
5. การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อการส่งออก

เกษตรเป็นภำคเศรษฐกิจที่อ่อนแอที่สุดของญี่ปุ่น จึงต้อง

อำศัยกำรปกป้องโดยภำครัฐจำกกำรแข่งขันของต่ำงประเทศ เมื่อ

ญี่ปุ่นถูกกดดัน ให้เปิดกำรค้ำเสรี รัฐบำลญี่ปุ่น จึงมีควำมจ�ำเป็นต้อง

วำงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนำภำคเกษตรให้สำมำรถแข่งขันได้

การเพิ่มยอดส่งออกสินค้าอาหารเป็นสองเท่า

นำยอำเบะ กล่ำวถงึประมำณกำรทำงกำรตลำดทีว่่ำ ในสบิปี

ต่อจำกนี้ไป ตลำดของผลิตภัณฑ์ด้ำนอำหำรกำรกินทั่วโลก จะขยำย

ตัวเป็นสองเท่ำในปัจจุบัน ขนำดของตลำดอำหำรกำรกินทั่วโลกมี

มลูค่ำประมำณ 340 ล้ำนล้ำนเยน ขณะทีญ่ีปุ่น่มสีดัส่วนทำงกำรตลำด

เพียง 450,000 ล้ำนเยน ซึ่งนับว่ำเป็นสัดส่วนที่น้อยมำก สถำนภำพ

ดังกล่ำว บ่งบอกต�ำแหน่งทำงกำรตลำดของสินค้ำอำหำรของญี่ปุ่น 

ทีย่งัจ�ำกดั ขณะเดยีวกนั กเ็ป็นตวับ่งชีว่้ำ ญีปุ่น่ยงัมศีกัยภำพทีจ่ะเจำะ

เข้ำสู่ตลำดส่วนนี้ได้อีกมำก

นำยอำเบะได้บ่งชี ้ถึงกลุ่มสินค้ำอำหำรท่ีเป็นเป้ำหมำยในกำร

ส่งเสริม ซึง่กไ็ด้แก่ เน้ือววั ผลไม้ ปลำซำบะ รวมไปถงึ ข้ำว และเหล้ำ-

สำเก เขำมองว่ำ อำหำรเหล่ำนี้ จัดเป็นกลุ่มอำหำรเดียวกัน เพรำะ

รสชำติไปด้วยกัน และสำมำรถขำยไปพร้อมกันได้ กล่ำวคือเมื่อกิน

ปลำดบิ หรอืท�ำข้ำวป้ัน จ�ำเป็นต้องใช้ข้ำวญีปุ่น่ รสชำตจิงึจะกลมกล่อม 

จากฉบับที่แล้วต่อ

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน เครื่องดื่มระหว่ำงกินอำหำรญี่ปุ่นนั้น เหล้ำสำเก ย่อม

เหมำะเจำะที่สุด เพรำะรสชำติกลมกล่อมไปด้วยกันได้ดี สินค้ำญี่ปุ่น

เหล่ำนี้ ยังสำมำรถเจำะหำตลำด ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อสูง ใน

ประเทศพฒันำแล้ว หรอืประเทศทีพ่ฒันำใหม่ เช่นจนี อนิเดยี เป็นต้น

เขำมีควำมเห็นว่ำ หำกมีกำรก�ำหนดกลยุทธ์เป็นกำรจ�ำเพำะ 

จ�ำแนกตำมประเทศ และตำมชนิดสินค้ำ แล้วผลักดันอย่ำงจริงจัง  

เป้ำหมำยของมูลค่ำกำรส่งออกอำหำรเพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตัว จำก 

450,000 ล้ำนเยน เป็น ล้ำนล้ำนเยน ก็เป็นเป้ำหมำยที่เอื้อมถึงได้

การสร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวคดิส�ำคญั ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัสนิค้ำอำหำรของ

ญี่ปุ่น ประกอบด้วย

●	ผลิตผลทำงกำรเกษตร ต้องไม่จ�ำหน่ำยตำมสภำพที ่

เก็บเกี่ยวมำ แต่ควรมีกำรแปรรูปเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

●	สร้ำงควำมเชื่อมโยงโดยตรงระหว่ำงผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

นอกจำกสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำดลงแล้ว ยังสำมำรถเก็บ

รับข้อมูลข่ำวสำรควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อีกด้วย ภำคเกษตร

สำมำรถ น�ำข้อมูลเหล่ำนี้เชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำใหม่ๆ ต่อไป

●	เชื่อมโยงภำคเกษตรที่ผลิตอำหำรเข้ำกับ อุตสำหกรรม

ท่องเที่ยว งำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืออุตสำหกรรมอื่นๆ เพื่อท�ำให้

ตอน

จบ
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รำยได้เพิ่มสูงขึ้น

●	ภำคเกษตรของญี่ปุ่นนั้น ยังไม่เคยมีกลไกดังที่กล่ำวมำ

ข้ำงต้น ดังนั้น หำกสำมำรถพัฒนำกลไกเหล่ำน้ีขึ้นมำได้ ย่อมท�ำให้ 

โอกำสใหม่ๆ เปิดกว้ำงขึ้น

 

โรงงาน (ผลิต) พืช การประสานเทคโนโลยีชั้นน�า บูรณาการเข้ากับภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

การปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน (supply side)

นำยอำเบะเน้นว่ำ กำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำงด้ำนอุปทำนหรือ

ด้ำนผูผ้ลติในภำคเกษตรเป็นสิง่จ�ำเป็นทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ ในภำคเกษตร

นั้น ระยะเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ มูลค่ำกำรผลิตภำคเกษตร ลดลงจำก 

14 ล้ำนล้ำนเยน จนเหลือเพยีง 10 ล้ำนล้ำนเยน อำยุเฉล่ียของผูป้ฏบิตัิ

งำนในภำคเกษตร อยูท่ี ่66 ปี อำยเุฉลีย่ดงักล่ำวสงูขึน้ 10 ปี เมือ่เทยีบ

กับเมื่อ 20 ปีที่ผ่ำนมำ ที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพรำะคนหนุ่มคนสำวไม่ค่อย

ยอมเข้ำมำท�ำงำนในภำคเกษตร นอกจำกน้ี พื้นท่ีเพำะปลูกที่ถูก 

ทิ้งร้ำง เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำตัว ในช่วงเวลำ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 

ขณะเดียวกัน เขำก็เชื่อว่ำ สภำวะสังคมญี่ปุ่น ท่ีพัฒนำไปสู่

สังคมคนสูงอำยุนั้น นับเป็น “วิกฤติ” ของภำคเกษตร และประเทศ

ญีปุ่น่โดยรวม แต่หำกสำมำรถปฏริปูด้ำนโครงสร้ำงกำรผลติ และสร้ำง

แรงจูงใจให้เกิดกับคนหนุ่มคนสำว ให้เข้ำมำสู่ภำคเกษตร สภำวะ 

เช่นนี้ ก็อำจเปลี่ยนกลับมำเป็น “โอกาส” ได้เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ นำยอำเบะจึงเชื่อว่ำ กำรปฏิรูปโครงสร้ำงภำค

เกษตรทีส่�ำคญักค็อื กำรพยำยำมท�ำให้พืน้ทีก่ำรเกษตรมกีำรกระจกุ-

ตัว รวมศูนย์มำกขึ้น ทั้งนี้ หำกไม่ท�ำเช่นนั้น ผลิตภำพของภำคเกษตร

จะปรับตัวให้สูงขึ้นได้ยำก ดังนั้น รัฐบำลญี่ปุ่น จึงจะสร้ำงกลไกของ

รัฐ เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรรวบรวมพื้นที่ท�ำกำรเกษตร ท�ำนอง “ธนาคาร 

(รวบรวม) พืน้ทีก่ารเกษตร” ขึน้ องค์กรมหำชนลักษณะนี ้จะท�ำหน้ำที่

รวบรวมหรือเช่ำพื้นที่กำรเกษตรจำกเจ้ำของเดิม จำกน้ัน จะท�ำกำร

ปรับรูปแบบที่ดิน พร้อมเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรใช้ประโยชน์ 

หลังจำกนั้น จึงให้ภำคเอกชนหรือภำคเกษตร ที่มีควำมสนใจท�ำกำร

เกษตรในพื้นที่ขนำดใหญ่นี้ เช่ำไปท�ำประโยชน์ต่อไป

6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

กลยุทธ์ “สุดยอด ! ญี่ปุ่น” (Cool Japan)

กลยทุธ์ Cool Japan หรอื สดุยอด ญีปุ่น่นี ้เป็นกลยทุธ์สดุท้ำย 

แต่ดูจะมีควำมส�ำคัญมำกที่สุด ทั้งนี้ เพรำะเป็นกลยุทธ์แบบยิงครั้ง

เดียวได้สองต่อ กล่ำวคือ เริ่มต้นจำกควำมพยำยำมของญี่ปุ่นในกำร

สร้ำงแบรนด์กำรตลำดทีแ่ขง็แกร่งขึน้ในโลก ทัง้นี ้โดยอำศยัขดีควำม

สำมำรถทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยน�ำเอำควำมโดด-

เด่นต่ำงๆ ด้ำนกำรผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม ด้ำนแอนิเมชั่น (ani-

mation) ด้ำนศลิปวฒันธรรมทีเ่รยีบง่ำยแต่ล�ำ้ลกึ เป็นต้น เป้ำประสงค์

ของกำรสร้ำงแบรนด์ “ประเทศญีปุ่น่” นี ้กม็ุง่ทีจ่ะช่วยในกำรขับเคลือ่น 

กำรท�ำตลำดของผลิตภัณฑ์จำกญี่ปุ่น โดยรวม พร้อมๆ กับดึงดูด 

นักท่องเที่ยวเข้ำประเทศ

การเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น เข้ากับการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

รัฐบำลญี่ปุ่นเรียกกลยุทธ์นี้ว่ำ “การท่องเที่ยวน�าสู่การฟื้นฟู

ประเทศ” นำยอำเบะ ชี้ให้เห็นว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดิน

ทำงมำยังญี่ปุ่น ตกปีละประมำณ 800,000 คน ตัวเลขดังกล่ำว ถูก

เกำหลีแซงหน้ำไปไม่นำนนี้ ในช่วงห้ำปีที่ผ่ำนมำ เกำหลีสำมำรถเพิ่ม

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นเป็นหนึ่งเท่ำตัว และล่ำสุดมีจ�ำนวนนักท่อง

เที่ยวปีละ 1,100,000 คน

นำยอำเบะ มุง่ทีจ่ะเพิม่จ�ำนวนนกัท่องเทีย่วจำก 800,000 คน

ที่เป็นอยู่ ไปเป็น 1,000,000 คน และตั้งเป้ำที่จะบรรลุ 2,000,000 

คนในที่สุด เพื่อกำรนี้ รัฐบำลญี่ปุ่นได้ด�ำเนินกำรปรับระบบวีซ่ำ เพื่อ

อ�ำนวยควำมสะดวกให้ต่ำงชำติเดินทำงไปญี่ปุ ่นได้ง่ำยขึ้น ขณะ

เดียวกัน ก็มุ่งที่จะเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจำกอำเซียน ให้มีสัดส่วน

เพิ่มสูงขึ้น

รัฐบำลญี่ปุ ่นพิจำรณำเห็นว่ำ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรม 

ท่องเที่ยว ต้องท�ำควบคู่กับกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม 

ตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นว่ำ ในช่วงประมำณ 15 ปีที่ผ่ำนมำนี้ จ�ำนวน

นกัท่องเทีย่วไต้หวนัทีเ่ยอืนฮอกไกโด เพิม่เป็นถงึห้ำเท่ำตวั เมือ่ตรวจ-
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สอบสำเหตุก็พบว่ำมีจุดเริ่มต้นจำกรำยกำร

แนะน�ำฮอกไกโด ซึ่งออกอำกำศในรำยกำร

โทรทัศน์ไต้หวันนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ รัฐบำลญี่ปุ่นจึงมุ่งที่จะใช้

ศลิปวฒันธรรม ประสำนกับควำมโดดเด่นด้ำน

เทคโนโลย ีเป็นตวัช่วยดงึดดูควำมสนใจจำกนัก

ท่องเที่ยวต่ำงประเทศ เป็นต้นว่ำ ในสิงคโปร์มี

กำรผลักดันให้เปิดรำยกำรวิทยุ และโทรทัศน์ 

ชื่อ “Hello JAPAN” โครงกำร ดังกล่ำว ได้รับ

กำรสนับสนุนจำก “องค์กรขับเคลื่อน Cool  

Japan” ซึ่งก่อตั้งข้ึนด้วยกองทุนร่วมกันของ

ภำครัฐ และเอกชน เป็นวงเงิน 500 ล้ำนเยน

 

การขับเคลื่อนโครงการ “สุดยอด! ญี่ปุ่น”

ในปัจจุบัน ได้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำร “สุดยอด! ญี่ปุ่น” ใน

ส่วนต่ำงๆ ของโลกแล้ว ดงัสำมำรถสรปุ เป็นตวัอย่ำงในภมูภิำคต่ำงๆ 

ได้ดังนี้

ฝรั่งเศส เป้ำหมำยคือธุรกิจด้ำน “เนื้อหา (content)” อำทิ  

แอนิเมชั่น ซอฟต์แวร์ หนังสือกำร์ตูน เป็นต้น นอกจำกนี้รวมถึงธุรกิจ

อำหำร กำรออกแบบ กำรผลิต

กิจกรรม Japan Expo (6/30-7/3)

●	น�ำ pop culture ของญี่ปุ่นมำแสดง และเผยแพร่ มีผู้เข้ำ

ร่วมชมงำนประมำณ 180,000 คน

●	แสดงผลิตภณัฑ์ โดยน�ำมำจำกภำคตะวนัออกของญีปุ่น่ 

(ทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยจำกแผน่ดนิไหว) รวมทัง้เสือ้ผ้ำ และกำรแสดง

ด้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร พร้อมขยำยช่องทำงจ�ำหน่ำย 

●	ประสำนงำนระหว่ำงทบวงกำรท่องเที่ยว กระทรวงต่ำง

ประเทศ และเจโทร ในกำรขยำยผล

สิงคโปร์  เป้ำหมำย คือ ธุรกิจด้ำน “แฟชั่น”

●	น�ำเสนอเสื้อผ้ำแฟชั่น ซึ่งเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นญ่ีปุ่น ใน

ย่ำนถนนออร์ชำร์ด อันเป็นย่ำนธุรกิจส�ำคัญของสิงคโปร์ ภำยใต้

แนวคิด HARAJUKU STREET STYLE

●	ประสำนกับสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่

แฟชั่นของญี่ปุ่น 

●	ประสำนกับห้ำงสรรพสินค้ำ ธุรกิจขำยปลีก ขำยส่งใน 

ท้องถิน่ เพือ่พฒันำ และขยำยช่องทำงกำรขำย ขณะเดยีวกัน กส็�ำรวจ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในสิงคโปร์ เพื่อเป็นข้อมูลทำงกำรตลำด

ส�ำหรับธุรกิจญี่ปุ่นต่อไป

โครงกำรลักษณะนี้ มีอีกมำกมำยที่ขยำยครอบคลุมไปทุก

ทวีปของโลก ตั้งแต่ อินเดีย สหรัฐฯ ยุโรป และจีน เป็นต้น

บทสรุป 

มีคนเปรียบเทียบกำรท�ำงำนของชำวญี่ปุ ่นว่ำ คล้ำยกับ 

“เรือเกลือ” คือ อืดอำด และเชื่องช้ำ ข้อสังเกตดังกล่ำว คงไม่ผิดนัก 

ทั้งนี้ เพรำะญี่ปุ ่น จะใช้เวลำที่ยำวนำนกว่ำประเทศอื่นๆ ในกำร

ท�ำควำมเข้ำใจ ท�ำควำมตกลง กันภำยในหน่วยงำนภำครัฐ หรือ

ระหว่ำงภำครัฐ กับเอกชน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อไร ที่เขำสำมำรถหำข้อ

สรุป ข้อยุติกันได้ กำรขับเคลื่อนของญี่ปุ่นจะมีจังหวะก้ำวที่พร้อม

เพรยีง ไปในทศิทำงเดียวกัน ในวันนี ้ดูเหมอืน ญีปุ่น่จะมข้ีอสรปุชัดเจน

แล้วว่ำควรจะท�ำอะไร อย่ำงไร เมื่อไร เพื่ออะไร ยักษ์ที่เคยหลับใหล 

ดจูะตืน่ขึน้มำแล้ว ญีปุ่น่จะสำมำรถปรบัเปลีย่น และกลบัมำมีบทบำท

ส�ำคัญเช่นอดีตหรือไม่ เป็นสิ่งที่น่ำติดตำม ส�ำหรับผู ้เขียน ซึ่งมี

ประสบกำรณ์ และเข้ำใจระบบคิด วิธีท�ำงำนของญี่ปุ่นดีพอสมควร  

ผู้เขียนเชื่อว่ำ โมเมนตัมในกำรปรับเปล่ียนได้เกิดขึ้นแล้ว หำกญ่ีปุ่น

สำมำรถรักษำโมเมนตัมนี้ และไม่เกิดกรณีที่จะเฉไฉดึงทรัพยำกรเอำ

ไปใช้ผิดทิศผิดทำง Japan will be back! ครับ

เอกสารอ้างอิง

http://blog.goo.ne.jp/yuujii_1946/e/288c02f0fb341709e065c3d 

41afdccc9

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/nourin_suisan2013.html

http://www.nikkei.com/article/DGXDASFS0203G_S3A900C1 

EE8000/

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/0517speech.

html
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