

สามประเทศเหล่านี้ ดึงดูดใจนักลงทุนมากทีเดียว

คุณ Ooizumi Keiichirou ยังได้เปรียบเทียบมูลค่าการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (มูลค่าทบรวม) ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดย

เปรียบเทียบระหว่างช่วงปี 2000-2005 กับ ช่วงปี 2006-2011 ซึ่งพบ

ว่าในกรณีของกัมพูชานั้นเปลี่ยนแปลงจาก 993 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เป็น 4,264 ล้านเหรียญ ส�าหรับประเทศลาวนั้น ปรับจาก 126 ล้าน

เหรียญ เป็น 1,637 ล้านเหรียญ และพม่านั้นปรับเปลี่ยนจาก 1,413 

ล้านเหรยีญเป็น 4,857 ล้านเหรยีญ ผลจากการลงทนุโดยตรงของต่าง

ประเทศดังกล่าวนี้ ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรา

ที่สูง ในกลุ่มสามประเทศดังกล่าว 

คุณ Ooizumi Keiichirou ได้เนินถึงความดึงดูดใจของก�าลัง

แรงงานในพม่า โดยเขาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าประชากรวัยรุ่นอายุ

ระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งเป็นก�าลังแรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมที่เน้น

แรงงาน ก�าลังแรงงานดังกล่าว กรณีของกัมพูชามีจ�านวน 4.67 ล้าน

คน ลาวมีจ�านวน 2.11 ล้านคน ขณะที่พม่ามีแรงงานส่วนนี้สูงถึง 

1.443 ล้านคน แม้เมื่อเทียบกับไทย ซึ่งมีแรงงานดังกล่าวอยู่ 1.406 

ล้านคน ก็จะย่ิงเห็นได้ชัดว่า พม่า มีแรงดึงดูดการลงทุนอย่างยิ่ง 

เพียงไร หากพม่า สามารถพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของ Thai plus one 

เมื่อไร การลดต้นทุนในระยะยาวย่อมจะเป็นไปได้ราบรื่น

ในตอนท้าย คุณ Ooizumi Keiichirou จึงสรุปว่า โมเดล Thai 

plus one มีองค์ประกอบสองส่วนที่เสริมกันและกัน ด้ำนหนึ่งคือ

ประเทศไทย ที่มีอุตสำหกรรมซึ่งมีกำรพัฒนำสั่งสมทั้งในเชิงปริมำณ

และคุณภำพอย่ำงดีเยี่ยม แต่มีปัญหำของค่ำแรงที่ถีบตัวสูงขึ้น อีก

ด้ำนหนึ่งก็คือแรงดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศของสำมประเทศ

ดังกล่ำวที่มีแรงงำนอยู่มำกมำย　
อย่างไรก็ตาม คุณ Ooizumi Keiichirou เน้นว่า กำรที่ญี่ปุ่น

จะสำมำรถเจำะเข้ำไปในตลำดของประเทศพัฒนำใหม่และประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ โดยแนวคิด Thai plus one นั้น นอกเหนือจำกแรงงำน

รำคำถูก อันเกิดจำกกำรเข้ำร่วมในห่วงโซ่อุปทำนของสำมประเทศ 

CLM ดังกล่ำวแล้ว กำรเพิม่ผลิตภำพของฐำนกำรผลิตในไทยกม็คีวำม

ส�ำคัญยิ่งเช่นกัน

นั่นคือ ที่ไปที่มาและเนื้อหาสาระของ Thai Plus One ครับ  

ผู้เขียนเชื่อว่าแนวคิดนี้ น่าจะเป็นกรอบยุทธศาสตร์ส�าคัญของการ

ลงทุนโดยภาคเอกชนญี่ปุ่น รวมไปถึงการด�าเนินนโยบายสนับสนุน 

อื่นๆ โดยภาครัฐ ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากแนวนโยบายนี้

อย่างไร เพือ่พฒันาภาคอตุสาหกรรมของไทยให้สามารถเตบิโตไปได้

อย่างยัง่ยนืและสามารถเป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเรา

นั้น เป็นประเด็นที่ทุกคนต้องช่วยกันขบคิดและท�า

ที่มา:  http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20130814/ 

252248/?P=1
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