คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2535

ญี่ปุนกับอุตสาหกรรมรถยนตโลก
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมยังจํ าไดดีถึงคํ าเยาะเยยถากถางของบรรดานักเศรษฐศาสตรและผูบริหาร
บริษัทยักษใหญอเมริกัน เมื่อมีการเปรียบเทียบบริษัทยักษใหญอเมริกันกับบริษัทยักษใหญของ
ญี่ปุน คนเหลานี้มีความเห็นรวมกันวา บริษัทยักษใหญของญี่ปุนในทศวรรษ 2490 และ
ตนทศวรรษ 2500 หาไดมีลักษณะของบรรษัทระหวางประเทศ (Multinational Corporations)
โดยครบถวนไม ในเวลานั้น บริษัทอยางเชน General Motors ทิง้ หาง Toyota Motors ชนิดไมเห็น
ฝุน แตแลวเพียงสามทศวรรษเศษตอมา ไมเพียงแตบริษัทรถยนตญี่ปุนจะไลกวดบริษัทรถยนต
อเมริกนั มาอยางกระชั้นชิดเทานั้น หากทวาผูบริหารบริษัทรถยนตอเมริกันยังเกือบตอง ‘คลาน’ เขา
หาบริษัทรถยนตญี่ปุนเพื่อขอใหชวยจัดจํ าหนายรถยนตและอะไหลรถยนตอเมริกันในประเทศ
ญีป่ นุ เมื่อตนเดือนมกราคม 2535
ผมยังจําไดดีถึงลีลาฟาดงวงฟาดงาของนายลี ไออาคอกกา (Lee Iacocca)
ประธานบริษัท Chrysler เมือ่ ญีป่ นุ รับปากที่จะซื้อรถอเมริกันเพิ่มขึ้นปละ 20,000 คัน ตั้งแตป
2537 เปนตนไป นายไออาคอกกาไมเพียงแตจะกลาววา ปริมาณการรับซื้อของญี่ปุนนอยเกินไป
เทานัน้ หากทวา ยังเรียกรองใหรัฐบาลอเมริกัน ‘เลนงาน’ ญีป่ นุ ดวยมาตรการอันรุนแรงอีกดวย
คนไทยในแวดวงการบริหารธุรกิจยอมตองรูจักนายไออาคอกกาดี เพราะหนังสือวาดวยการบริหาร
ธุรกิจทีท่ า นผูน เี้ ปนผูเขียนหลายตอหลายเลมมีผูแปลเปนภาษาไทย และเปนหนังสือขายดี จนใน
บางชวงเวลาดูเหมือนจะมีการเชิดชูลัทธิบูชานายไออาคอกกาในประเทศไทย แตมาบัดนี้ผูคนใน
อุตสาหกรรมรถยนตโลกตางก็ประจักษแกใจวา นายไออาคอกกาหาไดมีความสามารถเหนือ
มนุษยแตประการใดไม บริษัท Chrysler ทีน่ ายไออาคอกกาอาสาเขาไปกอบกูฐานะการเงินยังคง
ขาดทุนในป 2534 ถึง 6,000 ลานเหรียญอเมริกัน ในขณะที่นายไออาคอกกามีเงินเดือนปละ 4.65
ลานเหรียญอเมริกัน (ยังไมรวม stock options)
ผูบริหารบริษัทรถยนตอเมริกันมีเงินเดือนสูงกวาผูบริหารบริษัทรถยนตญี่ปุนโดย
ถัวเฉลี่ยประมาณ 6 เทา แตอตุ สาหกรรมรถยนตอเมริกันกําลังอยูในภาวะตํ่า ยักษใหญแหงนคร
ดีทรอยตทั้งสามบริษัท ไมวาจะเปน General Motors, Ford Motors และ Chrysler ลวนแลวแต
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ประสบการขาดทุนจํานวนมาก ในเดือนธันวาคม 2534 General Motors ถึงกับประกาศแผนการ
ปดโรงงานรถยนตในอเมริกาเหนือจํานวน 21 โรงงานในชวง 4 ปขางหนานี้ โดยตองเลิกจางคนงาน
ประมาณ 74,000 คน สําหรับสังคมเศรษฐกิจอเมริกัน อุตสาหกรรมรถยนตกําลังกลายเปน
อุตสาหกรรม ‘พระอาทิตยตก’ (sun-set industry) นิตยสาร The Economist ถึงกับเรียกบริษัท
รถยนตอเมริกันวา ‘ธุรกิจของวันวาน’ (yesterday’s companies) และเรียกบรรดาผูจัดการของ
บริษทั ยักษใหญแหงนครดีทรอยดังเชนนายไออาคอกาวา ‘บุรษุ แหงวันวาน’ (yesterday’s men)
ยอนหลังไปเพียงศตวรรษเศษ อุตสาหกรรมรถยนตนับเปนภาคเศรษฐกิจนํ า
(leading sector) ทีก่ อ ใหเกิดการจําเริญเติบโตแกสังคมเศรษฐกิจอเมริกัน ความเกรียงไกรของ
อุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันเปนที่ประจักษกันทั่ว โดยที่อุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันเติบใหญขึ้น
มาพรอมกับยุคนํ้ามันราคาถูก รถยนตอเมริกันจึงมีรูปรางเทอะทะและกินนํ้ามัน บริษัทรถยนต
อเมริกันไมตองเอาใจผูบริโภคในตางประเทศ เพราะตลาดในประเทศใหญพอที่จะรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมได
การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันเปนไปอยางราบรื่นตราบจนกระทั่ง
เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 อุตสาหกรรมนี้ก็มาถึงริมหุบเหวแหงหายนภาพ ยุคนํ้ามัน
ราคาถูกไดหมดสิ้นไป โลกกาวเขาสูยุคนํ้ ามันราคาแพงโดยที่ราคานํ้ามันนับวันมีแตจะแพงขึ้น
เรือ่ ยๆ แรงกดดันของคาครองชีพที่สูงขึ้น ทําใหประชาชนชาวอเมริกันเริ่มหันไปซื้อรถยนตขนาดเล็ก
ทีป่ ระหยัดนํามั
้ น แตอุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันไมสามารถสนองตอบความตองการของผูบริโภค
ดังกลาวนี้ได เพราะคุนเคยแตการผลิตรถยนตขนาดใหญที่กินนํ้ ามันมาก กวาที่อุตสาหกรรม
รถยนตอเมริกันจะปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับภาวะราคานํ้ามันที่แปรเปลี่ยนไปก็ตองใช
เวลาอยูหลายป ในชวงเวลาที่อุตสาหกรรมรถยนตอเมริกันกําลังปรับโครงสรางการผลิตอยูนี้เอง
รถยนตจากญี่ปุนและเยอรมนีตะวันตกก็ทะลักเขาตีตลาดอเมริกัน ประชาชนชาวอเมริกันเริ่มหันไป
นิ ย มชมชอบรถยนต ตา งประเทศมากกวา รถยนตที่ผลิต ภายในประเทศ ในไม ชาไม น านนั ก
ความรูส กึ ทีว่ า รถญี่ปุนดีกวารถอเมริกันก็แพรระบาดในสังคมอเมริกัน มิไยบริษัทรถยนตอเมริกัน
จะโหมประชาสัมพันธเพื่อชี้ใหเห็นวา ความรูสึกดังกลาวเกิดจากความเขาใจผิด แตก็ชวยกอบกู
สถานการณไดไมมากนัก นับเปนเรื่องนาประหลาดใจอยางยิ่งที่บริษัทรถยนตอเมริกันตองใช
งบโฆษณาจํานวนมากในการชักจูงใหชาวอเมริกันหันมาซื้อรถอเมริกัน โดยที่การรณรงคกําลังปรับ
ยุทธศาสตรไปสูแนวทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจดวยการสรางกระแสการตอตานสินคาญี่ปุน
ในทัศนะของผูซื้อชาวอเมริกัน รถญี่ปุนมีรูปลักษณอันงดงามและสรางขึ้นอยาง
กะทัดรัด มิหนําซํ้าราคาไมเพียงแตจะถูกกวาเทานั้น หากทวาราคายังตกชากวาอีกดวย หาก
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ตองการซือ้ รถใหม รถญี่ปุนมือสองยังขายไดราคาดีเมื่อเทียบกับรถอเมริกัน บริษัทรถยนตอเมริกัน
พยายามโหมโฆษณาวา มาตรฐานและคุณภาพของรถอเมริกันเหนือกวารถญี่ปุน และหาไดมีราคา
แพงกวารถญี่ปุนดังที่เขาใจโดยทั่วไปไม
หลังจากที่รถญี่ปุนทะลุทะลวงตลาดอเมริกันไดไมนาน บริษัทรถยนตญี่ปุนก็เริ่ม
เขาไปตั้งโรงงานผลิตรถยนตในสหรัฐอเมริกา เริ่มดวยบริษัทฮอนดาในป 2521 หลังจากนั้นก็มี
โครงการรวมทุน (joint venture) กับบริษัทอเมริกัน ดังเชน มิตซูบิชิมอเตอรสรวมทุนกับบริษัท
ไครสเลอร (ผลิตรถ Eclipse และ Laser) โตโยตามอเตอรสรวมทุนกับบริษัทเยเนรัลมอเตอรสใน
แคลิฟอรเนีย บางบริษัทไดเขาไปตั้งโรงงานในคานาดา แลวผลิตรถยนตสงเขาไปขายในสหรัฐฯ
โดยอาศัยประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรี (free trade agreement) ระหวางสหรัฐกับ
คานาดา ดังเชนการลงทุนของฮอนดามอเตอรสในคานาดา และการลงทุนรวมระหวางซูซูกิกับ
เยเนรัลมอเตอรสในคานาดา
อุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุนไมเพียงแตจะแผอิทธิพลเขาไปอเมริกาเหนือเทานั้น
หากทวายังเขาไปอาละวาดในยุโรปตะวันตกอีกดวย ฐานที่มั่นสําคัญของญี่ปุนในยุโรปตะวันตก
อยูในอังกฤษ นิสสันมอเตอรสเขาไปตั้งโรงงานในป 2529 และโรงงานรถยนตของโตโยตามอเตอรส
กําหนดจะแลวเสร็จในป 2535 กอนหนานี้ ฮอนดาไดเขาไปรวมถือหุน 20% ใน Rover Group บน
ภาคพื้นยุโรป โตโยตามอเตอรสมีวิสาหกิจรวมทุนกับโฟลกสวาเกนในเยอรมนีในการผลิตรถบรรทุก
ขาดเล็ก โดยโตโยตาชวยจัดทําหนายรถโฟลกในญี่ปุนดวย ในเนเธอรแลนดมิตซูบิชิเขาไปลงทุน
รวมกับ Volvo Netherlands (ซึง่ เปนบริษัทรวมทุนระหวางสวีเดนกับเนเธอรแลนด) ในสเปน นิสสัน
มอเตอรสเขาไปผลิตรถยนต โดยฟอรมอเตอรสเปนผูจัดจําหนาย นอกจากนี้ ซูซกู ิยังเขาไปผลิต
รถยนตในฮังการีเพื่อสงเขาไปขายในประชาคมยุโรปอีกดวย ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ภายในป 2542
รถยนตญี่ปุนในยุโรปจะมียอดสูงถึง 2 ลานคันตอป
อาณาจักรของอุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุน ซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วในทศวรรษ
2520 ยังคงขยายตัวตอมาในทศวรรษ 2530 ปรากฏการณดังกลาวนี้สรางความประหวั่นพรั่นพรึง
แกผูนําประเทศมหาอํานาจเกาหานอยไม ประชาคมยุโรปไดกดดันใหญี่ปุนทําสัญญาการจํากัด
การสงออกรถยนตโดยสมัครใจ (Voluntary Export Restraints = VERs) แตญปี่ ุนพยายาม
‘เตะถวง’ และเลนเกมยืดเยื้อ ภาคีประชาคมยุโรปมีมติเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2534 วา จะบีบให
ญีป่ นุ จํากัดการสงออกรถยนตเขาสูประชาคมยุโรป โดยมีสวนแบงตลาดนอยกวา 16% ภายในป
2542 ในป 2533 ปริมาณรถยนตที่ซื้อขายกันในประชาคมยุโรปตกประมาณ 13.7 ลานคัน
ในจํานวนนีเ้ ปนรถญี่ปุน 1.4 ลานคัน คิดเปนประมาณ 10.5% ของตลาดประชาคมยุโรป ในป
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2542 คาดวา ยอดขายจะเพิ่มเปน 15 ลานคัน ซึ่งหมายความวาจะมีรถญี่ปุนไดไมเกิน 2.4 ลานคัน
ในปจจุบัน ภาคีประชาคมยุโรปบางประเทศมีนโยบายการกําหนดโควตาการนําเขารถญี่ปุน ไดแก
อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ปอรตุเกส และสเปน มาตรการโควตาจะสิ้นสุดลงในป 2535 และนับตั้งแต
เดือนมกราคม 2536 เปนตนไป การจํากัดการสงออกรถยนตญี่ปุนจะเขามาแทนที่มาตรการโควตา
อยางไรก็ตาม ภาคีประชาคมยุโรปบางประเทศยังคงยืนยันที่จะควบคุมสวนแบงตลาดของรถญี่ปุน
เปนรายประเทศ ฝรั่งเศสและอิตาลี ซึ่งเปนผูผลิตรถยนตรายสําคัญในยุโรปยืนยันวา การควบคุม
มิใหรถญี่ปุนมีสวนแบงตลาดเกินกวา 5% ในฝรั่งเศส ในขณะที่อิตาลีตองการควบคุมสวนแบง
ตลาดไมใหเกิน 8% ในอิตาลี ทัง้ หมดนี้กําหนดเสนตายในป 2542
กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) แหงญี่ปุนยังคงปฏิเสธ
ขอเรียกรองของประชาคมยุโรป หากญี่ปุนไมยอมรับมาตรการการจํากัดการสงออกโดยสมัครใจ
(VERs) ประชาคมยุโรปอาจหันไปใชการจํ ากัดโควตาการนํ าเขารถญี่ปุนที่ผลิตในยุโรปแทน
ประเด็ น สํ าคั ญ ที่ ทํ าให ญี่ ปุ  น ยั ง ไม ส ามารถยอมรั บ ข อ เรี ย กร อ งของประชาคมยุโรปได ก็ คือ
ประชาคมยุโรปตองการนับรถญี่ปุนที่ผลิตภายในประชาคมยุโรปเปนสินคาเขาดวย ผูนําประชาคม
ยุโรปบางคนตองการกีดกันรถญี่ปุนยิ่งกวานี้ ดวยการนับรถญี่ปุนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเปนการ
นําเขาจากญี่ปุนแทนที่จะเปนการนําเขาจากสหรัฐอเมริกาตามความเปนจริง ความเห็นเชนนี้เริ่ม
ไดรับการทักทวงจากผูนําอเมริกาแลว เพราะหากญี่ปุนยอมทําสัญญาจํากัดการสงออกรถยนตไป
ประชาคมยุโรปโดยสมัครใจ โดยนับรถญี่ปุนที่ผลิตนอกประเทศญี่ปุนเสมือนหนึ่งรถญี่ปุนที่ผลิต
ในประเทศญี่ปุนแลว อุตสาหกรรมรถยนตในสหรัฐอเมริกาจะไมสามารถขยายตัวไดเทาที่ควร
เพราะการสงออกรถญี่ปุนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาไปประชาคมยุโรปจะพลอยถูกจํากัดไปดวย
พัฒนาการของอุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุนเปนเรื่องที่นาศึกษา อุตสาหกรรมนี้
เติบใหญจากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ เมื่ออุตสาหกรรมนี้เริ่มปกลาขาแข็ง รถยนต
ญี่ปุนก็เริ่มทะลักเขาสูประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเปนตลาดของประเทศมหาอํานาจ การไหลบาของ
รถยนตญี่ปุนเขาสูอาเซียตะวันออกเฉียงใตนับเปนอุทาหรณอันดี รถญี่ปุนเขาไปแทนที่รถจากยุโรป
ตะวันตกและรถอเมริกัน ในเวลาตอมาไมชานานนัก รถญี่ปุนก็ทะลักเขาสูศูนยอํานาจของระบบทุน
นิยมโลก ในขั้นแรกเปนการสงออกจากญี่ปุนไปสูสหรัฐฯและยุโรปตะวันตก ตอเมื่อมีการกีดกัน
การคาเริ่มรุนแรง บริษัทรถยนตญี่ปุนก็เขาไปตั้งโรงงาน (transplanted factories) ในประเทศ
มหาอํานาจเหลานี้ ทั้งในรูปของการตั้งสาขาและการรวมลงทุนกับบริษัทรถยนตทองถิ่น ในบัดนี้
เมื่อเราพูดถึง ‘รถอเมริกัน’ หรือ ‘รถยุโรป’ เราจะตองแยกแยะระหวางรถอเมริกันและรถยุโรปขนาน
แทกับรถญี่ปุนที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

