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การสงเสริมพัฒนาภูมิภาค หมายถึงอะไร
― จากประสบการณของญี่ปุน ―
ในปจจุบัน ที่ญี่ปุนมีการรณรงคสงเสริมการสรางภูมิภาคไปทั่วทุกหนทุกแหง ไมวาจะเปนหมูบาน
เล็ก ๆ บนหลังเขา หมูบานชาวเกษตรกรใหญ ๆ ในบริเวณที่ราบ เมืองใหญ ๆ ตําบลเล็ก ๆ หมูบาน
ชาวประมงริมทะเล เกาะที่หางออกไป พูดอีกอยางก็คือ ทั่วทั้งประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนที่ไหนก็ตาม
มีการรณรงคสงเสริมสรางภูมิภาคทั่วไปหมด แมกระทั่งสื่อตาง ๆ ก็กลาวถึงเรื่องนี้บอย ๆ ซึ่งไมเคยมีมา
กอนในอดีต ถือไดวา การสรางภูมิภาคไดเจริญรุงเรืองที่สุดในเวลานี้ ทําไมการสรางภูมิภาคถึงได
เจริญขนาดนี้

①

แรงจูงใจที่ทําใหเกิดการรณรงคสงเสริมการสรางภูมิภาคอยางรวดเร็ว
ตอนแรกสุด ในป 1988 ‐89 รวม 2 ป นโยบายปายของรัฐบาลนายก ทาเคชิตะ 「เนรมิตชนบท

100 ลานเยน」 มีบทบาทสูงมาก การออกมาตรการการเงินที่ตั้งชื่อใหวาเปน「เงินอุดหนุนการสราง
ภูมิภาคที่ใหคด
ิ เอง ปฏิบัติเอง」เปนเรื่องที่ไมเคยมีมากอน
ถามองถึงองคการปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนผูอยูอาศัย จํานวนเงินจะมากหรือนอยนั้นเปน
อีกเรื่องหนึ่ง (เงิน 100 ลานเยน เปนจํานวนเงินที่นอยสําหรับเมืองที่มีขนาดใหญ แตเปนเงินกอนใหญ
สําหรับหมูบานเล็ก ๆ)

ถือวาเปนโอกาสที่จะสามารถใชเงินสรางสิ่งตาง ๆ ตามความคิดของตนเองได

อยางชอบใจ แนนอนวา จะตองมีการกลาวถึงปญหาใกลตัวของภูมิภาค และวิสัยทัศนในอนาคต
เรื่องนี้จึงเปนตัวกระตุนการสรางภูมิภาคขึ้นมา
แนนอนวา พื้นที่ที่ลงมือจัดการสรางภูมิภาคมากอนหนานี้มีไมนอย แตระบบนี้มีความหมายสําคัญ
ที่ไดชวยขยายการสรางภูมิภาคใหกระจายไปทั่วทั้งประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับดีอยางสูง นโยบาย
「เนรมิตชนบท 100 ลานเยน」นี้ไดเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหการรณรงคสงเสริมการสราง
ภูมิภาคเห็นชัดเปนรูปรางขึ้นมา

②

เบื้องหลังของการรณรงคสงเสริมการสรางภูมิภาค
ตรงนี้ จะขออธิบายถึงสิ่งแอบแฝงที่อยูเบื้องหลังของการรณรงคสงเสริมการสรางภูมิภาคที่มีอยู

รวมกันในกลุมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ผลที่ตามมากับชวงระยะฟนฟูญี่ปุนภายหลังสงครามโลก คือ คนญี่ปุนสวนมากทิ้งบานเกิดตัวเอง
ยายไปรวมอยูอาศัยในเมือง ทําใหลักษณะพิเศษตาง ๆ ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมที่แตละภูมิภาคเคยมีมากอนตองสูญหายไป และทั้งประเทศก็เปลี่ยนเปนเหมือนกันแบบ
เดียวกันไปหมด และเมื่อยิ่งเขาสูยุคแหงโลกาภิวัตน ก็เกิดความรูสึกวา ภูมิภาคไดยิ่งเพิ่มความวาง
เปลาและจะลมสลายหายไป ทามกลางสถานการณแบบนี้ จึงเกิดจิตสํานึกสูงขึ้นวาจะตองหยุดการ
ลมสลายนี้ใหได ในชวงเวลาแบบนี้ ไดมีการเสนอแนะแนวคิด「เนรมิตชนบท 100 ลานเยน」ขึ้นมา
การรณรงคสงเสริมการสรางภูมิภาคจึงไดปรากฏเห็นชัดเปนรูปเปนรางในเวลาตอมา
ทั้งนี้ การรณรงคสงเสริมการสรางภูมิภาคไมใชเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแคชวงเวลาหนึ่งหรือเพียงแค
ตรงนั้น แตเปนกระแสทางสังคมที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดที่จําเปนจะตองเกิดขึ้น จากสถานการณ
ที่เปนที่เขาใจยอมรับจากคนหมูมาก
1

＜จากประสบการณการสงเสริมพัฒนาภูมิภาคที่ตัวเองไดสัมผัส＞
ในการสัมมนาครั้งนี้ จะขออธิบายยกตัวอยางที่เปนรูปธรรมของโปรเจกตการสรางภูมิภาคที่ประสบ
ความสําเร็จ และที่ผมไดมีสวนเกี่ยวของจริงกับการสงเสริมพัฒนาภูมิภาค
ชื่อเรื่องกับเนื้อหาของการทําใหภูมิภาคมีชีวิตชีวานี้ เปลี่ยนไปตามความตองการทางสังคมของ
ภูมิภาค โปรเจกตการสรางภูมิภาคที่ผมสงเสริมพัฒนาก็เหมือนกัน ไดเปลี่ยนจาก การพัฒนาที่เกิดขึ้น
เองภายในภูมิภาค ไปเปน ธุรกิจเสี่ยงลงทุนในภูมิภาค（Venture Business）ที่ลาสุดในเร็ว ๆ นี้
ตอจากนี้ไป จะขอแนะนําประสบการณของผม และจะลองเลือกประยุกตใชตัวอยางรูปธรรมเหลานี้
ตามความตองการของแตละประเทศ และของผูเขารวมสัมมนา
1）

การประชุมศึกษาแลกเปลี่ยนการสรางเกาะโอกินาวา (ป 1978−1988)
นายทาดาโอะ คิโยนาริ ปจจุบันเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยโฮเซ (ในสมัยนั้น เปนประธานการ

้
ประชุมศึกษาแลกเปลี่ยน) ไดจัดใหมีการประชุมนี้ขึ้นมา ผมไดเขารวมในการประชุมนี้ดวย ชวงนัน
เปนชวงเวลาที่โอะกินาวาหันกลับคืนสูเกาะใหญญี่ปุน (จากอเมริกา) และไมคอยมีการแลกเปลี่ยนกับ
เกาะใหญญี่ปุน มีการเชิญบุคคลที่ทําผลิตของ หรือกิจกรรมในภูมิภาคที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะจาก
แตละพื้นที่ในเกาะใหญญี่ปุน มาที่แตละเกาะของโอะกินาวา เปดการประชุมสัมมนา และจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนระหวางกันของทั้งฝาย
ผลก็คือ ทําใหเกิดอุตสาหกรรมและกิจการภายในภูมิภาคขึ้นมา เชน การทําไมที่ใชทรัพยากร
ทองถิ่นของโอะกินาวา การเพาะเลี้ยงตัวไหมกับการทอผา การทองเที่ยวแบบนิเวศนวิทยา เปนตน
และในปจจุบันก็ยังพัฒนาอยู
2）

การสงเสริมพัฒนาใหเปดทาเรือเกาะโยนากุนิ （ป 1987−1990）
เกาะโยนากุนิตั้งอยูหางจากเกาะไตหวัน เมืองฮัวเหลียน เพียงแค 100 กม. เนื่องจากไมมีการเปด

ทาเรือ (ทาเรือที่สามารถติดตอคาขายกับตางประเทศได) เวลาจะไปไตหวัน จะตองแวะเมืองนาฮา
เมืองหลวงของโอะกินาวากอน ทําใหกลายเปนการเดินทางที่มีระยะทางยาวเปน 1000 กม. หรือมาก
ขึ้น 10 เทา การขนสงสินคาก็เชนเดียวกัน ตองใชระยะเวลานาน
ในตรงนี้ ผมไดประสานรวมมือกับบริษัทหนังสือพิมพในโอะกินาวา (บริษัท โอะกินาวาไทมส)

การ

ประชุมสัมมนา และคอลัมนพเิ ศษของหนังสือพิมพ ดึงดูดความสนใจจากพลเมืองชาวเกาะโยนากุนิ
(เพียงแค 1,500 คน) ใหเขาใจถึงขอไดเปรียบของการเปดทาเรือ
การดึงดูดความสนใจนี้ ประสบเปนผลสําเร็จ โปรเจกตการเปดทาเรือนี้ ไดรับการอนุมัติเปน
โปรเจกตทางการของเมืองเกาะโยนากุนิตามโครงการ「เนรมิตชนบท 100 ลานเยน」ที่ไดกลาวถึงใน
เบื้องตน ผมไดใหความรวมมือในฐานะเปนที่ปรึกษาของเมืองนี้
จากการเปดทาเรือตรงนี้ ทําใหสามารถคาขายโดยตรงกับไตหวันและจีนได และประสบผลสําเร็จ
ในการดึงราคาสินคาวัสดุกอสราง และสินคาใชในชีวิตประจําวัน ใหถูกลงมาได 30％

นอกจากนี้

การคาขายสงตอเปนทอด ๆ และการทองเที่ยวก็ไดเขามารวมมีบทบาทในโปรเจกตอีกดวย
(ดูที่ขอมูลใน CD-ROM )
3）

โรงเรียนสอนติวเขมพิเศษประจําชนบท (จังหวัด) อิบาราคิ（ป 1991−ปจจุบัน）
ปจจุบัน ผมประจําอยูที่มหาวิทยาลัยโอะกินาวา (จังหวัดโอะกินาวา) แตกอนหนานั้น ผมสอนอยูที่
2

มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ที่อยูในจังหวัดอิบาราคิรอบนอกเมืองหลวงของเกาะใหญญี่ปุน (มีชื่อเสียงเปน
เมืองแหงการศึกษาวิชาการ)
ตอนที่มีการทดลองโครงการ「เนรมิตชนบท 100 ลานเยน」ที่ไดกลาวถึงในเบื้องตน ในจังหวัด
อิบาราคิ (ปฏิบัติในป 1988−89) รูสึกเลยวาแตละตําบลและอําเภอขาดบุคลากร ในตรงนั้น จึงไดจัด
ใหมีการอบรมผูนําทองถิ่น และการสอนบุคลากรโดยใชชื่อเรียกวา 「โรงเรียนสอนติวเขมพิเศษประจํา
ชนบทอิบาราคิ」ซึ่งเปนโครงการที่จังหวัด กับหมูบาน ตําบล และอําเภอ จัดขึ้นรวมกัน ผมไดทํางาน
รวมในการวางแผนนี้ และเปนอาจารยสอนเต็มเวลาของโรงเรียนนี้
ผูวาราชการจังหวัดของที่วาการจังหวัดอิบาราคิ เปนครูใหญของโรงเรียนสอนติวเขมพิเศษ เปด
อบรมสอนผูนําทองถิ่น และบุคลากรที่มีความสามารถที่จะทํางานตรงนี้ ภายใตเปาหมายวาเปน「การ
สรางภูมิภาคอยางกระตือรือรนแบบที่ทําดวยตนเองและมีตัวเองเปนแกนหลัก โดยใชลักษณะเดน
พิเศษทาง ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อุตสาหกรรมของภูมิภาคใหเปนประโยชน 」 ผูมีคุณสมบัติเขารับ
การฝกอบรม คือ ขาราชการประจําหมูบาน ตําบล และอําเภอในจังหวัด และพนักงานของบริษัทชั้นนํา
ในภูมิภาค
ในการอบรมครั้งนี้ อยากจะขอแนะนําหลักสูตรของโรงเรียนสอนติวเขมพิเศษประจําชนบทนี้ และ
วิธีการที่ใช เพราะคิดวาคงจะเปนขอมูลอางอิงได
①

การจัดเรียบเรียงประเด็นและปญหาของแตละพื้นที่ สรุปความโดยใชวิธีการของ KJ

② ・การไปเยือนภูมิภาคหลาย ๆ แหงที่ไดคัดเลือกไวแลว (เดือนละแหง, อบรมระยะ 2 วัน 1 คืน
เปนจํานวน 6 แหง) ทัศนศึกษาในสถานที่จริง และการประชุมพิจารณาหารือ
・จะใชวิธีการดังตอไปนี้คนพบสิ่งใหมของภูมิภาคดังกลาว เพื่อแกไขประเด็นปญหาของ
ภูมิภาค
・การคนพบสิ่งใหมของภูมิภาคโดยใชแผนที่ทรัพยากรของภูมิภาค ลําดับความเปนมาของ
「ชนบท」

และตารางลําดับเวลา วัน เดือน ป ประจําชนบท

③ การศึกษาภูมิภาคที่พัฒนาเจริญแลว และตัวอยางที่พัฒนาเจริญแลวในประเทศ
ในการแกไขปญหาของแตละภูมิภาค จะใหไปเยือนและศึกษาเรื่องของภูมิภาคที่พฒ
ั นาแลว
หลาย ๆ แหง ตามปญหาที่กลาวอางถึง (3 คืน 4 วัน)
④ ใหผูเขารวมจัดทํารายงานประเด็นหัวขอ และการสอนชี้แนะการจัดทํารายงาน
⑤ ใหผูเขารวมอภิปรายรายงาน
ที่โรงเรียนสอนติวเขมพิเศษประจําชนบทนี้ จะใหเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการวางแผนสราง
ภูมิภาค และวิธีการ ในขณะเดียวกัน จะใหมีการอบรมแบบไปพักคางคืนดวยหลาย ๆ ครั้ง (ทุก
เดือน ๆ ละครั้ง)

และเมื่อจบการอบรม จะใหนักเรียนรวมกันดื่มสังสรรค ถายทอดสื่อสารกัน

พิจารณาปรึกษาหารือกัน ตลอดทั้งคืน อันเปนวัตถุประสงคใหญอยางหนึ่ง จากหลักการแบบนี้
การสื่อสารระหวางกันของแตละหมูบาน ตําบล อําเภอในจังหวัด และพนักงานบริษัท จะเปนไป
อยางราบรื่น และก็ไดความเปนมิตรดวย ตอจากนี้ไป ในการสงเสริมพัฒนาโครงการระดับใช
พื้นที่กวางของแตละหมูบาน ตําบล อําเภอ และองคการปกครองสวนทองถิ่น (หลวง) กับ
บริษัท (เอกชน) , และโครงการประสานรวมมือกันนั้น จะตองสรุปเรื่องไดโดยไมตองแนะนํา
ตัวใหมอีกครั้ง แตใชเพียงแคโทรศัพทอยางเดียว (เร็ว ๆ นี้ เปลี่ยนมาใชเมลลเปนหลัก)
ความสัมพันธในลักษณะแบบนี้เปนสิ่งจําเปน
4）

การรณรงคสงเสริมใหเปดเสนทางขนสง (ทางทะเล และอากาศ) ระหวางโอะกินาวา (เมืองนาฮา)
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กับจีน (เมืองเซี่ยเหมิน)

(ในป 1993−1995)

― ใชรายการทางวิทยุเปนสื่อในการสงเสริมพัฒนาภูมิภาค ―
ในเวลานั้น (กอนป 1994) โอะกินาวาตั้งอยูที่พรมแดนของญี่ปุน แตเพราะไมมเี สนทางขนสงกับ
ตางประเทศ (ทางเรือ และเครื่องบิน)

ทําใหยังไมไดใชจุดไดเปรียบตรงนั้นใหเกิดประโยชน

ยกตัวอยาง เชน ถามีเสนทางขนสงโดยตรงสําหรับสินคาขนสงระหวางโอะกินาวากับจีน จะเปน
เสนทางที่ใกลที่สุดในญี่ปุน แตกลับจะตองไปแวะลงที่ทาเรือโกเบ, ทาเรือคิตะคิวชู เปนตน
ภายใตยุคสมัยโลกาภิวัตน เพื่อเปนการนําลักษณะพิเศษของโอะกินาวาที่ตั้งอยูที่พรมแดนมาใช
ใหเกิดประโยชน จําเปนจะตองทําการเปดเสนทางขนสงเรือบรรทุกสินคาระหวางโอะกินาวากับจีน
(ตางประเทศ) , การจัดตั้งองคกร (ความรวมมือ) สงเสริมสนับสนุนการคาขายระหวางสองประเทศ,
และการเปดสํานักงานติดตอของบริษัทฝายโอะกินาวาในประเทศจีนสําหรับติดตอกับจีน
ฉะนั้น เพื่อเปนการทําใหสิ่งเหลานี้ปรากฏเปนจริง จําเปนจะตองประชาสัมพันธออกไปกวาง ๆ ให
ผูที่เกี่ยวของในจังหวัดโอะกินาวารับรูถึงขอไดเปรียบของการสงเสริมพัฒนาตามที่กลาวขางตน และ
อธิบายใหชัดเจนแกผูที่สนใจอยากจะเขารวมงานในโครงการ ในตรงนั้น ไดประสานงานทางธุรกิจกับ
รายการวิทยุโดยใชเปนสื่อและสถานที่ในการทํางานสงเสริมพัฒนา ออกรายการเปนประจํา (ทุกวัน
อาทิตย ทุกสัปดาห ชวงเวลา 5−6 โมงเย็น ในรายการ “ มหกรรมคาขายแลกเปลี่ยนเรเนสซองก ”)
และประชาสัมพันธเรียกรองใหเขารวมงานในโครงการ ผลที่ไดคือ เสนทางขนสงเรือบรรทุกสินคา
ประจํา ระหวางโอะกินาวา (เมืองนาฮา) กับจีน (เมืองเซี่ยเหมิน) ปรากฏเปนจริง ปจจุบันก็ยังมีการ
บรรทุกขนสงเดือนละ 3 ครั้งดวย

และนอกจากนี้ ก็มีการขนสงสินคาคารโกทางเครื่องบิน ระหวาง

โอะกินาวากับจีน เดือนละ 4 ครั้ง ซึ่งในปจจุบัน มีเสนทางบินเพิ่ม เปนเที่ยวบินประจําขนสงสินคา
ตรงสูเมืองเซี่ยงไฮ (วันละ 1 เที่ยว) ดวย
ในตรงนี้ ผมไดทํางานเปนที่ปรึกษาของสมาคมแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจโอะกินาวาจีน และมีบทบาท
ทําหนาที่เจรจาตอรองกับฝายจีน
5）

การเสนอแนะรูปแบบธุรกิจเสี่ยงลงทุนแบบโอะกินาวา และกิจกรรมการเผยแพรและการปฏิบัติ
(ป 1995 ถึง ปจจุบัน)
อัตราการวางงานของโอะกินาวา คิดเปน 2 เทาของเกาะใหญญี่ปุน และรายไดเพียงแค 72％

เทานั้น ในอีกดานหนึ่ง ปจจุบันนี้ ที่โอะกินาวา ใน 100 ป จะมีโอกาสทางธุรกิจเขามา 1 ครั้ง วิธีการ
อยางหนึ่งที่ทันสมัยที่สุดที่จะทําใหโอกาสทางธุรกิจปรากฏเปนจริงไดก็คงจะเปน การสรางธุรกิจเสี่ยง
ลงทุน （Venture Business）นั่นเอง
ไดใชโอกาสตอนที่ยายไปที่มหาวิทยาลัยโอะกินาวา ในป 1995 จัดทําทฤษฎีธุรกิจเสี่ยงลงทุน
แยกออกเปนประเภท และเสนอแนะนโยบาย เพื่อหวังใหโอกาสทางธุรกิจนี้ไดปรากฏเปนจริงขึ้นมา
พรอมทั้งไดจัดทํากิจกรรมการเผยแพรและการปฏิบัติดวย
ตอนแรก ผมใชชั่วโมงสอนภาคค่ําที่ดูแลรับผิดชอบอยู เปดสอนวิชา「คอรสอบรมเพิ่มเติมธุรกิจ
เสี่ยงลงทุน」 ใหแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทุกป มีคนสมัครเรียนเฉลี่ยครั้งละ 50−60 คน
และยังไดวางแผนและผลิตรายการ “ทฤษฎีอุตสาหกรรมใหมโอะกินาวา” ที่มีความยาว 30 นาที
13 มวน ถายทอดออกอากาศในรายการชั่วโมงบรรยายการเรียนการสอนทางโทรทัศน ของ
มหาวิทยาลัยกระจายขาวเสียงประจําเขตโอะกินาวาดวย นอกจากนี้ ยังไดวางแผนและผลิตรายการ
“วิชาเศรษฐศาสตรแบบออนโยน (ซอฟตอิโคโนมี่) ของศาสตราจารยโยชิคะวะ” ถายทอดออกอากาศ
ทางโทรทัศนของสถานี NHK โอะกินาวา เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง นาน 10 นาที เปนระยะ
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เวลา 3 ป ไดทุมเทเวลาใหกับการแนะนํารูปแบบธุรกิจเสี่ยงลงทุน（Venture Business）ใน
โอะกินาวา และการเผยแพร
นอกจากนี้ ผูที่เรียนจบคอรสอบรมดังกลาวแลว ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการใหความรวมมือ
เขารวม และลองทาทายกับการจัดตั้งธุรกิจเสี่ยงลงทุนหลาย ๆ ประเภท ขณะนี้ สิ่งจําเปนที่สุดใน
โอะกินาวา คือ การแสดงใหเห็นแบบอยางการทําธุรกิจจริง (Role Model) และตัวอยางธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จ
＜ภูมิภาคที่นาปรารถนาหมายถึงอะไร และการสงเสริมพัฒนาหมายถึงอะไร＞
ผมไดกลาวถึงตัวอยางการสงเสริมพัฒนาภูมิภาคหลัก ๆ 5 โครงการที่ผมเคยมีสวนเกี่ยวของมา
อยางไรก็ดี เนื้อหาของโครงการเหลานี้จะสอดคลองและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และความ
ตองการของภูมิภาคนั้น ๆ หลังจากนี้ตอไป ไมวาสังคมภูมิภาคจะแพรหลายไปทั่วโลกอยางไร ไมวา
เทคโนโลยีสารสนเทศจะพัฒนาเจริญกาวหนาไปเพียงใด ไมวาจะเปนประเทศไหน ภูมิภาคไหนก็ตาม
สิ่งที่ตองการรวมกัน ก็คือ การสงเสริมพัฒนาภูมิภาคจากมุมมองแบบใหพึ่งพาชวยเหลือตนเอง และ
แบบที่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง
แลวพวกเราจะคิดมองเรื่อง “การพัฒนาภูมิภาค” ที่เปนวัตถุประสงคของการสงเสริมพัฒนาภูมภ
ิ าค
และ “ภูมิภาค”ที่เปนจุดเปาหมายของการพัฒนาอยางไรดีนั้น จะขอชี้แจงใหเขาใจดังตอไปนี้
“ภูมิภาคที่นาปรารถนา” หมายถึง การที่วาผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ๆ จะแสดงความสามารถ
หลาย ๆ อยางที่ตนเองมีอยูใหกับภูมิภาคนัน
้ ไดอยางงายดายมากนอยแคไหน
พูดอีกอยางก็คือ เปนสังคมที่วา เวลาพยายามจะทําใหเห็นชัดถึงศักยภาพที่ผูคนในภูมิภาคนั้น ๆ
มีอยู แลวไมคอ
 ยมีสิ่งขัดขวาง หรือสิ่งรบกวนไปกระทบตรงนั้น
ยกตัวอยาง เชน เวลาที่บุคคลคนหนึ่งพยายามจะแสดงความสามารถ แลวไมถูกแบงชนชั้นใน
เรื่องเพศที่ถูกกําหนดมาตั้งแตตอนเกิด หรือเรื่องชาติตระกูล ซึ่งคน ๆ หนึ่งไมสามารถจะเลือกได
พูดงาย ๆ ก็คือ การทําใหมั่นใจไดอยางเพียงพอวา เปนโอกาสที่บุคคลคนหนึ่งที่มีความสามารถอยูจะ
สามารถแสดงความสามารถเหลานั้นออกมาไดอยางเต็มที่
จุดมุงหมายที่ตองการเงื่อนไขสถานการณแบบนี้อยางคลองแคลวและกระตือรือรน คือ การสงเสริม
ี ตการทํา
พัฒนา ยกตัวอยาง เชน การโนมนาวชักจูงใหบริษัทไปสรางโรงงานในภูมิภาคที่มแ
เกษตรกรรม และสงเสริมใหภูมิภาคหันไปทําเปนโรงงานอุตสาหกรรม ในความหมายแบบนี้ อาจจะใช
ตรงที่วาเปนการทําใหมีรายไดสูงขึ้น แตนน
ั่ ไมใชเปนวัตถุประสงคสุดทาย ผูคนที่อาศัยอยูในภูมิภาค
นั้นมีความสามารถหลายอยาง ผูคนที่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมจนถึงเดี๋ยวนี้ (เชน มีพละกําลัง
หรือสามารถทํางานที่เหมือนกันในเวลานาน ๆ ได เปนตน) มีโอกาสที่สามารถจะแสดงความสามารถ
เหลานั้นได
พอมีการโนมนาวชักจูงใหสรางโรงงานในภูมิภาคนัน
้ แลว จะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มโอกาสให
สามารถแสดงความสามารถที่เคยมีและที่เหมาะกับการทําอุตสาหกรรมอยางอื่น ใหเห็นชัดเปนรูปขึ้นมา
ได (เชน มีความสามารถที่จะออกแบบ สรางสรรค และประดิษฐของขึ้นมา หรือทํางานที่ตองการความ
ละเอียดได)
ตอไป อยากจะขอกลาวถึงเรื่องที่วา ควรจะประเมินคาของการสงเสริมพัฒนา การทําใหเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม และการทําใหเปนอุตสาหกรรมการผลิตนี้ ดวยระดับ ขอบเขต และมิติ แบบไหน
＜การประเมินคาของการสงเสริมพัฒนา＞
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การประเมินคานี้ ไมใชเปนเรื่องทั้งในระดับของรัฐ และในระดับของอุตสาหกรรม สิ่งที่ผมประเมิน
คาของการสงเสริมพัฒนา และการทําใหเปนโรงงานอุตสาหกรรม ผมคิดวาคือ จักรวาลเล็ก ๆ ที่สิ้นสุด
ลงดวยวิถีชีวิตความเปนอยูประจําวันของชาวเกษตรกรและพลเมือง เปนเพียงแคมิตท
ิ ี่เรียกวา จักรวาล
เล็ก ๆ ยาวหลาย ๆ กิโลเมตร ที่มีตลาดสดประจําวันเปนจุดศูนยกลาง ที่ใชคําเรียกวา “มาฉิกัว” ใน
โอะกินาวา,

“พาซาล” ในอินโดนีเซีย และ “ตลาด” ในไทย

การสงเสริมพัฒนาเปนสิ่งที่ถูกตอง ที่นาปรารถนา เพราะวาเปนการสงเสริมพัฒนา การทําใหเปน
อุตสาหกรรมเปนสิ่งที่ถูกตอง ที่นาปรารถนา เพราะวาเปนการทําใหเปนอุตสาหกรรม เรื่องที่วาแบบนี้
ไมมีหรอกครับ แตจะตองประเมินคาจากจุดที่วา การสงเสริมพัฒนานั้น ไดสรางความสุขใหแกชีวิต
ความเปนอยูของชาวเกษตรกรและพลเมือง และบุคคลแตละคนที่ประกอบกันขึ้นมาเปนสังคมหรือไม
อยางไร
ในคอรสนี้ ผมจะบรรยายการสงเสริมพัฒนาภูมิภาคจากมุมมองแบบนี้ โดยจะพูดถึงประสบการณที่
โอะกินาวาของผมเปนหลัก และจะขอไปเยือนแตละประเทศ สัมมนารวมกันกับทุก ๆ คน
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