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นวัตกรรม Fujifilm
และ เครื่องสำาอางญี่ปุ่น

ในยุค
ประเทศไทย 4.0 ค�ำหนึ่งที่มักจะได้ยินอยู่เสมอ คือ 

“นวัตกรรม” นะครับ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ได้

กล่ำวในหลำยเวทีว่ำ ปัจจัยส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ คือ “ผลิต

ภาพ” เพรำะเป็นสิ่งสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรระบบ

เศรษฐกจิ ให้สำมำรถก้ำวข้ำมข้อจ�ำกดัทำงทรพัยำกรในด้ำนต่ำงๆ ได้ 

และหัวใจส�ำคัญของผลิตภำพ คือ นวัตกรรม

น่ำสนใจว่ำ เบอร์หนึ่งของประเทศด้ำนนโยบำยกำรเงิน แต่

ให้ควำมส�ำคญักบัผลติภำพ และนวตักรรมของประเทศ ว่ำเป็นปัจจยั

น�ำไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แนวคิดที่มักได้รับกำรอ้ำงอิง ในกำรให้ควำมหมำยของ

นวัตกรรม คือ องค์ประกอบ 3 ประกำร “ความใหม่” “ความคิด

สร้างสรรค์” และ “มีคุณค่าหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ”

ความใหม่ เป็นได้ในหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น ผลิตภัณฑ์

ใหม่ (Product), บริกำรใหม่ (Service), ขั้นตอนกระบวนกำรท�ำงำน

ใหม่ (Process) หรือ รูปแบบทำงธุรกิจใหม่ (Business Model) โดย

จะเป็นกำรปรับปรุงต่อยอดจำกของเดิม หรือพัฒนำขึ้นใหม่เลยก็ได้

ควำมใหม่ที่เกิดขึ้นต้องใช้ ความคิดสร้างสรรค์ หรือ ความรู้ 

เป็นหลักกำรในกำรพัฒนำ ไม่ใช่มำจำกกำรลอกเลียนแบบ

ปัจจยัสดุท้ำย คณุค่า คือสิง่ทีท่�ำให้นวัตกรรมต่ำงออกไปจำก 

“สิ่งประดิษฐ์” หรือ “งานวิจัย” เพรำะนวัตกรรมนั้นให้ประโยชน์ทำง

เศรษฐกิจ จะวัดเป็นตัวเงินโดยตรงหรือไม่ก็ได้ มีค�ำกล่ำวของอดีต 

รองประธำนบริษัท 3M ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องนวัตกรรม ได้กล่ำวถึงเรื่องนี้

ได้อย่ำงเห็นภำพ คือ “Research is the transformation of money 

into knowledge. Innovation is the transformation of knowledge 

into money.”

นวัตกรรม ยังได้รับกำรอธิบำยอีกมุมหนึ่ง เมื่อน�ำไปเปรียบ

เทียบกับ Kaizen ในแบบญี่ปุ่น ซึ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกพนักงำน

ทุกคน ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องทีละเล็กละน้อย ในขณะที่นวัตกรรม 

เป็นการก้าวกระโดด เข้ำสู่สภำวะใหม่ในระยะเวลำที่รวดเร็ว

ในยุค 4.0 ปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่เป็นตัวเร่ง ให้คล่ืนแห่งควำม

เปลี่ยนแปลงสำดซัดรุนแรงขึ้นคือ เทคโนโลยี บำงเทคโนโลยีเข้ำมำ

เสริมต่อรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่แล้ว แต่บำงเทคโนโลยีท�ำในสิ่งตรงกัน

ข้ำมคือ ท�ำให้ธุรกิจรูปแบบเดิมอยู่ไม่ได้อีกต่อไป

ไม่ก่ีปีก่อน มอืถือ Nokia ยังมฐีำนะเบอร์หนึง่ในตลำดโลกอยู่

เลย แต่ตอนนี้หำยไปจำกตลำดแล้วในเวลำแค่ไม่ถึง 10 ปี เพราะไม่
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สามารถปรับตัวได้ ตำมยุคสมัยของ Smart phone ท่ีบุกเบิกด้วย 

iPhone เมื่อปี 2007

ลักษณะแบบนี้ ค�ำที่ถูกน�ำมำใช้อธิบำยควำมคือ Disruptive 

Technology เพื่อสื่อถึงเทคโนโลยี ที่ส่งผลอย่ำงมำกต่อสภำวะ

ปัจจุบัน จนท�ำให้ธุรกิจเดิมแข่งขันไม่ได้อีกต่อไป หรือส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คนจ�ำนวนมำกในสังคม

กรณีศึกษำ ที่มักถูกใช้เล่ำถึงอยู่เสมอในเรื่องนี้ คือ อุตสำห-

กรรมกำรถ่ำยภำพในอดีต คือฟิล์ม กล้องฟิล์ม กำรล้ำงอัดภำพ กับ

การเข้ามาของเทคโนโลย ีDigital เมือ่ตลำดของฟิล์ม และ กล้องฟิล์ม 

ตกลงอย่ำงฮวบฮำบ จำกกำรแทนที่โดยกล้อง Digital ภำยในระยะ

เวลำแค่ 5 ปี ช่วง 1999-2004

ยอดขำยกล้อง Digital ขยำยตวัได้เพยีงระยะหน่ึง กเ็จอคูแ่ข่ง

ใหม่ คอืโทรศพัท์มอืถอืทีย่กระดบัควำมสำมำรถในกำรถ่ำยภำพของ

ตัวเอง กลำยเป็นอุปกรณ์ถ่ำยภำพแทนที่กล้อง ควบคู่ไปกับกำรเข้ำ

มำของ Social Network ยอดขำยกล้อง Digital หำยไปมำกกว่ำ 70% 

ในปี 2010-2014

ควำมเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น กระทบอย่างรุนแรงต่อ 

เจ้าตลาด อย่ำงไม่ทันตั้งตัว เมื่อปรับตัวไม่ทัน และวำงวิสัยทัศน์

ตนเองผิดพลำดครั้งใหญ่ Kodak ล้มละลำย อย่ำงที่รับทรำบกันอยู่

แล้วในที่สุด

อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนผู้อ่ำนคงยังจ�ำคู่แข่ง ที่ขับเคี่ยวอย่ำงเอำ

เป็นเอำตำยกันมำโดยตลอดกับ Kodak ฟิล์ม Fuji ได้นะครับ แล้ว 

Fuji ต้องล้มละลาย แบบเดียวกับ Kodak หรือเปล่ำ? 

ค�ำตอบคอื ผลท่ีเกิดขึน้กับสองบรษัิทยักษ์ใหญ่ ต่างกนัอย่าง

สิ้นเชิงครับ

Fujifilm รู้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกก�ำลังจะเกิดขึ้นจำก 

Digital Technology ทำงรอดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ กำรปรับกลยุทธ์

ครัง้ใหญ่ หนึง่ในน้ันคอื การแสวงหาโอกาสในธรุกจิใหม่ ทีม่ศีกัยภำพ

องค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่ จำกฟิล์มถ่ำยภำพซึ่งประกอบด้วยชั้น

บำงๆ กว่ำ 20 ชั้น สำรเคมีมำกกว่ำ 100 รำยกำร ถูกน�ำมำวิจัยต่อ 

ยอดจนเกิด การข้ามน่านน�้าไปยังอุตสาหกรรมใหม่ ที่ประสบควำม

ส�ำเร็จในปัจจุบันคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง!

ศำสตร์ด้ำนเคมีในกำรผลิต ที่ช่วยคงควำมสดใสของภำพสี

ไม่ถูกท�ำลำยด้วยแสง ได้ถูกน�ามาพัฒนายกระดับ เพื่อประยุกต์ใช้

กบัผลติภณัฑ์ใหม่ทีใ่ช้ในกำรบ�ำรงุผวิพรรณ (Skincare) ด้วยกำรแยก

ออกมำเป็น Brand ใหม่ในชื่อ Astalift จนกลำยเป็นหน่วยงำน 

เสำหลัก ที่ท�ำก�ำไรสูงสุดให้กับบริษัทในปัจจุบัน

ปัจจัยเกื้อหนุนส�ำคัญข้อหนึ่งคือ เครื่องส�ำอำงเป็น อุตสาห-

กรรมดาวรุง่ใหม่ของญีปุ่น่ ด้วยกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วของรฐับำล 

ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้น ประกอบกับควำมเชื่อถือในภำพ

ลักษณ์สินค้ำ Made in Japan

ควำมต้องกำรเครื่องส�ำอำงสัญชำติญี่ปุ่น มีกำรเจริญเติบโต

อย่ำงต่อเนื่อง สวนทำงกับหลำยอุตสำหกรรมอื่นที่ยังคงชะงักงัน กับ

ภำวะเศรษฐกิจที่หยุดนิ่งมำมำกกว่ำ 20 ปีแล้ว

เครื่องส�ำอำงหลำยแบรนด์ ประกำศปรับโครงสร้ำงด้วย 

กำรเน้นให้ ญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตหลักอีกครั้ง โดยกำรขยำยก�ำลัง

กำรผลติ และสร้ำงโรงงำนใหม่ ยกัษ์ใหญ่ในอตุสำหกรรมนี ้Shiseido 

ประกำศลงทุนครั้งใหญ่ 4 หมื่นล้ำนเยน เพื่อเปิดโรงงำนใหม่ในปี 

2021 

นอกจำกเครือ่งส�ำอำงแล้ว Fujifilm ยังบกุเบกิธุรกจิอืน่ๆ  ด้วย 

เช่น กำรควบรวมกลำยเป็น Fuji Xerox กำรพัฒนำสินค้ำเวชภัณฑ์ 

ยำต้ำนมะเรง็ ยำรกัษำโรคทีเ่กิดกำรกำรเส่ือมของเซลล์ประสำท และ

อำกำรติดเชื้อต่ำงๆ

จำกเรื่องรำวทั้งหมด ท�ำให้เรำได้เห็นนวัตกรรมที่เข้ำมำถูกที่

ถกูเวลำ ด้วยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารองค์กร ท�ำให้องค์กรหน่ึงสำมำรถ

ปรับตนเอง เข้ำสู่โอกำสทำงธุรกิจใหม่ได้ส�ำเร็จ ในขณะที่อีกรำยถูก

เทคโนโลยีใหม่ ซัดออกจำกไปตลำด

เป็นกรณีศึกษาที่เรียนรู ้ได้ว ่า การปรับตัวตามสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คือความอยู่รอดของธุรกิจ
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