H
ทฤษฎีธุรกิจเสี่ยงลงทุนในภูมิภาค
＜กลยุทธไบโอมาส＞
เกี่ยวกับกลยุทธของธุรกิจไบโอมาสนี้ ไดอธิบายเปนทฤษฎีไวแลวในสวนที่กลาวถึงตัวอยางของ
บ. ญี่ปุนตนทอพระจันทร จก. (มหาชน) ฉะนั้น ในตรงนี้ จะขอกลาวถึงจุดสําคัญเทานั้น
จุดสําคัญของอุตสาหกรรมและบริษัทไบโอมาส คือ การใชทุกสวนของวัตถุดิบใหหมด และ
พยายามไมทิ้งออกมาเปนขยะโดยเปลาประโยชน นี่เปนกลยุทธพื้นฐาน การที่
บ. ญี่ปุนตนทอพระจันทร จก. (มหาชน) สามารถรักษาการบริหารจัดการใหมั่นคงได ตามที่กลาวไว
แลวในตอนแรกนั้น เปนเพราะวาไดรักษากฎนี้เอาไวนั่นเอง
และในเร็ว ๆ นี้ ผูผ
 ลิตเหลาโชจู (เหลาขาวกลั่นจากมันเทศเหลืองและเมล็ดขาว) ยี่หออาวาโมริ
ซึ่งเปนเหลาที่ทําสืบทอดตอกันมาที่มีแตเฉพาะในโอะกินาวา ไดหันมานําเอากากเหลาที่จะทิ้งเปน
ขยะ (สวนตรงนี้เสียคาใชจายเปนเงินที่สูงมาก) ไปใชใหเกิดประโยชนตอ โดยนําไปผลิตเปน
น้ําสมเปรี้ยวคุโรสึ (vinegar)

สินคาตัวนี้เหมาะกับการบูมเรื่องสุขภาพ และการสงออกไปจําหนายที่

เกาะใหญญี่ปุนอาจจะไดตัวเลขที่มากกวาเหลายี่หออาวาโมริดวยซ้ําไป

＜ขยายจากตลาดที่ยังมีชองวางอยู (แบบนิชช) ไปเปนตลาดทั่วประเทศ :
การทําใหเปนแบรนด,

การทําใหสินคามีหลากหลายชนิด＞

โอะกินาวาเปนภูมิภาคที่อยูใกลเขตรอนแหงเดียวในญี่ปุน และเปนเกาะที่อยูหางไกลออกไป
ดวยเหตุนี้ จึงมีสินคาที่มีลักษณะไมเหมือนกับของที่เกาะใหญญี่ปุนเปนจํานวนหลากหลายมากมาย
สินคาเหลานี้ เรียกวา สินคาแบบนิชช ถูกแยกเปนประเภทที่แตกตางกับสินคา (แขงขัน) ทั่วประเทศ
โอะกินาวาหางไกลจากตลาดบริโภคขนาดใหญ คาขนสงถูกบวกเพิ่มเขาไปอีก และจํานวนประชากร
กับระดับเศรษฐกิจก็เล็ก จึงไมเหมาะกับการผลิตขนาดใหญ ฉะนั้น การหันไปมองกลยุทธทําสินคา
แบบนิชช (ตลาดสินคาที่ยังมีชองวางอยู) นาจะเปนสิ่งที่พึงปรารถนามากกวา
และสินคาแขงขันทั่วประเทศที่มีอยูในโอะกินาวา จะตองเปนสินคาที่สามารถจะมีศักยภาพในการ
แขงขันได หรือที่ควรจะพูดไดวา ตองเปนสินคาที่แขงขันไดแนนอนกับของที่เกาะใหญญี่ปุน เชน
เกาะใหญญี่ปุนเปนภูมิภาคทีอ
่ ยูในเขตอบอุน สวนโอะกินาวาเปนภูมิภาคที่อยูใกลเขตรอน สิ่งที่จะ
สรางใหเปนศักยภาพในการแขงขัน ก็คือ เงื่อนไขทางธรรมชาติ และความแตกตางของอุณหภูมินี้เอง
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ก็คอ
ื การนําเอามะระและมะมวง ซึ่งเปนพืชผักผลไมเขตรอน มาทําเปนสินคา
ตามที่แสดงไวในภาพที่ 1

และถาจะนําไปเปรียบเทียบกับสินคาของทั่วประเทศญี่ปุนและสินคานําเขา

จําเปนจะตองมีศักยภาพในการแขงขันในดานของคุณภาพและราคาดวย
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ภาพที่１

การวางตําแหนงของสินคาแขงขันทั่วประเทศ กับสินคาแบบนิชช
ศักยภาพในการแขงขัน

ตัวอยางอุตสาหกรรมในโอะกินาวา
・ ดอกไม (ดอกเบญจมาศ, ดอกกลวยไม)

คุณภาพและราคา
สินคาแขงขันทั่วประเทศ

(เปรียบเทียบกับทั่วประเทศแลว

・ พืชผักผลไม (มะระ, มะมวง)

จะมีราคาถูกคุณภาพดี)

・ การเพาะเลี้ยงบนผิวน้ําทะเล
(กุงคุรุมะ (มีขนาดกลาง), สาหรายโมซึคุ)

สินคาแบบนิชช

มูลคาเพิ่ม

・ อาหารเพื่อสุขภาพ

(แมจะมีราคาสูงนิดหนอย ก็ไมเปนไร

・ ศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดตอกันมา
・ ความบันเทิง (อุตสาหกรรมดนตรี)

เพราะเปนสินคาแปลกพิเศษ)

ในอีกดานหนึ่ง สินคาแบบนิชชมีนอยและราคาสูง ฉะนั้น จุดที่จะเปนศักยภาพในการแขงขัน
ก็คือ จะชี้ใหเห็นไดอยางไรวา นี่เปนของที่แปลกพิเศษที่มีแตเฉพาะในโอะกินาวา เปนตน
แตวา สินคาแบบนิชชของโอะกินาวา มีระดับการผลิตที่เล็กเกินไป เปนสินคาที่ถูกวางตําแหนง
ใหเปนสินคาสําหรับคนที่ชอบคลั่งไคลในบางสิ่ง และสินคา (จํากัดเฉพาะเปน) ของฝาก
เอาละ สินคาหลาย ๆ อยางของโอะกินาวานี้ ถาจะนําสินคาของฝากพิเศษที่ทําขึ้นมาเฉพาะ
ไปขายในตลาดทั่วประเทศ จะตองใชกลยุทธแบบไหน และจะตองทําอยางไรดีนั้น จะลองให
ขอสังเกตดู
จะขออธิบายโดยยกตัวอยางของ หจก. ทาคายาสึ ที่ผลิตสินคาเกลือธรรมชาติ ซึ่งเปนบริษัทที่ผม
ก็ใหการสนับสนุนอยูดวย
ในญี่ปุนที่เปนมาจนถึงบัดนี้ เกลือที่ใชในการทําอาหาร รัฐบาลไดใชระบบผูกขาดการขายแตเพียง
ผูเดียว วิธีการผลิต คือ ทําจากน้ําทะเลโดยใชวิธี “Ion Exchange Film Method” ซึ่งมองในอีก
ความหมายหนึ่งแลว ก็คือ เกลือที่ประกอบดวย NaCl (โซเดียมคลอไรด, เกลือแกง) สูงมากกวา 99％
นั่นเอง ระบบผูกขาดการขายนี้ไดถูกยกเลิกไป ประธานบริษัทที่ชื่อ คุณทาคายาสึ จึงถือโอกาสตรงนี้
คิดวิธีการทําเกลืออีกแบบหนึ่งขึ้นมา เขาไดผลิตเกลือดวยวิธีการนั้นและเริ่มการขาย
คุณทาคายาสึเปนวิศวกรในตอนแรก เขาไดคิดคน “วิธีการทําผลึกเกลือในอากาศในชวงขณะหนึ่ง
ในอุณหภูมิปกติ” ขึ้นมา และไดรับสิทธิ์ในประดิษฐกรรมนี้ วิธีการนี้ คือ นําเอาน้ําทะเลเขามาไวที่
เครื่องผลิตหมอกขนาดเล็กโดยตรง แลวทําใหเปนไอหมอก สงออกไปที่หองที่มีอุณหภูมิ
40℃−50℃

ในชวงระหวางที่ไอหมอกตกลงมา สวนที่เปนน้ําจะระเหยเปนไอ และแรที่ประกอบอยู

ในสวนที่เปนเกลือและน้ําเกลือก็จะตกลงมากองเปนชั้น ๆ เสร็จแลวจึงคอยเก็บรวบรวมเกลือนี้ไปทํา
เปนสินคา แตวา ราคาเทียบกับเกลือทั่ว ๆ ไปแลว จะสูงกวาประมาณ 2 เทาตัว
ที่ผานมาจนถึงบัดนี้ ที่พูดกันวา เกลือไมดีตอสุขภาพ นั่นเปนเพราะวาไดรับแตเฉพาะเกลือ NaCl
แตแรจํานวนมหาศาลที่ประกอบรวมอยูในเกลือธรรมชาติเปนสิ่งที่จําเปนตอรางกาย เขาไดนําเรื่องนี้
มาทําเปนจุดขาย และในวงการแพทยก็ไดวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางตอเนื่องมาดวย
และเพื่อแสดงจุดขายนี้ใหเห็นอยางชัดเจน ก็ไดลองเสนอเรื่องไปที่กินเนสบุค จนไดรับการตัดสิน
อนุมัติใหเปนเกลือที่มีแรอยูเปนจํานวนมหาศาลมากที่สุดในโลก หนังสือรับรองเรื่องนี้ นายอําเภอ
ของอําเภอกุชิกาวา ที่มีโรงงานผลิตเกลือนีต
้ ั้งอยู และผมเปนผูเขียนรับรองเสนอเรื่องนี้ไป
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ในตอนแรก อาจเปนเกลือที่ดูแปลกนาขัน แตเปนเกลือที่มีราคาสูง จึงไดกําหนดวางตําแหนง
ใหเปนสินคาที่ซื้อเพื่อเปนของฝากสําหรับนักทองเที่ยวที่มาโอะกินาวา ไมใชเปนเกลือที่จะใชใน
ชีวิตประจําวัน
และไดใชโอกาสที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุคนี้ ประชาสัมพันธออกไปทั่วประเทศจนเปนที่รูจัก
อยางดี ปริมาณการขายก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นดวย
และยังประสบความสําเร็จที่ไดรับการนํามาใชเปนเกลือใสในขนมจากผูผลิตทั่วประเทศที่ผลิต
ขนมขบเคี้ยวสําหรับเด็ก (เชน มันฝรั่งทอดกรอบ)

(เปนเพราะวาผลิตไมทันกับความตองการ ปจจุบัน

จึงผลิตจํากัดเฉพาะฤดูกาล และกําลังทดลองใหใชจํากัดเฉพาะในภูมิภาค)
ถาคํานึงถึงเรื่องสุขภาพแลว ขนมขบเคี้ยวเปนของกินที่ไมนาแนะนําสําหรับเด็ก ๆ แตก็ใหเพื่อ
ตอบสนองความตองการของเด็ก ขนมนี้มีภาพพจนวาเปน “อาหารประเภทจังคฟูดส” หรือที่เรียกวา
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ําและมีแคลอรี่สูง การยกขึ้นมาเปนเหตุผลวา ในขนมนี้มีเกลือรวม
อยูมาก ถาหากใชเกลือที่เขาคิดคนขึ้นมาละก็ จะดีตอรางกายมากกวา ซึ่งอาจจะเปนคําพูดที่ตรงไป
ตรงมา แตก็ทําใหสามารถเปลี่ยนการวางตําแหนงของสินคาจากอาหารจังคฟูดส ไปเปนอาหารที่ดี
ตอสุขภาพได
การเสนอแนะเรื่องนี้ไดรับการยอมรับ และเกลือนี้ก็ไดรับการนํามาใช ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว จึงขอนําเรื่องนี้มาเปนกรณีศึกษา อธิบายใหเห็นถึงการขยายสินคาจากตลาดทีย
่ ังมีชองวางอยู
(แบบนิชช) ไปเปนตลาดทั่วประเทศ
ภาพที่ 2

รูปแบบของการขยายสินคาแบบนิชชไปสูตลาดทั่วประเทศ

จากตลาด (สินคา) แบบนิชช ไปเปนตลาด (สินคา) ทั่วประเทศ
ทําใหขยายกระจายไปทั่วประเทศ
ทําใหเปนแบรนดที่รูจักกันทั่วประเทศ

การพัฒนาสินคาใหม
สินคาที่ขายในทั่วประเทศ

Ⅱ

Ⅰ
สินคาที่มีอยูแลว
(ที่สืบทอดตอกันมา)

สินคาใหม

การวางตําแหนงของสินคาผลิตพิเ
ศษของโอะกินาวา

Ⅲ
Ⅳ

สําหรับนักทองเที่ยว
สําหรับผูที่ชอบคลั่งไคลในบางสิ่ง

ทําใหเปนสินคาผลิตพิเศษของภูมิภาค

ปจจุบัน สินคาของโอะกินาวาสวนใหญจะถูกวางตําแหนงอยูในสวนที่เปน Ⅳ

คือเปนการวาง

ตําแหนงในจุดที่วาเปนสินคาของฝากสําหรับนักทองเที่ยว
สมมุติวา ทําประชาสัมพันธบอกใหรูวา สินคาจะถูกรับรองในกินเนสบุค หรือไมก็นําไปลงเปนเรื่อง
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สนทนาในโทรทัศนถายทอดออกอากาศทั่วประเทศ แลวทําใหเปนแบรนดที่รูจักกันทั่วประเทศ
นี่ก็จะเปนวิธีการที่จะทําใหสินคาเปลี่ยนไปอยูที่ตําแหนงⅠ（Ⅳ→Ⅰ）
อีกวิธีการหนึ่งก็คือ ใหนําเอาลักษณะเดนเฉพาะของสินคาผลิตพิเศษของโอะกินาวา (เชน รสชาติ,
การใชประโยชน) ไปใชกับสินคาที่ขายในทั่วประเทศแลว (หรือสินคาที่ดูเหมือนวานาจะขายในทั่ว
ประเทศได นํามาทําเปนสินคาพัฒนาออกใหม) นี่จะเปนวิธีการที่จะทําใหคาของสินคานั้นสูงขึ้นมา
ไดดวย（Ⅳ→Ⅱ）
กรณีศึกษาที่ยกมาอธิบายใหเห็นในครั้งนี้ เปนตัวอยางที่ไดใชวิธีการสองอยางตามขางบนนี้
＜กลยุทธรานสาขา,

จากตลาดสําหรับผูใหญและคนชราไปเปนตลาดสําหรับวัยรุน＞

บริษัท นากาเซน จํากัด (มหาชน) เปนรานเกาแกที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพมานานแลวใน
โอะกินาวา และเปนรานที่ใหญที่สุด สําหรับรายละเอียดของบ. นากาเซน จะอธิบายโดยใชวิดีโอ
ในตรงนี้ จะกลาวเฉพาะจุดสําคัญ ๆ เทานั้น 80％ ของยอดขายของบ. นากาเซน จะเปนการขายผาน
ทางไปรษณีย และ 60％ ของการขายผานทางไปรษณียนี้ มาจากผูคนที่เคยมาโอะกินาวาหนึ่งครั้ง
แลวติดใจขอดีของอาหารเพื่อสุขภาพ กลายมาเปนลูกคาประจํา
แตวา กลุมเปาหมายตลาดของอาหารเพื่อสุขภาพนี้ เกือบทั้งหมดจะเปนลูกคาที่มีอายุมากกวา
50 ป ทางบริษัทรูสึกวา ตลาดของผูสูงอายุในวัยนี้ไดหดตัวลง และเห็นวาจําเปนจะตองขยายตลาด
ใหใหญขึ้นไปอีก จึงไดใชกลยุทธการทําการตลาดดังตอไปนี้
บริษัทไดสรางอาณาจักรแหงหนึ่งขึ้นมาชื่อวา “Asian Herb Restaurant Café Kurukuma”
（มีพื้นที่ 10,000 ทสึโบะ, 1 ทสึโบะ ＝ ประมาณ 3.3 ㎡）ที่หมูบานฉิเนน ซึ่งตั้งอยูที่นอกเมืองนาฮา
ที่เปนเมืองหลวง ภายในบริเวณอาณาจักรแหงนี้ ก็ยังมีการสรางสวนสมุนไพร รานสินคา รานกาแฟ
และสถานทองเที่ยวรวมอยูดวย บริษัทไดยายสํานักงานและโรงงานมาตั้งที่นี่
ที่อาณาจักรแหงนี้ จะสามารถรับประทานอาหารที่ทําจากสมุนไพรสดใหมที่ถูกปลูกไวอยูที่มุม
หนึ่งของสวนเกษตรได กลุมคนวัยรุนหนุมสาวจะมาที่นี่เปนหลัก

นี่เปนกลยุทธที่ตองการจะใหวัยรุน

หนุมสาวไดคุนเคยกับอาหารเพื่อสุขภาพที่มีการนําสมุนไพรมาใชประกอบในอาหาร
และลูกคายังสามารถเดินชมสวนสมุนไพร โรงงาน รานสินคา ไดอีกดวย นี่เปนวิธีการที่บริษัทได
ดําเนินการพัฒนาใหเปนรานสาขาแบบ Antenna Shop (รานอาหาร) เปนหลัก ดวยการขยายจาก
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผูใหญวัยกลางคนที่เคยทํามาตั้งแตสมัยกอน ไปเปนตลาดสําหรับ
 หนุมสาวได
วัยรุนหนุมสาว ซึ่งก็ประสบความสําเร็จในการเปดตัวเขาสูตลาดกลุมวัยรุน
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