
(ควำมเดิมตอนท่ีแล้ว) ได้กล่ำวถึง แนวคิดส�ำคัญของ
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ ซึง่เป็นนโยบำยส�ำคัญทีส่ดุ
ของรัฐบำลนำยอำเบะ โดยในยุทธศำสตร์ด้ำนกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกจิ ดงักล่ำว นำยอำเบะ นำยกฯญีปุ่น่ได้กล่ำวถึงกลยุทธ์ส�ำคญั
อันได้แก่

● กำรขับเคลื่อนกำรส่งออก: Japan is back
● กำรส่งเสริม และกระตุน้กำรลงทนุภำยในประเทศขนำน

ใหญ่
● กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำภำยในประเทศ
● กำรพัฒนำภำคเกษตรเพื่อกำรส่งออก
● กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ

ซึ่งได้กล่ำวถึงในฉบับที่แล้ว 2 ข้อ ด้วยกัน คือ การขับเคลื่อน
การส่งออก: Japan is back และในส่วนของการส่งเสริมและกระตุ้น
การลงทุนภายในประเทศขนานใหญ่ ได้เกริ่นน�ำในเบื้องต้น 

3. การส่งเสริมและกระตุ ้นการลงทุนภายใน

ประเทศขนานใหญ่

รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของนำยอำเบะมองว่ำ กำรท่ีญี่ปุ่นจะ
สำมำรถแข่งขนัได้ในตลำดโลกนัน้ ปัจจยัส�ำคญัประกำรหนึง่ คือ เพิม่

จากฉบับที่แล้วต่อ

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กำรลงทุนในเครื่องจักรทำงกำรผลิตภำยในประเทศอย่ำงเพียงพอ  
เพื่อปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงกำรริเริ่ม
อุตสำหกรรมใหม่ๆ

นำยอำเบะได้ยกตัวเลขกำรลงทุนของภำคเอกชนญี่ปุ่นในปี 
2012 ที่มีมูลค่ำประมำณ 63 ล้ำนล้ำนเยน ซึ่งยังต�่ำกว่ำตัวเลขกำร
ลงทุน ก่อนเกิดสภำวะวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ (จำกกรณีของบริษัทเลห์
แมนบรำเธอร์) ถึงร้อยละสิบ ด้วยเหตุนี้ นโยบำยส�ำคัญประกำรหนึ่ง
ของรฐับำลญีปุ่น่ จงึเป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจ เพือ่กระตุน้ให้ภำคเอกชน
มีกำรลงทุนใหม่ๆ

นำยอำเบะได้ยกตัวอย่ำงกรณีอุตสำหกรรมสำรกึ่งตัวน�ำ ซ่ึง
ในช่วงทศวรรษ 1980 นั้น ญี่ปุ่นครอบครองตลำดส�ำคัญในอุตสำห-
กรรมนี้ได้แทบทั้งหมด แต่มำในปี 2002 อุตสำหกรรมสำรก่ึงตัวน�ำ
ของญีปุ่น่บำงส่วน ถูกบรษัิทซมัซงุแซงหน้ำไป ส�ำหรบัเหตุผลจำกกำร
วิเครำะห์ของทำงรัฐบำลญี่ปุ่น พบว่ำน่ำจะเป็นจำกปัจจัยกำรลงทุน
ใหม่ๆ ทั้งนี้ เมื่อดูตัวเลข3 ปี นับจำกปี 1999 จะพบว่ำ บริษัทซัมซุงมี
กำรลงทนุในเครือ่งจกัรทำงกำรผลติ มำกเป็นถงึ 3 เท่ำ ของกำรลงทนุ
ของภำคเอกชนญี่ปุ่นในอุตสำหกรรมนี้

อย่ำงไรก็ตำม ในอีกด้ำนหนึง่ ซึง่เป็นกรณขีอง Memory card 
อนัเป็นผลติภณัฑ์สำรกึง่ตวัน�ำอกีประเภทหนึง่ บรษิทัโตชบิำของญ่ีปุ่น 
มียอดกำรผลิตสูงสุด และมีสัดส่วนกำรตลำดมำกที่สุด นำยอำเบะชี้
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ก�าลังจะตืน่: Is Japan Back ?



ให้เห็นว่ำ ที่เป็นเช่นนี้ เพรำะบริษัทดังกล่ำว มีกำรลงทุนอย่ำงจริงจัง 
และต่อเน่ือง ท้ังนี ้ในช่วงปี 2000 เป็นเวลำสบิปี บรษิทัโตชบิำได้มกีำร
ลงทนุอย่ำงต่อเนือ่ง ในกำรปรบัปรงุสำยกำรผลติของโรงงำนผลติ เป็น
วงเงินมูลค่ำถึง สองล้ำนล้ำนเยน

ท้ังน้ี นำยอำเบะย�ำ้ว่ำธรุกิจที ่“กล้ำลงทนุอย่ำงจรงิจงั” เท่ำนัน้ 
ถึงจะมีโอกำสชนะ ส�ำหรับธุรกิจที่ “ลงทุนครึ่งๆ กลำงๆ” จะเป็นฝ่ำย
พ่ำยแพ้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบำลญี่ปุ่นจึงก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยที่จะกระตุ้น 
และสร้ำงกลไกจูงใจ ให้มีกำรลงทุนอย่ำงจริงจัง โดยก�ำหนดเป็น 
เป้ำหมำยเฉพำะหน้ำก็คือ ใน 3 ปีจำกนี้ ต้องผลักดันให้มีกำรลงทุน
ด้ำนเครื่องจักรทำงกำรผลิตมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 70 ล้ำนล้ำนเยน เพื่อ
กระตุน้ และสร้ำงแรงจงูใจให้มกีำรลงทนุในลกัษณะดงักล่ำว รฐับำล
ญี่ปุ ่นจึงจะด�ำเนินกำรปรับเปลี่ยน มำตรกำรด้ำนภำษี ด้ำนงบ
ประมำณ ด้ำนกำรคลัง และปฏิรูปกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อเอื้ออ�ำนวย
ให้ภำคเอกชน สำมำรถลงทุนได้สะดวก และลดควำมเสี่ยงลง

นอกจำกกำรลงทุนในกลุม่อตุสำหกรรมซึง่มอียู่แล้ว นำยอำเบะ
ยังให้ควำมส�ำคัญ กับกำรพัฒนำธุรกิจเวนเจอร์ (Venture business) 
ซึ่งจะเป็นหน่ออ่อน ที่จะเติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ในอนำคต ดังเช่นไม- 
โครซอฟท์ แอปเปิล เฟซบุ๊ค เป็นต้นของสหรัฐฯ ข้อจ�ำกัดในกำรลงทุน
ของธรุกจิเหล่ำน้ี อยูท่ีผู่ป้ระกอบกำร จะต้องค�ำ้ประกนัเงนิกูด้้วยตนเอง 
โดยน�ำทรัพย์สิน หรือ หลักทรัพย์อื่นที่มีมูลค่ำมำกกว่ำเงินกู ้ไป 
ค�้ำประกัน

นำยอำเบะ มองว่ำ ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ท�ำให้ผู้ประกอบกำร
ซึง่ต้องกำรพฒันำธรุกจิใหม่ซึง่มคีวำมเส่ียงสูงเกิดข้อจ�ำกัดอย่ำงมำก 
กล่ำวคือ หำกมีควำมผิดพลำดล้มเหลวไปครั้งหนึ่ง ทรัพย์สินเงินทอง
กจ็ะถกูธนำคำรยดึไปหมด จนไม่มโีอกำสทีจ่ะลองใหม่ ดงัน้ัน รฐับำล
ญี่ปุ่นจึงจะพัฒนำกลไกท่ีสำมำรถลดควำมเส่ียงของผู้ประกอบกำร
เหล่ำนี ้โดยภำยใต้เงือ่นไขท่ีก�ำหนด ผู้ประกอบกำรสำมำรถกูเ้งนิ โดย
ไม่ต้องค�้ำประกันด้วยตนเองได้ 

4. การปฏิรูประบบการศึกษาภายในประเทศ

นำยอำเบะ กล่ำวถึง กำรพฒันำ “มหำวทิยำลัยของญีปุ่น่” ไป
สู ่“มหำวทิยำลยัของโลก” เขำกล่ำวว่ำ เป็นทีน่่ำเสยีใจ ทีม่มีหำวทิยำลยั
ของญ่ีปุ่นเพียงสองแห่ง เท่ำนั้นติดอยู่ในอันดับมหำวิทยำลัยร้อย
อันดับแรกของโลก สิ่งที่น่ำสนใจ ก็คือ สองมหำวิทยำลัยแรกของโลก 
ได้แก่ California Institute of Technology และ Stanford Univer-
sity ซึ่งมหำวิทยำลัยทั้งสองแห่งดังกล่ำว เป็นกลไกส�ำคัญในกำร
พัฒนำบุคลำกร ซึ่งต่อมำได้ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ จนกลำยเป็นหัวจักร
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 
Silicon Valley ในเวลำต่อมำ

ดังนั้น โมเดลส�ำคัญที่นำยอำเบะเห็นว ่ำต ้องพัฒนำ
มหำวทิยำลยัของญีปุ่น่ ก็คอืกำรสร้ำงควำมเชือ่มโยงของมหำวิทยำลยั 
กบัภำคธุรกจิเอกชน กำรพฒันำบคุคล กำรทีม่คีวำมสำรถทำงเทคนคิ 
มแีนวคดิสร้ำงสรรค์ มคีวำมกล้ำท้ำทำย ทีจ่ะออกไปพฒันำธรุกจิใหม่ๆ 
ตำมควำมใฝ่ฝันของตน บนพืน้ฐำนเทคโนโลยีซึง่ได้เรยีนรูกั้นมำ ต่อฉบับหน้าอ่าน

อีกด้ำนหนึ่ง นำยอำเบะมองว่ำ ต้องปรับแนวคิดกำรพัฒนำ
มหำวทิยำลยัของญีปุ่น่ จำกมมุมองทีค่บัแคบแบบเดมิ ซึง่มุง่เน้นผลติ
เฉพำะบุคลำกรชำวญี่ปุ่น ไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ซึ่งมีลักษณะ
สำกล กล่ำวคือ มีนักศึกษำเข้ำร่วมจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ 
นำยอำเบะเห็นว่ำ กำรที่มหำวิทยำลัย มีนักศึกษำจำกหลำกหลำย
ประเทศ จะช่วยให้แนวควำมคิด ประสบกำรณ์ของนักศึกษำกว้ำง
ขวำง มีควำมยืดหยุ่นและเข้ำใจโลกที่กว้ำงขึ้น จำกกำรได้รับรู้วิธีคิด 
วัฒนธรรม ประเพณีของเพื่อนนักศึกษำด้วยกัน ยิ่งกว่ำนั้น ยังเป็น 
กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำย ที่ช่วยเชื่อมโยงส�ำหรับกำรด�ำเนินชีวิต ที่
ครอบคลุมไปได้ทั่วโลกด้วย  

รัฐบำลญี่ปุ่นตั้งเป็นเป้ำหมำยว่ำ ภำยใน 3 ปีจำกนี้ไป ใน
มหำวิทยำลัยของรัฐที่ก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยต้นแบบ 8 แห่ง  จะต้อง
มีกำรดึงนักวิจัยชั้นน�ำจำกที่ต่ำงๆ ทั่วโลก ประมำณ 1,800 คน มำ 
ร่วมท�ำงำนวิจยัในมหำวิทยำลัยเหล่ำนี ้ทัง้นี ้เป็นก้ำวส�ำคัญทีจ่ะ “เปิด” 
มหำวทิยำลยัสูส่ำกล พร้อมกบักำรน�ำแนวคดิวธิที�ำงำนใหม่ๆ มำผสม
ผสำนเข้ำในระบบมหำวทิยำลยัของญีปุ่น่ พร้อมๆ กนันัน้ รฐับำลกจ็ะ
ให้มีกำรเพิ่มจ�ำนวนคณำจำรย์ซึ่งเป็นชำวต่ำงชำติมำกขึ้น

ทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยของญี่ปุ่นต่อไปนี้ อยู่ที่กำร
สรรหำคณำจำรย์ที่มีควำมสำมำรถสูงจำกต่ำงประเทศ กำรมุ่งรับ
นกัศกึษำจำกต่ำงประเทศทีม่ผีลกำรเรยีนเป็นเลศิ กำรสร้ำงควำมร่วม
มือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง กำรใช้ภำษำ
อังกฤษส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย

จำกกำรขบัเคลือ่น ดงักล่ำว เป้ำหมำยทีร่ฐับำลญีปุ่น่คำดหวงั
ก็คือ ภำยใน 10 ปีจำกนี้ไป มหำวิทยำลัยญี่ปุ่นไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง
จะติดอยู่ในอันดับ 100 มหำวิทยำลัยชั้นน�ำของโลก 

ในอีกด้ำนหนึ่ง นำยอำเบะ ก็เห็นควำมจ�ำเป็น ที่ต้องส่งเสริม
ให้หนุ่มสำวชำวญี่ปุ่น มีโอกำสไปสัมผัส และเรียนรู้ในต่ำงแดน ทั้งนี้ 
เขำตั้งเป้ำที่จะเห็นนักศึกษำญี่ปุ่นทุกคน มีโอกำส ไปศึกษำ ทั้งระยะ
สั้น และยำวในต่ำงประเทศ

(ในตอนต่อไป กล่าวถึงสองกลยุทธ์ส�าคัญ อันได้แก่
● การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อการส่งออก
● การส่งเสรมิการท่องเทีย่วจากต่างประเทศ กรณุาตดิตาม)
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