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ญี่ปุ่น
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ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ ่น

orbusiness@hotmail.com

ใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่ำมำ สินค้ำเชิงปฏิรูปที่สร้ำงตลำดที่ใหญ่ในโลก 

มีไม่น้อยเลยที่มำจำกเทคโนโลยีของญี่ปุ ่น ในอนำคต 

เทคโนโลยรีุน่ต่อไปทีจ่ะสร้ำงผลกระทบท่ีย่ิงใหญ่ในโลกน้ัน มจี�ำนวน

มำกที่มำจำกหลักคิดของคนญี่ปุ่น ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมของ

ญี่ปุ่นนั้นยอดเยี่ยมมำก แต่สิ่งที่ขำดก็คือควำมสำมำรถในกำรปั้น 

ให้เป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่

ปัญหำเร่ือง recall airbag ของ บริษัท Takata ดูเหมือน 

ยังเคลียร์กันไม่จบ เพรำะว่ำเป้ำหมำยอยู่ที่จ�ำนวนรถที่ต้อง recall มี

ถึง 100 ล้ำนคัน มีค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนเยน จนต้องถูกซื้อ

บริษัทไป เพื่อช่วยเหลือกิจกำรไม่ให้สูญสลำยไป บริษัทโดยผู้ก่อต้ัง 

Mr.Takata ในปี 1933 เป็นบริษัทสิ่งทอ เข้ำสู่อุตสำหกรรมรถยนต์ใน

ทศวรรษ 1960 เจริญขึ้นมำจนกระทั่งมีเป็นอันดับสองของตลำด 

airbag ของโลก ในปี 2011 มีก�ำไรจำกกำรประกอบกำรสูงถึง 6.9% 

มีควำมแข็งแกร่งไม่แพ้บริษัทผู้ประกอบรถยนต์ 

จำกกำรส�ำรวจในปี 2017 ตลำด airbag ของโลก มปีีละ 450 

ล้ำนชิ้น หำกชิ้นละ 1 หมื่นเยน จะมีมูลค่ำตลำดที่ 4.5 ล้ำนล้ำนเยน 

แต่กำรขยำยตลำดนั้นมำจำกบริษัทในต่ำงประเทศ คือ ในปี 1980 

เริ่มมีกำรใช้ airbag จริงจังคือ เดมเลอร์ เบนซ์ของเยอรมัน (ปัจจุบัน

คอืเดมเลอร์) ในปีเดยีวกนั บรษิทัชิน้ส่วนรถยนต์ของสวเีดน ออโตลฟี 

ซึง่ปัจจบุนัมส่ีวนแต่ตลำดเป็นที ่1 สำมำรถผลติแบบ mass produc-

tion จำกนัน้ ในทศวรรษ 1980 กม็บีรษิทัของเยอรมนั กเ็ข้ำมำแข่งขนั

ในตลำด ถงึแม้ว่ำค่ำยญีปุ่น่ ไม่สำมำรถก้ำวขึน้มำเป็นทีห่นึง่ได้กต็ำม 

แต่หลักคิดของ air bag นี้ เกิดมำจำกคนญี่ปุ่นนั่นเอง คือ เกิดขึ้นเมื่อ

ปี 1965 ซึ่งเร็วกว่ำที่เดมเลอร์ จะท�ำ mass production ถึง 15 ปี  

ผู้คิดค้นก็คือ Kobori Yasusaburo ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรเครื่องจักร

ขนำดใหญ่ในภำคตะวนัตก ได้ขำยบรษิทัให้บรษิทัขนำดใหญ่ไป แล้ว

ผนัตวัเองมำเป็นนกัประดษิฐ์คดิค้น ในปี 1962 Kobori ได้นกึถงึควำม

ปลอดภยัของกำรขบัขีร่ถยนต์ จงึได้ลงทนุด้วยตวัเองท�ำกำรประดษิฐ์ 

ไม่มีความสามารถนวัตกรรมแล้ว จริงหรือ
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คิดค้น airbag โดยไม่พึงพิงภำครัฐ airbag ที่พัฒนำขึ้นมำได้นั้น ใช้

ดินปืน ท�ำให้เกิดกำรพองตัวขึ้นได้ทันที ท�ำให้สำมำรถป้องกันผู้ขับขี่

จำกกำรกระแทกของอุบตัเิหตไุด้ ดงันัน้ จงึมรีะบบทีเ่หมอืนกบั airbag 

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน airbag ในควำมคิดนั้นไม่เพียงแต่จะส�ำหรับ 

คนขบัเท่ำน้ัน แต่ยงัตดิตัง้ไว้ทีเ่พดำน หรอืด้ำนหน้ำต่ำงอกีด้วย เพยีง

แต่ “หน่อของสมบัติ” นี้ ไม่สำมำรถท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม

รถยนต์ ซื้อไอเดียได้จึงถูกพับไป กำรใช้ดินปืนน้ัน ไปเก่ียวข้องกับ

กฎหมำยกำรดบัเพลงิ จงึไม่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ จงึท�ำให้

บริษัทในต่ำงประเทศชิงน�ำไปเสียก่อน กล่ำวกันว่ำ ถ้ำหำกว่ำ กำร

ประดษิฐ์ในช่วงนัน้ เป็นทีย่อมรบัของฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วข้อง กค็งสำมำรถ

สร้ำงให้เกดิธรุกจิขึน้ได้ อำจจะท�ำให้อตุสำหกรรมชิน้ส่วนรถยนต์ ของ

ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปได้อีกมำก  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มักจะคิดกันว่า ญี่ปุ่น เริ่มไม่มีความ

สามารถในการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดโลก ไม่ว่า

ธุรกิจด้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า IT ถูกบริษัทต่างชาติ แย่งชิงตลาดไป จน

ธุรกิจญี่ปุ่นเองเริ่มหมดก�าลังใจ แต่จริงแล้ว ยังมีความสามารถใน

นวัตกรรมซ่อนเร้นอยู่อีกมาก

อีกกรณีหนึ่ง คือ 3D Printer ซึ่งก็เป็นเหยื่อของ “ความ

สามารถการสร้างนวัตกรรมที่ต�่า” ของบริษัทญี่ปุ่น เทคโนโลยี ที่ว่ำนี้ 

ก�ำลังเปลี่ยนกำรผลิตของโลกอยู่ แต่ก็มีจุดเริ่มต้นมำจำกคนญี่ปุ่น

นี่เอง “วิธีขึ้นรูปด้วยแสง” ที่เป็นต้นแบบของ 3D Printer ที่เป็นกำร

ผลิต รูปทรงที่ใช้เรซิน หรือโลหะซ้อนๆ กันหลำยๆ ชั้น ผู้คิดค้นเป็น 

คนแรก คอื Kodama Hideo ซึง่เป็นนกัวจิยัของสถำบนัวจิยัวศิวกรรม

ของเมืองนำโกย่ำ เข้ำท�ำกำรลองผิดลองถูกอยู่หลำยๆ ครั้ง และ

สำมำรถยื่นจดสิทธิบัตรได้ในปี 1980 แต่ ถึงแม้ว่ำจะมีกำรน�ำเสนอ

กำรประดิษฐ์คิดค้นนั้นต่อสำธำรณะก็ตำม ก็ไม่ได้รับควำมสนใจ 

จำกใครเลยทั้งด้ำนวิชำกำร และอุตสำหกรรม” สุดท้ำย Kodama  

ได้เลิกล้มอำชีพนักวิจัย หันมำเป็นนักกฎหมำยแทนในปี 1985 จึงไม่

ได้ท�ำกำรคิดค้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในกำรรักษำสิทธิบัตร 

ท�ำให้วิธีขึ้นรูปด้วยแสง จึงกลำยเป็น “กำรประดิษฐ์ท่ีไร้ค่ำ” ไปใน

ปัจจุบัน จำกกำรส�ำรวจตลำด พบว่ำ ขนำดตลำดของ 3D Printer  

ของโลกในปี 2019 คำดว่ำน่ำจะม ีถงึ 3 ล้ำนล้ำนเยนเลยทเีดยีว บรษิทั

ที่ครองส่วนแบ่งตลำดมำกกว่ำครึ่ง คือ Stratasys กับ 3D System 

ของอเมริกำ 2 บริษัท ญี่ปุ่นได้ปล่อย “ปลำยักษ์” ไปแล้ว ถึง 2 ตัว 

ด้วยกัน

อีกหนึ่งตัวอย่ำง มีเครื่องดูดฝุ่นแบบโรบอต I Robot ของ

อเมริกำ ออก “Roomba” ในปี 2002 และเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ในปี 

2015 ในประเทศญี่ปุ่นเอง มีจ�ำนวนถึง 3.9 แสนเครื่อง รำคำเครื่อง

ละ 7-8 หมื่นเยน น่ำจะมีมูลค่ำตลำดถึง 3 หมื่นล้ำนเยนเลยทีเดียว 

เครือ่งดดูฝุน่แบบนี ้มรีำคำขำย และก�ำไรทีส่งูกว่ำเครือ่งแบบธรรมดำ

มำก บริษัทผู้ผลิตในต่ำงประเทศ มีส่วนแบ่งมำกกว่ำ 50% เครื่องดูด

ฝุ่นแบบโรบอตนี้ บริษัทญี่ปุ่น ได้พัฒนำ Plot type ขึ้น ก่อนกำรเกิด

ขึ้นของ Roomba และวำงตลำดจ�ำหน่ำย ซึ่งผู้จัดจ�ำหน่ำยคือ Nin-

tendo Plot type นี้ คือ “Wireless cleaner Chiritori” ที่วำงจ�ำหน่ำย

ตั้งแต่ปี 1979 ก่อน Roomba ถึง 23 ปี ถึงแม้จะแตกต่ำงจำก 

Roomba ซึง่กำรควบคุมใช้ radio control ตัวเครือ่ง ม ีแบตเตอรี ่และ

เซ็นเซอร์ ท�ำให้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองก็ตำม แต่แนวคิดที่เป็นกำร

ท�ำควำมสะอำดด้วยโรบอตนั้น คล้ำยคลึงกัน  
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