J
เหตุผลที่เลือกโอะกินาวามาเปนกรณีศึกษา
（1）

จุดที่เหมือนกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับโอะกินาวา

1） ที่ตั้งของโอะกินาวา ภูมิอากาศแบบใกลเขตรอน
ตอนแรก ขออธิบายที่ตั้งของโอะกินาวาดวยแผนที่กอน
ผมคิดวา ทุก ๆ คนรูจักที่ตั้งทางภูมิศาสตรของโอะกินาวา และคงพอจะรูเหตุผลนิดหนอย
วาทําไมถึงไดหยิบยกโอะกินาวามาเปนกรณีศึกษา
ในครั้งนี้ เหตุผลที่หยิบยกธุรกิจเสี่ยงลงทุนในโอะกินาวามาเปนกรณีศึกษา มี 2 อยาง คือ
① โอะกินาวาเปนภูมิภาคที่อยูใกลเขตรอนเหมือนกับประเทศของพวกคุณ พูดอีกอยางก็คือ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติเหมือนกับประเทศของพวกคุณ สิ่งแวดลอมธรรมชาติของธุรกิจ
ในภูมิภาคทัง้ 2 อยางนี้ มีเหมือนกัน
②

โอะกินาวาตั้งอยูตรงพรมแดนของญี่ปน
ุ อยูใกลกับแตละประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตของพวกคุณ เชน เกาะโยนากุนิของโอะกินาวา อยูหางจากเมืองฮัวเหลียนของ
ไตหวันเพียง 100

กม. เทานั้น เพราะฉะนั้น บริษัทของโอะกินาวาจึงมีความเปนไปได

ที่จะทําธุรกิจรวมกันกับบริษัทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
＜การเปดทาเรือของโยนากุนิ＞
ผมจะขออธิบายเรื่องนี้อยางละเอียด เพราะผมไดเขาไปรวมในโครงการนี้อยางเต็มตัว
เมืองโยนากุนิตั้งอยูทางใตสุดและตะวันตกสุดของญี่ปุน แมวา ระหวางเมืองโยนากุนิกับเมือง
ฮัวเหลียนของไตหวันจะมีทะเลกั้นอยูก็ตาม แตก็เปนระยะทางที่หางกันเพียงแค 100 กม. เทานั้น
ทั้งสองเมืองตางก็เปนเมืองมิตรภาพซึ่งกันและกัน
อยางไรก็ดี เมืองโยนากุนิไมไดมีทาเรือเปดสําหรับการคา บางทีอาจเปนเพราะวามีประชากรที่
นอยมาก คือ เพียงแค 1500 คน เวลาจะไปเมืองฮัวเหลียน ผูคนตองใชเสนทางแวะผานไปที่เมือง
นาฮากอน ระยะทางทั้งหมด คือ 1200

กม.

ดวยเหตุน้ี พวกเราจึงทําเรื่องขอรองไปที่รัฐบาลกลางใหอนุมัติโครงการเปดทาเรือ ซึ่งในที่สุด
ก็ประสบความสําเร็จ ในปจจุบัน เมืองโยนากุนิสามารถทําการคากับเมืองฮัวเหลียนไดแลว ซึ่งเปน
การคาที่มีความคลองตัวมากกวาการทําการคาระหวางเมืองนาฮากับเมืองฮัวเหลียน การคานี้จะ
รวมถึงสินคาที่ใชประจําวัน ผลดีที่ไดตามมา คือ ราคาสินคาในเมืองโยนากุนิสามารถลดลงมาได
30％

และ พลเมืองของเมืองโยนากุนิประมาณ 90 คน ไดไปเยือนถึงเมืองฮัวเหลียนดวย
ผมเขารวมในโครงการนี้ในฐานะเปนผูชี้แนะ ไดชแ
ี้ นะดานการวิจัย การศึกษา และนโยบาย

เปนหลัก และก็ไดพยายามผลักดันใหโครงการนี้ปรากฏเปนจริงดวย ผมเรียกรูปแบบการวิจัยแบบนี้
วา “การวิจัยแบบปฏิบัติจริง”
ผมอยากจะขอแบงประสบการณดาน “การวิจัยแบบปฏิบัติจริง”

ในคอรสอบรม “วิธีการสําหรับ

การสงเสริมพัฒนาภูมิภาค” ผานระบบเครื่องชวยเหลือเทคนิคทางไกล JICA-Net ครับ
2） สถานการณปจจุบันทางสังคม และทางเศรษฐกิจของโอะกินาวา
1

สถานการณปจจุบันของเศรษฐกิจโอะกินาวา มีดังตอไปนี้
อัตราการวางงานเฉลี่ยของญี่ปุนคิดเปน 5.4%
8.4％

แตอัตราการวางงานของโอะกินาวาคิดเปน

อัตราการวางงานของโอะกินาวาคิดเปนประมาณ 2 เทาของอัตราเฉลี่ยของญี่ปุน

รายไดของพลเมืองจังหวัดโอะกินาวา เมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของญี่ปุนแลว คิดเปน 72％
จังหวัดโอะกินาวามีอัตราการวางงานที่สูงที่สุดในประเทศของเรา และรายไดก็ต่ําดวย
เพราะเหตุผลที่วาโอะกินาวามีสถานการณแบบนี้ ทําใหสามารถยกเหตุผลดังตอไปนี้ไดอีก
นี่คือ เหตุผลทีท
่ ําใหคิดวาโอะกินาวามีชะตาชีวิตที่ไมเจริญพัฒนา
① โอะกินาวาเปนชายแดน และดินแดนไกลโพน
โอะกินาวาหางจากโตเกียว 1600 กม. ซึ่งมีระยะทางไกลมากที่สุดจากโตเกียวในญี่ปุน
และหางจากโอซากา 1200 กม. เพราะฉะนั้น คาขนสงจึงสิ้นเปลืองมากที่สุดในญี่ปุน
②

โอะกินาวาเปนเกาะที่แยกหางออกไป ลอมรอบดวยทะเล
เวลาจะไปโอะกินาวา ตองนั่งเครื่องบินหรือเรือไป (ไปทางรถยนตไมได)
โอะกินาวามีประชากร 1 ลาน 3 แสน คน มีพื้นที่ 2300 ตารางกิโลเมตร

③

จังหวัดโอะกินาวาเปนจังหวัดที่มีประชากรนอย และพื้นที่ก็นอยในญี่ปุน พูดอีกอยางก็คือ
มีระดับเล็กและเล็กแคบ ลักษณะทางเศรษฐกิจมีขอดีโดยการขยายระดับ ถามีระดับเล็ก
จะเสียเปรียบ
จากเงื่อนไขที่เปนขอเสียเปรียบ 3 อยางนี้ จึงถูกมองวา การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของโอะกินาวาเปนสิ่งยากลําบาก แตวา เงื่อนไขของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน
ตอนนี้กําลังเปลี่ยนไปอยางมาก
ตาราง（1−11） แสดงจุดสําคัญของการประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมของประเทศที่
กําลังพัฒนานับจากนี้ตอไป พูดอีกอยางก็คือ เปนการเปลี่ยนแปลงจาก มุมมองเฉพาะประเทศ
ของตัวเอง ไปเปน ความจําเปนจะตองมีมุมมองในแงของโลก และจาก เศรษฐกิจแบบระดับ
（Economy of Scale Merit）ไปเปน เศรษฐกิจแบบขอบเขต（Economy of Scope Merit）
ภายใตเงื่อนไขการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบนี้ ใน 100 ป โอกาสเพียงหนึ่งครั้งสําหรับ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโอะกินาวา ไดมาเยือนถึงแลว
（2）

เปนการพลิกกลับโฉมของชายแดน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโอะกินาวาตอนนี้ กําลังตอนรับโอกาสหนึ่งครั้งใน 100 ป

เงื่อนไขที่มีความเสียเปรียบของโอะกินาวา ในตอนนี้ กําลังจะพลิกกลับมาดังนี้
①

เปลี่ยนจากชายแดนและดินแดนไกลโพน ไปเปนพรมแดน

เปนความจริงที่วา โอะกินาวาเปนชายแดนและดินแดนไกลโพนภายในประเทศญี่ปุน
แตวา ในทางกลับกัน กลับเปนภูมิภาคที่อยูใกลตางประเทศมากที่สุด พูดอีกอยางก็คือ
เปนพรมแดน ภายใตภาวะของโลกาภิวัตน และเศรษฐกิจไรพรมแดน โอะกินาวาจะ
กลายเปนภูมิภาคที่มค
ี วามไดเปรียบมากที่สุดในญี่ปุนในการใหความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับตางประเทศ หรือในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
②

เปลี่ยนรูปแบบจากตลาดกวางขวางใหญโต（Mass Marketing）ไปเปน ตลาดที่ยังมี
2

ชองวางอยู（Niche Market）
เมื่อมาตรฐานรายไดสูงขึ้น การเลือกซื้อสินคาจะเปลี่ยนไป จากสินคาที่วาถูกและดี
ไปเปน สินคาที่สะทอนถึงรสนิยมของผูบริโภค (สินคาแบบนิชช)

ลักษณะเดนของ

สินคาโอะกินาวาจะออกเปนแนวแบบธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรมของทองถิ่น
ผูบริโภคที่มีรสนิยมแบบนี้เพิ่มมากขึ้น การทําสินคาที่สอดคลองเขากับแนวลักษณะของ
การบริโภคนี้ ทําใหสามารถรักษาตลาดไวได
③

เปลี่ยนจาก เศรษฐกิจแบบระดับ（Scale Merit) ไปเปน เศรษฐกิจแบบขอบเขต
(Scope Merit)
เศรษฐกิจที่เคยเปนมาจนถึงบัดนี้ มักจะเปนเศรษฐกิจของระดับเปนหลัก แตตอจากนี้ไป
เศรษฐกิจที่เปนแบบหลากหลายจะปรากฏขึ้นมา เชน ไมใชวาจะเปนเรื่องของ
ประสิทธิภาพการบริหารตนทุน（Cost Performance） แตจะตองเปนวา จะเติมใส
มูลคาเพิ่มเขาไปอยางไร ตางหาก
แตวา โอกาสหนึ่งครั้งใน 100 ป ที่ไดกลาวไวนั้น อยางนอยที่สุด เปนลักษณะของความเปน

ไปได และลักษณะที่แอบแฝงอยู ในการที่จะทําใหลักษณะนี้เห็นชัดเจน และเปนของจริงขึ้นมาได
จําเปนจะตองใชความพยายามตามที่แสดงไวในภาพที่ 1-14
โครงสรางขอบเขตของการแบงประเภทอุตสาหกรรมในโอะกินาวาแบบใหม

（3）

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจแบบนี้ ปจจุบัน ในโอะกินาวา
ธุรกิจเสี่ยงลงทุนหลายอยางไดปรากฏขึ้นมาแลว
ตอนแรก จะขออธิบายโครงสรางขอบเขตทั้งหมดกอนที่เรียกวา ในสาขาแบบไหนบางที่จะมี
ความเปนไปไดในการปรากฏใหเปนจริงขึ้นมา และจะขอแนะนําธุรกิจเสี่ยงลงทุนที่สามารถปรากฏ
เปนจริงออกมาไดแลวในแตละสาขา กลาวถึงจุดสําคัญของแบบโครงสรางธุรกิจนั้นดวย
โดยอาศัยจากจุดของทรัพยากรที่โอะกินาวามีอยู กับตลาดเปาหมายที่มีความเปนไปได
จะทําใหสามารถคาดคะเนสาขาวงการอุตสาหกรรมและบริษัท กับอาณาขอบเขต ตามที่แสดงไวใน
ขางลางนี้ได
และปจจุบัน ในสาขาวงการเหลานี้ ตอนนี้ ธุรกิจเสี่ยงลงทุนกําลังเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง
เมื่อนําลักษณะพิเศษของทรัพยากรของโอะกินาวา กับลักษณะพิเศษของตลาดเปาหมายนั้น
มาจับคูรวมกันแลว จะสามารถเสนอแนะขอบเขตการทําอุตสาหกรรม 3 อยางดังตอไปนี้ได
ใน (ภาพที่ 1)

แสดงใหเห็นถึงขอบเขตการทําอุตสาหกรรมในโอะกินาวาที่มีความเปนไปได

และภาพนี้ก็ยังแสดงความหมายของการแบงประเภทอุตสาหกรรมในโอะกินาวาแบบใหมรวม
อยูดวย
การแบงประเภทอุตสาหกรรมตามแบบที่เปนมาจนถึงบัดนี้ เปนการแบงที่ตั้งอยูบนเงื่อนไขที่วา
จะตองทําใหเปนสังคมอุตสาหกรรมแบบที่เปนอุตสาหกรรมขั้นที่１, ขั้นที่ ２, และขั้นที่ ３
อยางก็คือ เปนการแบงประเภทตามลักษณะการผลิต (มูลคาที่เปนของ)

พูดอีก

และตามลักษณะรูปราง

ของสินคาที่มีการจับตามองกันวาจะทําใหโครงสรางอุตสาหกรรมที่มาจากลักษณะการผลิตนี้มีระดับ
สูงขึ้น
แตวา ในภาวะที่ตลาดอิ่มตัวและสังคมที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร จําเปนจะตองมี (มาตรฐาน)
การแบงประเภทอุตสาหกรรมแบบใหมขึ้นมา
3

การแบงประเภทนี้ เปนการแบงที่วาจะสรางมูลคาใหมแบบไหนใหกับสินคา จะทําใหสินคา
ขายไดกําไรในตลาดแบบไหน หรือจะเรียกวา “หลักการตลาดและมูลคาเพิ่ม” ก็ได
กอนอื่น การนํามาจับคูเขาดวยกันระหวาง การรูจักใชทรัพยากรที่โอะกินาวามีอยูใหเปน
ประโยชน (A ที่อยูในภาพ)

กับลักษณะพิเศษเฉพาะของตลาดที่จะรองรับสิ่งนั้น ( B ) จะทําให

สามารถคาดคะเนประเภทของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะวาจะสามารถพัฒนาไปไดในโอะกินาวา
ตั้งแตนี้ตอไปได ( C )

หรือพูดอีกอยางก็คือ เปนการกําหนดเลือกประเภทอุตสาหกรรมตาม

(ทรัพยากร) ศักยภาพที่มีแอบแฝงอยูในโอะกินาวา กับ (ตลาด) ที่มีความเปนไปได
（4）

คําอธิบายอยางชัดเจนในเรื่องการแบงประเภทอุตสาหกรรมในโอะกินาวาแบบใหม

1） อุตสาหกรรมแบบการคาแลกเปลี่ยน
ประเภทที่หนึ่ง คือ รูจักใชตําแหนงทางภูมิศาสตรและที่เปนเขตพรมแดนใหเปนประโยชน
เอาญี่ปุนทั้งหมดและเอเชียเขามาอยูในวิสัยทัศน นําเอาขั้นตอนการผลิตบางสวนไปปฏิบัติในตาง
ประเทศและขนสงกระจายสินคาระหวางประเทศ นี่เรียกวา “อุตสาหกรรมแบบการคาแลกเปลี่ยน
โอะกินาวา”

ยกตัวอยางเชน บริษัท อิมคอม จํากัด (มหาชน) นําเขาสวนประกอบคอมพิวเตอร

จากไตหวันกลับเขามาประกอบเปนสินคาในโอะกินาวา เปนตน
2） อุตสาหกรรมแบบสรางทําใหเปนแหลงผลิต
ประเภทที่สอง คือ การใชกลยุทธแบงแยกความเปนลักษณะพิเศษเฉพาะของสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติที่เดนเหนือกวาเมื่อเทียบกับทั้งประเทศและที่ไมมีในเกาะใหญญี่ปุน ชวยทําใหรักษา
สัดสวนตลาดจํานวนหนึ่งในตลาดเกาะใหญได และที่พิจารณาดูแลววาเปนของที่สามารถจะกาว
นําหนาได รวมทั้งการบริหารตลาดมีความเปนไปได นี่เรียกวา “อุตสาหกรรมแบบสรางทําใหเปน
แหลงผลิต (หลัก) ของโอะกินาวา” ตัวอยางเชน ดอกเบญจมาศเล็กที่ใชสําหรับในวันที่กลางวัน
และกลางคืนมีเวลาเทากันในฤดูใบไมผลิ (ประมาณวันที่ 21 มีนาคม) สินคาตัวนี้ผลิตใน
โอะกินาวา มีสัดสวนคิดเปน 75％
3）

สรางเปนแหลงผลิตหลักขึ้นมา

อุตสาหกรรมแบบตลาดสินคาพิเศษโอะกินาวา และตลาดที่ยงั มีชองวางอยู
แมวา จะมีอัตราถือครองสัดสวนในตลาด (ไมพูดถึงวาจะเปนตลาดเกาะใหญญี่ปุน หรือตลาด

เอเชีย) นอยก็ตาม แตรูจักนําเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และมนุษยที่มีอยูเฉพาะ
ในโอะกินาวา มาทําเปนของขาย และไดรับความชื่นชอบคลั่งไคลจากลูกคาในตลาดอยางเหนียว
แนน นี่เรียกวา “อุตสาหกรรมแบบสินคาพิเศษเฉพาะโอะกินาวา และตลาดที่ยังมีชอ
 งวางอยู”
ตัวอยางเชน สินคาอาหารเพื่อสุขภาพ ไดแก อุตชิน (เม็ดยาบํารุงสุขภาพทําจากพืชตระกูลขิง)
และอะโลเวลลา(วานหางจระเข) ที่ใชความเปนแบรนดโอะกินาวามาเปนจุดขาย มียอดขายเกิน
1 หมื่น 5 พันลานเยน เปนตน
เพื่อใหพวกคุณนึกภาพออกมาไดอยางชัดเจนในเรื่องการแบงประเภทอุตสาหกรรมในโอะกินาวา
แบบใหมที่ไดเสนอแนะไปนั้น ก็อยากจะขอแสดงใหเห็นดวยภาพวามีการผลิตสินคาแบบไหนบางใน
อุตสาหกรรมที่ไดแบงเปนประเภทไว
มีสินคาหลากหลายมากจนไมสามารถวางเรียงบนโตะในหองสตูดิโอนี้ได จึงนําไปวางเรียงบน
โตะในหองแล็บวิจัยศึกษาและถายรูปลงในวีดีโอ จะเปดใหดูครับ
สําหรับสินคานั้น ไดรวบรวมและวางเรียงเฉพาะของที่สามารถถือดวยมือได นอกจากสินคาเหลานี้
แลว ก็ยังมีของอยางอื่นอีกดวย เชน คอมพิวเตอร และเครือ
่ งยนตของรถมอเตอรไซค ที่ประกอบขึ้นมา
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เปนสินคาในโอะกินาวา กรุณาดูวีดีโอครับ
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