การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของ

ญี่ปุ่น
ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา และโนมิ

กระทรวง การค้าระหว่าง

ประเทศและอุ ต สาหกรรม (Ministry of
International Trade and Industry-MITI)
(ชื่อในขณะนั้น) เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาท
สำคัญที่สุดในการช่วยฟื้นฟู กระทั่งผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นไปสู่ยุคการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ขนานใหญ่ ใ นช่ ว งปี
1955-1975
กลไกสำคัญหนึ่งซึ่ง MITI ใช้ในการ
ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น คือ
การพัฒนา “วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม” ต่างๆ
ที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการผลักดัน สำหรับเป็น
รากฐานเศรษฐกิจของประเทศ
บทความนี้ จะนำเสนอแนวคิดสำคัญ
ของกลไกดังกล่าว สำหรับเป็นประสบการณ์
ซึ่งอาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้
บ้าง บทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย การแนะนำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
อุตสาหกรรม ต่อจากนั้น จะกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ดังกล่าวและจบด้วยข้อคิด
ที่ประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ จาก
กรอบนโยบายเช่นนี้

วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมเป็นกรอบ
แนวคิดที่ MITI พัฒนาขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แต่ละสาขา เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เป็นต้น ในเอกสารเชิง
นโยบายดังกล่าว จะบ่งบอกเป้าหมาย ทิศทาง ที่
MITI ต้องการจะเห็นอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
พัฒนาไปกับทั้งมาตรการสนับสนุนต่างๆ ทั้ง
ทางการเงิน การคลัง การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
1. สาระของ “วิสัยทัศน์” ดังกล่าว
ประกอบด้วย
ก. บทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหากล่าวถึงความสำคัญของ
ผลิตภัณฑ์ต่อชีวิตสังคม ต่อภาคเศรษฐกิจ
บทบาทการจ้างงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
ข. สถานภาพของอุตสาหกรรม กล่าว
ถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ในอุ ต สาหกรรมตั ้ ง แต่ จ ำนวน
บริ ษ ั ท ขนาดของการผลิ ต โครงสร้ า งของ
อุตสาหกรรม คุณภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์
การผลิต ระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ขีดความ
สามารถทางการแข่งขันนานาชาติ การจัดหา

วั ต ถุ ด ิ บ และบุ ค ลากร ประเด็ น สิ ่ ง แวดล้ อ ม
ความปลอดภัย เป็นต้น
ค. พัฒนาการในอนาคต รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม ได้แก่ อนาคตของอุปสงค์ อาทิ ขนาดของตลาด การวิเคราะห์กลุ่ม
ธุรกิจ พัฒนาการทางเทคโนโลยี อาทิ พัฒนาการ
ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี แนวโน้มทางสากล อาทิ บทบาท
ของคู่แข่งในยุโรปและอเมริกา
ง. ประเด็นปัญหาเชิงนโยบาย ความ
จำเป็นในการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ (ซึ่ง
นำไปสู่การกำหนดนโยบายลดภาษี ดอกเบี้ย
ราคาถูกเพื่อการลงทุน) การพัฒนาเทคโนโลยี
(ซึ่งนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณวิจัยภาครัฐ
และเอกชน) การผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
กันของกลุ่มอุตสาหกรรม
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2. ลักษณะสำคัญของ “วิสัยทัศน์”
จุดเด่นของ “วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม” ไม่ได้อยู่ที่สาระเนื้อหา หรือตัวอักษร
หากแต่อยู่ที่กระบวนการจัดทำ “วิสัยทัศน์” ดัง
กล่าว ทั้งนี้กระบวนการจัดทำดังกล่าวเป็นขั้น
ตอนการสร้างความยอมรับ (Consensus) ถึง
ทิศทางที่กลุ่มอุตสาหกรรมต้องร่วมเดินด้วย
กันเพื่อสามารถแข่งขันได้ ลักษณะสำคัญของ
“วิสัยทัศน์” จึงอาจประมวลได้ดังนี้
ก. การจัดทำผ่านกระบวนการปรึกษา
หารือระหว่างภาครัฐ หน่วยงานวิจัยและภาค
อุตสาหกรรม ในกระบวนการปรึกษาหารือดัง
กล่าว MITI จะเป็นผู้ประสานเพื่อพยายามหา
จุดร่วม หรือความเข้าใจที่ตรงกันของวิสัยทัศน์
ทิศทางการพัฒนา นอกจากนั้น ยังพยายาม
สร้างความร่วมมือระดับหนึ่งให้เกิดขึ้นระหว่าง
กลุ่มบริษัท (เป็นความร่วมมือในการร่วมปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นอุปสรรคร่วมกัน
เพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับเทคโนโลยีที่สูง
ขึ้น)
ข. การพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน
บูรณาการ ในกระบวนการจัดทำ MITI จะดึง
ผู้มีส่วนได้เสียให้เข้าร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อ
ให้เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน นโยบายในการ
แก้ปัญหาสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นต้นว่า ใน
การพิจารณา “วิสัยทัศน์” ของอุตสาหกรรม
หนึ่งจะไม่จำกัดเฉพาะผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เท่านั้น หากยังครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อให้รับรู้ได้ถึงผล
กระทบที่จะเกิดต่อกัน
ค. กรอบนโยบายที่สามารถดำเนิน
การได้ เนื่องจากเป็นกรอบนโยบายที่ผ่านการ
ปรึกษาหารือกันมาก่อน ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึง
มีพันธสัญญาที่จะผลักดันกรอบนโยบายดัง
กล่าว ในส่วนของกระทรวง MITI ทำการผลัก
ดั น ผ่ า นนโยบายพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของ
กระทรวงและรัฐบาล (เช่น นโยบายการวิจัย
และพั ฒ นานโยบายภาษี นโยบายการคลั ง
นโยบายเงินกู้ เป็นต้น) ในส่วนบริษัทเอกชนจะ
26
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ผลั ก ดั น ผ่ า นผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษ ั ท
เป็นต้น
3. ผลของการจัดทำ “วิสัยทัศน์ของ
อุตสาหกรรม”
ภายหลังจากการปรึกษาหารือ กระทั่ง
ได้กรอบนโยบาย “วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม”
แล้วผลที่ได้ จึงไม่ใช่เพียงเอกสารเชิงนโยบาย
หนึ่งรายการ หากยังรวมไปถึงแนวทางและผล
เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ซึ ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างชัดเจน ผลจากการ
จัดทำ “วิสัยทัศน์” ดังกล่าวยังประกอบด้วย

ก. การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
ทำให้บริษัทต่างๆ มีความชัดเจนและมีความ
มั่นใจในการลงทุนใหม่ๆ ในโรงงานในเทคโนโลยี
และในบุคลากร
ข. นโยบายของรัฐ ทำให้ภาครัฐต้อง
จัดทำนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ นโยบายด้านภาษีและนโยบาย
เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น
ทำให้ ภ าครั ฐ ต้ อ งจั ด ทำแนวทางการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี โดยเงิ นทุ นของรั ฐ การ
ประสานกับนโยบายด้านอื่น เช่น สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย
ค. การส่งสัญญาณไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารเอกชนเข้าใจถึงทิศทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรม ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น การส่งสัญญาณไป
ยังอุตสาหกรรมเชื่อมโยงทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ
เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ ส่ง-

สัญญาณไปสู่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ง. ผลกระทบในแง่ ก ารแข่ ง ขั น
ระหว่างประเทศ จากขีดความสามารถทางการ
แข่งขันที่อ่อนแอในปี 1960’s ไปสู่การเข้าสู่ยุค
การค้าเสรีในปี 1970’s และการขยายการส่ง
ออกในปี 1980’s
4. การสิ้นสุดของยุค “วิสัยทัศน์ของ
อุตสาหกรรม”
การใช้แนวนโยบาย “วิสัยทัศน์ของ
อุต สาหกรรม” มีบ ทบาทลดลงเมื่ อเข้ าสู ่ยุค
1980’s ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบในสองด้าน
อันเป็นผลโดยตรงและผลโดยอ้อม
ผลกระทบโดยตรง ทาง MITI ลด
บทบาทของ “วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม” ลงใน
ช่วงปลายปี 1980’s ทั้งนี้ เป็นผลโดยตรงของ
การวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลอเมริกาในช่วง
ความขัดแย้งทางการค้า โดยทางสหรัฐฯ โจมตี
ว่า “นโยบายการกำหนดเป้า (อุตสาหกรรม)”
เป็นการสนับสนุนภาคเอกชนอย่างไม่เป็นธรรม
ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบทางอ้อม
อื่นๆ ภายหลังปี 1990’s ซึ่งประกอบด้วย
แนวคิดของผู้ที่ยืนยันกลไกตลาด (Market fundamentalism) วิพากษ์บทบาทของ
รัฐบาลในการเข้าไปก้าวก่ายการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเอกชน ซึ่งมีหลายครั้งที่เกิดการ
ปกป้องบริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพ กับทั้งมี
แนวคิดที่เห็นว่า “ตลาดจะเป็นผู้คัดหาบริษัทที่
มีประสิทธิภาพเอง” (แทนที่จะเป็นภาครัฐเช่นที่
ผ่านมา)
นอกจากนั้น ในบรรยากาศทางธุรกิจ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
เช่น เศรษฐกิจใหม่ เริ่มเห็นความสำคัญของการ
กำหนดกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทและเริ่มพบเห็น
โมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ New Business Model
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