ญี่ปุ่น

?
จบ

ไม่มีความสามารถนวัตกรรมแล้ว จริงหรือ

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ถึง

แม้ตลาดจะเต็มไปด้วยสินค้ามีการแข่งขันที่รุนแรง ในยุค
ที่เรียกว่า Red ocean แต่สินค้าที่ยังมีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
สังคม ก็ยังคงต้องมีอีกต่อไป และเทคโนโลยี (Seeds) ส่วนใหญ่
บริษัทญี่ปุ่นนั้น ไม่คิดค้น และมีอยู่ในมือแล้ว เพียงแต่ว่า ถ้าภาค
อุตสาหกรรมโดยรวม เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน สร้างเอาขุมทรัพย์เหล่านัน้
มาปั้นเป็นสินค้า เศรษฐกิจญี่ปุ่น ก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ไม่ยากนัก
ในสังคมที่มีความซับซ้อน ทั้งผู้สูงอายุก็มีมาก การเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุหรือไม่คาดฝัน ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สินค้าที่
ป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคม
ลองมาดูตัวอย่างบางตัวอย่าง
1. อุปกรณ์ที่ไม่ท�ำให้เหยียบเบรคผิดเป็นเหยียบคันเร่ง
รถยนต์ จากสถิติในญี่ปุ่น ในปี 2015 ถึงแม้ว่าจ�ำนวนครั้งของ
อุบัติเหตุการจราจรจะลดลงเหลือ 5.3 แสนครั้ง แต่เหตุการณ์ที่เกิด
มากขึ้นตรงกันข้ามคือ การเหยียบเบรคกับคันเร่งผิด ในปี 2015

ผศ.รังสรรค์ เลิศ ในสั ตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
orbusiness@hotmail.com

เกิดขึ้นกว่า 5,800 ครั้ง เป็น 1.5 เท่าของปีก่อน และสูงสุดในรอบ 10
ปี มีผู้เสียชีวิต 60 ราย ยิ่งผู้สูงอายุมากขึ้นเท่าไร ผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่ม
ขึ้นตามมา เพราะอุบัติเหตุแบบนี้มักจะเกิดขึ้นจากผู้ขับรถที่เป็นผู้สูง
อายุ ในญี่ปุ่นเอง มีเทคโนโลยีการขับรถยนต์อัตโนมัติ (ไม่ต้องมีคน
ขับ) แต่ก็มีเทคโนโลยีที่สามารถก�ำจัดการเหยียบเบรคผิดได้อยู่แล้ว
หลักการนี้ก็คือ “one pedal” นั้นมาจากแนวคิดที่ว่า “การเคลื่อนไป
กับการหยุดนัน้ เป็นงานทีต่ รงกันข้าม แต่ คันเร่ง กับ เบรค ต้อง เหยียบ
เหมือนกันนัน้ เป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ ตัง้ แต่แรกแล้ว) แนวคิดใหม่ของ Naruse
ก็คือ ถ้าเหยียบแป้น (pedal) รถก็จะหยุด ถ้าปัดไปด้านขวา รถก็จะ
เคลื่อนที่ จึงไม่มีทางที่จะเหยียบผิดแป้น ในทางกฎหมายนั้น การมี
แป้นเหยียบแบบนี้ ไม่มีปัญหาอะไร เทคโนโลยีก็คิดค้นไว้เรียบร้อย
แล้ว จะไปติดตั้งเพิ่มเติมกับรถยนต์ธรรมดาก็ท�ำได้ไม่ยาก บริษัทนี้
ได้จดสิทธิบตั รไว้แล้วในต่างประเทศ 8 ประเทศ จากการส�ำรวจ ความ
เป็นของประชาชนก็ได้รับความสนใจว่า เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสังคม
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ถึงร้อยละ 87 อย่างไรก็ตาม บริษัทคิดค้นมาได้ตั้งแต่ปี 1994 แต่
ขายได้เพียง 400 ตัวเท่านั้น เพราะจ�ำเป็นต้องมีความร่วมมือจาก
บริษัทรถยนต์ และอู่ซ่อมรถ ปัจจุบัน จากการเป็นสังคมผู้สูงวัย
อุปกรณ์เช่นนี้ ก็เริม่ ทีจ่ ะได้รบั ความสนใจมากขึน้ จนถึงกับเติบโตเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ได้
2. เทคโนโลยีที่ท�ำให้ไม่สามารถ “เมาแล้วขับ” ได้ในทุกๆ
สังคม โดยเฉพาะสังคมไทย อุบัติเหตุผู้เสียชีวิต (ทั้งผู้ก่อเหตุ และ
ผู้เสียหาย) จาก “เมาแล้วขับ” เกิดขึ้นทุกๆ วัน เทคโนโลยีที่ท�ำให้ไม่
สามารถ “เมาแล้วขับ” ได้นั้น ได้รับการยอมรับ ถึงร้อยละ 85 เลย
ทีเดียว ศาสตราจารย์มิทสุบายาชิ ได้พัฒนา “เทคโนโลยีตรวจจับ
แอลกอฮอล์ที่มาจากผิวหนังของมือ” ได้ ที่ผ่านมา การป้องกันดื่ม
แล้วขับนั้น มีระบบที่เป็นการติดตั้งกลไกการตรวจจับแอลกอฮอล์ไว้
ในรถ ถ้าไม่มกี ารตรวจสอบลมหายใจ เครือ่ งยนต์จะสตาร์ทไม่ตดิ แต่
วิธกี ารดังกล่าวนี้ มีชอ่ งโหว่ทวี่ า่ เอาคนทีไ่ ม่ดมื่ เหล้า มาท�ำแทนได้ แต่
เทคโนโลยีของศาสตราจารย์มทิ สุบายาชิ นัน้ ก็คอื การติดตัง้ เซ็นเซอร์
ทีเ่ ชือ่ มต่อกับเครือ่ งยนต์ไว้ทพี่ วงมาลัย ดังนัน้ คนทีเ่ มา จึงไม่สามารถ
ที่จะขับรถได้ จากเทคโนโลยีนี้ “ถ้ามีแอลกอฮอล์ออกมาจากมือ ก็จะ
มีแสงสีเขียวเกิดขึน้ ทีผ่ วิ ของพวงมาลัย จากนัน้ ก็คอื ท�ำอย่างไรจึงจะ
เชือ่ มโยงถึงเครือ่ งยนต์นนั้ ก็ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องบริษทั ผลิตรถยนต์
การที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจ ก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ช้านัก
3. รถจั ก รยานที่ ไ ม่ มี วั น ล้ ม ในปี 2009 ได้ มี ก ารปรั บ
กฎหมายว่า รถจักรยานนั้นสามารถให้มีเด็กนั่งด้วยได้ไม่เกิน 2 คน
จึงท�ำให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม ท�ำให้เด็กต้องเสียชีวิตมากขึ้น
เรื่อยๆ จึงได้มีการประดิษฐ์รถจักรยานที่ไม่มีวันล้ม
4. เครื่องบินที่ไม่ตก ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องในฝัน แต่มี
โอกาสเกิดขึน้ จริง ศาสตราจารย์ซซู กู ิ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ใช้
AI (ปัญญาประดิษฐ์) ส�ำหรับการค้นหาวิธีการแก้ไขได้ทันที เมื่อเกิด
ปัญหาขึน้ ในระหว่างเครือ่ งบินก�ำลังบิน ซึง่ เป็นเทคนิคทีช่ ว่ ยท�ำให้การ
ขึ้นหรือลงของเครื่องบินมีความปลอดภัย ในปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้น นักบินก็จะลองผิดลองถูกเพื่อหาทางแก้ไข ถ้าเป็นนักบินที่มี
ประสบการณ์น้อย ยิ่งจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการหลีกเลี่ยงหรือ
แก้ไขปัญหา จึงท�ำให้เกิดโศกนาฏกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ แต่ถา้ หากว่าใช้ AI
ก็จะสามารถใช้ AI เพื่อให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด สามารถป้องกันการ
ตกของเครื่องบินได้
5. บ้านที่ไม่ไหม้ไฟ นั่นคือการใช้วัสดุที่ไม่ไหม้ไฟในการ
สร้างบ้าน คือ วัสดุที่เรียกว่า “Self Nen” ซึ่งเป็นสารผสมทางเคมี
ประกอบด้วย Boric acid กับ Borax เป็นน�้ำยาเคลือบวัสดุก่อสร้าง
ท�ำให้ทนไฟได้มากขึน้ ซึง่ ตามมาตรฐานของกระทรวง ฝาผนังทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วนัน้ ถึงแม้เกิดเพลิงไหม้ ถ้าไม่ไหม้ใน 20 นาที ถือว่าได้มาตรฐาน
การทนไฟที่สูง และ Self Nen นี้ ได้ผ่านการทดลองแล้วว่า ถึงแม้ไฟ
ไหม้สองชั่วโมงก็ไม่ไห้มไฟ และยังไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
April 2019 No. 268
●

6. เครื่องแปลสมรรถนะสูง ถ้าหากว่าอุปกรณ์เช่นนี้ได้รับ
การพั ฒ นาแล้ ว ผลิ ต ภาพของบริ ษั ท ญี่ ปุ ่ น ก็ จ ะสู ง ขึ้ น อย่ า งมาก
แน่นอน จากการส�ำรวจพบว่า มีความต้องการถึงร้อยละ 86 เพราะ
ว่าในปัจจุบนั ญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ ผี ลิตภาพของผูใ้ ช้แรงงานหนึง่ คน
เป็นอันดับที่ 21 ใน 34 ประเทศ และเป็นอันดับสุดท้ายของประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว 7 ประเทศ เป็นที่รู้ดีว่า คนญี่ปุ่นมีปมด้อยด้านภาษา
อังกฤษ จึงต้องการหุ่นยนต์แปลภาษา “C-3PO” ในสตาร์วอร์ส
ปัจจุบนั องค์กรวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศ (NICT) ได้พฒ
ั นา Application แปลเสียงหลากภาษา สามารถแปลได้ถึง 29 ภาษา ถ้าหากว่า
พูดใส่มอื ถือ ก็จะปรากฏตัวอักษรทีแ่ ปลแล้ว หรืออ่านออกเสียงให้ฟงั
ในจ�ำนวน 29 ภาษานั้น จะมี 10 ภาษาที่มีความถี่ในการใช้มาก เช่น
อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ประมาณ 10 ภาษามีความละเอียดที่สูง เช่น
ภาษาอังกฤษ เทียบเท่า TOEIC 600 เลยทีเดียว นั่นคือ สามารถรับ
ฟังส�ำเนียงต่างๆ ได้อย่างดีอีกด้วย
7. ระบบชาร์จไฟไร้สาย ได้มีการพัฒนา สิ่งนี้ใช้ชื่อว่า
“Cota” โทรศัพท์มือถือต่างๆ ที่ต้องการจะชาร์จไฟ ส่งสัญญาณไปที่
อุปกรณ์ส่งไฟ อุปกรณ์นั้น ก็จะรับรู้ต�ำแหน่งของมือถือนั้น จากนั้นก็
จะส่งคลืน่ ไฟฟ้าไปท�ำการชาร์จไฟ นอกจากนี้ อุปกรณ์สง่ ไฟ สามารถ
ส่งไฟไปยังมือถือ จ�ำนวนหลายๆ เครื่อง ที่ห่างออกไปประมาณ 10
เมตรได้ ในปริมาณไฟสูงสุด 1 วัตต์ ซึ่งสามารถท�ำให้มือถือนั้นชาร์จ
ไฟได้เต็มใช้ได้ 7 ชั่วโมงครึ่ง นอกจากนี้ อุปกรณ์นี้ยังไม่ท�ำให้เกิด
ปัญหาส่งคลื่นสัญญาณที่อันตรายต่อคนอีกด้วย
จากตัวอย่างข้างบน เป็นกลุม่ สินค้าทีป่ อ้ งกันการเสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุ “Innovation seeds” เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่อยู่ในมือ venture
business และมหาวิทยาลัย ประเด็นต่อไปก็คือว่า บริษัทใหญ่ จะ
เอาไปท�ำตลาดอย่างไรต่อไปหรือไม่ แต่ในความเป็นจริง บริษทั ใหญ่
มักจะไม่ให้ความสนใจสินค้าเหล่านี้ เพราะบริษัทใหญ่ในปัจจุบันนี้
ต้องการแสวงหาผลลัพธ์ในระยะสัน้ จากประสบการณ์ของผูป้ ระดิษฐ์
ที่เคยท�ำงานในบริษัทใหญ่ เวลาน�ำเสนอสินค้าเหล่านี้ต่อผู้บังคับ
บัญชา มักจะได้รบั ค�ำถามว่า “ใครจะซือ้ ” “ถึงแม้วา่ เป็นสินค้าทีจ่ ำ� เป็น
ต่อสังคม แต่กว่าจะได้รับการยอมรับนั้นต้องใช้เวลานาน คนสมัยนี้
มักจะเปลี่ยนอะไรง่ายๆ และยิ่งเรื่องความปลอดภัยอุบัติเหตุ มักจะ
คิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่น คิดสินค้าอื่นๆ ที่ให้ขายได้เร็วๆ ดีกว่า”
ธุรกิจญีป่ นุ่ จะต้องฟันฝ่านโยบายการพัฒนา 4 ประการทีเ่ ป็น
อุปสรรค (ได้แก่ เน้นผลลัพธ์ระยะสั้น ประเมินความเสี่ยงสูงเกินไป
เน้นความสมบูรณ์ และการประสมประสานไม่ใช่นวัตกรรม) นั้นจะ
ต้องท�ำลายให้หมดไป ถ้าท�ำเช่นนั้นได้ ก็จะท�ำให้ความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นได้ เพราะ Seeds (เทคโนโลยี)
นั้ น มี อ ยู ่ แ ล้ ว จึ ง มุ ่ ง หวั ง ว่ า นั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ ๆ จะหั น มาทบทวน
วัฒนธรรมธุรกิจใหม่ของญี่ปุ่น TPA
news

