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＜ตอนนี้ ทําไมการสรางภูมิภาค และการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและบริษัท
ในภูมิภาคไดถูกนํามาเปนหัวขอการบรรยาย＞
กอนอื่นจะขออธิบายใหเขาใจกอนวา ในการเรียนการสอนผานระบบ JICA-Net ในครั้งนี้
ทําไมตองหยิบยกการสงเสริมพัฒนาภูมภ
ิ าค และการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและบริษัทในภูมิภาค
มาเปนหัวขอการบรรยาย กรุณาดูภาพที่ 1
ตอนนี้ ในญี่ปุน ทําไมการสรางภูมภ
ิ าค และการกอตั้งภูมภ
ิ าคถึงไดบม
ู และเปนที่ฮิตกันมาก
ในความหมายอีกแงหนึ่ง ก็คงจะตอบไดวา นี่เปนผลลัพธธรรมดาทั่ว ๆ ไปของการฟนฟูเศรษฐกิจหลัง
สงครามของญีป
่ ุน
ปรากฏการณและปญหาสังคมที่เกิดขึน
้ ในญี่ปุน ดูจากหลาย ๆ ปแลว ไดประสบการณมาวา ก็เปน
เรื่องเดียวกันที่ไดเกิดขึ้นในแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในปจจุบน
ั ที่ยุคสมัยแหง
โลกาภิวัตนกาํ ลังเดินหนาไปอยูต
 ลอดเวลานี้ การสรางภูมิภาคและการกอตั้งภูมิภาคเปนสิ่งที่ไดเกิดขึ้น
แลวไมใชหรือ
ประมาณ 10 ปกอน ในแตละพื้นที่ของญีป
่ ุน การสรางภูมภ
ิ าคและการกอตั้งภูมภ
ิ าคไดบม
ู ขึ้นมา
ขอผิดพลาดของการลองปฏิบต
ั ท
ิ ี่เห็นไดชัดเจนมีหลายอยาง การทําใหเปนทฤษฎี การสะสมความรู
ก็มีมากขึ้นดวย การที่อยากจะนําประสบการณเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนตอ
 การสรางภูมิภาคและ
การกอตั้งภูมิภาคในแตละประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ เหตุผลของการเลือกใหมาเปน
หัวขอการบรรยายในคอรสนี้ ตามที่แสดงใหเห็นในภาพที่ 1 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปน
ุ มุงหมาย
ที่จะใหเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ จึงไดวางแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง โดยอยู
บนหลักการที่วา เศรษฐกิจตองมากอน และประสิทธิภาพสําคัญเปนอันดับหนึง่ สําหรับรูปแบบการ
พัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนี้ ไดมีการทําใหเปนอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเคมี เลือกใช
ระบบการพัฒนาฐาน (ระบบการพัฒนาระดับใหญ) และจัดใหมีการถกเถียงกันในเรื่องการปรับปรุง
สรางใหมทั่วทั้งเกาะญี่ปุน จากการพัฒนาเปนลําดับครบชุดแบบนี้ ทําใหญี่ปน
ุ สามารถถือสัดสวน
คิดเปน 16％ ของจีเอ็นพีของโลก（Gross National Product ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ）
กลายเปนประเทศที่พัฒนาแลวมากที่สุดของโลก
แตวาในอีกดานหนึ่ง ผลลัพธทต
ี่ ามมาก็คือ เกิดปญหาใหญ ๆ ขึ้นมา ไดแก การทําลาย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ความแออัดและสิ่งแวดลอมเปนพิษในเมือง ความเบาบางของประชากรและ
ความเสื่อมถอยในภูมิภาค (ทองถิ่น) และการลมสลายของ (สังคม) ภูมภ
ิ าค เสนทางที่ใหความ
สําคัญในเรื่องเศรษฐกิจกอนอืน
่ ใด ไดสงผลใหเกิดความลมเหลวที่เห็นไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในปจจุบัน
ทามกลางลําดับเหตุการณอยางนี้ มีจด
ุ เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญเกิดขึ้นที่เงื่อนไขพื้นฐานทางสังคม
เศรษฐกิจของญี่ปน
ุ ทําใหจําใจจะตองเปลี่ยนไปสูทิศทางที่แตกตางกับเสนทางเศรษฐกิจที่เปนมา
จนถึงบัดนี้
เมื่อความตองการที่มต
ี อยุคสมัยใหมแบบที่จะกลาวถึงตอไปนี้ไดบังเกิดขึ้นมา ทําใหตองมีการ
รองรับตอความตองการนี้ ในตรงนี้ อยากจะชี้ใหเห็นความตองการนั้นออกมาใหเปนที่เขาใจกัน
จึงไดอางอิงจากหนังสือรายงานของรัฐบาล (จาก「การเริ่มตนสมัยใหม」การตรวจสอบทั้งหมดของ
แผนพัฒนารวมทั้งหมดทั่วประเทศครั้งที่ 4)
กรุณาดูภาพที่ 1−1
ความตองการนั้นก็คือ “หลักการของสวัสดิการ และการรักษาสิ่งแวดลอม” ตามที่วา ไดมีการ
ยอนกลับไปคิดทบทวนถึงเสนทางที่ใหความสําคัญตอเรื่องเศรษฐกิจกอนอืน
่ ใดที่เคยเปนมาจนถึงบัดนี้
เรียกวา ตองการที่จะใหเปนสมัยของการตระหนักใหมในธรรมชาติ สมัยของการกระจายอํานาจไปสู
ภูมิภาค และสมัยของสังคมสวัสดิการระดับสูง ตามที่วา ไดมีการยอนกลับไปคิดทบทวนถึงการดําเนิน
ชีวิตทีม
่ ีลักษณะแบบบริโภคมากและทิ้งทําลายมากที่เปนมาจนถึงบัดนี้
และในอีกดานหนึ่ง เปนยุคสมัยที่ตองการ “หลักการตลาด” ที่เขมงวดมากกวาทีผ
่ านมา เรียกวา
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ตองมีการสรางธุรกิจแบบใหมขน
ึ้ มา (เชน ธุรกิจเสี่ยงลงทุน) ที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเมื่อกอน
ทามกลางยุคสมัยโลกาภิวัตน, การปรากฏของความตองการในตลาดแบบใหมที่เปนผลมาจากการ
อิ่มตัวของตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังคงพัฒนาเดินหนาตอไป
เอาละ แลวจะตอบรับตอความตองการของยุคสมัยใหมนี้และหลักการที่ยิ่งขัดแขงกันอยูแลว
ดวย “จุด” แบบไหน จึงจะทําใหสามารถจัดการกับทั้งสองฝายได
เรมอน บานอน กลาววา “รัฐ (กลายเปนหนวย) เล็กเกินไปที่จะเขาไปจัดการกับระดับโลก
อยางเชน ปญหาสิ่งแวดลอม และใหญเกินไปที่จะเขาไปจัดการกับปญหาใกลตัวของพวกเรา
อยางเชน สวัสดิการประชาชน (สวนที่อยูในวงเล็บ ผูเ ขียนเปนคนเขียนเพิ่มเขาไปเอง)
และ โอมาเอะ เคนอิฉิ ชาวญี่ปุน ซึ่งเปนที่ปรึกษาระหวางประเทศ ก็ไดกลาวเหมือนกันวา
“ถามองจากจุดของทั้งสองฝายที่เปนผูบริโภคกับผูผลิตแลว จะเขาใจไดวาเศรษฐกิจกําลังเริ่ม
เคลื่อนไหวตัวผลประโยชนรวมกันที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งเปนการปรับใหเขากับภูมิภาคมากกวาปรับใหเขา
กับรัฐ (ตัดยอ) ในยุคสมัยที่ไมมีพรมแดน ยุคสมัยที่เกี่ยวกับโลก หนวยที่เรียกวาภูมิภาคจึงถูกจับตา
มองอยางใกลชด
ิ ” และยังกลาวอีกวา “ผูใช (ผูบริโภค) มักจะมองไปที่ชื่อแบรนด (บริษัท) มากกวา
การมองไปที่ชื่อประเทศผูผ
 ลิต”
การคาดหวังตอการกําเนิดขึ้นมาใหมของภูมิภาคในลักษณะแบบนี้จึงมีมาก ยุคสมัยที่ตอ
 งการ
“หลักการตลาด” มากกวาที่เคยเปนมา การทําใหเปนตลาดจากโครงสรางทางสังคมของแตละประเทศ
และการทําใหแพรหลายไปทั่วโลกนั้น จะมีความรวดเร็วและขีดจํากัดที่สามารถรองรับไดแตกตางกันไป
ผูที่ตองการความรวดเร็วและกําหนดขอบเขตเหมือนกันทั้งหมด และในที่สุดตองพบกับความลมเหลว
ก็คือ กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ในเหตุการณคาเงินเอเชียวิกฤต ในป 1997
รวมทั้งแตละประเทศในเอเชียดวยที่จําใจจะตองยอมรับตอเงื่อนไขของความรวดเร็วและขีดจํากัดนั้น
สิ่งที่สามารถจะควบคุมและตานทานความตองการของการทําใหเปนตลาดอยางใจรอนเหมือนกันหมด
นี้ ไมใชรัฐ แตทจ
ี่ ริงแลวก็คือ (สังคม) ภูมิภาคนัน
่ เอง เพื่อที่จะหลุดพนจากการพึ่งพาจากภายนอก
แบบนี้ สิ่งสําคัญที่จะตองมีใหไดก็คือ ลักษณะที่ทําอะไรดวยตนเอง และลักษณะที่เกิดขึ้นเองจาก
ภายใน
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หัวขอการอบรมวาดวยการทําใหภูมิภาคมีพลังมีชีวต
ิ ชีวา
『ตอนนี้ ทําไมตองกลาวถึงเรื่องการสงเสริมพัฒนาภูมภ
ิ าค และธุรกิจเสี่ยงลงทุนในภูมิภาค』
＜วิถีความเปนมาของการฟนฟูหลังสงครามของญี่ปุน＞

ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง
＜ทิศทางการสงเสริมพัฒนา＞
＜ปญหาที่เกิดขึ้น＞
การทําใหเปนอุตสาหกรรมหนัก
และอุตสาหกรรมเคมี
การทําลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ระบบการพัฒนาฐาน (ระบบการพัฒนาระดับใหญ)
ความแออัดและสิ่งแวดลอมเปนพิษในเมือง
การถกเถียงกันในเรื่องการปรับปรุงสรางใหมทั่ว
ความเบาบางของประชากรและความเสื่อมถอยในภูมิภาค
ความตองการของยุคสมัยใหม
สมัยของการตระหนักใหมในธรรมชาติ
(การยอนกลับไปคิดทบทวนถึงการดําเนินชีวต
ิ
ที่มีลักษณะแบบบริโภคมากและทิ้งทําลายมาก)

ยุคสมัยโลกาภิวต
ั น

สมัยของการกระจายอํานาจไปสูภูมิภาค

ยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเ
ทศระดับสูง
ยุคสมัยที่ตลาดมีความอิ่มตัวและมีคว
ามตองการแบบใหม
(เศรษฐกิจของการใหบริการ,
ตลาดที่ยังมีชองวาง)

สมัยของสังคมสวัสดิการระดับสูง

หลักการของสวัสดิการ
และการรักษาสิ่งแวดลอม

←ขัดแยงกัน→
หลักการตลาด
↓
การจัดการกับทัง้ สองฝาย (คําไขปญหา：ลักษณะที่ทําอะไรดวยตนเอง,
ลักษณะที่เกิดขึน
้ เองจากภายใน ←→ การพึ่งพาจากภายนอก)
การสรางภูมิภาค
และการกอตั้งภมิภาค
รูปแบบที่สําคัญ

การสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและบริ
ษัทในภมิภาค

การสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมการดําเนิ
นชีวิตในสังคม

การแลกเปลี่ยนระหวางภูมภ
ิ า
คและประเทศ

สรางอุตสาหกรรมและบริษัทขึน
้ มาดวยตนเองจากภายในภูมิภาค
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＜คําไขปญหา：ลักษณะที่ทําอะไรดวยตนเอง, ลักษณะที่เกิดขึ้นเองจากภายใน＞
เพื่อเปนการไมนําเอาอนาคตของภูมิภาคและการบริหารจัดการภูมิภาค ไปฝากไวอยางงายๆกับ
พลังของสวนกลางและพลังของตลาดที่มีเหนือกวาปริมาณพลังของภูมภ
ิ าค ทําใหจําเปนจะตองสราง
ภูมิภาคขึ้นมาดวยตนเอง หรือพูดอีกอยางก็คอ
ื การสงเสริมพัฒนาภูมิภาคตามลักษณะของการทํา
อะไรดวยตนเองที่ยืนอยูบนลักษณะของการมีภูมิภาคเปนแกนนํา（Local initiative）เปนสิ่งสําคัญ
การสงเสริมพัฒนาภูมิภาคที่เปนมาจนถึงบัดนี้ มักจะไปพึง่ พาอาศัยโครงการชวยเหลือของกระทรวง
สวนกลาง หรือไมก็เปนแบบไปชักจูงโนมนาวบริษัทใหมาตั้งโรงงาน มันไมใชแบบนั้น สิ่งที่จําเปน
ก็คือ การรวมพลังของฝายภายในของภูมิภาคที่อยูภายในภูมภ
ิ าค สรางภูมิภาคขึ้นมาดวยตนเอง
สิ่งนี้คือ ลักษณะที่เกิดขึ้นเองจากภายใน
ิ าคและการกอตั้งภูมภ
ิ าคที่เปนรูปธรรม รูปแบบของการ
เรื่องตอไปก็คือ เนื้อหาของการสรางภูมภ
สรางภูมภ
ิ าคสามารถแบงออกมาไดตามที่แสดงไวในภาพที่ 1 คือ การสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริษัทในภูมิภาค การสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมการดําเนินชีวต
ิ ในสังคม และการแลกเปลี่ยน
ระหวางภูมภ
ิ าคและประเทศ สิง่ เหลานี้สัมพันธซึ่งกันและกัน
ในคอรสอบรมนี้ อยากจะขอหยิบยกเรื่องการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและบริษัทในภูมิภาค
มาบรรยาย จากมุมมองของธุรกิจเสี่ยงลงทุนที่กําลังถูกจับตามองไปทั่วโลก
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